
یادداشت مدیر مسئول

ارتباطات و راه، محور توسعه و موتور محرکه رشد اقتصادی است و 
گستردگی جغرافیایی ایران اهمیت مقوله حمل  ونقل را دوچندان می سازد. این 
مهم یکی از بسترهای مهم برای توسعه کشور به شمار می آید و خوشبختانه 

توفیقات مناسبی نیز در این عرصه در سال های اخیر حاصل شده است.
تمامی کسب وکارها برای تهیه مواد اولیه، اجرای فعالیت ها و عرضه محصوالت 
خود به بازار، نیازمند بهره گیری از ناوگان حمل ونقل زمینی، هوایی، ریلی و دریایی 
هستند. در کشور ما ایران، در حال حاضر سهم حمل ونقل جاده ای بیش از سایرین 
گون دارای  است و در میان روش های حمل ونقل، حمل ونقل ریلی از جوانب گونا
مزیت  است که از آن جمله می توان به ایمنی و کاهش سوانح، صرفه جویی در 
مصرف سوخت، کاهش آالینده های زیست محیطی و آلودگی صوتی و همچنین 
کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری ناوگان،  ازجمله مزایای بهره گیری از حمل ونقل 

ریلی است.
در حال حاضر در کشورمان، سهم حمل ونقل ریلی در حمل بار 12.5 درصد و در 
جابه جایی مسافر 10 درصد است؛ بنابراین به نظر می رسد این صنعت نتوانسته 
به خوبی انتظارات را برآورده کند و باوجوداینکه خطوط ریلی راه آهن طی ۴۳ سال 
گذشته رشد بیش از 2.5 برابری داشته، این رشد در مقایسه با نیازهای این حوزه 

ناچیز بوده و حمایت از این صنعت برای حمل ونقل کاال و مسافر ضروری است.
تأثیرپذیری قیمت محصوالت و متعلقات فوالدی از حوزه حمل ونقل بر کسی 
پوشیده نیست و در کنار آن، میزان رقابت پذیری صنایع فوالدی و به ویژه 
که بخشی از بهای تمام شده  مصرف کنندگان به حمل ونقل وابسته است، چرا
محصول تولیدی شامل هزینه های حمل مواد اولیه و محصوالت تولیدی است 
و در شرایطی که بیش از 60 درصد حمل ریلی مواد اولیه و محصوالت کشور مربوط 
به محموله های زنجیره  فوالد است، تحریم ها و عدم سرمایه گذاری مناسب در این 
صنعت و فرسودگی ناوگان از عوامل تأثیرگذار در رشد منفی حمل و نقل ریلی در 

کشور به شمار می آید.

تولید 55 میلیون تن فوالد در چشم انداز ایران اسالمی سال 1۴0۴، نیازمند 
حمل ونقل حجم عظیمی از مواد اولیه و کاال شامل سنگ آهن، کنستانتره، گندله، 
آهن اسفنجی، شمش و مقاطع فوالدی است و در این راستا تأمین نیروی کشش، 
توسعه شبکه ریلی، افزایش خطوط و تقویت ناوگان حمل ونقل ریلی ضروری است 
تا ضمن حمل پایدار مواد اولیه و محصوالت فوالدی در راستای توسعه اقتصادی و 

تحقق توسعه اجتماعی در بخش های مختلف نیز گام برداشته شود.
شرکت فوالد مبارکه به منظور تأمین پایدار نیازهای اولیه خود و در راستای 
، سرمایه گذاری در صنعت حمل ونقل ریلی را در اولویت  کمک به اقتصاد کشور
فعالیت های خود در این حوزه قرار داده و با مشارکت در توسعه زیرساخت های 
، اقدام به خرید 50 دستگاه لوکوموتیو map2۴ از شرکت  حمل ونقل ریلی کشور
کنون 16 دستگاه آن به بهره برداری است. از سوی دیگر با  مپنا نموده که تا
سرمایه گذاری انجام شده برای خرید لوکوموتیو توسط فوالد مبارکه، عالوه بر 
مزایای اقتصادی، ایمنی و زیست محیطی، حمایت از ساخت و تولید داخلی 
لوکوموتیو صورت پذیرفته و حرکتی جهت توسعه نیروی کششی این صنعت در 

سطح ملی به وجود آمده است.
بدون تردید نمی توان از اهمیت حمل ونقل جاده ای در این میان غافل بود. آمارها 
نشان می دهد فوالد مبارکه در زمینه حمل و تحویل محصوالت خود به مشتریان 
بیشتر از حمل ونقل جاده ای بهره می برد؛ این شرکت  از ابتدای سال جاری تا کنون 
حدود 6 میلیون تن انواع محصوالت خود را به مشتران تحویل داده که  حدود 
۸۷ درصد آن از طریق حمل جاده ای انجام گرفته است. از ابتدای راه اندازی تا 
امروز بالغ بر  1۳0 میلیون تن محصول از شرکت فوالد مبارکه حمل شده که حدود 
120 میلیون تن آن، یعنی تقریباً ۸6 درصد  از طریق حمل جاده ای بوده است. این 
ارقام نشان می دهد حمل جاده ای جایگاهی بسیار مهم و ویژه برای شرکت دارد و 
می تواند در تکمیل آخرین حلقه زنجیره ارزش فوالد مبارکه یعنی تحویل محصول 

به مشتریان مؤثر افتد.

نقش بی بدیل حمل و نقل در تکمیل زنجیره فوالد

برگزاری آزمون بزرگ استخدامی فوالد مبارکه
 با حضور حدود 25 هزار نفر متقاضی

مدیر مرکز تعمیرات نسوز فوالد  مبارکه:

بیش از ۹۵ درصد مواد نسوز فوالد مبارکه 
بومی سازی و از داخل کشور تأمین می شود

 فرمانده محورهای پلیس راه استان اصفهان:

فوالد مبارکه را در حوزه ناوگان مسافری
 به عنوان الگوی کشوری معرفی خواهیم کرد

له:  ی  اهلل  علیه  وآ
ّ

پیامبر اکرم صل

هر کس بابی از علم را 
از فرد مورد اعتمادش بیاموزد، 

برتر از آن است که هزار رکعت نماز بگزارد.

در نوزدهمین دوره جشنواره برترین های روابط عمومی ایران؛

 » فوالد مبارکه »جایزه روابط عمومی برتر
یافت کرد کشور را  در

معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه:

پژوهش و نوآوری
 رمز بالندگی فوالد مبارکه است
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مدیرعامل گروه فوالد مبارکه اعالم کرد:

تولید 2.5 میلیون تن کالف گرم 
در مجتمع فوالد سبا 

رؤیاپردازانه نیست

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان:

فوالد مبارکه در حوزه محیط زیست 
الگویی برای سایر سازمان های 

کشور و غرب آسیا خواهد بود
۵ 

7 

4

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان:

فوالد مبارکه 
یکی از مؤدیان بزرگ و شفاف
 اداره کل امور مالیاتی است
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مبادالت تجاری ۲۰ میلیارد دالری با چین
سخنگوی گمرک ایران از افزایش مبادالت تجاری با چین به بیش از ۲۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر در هشت ماهه امسال خبر داد.

راهکارهای متعددی برای مقابله با کم آبی تدوین شده است
سخنگوی صنعت آب گفت: راهکارهای متعددی برای مقابله با کم آبی و خشکسالی از سوی وزارت نیرو تدوین شده و به مرحله اجرا درآمده است.

آنچه اساتید ما برای پیشرفت علم، وجهه همت خودشان 
باید قرار بدهند، اوال »شجاعت علمی« در همه بخش هاست، هم 
در بخش های علوم انسانی، هم در بخش های علوم تجربی، هم 
در بخش های نزدیک به عمل و فناوری، و هم در بخش های علوم 
پایه. نظریه را دنبال کنند، تولید کنند، خلق کنند، ابداع کنند، نقد 
کنند؛ چشم بسته و تقلیدی نباید کار را دنبال کرد. مشکل ما در 
گذشته همیشه این بوده که در زمینه های مختلف -در همه 
زمینه های علمی - چشم بسته و تقلیدی نگاه کردیم که ببینیم 
غربی ها چه می گویند. درست است که غربی ها حداقل دو قرن، 
دو قرن و نیم از ما در حرکت علمی جلوتر بودند و به مناطق خیلی 
عجیب و باورنکردنی ای هم رسیدند؛ در این تردیدی نیست. ما 
هم عقب ماندیم؛ با همه افتخارات گذشته مان، به خاطر تنبلی ها 
و سوءسیاست ها؛ در این تردیدی نیست. اما من قبال هم گفته ام، 
گردی کردِن پیش کسی که بلد است، ننگمان نمی آید؛ ولی  ما از شا
گرد بمانیم. معنای  می گوییم نباید فکر کنیم که ما همیشه باید شا
گرد بمانیم. نوآوری  این نگاه تقلیدی این است: ما همیشه باید شا
الزم است. اعتمادبه نفس شخصی و اعتمادبه نفس ملی در 
اساتید ما، یک ضرورت است. اوال استاد ما شخصا اعتمادبه نفس 
داشته باشد و کار علمی بکند. به آن کار علمی اش تکیه بکند و 
افتخار کند. ثانیا اعتمادبه نفس ملی داشته باشد. به قابلیت و 
گر این معنا در یک  توانایی های این ملت اعتماد داشته باشد. ا
استاد وجود داشته باشد، این سرریز خواهد شد در محیط درس، 
در کالس درس، در انتقال به دانشجو و تأثیر تربیتی خودش را 
از ناحیه  گذاشت. و ثالثا پرکاری؛ ما یک مقداری  خواهد 
کم کاری هایمان و تنبلی هایمان - در بخش ها و سطوح مختلف 
- ضربه خوردیم. باید کار کرد و از کار نباید خسته شد. بنابراین 
نوآوری و ابتکار، شجاعت علمی، اعتمادبه نفس شخصی و ملی و 
کم و انبوه، عالج کاِر پیشرفت علمی ماست. مخاطب این  کاِر مترا

هم اساتید دانشگاه اند..
بیانات در دیدار اساتید
 و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها
1385/7/13

درمحضر والیت

پیام تسلیت

خـبــــــــــــــــــر

نوآوری و ابتکار، شجاعت علمی، 
اعتمادبه نفس شخصی و ملی و کاِر 
کم و انبوه، عالج کاِر پیشرفت  مترا

علمی ماست

بیانات مقام معظم رهبری در خصوص پژوهش و فناوری

چه زیبا سروده اند که وقتی عقل 
عاشق می شود، عشق عاقل می شود

عشق یعنی یک سرود جاودان، رقص گل ها حیرت 
پروانگان

 شهادت را نه در جنگ، در مبارزه می دهند، مبارزه ای جانانه با 
نفس، آنجا که عاشقانه در آتش سوختن را بر ترک مسئولیت و 
خیانت در امانت ترجیح می دهی، آنجا که باور داری دوراهی در کار 
نیست و فقط یک انتخاب را برای خود متصور می شوی: پروانه وار 
سوختن در راه باورها، سوختن در راه ارزش ها، سوختن در راه اعتال 

و سرافرازی پرچم و سوختن در راه وصال به محبوب.
در آستانه 26 آذرماه روز حمل ونقل و رانندگان و اربعین شهادت 
یزدان قجری لوکوموتیوران قطار باری راه آهن مبارکه اصفهان که 
25 آبان موردحمله اغتشاشگران قرار گرفت، گرامی می داریم یاد 
و خاطره این شهید واالمقام که برای کسب روزی حالل از خانه 
خود خارج و در پی آتش کینه و نفرت بدخواهان نظام هرگز به 
آغوش گرم خانواده بازنگشت؛ کارمندی متعهد و مجاهد که 
با مسئولیت پذیری و ازجان گذشتگی خود در مکتب عشق به 

آموزگاری بی بدیل شد.
دگربار شهادت مظلومانه این قهرمان ملی و شمع فروزان را به 
خانواده داغدار و عموم هم رزمانش تبریک و تسلیت عرض 

می نماییم.

آزمون استخدامی شرکت فوالد مبارکه طی روزهای 24 و 25 آذرماه 
)روزهای پنج شنبه و جمعه( در دو نوبت صبح و 
بعدازظهر در دانشگاه صنعتی اصفهان با حضور 

حدود 25 هزار نفر متقاضی استخدام برگزار شد.
در جریان برگزاری این آزمون بزرگ، مدیرعامل و معاونان و مدیران 
فوالد مبارکه ضمن حضور در محل برگزاری آزمون و دیدار صمیمانه با 
شرکت کنندگان در آزمون، در مصاحبه با خبرنگاران به بیان دیدگاه های 
خود در این خصوص پرداختند که مشروح این سخنان پیش روی شما 

خوانندگان محترم است.

محمد یاسر طیب نیا ،مدیرعامل فوالد مبارکه:
برگزاری یکی از بزرگ ترین آزمون های استخدامی کشور برای 

جذب جوانان متخصص

آزمون استخدامی فوالد مبارکه، به عنوان یکی از بزرگ ترین آزمون های 
استخدامی در کشور، به دنبال جذب نیروهای متخصص برای افزایش 

تولید کیفی در شرکت است.
فرایند جذب نیروهای جدید در فوالد مبارکه با برگزاری آزمون، آغاز شد. 
این موضوع از جهات مختلف از اهمیت برخوردار است، به ویژه اینکه 
کید  رهبر معظم انقالب نیز بارها بر تولید و ایجاد اشتغال برای جوانان تأ
کرده و در شرایط و زمان های مختلف، مسئوالن را به تالش شبانه روزی 

برای ایجاد اشتغال پایدار توصیه فرموده اند.
»تولید؛  رهبری،  معظم  مقام  سوی  از  امسال  اینکه  به  توجه  با 
دانش بنیان، اشتغال آفرین« نام گذاری شد، اهمیت این موضوع 
بیش از پیش موردتوجه مسئوالن خصوصاً مدیران فوالد مبارکه قرار 
که بسیاری از آسیب های اجتماعی نشئت گرفته از معضل  گرفته؛ چرا

بیکاری است.
این شرکت در عرصه های مختلف پیشتاز است و ما با عنایت به سند 
چشم انداز صنعت فوالد کشور و زیرساخت های قوی و خوبی که در 
گروه فوالد مبارکه وجود دارد، تالش کرده ایم با طراحی و اجرای طرح های 
توسعه در گروه فوالد مبارکه و خاصه در شرکت فوالد مبارکه در موضوع 
اشتغال زایی نیز با برنامه ریزی انجام شده رسالت خود را بهتر از گذشته 
که در شرایط کنونی، از نگاه فوالد مبارکه اشتغال زایی،  انجام دهیم؛ چرا

بزرگ ترین مسئولیت اجتماعی این شرکت تلقی می شود.
صنعت فوالد به عنوان یکی از صنایع مادر کشور، نقش مهمی در ایجاد 
اشتغال دارد. این صنعت در باال و پایین دست، بسیاری از صنایع بزرگ 
و کوچک دیگر را در برمی گیرد. در باالدست صنعت فوالد فعالیت هایی 
کتشافات و استخراج و بهره برداری معادن و تبدیل  برای توسعه ا
سنگ آهن به کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی صورت می گیرد و در 
پایین دست آن نیز پس از تولید فوالد خام در کارخانه های فوالدسازی، 
شاهد ایجاد اشتغال در بخش هایی هستیم که محصول نیمه نهایی 
فوالد را به محصوالت نهایی تبدیل و به دست مصرف کننده می رسانند. 
این صنعت در ایجاد و توسعه صنایع تولیدکننده آهن آالت ساختمانی، 

لوله و پروفیل، خودروسازی، انتقال سیاالت، صنایع بسته بندی و 
بسیاری از صنایع خاص که امروزه ارزش افزوده زیادی دارند و هریک 
به نوبه خود می توانند زمینه اشتغال زایی بسیاری را فراهم کنند، 
نقش آفرین است. در کشورهای درحال توسعه میزان اشتغال زایی در 
صنایع پایین دستی صنعت فوالد چندین برابر آن در صنایع باالدست 

است.
بنابر اظهارنظر کارشناسان، به ازای هر شغل مستقیم در کارخانه های 
فوالدسازی، برای 15 نفر فرصت شغلی غیرمستقیم در بخش های 
تأمین، خدمات و خریداران محصول و تولید محصوالت نهایی فراهم 
می شود. به عبارت دیگر، به طور میانگین یک کارخانه فوالدسازی 15 
برابر کارکنان خود قدرت اشتغال زایی غیرمستقیم دارد. البته این میزان 
اشتغال زایی در کشورهای توسعه یافته به دلیل مکانیزه کردن خطوط 

تولید به مراتب کمتر از کشورهای درحال توسعه است.
با این توضیحات، با عنایت به اینکه در شرکت فوالد مبارکه کامل ترین 
زنجیره تولید فوالد کشور و به عبارت بهتر، چرخه تولید انواع محصوالت 
»از سنگ تا رنگ« وجود دارد، عالوه بر ارزش افزوده اقتصادی در زمینه 
اشتغال هم، هراندازه از تولید در معدن به سمت انواع محصوالت 
فوالدی تمام شده و خاص پیش می رویم، میزان اشتغال زایی و 
درآمدزایی اقتصادی بیشتر می شود و از این حیث هم خوشبختانه 
فوالد مبارکه توانسته با در اختیار داشتن زنجیره کامل تری از تولید، 

فرصت های شغلی بیشتری برای جوانان این مرزوبوم فراهم سازد.
فوالد مبارکه با سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان، ایجاد دو هزار 
شغل جدید را طی دو سال آینده برنامه ریزی کرده است؛ همچنین با 
اجرای پروژه های توسعه و سرمایه گذاری های جدید، ایجاد فرصت 
شغلی برای ده هزار نفر دیگر را در بازه زمانی سه ساله در دستور کار 
خود قرار داده است که خوشبختانه در اجرای این طرح ها پیشرفت 

قابل مالحظه ای صورت گرفته است.
در زمینه اشتغال زایی مستقیم نیز امروز شاهد آغاز فرایند جذب و 
استخدام شرکت فوالد مبارکه هستیم. این آزمون، بزرگ ترین آزمون 
جذب و استخدام در کشور است که طی آن بالغ بر 1100 نفر در فوالد 

مبارکه استخدام خواهند شد.
که رویکرد ما حرکت به سمت تکنولوژی های جدید، تحول  ازآنجا
دیجیتال و توسعه کمی و کیفی از طریق تولید محصوالت ویژه و 
سبد محصوالت جدید است، نیازمند جذب سرمایه های انسانی 
شایسته هستیم. به همین خاطر فرایند جذب در فوالد مبارکه و 
که نیروی کیفی  دیگر شرکت ها از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چرا
و جدید در سازمان مثل بذر خوب و آماده برای روییدن در یک 
زمین حاصلخیز و مناسب است و امیدواریم با برگزاری این آزمون و 
جذب نیروهای توانا بتوانیم بالندگی و تحول آفرینی در صنعت فوالد 
کشور را رقم بزنیم. جهت دست یابی به این هدف و به منظور ارزیابی 
شایستگی های افراد، عالوه بر ارزیابی دانش، سنجه های دیگری نظیر 
ارزیابی شایستگی های شناختی، مهارتی، رفتاری و استعدادی افراد 

طراحی شده است.

در پایان شایسته است از همه عزیزانی که در اجرای این آزمون بزرگ 
و در ادامه تا پایان فرایند جذب تالش کرده و خواهند کرد و به انحای 
مختلف دل در گروه اعتالی هرچه بیشتر نام کشورمان دارند، صمیمانه 

تشکر و قدردانی کنم.

مهدی کفایت معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی فوالد 
مبارکه:

فوالد مبارکه با اشتغال زایی به دنبال امیدآفرینی در جامعه 
است

فوالد مبارکه بر اساس نیازهایی که در مجموعه واحدهای خود دارد، 
چند سال یک بار تعدادی از سرمایه های انسانی خود را با برگزاری 

آزمون، جذب می کند.
آزمون بر اساس استانداردهای موجود در فوالد مبارکه طراحی شده 
و در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود و طی آن 110۳ نفر برای 
استخدام در این شرکت انتخاب می شوند. این آزمون، یکی از بزرگ ترین 
آزمون های استخدامی فوالد مبارکه است که طی آن داوطلبان در 
رشته های فنی در دو مقطع دیپلم و کارشناسی با یکدیگر رقابت 

می کنند.
مراحل این آزمون توسط سازمان سنجش و دانشگاه صنعتی اصفهان 
انجام می شود و استانداردهای آن مشابه با آزمون های سراسری در 
مقاطع مختلف است. حدود 25 هزار نفر برای شرکت در این آزمون 
ثبت نام کرده اند که این میزان از استقبال فرصتی فراهم می آورد که 
متخصص ترین و بهترین نیروها در بزرگ ترین کارخانه فوالدسازی 

کشور مشغول کار شوند.
فوالد مبارکه کارکنان خود را سرمایه انسانی خود می داند و قصد دارد با 
جذب و پرورش این استعدادها برای جامعه امید بیشتر و برای صنعت 

و اقتصاد کشور ارزش افزوده فزاینده ای ایجاد کند.

غالمرضا سلیمی معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه:
هدف از برگزاری آزمون استخدامی، شتاب بیشتر در کمیت و 

کیفیت تولید فوالد مبارکه است

با توجه به نیازسنجی های به عمل آمده در خطوط مختلف تولید 
واحدهای پشتیبانی و ستادی، فوالد مبارکه فرایند جذب نیروی های 
متعهد و متخصص و عالقه مند به توسعه کشور را آغاز کرد و پس از آن 
به دنبال آموزش به موقع نیروی انسانی است و امیدوارم با برگزاری این 
آزمون و ورود افراد توانمند به مجموعه فوالد مبارکه، شاهد پیشرفت 

صنعت کشورمان باشیم.
برگزاری این آزمون از آن جهت حائز اهمیت است که نیروی انسانی 
می تواند به افزایش توانمندی های هر مجموعه در حوزه های مختلف 
منجر شود و به همین دلیل، جذب اولیه نیروی انسانی بسیار مهم 

است.

برگزاری آزمون بزرگ استخدامی فوالد مبارکه
 با حضور حدود 25 هزار نفر متقاضی

محمد یاسر طیب نیا 
مدیرعامل

مهدی کفایت
 معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی

غالمرضا سلیمی 
معاون بهره برداری

ادامه در صفحه 3  
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ذخایر آبی کشور ۲ درصد رشد کرد
ذخایر سدهای کشور از ابتدای مهر تا ۱۴ آذر امسال، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ درصد رشد کرده است.

ظرفیت نیروگاه های حرارتی کشور به ۷3 هزار مگاوات رسید
معاون توسعه طرح های شرکت برق حرارتی گفت: ظرفیت نیروگاه های حرارتی کشور با اتصال واحد گاز نیروگاه فوالد بوتیا به شبکه برق کشور به مرز ۷۳ هزار مگاوات رسید.

 خـبــــــــــــــــــر       خـبــــــــــــــــــر      

32

13.6

کاهش 32 درصدی صادرات فوالد ایران در آبان ماه   ا
امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل

بررسی آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران نشان 
می دهد که مجموع صادرات فوالد کشور )فوالد میانی و 
محصوالت فوالدی( در آبان ماه سال جاری، 73۶ هزار تن بوده 
که نسبت به ماه مشابه سال قبل، کاهش 32 درصدی را 
نشان می دهد. گفتنی است در مهرماه امسال نیز مجموع 
صادرات فوالد ایران، یک میلیون و 78 هزار تن بوده است و 
حجم صادرات فوالد کشور در آبان ماه امسال، 342 هزار تن 

کمتر از مهر 14۰1 بوده است.
به گزارش پترومتالز، در آبان ماه سال جاری، صادرات فوالد میانی 
کشور، ۳۷۳ هزار تن بوده که کاهش 50 درصدی نسبت به ماه 

مشابه سال قبل نشان می دهد.
، در آبان ماه سال 1۴01،  کل صادرات محصوالت فوالدی کشور
۳6۳ هزار تن بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل، افزایش 
۹ درصدی نشان می دهد. از میان محصوالت فوالدی، سهم 
صادرات مقاطع طویل فوالدی در آبان امسال، ۳00 هزار تن 
بوده و صادرات این مقاطع نسبت به آبان 1۴00، حدود 2 درصد 

افزایش یافته است.
صادرات میلگرد که بیشترین سهم را از میان صادرات کل 
محصوالت فوالدی دارد، در آبان ماه سال جاری نسبت به ماه 
مشابه سال قبل، یک درصد افزایش یافته است و به 25۴ هزار 
تن رسیده است.صادرات مقاطع تخت فوالدی نیز در آبان ماه 
امسال با رشد 66 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به 6۳ 

هزار تن رسیده است.
گفتنی است در آبان ماه امسال صادرات آهن اسفنجی 165 هزار 
تن بوده است که افزایش 2۸ درصدی را نسبت به ماه مشابه سال 

قبل نشان می دهد.

هدف گـذاری تولیـد 13.۶ میلیـون تن فـوالد در افق 
141۰

مدیرعامل شـرکت فوالد خوزسـتان گفت: تولید فوالد 
در این شـرکت با برنامه ریزی صورت گرفته در افق سال 141۰ 

به 13 میلیون و ۶۰۰ هزار تن خواهد رسید.
کـرد:  اظهـار  ابراهیمـی  امیـن  اقتصـاد،  دنیـای  گـزارش  بـه 
درصورتی کـه میـزان تولیـد فـوالد در شـرکت فـوالد خوزسـتان از 
۳.5 میلیـون تن بـه 1۳.6 میلیون تن برسـد، سـهم تولید فوالد 

ایـن شـرکت در کشـور بـه 25 درصـد خواهـد رسـید.
ابراهیمـی بـه میـزان اشـتغال جدیـد در افـق 1۴10 شـرکت فـوالد 

خوزسـتان اشـاره ای نکـرد.
، ایـن شـرکت فـوالدی  وی گفـت: بـرای تأمیـن بـرق موردنیـاز
احداث نیروگاه برق 520 مگاواتی سیکل ترکیبی را در خوزستان 
در دسـتور کار خود قرار داده اسـت که امید اسـت تا پایان سـال 
1۴01 بخـش اول ایـن نیـروگاه سـیکل ترکیبـی شـرکت فـوالد 

خوزسـتان وارد مـدار شـود.
ابراهیمـی از سـرمایه گذاری 2۳0 هـزار میلیـارد ریالـی فـوالد 
خوزسـتان بـرای اجـرای 1۴5 طـرح توسـعه ای خبـر داد و افزود: 
کسـیژن ۴، توسـعه  سـاخت نیـروگاه بـرق، احـداث کارخانـه ا
کتشافی و طرح تولید اسلب عریض از طرح های  فعالیت های ا

توسـعه مهـم شـرکت فـوالد خوزسـتان اسـت.
مدیرعامل فوالد خوزستان به مسئولیت اجتماعی این شرکت 
در اسـتان اشـاره کـرد و گفـت: ایـن شـرکت در اجرای مسـئولیت 
اجتماعی خود، سـال گذشـته بیش از 500 میلیارد ریـال در این 
استان و به ویژه شهر اهواز هزینه کرده است و به طور نمونه، 1۴ 
هزار میلیارد ریال طرح در حوزه حفظ محیط زیست خوزستان 
تعریف کرده تا میزان آالینده ها در این استان به حداقل برسد.
وی همچنین به اهمیت تأمین گاز موردنیاز واحدهای فوالدی 
اشـاره کـرد و افـزود: گاز یکـی از مزیت هـای سـرمایه گذاری در 
گر این روال ادامـه پیدا کند و  صنعت فوالد کشـور بوده اسـت و ا
فوالدسـازان با کمبود گاز روبه رو شـوند دیگر این مسئله مزیتی 

بـرای صنعـت فـوالد نخواهـد بود.
ابراهیمی ادامه داد: صنعت فوالد کشـور در حـوزه تأمین انرژی 
بـا چالـش روبـه رو اسـت و فـوالد خوزسـتان نیـز از ایـن مسـتثنا 
نبـوده و امیدواریـم بـا برنامه ریـزی دسـت اندرکاران مشـکالت و 
چالش های صنعت در تأمین برق و گاز موردنیاز برطرف شـود.

عدد خبر

درصد

میلیون تن

جـذب نیـروی انسـانی توانمنـد، و کارآمـد در همـه سـازمان ها یکـی از 
دغدغه هـای اصلی محسـوب می شـود. بـه همین دلیـل فـوالد مبارکه 
نیـز به منظـور حفـظ رونـد روبه رشـد خـود بـا همـکاری دانشـگاه، ایـن 
آزمـون اسـتخدامی را برگـزار کـرد تـا به ویـژه در حوزه هـای بهره بـرداری و 
پشـتیبانی بهترین ها را جذب نمایـد؛ درعین حال فرصتی فراهـم آورد 
تـا جوانـان مسـتعد بتواننـد بـا اسـتفاده از ایـن فرصـت بـه کشـور خـود 

خدمـت کننـد.
مطمئناً پس از فرایند جذب با رویکرد تعالی سازمانی که نزد مدیریت 
و کارکنان فوالد مبارکه نهادینه شده است، افراد تازه استخدام با قرار 
گرفتن در فرایندهای آموزش بهتر می توانند منشأ اثر باشند. امیدوارم 
با برگزاری این آزمون و ورود افراد توانمند به مجموعه فوالد مبارکه شاهد 

پیشرفت صنعت کشورمان باشیم.
خطوط تولید ما برای شتاب بیشتر به نیروی جوان و پرانرژی نیاز دارد 
و با اضافه شدن افراد جدید و توانمند شاهد توسعه بیش از پیش در 

فوالد مبارکه خواهیم بود.

ابراهیم کاظمی، مدیر آموزش و توسعه سرمایه انسانی فوالد 
مبارکه:

جذب و استخدام مهم ترین و حیاتی ترین فرایند مدیریت 
منابع انسانی در سازمان ها

به کارگیری افراد توانمند و شایسته، عامل اساسی در بهره وری و خلق 
ارزش است و شرکت فوالد مبارکه با طراحی و استقرار فرایندی علمی 
کید بر شایسته گزینی در استخدام خود، به دنبال ایجاد  و رقابتی، با تأ
فرصت برابر جهت اشتغال جوانان مستعد و متعهد در فوالد مبارکه 

است.
جـذب و اسـتخدام مهم تریـن و حیاتی تریـن فراینـد مدیریـت منابـع 
انسـانی در سـازمان اسـت. فراینـد اسـتخدام شـرکت فـوالد مبارکـه 
شـامل چهار مرحله اصلی اسـت. مرحله اول آن، آزمون کتبی اسـت که 
داوطلبان را از نظر سطح دانش مورد ارزیابی قرار می دهد. مرحله دوم، 
کانون ارزیابی شایسـتگی اسـت که شایسـتگی های رفتاری و تخصصی 
داوطلبـان متناسـب بـا نیازهـای شـغلی فـوالد مبارکـه را مـورد سـنجش 
قرار می دهد. مرحله سـوم معاینات طب کار اسـت کـه توانمندی های 
جسمی و روحی داوطلبان را ارزیابی می کند. در نهایت مرحله چهارم، 
گزینش است تا داوطلبان از نظر ارزش های سازمانی و اسالمی ارزیابی 

و تأییـد شـوند.
پس از طی چهار مرحله ذکرشده، کارکنان جدیداالستخدام به فرایند 
جامعه پذیری و آموزش های توجیهی بدو استخدام به مدت یک ماه 
وارد می شوند تا با ساختار، فرایندهای تولید و فرهنگ فوالد مبارکه آشنا 

و با آمادگی و آشنایی بیشتری مشغول به فعالیت شوند.
هدف ما استفاده از ظرفیت های جدید از بین جوانان مستعد ایران 
اسالمی است تا زمینه برای رشد این استعدادها و بالندگی صنعت 

کشور فراهم شود.

سعید غالمی سرپرست امور استخدام فوالد مبارکه:
تمدید مهلت ثبت نام با رویکرد رضایتمندی هرچه بیشتر 

متقاضیان

در تشریح جزئیات مراحل فراخوان و برگزاری این آزمون باید گفت 
شرکت فوالد مبارکه به منظور تأمین 110۳ نفر نیروی انسانی موردنیاز 

خود در مقطع کارشناسی و دیپلم اقدام به برگزاری آزمون استخدامی 
کرد.

در ابتـدا اطالعیـه اسـتخدامی ایـن آزمـون در تاریـخ 15 آبـان مـاه از 
طریق جراید منتشـر شـد و در فرصـت ثبت نـام اعالم شـده، متقاضیان 
اسـتخدام از 25 آبـان مـاه تـا 10 آذرمـاه بـرای شـرکت در آزمـون ثبت نـام 

کردنـد.
بـا توجـه بـه اسـتقبال داوطلبـان و درخواسـت هایی کـه در خصـوص 
تمدیـد مهلت ثبت نـام واصل شـد، بـا موافقت مدیریت ارشـد سـازمان 
بـا رویکـرد رضایتمنـدی هرچـه بیشـتر متقاضیـان، زمـان ثبت نام تـا 1۳ 
آذرماه تمدید شـد کـه در این مـدت حـدود 25 هزار نفـر برای شـرکت در 

آزمـون ثبت نـام کردنـد.
عالوه بر ایـن دو روز فرصت ویرایـش اطالعات نیز در اختیـار داوطلبان 
قرار گرفت و در ساعت 2۴ پانزدهم آذرماه سایت ثبت نام بسته و فرایند 

برگزاری آزمون شـروع شد.
آزمـون کتبـی در روزهـای پنجشـنبه و جمعـه 2۴ و 25 آذرمـاه توسـط 
دانشـگاه صنعتـی اصفهـان و طـی دو نوبـت صبـح و عصـر برگـزار شـد و 
داوطلبـان اسـتخدام در محـل برگـزاری آزمـون )دانشـگاه صنعتـی( بـه 

رقابـت پرداختنـد.
ضمن قدردانی از تمامی عوامل ساعی در برگزاری این آزمون، به اطالع 
شرکت کنندگان محترم می رساند که نتایج این آزمون پس از استخراج، 
از طریق سامانه ثبت نام به داوطلبان محترم اعالم و پس از آن، نفرات 

منتخب جهت ادامه فرایند دعوت خواهند شد.

برگـزاری و  از عوامـل  آزمـون نظـر برخـی  ایـن  برگـزاری  در جریـان 
کـه در ادامـه مطلـب می خوانیـد. شـرکت کنندگان را جویـا شـدیم 

یکی از مراقبین آزمون و کادر اجرایی برگزاری آزمون 
استخدامی فوالد مبارکه

داوطلبان از سطح سؤاالت رضایت داشتند
در مـورد برگـزاری ایـن آزمـون و اسـتقبال داوطلبـان بایـد اذعان داشـت 
که در ایـن دو روز برگزاری آزمون، با حضور و اسـتقبال پرشـور داوطلبان 
اسـتخدام در فـوالد مبارکـه روبـه رو بودیـم و تعـداد غایبـان در جلسـه 

آزمـون نسـبت بـه آزمون هـای سـایر ارگان هـا بسـیار کمتـر بود.
در صحبتی که با داوطلبان داشـتم از سـطح سـؤاالت رضایت داشـتند 
که  و پاسـخنامه های این عزیزان نیـز این موضوع را نشـان مـی داد؛ چرا
بسـیاری از سـؤاالت را پاسـخ داده بودنـد. بسـیاری از جوانـان تمایـل 
بـه اشـتغال در فـوالد مبارکـه دارنـد. عکس العمل هـای داوطلبـان و 

نظراتشـان در مـورد آزمـون نیـز بسـیار قابل توجـه بـود.
محمدمهدی نظری، یکی از داوطلبان آزمون

به راحتی توانستم فرایند ثبت نام را انجام دهم
من چند سـال پیش در مقطع کاردانی تحصیل کردم و بـا توجه به بازار 
کنـون در زمینه سـاخت تابلوهای  ، رشـته برق را انتخاب کـردم. هم ا کار
برق صنعتی مشـغول به کار هسـتم، ولی قصـد دارم با شـرکت در آزمون 
فـوالد مبارکـه در ایـن شـرکت مشـغول بـه کار شـوم. فـوالد مبارکـه یکـی از 
شـرکت های بسـیار خـوب کشـور اسـت و بسـیاری از جوانـان عالقه مند 

به کار در آن هسـتند.
یکـی از نـکات مثبـت ایـن آزمـون، تسـهیل در ثبت نـام آنالیـن بـود کـه 
به راحتی توانسـتم فرایند ثبت نام را انجـام دهم. همچنیـن در برگزاری 
آزمـون، هـم از نظـر مـکان برگـزاری و هـم از نظـر تسـهیل در عبـور و 
، اقدامـات خوبـی انجـام شـده بـود. با توجـه بـه رشـته تحصیلی ام  مـرور

عالقه منـدم در فـوالد مبارکـه مشـغول بـه کار شـوم.

آرمین کلینی، یکی از داوطلبان آزمون
دوست دارم در رشته تحصیلی موردعالقه خود مشغول 

به کار شوم
مـن 2۹ سـاله هسـتم و در زمینـه مارکتینـگ فعالیـت می کنـم، ولـی در 
غ التحصیل شدم و برای  مقطع کاردانی برق الکترونیک از دانشگاه فار
دومین بار است که در آزمون اسـتخدامی فوالد مبارکه شرکت می کنم. 
اولین بـار در سـال ۹۹ در این آزمون شـرکت کردم، ولـی در همان مرحله 

اول قبول نشـدم.
انگیزه من بـرای شـرکت در این آزمـون این اسـت که در رشـته تحصیلی 
که چند سـال در ایـن زمینه  موردعالقـه خود مشـغول بـه کار شـوم؛ چرا
درس خوانـده ام و امیـدوارم امسـال بتوانـم در مرحلـه اولیـه و دیگـر 
مراحـل قبول شـوم تا به صورت رسـمی در این شـرکت اسـتخدام شـوم.

فـوالد مبارکـه یکـی از شـرکت های معتبـر در کشـور اسـت و بسـیاری از 
جوانـان چشـم به راه ایـن صنعـت بـزرگ کشـور بـرای اشـتغال آفرینی 
هسـتند و به همیـن خاطـر تمایـل دارنـد در آزمون اسـتخدامی شـرکت 
گـر پذیرفتـه نشـوم،  کننـد. البتـه امیـدوارم در آزمـون قبـول شـوم، ولـی ا
تـالش می کنـم در آزمون هـای دیگـر ایـن شـرکت دوبـاره شـانس خـود را 

امتحـان کنـم.
از مسـئوالن فـوالد مبارکـه به خاطـر برگـزاری ایـن آزمـون تشـکر می کنم. 
هـم کیفیـت سـؤاالت و هـم مـکان برگـزاری آزمـون در حـد مطلـوب بود. 

فـوالد مبارکـه بـرای کارکنـان خـود ارزش زیـادی قائل اسـت.
حامد براتی، یکی از داوطلبان آزمون

فرایند ثبت نام برای شرکت در آزمون از نظر من راحت 
بود

آزمـون امـروز از نظـر سـطح کیفـی سـؤاالت، متوسـط بـود. امیـدوارم در 
آزمـون قبـول شـوم. فراینـد ثبت نـام بـرای شـرکت در آزمـون از نظـر مـن 
راحـت بـود. مـن تجربـه کار پیمانـکاری در فـوالد مبارکـه را دارم. ایـن 
شـرکت بـرای کارکنـان خـود ارزش زیـادی قائـل اسـت و به همیـن خاطر 
دوسـت دارم در این آزمون اسـتخدامی قبول شـوم. البتـه در محدوده 
شهرسـتان پروژه هایـی مقطعی شـروع می شـود و بـه پایان می رسـد. ما 
در ایـن پروژه هـا مشـغول بـه کار می شـویم، ولـی مـن ترجیـح می دهـم 
به صورت ثابت در فوالد مبارکه استخدام شوم تا در این زمینه دغدغه 

کمتـری داشـته باشـم.
یکی از بانوان شرکت کننده در آزمون

آرزو دارم در فوالد مبارکه شاغل باشم و فکر می کنم این شرکت بهترین 
جایی است که می توانم در آن به شغل موردعالقه خود مشغول شوم. 

کنون بازنشسته شده است. پدرم در فوالد مبارکه شاغل بوده و هم ا
آزمون عالی بود، ولی من باید برای قبول شـدن بیشـتر تالش می کردم. 

امیدوارم در آزمون و سایر مراحل استخدامی موفق شوم.
یکی از بانوان شرکت کننده در آزمون 

از مدیران فوالد مبارکه برای مهیا کردن شـرایط اسـتخدام بـرای بانوان 
صمیمانه تشـکر می کنـم. آزمون از نظر من سـؤاالت سـختی داشـت؛ با 
این حال امید خود را از دسـت نمی دهـم و امیدوارم قبول شـوم. چون 
ایـن شـرکت از جنبه هـای مختلـف بـا شـرایط رشـته تحصیلـی و عالقـه 

من مناسـب اسـت.
یکی از بانوان شرکت کننده در آزمون

 در مـورد فراینـد ثبت نـام بایـد گفـت از نظر مـن مراحـل ثبت نام آسـان 
بـود و چالش خاصـی بـرای مـن ایجـاد نکـرد. به طورکلـی برنامه ریزی و 
گرچـه بـرای افرادی مثـل من از نظـر فاصله  رونـد ثبت نام خـوب بود، ا

دور بـود.

ابراهیم کاظمی 
مدیر آموزش و توسعه سرمایه انسانی

سعید غالمی 
سرپرست امور استخدام
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قطب تولید فوالد شرق کشور روی ریل موفقیت کک ۵۰۰ میلیارد تومان پول آورد

کسری غفوری، مدیرعامل شرکت مجتمع فوالد خراسان، از رشد 
۲۸ درصدی تناژ تولید گندله در ۸ ماه نخست امسال، افزایش ۴ 
درصد تولید احیامستقیم، ارتقای ۷ درصدی شمش فوالدی و ۹ 
درصد رشد در تولید محصول نهایی )میلگرد( در این شرکت خبر 
داد و گفت: رشد تناژ در همه حلقه های زنجیره تولید، عملکرد مالی 
و افزایش فروش نشان از عزم راسخ و اراده جهادی همکاران ما در 
نواحی مختلف شرکت دارد.

زارع نیا رئیس صنعت، معدن و تجارت طبس گفت: از آغاز امسال، بیش 
از ۷۰ هزار تن کک متالورژیکی معادل ۵۰۰ میلیارد تومان با فراوری 
کنسانتره زغال سنگ در کارخانه کک طبس تولید شده است. تولیدات 
این کارخانه به استان های اصفهان، یزد و کرمان برای استفاده در صنایع 
کستان صادر می شود.  فوالدسازی ارسال می شود و بخشی از آن هم به پا
مجموعه کک سازی طبس با برنامه ریزی های صورت گرفته به دنبال 
تولید ۳۰۰ هزار تن کک است.

خـبــــــــــــــــــر            

چاپ مقاله یکی از کارکنان
 فوالد مبارکه در کتاب

calcium aluminates2022 

  ارائه حضوری  مقاله 
یکی از کارکنان فوالد مبارکه

 در ورکشاپ بین المللی
 کیفیت سطح محصوالت 
ریخته گری پیوسته ایتالیا

موفقیت

مقاله آقای محمدجواد رضایی سرپرست آزمایشگاه 
ساختمانی با عنوان طراحی و ساخت بتن توانمند مقاوم در 
برابر حـرارت بـه پنجمیـن دوره کنفرانس کاربرد سـیمان های 
نسـوز در انگلسـتان ارسـال شـد و پـس از بررسـی در کتـاب 

calcium aluminates2022 چاپ شد.
و  فوالدسـازی  شـرکت های  در  گفـت:  بـاره  ایـن  در  وی 
کارخانه هایـی که حرارت بـاال در پروسـه های تولید وجـود دارد، 
بتن هـای معمولـی جوابگـوی سـازه های در معـرض حـرارت 
گی های این نوع بتن جوابگوی شرایط آن محیط  نیسـت و ویژ
نیسـت و در کمتریـن زمـان، بتـن دچـار خرابـی و اضمحـالل 

خواهـد شـد.
واحـد آزمایشـگاه سـاختمانی شـرکت فـوالد مبارکـه بـا اسـتفاده 
از سـرباره و سـیمان نسـوز تولیدشـده در شـرکت سـیمان های 
نسوز، مطالعاتی را در زمینه سـاخت بتن مقاوم در برابر حرارت 

انجـام داد.
ایـن کنفرانـس کـه از مهم تریـن مراجـع در خصـوص دانـش 
کاربردهـای  کننـده  معرفـی  اسـت  نسـوز  سـیمان های 
سیمان های نسـوز و پرآلومینات اسـت. در این کنفرانس بیش 
از 50 مقالـه  ارزشـمند  در خصـوص کاربردهـای سـیمان های 
پرآلومینـات ارائـه و منتشـر شـده اسـت. تنهـا مقالـه ایرانـی ایـن 
کنفرانـس مربـوط بـه طراحـی و سـاخت بتـن توانمنـد مقـاوم در 
برابر حـرارت اسـت کـه حاصل تـالش متخصصـان شـرکت فوالد 

مبارکـه و شـرکت سـیمان های نسـوز اسـت.

مقاله آقای امیـر گرجی، کارشـناس فرایند فوالدسـازی 
و ریختـه گـری مـداوم، بـا عنـوان »تأثیـر سـرعت ریخته گـری بـر 
تور و تالطـم سـطحی در حیـن فراینـد  عمـق اثـرات اسـیال
ریخته گـری پیوسـته فـوالد زنگ نـزن«*در قالـب سـخنرانی در 
ورکشـاپ بین المللـی کیفیـت سـطح محصـوالت ریخته گری 

پیوسته ایتالیا به صورت حضوری ارائه شد.
این مقاله بخشی از تحقیقات انجام شده مربوط به پروژه تولید 
فوالد زنگ نزن در ناحیه فوالدسـازی و ریخته گری مداوم اسـت 
کـه در قالـب سـخنرانی در ورکشـاپ بین المللـی کیفیـت سـطح 
محصوالت ریخته گری پیوسـته ایتالیـا به صورت حضـوری ارائه 

و مـورد توجه حاضـران قـرار گرفت.
در این مقاله به بررسی اثر کاهش سـرعت ریخته گری به صورت 
گهانـی و نوسـانات MLC در بـه دام افتـادن سـرباره قالـب و  نا
افزایـش ناخالصـی در فـوالد زنگ نـزن گریـد ۴0۹ پرداخته اسـت. 
در ایـن کنفرانـس نمایندگانـی از شـرکت هایی از قبیـل پوسـکو 
کـره، پروزیمنـت ایتالیـا، تاتـا اسـتیل هلنـد، دانیلـی ایتالیـا، 
یواس اسـتیل آمریـکا، اتوکامپیـو اسـتینلس اسـتیل سـوئد، 

اچ کـی ام آلمـان شـرکت کـرده بودنـد.
ایـن مقالـه به عنـوان یکـی از 1۷ مقالـه برتـر انتخابـی انجمـن 
متالورژی ایتالیا انتخاب گردید و موجب شناخته شدن هرچه 
بیشتر شرکت فوالد مبارکه به عنوان تولیدکننده فوالد زنگ نزن 

در سـطح بین المللـی شـد.
*    عنوان التین مقاله:

 The effects of casting speed on the depth of oscillation
 marks and disturbed surface during continuous casting
ferritic stainless steel slabs

 امیر گرجی

 محمدجواد رضایی

 محمد ناظمی هرندی
 معاون تکنولوژی

معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه در مورد اهمیت 
پژوهش و نوآوری گفت: حیات، بالندگی و آینده این 
شرکت به نوآوری در تولید محصوالت جدید، بهبود 
روش ها و فرایندها و توسعه مدل های جدید کسب وکار بستگی دارد 

و در این مسیر پژوهش و نوآوری، رمز ماندگاری فوالد مبارکه است.
 محمد ناظمی هرندی، معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه در آستانه 
روز پژوهش در مورد رویکردهای پژوهشی این شرکت در گفت وگو 
با خبرنگار ایراسین اظهار کرد: وقتی یک کارخانه ساخته می شود 
مجموعه ای از منابع و دارایی های مختلف در کنار هم قرار می گیرد تا 
محصول موردنیاز به دست آید. در فوالد مبارکه نیز مأموریت اصلی شرکت 
تولید ورق های فوالدی برای برآورده شدن نیاز مشتریان، یعنی صنایع 
گون است؛ بنابراین همه منابع در راستای تحقق این مأموریت  گونا

سازماندهی می شود.
وی گفت: سرمایه های انسانی، تجهیزات، مواد اولیه، انرژی و... ورودی 
این فرایند است تا به هدف خود برسیم؛ اما یکی از مهم ترین ورودی ها و 
به تعبیر دیگر دارایی های فوالد مبارکه، دانش و تجربه ای است که منابع را 
به درستی در کنار هم قرار می دهد تا ارزش افزوده و بهره وری بیشتری برای 
شرکت محقق شود. بخشی از این دانش و تجربه از درون سازمان و بخش 
دیگر آن از بیرون سازمان به روش های مختلفی جمع آوری می شود و 

مورد استفاده قرار می گیرد.
فوالد مبارکه به دنبال نوآوری در همه عرصه ها

معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه افزود: قسمتی از این دانش، موجود 
و آماده بهره برداری است؛ ولی بخش دیگری از آن باید با مطالعه و پژوهش 
بیشتر حاصل شود. امروز فوالد مبارکه در همه عرصه ها به دنبال نوآوری 

در محصوالت، فرایندها، تکنولوژی، مدل کسب وکار و... است.
وی خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه به نوبه خود تالش می کند همه 
بازیگرانی که می توانند با پژوهش، نوآوری ایجاد کنند کنار هم قرار دهد 

تا یک زیست بوم فناوری و نوآوری شکل بگیرد و در ادامه با حمایت های 
خود به رشد اجزای این زیست بوم کمک کند. این زیست بوم شامل 
دانشگاه، اساتید و دانشجویان، شرکت های دانش بنیان، مجموعه های 
تحقیقاتی، آزمایشگاهی و همه کارکنان در واحدهای مختلف ازجمله 
تحقیق و توسعه و دیگر واحدهایی است که به خلق ارزش افزوده در 

صنعت فوالد کمک می کنند.
حمایت فوالد مبارکه از پژوهش های دانشگاهی

ناظمی هرندی تصریح کرد: در یک سال گذشته تالش کرده ایم تا 
سازوکار استفاده مؤثرتر از اجزای این زیست بوم را قوی تر کنیم. البته 
برخی سازوکارها از قبل وجود داشته و ما درحال توسعه آن هستیم؛ ولی 
کز تحقیقاتی دیگر  به طور مثال، در حال انعقاد قرارداد با دانشگاه ها و مرا
هستیم تا بتوانیم نیازمندی های خود را از طریق پروژه های تحقیقاتی 
کز نیز برای بهبود فرایندها  این مجموعه ها، تأمین و از ایده های این مرا

استفاده کنیم.
کرد: برای اینکه توجه دانشجویان، خصوصاً در زمینه  کید  وی تأ
تحصیالت تکمیلی به سمت چالش فوالد مبارکه و صنعت فوالد جلب 
شود، برنامه ای هدفمند برای حمایت از پایان نامه های دانشجویی 
داریم تا با این حمایت ها شاهد رفع چالش های موجود باشیم. همچنین 
برای حمایت از استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان تالش کرده ایم 
تا فضای صنعت و منابع مالی را برای انجام این پژوهش ها آماده کنیم و از 
سوی دیگر با خرید محصوالتی که در نتیجه این پژوهش ها تولید می شود 

به نحوی این حمایت را تکمیل کنیم.
حمایت از پژوهشگران با سرمایه گذاری خطرپذیر

معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه عنوان کرد: یکی از اقدامات 
قابل توجه در این زمینه ایجاد ساختاری در قالب کمیته سرمایه گذاری 
خطرپذیر برای کاهش ریسک پژوهش هاست که این اقدام تأثیر بسزایی 
در حمایت از پروژه های پژوهشی دارد و فوالد مبارکه را از بسیاری از 

مجموعه های دیگر متمایز کرده است. این اقدامات که مخاطب آن 
زیست بوم نوآوری استان و کشور است نتایج خوبی را تا پایان سال و در 

بلندمدت برای صنعت فوالد کشور به ارمغان می آورد.
وی بیان کرد: ارتباط مستمر صنعت با فضای علمی و دانشگاهی یکی از 
اقداماتی است که فوالد مبارکه به آن توجه داشته و با تخصیص فضای 
مناسب در محیط دانشگاه و حضور کارشناسان و مدیران این شرکت در 
آن فضا، توسعه اهداف پژوهشی فوالد مبارکه محقق می شود. در همین 
راستا اولین پایگاه این شرکت در دانشگاه صنعتی اصفهان آماده شده و 
به زودی به بهره برداری می رسد. چنین اقداماتی نشان می دهد فوالد 
مبارکه در حوزه نوآوری، استراتژی مدونی دارد که در قالب نقشه راه آن را 

تدوین و پیاده سازی می کند.
نگاه فوالد مبارکه به موضوع »پژوهش«؛ فراتر از 

مسئولیت های اجتماعی
ناظمی هرندی توضیح داد: فوالد مبارکه به نوآوری و موضوع پژوهش، 
نگاهی فراتر از مسئولیت اجتماعی دارد و اعتقاد دارد حیات، بالندگی 
و آینده این شرکت به میزان پرداختن آن به حوزه نوآوری چه در تولید 
محصوالت جدید و چه در بهبود روش ها و فرایندها و توسعه مدل های 
، پژوهش و نوآوری، رمز  جدید کسب وکار بستگی دارد. به تعبیر دیگر
ماندگاری فوالد مبارکه است. این موضوع در بنگاه های بزرگ دنیا نیز 
دیده می شود و مشاهده می کنیم هرکدام از آن ها که به معنای واقعی از 

نوآوری استفاده کرده اند،  در فضای رقابت نیز موفق تر بوده اند.
وی گفت: مهم ترین سرمایه بنگاه های اقتصادی و  نهادها دانش 
و تجربه است؛ ولی به خدمت گرفتن این دانش و تجربه برای خلق 
ارزش بسیار مهم است. فوالد مبارکه از بدو راه اندازی خطوط تولید با 
نگاهی مبتنی بر دانش عمل کرده و در سال های پس از بهره برداری با 
به روزرسانی رویکردهای خود، همواره در مسیر خلق ارزش از دانش گام 

برداشته است.

پژوهش و نوآوری رمز بالندگی فوالد مبارکه است
معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه:

فوالد مبارکه یکی از مؤدیان بزرگ و شفاف اداره کل امور مالیاتی است
فوالد مبارکه یکی از مؤدیان بزرگ و شفاف اداره 
کل مالیاتی استان است. این شرکت همکاری و 
همراهی های خوبی در پرداخت دیونات و مالیات 
کید بورس نیز بر شفافیت بوده، این  که الزام و تأ خود داشته و ازآنجا

شرکت عملکرد خوبی در این زمینه داشته که قابل تقدیر است.
این مطلب را عباس مزیکی مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در 
جریان بازدید از فوالد مبارکه گفت و افزود: از اول آبان ماه طبق قانون، 
راه اندازی پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به تمامی اشخاص 
حقیقی و حقوقی ابالغ  شده است و خوشبختانه شرکت فوالد مبارکه در 
این زمینه هم پیشگام بوده و به طور مشخص در یک سال اخیر با اداره 
امور مالیاتی استان همکاری های خوبی داشته است. ازاین رو امروز به 
فوالد مبارکه آمدیم تا از نزدیک با روند فعالیت ها و اقدامات این شرکت در 

این خصوص آشنا شویم.
وی ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت فرایند کار در فوالد مبارکه، اظهار 
داشت: امروز مشاهده کردیم که این شرکت با جدیت هرچه تمام تر به 
دنبال اجرای قانون پایانه های فروشگاهی است و بنا به گواه مستندات 
کتور و در حجم ریالی بیش از  و آمار موجود در این شرکت، بالغ بر 1۴ هزار فا
15 هزار میلیارد تومان در بستر سامانه صادر گردیده و مشکالت جزئی این 

فرایند نیز با همراهی سازمان امور مالیاتی حل شده است.
وی تصریح کرد: باید از مجموعه مدیریت فوالد مبارکه به دلیل این 
همراهی و همکاری در اجرای قانون تشکر کنیم. امیدواریم شرکت های 
طرف قرارداد فوالد مبارکه هم به صورت داوطلبانه به کارپوشه های خود 
کتورهای فروش مربوطه را تأیید کنند و از مزیت های سامانه  مراجعه و فا

مؤدیان فروشگاهی استفاده کنند.
بــه گفتــه مدیــرکل امــور مالیاتــی اســتان اصفهــان مشــتریان زیــادی 
کــه بــا فــوالد مبارکــه کار می کننــد نیــز می تواننــد هماننــد فــوالد مبارکــه 
شــفافیت را در برنامه هــای کاری خــود لحــاظ کننــد و ایــن امــور بــه 
همان نســبت که به شــرکت فــوالد مبارکــه اعتمــاد دارد، به شــرکت های 
طــرف قــرارداد این شــرکت هم اعتمــاد خواهــد کــرد و این شــرکت ها هم 

بالطبــع بــا مشــکالت کمتــری مواجــه خواهنــد شــد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در بازدید امروز با 
پروژه های اجراشده در فوالد مبارکه در زمینه کاهش مصرف آب و تولید 
انواع محصوالت تخت آشنا شدیم. درواقع فوالد مبارکه در شرایطی که 
کشور با کمبود آب مواجه است با سرمایه گذاری های قابل توجه توانسته 
از منابع آبی موجود و پساب های شهری تصفیه شده در مسیر تولید 

بهترین بهره وری را داشته باشد.
مزیکی اضافه کرد: در بازدید امروز مشاهده کردیم عالوه بر محصوالت 
فوالد مبارکه که بسیاری از کارخانه های کشور از آن ها بهره مند می شوند، 
این شرکت در ادامه اجرای طرح های توسعه خود، پروژه احداث نیروگاه 
با راندمان باال را در دست اجرا دارد که بر تأمین پایدار برق صنعت و 
کاهش بار شبکه برق سرا سری تأثیرگذار است و در جای خود شایسته 

قدردانی است.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در بخش پایانی سخنان خود 
ابراز امیدواری کرد مدیریت و کارکنان این شرکت با تالش جمعی خود 
همچنان در تولید و تأمین نیاز بازار کشور به ورق های فوالدی تخت و 

استفاده بهینه از منابع موفق باشند.

معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه:
بارگذاری صورتحساب های فروش الکترونیکی محصوالت 

شرکت با رویکرد اجرای قانون و شفافیت

مهدی کویتی معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه نیز در همین زمینه 
تصریح کرد: شرکت فوالد مبارکه به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکت های 
تولیدی کشور و بزرگ ترین مؤدی مالیاتی استان اصفهان، در ایفای نقش 
محوری خود به عنوان پیشران اقتصادی کشور، با اجرای سیاست های 
تخصصی اقتصادی، در مسیر ایجاد شفافیت مالی و اقتصادی گام 
برداشته و همواره در اجرای قوانین و پیاده سازی نظام های نوین 

اقتصادی کشور به شکل خودجوش پیش قدم بوده است.

وی با بیان اینکه یکی از این نظام های جدید اقتصادی که اخیراً توسط 
سازمان امور مالیاتی کشور راه اندازی و جهت اجرا از ابتدای آبان ماه سال 
جاری برای شرکت های بورسی الزم االجرا اعالم گردیده، سامانه مؤدیان 
مالیاتی و پایانه فروشگاهی است گفت: قانون مزبور کلیه اشخاص را 
مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی و صدور صورتحساب الکترونیکی 

برای فروش محصوالت خود نموده است.
کویتی ادامه داد: در همین راستا و با رویکرد شفاف سازی هرچه بیشتر 
و اجرای قانون، با تدابیر ویژه اتخاذشده در معاونت اقتصادی و مالی 
و تعیین کارگروهی متشکل از مدیریت های امور نهادها و ذینفعان 
مالی و حسابداری عمومی و IT از ماه ها قبل، بسترها و مقدمات 
اجرای این سیستم در فوالد مبارکه ایجاد شد و به همت متخصصان 
و کارشناسان شرکت توانستیم از ابتدای آبان  تا بیستم آذرماه، تعداد 
1۴161 صورتحساب فروش الکترونیکی محصوالت شرکت را به ارزش 
بالغ بر 15.500 میلیارد تومان صادر و در سامانه پایانه فروشگاهی بارگذاری 

کنیم.
وی خاطرنشان کرد: علی رغم حجم سنگین اقدامات برای پیاده سازی 
این نظام، فوالد مبارکه همچنان که در بسیاری از پروژه های صنعتی و 
ملی پیشگام بوده، اجرای این قانون را نیز به عنوان یک نمونه موفق و 
پیشتاز در کشور در دستور کار خود قرار داد و خوشبختانه همان طورکه 
در بازدید امروز نیز قابل مشاهده بود، توانستیم به پیشرفت های خوبی 

در این زمینه دست یابیم.
کویتی اظهار امیدواری کرد با مساعدت مدیریت عالی سازمان و  امور 
مالیاتی، شرکت بتواند با ادامه روند بارگذاری صورت حساب های 
الکترونیکی فروش محصوالت خود، گامی مؤثر در افزایش شفافیت 

مالی و اقتصادی بردارد.
گفتنی است در این بازدید، مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان و 
هیئت همراه ضمن حضور در دفاتر مدیران و کارشناسان امور مالیاتی 
فوالد مبارکه فرایند و دستاوردهای این شرکت در این حوزه را از نزدیک 

مشاهده کردند.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان:

عباس مزیکی 
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان

مهدی کویتی
 معاون اقتصادی و مالی
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خبـــــــر کوتاه

اطالعیه

پروژه انتقال آب دریای عمان به استان های سیستان و بلوچستان، 
خراسان جنوبی و خراسان رضوی با اهداف سه گانه و راهبری ایمیدرو 
وارد فاز عملیاتی شده است. از اهداف این پروژه می توان به آبگیری 
و نمک زدایی برای ظرفیت نهایی روزانه ۲.۴ میلیون مترمکعب آب 
شیرین اشاره کرد. همچنین تأمین و انتقال آب برای ظرفیت ۲۸۰ میلیون 
مترمکعب در سال به سه استان شرقی )در فاز نخست( از اهداف این 
پروژه به شمار می رود.

مقداد ملکی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان راشا گفت: اجرای طرح 
نوین صنعتی فراوری سرباره کوره قوس الکتریکی که در مراحل نهایی 
ثبت قانونی است، ارزش اقتصادی زیادی به دنبال دارد و موجب 
کثری آهن حاوی سرباره می شود و باقیمانده آن در  جداسازی حدا
صنایع مختلف ازجمله تولید سیمان و نیز تولید آسفالت قابلیت استفاده 
دارد. سال ۹۸ شرکت های بزرگ صنعت آهن و فوالد کشور نسبت به 
تأسیس شرکت دانش بنیان کاوشگران صنایع معدنی راشا اقدام نمودند.

 خـبــــــــــــــــــر      

اهداف سه گانه انتقال آب دریای عمان به شرق کشور
 با راهبری ایمیدرو

مزایای اجرای طرح صنعتی نوین و فناورانه
 فراوری سرباره کوره قوس الکتریکی

گمرک جمهوری اسالمی ایران نشان  بررسی آمار 
می دهد که مجموع صادرات فوالد کشور )فوالد میانی و 
محصوالت فوالدی( در هشت ماهه نخست سال جاری، ۶ 
میلیون و ۶1۶ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل، کاهش 5 درصدی را نشان می دهد. این کاهش به لحاظ 

وزنی معادل 371 هزار تن است.
به گزارش پترومتالز، در هشت ماهه نخست سال جاری، صادرات 
، ۴ میلیون و ۴26 هزار تن بوده که کاهش  فوالد میانی کشور

۸ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.
وضعیت صادرات محصوالت فوالدی

کل صادرات محصوالت فوالدی کشور در هشت ماهه نخست 
سال 1۴01، 2 میلیون و 1۹0 هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه 

سال قبل، تغییر چندانی را نشان نمی دهد.
از میان محصوالت فوالدی، سهم صادرات مقاطع طویل 
فوالدی، یک میلیون و ۹26 هزار تن بوده و صادرات این مقاطع 
در هشت ماهه نخست سال جاری، ۸ درصد افزایش یافته است.

که بیشترین سهم را از میان صادرات کل  صادرات میلگرد 
محصوالت فوالدی دارد، در هشت ماهه نخست سال جاری 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۷ درصد افزایش یافته است و 
به یک میلیون و 66۹ هزار تن رسیده است. صادرات مقاطع تخت 

فوالدی نیز با کاهش ۳5 درصدی به 26۴ هزار تن رسیده است.
گفتنی است در هشت ماهه نخست امسال صادرات آهن 
اسفنجی 5۴۳ هزار تن بوده است که کاهش ۳۴ درصدی را نسبت 

به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.
دالیل کاهش صادرت فوالد کشور

مصوبه عوارض صادراتی در ابتدای سال جاری یکی از عواملی بود 
که باعث شد صنایع فوالدی ایران، بهترین فرصت در بازارهای 
جهانی را که هم زمان با اوج قیمت ها بود از دست بدهند و در 
نتیجه این مصوبه که بعداً در ابتدای خردادماه لغو شد، صادرات 
فوالد کشور در مسیر نزولی قرار گرفت. تعرفه اعمال شده بر صادرات 
فوالد باعث شد در دوره اجرای این بخشنامه، صادرات فوالد برای 

بسیاری از واحدهای تولیدی توجیه اقتصادی نداشته باشد.
دیگر دلیل کاهش صادرات فوالد ایران وضعیت بد بازار جهانی 
فوالد و کاهش تقاضا برای فوالد در مناطق مختلف دنیاست. از 
اردیبهشت ماه سال جاری به بعد، قیمت ها در بازار جهانی فوالد 
تحت تأثیر کاهش تقاضای جهانی نزولی شد و در تابستان به 

پایین ترین میزان در دو سال گذشته رسید.
افزایش بهای انرژی و اختالل در زنجیره تولید جهانی به واسطه 
جنگ اوکراین، سیاست های پولی انقباضی بسیاری از بانک های 
مرکزی در نقاط مختلف دنیا و باالخره کاهش رشد اقتصادی 
چین، سیاست کوویِد صفر پکن و بحران در صنعت ساختمان این 
کشور در ماه های گذشته از جمله دالیلی بود که کاهش تجارت 
جهانی فوالد را درپی داشت و بر صادرات فوالد ایران نیز تأثیِر سوء 

خود را گذاشت.

کاهش 5 درصدی صادرات فوالد ایران

 در هشت ماهه نخست سال جاری

با عنایت به رویکرد مدیریت خدمات عمومی و امور 
رفاهی در ارتقا و استمرار کیفیت غذای تحویلی به همکاران 
پیشنهاد های  و  نظرات  از  بهره گیری  ضمن  محترم، 
همکاران، اسامی افرادی که باالترین سطح مشارکت در 
سامانه نظرسنجی اتوماسیون تغذیه را داشته اند بر اساس 

قرعه کشی انجام شده به شرح ذیل اعالم می گردد.
شایان ذکر است برندگان این دوره می توانند با مراجعه به 
ساختمان شماره یک )اتاق 1۳( با هماهنگی آقای نجفی 
با شماره سازمانی ۴06۷0  جهت دریافت جوایز خود 

اقدام نمایند.
کز طبخ  راهبری رستوران ها و مرا
خدمات عمومی و امور رفاهی

معرفی برندگان اولین دوره نظرسنجی غذا  
بر اساس میزان مشارکت

حسین  آبروی

محمود  صادقی حسن آبادی

حسین  رضازاده

سید هادی  موسوی

مسعود  آزاد

 علی  یزدانی

ید افشین  فر

سیروس  جعفری

یضی سیدعلیرضا  امامی العر

مهران  توالییان

فرزاد  انصاری

اکبر   امیری 

سید علیرضا  لقمانی

احمد رضا  قبادی

مرتضی  غضنفرپور

مجید  رضایی

اکبر  سوفیانی بلداجی

مهدی  طالبی

ابوالفضل  اصغری

محمدرضا  بهارلویی

پرسنلینام و نام خانوادگی ردیف

143۹4۹

8۵۹۹7

78۹74

۹412۹0

1434۹4

۹6164۵2

۹۹۵736

۹۹666۹

110776

۹۵7437

1273۵۹

۹8۹۵1۵

101۹8۹

۹۵2738

۹8۹840

1088۹2

10713۹

88602

13۵۹۵4

137۵66

1

2

3

4

۵

6

7

8

۹

10

11

12

13

14

1۵

16

17

18

1۹

20

شرکت فوالد مبارکه جایزه روابط عمومی برتر کشور را از نوزدهمین دوره جشنواره برترین های روابط عمومی ایران به دست آورد 
و با دریافت 2 تندیس و لوح افتخار به عنوان روابط عمومی برتر کشور مورد تقدیر قرار گرفت.

به گزارش ایراسین، هجدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی ها و نوزدهمین دوره جشنواره برترین های روابط عمومی 
ایران بیست ودوم آذر طی دو نوبت صبح و بعدازظهر با حضور معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی )مراسم صبح( 
و علی سالجقه معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست )مراسم بعدازظهر( و مدیران روابط عمومی ها و دستگاه های مختلف 

کشور در سالن بین المللی صداوسیما برگزار شد.
در این مراسم شرکت فوالد مبارکه »جایزه روابط عمومی برتر« کشور را از نوزدهمین دوره جشنواره برترین های روابط عمومی ایران به دست آورد و توانست 

در زمینه »ارتباطات رسانه ای« و »برنامه ریزی ارتباطی و پیوست ارتباطی« 2 لوح تقدیر دریافت کند.
 همچنین در این مراسم گروه فوالد مبارکه هم خوش درخشیدند و از روابط عمومی شرکت های فوالد سنگان، فوالد هرمزگان، فوالد سفیددشت 

چهارمحال و بختیاری و گروه سرمایه گذاری توکا فوالد تجلیل به عمل آمد.

« کشور را  دریافت کرد فوالد مبارکه »جایزه روابط عمومی برتر
در نوزدهمین دوره جشنواره برترین های روابط عمومی ایران؛

احمدرضا الهیجان زاده مدیرکل اداره محیط زیست 
استان اصفهان روز یکشنبه بیستم آذرماه سال 
جاری، به همراه رؤسای اداره های محیط زیست 
شهرستان های مبارکه و لنجان و جمعی از کارشناسان این حوزه، 
عالوه بر خطوط تولید فوالد مبارکه، از دستاوردها و پروژه های در 

دست اقدام این شرکت در حوزه محیط زیست بازدید کرد.
وی ضمن ابراز خرسندی از حضور در فوالد مبارکه گفت: طی سالیان 
متمادی که سرمایه گذاری ها و فعالیت های زیست محیطی فوالد 
مبارکه را مورد پایش قرار داده ایم، مشاهده می کنیم که این شرکت در 
این حوزه کامالً مسئولیت پذیر است و به جرئت می توان گفت تا سال 
1۴0۴ که تمامی پروژه های زیست محیطی این شرکت به بار بنشیند، به 
الگویی موفق برای سایر صنایع کشور تبدیل می شود و در سطح جهان 

مطرح خواهد شد.
مدیرکل اداره محیط زیست استان اصفهان تصریح کرد: بازدید از واحد 
گاهی بیش ازپیش از اقدامات این  تصفیه خانه پساب فوالد مبارکه و آ
شرکت در این زمینه گواه این است که فوالد مبارکه با سرمایه گذاری 
قابل توجهی که در حوزه جمع آوری پساب های شهری مناطق هم جوار 
کنون بخش اعظمی از آب موردنیاز خود را از محل  انجام داده، هم ا
تصفیه و بازچرخانی همین پساب ها تأمین می کند و این دستاورد بسیار 

ارزشمند است.
برنامه ریزی برای بازدید دانشجو و نخبگان کشور از 

دستاوردهای زیست محیطی فوالد مبارکه با نگاه آموزشی
الهیجان زاده خاطرنشان کرد: گزارش ها و بازدیدها نشان می دهد در 
فوالد مبارکه اقدامات ارزشمندی در حوزه جمع آوری غبارهای ناشی 
از تولید و مدیریت پسماند صورت گرفته است که می توان در قالب 
بازدیدهای گسترده ای از فوالد مبارکه، قشر دانشجو و نخبگان کشور را با 

این فعالیت ها آشنا کرد و به آن ها در این خصوص آموزش داد.
وی گفت: برنامه ریزی ها، اقدامات و دستاوردهای فوالد مبارکه در 
حوزه های یادشده را به همه مدیران، کارکنان و ذی نفعان این شرکت 
تبریک می گوییم. بدون شک تفکر فوالد مبارکه برای نهادینه کردن 
باالترین استانداردهای جهانی در خطوط تولید و تالشی که موجب به بار 

نشستن این دستاوردها شده، ارزشمند و قابل تقدیر است.
فوالد مبارکه در حوزه محیط زیست همچنان الگویی برای 

سایر سازمان های کشور و غرب آسیا خواهد بود
الهیجان زاده پیشرفت فیزیکی پروژه های مکمل زیست محیطی 
در فوالد مبارکه را خوب توصیف و اضافه کرد: به نظر می رسد با تفکر و 
عزم زیست محیطی مدیریت شرکت، در آینده ای نزدیک، پروژه های 
باقی مانده هم به ثمر می رسد و فوالد مبارکه در حوزه محیط زیست 
همچنان الگویی برای سایر سازمان های کشور و غرب آسیا خواهد بود.

استفاده از پساب های شهری میزان برداشت آب خام 
فوالد مبارکه را به شدت کاهش داده است

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: کار بزرگی که فوالد مبارکه انجام 
داده، ایجاد شبکه جمع آوری پساب های شهری و جلوگیری از وارد 
شدن آب های آلوده به محیط زیست است. این شرکت نه تنها با تصفیه 
و بازچرخانی این آب ها بخشی از آب موردنیاز خود را تأمین کرده، 

بلکه به پایداری محیط زیست هم کمک شایان توجهی نموده است؛ 
ازاین رو به سایر صنایع هم پیشنهاد می کنیم وارد این مقوله شوند و 
از فوالد مبارکه الگوبرداری کنند. چه بسا که در بسیاری از شهرهای 
کشور شبکه جمع آوری پساب و تصفیه خانه وجود ندارد و پساب ها 
متأسفانه به صورت خام و تصفیه نشده به محیط زیست وارد می شوند. 
نباید فراموش کرد این اقدام فوالد مبارکه میزان برداشت آب خام این 
کید شد، به حفظ  شرکت را به شدت کاهش داده است و همان طور که تأ
محیط زیست، تأمین آب صنعت و رعایت حقابه تاالب ها کمک می کند.
فوالد مبارکه در استفاده از انرژی خورشیدی هم پیشگام 

شده است
الهیجان زاده از پروژه ایجاد نیروگاه سیکل ترکیبی و استفاده از انرژی های 
خورشیدی در تأمین انرژی فوالد مبارکه استقبال کرد و گفت: در شرایطی 
که کشورهایی مانند ترکیه که با مساحتی کمتر از یک سوم کشور ما 
16 هزار مگاوات انرژی خورشیدی و بادی تولید می کنند، متأسفانه ما 
هنوز به ۹00 مگاوات هم نرسیده ایم که خوشبختانه فوالد مبارکه در این 
زمینه هم پیشگام شده است و امیدواریم سرآغاز خوبی برای کشور در 

این حوزه باشد.

مدیرعامل فوالد مبارکه:
بیش از یک میلیارد دالر سرمایه گذاری برای پروژه های 

زیست محیطی شرکت تخصیص یافته است

به گزارش خبرنگار فوالد، محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه نیز 
در جریان این بازدید ضمن ابراز خرسندی از حضور مدیرکل و کارشناسان 
اداره حفاظت محیط زیست استان در فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: این 
کنون بیش از یک میلیارد دالر در حوزه  شرکت از ابتدای بهره برداری تا

حفاظت از محیط زیست شرکت سرمایه گذاری کرده است.
به گفته مدیرعامل فوالد مبارکه، این شرکت طی یک برنامه جامع 
پنج ساله و در ادامه فعالیت های خود در این حوزه، ازجمله اجرای طرح 
پایش آنالین که در دو فاز در حال اجراست و با همکاری شرکت های 
دانش بنیان به پیشرفت های خوبی دست یافته است، بر اساس مدل 
تعالی EFQM 2020 در حوزه های مدیریت آب، جلوگیری از انتشار 
آالینده های زیست محیطی، مدیریت انرژی، اقتصاد چرخشی، استفاده 
ک و تجدیدپذیر اقدامات بسیار گسترده ای انجام داده  از انرژی های پا
است؛ به نحوی که در برخی از شاخص ها مانند مدیریت آب و انرژی و 
کسیدکربن در حال حاضر مطابق با  کنترل میزان غلظت انتشارات مونوا

شاخص استانداردهای جهانی و بعضاً کمتر از آن است.
تبدیل شدن به صنعت سبز؛ یک تکلیف اجتماعی و 

اخالقی برای فوالد مبارکه
وی خاطرنشان کرد: شرکت فوالد مبارکه رعایت موازین زیست محیطی 
را تکلیف اجتماعی و اخالقی خود می داند و به عنوان مجموعه ای که 
در مدل ها و الگوهای مدیریتی سرآمد سایر سازمان های داخلی و 
بعضاً بین المللی است، الگو بودن و تبدیل شدن به صنعت سبز در 
حوزه محیط زیست را به عنوان یکی از اهداف اصلی در دستور کار 
خود قرار داده و هیچ گاه با حوزه محیط زیست به عنوان مسئولیتی که 

از بیرون به شرکت تکلیف شده باشد، برخورد نکرده است.
کید فوالد مبارکه بر توسعه پایدار تأ

به گفته طیب نیا حداقل 5 هزار شرکت بزرگ و کوچک یا در حوزه تأمین 
فوالد مبارکه فعالیت می کنند یا به نوعی از محصوالت میانی فوالد مبارکه 
در تولید محصوالت نهایی خود بهره مند می شوند. این شرکت برای 
حدود ۳50 هزار نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم در باال و پایین دست 
فوالد مبارکه فرصت شغلی ایجاد کرده و چندین میلیون نفر در خانواده ها 
معاش خود را از طریق چرخه فوالد مبارکه تأمین می کنند؛ بااین حال 
مدیریت شرکت بر این باور است که این فرایند وقتی ارزشمند است که 
کم باشد و خوشبختانه فوالد مبارکه بر این  نگاه توسعه پایدار بر آن حا

کید دارد. اصل تأ
 وی با بیان اینکه بیش از 200 هزار میلیارد تومان پروژه توسعه در فوالد 
مبارکه تعریف و در حال اجرا شدن است ادامه داد: به واسطه شروع 
همین پروژه های جدید حدود 5000 فرصت شغلی جدید ایجاد شده و 
به محض به بار نشستن این پروژه ها قطعاً تعداد بیشتری از جوانان در 
شرکت مشغول فعالیت خواهند شد و فوالد مبارکه ارزش آفرینی در کشور 

را با رعایت استانداردهای زیست محیطی به پیش برده و خواهد برد.
مشارکت در طرح انتقال آب دریای عمان با نگاه ملی

طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود از سرمایه گذاری فوالد مبارکه 
در طرح انتقال آب دریای عمان به استان به عنوان یکی دیگر از اقدامات 
شاخص فوالد مبارکه در حوزه توسعه پایدار و حفظ محیط زیست یاد 
و تصریح کرد: فوالد مبارکه با نگاه ملی به این پروژه وارد شده و بر این 
باور است که همان طور که شرکت نقش محوری در توسعه صنعتی و 
اقتصادی کشور دارد، به همان نسبت باید نقش محوری در سایر زمینه ها 
ازجمله مسئولیت اجتماعی داشته باشد تا الگوی سایر صنایع قرار گیرد.

تأمین برق فوالد مبارکه و کمک به شبکه برق سراسری با 
احداث نیروگاه سیکل ترکیبی

طیب نیا با اشاره به احداث نیروگاه سیکل ترکیبی در فوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: احداث این نیروگاه با راندمان باال نه تنها برای تأمین 
برق مورد نیاز شرکت، بلکه برای کمک به شبکه برق سراسری نیز سودمند 
خواهد بود؛ ازاین رو انتظار می رود سازمان های مربوطه ازجمله اداره کل 
محیط زیست به مدد تولید بیایند؛ ضمن اینکه فوالد مبارکه هم خود 
را متعهد به رعایت الزامات زیست محیطی و استانداردهای این حوزه 
می داند و این آمادگی را دارد که با به کارگیری راهبردهای کارشناسان 
حفاظت محیط زیست همچنان در تولید و رعایت استانداردهای 

زیست محیطی پیشرو باشد.
آمادگی فوالد مبارکه برای توسعه پژوهش ها و استخراج 

مواد معدنی کشور
طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: شرکت فوالد 
مبارکه به ناچار برای تأمین سنگ آهن موردنیاز خود به حوزه معدن و 
کتشافات معدنی هم ورود کرده است و این آمادگی را دارد که با همکاری  ا
کتشافی خود را با رعایت  کارشناسان محیط زیست کارهای مطالعاتی و ا
تمامی مالحظات این حوزه پیش ببرد و صرف نظر از تأمین سنگ آهن 
موردنیاز خود به انجام مطالعات اولیه و توسعه پژوهش ها و استخراج 

مواد معدنی کشور کمک کند. 

فوالد مبارکه در حوزه محیط زیست
 الگویی برای سایر سازمان های کشور و غرب آسیا خواهد بود

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان:

 کار بزرگی که فوالد مبارکه انجام داده، 
ایجاد شبکه جمع آوری پساب های 
شدن  وارد  از  جلوگیری  و  شهری 
محیط زیست  به  آلوده  آب های 
است. این شرکت نه تنها با تصفیه 
و بازچرخانی این آب ها بخشی از 
آب موردنیاز خود را تأمین کرده، بلکه 
به پایداری محیط زیست هم کمک 

شایان توجهی نموده است
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فوالد شهریار تبریز در مسیر توسعه پنج طرح کنسانتره آهن در خراسان جنوبی در دست اجراست

، نایب رئیس گـروه صنعتـی پارس سـاختار گفت: با  نوید نواده اباذر
کارخانجات نورد سرد، شرکت فوالد شهریار تبریز  راه اندازی پروژه 
توانایی تولید ۵۰۰ هزار تن انواع ورق روغنی در ضخامت ۰.1۸ تا ۳ 
میلی متر در سال را خواهد داشت. شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز 
در مسیر توسعه قرار دارد و طرح های توسعه نورد سرد و نورد گرم 
، به صورت مستقیم اشتغال زایی پایدار  گروه صنعتی پارس ساختار
برای بیش از یک هزار نفر را در پی خواهد داشت.

عباس جرجانی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: 
کنسانتره آهن در شهرستان های مختلف  در حال حاضر پنج طرح تولید 
این استان با سرمایه گذاری هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان در دست اجراست. 
این طرح ها با هدف جلوگیری از خام فروشی سنگ آهن که از محصوالت 
خراسان جنوبی است، اجرا شده و به تدریج به بهره برداری می رسند. رتبه 
دوازدهم کشور در ذخایر قطعی معادن از آن خراسان جنوبی است و از 
این استان به عنوان بهشت معادن کشور یاد می شود.

خبــــــــــــــــــر    

 فرمانده محورهای پلیس راه استان اصفهان در نشست تخصصی حمل ونقل:

فوالد مبارکه را در حوزه ناوگان مسافری
 به عنوان الگوی کشوری معرفی خواهیم کرد

 ،) در آستانه ایام هفته حمل ونقل و رانندگان )2۶آذر
روز چهارشنــــبه 23 آذرمـاه نشسـت تخـــصصی 
حمل ونقـل بـا حضـور معـاون حمل ونقـل و اداره کل 
راهـداری و حمل ونقل جـاده ای اسـتان، رئیس برنامه ریـزی و کنترل 
حمـل محصـوالت فـوالد مبارکـه، رؤسـای ادارات راهـداری جنـوب و 
جنـوب غـرب، فرماندهـان پلیـس راه مرکز و جنـوب اسـتان اصفهان 

بـه میزبانـی شـرکت فـوالد مبارکـه برگزار شـد.
به گزارش خبرنگار فوالد در جریان این نشست که با بازدید از خطوط 
تولید فوالد مبارکه همراه بود، سرهنگ حق پرست فرمانده محورهای 
پلیس راه استان اصفهان، صلواتی، معاون حمل ونقل اداره کل 
راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان، طائی مسئول اداره 
راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان مبارکه، جوانی رئیس 
اداره راهداری شهرستان لنجان و رئیس برنامه ریزی و کنترل حمل 
محصوالت فوالد مبارکه ایراد سخن کردند. بخشی از این سخنان را 

در ادامه می خوانید.

ســرهنگ حق پرســت، فرمانــده محورهــای پلیــس راه اســتان 
اصفهــان:

مشاهده جلوه های تازه تری از کار و فعالیت و توسعه در فوالد 
مبارکه

ضمن تبریک روز حمل ونقل و رانندگان و روز راهدار که در پیش است و 
با قدردانی از میزبانی فوالد مبارکه، باید اذعان داشت هر بار که به فوالد 
مبارکه می آییم جلوه های تازه تری از کار و فعالیت و توسعه را در این 

کارخانه ُمعَظم مشاهده می کنیم.
با توجه به حجم زیاد حمل بار و مسافر که در استان اصفهان در حال انجام 
است، ضرورت دارد همه نهادها دست به دست هم بدهند تا چرخه 

ترافیکی این منطقه، ایمن و منظم و با سالمت کامل در گردش باشد.
خوشبختانه با تعامالت خوبی که فوالد مبارکه با راهداری و پلیس راه 
کنون شاهد نظم و مقررات خوبی در ناوگان جابه جایی  داشته و دارد، ا
مسافری و باری این شرکت هستیم؛ ازاین رو در حوزه ناوگان مسافری، 
فوالد مبارکه را به عنوان الگوی کشوری معرفی خواهیم کرد تا سایر 
سازمان های کشور هم بتوانند از تجارب فوالد مبارکه در این زمینه 
الگوبرداری کنند. انصافاً مجموعه فوالد مبارکه در این زمینه عملکرد 

فوق العاده موفقی داشته است.

صلواتی معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
استان اصفهان:

بازدید از فوالد مبارکه عبارت »ما می توانیم« را در ذهن ها تداعی 
می کند

مشکالت  حل  برای  هم اندیشی  هدف  با  تخصصی  نشست  این 
حمل ونقل باری و مسافری به میزبانی خوب و شایسته فوالد مبارکه 

برگزار شد و به نتایج ارزشمندی هم دست یافتیم.
در این نشست مباحث مربوط به ایمنی راه ها، کنترل اضافه بارها که 
خسارت های زیادی به جاده ها وارد می کند و خطرات زیادی برای سایر 
رانندگان و خودروها وارد می نماید و همچنین راهکارهای مربوط به صدور 
و اخذ بارنامه ها و کنترل بارها از مبدأ مطرح و مورد تبادل نظر قرار گرفت 
که امیدواریم با این اقدامات شاهد پیشگیری از وارد آمدن خسارت به 

جاده ها و ایمنی هرچه بیشتر در حوزه حمل ونقل باشیم.
این اداره کل، سال های سال است که با فوالد مبارکه تعامالت سازنده ای 

داشته است. در واقع فوالد مبارکه یکی از قطب های صنعت در تولید 
فوالد کشور است. به همین نسبت این شرکت در حوزه حمل ونقل 
نیز شهرستان مبارکه و لنجان را به قطب های حمل  ونقل کشور مبدل 
ساخته است؛ به نحوی که 1۷ درصد بارهای استان مربوط به شهرستان 
مبارکه است؛  ازاین رو می طلبد که شهرستان های اطراف فوالد مبارکه 
در زمینه حمل ونقل جاده ای با شرکت فوالد مبارکه تعامل سازنده و 
گسترده ای داشته باشند تا این میزان بار،  به موقع، سریع و در فضایی 

ایمن به  سمت مقاصد موردنظر حمل شود.
اداره راه ایجاد شرکت های بزرگ مقیاس را برای کل کشور در دست اقدام 
دارد. وجود شرکت فوالد مبارکه و حجم باالی بار این شرکت در منطقه 
باعث شده پایانه های حمل ونقل شهرستان های اطراف توسعه یابند 
و این سبب شده در نهایت ایجاد اولین شرکت بزرگ مقیاس در استان 

اصفهان را در شهرستان مبارکه شاهد باشیم.
از مدیریت و کارکنان فوالد مبارکه به پاس زحماتی که در تولید انواع 
محصوالت و میزبانی این جلسه مهم متقبل شده اند قدردانی می کنیم. 
فوالد مبارکه همواره همکاری های خوبی را با مجموعه راهداری داشته 
است. در بازدید امروز با مشاهده عظمت کار و تولید در فوالد مبارکه 
بر خود بالیدیم و مایه افتخار است که بتوانیم شرایط حمل بار مواد 
اولیه و کاالهای موردنیاز این شرکت و همچنین حمل محصوالت این 
شرکت را به مقصد مشتریان در جای جای میهن اسالمی تسهیل کنیم. 
بازدید از فوالد مبارکه عبارت »ما می توانیم« را در ذهن ها تداعی می کند و 
ک در حوزه های کاری خود  یادآور می شود که همه فرزندان این آب وخا

می توانند منشأ خیروبرکت باشند.

طائی مسئول اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان 
مبارکه:

عملیاتی شدن حمل محصوالت صادراتی فوالد مبارکه از طریق 
سالن اعالم بار شهرستان

از مدیریت شرکت فوالد مبارکه که میزبانی این جلسه را بر عهده گرفتند 
سپاسگزاریم. امروز در این جلسه تخصصی، برخی مسائل مربوط 
حمل ایمن بار و جاده های مواصالتی پیرامون، مطرح و مورد بررسی و 

تبادل نظر قرار گرفت.
با وجود بخش کشاورزی و صنایع بزرگ و شهرک های صنعتی متعدد 
که در این شهرستان قرار دارد و به استناد آمار موجود در سرانه تولید و 
حمل ونقل می توان شهرستان مبارکه را پایتخت حمل ونقل کشور 

نامید.
این اداره در دو حوزه تولید و حمل مواد اولیه و هم در حمل محصوالت 
نهایی شرکت فوالد مبارکه با این شرکت همکاری مستمر دارد. بخشی 
زیادی از مواد اولیه موردنیاز فوالد مبارکه در معدن فوالد سنگ مبارکه 
تولید و به این شرکت حمل می شود و بخش دیگر مربوط به حمل 
که برای  محصوالت نهایی فوالد مبارکه به مقصد مشتریان است 
انجام این امور نیاز به همکاری های گسترده در همه حوزه راهداری، 
شرکت های حمل ونقل، انجمن رانندگان و مجموعه فوالد مبارکه است 
که خوشبختانه به صورت روزانه و پیوسته این تعامل و ارتباط در حال 
انجام است و در جلسات مختلف مسائل و مشکالت را طرح، بررسی و با 

تعامل سازنده رفع می کنیم.
در پی برقراری این تعامالت سازنده خوشبختانه شاهد هستیم که حمل 
محصوالت صادراتی فوالد مبارکه نیز از طریق سالن اعالم بار شهرستان 

مبارکه طی یکی دو ماه اخیر عملیاتی شده است.
با تکمیل چند جاده و بزرگراه کمربندی نظیر آزادراه غرب، بلوار اما رضا )ع(، 

احداث خط دوم جاده مبارکه به بروجن در حوزه احداث راه ها و تکمیل 
رینگ های کمربندی اطراف شهرستان، شاهد روان شدن ترافیک 

شهرستان خواهیم بود.

جوانی، رئیس اداره رئیس اداره راهداری شهرستان لنجان:
با رویکرد سازنده مسئوالن فوالد مبارکه و اداره راهداری 
شهرستان مباحث به بهترین شکل ممکن مدیریت شده است

در این نشست تخصصی به میزبانی شرکت فوالد مبارکه مسائل 
مربوط به حمل و ایمنی بار در منطقه غرب و جنوب غربی استان از 
سوی فرماندهان پلیس راه مناطق مختلف و مسئوالن راهداری های 
شهرستان های جنوب مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت تا بتوانیم 
با حل مشکالت و تسهیل شرایط مربوط به حمل بار و مسافر شرایط 
بهتری برای هموطنان و شرکت های مستقر در این منطقه ایجاد کنیم.

شعار سازمان راهداری و حمل ونقل »سیستم حمل ونقل آسان، 
سریع و ایمن« است که در این جلسه نیز با همین رویکرد به گفت وگو و 

تبادل نظر پرداختیم.
از مسئوالن بخش حمل ونقل و برنامه ریزی حمل محصوالت فوالد 
مبارکه، مجتمع فوالد سبا و شرکت ذوب آهن قدردانی می کنیم. در شرایط 
فعلی کشور که به تداوم چرخ تولید نیازمندیم، با رویکرد سازنده مسئوالن 
فوالد مبارکه و اداره راهداری شهرستان در چارچوب مقررات مباحث به 
بهترین شکل ممکن مدیریت شده است و هرجا که نیاز به برگزاری جلسه 
و پاسخ گویی بوده است، مسئوالن فوالد مبارکه با خوش رویی پاسخ گوی 

مباحث مطرح شده بوده اند که شایسته قدردانی است.

مجید فخاری، رئیس برنامه ریزی و کنترل حمل محصوالت فوالد 
مبارکه:

تسهیل فرایند حمل و تحویل به موقع کاال به مشتریان فوالد 
مبارکه با گسترش تعامالت

کنون حدود 6 میلیون تن انواع  فوالد مبارکه از ابتدای سال جاری تا
محصوالت خود را تحویل مشتریان نموده که حدود ۸۷ درصد آن از 
طریق حمل جاده ای صورت پذیرفته است. این میزان حمل، حجم 
کنون را  ارسال جاده ای محصوالت فوالد مبارکه از ابتدای بهره برداری تا
به بیش از 1۳۹ میلیون تن رسانده که سهم جاده ای ۸6 درصد و بیش از 
11۹ میلیون تن بوده است. این امر نشان دهنده اهمیت و جایگاه ویژه 
حمل جاده ای در تکمیل آخرین حلقه زنجیره ارزش فوالد مبارکه و 

تحویل محصوالت به صنایع پایین دستی کشور است.
بدون شک همت و تالش کلیه دست اندرکاران حوزه حمل جاده ای و 
همراهی و مساعدت های اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان 
به عنوان سیاست گذار در این حوزه و سایر زیرمجموعه های آن به ویژه 
در شهرستان های اصفهان، مبارکه و لنجان و همچنین پلیس راه های 

استان نقش تعیین کننده ای در این امر ایفا کرده است.
گسترش این تعامالت نه تنها فرایند حمل و تحویل به موقع کاال به 
مشتریان فوالد مبارکه را تسهیل خواهد نمود، بلکه با ایجاد درک مشترک 
می تواند نیازهایی را که به واسطه توسعه ظرفیت های تولید و به دنبال آن 

افزایش حجم ارسال محصوالت ایجاد می شود برآورده سازد.
نشست امروز که با این هدف برگزار گرفت، ان شاءاهلل نقطه عطفی در 
جهت بهبود تعامالت و همکاری های مؤثرتر فی مابین و اتخاذ اقدامات 
عملی در جهت برآورده سازی نیازهای جاری و پیش روی فوالد مبارکه در 

حوزه حمل جاده ای محصوالت خواهد بود.

خبر بین الملل

مؤسسه سیتی گروپ پیش بینی کوتاه مدت خود را برای 
قیمت سنگ آهن با توجه به رشد قیمت های اخیر تحت تأثیر 
کاهش محدودیت های قرنطینه در چین و حمایت های دولت 

از بازار مسکن آن افزایش داد.
، این مؤسسه اظهار داشت که چشم انداز  به گزارش می متالز
بلندمدت بازار هم به سیاست های حمایتی دولت چین از اقتصاد 
آن بستگی دارد. این بانک پیش بینی سه ماهه خود را برای قیمت 
سنگ آهن از 110 دالر در هر تن سی اف آر به 120 دالر در هر تن افزایش 
داده است و دلیل آن را پیشرفت معنادار چین در جهت بازگشایی 

بیشتر بازارها و کاهش قرنطینه ها دانست.
لغو محدودیت های قرنطینه در شهرهای کلیدی ازجمله پکن، 
شانگهای، گوانگژو و شنژن، و همچنین تخصیص بودجه اضافی 
ک و مستغالت، قیمت سنگ آهن را از  به توسعه دهندگان امال
کتبر که پایین ترین سطح سه  ۷۹.5 دالر در هر تن سی اف آر ۳1 ا

سال اخیر بود، به باالی 110 دالر افزایش داده است.
گر چین تسهیالت اعتباری قابل توجهی را در سه تا شش ماه  ا
آینده اعمال کند، قیمت سنگ آهن می تواند به 150 دالر در هر تن 
افزایش یابد. در غیر این صورت، این بانک انتظار دارد که سال 
202۳ بهتر از سال 2022 نباشد و این ماده اولیه تا نیمه دوم سال 

آینده به حدود 100 دالر در هر تن سی اف آر کاهش یابد.
تقاضای فوالد در سال 202۳ بهبود قابل توجهی نخواهد داشت 
و یک سیاست اعتباری مطلوب تنها به تکمیل پروژه های 
مسکن ناتمام کمک می کند، درحالی که انتظار می رود شروع 

ساخت وسازهای جدید در چین تا ۴0 درصد کاهش یابد.
     منبع: ایفنا

تازه ترین گزارش ها از بازار جهانی فوالد نشان می دهد 
به دنبال بررسی صنعت بازیافت توسط فوالدسازان، تقاضای 

قراضه به مقدار زیادی افزایش خواهد یافت.
براساس جدیدترین شماره نشریه متال بولتن، شرکت فرانسوی 
»دریچبورگ«، بازیافت کننده و صادرکننده قراضه فوالدی 
پیش بینی کرد که با ورود فوالدسازان به صنعت بازیافت قراضه، 

میزان تقاضای این محصول تا سال های آینده افزایش یابد.
در این راستا، خرید شرکت ایتالیایی »گروه ریوا« از چندین شعب 
»دریچبورگ« یکی از مثال های ترویج بازیافت در اتحادیه اروپا و 
جهان است؛ درحالی که میزان دسترسی به فوالد دست دوم که 
قبالً به عنوان ماده اولیه در فوالدسازی با انتشار کمترین میزان 
کربن استفاده می شد، یک معیار در کربن زدایی صنعت فوالد 

به شمار می رود.
کسید کربن در فوالدسازی،  یکی از راه های کاهش انتشار گاز  دی ا
استفاده از قراضه تا حد امکان است. براساس گزارش انجمن 
 )EAF( جهانی فوالد، برای تولید فوالد، یک کوره قوس الکتریکی
تا 100 درصد و یک کوره ذوب آهن تا ۳0 درصد از قراضه استفاده 
می کند. هر تن استفاده از قراضه برای تولید فوالد از انتشار 1.5 
کسید کربن و استفاده 1.۴ تن سنگ آهن، ۷۴0  میلیون تن دی ا

کیلوگرم زغال سنگ و 120 کیلوگرم سنگ آهک جلوگیری می کند.
شرکت دریچبورگ خاطرنشان کرد:مزایای کاهش انتشار گاز 
کسید کربن و مصرف انرژی در فرایند تولید فلزات با استفاده   دی ا
از بازیافت توسط عموم قدرت های دنیا و بازار مورد قبول واقع 
، پروژه های  شده است. در همین راستا، در طول دو سال اخیر
ساختمان سازی متعددی برای کارخانه های فوالدسازی که از 

قراضه استفاده می کنند، اعالم شده است.
، سازمان های عضو اتحادیه اروپا برای اصالحیه  از سوی دیگر
مقررات حمل ونقل ضایعات رأی می دهند که این مقررات ممکن 
است صادرات قراضه با گرید پایین از اتحادیه اروپا به کشورهایی 
که عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی )OECD( نیستند 

را محدود سازد. 
کرد:رده بنـدی  اعـالم  دریچبـورگ  خصـوص،  همیـن  در 
اسـتانداردهای کیفیـت در این محصوالت ضروری شـده اسـت؛ 
به خصـوص بـرای فلـزات غیرآهنـی کـه دسـته بندی پیچیـده و 

گسـترده ای دارنـد.
در همین حال، میزان فروش فلزات آهنی دریچبورگ در سال مالی 
منتهی به ۳0 سپتامبر )۸ مهرماه 1۴01( با افزایش 25.۴ درصدی 
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته میالدی به ۴.۹۷ میلیون 
تن رسد. درحالی که مقدار فروش این شرکت در سال گذشته ۳.۹6 
میلیون تن برآورد شده بود که این افزایش قیمت در یک سال 
ناشی از همکاری شرکت بازیافتی »گروه ایکور« پس از 1۷ دسامبر 

2021 )26 آذرماه 1۴00( است.
به نظر می رسد در بخش فلزات غیرآهنی، میزان فروش شرکت 
گروه  »دریچبورگ« ثابت باقی بماند اما به دلیل همکاری با »
«، میزان فروش با افزایش 2۹.۷ درصدی نسبت به سال  ایکور
گذشته میالدی به ۸12 هزار و 500 تن رسید. میزان فروش این 

شرکت در سال گذشته میالدی 626 هزار و 600 تن بود.
     منبع: فوالدبان

امیدواری سیتی گروپ به رشد بازار  سنگ آهن

بررسی صنعت بازیافت توسط فوالدسازان
گزارش فوالدبان از شماره جدید نشریه متال بولتن؛

سرهنگ حق پرست
 فرمانده محورهای پلیس راه استان اصفهان

صلواتی
 معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و 

حمل ونقل جاده ای استان اصفهان

طائی
 مسئول اداره راهداری و حمل ونقل 

جاده ای شهرستان مبارکه

جوانی
 رئیس اداره راهداری 

شهرستان لنجان

مجید فخاری
 رئیس برنامه ریزی و کنترل حمل 

محصوالت فوالد مبارکه
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خبــــر کوتاه

کارگروه طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور در چهارمین جلسه خود 
دستورالعمل نوسازی و بازسازی صنایع در کارگروه بند )ح( ماده ۴۶ 
قانون برنامه ششم توسعه را تصویب کرد. در این جلسه کلیات فرایند 
اجرا، وظایف واحدهای صنعتی و صنوف تولیدی متقاضی نوسازی و 
بازسازی و عوامل اجرایی شامل سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، 
سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت علمی 
و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری بررسی و تصویب شد.

محمد آقاجانلو مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران از افتتاح 
رسمی واحد تولید آهن اسفنجی قاینات 1۴۰1 خبر داد و گفت: 
با بهره برداری رسمی از این واحد با ظرفیت ۸۰۰ هزار تن تولید 
سالیانه آهن اسفنجی، بر ظرفیت فوالد کشور افزوده خواهد شد. 
با راه اندازی این واحد برای ۴۰۰ نفر به طور مستقیم و ۲ هزار نفر 
به طور غیرمستقیم اشتغال ایجاد شده است و این فرصت می تواند 
گام های بزرگ توسعه ای در این منطقه را تثبیت نماید.

خبــــــــــــــــــر      

دستورالعمل نوسازی و بازسازی صنایع تصویب شد افتتاح رسمی واحد استراتژیک تولید آهن اسفنجی قاینات

سرمایه گذاری فوالد مبارکه برای رشد و 

بالندگی زیست بوم فناوری کشور

عضو کمیته سرمایه گذاری خطرپذیر شرکت فوالد مبارکه 
گفت: فوالد مبارکه در تالش است با حمایت از شرکت های 
دانش بنیان و استارت آپ ها با توسعه تکنولوژی های روز دنیا 
در حوزه فوالد، باعث رشد و بالندگی صنعت فوالد کشور شود.
به گزارش خبرنگار ایراسین، پیش رویداد هم نت هوش مصنوعی 
با حضور حسین ربانی رئیس بنیاد نخبگان اصفهان، امیر 
مظاهری عضو کمیته سرمایه گذاری خطرپذیر فوالد مبارکه، 
سعید حسن پور مدیر توسعه کسب وکار شرکت پشتیبانی و 
توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه، آرزو نیک سیر مدیر فناوری 
و نوآوری شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه، 
مروج االحکامی رئیس صندوق پژوهش و نوآوری استان اصفهان 
و تعدادی دیگر از مدیران زیست بوم فناوری و نوآوری استان 

اصفهان برگزار شد.
امیر مظاهری عضو کمیته سرمایه گذاری خطرپذیر شرکت فوالد 
مبارکه در این جلسه اظهار کرد: وفور انرژی و مواد اولیه، دو مزیت 
نسبی برای صنعت فوالد است که باعث به صرفه  بودن تولید فوالد 
در کشور ما شده است. برخی از شرکت ها به دلیل این مزیت های 
نسبی، به دنبال بهینه سازی در مصرف نبوده اند و به همین خاطر 
در این روزها با توجه به برخی از محدودیت ها نظیر محدودیت 

انرژی و مواد اولیه با مشکالت متعددی مواجه شده اند.
وی خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه به عنوان شرکتی پیشتاز در 
تولید ورق های فوالدی در کشور، از ابتدای تأسیس، ساختاری 
را طراحی نموده تا دائماً فرایندهای مجموعه خود را اصالح 
نماید که این موضوع باعث می شود بسیاری از مشکالت، قبل 
از وقوع پیش بینی و برای فائق آمدن بر آن، راه حل هایی در نظر 

گرفته شود.
مظاهری تصریح کرد: فوالد مبارکه در تالش است تا با برنامه ریزی 
و تعریف پروژه ها سرعت رسیدن به ایدئال ها را افزایش دهد که 
به همین خاطر در عرصه های مختلف برنامه ریزی های مدونی 

انجام داده است.
عضو کمیته سرمایه گذاری خطرپذیر شرکت فوالد مبارکه توضیح 
داد: این شرکت با سرمایه گذاری، مدیریت و جهت دهی، توسعه 
منابع انسانی، مدیریت و کمک به تعیین استراتژی استارت آپ ها 
کمک بزرگی به رشد آن ها نموده تا در نهایت دستاوردهای زیادی 

برای صنعت فوالد کشور به دست آید.
حمایت فوالد مبارکه برای رشد فعالیت های 

هوش مصنوعی
حسین ربانی رئیس بنیاد نخبگان اصفهان و عضو هیئت علمی 
دانشگاه نیز در سخنانی در مورد اهمیت هوش مصنوعی در 
حوزه های مختلف اظهار کرد: در سال های گذشته، اقبال به 
هوش مصنوعی بسیار افزایش یافته و افزایش تعداد مقاالت 
علمی و سرمایه گذاری ها در این زمینه، نشان دهنده تالش جدی 

بسیاری از کشور برای پیشرفت در این زمینه است.
وی خاطرنشان کرد: طی تفاهم نامه ای که میان فوالد مبارکه و 
بنیاد نخبگان به امضا رسید، قرار است این شرکت به عنوان یکی از 
صنایع بزرگ اصفهان که همواره در بسیاری از عرصه پیشرو بوده، 
به رشد این تکنولوژی های هوش مصنوعی با برگزاری رویدادها، 
حمایت از استارت آپ ها با روش های مختلف، ارتقای نیروی 

انسانی فعال در این عرصه و روش های دیگر کمک کند.
ارائه نمونه هایی از چالش های صنعت فوالد

در ادامه این جلسه، مصری پور کارشناس شرکت پشتیبانی 
و توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه به ارائه نمونه هایی از 
چالش های حال حاضر صنعت فوالد دنیا و کشور و برخی از 

پروژه های اصالحی در این زمینه پرداخت.
 بهینه سازی سرعت خط اسیدشویی از طریق پیش بینی و 
کسیدی، دسته بندی بهینه  کنترل ضخامت پوسته های ا
انبار قراضه، استفاده مجدد از انرژی گازهای مستعمل، کنترل 
ضخامت پوشش روی در خطوط گالوانیزه، تعمیر و نگهداری 
هوشمند، افزایش سطح ایمنی کارکنان، بهینه سازی فرایند 
احیا در کوره های احیا مستقیم، پیش بینی، رصد و دسته بندی 
عیوب رخدادهای عیوب در محصوالت فوالدی )اعم از تختال 
و ورق(، پیش بینی و جلوگیری از گرفتگی نازل های تاندیش در 
خطوط ریخته گری مداوم، بهینه سازی دما در فرایند گاززدایی 
تحت خأل، افزایش راندمان ذوب و کیفیت سرباره در کوره های 
قوس الکتریکی، بهینه سازی فرایند خطوط نورد گرم، برنامه ریزی 

هوشمند جرثقیل ها ازجمله برخی از این پروژه ها بود.
شایان ذکر است بنیاد نخبگان استان با مشارکت صندوق پژوهش 
و فناوری و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در نظر دارد با توجه 
به اهمیت و جایگاه آینده ساز فناوری هوش مصنوعی در کشور 
، با حمایت  و در راستای نقشه توسعه هوش مصنوعی کشور
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت فوالد مبارکه، 
رویداد کارآفرینی با عنوان »هم نت هوش مصنوعی در صنعت 

فوالد« را به زودی برگزار نماید.

عضو کمیته سرمایه گذاری خطرپذیر شرکت فوالد مبارکه عنوان کرد:

مدیر  پورسعادت  رسول  فوالد  رادیو  برنامه  در 
حسابرسی داخلی فوالد مبارکه و محمد محمدی، 
کارشناس حسابرسی فرایندهای واحدهای ستادی 
فوالد مبارکه حاضر و وظایف و عملکرد این مدیریت را به طور مبسوط 
تشریح کردند. با ما همراه باشید تا با نقش مدیریت حسابرسی 
آشنا شوید. در سازمان ها و به طور مشخص در فوالد مبارکه 
درباره اقدامات صورت گرفته در واحد حسابرسی داخلی   

توضیح دهید.
بی طرفانه،  و  مستقل  فعالیتی  داخلی،  حسابرسی  پورسعادت: 
اطمینان بخش و مشاوره ای است که به منظور ایجاد ارزش افزوده و بهبود 
عملکرد طراحی و اجرا می شود و در راستای ارزش افزایی عملیات یک 
شرکت، فرایندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی 
آن را ارزیابی می کند. واحد حسابرسی داخلی از لحاظ نمودار سازمانی زیر 
نظر مستقیم مدیرعامل است، اما از طرفی به عنوان یکی از اجزای اصلی 
نظام راهبری در بنگاه های اقتصادی مسئولیت پاسخ گویی به کمیته 
حسابرسی، مدیرعامل و هیئت مدیره را دارد. مطابق دستورالعمل 
کمیت شرکتی، کمیته حسابرسی متشکل از سه تا پنج عضو با تخصص  حا
مالی است که ریاست کمیته را نماینده هیئت مدیره بر عهده دارد و به 

ایفای نقش نظارتی هیئت مدیره کمک می کند.
بر اساس منشور فعالیت های حسابرسی داخلی، اقدامات صورت گرفته در 
واحد حسابرسی داخلی را می توان به سه دسته تقسیم کرد: 1( حسابرسی 
فرایندهای شرکت که در این فعالیت، نقاط مستعد بهبود فرایند 
شناسایی و از طریق تبادل نظر با صاحب فرایند، اقدامات اصالحی تدوین 
و در نهایت این اقدامات اصالحی توسط واحد ذی ربط برنامه ریزی و اجرا 
می گردد. 2( فعالیت های متداول ساالنه که از آن جمله می توان به گزارش 
پیگیری تکالیف مجامع عمومی عادی و فوق العاده، پیگیری اقدامات 

اصالحی نامه مدیریت حسابرس مستقل، پیگیری اجرای مصوبات 
کم بر گزارش گری  هیئت مدیره، تهیه گزارش ارزیابی کنترل های داخلی حا
مالی و... اشاره کرد. ۳( حسابرسی های موردی که توسط مدیریت ارشد 
شرکت به واحد حسابرسی داخلی محول می گردد. ضمنا قراردادهای 
شرکت نیز توسط این واحد از لحاظ رعایت قوانین و مقررات به صورت 

شکلی و محتوایی بررسی می شوند.
درباره تعامالت بین حسابرس مستقل و حسابرس داخلی 

توضیح دهید.
محمدی :حسابرس مستقل با بررسی صورت های مالی شرکت درباره 
قابل اتکا بودن آن ها اظهارنظر می کند. از طرف دیگر حسابرس داخلی 
اقدامات انجام شده برای رفع بندهای مندرج در نامه مدیریت، گزارش 
حسابرسی صورت های مالی و همچنین تکالیف مجامع عمومی را 
پیگیری و کنترل های داخلی را ارزیابی می نماید که این امر بیانگر تعامل 

میان این دو گروه است.
 پورسعادت: طبق ماده ۹ منشور حسابرسی داخلی، وظایفی ازجمله 
پایش استقالل حسابرس مستقل و پیشنهاد انتخاب حسابرس مستقل 
به عهده کمیته حسابرسی است. از بعد دامنه رسیدگی، وظیفه حسابرس 
مستقل اظهارنظر در خصوص صورت های مالی است؛ درحالی که 
بررسی های حسابرس داخلی در مورد کل فرایندهای شرکت اعم از مالی 
و غیرمالی است. حسابرسی داخلی عالوه بر دانش مالی نیازمند استفاده 
از سایر علوم است. از بعد گزارش دهی، مخاطب حسابرسان مستقل 
سهام داران شرکت هستند و درحالی که مخاطب حسابرسی داخلی 

مدیریت عالی شرکت، هیئت مدیره و کمیته حسابرسی است.
ارائه گزارش های ادواری و بررسی عملکرد چند وقت یک بار 

انجام می شود؟
 پورسعادت: از مباحث جدید حسابرسی داخلی می توان به حسابرسی 

کنون حسابرسی فرایندهای شرکت در قالب  مستمر اشاره کرد. تا
برنامه سالیانه و بر اساس میزان ریسک فرایند صورت می گرفته و یا 
به صورت موردی بوده است، ولی باید با بهره گیری از سیستم ها و 
فناوری اطالعات این بررسی و نظارت به صورت مستمر باشد تا بتوان 
کنترل های داخلی شرکت را در لحظه رصد کرد و از بروز زیان های 

احتمالی جلوگیری نمود.
درباره اقدامات انجام شده توسط واحد حسابرسی داخلی 

برای شرکت های گروه فوالد مبارکه توضیح دهید.
 ، محمدی :مطابق با دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار
واحد  و  حسابرسی  کمیته  تشکیل  به  ملزم  بورسی  شرکت های 
حسابرسی داخلی هستند. شرکت فوالد مبارکه در راستای ایجاد 
نظام اطمینان بخشی در شرکت های زیرمجموعه خود عالوه بر اجرای 
دستورالعمل مذکور در شرکت های بورسی گروه، در تعدادی از شرکت های 
غیر بورسی نیز کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی به عنوان بازوی 
نظارتی هیئت مدیره ایجاد و در راستای اثربخشی هر چه بیشتر این 
کمیته ها برنامه هایی تدوین کرده که از آن جمله می توان به ارزیابی 
کمیته ها و واحدهای حسابرسی داخلی، مصوبات، اقدامات و کارایی 

آن ها اشاره نمود.
پورسعادت: به نظر می رسد در حیطه حسابرسی داخلی به انجام 
کارهای زیادی نیاز داریم. قانون گذار موارد بسیار خوبی را برای این حوزه 
گر همه این موارد عملیاتی گردد، منافع بسیار خوبی  مشخص نموده و ا
عاید شرکت ها می شود. در حال حاضر، فاصله زیادی با شرایط مطلوب 
وجود دارد که کم شدن این فاصله مستلزم آشنایی هرچه بهتر کارکنان 
و مدیریت های محترم با فعالیت های حسابرسی داخلی است. امید 
است از این طریق فرهنگ سازی مطلوب به منظور نهادینه شدن نقش و 

مأموریت واحد حسابرسی داخلی در شرکت محقق گردد.

حسابرسی داخلی، فعالیتی مستقل 
و بی طرفانه، اطمینان بخش و مشاوره ای برای بهبود عملکرد

مدیر حسابرسی داخلی فوالد مبارکه  تصریح کرد:

 رسول پورسعادت 
مدیر حسابرسی داخلی

محمد محمدی
 کارشناس حسابرسی فرایندهای

 واحدهای ستادی

آذرماه  سوم  هفته  از  روز  نخستین  با  هم زمان 
محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل گروه فوالد مبارکه 
به همراه جمعی از معاونان و مدیران شرکت، ضمن 
حضور در مجتمع فوالد سبا و دیدار با مدیران و کارکنان این ناحیه، از 
تالش همکاران و روند روبه رشد تولید کمی و کیفی محصول در فوالد 

سبا قدردانی کرد.
وی با بیان اینکه تالش روزافزون و پویایی به خوبی در فوالد سبا دیده 
می شود، گفت: دستاوردهای همکاران نشان می دهد تک تک این 
عزیزان در کنار انسجام و همدلی، با وظایف خود و اهداف سازمان 

آشنایی کامل دارند.
تولید محصوالت قابل عرضه در بازارهای جهانی در گروه 

فوالد مبارکه
طیب نیا با اشاره به اینکه ظرفیت ها و زیرساخت های بسیار خوبی در 
فوالد سبا وجود دارد، بر رفع چالش ها و موانع موجود در این ناحیه 
کید کرد و گفت: با عنایت به شرایط بازارهای جهانی فوالد و لزوم تولید  تأ
کثری محصوالت خاص در گروه فوالد مبارکه، باید با ایجاد توسعه  حدا
متوازن در کل گروه، به ویژه در مجتمع فوالد سبا، محصوالتی خاص و 

رقابتی تولید کنیم.
برای اجرای توسعه ها منتظر کشورهای غربی و بیگانگان 

نمانیم
کید بر اینکه در فاز نخست، امکان  مدیرعامل گروه فوالد مبارکه با تأ
افزایش ظرفیت تا 2 میلیون تن در فوالد سبا وجود دارد، تصریح کرد: 
ح شده از شرایط و درخواست های فوالد سبا نشان  گزارش های مطر
می دهد برای توسعه زیر سقف این مجتمع کار چندان سختی پیش رو 
نخواهیم داشت، ولی مسلم است که برای بسیاری از پروژه های موردنظر 
نباید منتظر شرکت ها و صاحبان تکنولوژی غربی و به طورکلی بیگانگان 

بمانیم. به همین منظور باید با اتکا به توانمندی و دانش سازندگان 
داخلی و شرکت های دانش بنیان کارها و پروژه ها را پیش ببریم.

تولید ۲.5 میلیون تن کالف گرم در فوالد سبا رؤیاپردازانه 
نیست

وی توسعه و تکمیل کارگاه های جانبی در فوالد سبا را یک ضرورت 
دانست و خاطرنشان کرد: نباید فراموش کنیم که این خط برای تولید 
۷00 هزار تن و در ادامه برای 1.5 میلیون تن در نظر گرفته شده بود، ولی 
با همین توسعه های زیر سقف، همکاران این مجتمع تولید 1.6 میلیون 
تن را هدف گذاری کرده اند که به یقین محقق خواهد شد؛ بنابراین باید با 
غ از بروکراسی های  نگاه بلندمدت و طرحی جامع، بدون فوت وقت و فار
غیرضروری، برای تولید 2.5 میلیون تن کالف گرم که رؤیاپردازانه هم 
نیست، گلوگاه ها را برطرف و زیرساخت های موردنیاز را فراهم کنیم تا در 

ادامه کار با مشکل مواجه نشویم.
مطالعه طرح جامع در خصوص طرح های توسعه 

پیشنهادی فوالد سبا
طیب نیا با اشاره به طرح های توسعه پیشنهادی در فوالد سبا ازجمله 
احداث خطوط اسیدشویی، اسکین پاس و برخی پروژه های دیگر 
خاطرنشان کرد: مطالعه طرح همه موارد پیشنهادی باید به سرعت 
و دقت زیاد انجام شود تا بتوانیم بیش از پیش برای کشور و ذی نفعان 
گروه فوالد مبارکه ارزش افزوده اقتصادی ایجاد و کشور را از واردات بخش 

دیگری از ورق های فوالدی خاص بی نیاز کنیم.
کید بر حفظ شأن و کرامت حداکثری کارکنان پیمانکار تأ

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن قدردانی از زحمات کارکنان 
کید  پیمانکار گروه فوالد مبارکه و به طور مشخص پیمانکاران فوالد سبا تأ
کرد: از نگاه کرامت انسانی، پیمانکاران شرکت هیچ تفاوتی با کارکنان 
امانی ندارند، به همین جهت باید با ایجاد شرایط بهتر در حفظ شأن آن ها 

بکوشیم و شرایطی فراهم کنیم تا این عزیزان هم بتوانند با استقرار هرچه 
بهتر و بهره مندی از سرویس های موجود، از امکاناتی نظیر سالن های 
ورزشی موجود نیز استفاده کنند و با دلگرمی بیشتر به فعالیت خود در 

بخش های مختلف ادامه دهند.
گسترش تعامالت با شرکت ذوب آهن اصفهان

مدیرعامل گروه فوالد مبارکه در بخش بعدی سخنان خود با اشاره به 
تعامل خوبی که بین مدیریت های فوالد مبارکه و ذوب آهن برقرار است، 
تصریح کرد: با توجه به حسن هم جواری فوالد سبا با شرکت ذوب آهن باید 
شرایطی فراهم کنیم که هر دو شرکت با گسترش تعامالت به نقاط مشترک 
و هم افزایی بیشتری برسند؛ بنابراین باید پروژه های فی مابین را در مسیر 

کثری به ثمر برسانیم. توسعه حدا
حضور مدیرعامل  فوالد مبارکه و هیئت همراه در فوالد 

سبا؛ مایه دلگرمی کارکنان
به گزارش خبرنگار فوالد، مدیر مجتمع فوالد سبا در ابتدای این بازدید 
گزارش عملکرد فوالد سبا و برنامه های آتی این بخش از فوالد مبارکه را 
به سمع و نظر مدیرعامل و هیئت همراه رساند و در پایان این بازدید، در 
مصاحبه با خبرنگار فوالد اظهار داشت: حضور مدیرعامل و همراهان 
ایشان در فوالد سبا مایه دلگرمی همکاران بود، به ویژه اینکه مدیرعامل 
شرکت بر حل برخی مشکالت در مسیر توسعه ظرفیت و سبد محصوالت 

کید و راهکارهای کارآمد را مطرح کرد. تأ
لزوم تکمیل زیرساخت ها برای تولید کمی و کیفی تر

محمود محمدی فشارکی با اشاره به وضعیت تولید در فوالد سبا گفت: 
در حال حاضر حدود سه ماه است که با تولید 1۴0 هزار تن، ظرفیت نامی 
ماهانه را تثبیت کرده ایم و با حفظ این روند می توان ادعا کرد که فوالد 
سبا ظرفیت 1.6 میلیون تن را پشت سر گذاشته است و چنانچه به 
توسعه زیرساخت ها و سبد محصوالت واحدهای مختلف این ناحیه 

نگاه جدی تری داشته باشیم، می توانیم به راهبردهای مدیریت ارشد 
سازمان و تولید 2.5 میلیون جامه عمل بپوشانیم.

استفاده حداکثری از تجهیزات موجود و افزایش بهره وری
کید بر اینکه در این بخش، تولید انبوه فوالدهای الکتریکی، فوالد  وی با تأ
زنگ نزن )Stainless Steel( و برخی فوالدهای خاص دیگر در دستور قرار 
کید مدیریت ارشد سازمان،  دارد، خاطرنشان کرد: در همین راستا طبق تأ
کثری از  رویکرد توسعه و افزایش ظرفیت در فوالد سبا با نگاه استفاده حدا

تجهیزات موجود و افزایش بهره وری در نظر گرفته شده است.
مدیر مجتمع فوالد سبا در ادامه به اهمیت رشد متوازن در این بخش از 
فوالد مبارکه اشاره و تصریح کرد: در مقطعی رویکرد شرکت این بوده است 
کنون باید به موازات این  که زیرساخت های تولید افزایش یابد، ولی ا
استراتژی برای توسعه زیرساخت های جانبی اعم از انرژی، آب و برق و گاز 

و مواد اولیه فوالد سبا هم برنامه و سرمایه گذاری مدون داشته باشیم.
توانمندی فوالد سبا برای تولید انبوه فوالدهای الکتریکی، 

کورِتن و بسیاری از گریدهای خاص
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در فصول مختلف 
سال محدودیت های برق، آب و گاز در میزان تولید، تأثیر منفی داشته 
و دارد، گفت: در حال حاضر واحد احیا مستقیم این مجتمع می تواند تا 
1.5 میلیون تن آهن اسفنجی تولید کند، اما با محدودیت هایی موجود 
در حوزه گاز، معموال تولید این مگامدول به 1.2 تا 1.۳ میلیون تن کاهش 

می یابد.
گرم فوالد سبا اشاره و  وی در ادامه به توانمندی های خط نورد 
خاطرنشان کرد: در زمینه تولید فوالدهای الکتریکی، کورِتن و بسیاری 
از گریدهای خاص، این مجموعه به توانمندی خوبی دست یافته 
کشورهای اروپایی  که به راحتی با خطوط تولید مشابه در  است 

قابل مقایسه است.

تولید 2.5 میلیون تن کالف گرم در مجتمع فوالد سبا رؤیاپردازانه نیست
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه اعالم کرد:
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شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی
کتشاف جدید معادن در کشور برای ششمین ماه متوالی مثبت باقی ماند استفاده از پهپاد برای ا

وجیه اهلل جعفری معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو با بیان 
کشور به تکنولوژی های  کتشافات معادن،  اینکه برای تحوالت حوزه ا
گفت:  ، استفاده از تجهیزات و نیروی انسانی متخصص نیاز دارد،  روز
که انجام می شد ۷  فاصله بین پرواز در ژئوفیزیک های هوایی قدیم 
کاهش یابد.  که قرار است این فاصله به ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر  کیلومتر بود 
کتشافات جدیدی اتفاق خواهد افتاد و قطعًا از پهپاد  در این صورت، ا
ژئوفیزیکی جدید برای این کار استفاده خواهیم کرد.

آبان ماه نسبت به مدت  شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی در 
کرد تا برای ششمین ماه متوالی شاهد  مشابه سال قبل ۶.۵ درصد رشد 
رشد مثبت این شاخص مهم بخش صنعت باشیم. بیش از ۲۸۰ شرکت 
به صورت  که  فرابورس  و  بهادار  اوراق  بورس  در  پذیرفته شده  صنعتی 
ماهانه گزارش تولید خود را منتشر می کنند، بیشتر از نصف تولید کشور را 
در اختیار دارند. شاخص مستخرج از داده های این شرکت ها هم راستا با 
شاخص تولید صنعتی کل کشور است.

خبــــر کوتاه

خبــــــــــــــــــر    

 ایمنی، نشاط و افزایش بهره وری

 با آراستگی محیط کار

 نهمین نشست کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 
شرکت فوالد مبارکه روز دوشنبه 21 آذرماه، در سالن جلسات 
مرکز تحقیقات با حضور جمعی از معاونان و مدیران و 
کارشناسان ایمنی و بهداشت حرفه ای با رویکرد ارتقای 

سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکت برگزار شد.
به گزارش خبرنگار فوالد، در این جلسه معاون بهره برداری شرکت 
فوالد مبارکه ضمن تشکر از گزارش های ارائه شده و تالش های 
صورت گرفته در جهت بهبود نتایج ایمنی و بهداشت حرفه ای 
متذکر شد که بهبود مداوم اقدامات ایمنی و بهداشت حرفه ای 
می تواند از بروز حوادث انسانی پیشگیری کند و به دست آوردن 
نتایج مثبت شاخص های ایمنی نباید منجر به غرور و بی توجهی 

به مسائل ایمنی و در نهایت بروز نتایج زیان بار شود.
کید بر اهمیت ترویج فرهنگ  غالمرضا سلیمی شرکت ضمن تأ
ایمنی در سازمان، گزارش ارائه شده از برگزاری چهاردهمین 
کنفرانس ایمنی و بهداشت صنعتی انجمن جهانی فوالد 
)SHCO-14 world steel( را بسیار سودمند برشمرد و استفاده 
از تجربیات و درس آموخته های شرکت های برتر در زمینه 
فوالدسازی را یکی از راه های موفقیت درزمینه ایمنی و بهداشت 

حرفه ای برشمرد.
وی برگزاری دوره های آموزشی متناسب با ریسک های فوالد 
مبارکه را زیربنای فرهنگ ایمنی در سازمان دانست و اقدامات 
اساسی صورت گرفته در نواحی برای بازنگری دستورالعمل های 
ایمنی و کاری و تشویق کارکنان به کار ایمن در جهت کاهش 

حوادث کارگاهی را بسیار مفید خواند.
معاون بهره برداری تصریح کرد: سه اصل اساسی می تواند 
چراغ راه و راهنمای پیشرفت مسائل ایمنی در سازمان باشد 
: 1-رفتار ایمن که باید ملکه ذهن مسئولین و  که عبارت اند از
کارکنان شود و این مهم میسر نمی شود، مگر با حضور مؤثر رؤسا، 
سرپرستان، شیفت فورمن ها در خطوط تولید؛ 2- آراستگی و 
چیدمان ابزار و تجهیزات در محیط کارگاه )نظام 5S( که موجب 
کاهش حوادث انسانی و تجهیزاتی نشاط کارکنان و افزایش 
کارکنان  بهره وری می شود؛ ۳- حس مسئولیت پذیری نزد 
به خصوص شیفت فورمن ها در قبال رعایت مسائل ایمنی که 

منجر به ایجاد محیطی ایمن و افزایش بهره وری می گردد.
نقش ممیزی های ایمنی در شناسایی نقاط قوت و 

قابل بهبود
مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست )HSE( ضمن 
تشکر از همکاری جمعی کارکنان در زمینه دست یابی به نتایج 
گزارشی به مطالب  مطلوب ایمنی و بهداشت حرفه ای در 
ارائه شده در چهاردهمین کنفرانس ایمنی و بهداشت شغلی 

فوالدسازی جهان )SHCO-14 world steel( پرداخت.
وی با توجه به گزارش های ارائه شده در این کنفرانس نظارت 
کافی )ناتوانی در ارزیابی انطباق با قوانین(، خطای انسانی  نا
گاهی موقعیتی و...(، عدم انطباق  و انواع آن )از دست دادن آ
)سیاست ها و رویه ها(، عدم ارتباط )خطای تبادل اطالعات بین 
کافی )نبود آموزش برای اپراتورها جهت  شیفت ها(، آموزش نا
کنش در شرایط اضطراری( و خرابی یا عملکرد ضعیف  آمادگی وا
فرایندها یا تجهیزات را از مهم ترین علل بروز حوادث در صنایع 

فوالد برشمرد.
کمیته ایمنی  حسین مدرسی فر در پایان ارتباط بیشتر با 
world steel، بهبود فرهنگ ایمنی و رهبری،  و بهداشت 
روان شناسی ایمنی، بازنگری ساختار HSE متناسب با نیازهای 
PSM، آموزش مدیران و رؤسای  جدید سازمان، استقرار 
بهره برداری، مدیریت ریسک، استفاده از تکنیک های متنوع 
HAZOP، Bowtie، FTA و...، پیاده سازی مدیریت تغییر، ایمنی 
هیدروژن، تحول دیجیتال VR، IOT و...، استفاده از نرم افزار در 
حوزه HSE را از حوزه های قابل بهبود در زمینه ایمنی و بهداشت 

شغلی با توجه گزارش های ارائه شده در این کنفرانس برشمرد.
وی با بیان اینکه ممیزی های ایمنی کمک شایانی در جهت 
شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود در زمینه ایمنی خواهد کرد 
از عوامل ذیل به عنوان کسب نتایج موفقیت آمیز در ارتقای 
ایمنی یاد کرد: اولویت ایمنی و بهداشت کارکنان در سازمان، 
فوالد،  جهانی  انجمن  حرفه ای  بهداشت  و  ایمنی  کمیته 
دستورالعمل های ایمنی و بهداشت حرفه ای، برنامه ممیزی 
، شناسایی برترین های  ایمنی فرایند و پیشگیری از مرگ ومیر
ایمنی و بهداشت، ارزیابی ایمنی و بهداشت براساس معیارهای 
 Lagging و Leading تجمعی متعادل و با استفاده از شاخص های

و برگزاری روز ایمنی فوالد.
ارائه گزارش شاخص های ایمنی ناحیه نورد گرم

علی حاجیان نژاد مدیر ناحیه نورد گرم و مسعود یحیی آبادی 
کارشناس، مشاور ایمنی ناحیه نورد گرم در گزارشی به وضعیت 
شاخص های ایمنی ناحیه نورد گرم، اقدامات صورت گرفته در 
جهت بهبود شرایط ایمنی در ناحیه نورد گرم و چالش های 
موجود در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی در این ناحیه 

پرداختند.
نتایج مطلوب ایمنی، نتیجه همکاری جمعی کارکنان
رئیس ایمنی، بهداشت حرفه ای و آتش نشانی در گزارشی به روند 
مطلوب شاخص های ایمنی پرداخت و دست یابی به نتایج 

مطلوب ایمنی را نتیجه همکاری جمعی دانست.
جواد کیانی نیز ایمن سازی تجهیزات، پیشگیری از حوادث 
انسانی و مشارکت کارکنان در ارائه گزارش خطرات و شبه حوادث 
کارگاهی و همچنین پاسخ گویی سریع به کارت سبزهای ثبت شده 

را ضروری خواند.

معاون بهره برداری:

شناسایی حدود 35 میلیون تن ذخیره سنگ آهن
کتشافات معادن فوالد مبارکه خبر داد: مدیر ارزیابی و ا

پـس از اینکـه برخـی شـرکت های معدنـی کشـور کـه 
کتشـاف و اسـتخراج مـواد  رسـالت اصلـی آن هـا ا
گام  بـه سـمت فوالدسـاز شـدن  معدنـی اسـت، 
برداشـتند و میـزان عرضـه مـواد اولیـه سـنگ آهن بـه کارخانه هـای 
فوالدسـازی کشـور را کـه رسـالت اصلـی آن هـا فعالیـت در حـوزه 
فوالدسـازی اسـت کاهـش و در اولویت هـای بعـدی قـرار دادنـد، 
کارخانه هایـی نظیـر فـوالد مبارکـه نیـز به ناچـار بـه معـدن داری روی 
آوردنـد. آنچـه در ادامـه می آیـد حاصـل گفت وگـوی خبرنـگار فـوالد 
کتشـافات معـادن فـوالد مبارکه  با علیرضـا رضایـی مدیـر ارزیابی و ا
اسـت. بـا مـا همـراه باشـید تـا بـا برخـی فعالیت هـای ایـن بخـش از 

معاونـت معـدن فـوالد مبارکـه آشـنا شـوید.

در ابتدای سخن از حال و هوای معدن و برکات بی بدیل 
خداوند در این عرصه بگویید.

»سحر از سینه معدن به درآید روزی« این جمله ای است که بر دیوار 
دفتر تابل معدن نخلک با خط نستعلیق نوشته شده و گویی خط مشی 
بیش از دو هزار سال قدمت معدنکاری کشورمان را نشان می دهد تا 
معدنکاران سخت کوش هر روز با این اعتقاد روانه جنگ تن به تن با کوه 
شوند. تالش، پشتکار، صبر و تحمل زیاد با هر معدنکاری عجین است، 
چه معدنکار قدیمی باشی و چه معدنکار جدید؛ چه مستقیم و در عمق 
زمین به عنوان کارگر معدن و مهندس شیفت به مصاف کوه بروی و چه 
غیرمستقیم و روی زمین با عناوینی همچون خدمات پشتیبانی، دفتر 
فنی و یا مدیر برای کوه نقشه بریزی. در همه این حاالت باید سنگ زیر 
ک کارخانه های صنعتی را تأمین  آسیاب صنعت باشی تا بتوانی خورا
کنی و نقش اساسی خود را در تأمین مواد اولیه آنچه بشر برای زندگی و 

رفاه خود نیاز دارد ایفا کنی.
ارزیابی شما از معدن کاری قدیم و جدید چیست؟

در قدیم مجبور بودند با امکانات و تجهیزات کم و بدون تکنولوژی، 
هفته ها و ماه ها در بیابان و کوه ها اتراق کنند تا مواد معدنی را کشف 
خشک  کوهبری  سیستم  و  دستی  کلنگ  و  بیل  با  سپس  کنند. 
)چکش های پرفراتور بدون آب( و در میان گردوغبار فراوان تونل های 
معدنی را حفر و مواد معدنی را استخراج کنند؛ بعد هم با مشقت فراوان، 
از دور دست بوته های گز و ... را جمع آوری و به همراه استخوان حیوانات 
برای فراوری و ذوب سنگ معدن استفاده کنند. همه این ها نشان 
کنون  افتخار معدنکاران قدیم و باعث خوشنامی افراد گمنامی است که ا
هرجا که در معادن قدیمی قدم می زنیم و نشانی از آنان می بینیم، از 
گر  سخت کوشی و تالش و پشتکارشان انگشت به دهان می مانیم. ا
معدنکاران ما در قدیم آن گونه شگفتی ساز بودند، معدنکاران عصر 
، شگفتی سازند تا بتوانند آنچه را  جدید نیز همان گونه و شاید بیشتر
از چشم تیزبین قدیمیان پنهان مانده کشف کنند و ذخایر عمیق و 

کانسارهای کم عیار را استخراج و فراوری نمایند.
گرچه با کمک تکنولوژی، راحت تر به نظر  معدنکاری در عصر جدید ا
می رسد، ولی پیچیدگی هایی دارد که عالوه بر سخت کوشی که از صفات 
ذاتی هر معدنکاری است، بهره مندی از مهارت، دانش و فناوری های 

ویژه را ایجاب می کند.
کانسارها به دلیل وجود رخنمون های سطحی قابل رؤیت و  قبال 
، با نشانه های آشکار به راحتی شناسایی و  عیار و حجم زیاد ذخایر
کنون نشانه هایی از کانسارها در سطح زمین،  کتشاف می شدند، ولی ا ا
نمایان نیست و کانسارهای پوشیده یا عمیق را باید با روش های 
شناسایی  برای  گذشته،  در  همچنین  کرد.  جست وجو  نوین 
کانسارهای معدنی، محدودیت های زیست محیطی و منابع طبیعی 
و محیط زیستی وجود نداشت؛ ولی امروزه محدودیت های فراوان 
زیست محیطی وجود دارد که انجام اقدامات گسترده و متناسب 
با شرایط محیطی هر ذخیره را توسط معدنکاران می طلبد تا ضمن 
رعایت قوانین زیست محیطی به عنوان اولویت اول همه معدنکاران که 
بیشترین انس را با طبیعت و بیشترین دغدغه را در این زمینه دارند، 

بتوان ذخایر معدنی را کشف و از آن بهره برداری کرد.

کتشاف و استخراج و اهمیت آن ها توضیح دهید. درباره ا
کتشاف به عنوان اولین گام معدنکاری، شامل چهار مرحله شناسایی  ا
)Reconnaissance( در مقیاس 1:100.000 با هدف تعیین مناطق 
امیدبخش، پی جویی )Prospecting( در مقیاس 1:25.000 در مناطق 
امیدبخش با هدف تعیین گستردگی کانسار و مشخص شدن پتانسیل 
کتشافات عمومی )General Exploration( در مقیاس  معدنی آن، ا
1:5.000 با هدف تخمین شکل، عیار و ساختار ماده معدنی و برآورد 
 )Detailed Exploration( کتشاف تفصیلی ذخیره تقریبی و مرحله آخر، ا
در مقیاس 1:1.000 با هدف تعیین شکل کانسار، عیار میانگین، ذخیره 
قطعی، شناسایی روش های پرعیارسازی و فرآوری و نهایتا انجام 

مطالعات فنی و اقتصادی است.
در مرحله استخراج ذخایر معدنی به عنوان گام دوم معدنکاری پس از 
کتشافات، دستگاه های جدید استخراج با تکنولوژی های پیشرفته و  ا
ماشین آالت معدنی غول آسا چهره مدرن و دیجیتال استخراج معادن را 
نشان می دهد. باید در دل کار بود تا درک کرد که پشت این چهره جدید، 
چه دنیایی از دانش است که باید آموخته شود، چه موانعی است که باید 
برداشته شود و چه مقدماتی است که باید فراهم شود تا بتوان کانساری 
را استخراج کرد که دارای عمق بیشتر و عیار پایین تر است و نیاز به دقت 

و طراحی استخراج پیچیده تری خواهد داشت.
تمام فعالیت های انجام شده در گام اول و دوم معدنکاری، در گام سوم 
که فراوری مواد معدنی است، تکمیل و با دانش متخصصان فراوری مواد 
معدنی دارای ارزش افزوده می گردد؛ به طوری که از کانسارهای کم عیار و 
(، مواد اولیه معدنی موردنیاز  با پیچیدگی های کانی شناسی )سخت فراور

صنعت کشور استحصال می گردد.
رویکرد فوالد مبارکه در این عرصه چیست؟ این شرکت 

چه اقداماتی در این راستا انجام داده است؟
روشن است که فوالدساز بزرگی همچون فوالد مبارکه که سهم 1.5 
درصدی از تولید ناخالص ملی )GDP( را دارد نمی تواند مواد اولیه معدنی 
خود را صرفا از طریق خرید کنسانتره تأمین کند و الزم است با تقویت 
حوزه فعالیت های معدنی و رفع موانع و چالش های موجود، رأساً جهت 
کتشاف و تأمین مواد اولیه معدنی موردنیاز خود برنامه ریزی و اقدام  ا

کتشاف عبارت اند از: کند. بخشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه ا
کتشـاف عمومـی و تفصیلـی ۷ محـدوده انـارک بـه  1- انجـام عملیـات ا
کتشـاف 1۷  وسـعت 1۹0 کیلومترمربـع؛ 2- پیگیـری جهـت اخـذ پروانه ا
کتشـافی پهنـه انـارک و انجـام فـاز شناسـایی و پی جویـی در  محـدوده ا
ایـن محدوده هـا بـه وسـعت ۴60 کیلومترمربـع؛ ۳- ارزیابـی تعـداد 106 
کتشـافی معرفی شـده جهـت خریـد یـا مشـارکت؛  معـدن و محـدوده  ا
کتشـافی اسـتان های جنـوب  کتشـافات پهنه هـای ا ۴- مشـارکت در ا
و جنوب شـرق کشـور بـه وسـعت ۹500 کیلومترمربـع؛ 5- شـرکت در ۴5 
کتشـافی؛ 6- شناسـایی کاربردهـای پهپـاد در  مزایـده محدوده هـای ا
کتشافات و تهیه گزارش های فنی و اقتصادی مربوطه و پیگیری اخذ  ا
مجـوزات و الزامـات سـازمان هواپیمایـی کشـور؛ ۷- تهیـه گزارش هـای 
فنـی و فایـل kmz  محدوده هـای معرفی شـده بـه شـرکت فـوالد مبارکـه 
و شـرکت های اقمـاری فـوالد در  Arc Gis بـه تعـداد 50 محـدوده؛ 
گی هـای پایـگاه داده،  ۸- شناسـایی و تعییـن نیازهـا، مشـخصات و ویژ
تهیـه اسـناد مناقصـه و شـروع تشـریفات قانونـی مناقصـه؛ ۹- پایـش 
 اجرای سیاسـت های معدنـی در گروه فـوالد مبارکـه؛ 10- اجـرای حدود

کتشاف و ایمنی جهت پرسنل؛   12 دوره آموزشی و تخصصی در زمینه ا
11- انجـام پژوهش هـای فنـی و دانش بنیـان در مـورد ژنـز و خاسـتگاه 
؛ 12- محدوده هـای شـوراب و بنـد چـرک، بررسـی  سـیاالت درونگیـر
زمین شناسی ساختاری محدوده بند چرک و خالوحیدر و چاه پلنگ، 
کتشاف  امکان سـنجی گرافیت و طال در محدوده بند چرک،  ارزیابی و ا
مقدماتی منابع آهن پالسری انارک، شناسایی منابع نامتعارف جهت 
تأمین سنگ آهن، شناسایی ذخایر منگنز کشور؛ 1۳- تحلیل و تلفیق 
الیه های اطالعاتـی موجـود در  116 هزار کیلومترمربع از محـدوده ایران 
مرکزی با هدف تعیین مناطق امیدبخش برای سنگ آهن و پهنه های 
مناسـب ژئوفیزیـک هوابـرد؛ 1۴- تدویـن ره نگاشـت تأمیـن مـواد اولیـه 

معدنـی غیرآهـن مـورد مصـرف در گـروه فـوالد مبارکـه؛ 15- انجـام فـاز 
اول مطالعـات پرعیارسـازی ذخایـر هماتیتـی ماننـد معـادن داوران 
و کـودی؛ 16- ایجـاد توانمنـدی اجـرای عملیـات مغناطیس سـنجی 
و بررسـی داده هـای ژئوفیزیـک و تحلیـل آن هـا بـه تعـداد 2 هـزار نقطـه؛ 

کتشـافات. 1۷- شناسـایی رونـد تکنولـوژی های ا
ارزیابی شما از نتایج به دست آمده چیست؟

مسیر  کیلومتر   ۷0 حدود  احداث  کنون  تا فوق  اقدامات  نتیجه 
دسترسی، برداشت ۴5 هزار نقطه مغناطیس سنجی و 10 هزار نقطه 
IP/RS، تهیه 50 کیلومترمربع نقشه توپوگرافی و 200 کیلومترمربع 
نقشه زمین شناسی در مقیاس های مختلف، حدود 12 هزار متر حفاری 
کتشافی و مقدار 11 هزار مترمکعب ترانشه، انجام  مغزه گیری و پودری ا
کتشافی، ارزیابی تقریبا 150 محدوده پیشنهادی  بیش از 20 هزار آنالیز ا
و مزایده ای و نهایتا دست یابی به حدود ۳5 میلیون تن ذخیره 

سنگ آهن است.
کتشاف ذخایر معدنی  برنامه های آتی شرکت در حوزه ا

چیست؟
فوالد مبارکه بزرگ ترین تولیدکننده فوالد کشور و به تبع آن بزرگ ترین 
مصرف کننده مواد اولیه آهنی کشور است؛ بنابراین با توجه به مقدار 
کتشافی  نیاز این شرکت به سنگ آهن، نیاز است محدوده های ا
بسیار وسیع تر و در مناطقی از کشور که دارای پتانسیل زمین شناسی 
مناسب برای ذخایر آهن است در اختیار فوالد مبارکه قرار گیرد. این 
امر با روال های معمول در کشور امکان پذیر نیست؛ بنابراین یکی از 
برنامه های مهم آتی انجام اقدامات قانونی و رایزنی با مراجع ذی صالح 
کتشافی وسیع و متناسب با  گذاری پهنه ها و محدوده های ا برای وا
، صالحیت و استحقاق فوالد مبارکه است. به طور هم زمان الزم  نیاز
کتشافات گسترده تأمین  است زیرساخت ها و منابع الزم برای این ا
شود که شامل ساختارسازی، تدوین گردشکارها و ارتباطات با دیگر 
ساختارهای پشتیبانی فوالد مبارکه، دست یابی به دانش و فناوری 
کتشافی دنیا و تأمین سرمایه های انسانی متخصص است. در این  روز ا
کتشافی خارجی جهت عقد  راستا، شناسایی و ارزیابی مشاوران توانمند ا
کتشافی و زمین شناسی در  قرارداد، شناسایی و همکاری با متخصصان ا
قالب یک شرکت تخصصی )با توجه به کمبود شدید نیروی متخصص 
کتشافی و نیروی  (، تأمین تجهیزات حفاری ا در این زمینه در کشور
متخصص آن در قالب یک شرکت تخصصی و تأمین ابزارها و تجهیزات 
کتشافی مانند امکانات الزم برای ژئوفیزیک پهپادی ازجمله اقدامات  ا
در حال انجام است. در این زمینه قابل ذکر است که امکانات و منابع 
کتشافی در کشور بسیار محدود است و امکان تأمین این امکانات در  ا
کشور یا وجود ندارد یا همراه با تبعات غیرقابل قبول است. همچنین از 
کتشاف ذخایر پوشیده و عمیق است که  دیگر برنامه های آتی توجه به ا
تحقق این امر منوط به دست یابی و استفاده از فناوری مربوطه مانند 

روش ژئوفیزیک AMT است.
کنون به عنوان ذخیره سنگ آهن مدنظر  استفاده از منابعی که تا
نبوده اند از دیگر برنامه های در دست اقدام است، مانند ذخایر پالسری 
که حاصل از فرسایش توده های مگنتیت نیست و حاصل دگرسانی 

توده های الترامافیک است.
سخن پایانی؟

کتشاف شده است  فوالد مبارکه به ناچار وارد فعالیت های معدنکاری و ا
و بر اساس شرایط زنجیره تولید فوالد، باید این کار را پرتوان ادامه دهد 
و در این حوزه با شرکت های قدری  در کشور  رقابت کند. از طرف دیگر، 
کتشافی پرریسک، زمان بر و گران قیمت است؛ به طوری که  فعالیت های ا
کتشافی به طور متوسط سه پروژه به  در متوسط جهانی از هر هزار پروژه ا
کشف ذخایر قابل توجه می انجامد؛ بنابراین موفقیت در این امر نیاز 
به توجه و حمایت ویژه تمامی واحدهای مرتبط در فوالد مبارکه دارد، 
کنون واحدهای شرکت در حد توان حمایت کرده اند و جا دارد  هرچند تا
صمیمانه از آن ها تشکر و قدردانی شود؛ ولی پشتیبانی حجم وسیعی از 
فعالیت های معدنکاری در سطح کشور نیاز به تجدید ساختار و تقویت 

کلیه واحدهای مرتبط دارد.

بزرگی  فوالدساز  که  است  روشن 
همچون فوالد مبارکه که سهم ۱.5 
 )GDP( درصدی از تولید ناخالص ملی
را دارد نمی تواند مواد اولیه معدنی 
خود را صرفا از طریق خرید کنسانتره 
تأمین کند و الزم است با تقویت حوزه 
فعالیت های معدنی و رفع موانع و 
جهت  رأساً  موجود،  چالش های 
کتشاف و تأمین مواد اولیه معدنی  ا
موردنیاز خود برنامه ریزی و اقدام کند

فوالد مبارکه بزرگ ترین تولیدکننده 
فوالد کشور و به تبع آن بزرگ ترین 
مصرف کننده مواد اولیه آهنی کشور 
است؛ بنابراین با توجه به مقدار نیاز 
این شرکت به سنگ آهن، نیاز است 
محدوده های اکتشافی بسیار وسیع تر 
و در مناطقی از کشور که دارای پتانسیل 
زمین شناسی مناسب برای ذخایر آهن 

است در اختیار فوالد مبارکه قرار گیرد
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خبــــر کوتاه

معاون وزیر صمت در جریان بازدید از سه واحد تولیدی و نشست 
با مدیران عالی سازمان بازرسی و صنعتگران در شهرک صنعتی 
پرند، از تأمین ۴ هزار مگاوات برق با احداث ۹۳ پست جدید 
در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور خبر داد و گفت: با مشارکت 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با وزارت نیرو، در 
تالشیم که بخش مهمی از برق پایدار در شهرک ها و نواحی صنعتی 
کشور تأمین شود.

با حضور مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان از دستگاه اندازه گیری میزان 
آهن کل و فلزی در آهن اسفنجی رونمایی شد. این دستگاه برای نخستین 
بار در جهان با همت مهندسان شرکت فوالد خوزستان و همکاری یک 
شرکت دانش بنیان ساخته شد. در این رونمایی، مهران خرم نیا معاون 
فناوری، کامران طاهر مدیر تحقیقات، تکنولوژی و بهینه سازی، قمری مدیر 
آزمایشگاه ها و جمعی از مسئوالن فوالد خوزستان حضور داشتند. این 
دستگاه موفقیت بزرگی برای کشور محسوب می شود.

خبــــــــــــــــــر      

تأمین ۴ هزار مگاوات برق با احداث 93 پست جدید 
در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور

دستگاه اندازه گیری میزان آهن کل و فلزی در آهن اسفنجی 
در فوالد خوزستان ساخته شد

رئیس امور پسماند فوالد مبارکه گفت: با رویکرد 
اقتصاد چرخشی و مدیریت پسماند، پالت های 
چوبی برگشت شده از نواحی مختلف جداسازی و 

بازسازی شد.
مجید غیاثوند با اشاره به اینکه امروزه اقتصاد چرخشی یک ضرورت 
 انکارناپذیر برای صنایع و همچنین حفاظت از محیط زیست است، افزود: 
واحد امور پسماند یکی از واحدهای مرتبط با اقتصاد چرخشی در سطح 
فوالد مبارکه است که فعالیت های مرتبط با این حوزه را در سطح شرکت 

برنامه ریزی و اجرا می کند.
وی با اشاره به این مطلب که فوالد مبارکه به دلیل خرید حجم زیادی 
از قطعات، تجهیزات و اقالم مصرفی موردنیاز خود، همواره با تعداد 
معتنابهی از پالت و قطعات چوبی همراه با این متریال، به عنوان یک 

پسماند باارزش مواجه است، ادامه داد: قبالً انواع این پسماندها به صورت 
در هم و به عنوان ضایعات چوب به فروش می رسید، اما واحد امور پسماند 
در راستای اجرای رسالت خود در زمینه مدیریت بهینه پسماندهای 
شرکت و به منظور بهبود روند موجود در خصوص این پسماند باارزش 
و همچنین نظر به نیاز داخلی واحدهای مختلف شرکت به استفاده 
ح جداسازی و بازسازی پالت های برگشتی از  از پالت های چوبی، طر

واحدها را اجرایی کرد.
غیاثوند اظهار داشت: این واحد در یک دوره شش ماهه، موفق به 
جداسازی و بازسازی بیش از 20 هزار عدد پالت چوبی شد و از این طریق 
توانست بخش عمده ای از نیاز واحدها به پالت را رفع کند و صرفه جویی 

قابل مالحظه ای نیز در زمینه خرید پالت های جدید محقق سازد.
ح تصریح کرد: فراتر از مزایای  وی در اهمیت بیشتر اجرای این طر

اقتصادی این پروژه باید در نظر داشت که ساالنه برای تولید بیش از 
۴50 میلیون پالت چوبی، 56 میلیون اصله درخت در سراسر جهان قطع 
می شود که این مسئله هر سال تخریب بخش قابل توجهی از جنگل ها 
در سراسر کره زمین را به دنبال دارد؛ بنابراین بازیافت و استفاده مجدد 
کس های چوبی می تواند نقش مؤثری در کاهش قطع  از پالت ها و با

درختان و استفاده بی رویه از منابع جنگلی به همراه داشته باشد.
به گفته رئیس واحد امور پسماند فوالد مبارکه، امروزه حساسیت به مقوله 
حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی در دنیا باعث شده با به کارگیری 
روش های مختلف بازیافت پالت های چوبی )همچون تعمیر و استفاده 
مجدد از پالت ها( شاهد روند کاهشی جنگل زدایی در دنیا باشیم که در 
این راستا فوالد مبارکه نیز توانسته به عنوان یک شرکت متعالی و حامی 

محیط زیست، نقش خود را با اجرای این طرح ایفا کند.

وی با اشاره به سایر اقدامات شرکت در مدیریت پسماندهای چوبی اضافه 
کرد: سایر ضایعات چوبی که امکان بازسازی و استفاده مجدد آن ها در 
شرکت امکان پذیر نیست جهت بازیافت و تولید سایر محصوالت چوبی 
از طریق مزایده به تولیدکنندگان این مصنوعات فروخته می شود که این 
موضوع عالوه بر بازگشت بخشی از سرمایه سازمان، باعث رونق صنعت 

بازیافت و حفظ محیط زیست در کشور نیز گردیده است.
غیاثوند  با اشاره به اینکه دست یابی به  صرفه جویی اقتصادی چند ده 
میلیارد ریالی و کنترل بهینه مصرف مواد و منابع با نگاه زیست محیطی 
و عمل به مسئولیت های اجتماعی از دستاوردهای اجرای این پروژه 
است، خاطرنشان کرد: واحدهای متقاضی این اقالم می توانند با مراجعه 
به »سایت ضایعات قابل بازیافت« واحد مدیریت شهری جهت تحویل و 

استفاده از آن ها اقدام کنند.

 بازسازی بیش از 20 هزار پالت چوبی برگشتی از نواحی

فناوری های نوین در صنعت فوالد؛

 الزامات و روش ها

معدن و صنایع وابسته به آن ازجمله صنایعی هستند 
که همواره با چالش های زیست محیطی روبه رو بوده اند و طی 
سال های اخیر، بنگاه های اقتصادی فعال در این حوزه برای 
تداوم نقش آفرینی در این عرصه، به سوی صنعت سبز و 

کم کربن گرایش پیدا کرده اند.
موافقت نامه اقلیمی پاریس که این روزها بسیار موردتوجه 
قرار گرفته، یکی از محرک های بنگاه های اقتصادی بزرگ دنیا 
به سمت توسعه پایدار و صنعت سبز است؛ بر اساس مفاد این 
موافقت نامه، کشورهایی که به آن پیوسته اند موظف اند که 
از مقدار تولید گازهای گلخانه ای که موجب گرمایش جهانی 

می شود، به مقدار قابل توجهی بکاهند.
اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل گروه سرمایه گذاری توسعه 
معادن و فلزات، با اشاره به پیوستن ایران به معاهده اقلیمی 
پاریس و لزوم پایبندی به آن جهت ادامه تعامالت اقتصادی 
در دنیا، بیان کرد: درصورتی که صنایع ما نتوانند تا زمان مقرر، از 
تولید گازهای گلخانه ای بکاهند، محصوالتمان در دنیا خریدار 
نخواهد داشت؛ بنابراین سرمایه گذاری برای تحقق صنعت سبز 

یک ضرورت است.
سعدمحمدی ادامه داد: حدود ۷ تا ۹ درصد گاز گلخانه ای در 
دنیا به دست صنعت فوالد تولید می شود. بر اساس تعهداتمان 
کسید  در معاهده پاریس، تا سال 20۳0 باید تولید گاز کربن دی ا

توسط صنایع ما 50 درصد کاهش یابد.
کید کرد: موضوع استفاده از هیدروژن به عنوان  سعدمحمدی تأ
منبع تولید انرژی موردنیاز صنایع، در دنیا بسیار مهم است و 
کیدًا موردتوجه صنایع قرار گرفته است؛ ما نیز موظفیم با همه  ا
محدودیت های موجود و هزینه بسیار زیادی که دارد، تمام 

تالشمان را در راه تحقق آن به کار بگیریم.
وی افزود: در فرایند احیای مستقیم میدرکس، استفاده از انرژی 
ک هیدروژنی کامًال عملیاتی و تسهیل شده است و با همان  پا
تجهیزات موجود و بدون نیاز به اصالحات، می توان با وارد 
کردن هیدروژن، استفاده از گاز طبیعی را تا ۳0 درصد کاهش داد.
سعدمحمدی ادامه داد: سیر تکاملی میدرکس در جهت 
جایگزین کردن صددرصدی هیدروژن با گاز طبیعی است و 
اصالحاتی در تجهیزات آن در حال انجام است که در این صورت 
نسبت به روش کوره بلند BF، کاهش ۸0 درصدی در تولید 

آالینده CO2 را به همراه خواهد داشت.
مدیرعامل »ومعادن« ضمن اشاره به فرایند تکنولوژی Flash که 
تا پیش از این برای عناصری، چون مس، سرب و روی استفاده 
کاهش  که  کرد: این تکنولوژی تحول آفرین  می شد، بیان 
کنون وارد  چشمگیر مصرف انرژی و تولید CO2 را به دنبال دارد، ا
صحنه بازی سنگ آهن نیز شده و به سرعت درحال توسعه است.

وی افزود: این فناوری نسبت به روش کوره بلند فعلی، پتانسیل 
کاهش مصرف انرژی به میزان ۳2 تا 5۷ درصد و کاهش انتشار 

کسید به میزان 61 تا ۹6 درصد را داراست. کربن دی ا
مدیرعامل »ومعادن« ادامه داد: یکی دیگر از فناوری های نوین، 
تولید آهن مذاب به روش الکترولیز است که در این روش، ابتدا 
سنگ آهن در یک محلول الکترولیت حل شده و سپس با عبور 
جریان برق، امکان جداسازی آن فراهم می شود و محصوالت 

کسیژن خواهد بود. کنش آهن فلزی و ا این وا
سعدمحمدی در ادامه به انواع روش های تولید گاز هیدروژن در 
صنعت و محدودیت های آن اشاره کرد و گفت: تا پیش از سال 
2020، گاز هیدروژن عمدتًا از احتراق گاز طبیعی حاصل می شد 
که به دلیل تولید هم زمان گاز آالینده CO2 به آن هیدروژن 

کستری می گویند. خا
، با فناوری CCUS )جذب کربن،  وی افزود: در روش دیگر
استفاده و ذخیره آن( کربن تولیدشده از احتراق گاز طبیعی و 
سوخت های فسیلی از دودکش ها جذب شده و در زیِر زمین 
ذخیره می شود که هیدروژن ماحصل آن، هیدروژن آبی نامیده 

می شود.
سعدمحمدی با بیان اینکه روش مطلوب ما فرایندی است که 
تولید CO2 در آن به صفر میل کند، به روش الکترولیز آب اشاره 
کرد و گفت: ۴ درصد از تولید جهانی هیدروژن از این مسیر به 
که هیدروژن از مولکول های آب حاصل  دست می آید. ازآنجا
می شود و نه هیدروکربن ها، به آن هیدروژن سبز گفته می شود و 

هیچ گاز آالینده ای وارد محیط زیست نمی کند.
کید  مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات تأ
کرد: تأمین هیدروژن از روش الکترولیز برای تحقق اهداف 
صنعتی، به برق بسیار زیادی نیاز دارد که باعث شده روش بسیار 

پرهزینه ای باشد و نیازمند سرمایه گذاری هنگفتی است.
«، انرژی  وی افزود: عالوه بر آن، برای تحقق »هیدروژن سبز
برقی که استفاده می شود باید از روش های تجدیدپذیر و 
بدون استفاده از سوخت های فسیلی تولید شده باشد که این 
پیش نیازها دست یابی به آن را برای ما بسیار پرهزینه می کند، اما 
پیوستن به این مسیر یک ضرورت است؛ در غیر این صورت در 

صادرات محصوالتمان دچار مشکالت خواهیم شد.
سعدمحمدی در پایان بیان کرد: بر اساس پیش بینی های 
انجام شده، تولید فوالد خام از 1.۸6۷ میلیارد تن در سال 2020 
به 2.1۸۷ میلیارد تن در سال 2050 خواهد رسید. فوالدسازی 
به روش های فعلی بین سال های 20۴5 تا 2050 متوقف شده و 
تنها از روش های نوظهور و فناوری های تولید فوالد سبز استفاده 

خواهد شد.
    منبع: سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

با رویکرد اقتصاد چرخشی و مدیریت پسماند صورت گرفت؛

مجید غیاثوند
 رئیس امور پسماند

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات مطرح کرد:

صادق فرخی مدیر خدمات عمومی و امور رفاهی 
فوالد مبارکه در برنامه رادیوفوالد به تشریح عملکرد 
و دستاوردهای این مدیریت پرداخته است. با ما 
همراه باشید تا برخی اقدامات همکاران این واحد بیشتر آشنا شوید.

در ابتدا درباره مدیریت خدمات عمومی توضیح دهید.
مدیریت خدمات عمومی از زیرمجموعه های معاونت سرمایه های 
انسانی و سازماندهی فوالد مبارکه است. مأموریت ما نگهداشت نیروی 
انسانی در راستای ارتقای بهره وری است و استراتژی ما ارائه خدمات 
کیفیت، به موقع و اثربخش به کارکنان در راستای ارتقای تعلق خاطر  با
سازمانی همکاران و افزایش بهره وری است. این اقدامات در ۷ بخش 
کز  کز رفاهی، 2- رستوران ها و مرا مجزا اعم از 1- مأموریت ها، تشریفات و مرا
طبخ، ۳- امور ورزش، ۴- ترابری و تعمیرگاه بنزینی، 5- دفتر برنامه ریزی 
و گزارش ها، 6- تعمیر و نگهداری ساختمان های خارج از فنس، ۷- 

هماهنگ کننده دفاتر خارج از شرکت انجام می شود.
قدری درباره فعالیت های انجام شده در حوزه حمل ونقل 

توضیح دهید.
در کنار سایر بخش های سازمان، به ویژه همکاران معاونت سرمایه های 
انسانی، هر روز تالش می کنیم زیرساخت های مربوط به وظایف سازمانی 

خود را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کنیم تا همکاران عزیز در خطوط تولید 
بتوانند با افزایش بهره وری خود و با آرامش خاطر بیشتر به رکوردهای 

تازه تر دست یابند.
برای همه موارد و چالش های احتمالی در حوزه حمل ونقل کارگروه 
خاصی تعریف شده است. درعین حال با تعامل خوبی که با پلیس راه و 
پلیس راهور استان برقرار نموده ایم، تالش کرده ایم ناوگان ترابری فوالد 
مبارکه در عین رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی بهترین 

سرویس دهی به کارکنان را داشته باشد.
برای تمامی کارکنان این مدیریـت و به ویژه رانندگان گرامـی دوره های 
آموزشـی به طـور مسـتمر برگـزار می شـود و مباحـث ایمنـی و امنیـت و 
ترافیـک مـرور می شـود. اقدامـات اصالحـی موردنیـاز در همـه مـوارد 
ازجملـه تقاطع هـای خطرسـاز و زیرگذرهـا و کنارگذرهـا در داخـل فوالد 
مبارکـه را همـواره بـا کمـک واحدهـای حفاظـت فیزیکـی، تعمیـرات 
مرکـزی و اجـرای پروژه هـا انجـام می دهیـم تـا شـاهد بهبـود و توسـعه 

مسـتمر باشـیم.
فوالد مبارکه در شرایط خاص به مدد ناوگان ترابری کشور آمده 

است؟
به  عمل  و  تعهد  بر  همواره  سازمان  ارشد  مدیریت  رویکرد  بله. 
شهروند-شرکتی  مبارکه  فوالد  اینکه  و  اجتماعی  مسئولیت های 
مسئولیت پذیر است، استوار بوده است. ازاین رو با توجه به مشکالتی که 
در جابه جایی زائرین اربعین حسینی و رهپویان حرم رضوی به وجود آمده 
بود، این اقدامات انجام شد: اجرای پروژه اعزام زائرین اربعین حسینی 
در مسیر رفت وبرگشت استان اصفهان به مرزهای زمینی عراق با تعداد 
۸۷0 اتوبوس در جهت خدمت رسانی به زائرین و کنترل قیمت های بازار 
و همچنین خدمت رسانی به زائرین امام رضا )ع( در ایام شهادت این امام 
همام از مبدأ اصفهان به مشهد مقدس و بالعکس در قالب 1۷0 سرویس. 
رانندگان محترم و همکاران ما در حوزه اجرایی، برنامه ریزی و اجرای این 
پروژه ها را در ترمینال های مرزی و اصفهان بر عهده گرفتند که در نوع خود 

یک حماسه واقعی بود.
با توجه به حجم زیاد تردد ناوگان ترابری فوالد مبارکه چه 

تدابیری برای نظم بخشیدن و ساماندهی این حجم از تردد دیده 
شده است؟

ما  است.  راهداری  و  حمل ونقل  سازمان  با  جاده ها  مدیریت 
پیشنهادهایمان را به آن ها ارائه می دهیم و پیگیر اجرا و اصالحات 
هستیم. در حوزه پلیس راه هم دوربین های غیرثابت استفاده می شود 
و به طورکلی با همه اقداماتی که انجام می دهیم، سربلند هستیم که 
تقریباً با یک میلیون تردد در ماه، تعداد انگشت شماری از خودروهای 
شرکت توسط پلیس راه متوقف می شوند؛ آن هم صرفًا به خاطر برخی 
تخلف های موردی است. البته معتقدیم حتی بروز یک تخلف هم نباید 
اتفاق بیفتد و برای ادامه کار و پیشگیری آموزش های و تدابیر الزم را 
مدنظر قرار می دهیم. به طورکلی رانندگان شاغل در فوالد مبارکه خبره و 
در حوزه حمل ونقل بهترین ها هستند. سعی کرده ایم در حوزه جذب و در 
استانداردهایمان شاخص هایی تعریف کنیم که بهترین ها جذب شوند.

با توجه به اینکه امروزه هوش مصنوعی و سامانه های 
هوشمند در بسیاری از فرایندها به کار گرفته می شود، برای بهبود 
عملکرد در حوزه ناوگان ترابری و حمل ونقل چه اقدام یا اقداماتی 

در دست اجرا دارید؟
پروژه هوشمندسازی با نصب تجهیزات در برخی اتوبوس ها با جدیت 
در حال انجام است. با اجرای این پروژه در زمینه های امنیت، ایمنی، 
مدیریت زمان و تخصیص ایستگاه به خروجی های خوبی خواهیم رسید.

درخصوص تعیین مسیر  تردد اتوبوس ها برای جابه جایی 
کارکنان  چه تدابیری  صورت گرفته است؟

برخی مسیرها به صورت تجربی راه اندازی و در طول زمان بازنگری 
کنون دو پروژه مطالعاتی انجام شده است.فوالد مبارکه برای  شده اند. تا
همه فرایندهای خود مکانیسم نظرسنجی و دریافت بازخورد دارد.  در 
زمینه مسیرها نیز بیش از 60 تا ۷0 درصد همکاران در نظرسنجی شرکت 
کرده اند. پس از دریافت بازخوردها نظرات و پیشنهاد ها بررسی می شوند 

و راه کارهای بهبود تعریف می شوند.
برای کنترل سالمت این میزان اتوبوس و خودروی سواری چه 

تدابیری اتخاذ کرده اید؟

گاهی کامل از اهمیت سالمت خودروهای ناوگان ترابری  فوالد مبارکه با آ
سبک و سنگین خود تالش کرده است بهترین ناوگان را در اختیار گیرد. 
کثری استانداردهای زیست محیطی در سال  در راستای رعایت حدا
جاری بیش از 100 دستگاه خودرو برای تردد داخلی، حدود 100 دستگاه 
خودروی سواری سبک و 100 دستگاه سواری های پی کی و وانت ها نیز 

نوسازی شده اند.
اشاره کردید که واحد امور ورزش هم زیرمجموعه این 

مدیریت است. در این باره هم قدری توضیح دهید.
در حوزه ورزش برنامه معجزه ورزش را داریم که ۳۸00 نفر از کارکنانی را که 
تابه حال ورزش نکرده اند به ورزش عالقه مند کنیم. با اجرای این پروژه 
به جرئت می توان گفت کسی را در فوالد مبارکه نخواهیم داشت که جذب 
ورزش نشده باشد. برنامه تخصصی شنا برای 500 نفر از فرزندان کارکنان 

و ارائه خدمات ورزشی به همکاران پیمانکار هم در دست اجراست.
در زمینه امور رفاهی چه برنامه و اقداماتی انجام می شود؟

کز رفاهی چند کار بزرگ انجام شده است. بازسازی  در حوزه ویالها و مرا
کامل ویالهای چادگان و شمال انجام یا در حال انجام است. همچنین 
کز در دست بررسی و اقدام است. برنامه سفر  برنامه توسعه این مرا
فرهنگی- زیارتی و مسافرت همکاران محترم به مشهد مقدس در حال 
انجام است؛ به نحوی که تا اآلن ۸500 نفر از همکاران و خانواده شان از این 
برنامه استفاده کرده اند و سایر همکاران هم بر اساس شرایط رزرواسیون 
استفاده خواهند کرد. در زمینه توسعه زیرساخت های خدماتی، توسعه 
و ایجاد مرکز طبخ و سالن 20 هزار پرس را در فوالد مبارکه خواهیم داشت. 
برای ارتقای کیفیت غذا سامانه ای با کمک واحد آی تی راه اندازی 
کرده ایم که نظرسنجی روزانه و برای وعده های غذایی امکان پذیر است 
که همکاران می توانند با مشارکت در این نظرسنجی این امور را برای ارائه 

خدمات هرچه بهتر یاری کنند.
با توجه به اینکه ترابری شرکت فوالد مبارکه به عنوان ترابری برتر استان 
اصفهان شناخته شده است، با همکاری عزیزان در پلیس راهور این 
آمدگی وجود دارد که تجارب خود را به سایر سازمان های کشور انتقال 

دهیم.

صادق فرخی 
مدیر خدمات عمومی و امور رفاهی

فوالد مبارکه در شرایط خاص به مدد ناوگان ترابری کشور آمده است
مدیر خدمات عمومی و امور رفاهی فوالد مبارکه مطرح کرد:
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فنالند به واردات گاز روسیه بدون واسطه
 تحت یک قرارداد بلندمدت ادامه می دهد

تداوم دردسرهای پرونده شکست سد
 برای غول معدنی استرالیا

مسئولیت  می کوشد  که  شده  متهم  دنیا  بزرگ  معدنی  غول  بی اچ پی 
که باعث بدترین فاجعه زیست محیطی  را  ریزش سد در سال ۲۰1۵ 
برزیل شد، به تعویق بیندازد. این شرکت با شکایتی به ارزش بیش از ۶ 
میلیارد دالر توسط ۲۰۰ هزار برزیلی در دادگاه عالی لندن به دلیل ریزش 
سد فوندائو متعلق به سرمایه گذاری مشترک بی اچ پی و شرکت معدنی 
میلیون   ۴۰ از  بیش  فاجعه  این  روبه روست.  برزیل  واله  سنگ آهن 
مترمکعب زباله سمی معدنی به رودخانه دوس سرازیر کرد.

آنتون لوگینوف نماینده بازرگانی روسیه در هلسینکی اعالم کرد که فنالند 
طبق قرارداد امضاشده با روسیه، به خرید LNG روسیه مستقیمًا از نوفوتک 
انعقاد  زمان  از  و  می دهد  ادامه  یورو  به  بلندمدت  قرارداد  یک  تحت 
قرارداد تغییری در ارز پرداختی صورت نگرفته است. طرف فنالندی در 
حال بررسی امکان انصراف از خرید LNG روسیه است و به همین منظور 
که قرار است در  کرده است  یک ترمینال شناور LNG آمریکایی را اجاره 
ژانویه ۲۰۲۳ به بهره برداری برسد.

بین الملل

خبــــــــــــــــــر    

ارتقای توانمندی تعمیرگاه مرکزی فوالد مبارکه در بومی سازی قطعات یدکی خطوط تولید

بیش از ۹5 درصد مواد نسوز فوالد مبارکه بومی سازی و از داخل کشور تأمین می شود

کمالی، مدیر مرکز تعمیرات نسوز فوالد   غالمرضا
مبارکه   در گفت وگو با خبرنگار فوالد از فعالیت های 
این مرکز سخن گفت. ماحصل این گفت وگو را در 

ادامه می خوانید:
ابتدا درباره این مرکز و فعالیت آن توضیح دهید.

مرکز تعمیرات نسوز وظیفه تأمین و اجرای مواد نسوز و ضداسید و 
همچنین بازرسی و نگهداری از آن در کلیه نواحی فوالد مبارکه را بر عهده 
کندگی حوزه فعالیت و نیز وجود فوالد مذاب در  دارد. گستردگی و پرا
تجهیزات و فضای ناحیه فوالدسازی، حساسیت فعالیت ها را در مرکز 
نسوز دوچندان می سازد. ازاین رو تأمین مواد با کیفیت باال، اجرای 
مناسب نسوز و همکاری با واحدهای بهره بردار جهت ایجاد شرایط 

استاندارد از اهمیت زیادی در مرکز نسوز برخوردار است.
آخرین دستاوردهای اخیر این واحد چیست؟

با تالش همکاران در واحد نسوز و ناحیه فوالدسازی، در مهرماه رکورد 
جدیدی برای مصرف نسوز در فوالد مبارکه ثبت شد، یعنی رکورد 5.۹2 
کیلوگرم در تن مذاب. این رکورد آبان ماه هم ادامه پیدا کرد و توانستیم به 
عدد 5.۹6 کیلوگرم در تن مذاب )کمتر از 6 کیلوگرم( دست پیدا کنیم که 

رکورد بسیار ارزشمندی برای فوالد مبارکه است.
این رکورد تا چه زمانی قرار است تغییر پیدا کند؟

 استاندارد خاص جهانی برای این مصرف وجود دارد؟
 با توجه به میزان رکورد مصرف حاصل شده که عددی چالشی است، 
باز هم با تالش فراوان برای بهبود کیفیت مواد نسوز، اجرای مناسب و 
نیز بهره برداری صحیح از تجهیزات نسوزکاری شده، این روند با سرعت 
، ولی همچنان رو به پیشرفت، آن هم با استفاده از مواد ساخت  کمتر

داخل ادامه پیدا خواهد کرد.
در این حوزه چه موارد دیگری باقی مانده که می توان با 
استفاده از ظرفیت های داخلی و از طریق بومی سازی و همکاری 

با شرکت های دانش بنیان به آن دست یافت؟
برنامه های ما  عبارت است از: جایگزینی جرم های ضدسایش سیلیکون 
کارباید به جای آجرهای بعضی از قسمت های کوره های پخت آهک؛ 
کینگ بیم های کوره های  ساخت قطعات پیش ساخته ستون ها و وا
پیش گرم نورد گرم؛ ساخت جرم های پالستیک کوبیدنی که در دیواره و 
سقف کوره های نورد گرم و یا دیواره کوره گندله سازی استفاده می شود؛ 
ساخت آجرهای الیه کاری کوره های احیا مستقیم که همگی توسط 

شرکت های توانمند داخلی تولید شده و در حال مصرف و تست است.
جهت اصالح طرح نوسازی و تعمیرات نسوز کوره ها چه 

برنامه هایی مدنظرتان بوده، چه برنامه هایی اجرا شده و چه 
برنامه هایی برای آینده مدنظر است؟

نسوز در کوره های قوس الکتریکی نقش مهمی ایفا می کند؛  بنابراین 
جهت افزایش عمر نسوز و کاهش توقفات آن برنامه هایی داریم که 
شامل استفاده از آجرهای خاص در قسمت پشت دریچه سرباره کوره ها 
و مناطق داغ، استفاده از جرم های اسپینلی نانوباند در سقف کوره ها، 
نصب بلوک های مسی آب گرد در مناطق داغ و نیز نصب پانل آب گرد در 
سقف کوره با همکاری دوستان بهره بردار است که با اجرای این طرح ها  و 
ایجاد تحول در مصرف نسوز کوره، باز شاهد کاهش مصرف خواهیم بود.
درباره نقش این واحد در تعمیرات اساسی شرکت توضیح 

دهید.
در سال جاری، اقدامات عمده ای در واحدهای دیگر غیر از فوالدسازی 
صورت گرفته، ازجمله پروژه ریومپ کوره ۴ پیشگرم نورد گرم که نتایج 
بسیار خوبی از جمله کاهش ۳0 درصدی مصرف گاز در این کوره را به 
 D همراه داشت. یکی دیگر از پروژه های انجام شده در شات دان مدول
کوره احیا بود که طی آن تعویض کل پتوهای نسوز دیواره و سقف ریفورمر 
ح جدیدی در کف توسط واحد نسوز صورت  و همچنین اجرای طر
گرفت. در کوره 2 آهک الیه کاری و ایمنی نسوز این کوره از فایرینگ تا 
ابتدای قسمت شارژینگ با آجرهای نسوز بومی سازی شده تعویض شد 
و همچنان هم تا پایان سال در شات دان های دیگری که در قسمت های 
نورد گرم و آهن سازی انجام می گیرد، فعالیت های گسترده ای انجام 

خواهیم داد.
از نظــر زمانــی تعمیــرات نواحــی در چــه شــرایطی انجــام 

می شود؟
 در زمان وجود محدودیت های انرژی، تعمیرات برنامه ریزی شده 
بلندمدت فوالد مبارکه انجام می شود. یکی از کارهایی که باید در کنار 

سایر فعالیت ها انجام شود، تعمیرات نسوز این واحدهاست.
در اجرای برنامه ها جهت استفاده از طرح ها و فناوری های 
نوین با هدف بهینه شدن مصرف نسوز و کاهش هزینه ها چقدر 

موفق بوده اید؟
 به نظر من فوالد مبارکه در حوزه نسوز موفقیت های بسیار چشم گیری 
داشته است، زیرا زمانی مصرف نسوز فوالد مبارکه حدود 2۳ تا 2۴ کیلوگرم 
در تن بود، اما با تالش مدیران و کارکنان طی این سال ها در مرکز نسوز 
کنون نزدیک به 6  و همکاری تأمین کنندگان و پیمانکاران، این عدد ا

کیلوگرم در تن رسیده است.
پروژه های دانش بنیان زیادی در این واحد اجرا شده است که برخی 

از آن ها عبارت است از: بررسی استفاده از جرم های مولتیک به عنوان 
، استفاده از تکنولوژی های نانو و مزایای  الیه کاری پاتیل به جای آجر
آن در مواد نسوز، استفاده از بوردهای پیش ساخته به جای پالستر در 
الیه کاری تاندیش، استفاده از آخرین تکنولوژی ها در تولید صفحات 
کامپوزیتی دریچه کشویی پاتیل، ایجاد دانش طراحی و ساخت قطعات 

ایزواستاتیک تاندیش.
 برای کارکنان حوزه نسوز چه همایش ها و دوره هایی برگزار 

می شود که بیشتر با دانش روز جهان آشنا شوند؟
برگزاری دوره های آموزشی با حضور اساتید داخلی و خارجی، بازدید از 
نمایشگاه های تخصصی نسوز، شرکت در سمینارهای تخصصی نسوز، 
، برگزاری جلسات مستمر با  بازدید از خطوط تولید شرکت های نسوز
تأمین کنندگان داخلی و خارجی که همگی باعث می شوند سطح علمی 

کارکنان نسوز افزایش پیدا کند.
بزرگ ترین چالش واحد نسوز چیست؟

 یکی از چالش ها مخصوصا در شات دان ها تأمین نیروی انسانی 
متخصص در حوزه نسوزاست. چالش دیگر که چالش کل فوالد مبارکه 
است محدودیت های انرژی و نوسانات کیفیت مواد ورودی است که 
باعث می شود شرایط بهره برداری از نسوز تغییر کند و بعضاً در زمان هایی 
که این محدودیت ها به فوالدسازی اعمال می شود، خوردگی نسوز 

افزایش و عمر نسوز کاهش می یابد.
التی که در اختیار  برای به روزرسانی تجهیزات و ماشین آ

شماست چه برنامه هایی وجود دارد؟
 پروژه راه اندازی شن ریز اتوماتیک در فوالدسازی که تا حد زیادی به بهبود 
شرایط کاری اپراتورها کمک می کند و باعث می شود مصرف ماسه مجرای 
پاتیل نیز کاهش یابد، ساخت مکانیسم دریچه کشویی که در حال تالش 
برای بومی سازی آن هستیم، طراحی و ساخت تعدادی از ماشین های 
مخصوص تخریب نسوز، طراحی و ساخت ضخامت سنج نسوز پاتیل که 
برای اولین بار در کشور با استفاده از تکنولوژی رادار و دوربین های حرارتی 

انجام خواهد شد از جمله برنامه های ما به شمار می رود.
چند درصد نیاز فعلی تجهیزات و مواد اولیه از طریق واردات 

تأمین می شود؟
با مطالعات و تالش قابل ستایش کارکنان در این سال ها در مرکز نسوز و 
همچنین همکاری متخصصان داخلی، در حال حاضر بیش از ۹5 درصد 
مواد نسوز فوالد مبارکه بومی سازی و از داخل کشور تأمین می شود. 
البته برای تأمین صددرصدی با همکاری دانشگاه ها و شرکت های 

دانش بنیان برنامه هایی تعریف و در دست اقدام است.

مدیر مرکز تعمیرات نسوز فوالد  مبارکه:

غالمرضاکمالی
 مدیر مرکز تعمیرات نسوز فوالد مبارکه

کارگاه ماشین افزار تعمیرگاه مرکزی در  توانمندی 
بومی سازی و ساخت تجهیزات و قطعات یدکی 
موردنیاز خطوط تولید که بسیاری از آن ها از محل 
واردات تأمین می شدند، با به کارگیری ماشین های تراش، فرز، سنگ، 
بورینگ و فرز دروازه ای، دستگاه های فرز سبک دستی و دو ماشین 
فرز cnc سه و چهارمحوره با کنترل هم زمان و به روز که بخش عمده ای 
از این ماشین ها نیز توسط سازندگان داخلی تهیه و تولید شده است، 

افزایش یافت.
مسیب صفیان بلداجی، سرپرست کارگاه ماشین افزار، با اعالم این خبر 
گفت: افزایش ضریب کیفیت ساخت قطعات، کاهش زمان ماشین کاری 
و کاهش توقفات اضطراری ناشی از خرابی های پرتکرار و افزایش دقت و 
سرعت عملکرد به منظور پشتیبانی اثربخش از تولید از مهم ترین اهداف 

تعمیرگاه مرکزی است.
 وی با اشاره به قابلیت ها و توان فنی این کارگاه گفت: از این پس با قوت 
بیشتر می توان به اهداف بومی سازی ساخت تجهیزات و قطعات 
یدکی موردنیاز خطوط تولید دست یافت. این در حالی است که 
عملیات ساخت دو ماشین فرز cnc با رویکرد بومی سازی در یک شرکت 
کثری از توان سازندگان داخلی  کید بر استفاده حدا سازنده داخلی با تأ

کیفیت و معتبر برای  ماشین آالت و استفاده از اجزای خاص از برندهای با
اجزایی که قابلیت تولید داخلی ندارند به نتیجه رسید. در این پروژه یک 
 cnc سه محوره با کنترل هم زمان و به روز و یک ماشین فرز cnc ماشین فرز

چهارمحوره با ابعاد کارگیر متوسط خریداری، نصب و راه اندازی شد.
خصوص  در  نیز  ماشین افزار  کارگاه  کارشناس  رحیمی،  علیرضا 
قابلیت های ماشین های جدید تصریح کرد: از این پس امکان کنترلر 
جدید و پیشرفته، حجم حافظه ذخیره سازی باال، اسپیندل دور باال و 
بدون گیربکس، کنترل هم زمان چهار محور حرکتی ماشین و سرعت 
پیشروی باالی محورها و قابلیت ماشین کاری بسیاری از قطعات از 
قبیل پیچ های با فرم خاص، محورهای دارای شیار با فرم های مختلف، 
چرخ دنده های ساده و مارپیچ خاص گام بزرگ تا طول 2 متر و قطر ۴00 
میلی متر که عمدتاً از خارج از کشور تهیه می شدند و همچنین امکان 

فرزکاری سه بعدی قطعات پیچیده فراهم شده است.
کارگاه ماشین افزار در خاتمه از مدیریت ارشد فنی و  سرپرست 
پشتیبانی، مدیریت تعمیرگاه مرکزی، رئیس کارگاه ساخت مکانیک، 
قسمت های امور مهندسی، مهندسی صنایع و خرید ماشین آالت و 
تجهیزات که در به ثمر رسیدن این پروژه نقش مؤثری داشتند، تشکر 

و قدردانی کرد.

مدیرعامل سال فوالد دنیا مشخص شد

 POSCO در مراسمی، جونگ وو چوی، مدیرعامل گروه
به عنوان »مدیرعامل سال فوالد دنیا« در سال 2۰22 مشخص 

شد.
به گزارش خبرنگار ایراسین، مراسم دهمین دوره جایزه جهانی 
فلزات برای انتخاب مدیران عامل برتر صنایع در سال 2022 
در زمینه شرکت های معدنی دنیا در لندن برگزار شد. طی این 
مراسم، جونگ وو چوی، مدیرعامل گروه POSCO، در این دوره 
از جایزه که توسط مؤسسه »اس اند پی کامودیتی« برگزار می شود 

به عنوان مدیرعامل فوالد سال دنیا برگزیده شد.
جوایز ساالنه این مؤسسه در 1۷ دسته به افراد برتر اعطا می شود، 
شامل مدیرعامل سال، شرکت فلزات سال و شرکت های عالی 

بر اساس رشته.
جونگ وو چوی مدیرعامل گروه POSCO در این  باره گفت: 
POSCO که در سال 1۹6۸ در دهکده ای کوچک در پوهانگ 
کنون به یکی از رقابتی ترین فوالدسازان جهان  تأسیس شد، ا

تبدیل شده است.
وی افزود: امسال با هدف تبدیل شدن به یک تجارت سبز در 
حوزه مواد و انرژی به یک هلدینگ تبدیل شدیم و موفق شدیم به 
اهدافمان نزدیک تر شویم. من معتقدم که برنده شدن به عنوان 
مدیرعامل سال، با تعهد همه کارکنان و مدیران گروه POSCO به 
دست آمد و به همین دلیل می خواهم افتخار این جایزه را با همه 

ک بگذارم. آن ها به اشترا
 POSCO مدیرعامل چوی به دلیل تبدیل ، از زمان آغاز به کار
به یک شرکت هلدینگ، نوآوری در ساختار مدیریت و رهبری 
، رشد گروه و اجرای سرمایه گذاری های استراتژیک  کسب وکار
و دست یابی به باالترین عملکرد از زمان تأسیس شرکت، مورد 

ستایش قرار گرفته است.
عالوه بر این، با اجرای مداوم ابتکار مدیریت شهروند-شرکتی 
که از ابتدای شروع مدیریت در سال 201۸ اعالم شد، مدیرعامل 
چوی به پوسکو کمک کرد تا به یک شرکت پیشرو ESG تبدیل 

شود و رتبه اعتباری گروه پوسکو را از BBB+ به A- افزایش دهد.
به همین دلیل مدیرعامل پوسکو، علی رغم اینکه با وجود 12 نامزد 
برای کسب این عنوان، رقابت شدیدی را برای رسیدن عنوان 
مدیرعامل سال داشت، به دلیل مهارت های مدیریتی خود 
در سطح جهانی مورد توجه قرار گرفت و برای اولین بار از شرق 
کنون  آسیا به عنوان مدیرعامل سال انتخاب شد، عنوانی که تا
فقط برای مدیران عامل فوالدسازان آمریکایی و اروپایی میسر 
شده بود. مدیران اجرایی روی هاروی، تولیدکننده آلومینیوم 
ایاالت متحده، گوستاوو ورنک از گرداو، فوالدساز برزیلی، و 
جورجینا راینهارت از Hancock & Roy Hill، یک گروه معدنی 

استرالیایی ازجمله کاندیداهای شاخص در این زمینه بودند.
گروه POSCO عالوه بر کسب عنوان مدیرعامل برتر سال، سه 
جایزه در بخش های دیگر یعنی »شرکت فلزات سال«، »رهبری 

صنعت: فوالد« و »معامله سال« را نیز دریافت کرد.
عنوان شرکت »فلزات سال« که مهم ترین جایزه در بین این جوایز 
است به شرکتی داده می شود که عملکرد برتر در صنایع فوالد، فلز 
و معدن را به اثبات رسانده است. هلدینگ POSCO به دلیل 
فعالیت در زمینه مواد اولیه سبز سازگار با محیط زیست و مصرف 
بهینه انرژی با تعیین اهداف روشن برای کم کردن کربن علی رغم 
شرایط چالش برانگیز تجاری مانند بیماری همه گیر کرونا و ریسک 

زنجیره تأمین توانست این جایزه را به خود اختصاص دهد.
به عالوه پوسکو به دلیل اینکه اولین فوالدساز آسیایی در 
زمینه پیوستن به حرکت جهانی کم کردن ردپای کربن بوده، 
سرمایه گذاری و توسعه فنی را در این زمینه سرعت بخشیده و 
به باالترین عملکرد از زمان تأسیس خود رسیده است، جایزه 
 POSCO ،رهبری صنعت: فوالد« را نیز دریافت کرد. در نتیجه«
اولین کسب وکاری بود که سه بار از سال 2022، بعد از سال های 

201۸ و 2020، برنده جایزه »رهبری صنعت: فوالد« شد.
 POSCO HIBS Automotive Steel جایزه معامله سال نیز به
گروه  POSCO HIBS((، برای سرمایه گذاری مشترک بین 
POSCO و گروه آهن و فوالد هبی چین )HBIS( اهدا شد. 
POSCO HIBS که از همکاری این دو شرکت تشکیل شده، به 
دلیل داشتن مزیت استراتژیک در چین، بزرگ ترین بازار فوالد 
خودرو در جهان و دوستدار محیط زیست بودن مورد تقدیر 

قرار گرفت.
به عنوان  چوی  وو  جونگ  مراسم،  این  در  همچنین 
چهل و چهارمین رئیس انجمن جهانی فوالد انتخاب شد. 
طی یک سال آینده، او به همراه نایب رئیس انجمن فوالد یعنی 
ساجان جیندال )Jindal Steel Works Limited( بر انجمن جهانی 

فوالد ریاست خواهند کرد.
»اس اند سشزپی کامودیتی«، بزرگ ترین آژانس تحلیل اطالعات 
که از سال 201۳،  در زمینه فوالد، مواد خام و انرژی است 
کسب وکارها و افراد را به خاطر دستاوردهای برجسته در کل 
بخش معدن و فلزات جهانی، ازجمله فوالد، فلزات غیرآهنی، 

فلزات کمیاب و آلومینیوم مورد تقدیر قرار داده است.
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مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان گفت: این شرکت در 
سال های اخیر با توجه به محدودیت های تأمین انرژی جهت 
اجرای پروژه های بهبود اقدام کرده و توانسته مصارف انرژی 

خود را در واحدهای تولیدی کاهش دهد.
عطااهلل معروفخانی در خصوص وضعیت مصرف انرژی در شرکت 
فوالد هرمزگان بیان کرد: فرایند تولید فوالد بر پایه مصرف انرژی 
تمرکز دارد و گاز طبیعی و برق، حامل های انرژی اصلی مورد 
که صنعت فوالد  استفاده در این صنعت به شمار می روند. ازآنجا
جزو صنایع انرژی بر محسوب می شود، هرگونه افزایش بهره وری 
و بهینه سازی در مصرف انرژی باعث کاهش قیمت تمام شده 

محصول و افزایش قدرت رقابت پذیری می شود.
معروفخانی با اشاره به اقدامات صورت گرفته فوالد هرمزگان، 
اظهار کرد: فوالد هرمزگان از سال 1۳۹۳ تحت بازرسی سازمان 
ملی استاندارد ایران قرار دارد و در حال حاضر مصارف انرژی 
سال 1۴00 شرکت فوالد هرمزگان تحت بازرسی استاندارد قرار 
دارد. دیگر نکته مهم در این زمینه، بهبود مستمر سیستم های 
اندازه گیری و اجرای سطح 2 اتوماسیون در شرکت فوالد هرمزگان 
جهت اندازه گیری، ثبت دقیق و کنترل بیشتر مصارف انرژی و آب 
است. همچنین پیش بینی مصارف انرژی سال آتی و هدف گذاری 

مصارف انرژی در دستور کار قرار گرفته است.
حمایت از بهره وری مصرف انرژی

معروفخانی افزود: اهتمام به تأمین و جایگزینی تجهیزات، 
قطعات یدکی و خدمات پربازده انرژی و نیز تشکیل کارگروه ویژه 
با حضور وزارت نیرو در راستای تأمین انرژی پایدار سازمان از 
طریق سرمایه گذاری در تولید برق از دیگر اقدامات فوالد هرمزگان 
بوده است. راه انداری سیستم فیلتر ویژه کاهش آلودگی و بهبود 
کیفیت فیزیکی گاز طبیعی در ایران، برگزاری جلسه بازنگری و 
بررسی سیستم مدیریت انرژی و پروژه های نصب لنس سایدوال 
و بهینه کردن ایستگاه گاز ، پروژه کاهش مصرف ویژه انرژی 
الکتریکی کوره های قوس، و برخی پروژه های دیگر بخشی از این 

اقدامات است.

کاهش مصرف انرژی در فوالد هرمزگان با 

اجرای پروژه های بهبود

مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان مطرح کرد:

خبر  کوتاه

 گــــــروه فـــــوالد مبــــــــارکه      

یسا  امضای تفاهم نامه همکاری شرکت ایر
و شرکت دانش بنیان علوم سبز

« به   جایزه »روابط عمومی برتر

گروه سرمایه گذاری توکافوالد اختصاص یافت

 با حضور مدیرعامل، مشاور مدیرعامل، معاونان، 
مدیران و کارشناسان هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان 

جلسه بازنگری مدیریت این هلدینگ انجام شد.
این  نقش جهان،  آتیه فوالد  هلدینگ  عمومی  روابط  گزارش  به 
 جلسه با توجه به الزامات قانونی انجام ممیزی مرحله اول استاندارد

 ISO 9001:2015 که در هفته پایانی آذرماه 1۴01 توسط ممیز خارجی 
شرکت )TUV( در شرکت آتیه فوالد انجام خواهد شد، روز چهارشنبه 

2۳ آذرماه برگزار شد.
کی است در این جلسه مباحث ذیل مورد بررسی و  این گزارش حا
تبادل نظر قرار گرفت: میزان پیشرفت اهداف و شاخص های استراتژیک 

مبتنی بر نقشه استراتژی شرکت؛ میزان رضایت مندی ذی نفعان اعم از 
سهام داران، شرکت های زیرمجموعه و کارکنان؛ ریسک های فرایندهای 

شرکت؛ فرصت های بهبود.
در این نشست به اقدامات اصالحی انجام شده بر اساس ممیزی داخلی 

پرداخته شد و در پایان صورت جلسه بازنگری مدیریت تنظیم گردید.

در جلسه ای با حضور مدیران عامل دو شرکت ایریسا 
و شرکت دانش بنیان علوم سبز، تفاهم نامه همکاری 

فی مابین به امضا رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت ایریسا، این تفاهم نامه با  موضوعاتی 
کثری از ظرفیت های بالفعل  همچون مشارکت طرفین و استفاده حدا
و بالقوه یکدیگر با هدف تولید و توسعه محصوالت مشترک در حوزه 
سخت افزار، نرم افزار و امنیت، همکاری و هم افزایی طرفین در بازاریابی 
و فروش محصوالت علی الخصوص در حوزه صنعت فوالد، همکاری 
در برگزاری و شرکت در نمایشگاه ها، رویدادهای تخصصی و یا تجاری، 
سمینارها و کنفرانس ها و همچنین شرکت در مناقصات به صورت 

مشترک به امضا رسید.
گفتنی است شرکت ایریسا با داشتن تجربیات سه دهه فعالیت در گسترش 
و انتقال دانش فنی تولید و توسعه سیستم های اطالعاتی و اتوماسیون 
صنعتی، با امضای این تفاهم نامه با شرکت دانش بنیان علوم سبز که 
این شرکت نیز با سه دهه فعالیت و با به کارگیری توانمندی های حرفه ای 
و تجربیات گسترده تیم کارشناسی مدیریتی و با استفاده از فناوری های 
پیشرفته روز جهان و همچنین قابلیت طراحی، مشاوره، ارائه خدمات، 
اجرا و نظارت در زمینه های مختلف ازجمله سیستم های ارتباطی، ایمنی 
و حفاظت الکترونیکی و مکانیکی، می توانند مشارکت مؤثری را رقم بزنند.

موفقیت

افتخارآفرینی همکاران گروه فوالد مبارکه 

در اولین همایش ملی مهندسی مواد

 و علوم میان رشته ای

مقاله علمی محمدرضا گندمکار سرپرست آزمایشگاه 
شرکت فوالد امیرکبیر با عنوان »بررسی اثرات جایگزینی حالل 
الکل با آب در فرایند تثبیت پوشش گالوانیزه با سیالن بر روی 
خوردگی« در اولین همایش ملی مهندسی مواد و علوم 
میان رشته ای در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران 

به صورت پوستر و سخنرانی ارائه شد.
گندمکار در خصوص این مقاله گفت: استفاده از پوشش های 
سطحی سیالن بر پایه مواد معدنی و سنتزی به عنوان جایگزینی 
مناسب برای روش های سمی و سرطان زا و بعضاً منسوخ شده 
در  گالوانیزه  پوشش  تثبیت  فرایند  در  کرومات،  بر  مبتنی 
ح شده است که این پوشش ها عملکرد  سال های اخیر مطر
قابل مالحظه ای در زمینه افزایش مقاومت به خوردگی در مقایسه 
با روش کروماته از خود نشان می دهند. حالل اصلی سیالن در 
تحقیقات انجام شده الکل است و محصوالت تولیدی شرط 
نگهداری به مدت 2۴ ساعت در دمای 100 درجه سانتی گراد را دارا 
هستند. شرایط محیطی و دما، محدودیت های استفاده از این 
روش را افزایش می دهد. در این پژوهش با استفاده از حالل آب و 
همچنین حذف شرایط محیطی با شرط ذکرشده به نرخ افزایش 
مقاومت به خوردگی تا چهار برابر نسبت به نمونه های تثبیت شده 

با کرومات، می توان دست یافت.
امکان استفاده از ماده ای به جز کرومات ضمن حفظ خواص 
مقاومت به خوردگی درراستای کاهش مضرات زیست محیطی 
مبحث بسیار مهم و کلیدی است که موضوع پژوهش بسیاری از 

محققان در دو دهه اخیر بوده است.
مطالعات در خصوص پیوندهای دوبلکس و همچنین استفاده از 
سیالن ها به جای کرومات نشان می دهد که پیوند سیالن در ابتدا 
کنش،  با سطح فلز از نوع هیدروژنی است و رفته رفته با تداوم وا
افزایش دما و خشک شدن و همچنین افزایش غلظت سیالن 
کنش، به پیوندهای مستحکم کواالنسی تبدیل  در زمان وا
می شود. این به این معنی است که سطوح جدید میل و رغبت 
کنش با رطوبت محیط دارند؛ ازاین رو مقاومت  بسیار کمتری به وا

به خوردگی آن ها تا حد زیادی افزایش می یابد.

گروه سرمایه گذاری توکافوالد جایزه »روابط عمومی 
برتر« کشور در بخش »برنامه ریزی و پیوست ارتباطی« 
نوزدهمین دوره جشنواره برترین های روابط عمومی 

ایران را از آن خود کرد.
به گزارش روابط عمومی گروه سرمایه گذاری توکافوالد، در هجدهمین 
دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی ها و نوزدهمین دوره جشنواره 
برترین های روابط عمومی ایران با حضور دکتر علی سالجقه، معاون 
مدیر  محیط زیست،  حفاظت  سازمان  رئیس  و  رئیس جمهوری 
روابط عمومی فوالد مبارکه و جمعی دیگر از مدیران روابط عمومی های 
دستگاه های مختلف کشور در مرکز همایش های بین المللی سازمان 
صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران برگزار شد، از روابط عمومی گروه 
سرمایه گذاری توکافوالد به عنوان روابط عمومی برتر ایران در بخش 

»برنامه ریزی ارتباطی و پیوست ارتباطی« تجلیل گردید.
بنا بر این گزارش، بر اساس رأی هیئت داوران هجدهمین دوره سمپوزیوم 
بین المللی روابط عمومی ها و نوزدهمین دوره جشنواره برترین های 

روابط عمومی ایران، روابط عمومی گروه سرمایه گذاری توکافوالد به دلیل 
رعایت استانداردهای حرفه ای )علمی-صنفی( و خالقیت و داشتن 
کیفیت و کمیت مناسب در »برنامه ریزی ارتباطی و پیوست ارتباطی« 

به عنوان روابط عمومی برتر این جشنواره کشوری شناخته شد.
در آیین تجلیل و اهدای جوایز این جشنواره، لوح تقدیر و تندیس 
روابط عمومی گروه سرمایه گذاری توکافوالد توسط معاون رئیس جمهوری 
و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اهدا گردید و از روابط عمومی فوالد 
مبارکه و نیز روابط عمومی های شرکت های فوالد سنگان، فوالد هرمزگان و 

فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری نیز تجلیل به عمل آمد.
گفتنی است روابط عمومی گروه سرمایه گذاری توکافوالد به تازگی اقدام به 
تدوین برنامه جامع »تحول آفرینی و تعالی روابط عمومی« این گروه نموده 
که در آن اتخاذ رویکردهای تحول آفرین، تعیین مخاطبان هدف، تعریف 
سرفصل های کاری نوین و تدوین برنامه اجرایی گسترده ای در 1۸ حوزه 
طی سطوح زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت مورد توجه قرار 

گرفته و تدوین شده است.

برگزاری جلسه بازنگری سیستم مدیریت کیفیت 
در هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان

شرکت معدنی واله برزیل قصد دارد سال آینده میالدی ۳۶ تا ۴۰ میلیون 
تن گندله و بریکت سنگ آهن تولید کند؛ درحالی که امسال تنها ۳۳ 
میلیون تن گندله تولید کرده بود. این شرکت همچنین قصد دارد تولید 
ساالنه گندله و بریکت خود را تا سال ۲۰۲۶ به ۵۰ تا ۵۵ میلیون تن 
و سال ۲۰۳۰ به 1۰۰ میلیون تن افزایش دهد. خط تولید اول بریکت 
سنگ آهن این شرکت معدنی نیمه اول سال ۲۰۲۳ شروع به کار می کند.

شرکت معدنی واله برزیل هدف اولیه قبلی خود را برای تولید ۴۰۰ 
میلیون تن سنگ آهن در سال کنار گذاشته و قصد دارد هدف 
تولید ساالنه سنگ آهن خلوص های باال را تا سال ۲۰۳۰ به ۳۶۰ 
میلیون تن برساند. سال ۲۰۲۲ برنامه تولید سنگ آهن این شرکت 
۳1۰ میلیون تن با میانگین گرید ۶۲.۳ درصد بود و برای سال 
۲۰۲۳ به ۳1۰ تا ۳۲۰ میلیون تن با میانگین کیفیت خلوص ۶۲.۹ 
درصد خواهد رسید.

واله به دنبال افزایش تولید گندله و بریکت شرکت واله به دنبال افزایش خلوص سنگ آهن تولیدی
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خبــــــــــــــــر              بـــــــــــــــازار

، بـا رسـیدن فصـل سـرما و اعمـال  بـه گـزارش می متالـز
محدودیت هـای تخصیـص گاز بـه صنایـع مختلـف، صنعـت 
فوالد رایزنی خـود را بـرای تأمین سـوخت واحدهای صنعتی 
آغـاز کـرد تـا در نهایـت بتوانـد بـه راهـکاری بـرای عـدم بـروز 
مشکالت برای تولیدکنندگان این بخش دست پیدا کند، اما 
اول آذرماه محدودیت هـای گاز برای فوالدی ها آغاز شـده و 
هنـوز بخش هـای متولـی راهـکاری بـرای رفـع مشـکالت این 

صنعت به کار نگرفته اند.
در همیـن راسـتا بهـرام سـبحانی رئیـس انجمـن تولیدکنندگان 
، اعالم  فـوالد ایـران طـی نامـه ای بـه مدیرعامـل شـرکت ملـی گاز
کـرده اسـت کـه ابـالغ محدودیـت و قطعـی گاز در کارخانه هـای 
فـوالدی بـدون هماهنگـی قبلـی از ابتـدای آذرمـاه سـال جـاری 
آغـاز شـده کـه موجـب کاهـش تولیـد و مختـل شـدن خطـوط 

تولیـد کارخانه هـای گردیـده اسـت.
در ایـن نامـه آمـده اسـت:همان گونه کـه مسـتحضرید علی رغم 
درخواسـت های متعـدد ایـن انجمـن در خصـوص ایجـاد 
هماهنگـی بیشـتر بـرای مدیریـت کمبـود گاز به عنـوان یـک 
محدودیـت ملـی و قـول مسـاعد جنابعالـی و همـکاران در 
جلسات برگزار شده، متأسفانه ابالغ محدودیت و قطعی گاز در 
کارخانه های فـوالدی بـدون هماهنگی قبلـی از ابتـدای آذرماه 
سـال جاری آغاز شـده که موجب کاهـش تولید و مختل شـدن 
خطوط تولید کارخانه های گردیده است. عالوه بر این با توجه 
بـه اینکـه گاز در فراینـد تولیـد فـوالد نقـش اساسـی تکنولوژیکـی 
دارد و همچـون صنایـع دیگـر ماننـد کارخانه هـای سـیمان و 
نیروگاه ها، امـکان اسـتفاده از سـوخت جایگزین در ایـن فرایند 
میسـر نیسـت، لـذا قطعـی یـا اعمـال محدودیت هـای شـدید 
تأمیـن گاز طبیعـی خصوصـاً در کارخانه هـای احیـا مسـتقیم 
فـوالد به منزله توقـف تولید آهـن اسـفنجی به عنوان مـاده اولیه 
موردنیـاز کارخانه های فوالدسـازی و طبعـاً توقف تولیـد فوالد و 
تعطیلـی کارخانه هـای زنجیـره فـوالد آن هـم در شـرایط ویـژه و 
حساس اجتماعی فعلی کشور اسـت که پیامدهای آن کاهش 
شـدید درآمدهـای داخلـی و ارزی حـوزه اقتصـادی صنعـت و 

معـدن را در برمی گیـرد.

خبر کوتاه

محدودیت و قطعی گاز در کارخانه های 
فوالدی را ساماندهی کنید

سهام

سهام

4 , 706

4 , 7۵۹

4 , 8 0 0

۵ , 0 ۵ 1

۵ , 3 60

4 , 8 1 ۹

4 , 8 8 0

۵ , 030

۵ , 3 1 2

۵ , 647

2.2 4

0. 82

3. ۵ ۵

6.4 ۹

3.4

7 3

70

۹ ۵

3 48

207

4 , 7۵ 6

4 , 7۹ ۵

4 , ۹ 6۵

۵ , 2۵7

۵ , 4 67

1 0۹

3 ۹

1 70

3 2 2

1 8 0

ین کمتر
روز یخ تار

ین بیشتر

یال( قیمت  )ر

>>>>>>        جدول معامالت ســهام شــرکت فوالد مبارکه       <<<<<<

تغییرپایانی

 تغییر
)درصد(

 حجم معامله
)میلیون سهم(

1401/0۹/1۹

1401/0۹/20

1401/0۹/21

1401/0۹/22

1401/0۹/23

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1 . 0 0 0

2. 0 0 0
3. 0 0 0

4. 0 0 0
۵. 0 0 0

6. 0 0 0
4 , ۹ 6۵4 , 7۵ 6 4 , 7۹ ۵

۵ , 2۵7 ۵ , 4 67

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

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

بورس

مقــدار عرضه)تن(

6۵00

6۵00

مقــدار تقاضا )تن(

7700

7700

مقــدار معامله شــده )تن(

6۵00

6۵00

یال بــازای کیلوگرم( قیمــت )ر

446014

یــخ تحویل تار

ــفند س ا

یخ 1401/0۹/21 گــزارش عرضــه، معامالت و قیمت های کشف شــده محصوالت شــرکت فوالد مبارکــه در بورس کاالی ایران در تار

نماد

T

محصول

قلع اندود

اداره     فــــــــــروش   بــــــــــــــــــــورس جــــمـــع    کــــــــــل

رئیس انجمن فوالد ایران:

نامه هشداردهنده مدیرعامل شرکت ملی فوالد به وزارت نفت؛

گهی: مزایده  نوع آ
گهی: فروش اقالم ضایعاتی و مستعمل از طریق مزایده عمومی موضوع آ

 شماره مزایده: 1۴01۴000۸2
گهی: شرکت فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد اقالم ضایعاتی و مستعمل خود را از  متن آ
طریق مزایده عمومی به فروش برساند. عالقه مندان به شرکت در مزایده می توانند جهت تهیه 
فهرست اقالم و اسناد مزایده در روز بازدید از طریق واحد فروش اقالم مازاد شرکت فوالد مبارکه 
اقدام نمایند.پیشنهادهای واصله در روز دوشنبه 1۴01/10/15 در محل شرکت فوالد مبارکه 
گشایش و صورت جلسه خواهد شد. سایر اطالعات موردنیاز در اسناد مزایده شرح داده شده 
است. بازدید در تاریخ چهارشنبه 1۴01/0۹/۳0 دریک نوبت، رأس ساعت ۹ صبح در محل فوالد 

مبارکه با مکانیسم داخلی انجام می گیرد.

موارد مزایده: لوله ریفرمر ضایعاتی، تانک ضایعاتی فایبرگالس با ظرفیت200,000 لیتر، 
انواع کاغذ و کارتن ضایعاتی پرس شده، مخلوط نایلون، پالستیک و پت ضایعاتی پرس شده، 
انواع ضایعات خرده چوب و شکسته به صورت جاروب کش، انواع گلوله های آسیابی ضایعاتی 
درون بشکه فلزی بر روی پالت چوبی، رولیک پالستیکی ضایعاتی، انواع باتری ضایعاتی در 
ابعاد و آمپراژ متفاوت بر روی پالت، خرده شیشه ضایعاتی داخل بشکه فلزی بر روی پالت 

چوبی، چهار تراش و الوار چوبی ضایعاتی در سایزهای مختلف.
مدارک موردنیاز: طبق اسناد مزایده

نحوه دریافت مدارک:  پیشنهاددهندگان می بایست پیشنهادهای خود را از ساعت 
11 تا 12 یکشنبه مورخ1۴01/10/0۴ به آدرس اصفهان، کیلومتر ۷5 جنوب غربی، شرکت فوالد 
مبارکه، ورود از درب زرین شهر، ساختمان مرکزی، واحد فروش اقالم مازاد )آقای اسماعیلی( 

تحویل نمایند.
مهلت ارسال مدارک: 1۴01/10/0۴

به پیشنهادهایی که بعد از تاریخ مذکور ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
نحوه ارسال مدارک: شرکت کنندگان در مزایده می بایست پیشنهادهای 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 )0۳152۷۳۳1۹۳ اسماعیلی( 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: شرکت فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد اقالم ضایعاتی خود را از طریق  موضوع آ

مزایده عمومی به فروش برساند.
گهی: عالقه مندان به شرکت در مزایده شماره 1۴01۴000۸0 می توانند جهت  متن آ
دریافت لیست اقالم و اسناد مزایده در روز بازدید از طریق واحد اقالم مازاد شرکت فوالد مبارکه 
کثر از ساعت 10 تا 12 روز  اقدام نمایند.پیشنهاددهندگان می بایست پیشنهاد های خود را حدا
یکشنبه مورخ1۴01/10/0۴ به آدرس اصفهان، کیلومتر ۷5 جنوب غربی، شرکت فوالد مبارکه 
)ورود از درب زرین شهر(، ساختمان مرکزی، واحد اقالم مازاد، به نماینده واحد اقالم مازاد 
تحویل نمایند. گفتنی است به پیشنهاد هایی که بعد از تاریخ مذکور ارائه شود ترتیب اثر داده 

نخواهد شد. پیشنهاد های واصله در روز دوشنبه مورخ1۴01/10/05 در محل شرکت فوالد 
یکشنبه  روز  مزایده  اقالم  از  بازدید  شد.  خواهد  صورت جلسه  و  گشایش  مبارکه 
مورخ1۴01/0۹/2۷ در یک نوبت، رأس ساعت ۹ صبح در محل فوالد مبارکه )حرکت از درب 

زرین شهر( با مکانیسم داخلی انجام می گیرد.
سایر اطالعات موردنیاز، در اسناد مزایده شرح داده شده است در صورت نیاز به اطالعات بیشتر 

با تلفن 0۳152۷۳۳۴2۸ تماس حاصل فرمایید.
LTS ک موارد مزایده: الیاف نسوز سرامیکی و سیلیکاتی مانده از سال های قبل، خا

مدارک موردنیاز: موارد مندرج در اسناد مزایده )برگه شرایط مزایده(
کثر از  نحوه دریافت مدارک: پیشنهاددهندگان می بایست پیشنهاد های خود را حدا

ساعت 10 تا 12 روز یکشنبه مورخ1۴01/10/0۴ به آدرس اصفهان، کیلومتر ۷5 جنوب غربی، 
شرکت فوالد مبارکه )ورود از درب زرین شهر(، ساختمان مرکزی، به نماینده واحد اقالم مازاد 

تحویل نمایند.
مهلت ارسال مدارک: از ساعت 10 تا 12 روز یکشنبه مورخ1۴01/10/0۴

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

اطالعات تماس با کارشناس: 0۳152۷۳۳۴2۸ )آقای غالمی(
ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

گهی: : مزایده  نوع آ
گهی:  شرکت فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد اقالم ضایعاتی خود را از طریق  موضوع آ

مزایده عمومی به فروش برساند.    
گهی: عالقه مندان به شرکت در مزایده شماره 1۴01۴000۸۳ می توانند جهت    متن آ
دریافت لیست اقالم و اسناد مزایده در روز بازدید از طریق واحد اقالم مازاد شرکت فوالد مبارکه 
کثر از ساعت 10 تا 12 روز  اقدام نمایند . پیشنهاددهندگان می بایست پیشنهاد های خود را حدا
یکشنبه 1۴01/10/11 به آدرس اصفهان، کیلومتر ۷5 جنوب غربی، شرکت فوالد مبارکه )ورود از 
درب زرین شهر(، ساختمان مرکزی، واحد اقالم مازاد، به نماینده واحد اقالم مازاد تحویل 
نمایند. گفتنی است به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ مذکور ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
پیشنهاد های واصله در روز دوشنبه 1۴01/10/12 در محل شرکت فوالد مبارکه گشایش و 

صورت جلسه خواهد شد . بازدید از اقالم  مزایده  روز یکشنبه 1۴01/10/0۴ در یک نوبت،  رأس 
( با مکانیسم داخلی انجام  ساعت ۹ صبح در محل فوالد مبارکه )حرکت از درب زرین شهر

می گیرد.
 سایر اطالعات موردنیاز، در اسناد مزایده شرح داده شده است در صورت نیاز به اطالعات بیشتر 

با تلفن 0۳152۷۳۳۴2۸ )آقای غالمی( تماس حاصل فرمایید.  
ک  موارد مزایده: فاین زیر سرندی غبار شارژ )شامل ضایعات آهکی و... به صورت جاروکش(، خا

قراضه، نان خشک، آهک ضایعاتی مانده از سال های قبل، لجن های فاضالب بهداشتی.        
مدارک موردنیاز:    

- موارد مندرج در اسناد مزایده )برگه شرایط مزایده(
کثر از  نحوه دریافت مدارک: پیشنهاددهندگان می بایست پیشنهاد های خود را حدا

ساعت 10 تا 12 روز یکشنبه مورخ 1۴01/10/11 به آدرس اصفهان، کیلومتر ۷5 جنوب غربی، 
شرکت فوالد مبارکه )ورود از درب زرین شهر(، ساختمان مرکزی، به نماینده واحد اقالم مازاد 

تحویل نمایند.
مهلت ارسال مدارک: از ساعت 10 تا 12 روز یکشنبه مورخ 1۴01/10/11

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

اطالعات تماس با کارشناس: 0۳152۷۳۳۴2۸ )آقای غالمی(
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
N2 XSY گهی: خرید کابل 20 کیلوولت از نوع موضوع آ

گهی: شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد جهت تأمین یک ردیف کابل طبق  متن آ
مشخصات پیوست از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت های 
توانمند که توانایی تأمین این کاال و ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه را دارند، تقاضا 
می گردد ضمن دریافت اسناد مربوطه از طریق سایت شرکت فوالد مبارکه، نسبت به تکمیل و 
کات مناقصه اقدام فرمایند )ثبت نام و اعالم آمادگی هیچ گونه حقی را برای متقاضیان  ارسال پا

ایجاد نخواهد کرد(.
مدارک موردنیاز:

مراجعه به سایت شرکت فوالد مبارکه )WWW.MSC.IR( - قسمت مناقصات و دریافت 
اسناد مناقصه

نحوه دریافت مدارک:
1- مراجعه به سایت شرکت فوالد مبارکه - بخش خرید و تأمین کنندگان- سیستم مدیریت 

SRM ورود به سیستم- SRM ارتباط با تأمین کنندگان
2-  الف( در صورت دارا بودن نام کاربری و کلمه عبور: ورود به سیستم، تکمیل مستندات و تأیید 
و ارسال اطالعات. ب( در غیر این صورت ارسال درخواست عضویت، انتخاب فراخوان شرکت 
در مناقصه عمومی و تکمیل فیلدهای اولیه و سپس دریافت نام کاربری و کلمه عبور از طریق 

پیامک و ایمیل، تکمیل پرسشنامه خوداظهاری و تأیید و ارسال اطالعات.

کثر تا تاریخ 1۴01/10/0۳ به این واحد ارسال  کات باید حدا مهلت ارسال مدارک: کلیه پا
شده باشد.

نحوه ارسال مدارک: اسناد مناقصه را به آدرس اصفهان کیلومتر ۷5 جنوب غربی شرکت 
فوالد مبارکه واحد خرید مواد مصرفی به نام سید مهدی حسینی پست فرمایید.

کارشناس: در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره  اطالعات تماس با 
تلفن0۳152۷۳۳10۳ واحد خرید مواد مصرفی تماس حاصل فرمایید.

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: خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات و ملزومات بهینه سازی سیستم  موضوع آ

توزین 11 عدد از جرثقیل های مجتمع فوالد سبا به شماره های ۴۸551۹۸6 و ۴۸551۹۸۸ 
گهی: شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد از بین پیمانکاران توانمند داخلی که در زمینه  متن آ
گهی سابقه اجرایی دارند اقدام به برگزاری مناقصه نماید. لذا از پیمانکاران توانمند  موضوع آ
دعوت می نماید مستندات خود را طبق مدارک ذیل ارسال نمایند. گفتنی است با توجه به 
موضوع مناقصه، داشتن گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر اخذشده از اداره کار، رفاه و امور 

اجتماعی الزامی است. 
مدارک موردنیاز:

، تستر  1- توان خدمات فنی و پشتیبانی شامل امکانات و تجهیزات تست مانند کالیبراتور
ایزوالسیون، مولتی متر دقیق تستر، مبدل لودسل و لود پین و... همچنین دارا بودن چارت 

سازمانی  20 امتیاز؛
2- سوابق اجرایی مرتبط بسته به تعداد تا ۳0 امتیاز؛

۳- توان مالی بسته به مقدار تا 20 امتیاز؛
۴- حسن سابقه در کارهای مرتبط با موضوع فراخوان بسته به تعداد تا 20 امتیاز؛

۴- در دسترس بودن 5 امتیاز؛
5- سطح دانشی )شرکت دانش بنیان( 5 امتیاز.

نحوه دریافت مدارک: کپی مدارک بر روی CD و ارسال به آدرس اصفهان- شرکت فوالد 

مبارکه اصفهان- صندوق پستی 161-۸۴۸15 قسمت قراردادهای توسعه- آقای بردستانی.
مهلت ارسال مدارک: 1۴01/10/10

نحوه ارسال مدارک: با توجه به زمان بر بودن بررسی مدارک جهت جلوگیری از اتالف 
وقت الزم است محتوای CD مدارک ارسالی از لحاظ نام گذاری، تعداد و شماره فایل دقیقاً 

منطبق بر موارد مدارک موردنیاز باشد.
اطالعات تماس با کارشناس: در صورت نیاز به اطالعات تکمیلی با شماره تلفن 

0۹0100۴2۸۸0)آقای بردستانی( 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: شرکت فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد اقالم ضایعاتی خود را از طریق  موضوع آ

مزایده عمومی به فروش برساند.
گهی: عالقه مندان به شرکت در مزایده شماره 1۴01۴000۸1 می توانند جهت دریافت  متن آ
لیست اقالم و اسناد مزایده در روز بازدید از طریق واحد اقالم مازاد شرکت فوالد مبارکه اقدام 
کثر از ساعت 10 تا 12 روز یکشنبه  نمایند. پیشنهاددهندگان می بایست پیشنهاد های خود را حدا
مورخ1۴01/10/0۴ به آدرس اصفهان، کیلومتر ۷5 جنوب غربی، شرکت فوالد مبارکه )ورود از 
درب زرین شهر(، ساختمان مرکزی، واحد اقالم مازاد، به نماینده واحد اقالم مازاد تحویل 
نمایند. گفتنی است به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ مذکور ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

پیشنهاد های واصله در روز دوشنبه مورخ1۴01/10/05 در محل شرکت فوالد مبارکه گشایش و 
صورت جلسه خواهد شد.

 بازدید از اقالم مزایده روز یکشنبه مورخ1۴01/0۹/2۷ در یک نوبت، رأس ساعت ۹ صبح در محل 
فوالد مبارکه )حرکت از درب زرین شهر( با مکانیسم داخلی انجام می گیرد.

سایر اطالعات موردنیاز در اسناد مزایده شرح داده شده است. در صورت نیاز به اطالعات بیشتر 
با تلفن 0۳152۷۳۳5۹6 تماس حاصل فرمایید.

کسید آهن اسیدشویی 1 و 2 به صورت بسته بندی و فله ای موارد مزایده: پودرهای ا
مدارک موردنیاز: موارد مندرج در اسناد مزایده )برگه شرایط مزایده(

کثر از  نحوه دریافت مدارک: پیشنهاددهندگان می بایست پیشنهاد های خود را حدا

ساعت 10 تا 12 روز یکشنبه مورخ1۴01/10/0۴ به آدرس اصفهان، کیلومتر ۷5 جنوب غربی، 
شرکت فوالد مبارکه )ورود از درب زرین شهر(، ساختمان مرکزی، به نماینده واحد اقالم مازاد 

تحویل نمایند.
مهلت ارسال مدارک: از ساعت 10 تا 12 روز یکشنبه مورخ 1۴01/10/0۴

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

گلی اطالعات تماس با کارشناس:  0۳152۷۳۳5۹6  آقای بابا
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

قطعی گاز برابر با توقف تولید محصول 

استراتژیک آهن اسفنجی

مدیرعامـل شـرکت ملـی فـوالد ایـران در نامـه ای بـه 
مدیرعامـل شـرکت ملـی گاز ایـران نسـبت بـه خسـارات 
احیـا  مجتمع هـای  گازی  محدودیـت  و  قطعـی  سـنگین 
آهـن اسـفنجی هشـدار داد و خواسـتار  مسـتقیم تولیـد 

تجدیدنظر در برنامه قطعی گاز این کارخانه ها شد.
بـه گـزارش فوالدبـان، محمـد آقاجانلـو، مدیرعامـل شـرکت 
ملـی فـوالد در نامـه ای خطـاب بـه مدیرعامـل شـرکت ملـی گاز 
ایـران نوشـت: محدودیـت و قطعـی گاز واحدهـای تولیـد آهـن 
اسـفنجی باعـث خواهـد شـد تولیـد ایـن محصـول اسـتراتژیک 
کامـًال متوقف شـود و مشـکالت و خطراتی بـرای ایـن واحدها به 

همـراه داشـته باشـد.
وی بـا بیـان اینکـه در واحدهـای تولیـد آهـن اسـفنجی، گاز 
احیایـی در مجـاورت کاتالیسـت آلومینـات نیـکل در دمـای 
حـدود 1100 درجـه سـانتی گراد در داخـل لوله هـای ریفورمـر 
کتور احیا در دمای ۸50 درجه سانتی گراد  تولید می شود و در را
گندله( بـه آهن اسـفنجی اسـتفاده  کسـید آهـن ) برای تبدیـل ا
می شـود، در این نامـه تذکر داده اسـت کـه قطـع گاز واحدهای 
کاهـش عمـر مفیـد لوله هـای  تولیـد آهـن اسـفنجی باعـث 
ریفورمـر در اثـر خامـوش و روشـن کـردن مـداوم مشـعل های 
، کاهـش عمـر مفیـد ناشـی از آسـیب دیدگی و خـرد  ریفورمـر
شـدن کاتالیسـت های ریفورمـر در اثـر سـرد و گرم شـدن مـداوم 
، کاهش عمر مفید متریال نسـوز کل واحد در اثر شوک  ریفورمر
حرارتی ناشـی از سـرد و گرم شـدن مـداوم سیسـتم و عدم النفع 

روزانـه می شـود.
براسـاس بـرآورد مدیرعامـل شـرکت ملـی فـوالد ایـران، ایـن 
اتفاقات می تواند خسـارتی معادل 12 میلیون و ۴۳5 هـزار یورو 

بـه تجهیـزات واحدهـای تولیـد آهـن اسـفنجی وارد کنـد.
کیـد کـرده  آقاجانلـو خطـاب بـه مدیرعامـل شـرکت ملـی گاز تأ
است که تنها در دوره مشابه سال گذشته )آبان تا اسفند 1۴00( 
مجتمـع تولیـد آهـن اسـفنجی قائنـات، سـبزوار، سپیددشـت، 
میانـه، غدیر نی ریـز و احیا اسـتیل فـوالد بافت به دلیـل کاهش 
۴۸2 هـزار و ۳1۷ تـن تولیـد بـا عـدم النفعـی معـادل ۳۳ میلیـون 

۷62 هـزار و 1۹0 یـورو روبـه رو شـدند.
کیـد کـرده اسـت: تحمیـل هزینـه  وی در پایـان ایـن نامـه تأ
مضاعـف نگهـداری و تعمیـرات تجهیـزات و سـایر مـوارد در 
ک  کوتاه مدت قابل ردیابی نیست و در درازمدت باعث استهال
و اثرات مخرب بر تجهیزات و سیسـتم خواهند شـد. همچنین 
بـا کاهـش تولیـد واحدهـای آهـن اسـفنجی شـاهد بـار روانـی 
وارد شـده بـه کارکنـان و کاهـش انگیـزه و افزایـش نارضایتی هـا و 

حواشـی احتمالـی جانبـی خواهیـم بـود.
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یک یکشکل 1- موازنه انرژی در کوره قوس الکتر شکل 3- تجهیزات پیشگرم قراضه در مجاورت کوره قوس الکتر شکل 2: سیستم پیش گرمایش مواد ورودی به کوره قوس الکتریکی، پیشنهادشده 
Tenova توسط شرکت

ادامه هفته قبل
Context حالت کلی معامله است یعنی در نظر داشته باشیم که قبل از این کانال چه اتفاقاتی رخ داده 
است؛ مثالً 50 یا 100 کندل قبل تر چه اتفاقی افتاده است که براساس آن رفتار آینده بازار را تشخیص 

دهیم. به طورکلی به حالت کلی چارت در سمت چپ نمودار کانتکست می گوییم.

رفتار کلی بازار بدین صورت است که بعد از هر شکست ناموفق، قیمت به داخل کانال برمی گردد، 
کستند( می شود، در نهایت به تردینگ رنج تبدیل  کانال تخت تر می شود، سپس کانال گسترده تر )ا

می شود.
 نکته 1: بعد از هربار شکسته شدن کانال ما یک ترندالین جدید می کشیم.

نکته 2: کانال ها در دل کانال ها وجود دارند.

فاصله سقف ها در کانال صعودی و فاصله کف ها در کانال نزولی خیلی مهم است هرچه این فاصله ها 
کمتر شود، می تواند نشان از برگشت روند باشد.

معموالً شکست های نامعتبر )فیک بریک اوت ها( همراه با پین بار هستند.معامالت ما در بازار بر 
اساس درصد موفقیت در احتمال وقوع انجام می شود و هیچ قطعیتی در بازار وجود ندارد.

بازار مجموعه ای از سود و ضررهاست و هیچ وقت قرار نیست شما به صورت متوالی سود کنید.
کانال ها موقعیت سودآوری بسیار خوبی ایجاد می کنند تا در برگشت قیمت ها وارد معامله شوید.

میزان انرژی مربوط به گازهای خروجی از کوره قوس الکتریکی حدود 2۶درصد 
است )شکل 1(؛ بنابراین استفاده از انرژی حرارتی گاز خروجی از کوره به عنوان 
منبع عظیم انرژی برای پیش گرمایش آهن می تواند به صرفه جویی در مصرف 
انرژی الکتریکی در کوره های EAF کمک کند. با توجه به اینکه مواد مصرفی در کوره EAF شامل 
آهن قراضه و آهن اسفنجی است؛ بنابراین پیش گرمایش این دو ماده می تواند مورد توجه قرار 

بگیرد.
 پیش گرمایش قراضه آهن مصرفی در کوره EAF منجر به حذف رطوبت، مواد فرار و هیدروکربن های 
آن نظیر پالستیک ها، رنگ ها و روغن ها در خارج از کوره قوس الکتریکی می شود. عالوه بر موارد 
ذکرشده که منجر به افزایش ایمنی شرایط ذوب قراضه می شود، پیش گرمایش قراضه می تواند زمان 
الزم برای ذوب و در نتیجه مصرف انرژی را در کوره قوس الکتریکی کاهش دهد و در نتیجه میزان 
گردوغبار خروجی از کوره نیز کاهش می یابد. به دلیل محدودیت های فنی و شرایط استفاده از 
زنبیل های تغذیه قراضه آهن و یا تجهیزات انتقال قراضه و آهن اسفنجی به داخل کوره، معموالً 
پیش گرم بیشتر از ۳۷0 درجه سانتی گراد توصیه نمی شود. فرایندهای پیش گرم قراضه عبارت اند از:

الف( فرایند کوره بهینه کننده انرژی: در این حالت از گاز خروجی از باالی کوره جهت گرم کردن قراضه 
استفاده می شود. چند نمونه از سیستم های پیش گرم کننده قراضه در شکل 2 نشان داده شده 

است.

ب( شافت پیش گرم: این شافت در کنار کوره قوس ساخته می شود و با گازهای خروجی و مبدل های 
حرارتی عمل می کند. قراضه درون شافت، توسط گازهای داغ خروجی پیش گرم می شود. گاز 
خروجی از شافت از محفظه سوخت عبور می کند تا هیدروکربن هایی که از قراضه وارد آن شده است، 

بسوزد. )شکل ۳(
پیش گرمایش آهن اسفنجی نسبت به آهن قراضه مشکالت و پیچیدگی های بیشتری دارد. 
کنش با  همان طور که مشخص است، افزایش دما منجر به افزایش تمایل آهن اسفنجی جهت وا
کسیژن می شود. به همین دلیل استفاده از گازهای خنثی و ارزان قیمت نظیر نیتروژن جهت  ا
محافظت آهن اسفنجی در برابر تماس با هوا توصیه می شود. ازآنجا که در صنعت فوالد ایران، میزان 
سهم آهن اسفنجی بیشتر از سهم قراضه آهن است، تحقیق در زمینه پیش گرمایش آهن اسفنجی 
می تواند منجر به صرفه جویی قابل مالحظه انرژی الکتریکی شود. در این خصوص می توان از 
طرح های پیشنهادی نظیر دمش نیتروژن به درون لوله های فوالدی و از آنجا به درون سیلوهای 
نگه داری آهن اسفنجی استفاده کرد. لوله های فوالدی باید از مسیر عبور گازهای داغ خروجی از 
کوره عبور کنند. در نتیجه با عبور نیتروژن از درون این لوله های فوالدی، می توان گرمای زیادی را به 
سیلوهای نگهداری آهن اسفنجی منتقل کرد. میزان مصرف نیتروژن در این حالت زیاد است و 
می توان در طرح های پیشرفته تر نیتروژن خروجی از سیلو را دوباره جمع آوری و پس از فیلتر کردن، 

استفاده کرد.

کسرژی مورد بررسی قرار گرفته  تأثیر پیش گرمایش آهن بر کارایی کوره قوس الکتریکی با استفاده آنالیز ا
کسرژی مواد ورودی و خروجی  کسرژی و محاسبه ترم های انرژی و ا است. نتایج بررسی آنالیز انرژی و ا
کوره های قوس 1۷0 تنی یک واحد فوالدسازی نشان می دهد حدود ۷۳ درصد انرژی ورودی به 
کوره از طریق انرژی الکتریکی و حدود 1۸ درصد از طریق انرژی شیمیایی بوده است. همچنین انرژی 
خروجی مربوط به فوالد مذاب حدود ۴2 درصد و سهم گازهای خروجی حدود 1۸ درصد بوده است. 
نتایج به دست آمده نشان می دهد از بین مواد خروجی از کوره قوس الکتریکی، گازهای داغ خروجی 
کسرژی )1۳درصد( را به همراه خود از سیستم به  از کوره پس از فوالد مذاب بیشترین مقدار انرژی و ا
کسرژی اتالفی حدود 50 درصد بوده است. نتایج  بیرون منتقل می کنند. شایان توجه است که ا
بررسی های صورت گرفته بیانگر افزایش میزان انرژی بازیابی شده با افزایش دمای پیش گرم آهن 
اسفنجی و قراضه پیش گرم شده است. ازآنجا که مطابق صنعت فوالد ایران، میزان تناژ آهن اسفنجی 
به کوره ها بیشتر از آهن قراضه بوده است، پیش گرمایش آهن اسفنجی موجب بازیابی انرژی الکتریکی 
کسرژی کوره ها در صورت پیش گرمایش آهن  به میزان بیشتری شده است. راندمان انرژی و ا

اسفنجی تا دمای ۷۸0 کلوین به ترتیب ۳.15 درصد و 2.25 درصد افزایش یافته است.
نکته دیگری که می تواند با پیش گرمایش مواد ورودی به کوره های قوس الکتریکی مورد توجه قرار 
بگیرد کاهش زمان ذوب تا ذوب است. نتایج به دست آمده بیانگر کاهش 1۳.5 درصدی زمان ذوب 

در صورت پیش گرمایش مواد ورودی تا 500 درجه سانتی گراد است.

 علم و فناوری       

امنیت سایبری

تلسکوپ جیمز وب
 قدیمی ترین کهکشان های جهان را رصد کرده است

کشف قدیمی ترین DNA تاریخ 
کوسیستم دومیلیون ساله  با پرده برداری از یک ا

تحقیقات جدید تأیید کرده که تلسکوپ فضایی جیمز وب در برخی از 
رصدهای خود موفق شده چند کهکشان را از 1۳.۴ میلیارد سال پیش، 
کند. از  کیهان تنها ۳۵۰ میلیون سال داشته مشاهده  که  یعنی از زمانی 
کهکشان سرخ گرایی باالی 1۰ و ۲  کنون، ۴  میان رصدهای جیمز وب تا
کهکشان سرخ گرایی باالی 1۳ دارند؛ یعنی این کهکشان ها از نقطه ای از 
کمتر از ۴۰۰ میلیون سال پس از  که در حوالی  کیهان مشاهده شده اند 
مه بانگ به  وجود آمده است.

 DNA گرینلند یک محققان در رسوبات دوران عصر یخبندان شمال 
دومیلیون ساله کشف کردند که قدیمی ترین DNA شناخته شده جهان 
کشف شده قبلی حدود یک میلیون سال   DNA محسوب می شود و از
« در  قدیمی تر است. دانشمندان از آن به عنوان یک عامل »تحول برانگیز
کوسیستمی  تاریخ تکامل زمین یاد کرده اند. با این کشف، دانشمندان از ا
کوسیستمی که می تواند نقشه راه  خبر داده اند که قبال ناشناخته بوده، ا
ژنتیکی برای نحوه سازگاری گونه های مختلف با آب وهوای گرم تر باشد.

 انتشار جزئیات فعالیت جاسوسی 
UNC4191 سایبری

Mandiant جزئیات یک فعالیت جاسوسی سایبری را 
منتشر کرده که در حال حاضر با نام UNC4191 شناخته 
می شود و از دستگاه های USB به عنوان منبع آلودگی اولیه 

استفاده می کند.
این عملیات که بر فیلیپین تمرکز دارد، در درجه اول نهادهای 
مختلفی را در حوزه دولتی و خصوصی در جنوب آسیا تحت تأثیر 
قرار داده و سپس در آمریکا، اروپا و منطقه آسیا-اقیانوسیه و ژاپن 
گسترش  یافته است. بااین حال حتی زمانی که سازمان های 
هدف در سایر مکان ها مستقر بوده اند، سیستم های خاصی که 

هدف قرارگرفته اند، در فیلیپین مستقر بوده اند.
امضا  قانونی  به صورت  که  باینری هایی  از  تهدید  عامل 
شده اند برای انتقال سه خانواده جدید از بدافزارها با عناوین 
MISTCLOAK، DARKDEW و BLUEHAZE استفاده 
کرده است. نفوذ موفق به سیستم منجر به استقرار یک باینری 
NCAT می شود که نام آن تغییر یافته و یک reverse shell روی 
سیستم قربانی اجرا خواهد شد که دسترسی درب پشتی را برای 

مهاجم فراهم می کند.
Mandiant اعالم کرده که به پایش کمپین UNC4191 ادامه 
خواهد داد و هرگونه تغییرات قابل توجه در روش ها، ابزارهای به 
کار گرفته شده، قابلیت های جدید و یا استفاده از ساختار جدید 

برای انجام مأموریت های این کمپین را گزارش خواهد کرد.
Industrial Cyber :منبع خبر    

گروه تحلیل تهدید TAG( ،Google(، سه چارچوب 
بهره برداری از چندین آسیب پذیری شناسایی شده را به یک 
شرکت اسپانیایی به نام Variston منتسب کرده که دفتر 
مرکزی آن در بارسلونا مستقرشده و جاسوس افزارهای 

تبلیغاتی ارائه می کند.
این در حالی است که Variston ادعا می کند راهکارهای امنیتی 
و وصله های سفارشی سازی شده برای سیستم های توکار 
 )ICS( شامل سیستم های کنترل صنعتی )embedded systems(
و اینترنت اشیا )IoT( ارائه می دهد.سه چارچوب شناسایی شده 
: Heliconia Noise که یک چارچوب وبی برای  عبارت اند از
گسترش exploit های Chrome است؛ Heliconia Soft که یک 
 Windows مربوط به exploit چارچوب وبی برای گسترش یک
Defender از طریق یک فایل PDF است؛ Heliconia Files که 

شامل exploitهای Firefox برای ویندوز و لینوکس است.
Variston نخستین شرکت ارائه دهنده جاسوس افزارهای 
ارائه  که  ابزارهایی  و  آن  فعالیت های  که  نیست  تجاری 
 ، می کند توسط Google بررسی  شده است. Google پیش تر
گزارش هایی از شرکت اسرائیلی NSO Group و شرکت ایتالیایی 

RCS Lab نیز ارائه نموده است.
  SECURITYWEEK :منبع خبر  

 )Channels part2( پرایس اکشن

کشف ارتباط سه چارچوب 
بهره برداری از آسیب پذیری ها  با 

Variston شرکت اسپانیایی

یم بورس بیاموز

EAF معرفی تکنولوژی های پیش گرمایش قراضه در کوره

www.irasin.ir

 ایـــــــراسیـــــــن
شبکه اطالعات 
فـــــوالد ایـــــــران 

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه

  گردآوری: امور سهام و مجامع
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بازی های فکری برای سالمندان

 اجتمـــــا             عـــــــی

روش جدید برای ترک مصرف سیگارخواِب بعد از یادگیری، حافظه را قوی تر می سازد

بر اساس یافته های یک پژوهش جدید، خواب بعد از یادگیری یک 
مطلب، سلول های مغز را تحریک می نماید تا با سایر سلول ها ارتباط 
انجام  دندریتی  خارهای  طریق  از  که  ارتباطات،  این  نمایند.  برقرار 
که اطالعات در سراسر سیناپس ها  می شود این اجازه را می دهند 
که  گذشته این باور وجود داشته است  جریان یابند. از زمان های  
خواب نقش مهمی در یادگیری و حافظه دارد و امروز این تحقیقات 
این موضوع را به اثبات رسانده است. 

این  است.  ضدسیگار  کسن  وا سیگار  مصرف  ترک  برای  فعلی  روش 
کسن بیماری ها بدن را به تولید آنتی بادی هایی وامی دارد  کسن مانند وا وا
که به نیکوتین حمله می کنند تا اجازه تأثیر خوشایند بر مغز را نیابد؛ اما 
جدیدا روش دیگری مطرح شده که در آن کبد را به ویروس هایی آلوده 
موجب  فرایند  این  است.  نیکوتین  آنتی بادی های  سازندٔه  که  می کنند 
همین  و  نبرد  آن  مصرف  از  لذتی  دیگر  سیگار  مصرف کننده  می شود 
موجب ترک این عادت می گردد.

با نهایت تأسف در هفته گذشته، تعدادی از همکاران 
گرامی داغدار عزیزان خود شدند، ازجمله محسن پویا  و 
و حسین عموشاهی شاغل در نورد گرم و  سیداسماعیل 
نوابی شاغل در نورد سرد در غم درگذشت پدر،  مصیب 
بایزدان شاغل در  کنترل مواد، مریم باقرپور شاغل در 
امور حقوقی و فرزین رضایی شاغل در  نورد سرد در غم 
درگذشت مادر  و  داریوش صفدریان شاغل در  خدمات 

عمومی در غم درگذشت برادر   به سوگ نشستند.
همچنین همکار گرامی بازنشسته، شادروان حسین 
دهقان منشادی  به علت سکته قلبی دار فانی را وداع 

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

ابراز همدردی

خانواده 

نظارت والدین بر تکالیف دانش آموزان ابتدایی بحث 
گر به درستی انجام شود، باعث  که ا مهمی است 
می شود دانش آموز در آینده بتواند  به طور مستقل 
وظایفش را انجام دهد و متکی به خود باشد. در این مقاله چند نکته 
درباره نحوه نظارت والدین بر تکالیف دانش آموزان ابتدایی بیان 
می شود که عمل به آن ها کمک زیادی به والدین و فرزندان خواهد 

کرد.
آیا باید والدین بر انجام تکالیف فرزندان نظارت داشته 

باشند؟
یکی از سؤاالت مهم والدین این است که آیا باید در انجام تکالیف کودکشان 
مشارکت داشته باشند و آن ها را همراهی کنند؟ آیا انجام این کار باعث 
نخواهد شد دانش آموز وابسته به والدین شود و نتواند  به طور مستقل به 
انجام کارها بپردازد؟ پاسخ این سؤال کامال بستگی به سن فرزند شما دارد. 
گر دانش آموز در مقاطع پایین تحصیل می کند و سن کمی دارد به او کمک  ا
کنید چون به حمایت شما نیاز دارد. اما به یاد داشته باشید که رفته رفته 
با بزرگ تر شدن فرزندتان باید نقش خود را کمرنگ تر کنید. البته نظارت و 
همراهی در انجام تکالیف به معنی انجام دادن تکالیف دانش آموز نیست. 
توجه داشته باشید نکاتی که در بخش بعدی ارائه شده است متعلق به 

والدینی است که فرزندان محصل در پایه ابتدایی دارند.
نکات مهم درباره روش صحیح نظارت والدین بر تکالیف 

دانش آموزان ابتدایی
یادآوری کنید

کودکان در این سن بسیار بازیگوش هستند و تمرکز روی انجام تکالیف 
برایشان سخت است؛ پس بهتر است هر روز زمان انجام تکالیف را 
به فرزندتان یادآوری کنید. بسیاری اوقات بچه ها دچار فراموشی و 

حواس پرتی زیادی می شوند و فکرشان دنبال بازی و هیجان است و 
انجام تکالیف را فراموش می کنند. محل درس خواندن دانش آموز نیز 
مهم است. با آرامش، خلق وخوی خوب و جمالت مثبت محل انجام 
آن را به کودک یادآور شوید. تکالیف نباید در مکان شلوغی مثل جلوی 

تلویزیون انجام شود.
در زمان انجام تکالیف فرزندان در منزل حضور داشته باشید

هر زمانی که قرار است دانش آموز تکالیفش را انجام دهد باید در خانه حضور 
داشته باشید. از دانش آموزانی که در مقطع ابتدایی تحصیل می کنند 
نمی توان انتظار داشت که خودشان به تنهایی بتوانند کارهایشان را انجام 
دهند. آن ها نیاز به حمایت و کمک دارند تا تکالیف را اشتباه انجام ندهند 
گر برایتان مقدور نیست در زمان انجام  و مفاهیم را درست درک کنند. ا
تکلیف خانه باشید یا از فرد دیگری مثل پدربزرگ، مادربزرگ، خاله، پرستار 

و یا هر بزرگسال قابل اعتماد دیگری کمک بگیرید.
تحسین و تقدیر را فراموش نکنید

نظارت والدین بر تکالیف دانش آموزان ابتدایی تنها نباید حول محور 
گر دانش آموز مطابق انتظاری که از او می رود تکالیفش  درس ومشق باشد. ا
را انجام داد، از او تقدیر کنید و گاهی جوایز تشویقی برای او در نظر بگیرید. 
همچنین الزم است حین انجام تکالیف، برنامه روزانه را با دانش آموز مرور 
کنید. مثال به او بگویید که بعد از انجام تکلیف می تواند کارتن تماشا کند 
و بعد دور هم شام بخورید. در این صورت فرزندتان متوجه می شود تمام 

عالیق او در برنامه گنجانده شده است و قرار نیست فقط درس بخواند.
بچه ها در ایـن رده سـنی تشـویق را خیلی دوسـت دارنـد و وظایـف خود 
را بهتر انجـام می دهنـد و بعد از چند سـال تبدیـل به دانش آمـوز خوبی 
می شـوند کـه خودشـان تکالیفشـان را به خوبـی انجـام خواهنـد داد. به 
ایـن ترتیـب بسـیاری از مشـکالت و تعارضاتـی کـه خانواده هـای دیگـر بـر 

سـرانجام تکالیف بـا فرزندشـان دارنـد را شـما نخواهید داشـت.
برنامه ریزی تحصیلی داشته باشید

حتما باید برای دانش آموز برنامه ریزی شود؛ لذا به کمک معلم و مشاور 
مدرسه برای فرزندتان برنامه ای تهیه کنید و آن را در محلی نصب کنید که 
جلوی چشم شما و فرزندتان باشد تا کم کم به نوشتن برنامه، اجرای آن و 

تعهد به آن عادت کند و به مرور مهارت مدیریت زمان را یاد بگیرد.
هرگز تکالیف را خودتان انجام ندهید

بچه ها باید حتما خودشان تکالیفشان را انجام دهند؛ در غیر این صورت 
حتما در پایه های باالتر با افت تحصیلی مواجه خواهند شد. والدین تنها 
گر دیدید کار خیلی سخت پیش می رود یا  باید فرزند را راهنمایی کنند. ا
فرزندتان خیلی نگران است و استرس دارد، به او دلگرمی دهید تا حس 

کند او را درک می کنید.
گر دانش آموز سعی کرد با غر زدن و بهانه هایی مثل زیاد بودن تکلیف  ا
و کمبود وقت از زیر کار در برود با او صحبت کنید و بگوئید درک می کنید 
تکالیفش زیاد است، اما او باید خودش کار را شروع و تمام کند و شما 
نمی توانید این کار را به جای او انجام دهید. اما به او اطمینان دهید 
هر کاری از دست شما بربیاید انجام خواهید داد تا او راحت تر تکالیف را 

انجام دهد.
از جزئیات تکالیف مطلع باشید

برای اینکه نظارت کارآمدتری داشته باشید و در جریان جزئیات کار 
دانش آموز قرا بگیرید باید دقیقا بدانید معلم چه تکلیفی تعیین کرده 
است. می توانید از فرزندتان درباره تکالیفش سؤال کنید، با معلم در 
ارتباط باشید. همچنین باید کاربرگ تکالیف مدرسه را نیز مطالعه 

کنید.
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نحوه نظارت 
والدین بر تکالیف 

دانش آموزان 

حسن بحری
آهن سازی

روز بازنشستگی :  1۴01/0۷/۳0

حسین بهرامی کرکوندی
آهن سازی

روز بازنشستگی : 1۴01/0۷/۳0

عزیزاله حیدری کرکوندی
تعمیرگاه مرکزی

روز بازنشستگی : 1۴01/0۷/۳0

بهرام خواجه
فناوری

روز بازنشستگی : 1۴01/0۷/۳0

اصغر دهقان
تعمیرگاه مرکزی

روز بازنشستگی :  1۴01/0۷/۳0

غضنفر رییسی
مجتمع فوالد سبا

روز بازنشستگی :   1۴01/0۷/۳0

بازنشستگان فوالد 

عالقه به بازی و سرگرمی به صورت ذاتی در همه   
انسان ها وجود دارد و تنها به دوران کودکی انسان ها مربوط 
نمی شود. از چند دهه قبل، توجه به بازی کردن در بین سنین 
مختلف جامعه بسیار زیاد شده و آن هم به دلیل تأثیرات 
که در افراد ایجاد می کند. یکی از  بی نهایت مثبتی است 
مهم ترین اتفاقاتی که بعد از بازی کردن در افراد ایجاد می شود، 

روحیه مثبتی است که موجب شادابی  در افراد می شود. 
پزشکان زیادی برای از بین بردن آثار بیماری  و حتی افسردگی  به 
گر  بیماران خود پیشنهاد بازی می دهند. در نتیجه، بازی کردن ا

با یک هدف معینی انجام شود می تواند مفید و درمانگر باشد.
بازی کردن در کودکی به منظور یاد گرفتن و تقویت حافظه است 
که این اثر تا سالمندی هم ادامه دارد. بازی هایی که سالمندان 
نیاز دارند انجام دهند، عالوه بر تقویت روحیه و از بین بردن 
افسردگی، موجب تقویت حافظه، جلوگیری از آلزایمر و تحلیل 

نیروی تفکر می شود.
بازی های مناسب برای سنین بزرگسالی، مخصوصا سالمندان، 
می تواند بسیار کارآمد باشد. این افراد احساس تنهایی بیشتری 
دارند و با انجام بازی با دوستان هم سن وسال خود، کمتر احساس 
تنهایی و افسردگی می کنند و از بودن در محیط شاد و فرح بخش 
بازی لذت خواهند برد. محیطی که سالمندان در آن دور هم 
جمع می شوند تا با هم بازی کنند، خواه خانه شخصی خود فرد یا 
دوستانش باشد و خواه خانه سالمندان، محیطی دوستانه و پر از 

انرژی است که روحیه خسته سالمندان تقویت شود.
در این مقاله تصمیم داریم چند بازی فکری مناسب برای 
سالمندان را که موجب تقویت حافظه و روحیه آن ها می شود به 

شما معرفی کنیم.
جدول کلمات، یک بازی فکری برای سالمندان

حل کردن جدول و به دنبال کلمات گشتن، نه تنها در سنین 
سالمندی، بلکه از سنین کمتر نیز می تواند به سالمت ذهن فرد 
کمک کند. در واقع حل کردن جدول کلمات، ورزشی مفید برای 

سالمت مغز است.
اصال مهم نیست که سالمند بتواند تمام جدول را به صورت کامل 
حل کند و کلمات را به دست آورد. مهم این است که ذهن درگیر 
پیدا کردن کلمات باشد و به فکر کردن بیشتر مشغول شود. در 
برخی موارد که سالمند پاسخ سؤالی را نمی داند مجبور می شود از 
دیگران بپرسد. در نتیجه مهارت های ارتباطی سالمند نیز با حل 
کردن جدول افرایش می یابد و ارتباطات اجتماعی او نیز گسترش 

پیدا می کند.
این بازی بسیار کم هزینه است. پیشنهاد می کنیم که به صورت 
هفتگی برای سالمند خود جدول کلمات بخرید و او را به حل کردن 
آن تشویق کنید. حتی خودتان هم می توانید با همراهی کردن او، 

از لذت این بازی بهره مند شوید.
۲. دبرنا یا بینگو، بازی شاد گروهی برای سالمندان

دبرنا یک بازی گروهی است که می تواند سالمندان زیادی را درگیر 
خود کند. اینکه باید حواس شخص به اعداد و اعالم باشد، عدد را 
پیدا کند و کارت ها را جابه جا کند، می تواند حس شنوایی، بینایی 
و تمرکز را در افراد تقویت کند. عالوه بر این، به دلیل اینکه این 
بازی به صورت گروهی انجام می شود، تعداد زیادی از سالمندان 
می توانند مشغول بازی شوند. در نتیجه مهارت های ارتباطی 
در افراد هم تقویت می شود. این بازی می تواند حس تنهایی و 

افسردگی را در سالمندان به شدت کاهش دهد.
 www.zimed.ir  :منبع

شادروان حسین دهقان منشاد

قسمت اول

واحد آموزش و توسعه سرمایه انسانی در راستای ارتقای کیفیت زندگی کارکنان 
شاغل و بازنشسته فوالد مبارکه و خانواده تحت تکفل آن ها و با هدف بهینه سازی روابط 
کز مشاوره و روان شناسی  خانوادگی و ایجاد توازن کار و زندگی، اقدام به عقد قرارداد با مرا

کز طرف قرارداد ذکر شده است. نموده است. در ادامه شرح خدمات و آدرس مرا

کز مشاوره طرف قرارداد شامل موارد زیر است: خدمات قابل ارائه مرا
1. خدمات روان شناسی و مشاوره تربیتی و تحصیلی )کودک و نوجوان، فرزندپروری، افت 

تحصیلی، برنامه ریزی درسی، انتخاب رشته، کنکور و...(
2. خدمات روان شناسی و مشاوره فردی و خانوادگی )اختالالت خلقی، افسردگی، دوقطبی، 

اضطرابی، وسواس، ترس ها، ازدواج، اختالفات، طالق، زناشویی و...(
۳. خدمات روان شناسی و مشاوره شغلی )استرس، فرسودگی شغلی و...(.

۴. انجام تست های روان شناسی موردنیاز و تحلیل آن ها.
5.خدمات حمایت از مشاوره پیش از ازدواج، فرزندآوری، مشاوره ناباروری، پیش از بارداری 
و افسردگی پس از زایمان با معرفی نامه از طرف شرکت فوالد مبارکه به صورت رایگان است. 

)توضیحات بیشتر در قسمت توضیحات آمده است(.
کز مشاوره به ازای تمام خدمات روان شناسی مورد ارائه  بر اساس قرارداد منعقدشده با مرا
کز مشاوره، حدود ۳5 درصد هزینه خدمات مشاوره به صورت نقدی به عنوان سهم  در مرا
کارمند، در محل توسط مرکز مشاوره از مراجعه کننده دریافت می شود و حدود 65 درصد هزینه 

 ، کز باقی مانده به عنوان سهم شرکت از طریق صورت وضعیت های ارسال شده از سوی مرا
کز پرداخت می گردد. توسط شرکت فوالد مبارکه به مرا

توجه:  با توجه به مشکالت سیستمی پیش آمده در حال حاضر دسترسی به رزرواسیون 
کز مشاوره جهت پیش ثبت نام نوبت مشاوره امکان پذیر نیست و همکاران می توانند  مرا

به صورت تلفنی و حضوری اقدام به دریافت نوبت مشاوره نمایند.

کز مشاوره، می توانید مطابق مرحله ذیل  پس از مرتفع شدن مشکالت سیستمی رزرواسیون مرا
اقدام به پیش ثبت نام نوبت مشاوره نمایید.

کز مشاوره« با   همکاران می توانند از طریق پرتال کارکنان، منوی »سیستم رزرواسیون مرا
انتخاب یکی از روش های ورود )از طریق شبکه داخلی فوالد و یا از طریق اینترنت در منزل( به 
سیستم وارد شوند. سپس با وارد کردن کد کاربری و رمز عبور )همان رمز Is - suite(( وارد سیستم 
کز  نوبت گیری گردند. در مرحله بعد از منوی سمت راست صفحه وارد منوی »رزرواسیون مرا
کز مشاوره« را انتخاب نمایند. در قسمت "»پیش ثبت نام  مشاوره« شده و گزینه »ثبت نام مرا
کز مشاوره« اطالعات خواسته شده در فرم را تکمیل و در نهایت روزهای پیشنهادی جهت  مرا

رزرو نوبت را ثبت می نمایند.
کز طرف قرارداد انتقادات، انتظارات و سایر موارد احتمالی،  به منظور افزایش کیفیت خدمات مرا
نظرات خود را در صفحه»پیش ثبت نام مشاوره«، در قسمت »نظرسنجی از خدمات« درج 
نمایید و یا با شماره های ۳1062-۳۳5۹5 به مدیریت آموزش و توسعه سرمایه انسانی اعالم 

فرمایید.

توضیحات خدمات حمایت از مشاوره پیش از ازدواج، فرزند آوری، ناباروری، 
پیش از بارداری و افسردگی پس از زایمان

مشاوره پیش از ازدواج، بدون پرداخت هزینه، برای زوجین 12 جلسه و 2 بار در سال است 
که در صورت تشخیص مشاور/ روان شناس و تأیید مدیریت مرکز درخصوص ادامه جلسات و 
اعالم کتبی به مدیریت آموزش شرکت، با تأیید مدیر آموزش تعداد جلسات قابل افزایش خواهد 

بود.
امکان استفاده از جلسات مشاوره دوران بارداری بانوان شاغل و یا همسران کارکنان و 
افراد تحت تکفل آن ها ۳ جلسه بدون پرداخت هزینه و برای جلسات مشاوره پس از زایمان در 

صورت نیاز تا ۴ جلسه بدون پرداخت هزینه میسر است.
بانوان شاغل و یا همسران کارکنان که درگیر مسائل روحی و روان شناختی ناباروری 
هستند، استفاده از خدمات مشـاوره برای زوجین ۹ جلسه مورد تأیید اسـت و در صورت 
تشـخیص مشـاور/ روانشـناس و تأییـد مدیریـت مرکـز درخصـوص ادامـه جلسـات و اعـالم 
کتبـی بـه مدیریـت آمـوزش شـرکت، بـا تأییـد مدیـر آمـوزش تعـداد جلسـات قابل افزایـش 

خواهد بود.
کز جدید را از طریق پرتال کارکنان< زبانه اطالعات  همکاران محترم می توانند فهرست مرا

کز مشاوره طرف قرارداد، مشاهده نمایند. عمومی< مرا
واحد آموزش و توسعه سرمایه انسانی

 ارائه خدمات روان شناسی و مشاوره به کارکنان شاغل و بازنشسته

اطالعیه



17   دسامبر  2022 22 جمادی االول   1444 شنبه   26 آذر ماه   1401     شماره        1306   

15

 ورزش             

گردان جواد ماهری مقابل والیت اهواز  صف آرایی شا
در دیدار معوقه لیگ برتر جوانان کشور با پیروزی و 
کسب صدرنشینی در پایان نیم فصل اول پایان  یافت.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، هفته هشتم 
لیگ برتر فوتبال جوانان کشور روز یکشنبه بیستم آذرماه، با رقابت 
معوقه هفته سوم تیم های جوانان فوالد مبارکه سپاهان و والیت اهواز 
در مجموعه ورزشی صفاییه پیگیری شد که سه امتیاز شیرین با طعم 
صدرنشینی لیگ برتر در نیم فصل اول در پیروزی بر تیم جوانان والیت 

اهواز رقم خورد.
طالیی پوشان فوالد مبارکه سپاهان توانستند با نتیجه ۳ بر 2، حریف خود 
را شکست دهند. گل سرنوشت ساز دقیقه ۹0 امیرحسین ساالری باعث 
گردان جواد ماهری شود. گل اول  شد که سه امتیاز این دیدار نصیب شا
این تیم توسط حامد دانش خواه و گل دوم نیز توسط علی کمالی به ثمر 
رسید. در این دیدار محمدجواد حسین نژاد )ملی پوش و بازیکن تیم 

بزرگساالن( با رفع مصدومیت برای دقایقی به میدان رفت.
با کسب پیروزی در هفته هشتم و پیگیری نتایج حاصله جدول، در 
ح کشور سپاهان صدرنشین لیگ برتر کشور  کادمی های مطر میان آ
، مس کرمان، فوالد خوزستان، نساجی مازندران و  و ایمان سبز شیراز
ملوان بندر انزلی در رده های دوم تا ششم جدول لیگ برتر باشگاه های 

کشور قرار گرفتند.

اصفهان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
تالش های باشگاه سپاهان برای پیشرفت ورزش 
استان اصفهان را ستودنی دانست و از توسعه 

زیرساخت های ورزشی این باشگاه حمایت کرد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، عصر چهارشنبه 
2۳ آذرماه 1۴01، جواد محمدی مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان 

به همراه معاونان و مدیران این اداره با حضور در مجموعه ورزشی شهدای 
جروکان و کمپ ورزشی باغ فردوس از زیرساخت ها و ظرفیت های ورزشی 

باشگاه فوالد مبارکه سپاهان بازید کرد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان در ادامه این دیدار، در جلسه ای 
با رییس هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، از 

تالش های این  باشگاه در جهت پیشرفت ورزش استان قدردانی کرد.

شکست  فوالد مبارکه سپاهان ب

 مقابل ذوب آهن در لحظات پایانی

تساوی تیم نوجوانان پایگاه رشد

 فوالد مبارکه سپاهان در مقابل فالورجان

باید کفه ترازو قوایمان با رقبا بخواند

تیم فوتبال سپاهان ب در دیداری دوستانه مقابل   
گذار کرد. ذوب آهن نتیجه را وا

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، تیم 
فوتبال سپاهان ب در ادامه روند آماده سازی پیش فصل خود 
در ورزشگاه ملت اصفهان به مصاف ذوب آهن رفت و با نتیجه 

یک بر صفر مغلوب شد.
در نیمه نخست این دیدار محمد نصر، شایان جعفری، پیمان 
دادخواه، محمدحسین روح االمین، علی دیماد، محسن 
معظمی گودرزی، محمد ضیایی، دانیال توبه، علیرضا قادری، 
حسن شعبانی و کیان عالی پور برای سپاهان ب به میدان رفتند.

این دومین دیدار دوستانه سپاهان ب و ذوب آهن در طی 
چند ماه اخیر بود. تقابل قبلی دو تیم با تساوی یک بر یک به 

پایان رسید.

تیم فوتبال نوجوانان دختر پایگاه رشد سپاهان در   
دیداری دوستانه به تساوی یک بر یک مقابل تیم فالورجان 

دست یافت.
به گزارش روابط عمومی باشگاه سپاهان؛ تیم فوتبال دختران 
نوجوان پایگاه رشد سپاهان در دیداری دوستانه در زمین 
سازمان گوشت میزبان تیم فالورجان بود که در پایان به تساوی 
یک بریک رسیدند. نرگس براتی برای زننده گل سپاهانی ها در 

این دیدار بود.

مبارکه  فوالد  باشگاه  عمومی  وابط  ر گزارش  به   
سپاهان و به نقل از ایسنا، مجید رحیمی زاده سرمربی تیم 
هندبال سپاهان با توجه به تعطیلی سه ماهه لیگ برتر و 
نزدیک شدن مسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا، اظهار 
کرد: تیم خوبی داریم، اما رقابت های باشگاه های آسیا 
به مراتب سخت تر است و از بازیکنان تاپ جهانی استفاده 
می شود. برای مواجه با آن تیم ها باید کفه ترازویی از لحاظ 

قوایی بخواند که این موضوع بر عهده باشگاه است.
جمع  به  خارجی  بازیکن  شدن  اضافه  خصوص  در  وی 
طالیی پوشان برای رقابت های آسیایی، یادآور شد: برای 
مسابقات لیگ داخلی احتیاجی به بازیکن خارجی نبوده و 
مشکلی نداریم؛ اما برای باشگاه های آسیا و نیم نگاه به مقام، 

باید تیم را تقویت کنیم. 
رحیمی زاده خاطرنشان کرد: باید ببینیم دیدگاه باشگاه درباره 
گر شرایطمان به همین منوال بگذرد،  این موضوع چیست و ا

احتیاجی به بازیکن خارجی نداریم.
سرمربی تیم هندبال سپاهان با بیان تعطیلی سه ماهه لیگ 
برتر هندبال برای حضور در مسابقات ملی، آسیایی و جهانی، 
تصریح کرد: وقفه در لیگ برای مسابقات جهانی الزم است 
تا ملی پوشان با آمادگی کامل از آبروی ایران و ایرانی دفاع 
کنند. البته این وقفه برای تیم های باشگاهی هم فرصت 

است هم تهدید.
کید کرد: در تقویم فدراسیون هندبال، مسابقات جهانی  وی تأ
و آسیایی نسبت به لیگ اولویت دارد. در واقع لیگ داخلی 

برای حضور قدرتمند تیم ملی برگزار می شود.
رحیمی زاده از دعوت 10 نفر از بازیکنانش به اردو تیم ملی 
خبر داد و گفت: در زمان تعطیلی لیگ در باشگاه های مانند 
سپاهان که 10 نفر دعوت شده دارد، ریسک آسیب پذیری 
باال می رود. از سوی دیگر کیفیت تمرینات پایین می آید و 

هماهنگی میان دو یا سه نفر دشوارتر خواهد شد.

تساوی پرسپولیس و فوالد مبارکه سپاهان در دیدار دوستانه  دعوت سپاهانی ها به اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، عصر سه شنبه ۲۲ 
آذرماه 1۴۰1، تیم های فوالد مبارکه سپاهان و پرسپولیس در یک دیدار 
دوستانه به تساوی ۲-۲ رضایت دادند. هر دو گل سپاهان در این دیدار را 
کدل گل  شهریار مغانلو وارد دروازه پرسپولیس کرد. در این دیدار حامد پا
نخست پرسپولیس و سیامک نعمتی از روی نقطه پنالتی گل دوم پرسپولیس 
را به ثمر رساند. این بازی در سه وقت ۴۰ دقیقه ای برگزار شد.

مریم آزمون، سرمربی تیم ملی زنان، از ۳۰ بازیکن برای حضور در اردوی 
انتخابی تیم ملی دعوت کرد. زهره کودایی، میترا نظری، سارا ظهرابی نیا، 
ثنا صادقی و مرضیه نیکخواه به همراه ۲۵ بازیکن دیگر باید از روز ۲۵ 
آذر در کمپ تیم های ملی برای حضور در اردوی انتخابی تیم ملی حاضر 
شدند تا در صورت تائید کادرفنی، به لیست نهایی برای حضور در 
مسابقات مقدماتی المپیک پاریس که در فروردین ماه برگزار خواهد 
شد اضافه شوند. 

 ورزش              ورزش             

خبر کوتاه

حمایت مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان از توسعه زیرساخت های فوالد مبارکه سپاهان

مدیران عامل شرکت فوالد مبارکه و باشگاه سپاهان 
کید  بر ضرورت استعدادیابی در باشگاه سپاهان تأ

کردند.
به گزارش سایت باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، پنج شنبه 1۴ آذرماه 1۴01، 
محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل، مهدی کفایت معاون توسعه نیروی 
انسانی، مجتبی پوربافرانی رئیس حوزه ریاست، محمدجواد براتی مدیر 
روابط عمومی و احمد یوسف زاده معاون توسعه شرکت فوالد مبارکه و 
رئیس هیئت مدیره باشگاه فوالد مبارکه سپاهان با حضور در مرکز فنی 
ورزشی تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان، با کادر فنی و بازیکنان این تیم 

دیدار و گفت وگو کردند.
کت، مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه  در ابتدای این مراسم محمدرضا سا
سپاهان، ضمن خوشامدگویی به مدیرعامل، معاونان و مدیران شرکت 
فوالد مبارکه، گفت: مفتخریم حضور بازیکنان تیم فوتبال فوالد مبارکه 

سپاهان در جام جهانی را ارج  بگذاریم. 
مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان با اشاره به ادامه مسابقات لیگ 
برتر فوتبال گفت: تالش بر این است که بازیکنان آمادگی خود را حفظ 
کنند و تمرکز بر عملکرد خود داشته باشند تا بتوانند بهترین عملکرد را از 

خود به نمایش گذارند.

وی افزود: امسال جناب آقای طیب نیا به عنوان مرد فوالد ایران انتخاب 
شدند و برای ایشان، معاونان، کارکنان و کارگران فوالد مبارکه آرزوی 
موفقیت می کنیم که هم در مسیر سخت صنعت هم در مسئولیت های 
اجتماعی در رشته های مختلف و بخش های مختلف در حال تالش 

هستند.
در ادامه این مراسم دکتر محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه، ضمن آرزوی سالمتی و موفقیت برای اعضای باشگاه و تیم 
فوتبال فوالد مبارکه سپاهان گفت: تمام امکانات و بسترهای که در این 
مجموعه فراهم شده، نتیجه زحمات و عرق جبینی است که کارگران عزیز 
شرکت فوالد مبارکه تحمل می کنند و از دسترنج آنان است که خود من و 
شما می توانیم فعالیت داشته باشیم. این تفاوتی است که باشگاه ما با 

باشگاه های دیگر دارد.
طیب نیا ادامه داد: فوالد یکی از سخت ترین صنایع بین صنایع مختلف 
گر  است، ولی کارگران ما جان خود را برای این صنعت می گذارند و ا
مقایسه کنید کارگرانی که در صنعت فوالد مشغول فعالیت هستند از  
کارگران در بخش های دیگر صنعت سختی بیشتری متحمل شده اند.

وی افزود: قدردانی شما از زحمات کارگران، تالش بیشتر شما را می طلبد. 
ما در فوالد مبارکه در همه بخش ها در کشور الگو بودیم و هستیم. هر روز 

و هر ماه رکوردهای جدید در فوالد مبارکه ثبت می کنیم و این در مجموعه 
فوالد مبارکه نهادینه شده که باید هر روز بهتر باشیم و برای کشور افتخار 
کسب کنیم و این موضوع از تک تک زیرمجموعه های فوالد انتظار می رود 

و انتظار داریم باشگاه هم مثل همیشه در این مسیر گام بردارد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: جامعه ما بیش از هر چیز نیازمند 
نشاط و امید است و خوب می دانید که فوتبال می تواند در این حوزه 
نقش داشته باشد. نگاه ما در فوالد مبارکه به ورزش در حوزه مسئولیت 
گر هدف متعالی تری داشته باشیم از مسیر  اجتماعی است. معتقدم ا
ورزش آن را می توان محقق کرد و هدف باالتری که می توانیم داشته 
گر هدفمان ایجاد نشاط و امید  باشیم همان مسئولیت اجتماعی است. ا

در جامعه و غیرت ملی باشد، سایر اهداف در کنار آن محقق می شود.
طیب نیا ادامه داد: تیم ارزشمندی داریم و به آن افتخار می کنیم. سرمربی 
تیم از نظر دانش مربیگری در اوج است و مهم تر از آن بااخالق است. 
اخالق برای ما بسیار بااهمیت است و باید سرلوحه کار باشد. این بسیار 

برای ما مهم است.
وی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به استعدادیابی در ورزش گفت: 
شکل گیری خوب تیم های پایه به عنوان یک باشگاه الگو و پرورش 

بازیکنان در رده نوجوانان و جوانان سرلوحه باشگاه باشد.

سرمربی تیم هندبال سپاهان:

فوالد مبارکه سپاهان صدرنشین لیگ برتر جوانان کشور در پایان نیم فصل

حضور مدیرعامل فوالد مبارکه در باشگاه فوالد مبارکه سپاهان

جامعه ما بیش از هر چیز نیازمند نشاط 
و امید است و خوب می دانید که 
فوتبال می تواند در این حوزه نقش 
داشته باشد. نگاه ما در فوالد مبارکه به 
ورزش در حوزه مسئولیت اجتماعی 
است. معتقدم اگر هدف متعالی تری 
داشته باشیم از مسیر ورزش آن را 

می توان محقق کرد

با کسب پیروزی در هفته هشتم و 
در  نتایج حاصله جدول،  پیگیری 
کادمی های مطرح کشور، فوالد  میان آ
مبارکه سپاهان صدرنشین لیگ برتر 

کشور شد
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حدیث

 فرهنــݡگــــی

آیت اهلل دکتر محــمد مفتـــح )13۰7 تا   
 1358 ش( روحانی شیعه و از حامیان امام 

خمینی در جریان انقالب اسالمی ایران بود.
گیری  شهید مفتح از کودکی در محضر پدر به فرا
ادبیات پرداخت و پس از گذراندن دوره ابتدایی، 
مدرسه  به  اسالمی  معارف  گیری  فرا جهت 
»آخوند مالعلی« وارد شد و پس از مدتی جهت 
استفاده از محضر اساتید بزرگ به حوزه علمیه قم 
مهاجرت کرد و در مدرسه »دارالشفاء« با جدیت 
فراوان به کسب علوم معارف پرداخت و خود 

مدرسی بزرگ در حوزه شد.
محمد مفتح درحالی که در قم استادی بزرگ 
بود، پا به عرصه دانشگاه گذاشت. وی که در 
حوزه علمیه به درجه اجتهاد رسیده بود، در 
دانشگاه نیز موفق به اخذ درجه دکتری گردید. 
رساله دکترای وی تحقیقی درباره نهج البالغه 
است که با درجه بسیار خوب موردقبول دانشگاه 

قرار گرفت.
شهید مفتح، پس از گذراندن دوره دانشگاه، 
در  تدریس  به  حوزه،  در  تدریس  بر  عالوه 
کالس های  دبیرستان های قم پرداخت. او 
خویش را مرکزی برای تشکل جوانان و نوجوانان 
در جهت مبارزه با رژیم قرار داده بود و در این 
راه به تأسیس انجمن اسالمی دانش آموزان، با 

همیاری شهید بهشتی همت گمارد.
در سال های 1۳۴0 تا 1۳۴2، سخنرانی های او 
در شهرهای مختلف و روشن ساختن مواضع 
نهضت اسالمی در افشای چهره رژیم پهلوی 
بسیار مؤثر بود و به لحاظ اثر عمیقی که این 
سخنرانی ها در میان توده ها داشت، بارها توسط 

ک تعطیل شد. ساوا
مبارزه دکتر مفتح تا رمضان سال 1۳5۷، که 
نهضت مردم مسلمان به رهبری امام خمینی 
)ره( اوج گرفته بود، همچنان ادامه داشت. 

کهن ترین جشن های  شب یلدا از   
ایرانی است که در آخرین شب پاییز، به عنوان 
بلندترین شب سال، با شور و شوق زیادی 

جشن گرفته می شود.
شب یلدا از غروب آخرین روز پاییز شروع می شود 
و با طلوع آفتاب در اولین روز زمستان به پایان 
می رسد. شب یلدا چه قبل و چه بعد از اسالم، در 
فرهنگ ایران جایگاه خاصی داشته و همیشه 
انگیزه ای برای دوره جمع شدن اقوام دور و 
نزدیک، دور سفره ای پربرکت محسوب شده 
است؛ موضوعی که زمینه ارتباط بیشتر و پیوند 

محکم تر خانواده ها را فراهم می کند.
برگزاری مراسم شب یلدا بین ایرانی ها قدمتی 
نزدیک به هفت هزار سال دارد. مردم دوران 
کهن به دامداری و کشاورزی اشتغال داشتند و 
زندگی خود را بر اساس طبیعت تنظیم می کردند؛ 
به طوری که تغییر فصل و کوتاهی یا بلندی شب 
و روز تأثیری بسزایی بر زندگی آن ها داشت. 
، گرما و  از همین رو، اهمیت ویژه ای برای نور
بلندی روزها قائل بودند. در شب یلدا، فاصله 
خورشید با مدار سماوی به طوالنی ترین اندازه 
خود می رسد و به همین دلیل طوالنی ترین شب 
سال اتفاق می افتد؛ هرچند که این طوالنی بودن 
تنها یک دقیقه با سایر شب ها متفاوت است. و 

از  یکی  کاشان  میرعماد  مسجد   
قدیمی ترین بناهای تاریخ در زمان سلطنت 
سلطان جهان شاه قراقویونلو در دوران 
صفویه احداث شده است. این مسجد با 
حمله مغول ها ویران شد و بعدها توسط 
فردی به نام میرعماد مرمت شد. این بنا در 
جنوب میدان فیض )میدان سنگ سابق( و در 
مدخل بازار مسگرها واقع شده است. ورودی 
این مسجد سنگی به اسم سنگاب که ظرف 
بسیار بزرگی با ظرفیت چند صد لیتر آب است 

ازقسمت های مهم این بنا به شمار می رود.
بر جداره های اطراف سردر، مجموعه سودمندی 
از کتیبه و سنگ نوشته و فرامین پادشاهان 
قراقویونلو، صفویه تا قاجاریه ثبت و ضبط شده 
که شامل اطالعات مهم تاریخی و نشان دهنده 
آداب ورسوم و سنن اجتماعی آن دوره است. 
این مسجد قدیمی از بناهای مهم تاریخی 
کاشان است که در در مقابل میدان بازار واقع 
شده و به همین جهت، به مسجد میدان نیز 

معروف است. 

؛ سالروز شهادت  27 آذر
دکتر مفتح و روز وحدت 

حوزه و دانشگاه 

یلدا؛ جشن کهن 
ایران باستان

رادیوعقیق

مسجد میرعماد 
کاشان
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عکس نوشت

معرفی کتاب

کتاب »از چنده ال تا جنگ« خاطرات شمسی 
سبحانی با تدوین گلستان جعفریان است. کتاب 
بخش اندکی از خاطرات هشت ساله دفاع مقدس و 
ایثارگری زنان ایرانی است که دوش به دوش مردان از 
مملکت و کشور خود دفاع کردند. راوی در این کتاب 
با  توأم  البته  و  شیرین  و  تلخ  خاطراتی  نقل  به 
سایه روشن هایی از دوران کودکی، مبارزات انقالبی، 
دوران آموزش امدادگری در بیمارستان و حضور خود 

در مناطق جنگی جنوب پرداخته است.
راوی خاطرات که در آغاز جوانی، به جریان مبارزان 
انقالب پیوسته و در تظاهرات و پخش اعالمیه و 
مبارزه علیه رژیم شاه فعالیت داشته است، پس از 
پیروزی انقالب و آموزش دوره های امداد و نظامی 
و تبلیغاتی، وارد سپاه می شود، سپس به مناطق 
ناآرام و پرهیاهوی کردستان اعزام می شود. وی در 
بیمارستان های سنندج و کرمانشاه و گروه های امداد 
مناطق پرخطر انجام وظیفه می کند. پس از آن، با 
آغاز جنگ تحمیلی به اهواز و اندیمشک می رود و 
در بیمارستان های این شهرها به کمک مجروحان 
می شتابد و در واقع از آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه 
ایران تا اواخر سال 1۳6۴ در مناطق جنگی جنوب، 
به عنوان نیروی داوطلب به امدادرسانی مجروحان 

جنگی می پردازد.
شمسی سبحانی در این اثر زیبا به ذکر خاطرات 

خواندنی اش از حضور در کردستان و مناطق جنگی 
جنوب و عملیات های فتح المبین، بیت المقدس، 
خیبر، والفجر مقدماتی و والفجر یک پرداخته است. 
آنچه این اثر واقعی را خواندنی تر می کند، تدوین 
خاطرات یک پرستار جنگ، از نوجوانی تا دوران 
هشت سال دفاع مقدس، از زبان یک زن است که 
به خوبی در جای جای کتاب فضای زنانه محسوس 
است. عالوه بر این، مجموعه این خاطرات داستانی و 
جذاب و به سادگی بیان شده و نویسنده از زیاده گویی 
پرهیز کرده است. در این اثر 1۸5 صفحه ای، آن قدر 
خاطرات مستند و واقعی بیان و چنان به جزئیات 
پرداخته شده است که خواننده تصویر ماجرا را مانند 

فیلمی داستانی در ذهن خود بازسازی می کند.
»از چنده ال تا جنگ« بازگویی جریان دوستی ها و 
رفاقت ها بین پرستاران و ارتباط با رزمندگان، غم ها، 
شادی ها، تحوالت و ازدواج آن ها در جبهه های 
جنگ تحمیلی است و چنان جذاب تنظیم شده که 

خواننده را تا پایان با خود همراه می کند.
بخشی از کتاب

توی بیمارستان لقمان شروع به کار کردم. واقعا 
تصمیم گرفته بودم از این موقعیت به خوبی استفاده 
کنم. می خواستم در کنار تجربه های عملی که در 
امدادگری داشتم، تجربه علمی هم داشته باشم. 
باالخره کار پرستاری در بیمارستان بزرگی مثل لقمان 
مهم و دشوار بود و با کار توی بیمارستان کوچیک و 
یا درمانگاه صحرایی تفاوت داشت. تا فروردین ماه 
1۳60، یعنی شش ماه در بخش مجروحان کار کردم. 
حاال دیگه ما دقیقا از اول دی ماه 1۳5۹ جزء کادر 

اصلی سپاه شده بودیم. 
www.sooremehr.ir :منابع  

از چنده ال تا جنگ

نویسنده:
گلستان جعفریان
: ناشر
سوره مهر

  بام باال

معرفی فیلم

معرفی اپلیکیشن

داستان فیلم» بام باال « درباره دو کودک دوقلو به نام های 
امیرعلی و خواهرش حنا است که در شب تولدشان به دلیل اختالف 
بین پدر و مادر خود دچار نگرانی می شوند. بچه ها تالش می کنند تا 
پدربزرگ را برای آشتی دادن آن ها به خانه بیاورند که در این میان 
عروسکی به نام بام باال پیدا می شود و در حل مشکل به آن ها کمک 

می کند.
، نیوشا  حمید لوالیی، امیر غفارمنش، حسین سلیمانی، مونا غمخوار
علیپور، آرشام ابری، آرمین جداخوانی و آریا نرج آبادی ازجمله بازیگران 

این فیلم هستند.
»بام باال« فیلمی کمدی، فانتزی، خانوادگی در ژانر کودک و نوجوان 
به تهیه کنندگی بهروز مفید و نویسندگی امیرمحمد عبدی  است که 
در سال 1۳۹۹ با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی تولید گردیده است. 
فیلم نامه بام باال، فیلم نامه متفاوتی در سینمای کودک و نوجوان )برای 
مخاطب کودکان شش تا نه ساله( است و بخش عمده ای از کار مبتنی بر 
جلوه های ویژه بصری است. بهروز مفید از تهیه کنندگان مجرب سینما و 
تلویزیون است که در سینمای کودک و نوجوان فیلم های موفقی چون 
دزد و پری 1 و همچنین دزد و پری 2 را تهیه کرده است. سید جمال سید 
ک قرمز را ساخته بود که در جشنواره  حاتمی نیز در سینما پیش تر فیلم ال
فیلم فجر و جشن سینمای ایران مورد توجه قرار گرفت. در این فیلم، 
کتر  عیسی یوسفی پور عروسک گردان بوده و مسعود کرامتی به جای کارا

عروسکی فیلم صحبت کرده است.
 www.sorenmovie.ir:منبع   

»رادیوعقیق« به عنوان نخستین پایگاه اطالع رسانی محافل 
مذهبـی فعالیـت خـود را از سـال 13۹1 آغـاز کـرده اسـت. عـالوه بـر 
وب سایت رادیوعقیق، اپلیکیشن رادیوعقیق نیز طراحی و ساخته 
شـده اسـت و عالقه منـدان بـه مداحـی و سـخنرانی می تواننـد بـا 
دانلود رادیوعقیق و نصب آن مداحی موردنظر خود را گوش کنند. 
گی هـای  رادیوعقیـق یـک برنامـه متفـاوت مداحـی اسـت و ویژ

منحصربه فرد خود را دارد.
گی هـای آن می توان بـه امکان انتخـاب مداحی بر اسـاس   ازجملـه ویژ
، زمینه مداحی و مناسـبت ها اشـاره کـرد. همچنیـن امکان  متن، شـعر
یافتـن مداحـی بـه تفکیـک مجالـس نیـز وجـود دارد. بـه ایـن ترتیـب 
عالقه مندانـی کـه بـه دنبـال مداحـی خـاص از یـک مـداح یـا مداحـی 
مجالس عـزاداری خاصـی هسـتند، در این برنامـه به راحتـی می توانند 

مداحـی موردعالقـه خـود را پیـدا کننـد.
در رادیوعقیق هریک از مداحان شناخته شده صفحه ای مجزا دارند و 
امکان دنبال کردن صفحه مداحان برای تمامی کاربران فراهم است. 
در ایـن اپلیکیشـن شـما می توانیـد پلی لیسـت خـود را داشـته باشـید و 
مداحی های موردعالقه خود را در بخش عالقه مندی ها ذخیره کنید. 
به صـورت  مطالـب  ارائـه  بـه  می تـوان  برنامـه  ایـن  مزایـای  از 
ک گذاری، دسترسـی بـه اسـتودیو  دسته بندی شـده، امـکان اشـترا

کـرد. محـرم و اشـعار اشـاره 
 www.zinsy.ir:منبع   
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کرد. عملیات  والفجر ۸ )آزادسازی شهر فاو( در بهمن 1۳6۴ شرکت 
)آزادسازی  کربالی 1  عملیات  کرد  شرکت  آن  در  خداداد  که  بعدی 
شهر مهران( در تیرماه سال 1۳65 بود. سرانجام خداداد، فرمانده 
برای  درحالی که   1۳65 آذر   ۹ در  )ع(  الحسین  انصار  گردان های 
کربالی ۴ رفته بود، بر اثر اصابت ترکش  شناسایی منطقه عملیات 

خمپاره شصت به شهادت رسید.
پیکر سردار شهید سبزعلی خداداد فرمانده تیپ مالک اشتر مریوان، 
گردان های مسلم و انصار لشکر 25 کربال که در دوران دفاع مقدس به 
علی چریک معروف بود، پس از انتقال به زادگاهش در گلزار شهدای 

ک سپرده شد. بابل به خا
www.hamshahrionline.ir :منبع   

کید بر رهبری بی  ایشان بعد از نماز عید فطر با تأ
چون وچرای امام امت روز پنج شنبه 16 شهریور 1۳5۷ 
را به عنوان تجلیل از شهدای ماه رمضان تعطیل اعالم 
کرد. در این روز راهپیمایی بزرگی علیه رژیم انجام 
گرفت که زمینه ساز راهپیمایی 1۷ شهریور گردید که 
ک و خون کشیده شد و  توسط رژیم پهلوی به خا

جمعه خونین نام گرفت.
شهید مفتح با تشکیل شورای انقالب از طرف امام 
)ره( به عضویت این شورا درآمد. بعد از پیروزی انقالب 
برای تشکیل کمیته های انقالب اسالمی فعالیت 
چشمگیری کرد و خود سرپرستی کمیته منطقه ۴ 

تهران را به عهده داشت.
آخرین مسؤولیت وی، سرپرستی دانشکده الهیات 
و عضویت در شورای گسترش آموزش عالی کشور 
بود که به نحو شایسته در این سنگرها انجام وظیفه 
کرد و در طی این دوران همچنان مسئولیت امامت 

جماعت مسجد قبا را نیز بر عهده داشت.
مفتح در روز 2۷ آذرماه 1۳5۸، در دانشکده الهیات به 
دست سه نفر از اعضای گروهک فرقان ترور و در یکی 
از حجره های حرم حضرت معصومه )س( دفن شد.

شهید آیت اهلل دکتر محمد مفتح ازجمله روحانیون 
روشنفکر و روشنگری بود که نقش مهمی در نهضت 
اسالمی مردم ایران به رهبری امام خمینی ایفا کرد. 
وی همچنین قدم های مؤثری در راه ایجاد وحدت 
بین حوزه های علمیه و دانشگاه و دو قشر روحانی 
و دانشگاهی برداشت. این روز به پاس تالش های 
آن بزرگوار روز وحدت حوزه و دانشگاه نام گذاری 

شده است.
www.daneshchi.ir :منبع

از سوی دیگر، اول دی اولین روزی است که پس از آن 
روزها آرام آرام بلندتر می شوند.

درباره وجه تسمیه واژه »یلدا« دیدگاه های مختلفی 
وجود دارد. برخی آن را لغتی سریانی و هم ریشه با 
واژه های عربی »میالد« می دانند که اشاره به تولد ایزد 
مهر یا »خورشید« دارد.  برخی دیگر نیز یلدا را واژه ای 

اوستایی معرفی می کنند.
جشن یلدا مشابه  دیگر جشن های ایرانی، به صورت 
خانوادگی برگزار می شود. در این مراسم، سفره ای 
کی های ویژه به چشم می خورد. در بیشتر  با خورا
کی ها »شب َچره« می گویند و  نواحی به این خورا
اغلب از آجیل هفت مغز و هفت نوع میوه تشکیل 

می شود. 
شعرخوانی و داستان خوانی از بخش های جذاب 
شب یلدا محسوب می شود که امروزه رو به فراموشی 
است. اما دیوان حافظ جایگاه خاصی در سفره شب 
یلدا دارد و مهمانان در دورهمی های خود فاتحه ای 
نثار روح حافظ می کنند و تفألی به دیوان او می زنند تا 

احوال آینده خود را از این طریق جویا شوند. 
www.kojaro.com :منبع  

بنای اولیه مسجد که به قرن ششم و هفتم هجری 
قمری مربوط است، شامل جلوخان، دو سردر با 
کتیبه تاریخی، هشتی،   سنگاب، صحن دوطبقه، 
دو صفه، چند شبستان، گنبد آجری، منبر کاشی 
معرق نفیس و آب انبار تاریخی است. در جلوخان این 
مسجد، یازده حکم و فرمان تاریخی در روی سنگ نقر 
شده و بر دیوار نصب گردیده است. مطالب و مفاد 
این احکام شاهانه معرف اوضاع واحوال سیاسی و 

اجتماعی آن زمان است.
و  قطاربندی  گچ بری  دارای  مسجد  سردِر 
نقاشی هایی با آب و رنگ است. این سردر و تزئینات 
آن به دفعات تعمیر شده و آخرین تاریخ تعمیرات آن، 
کم  سال 12۴۳ هجری قمری است که به دستور حا

وقت کاشان )اسماعیل خان( انجام یافته است. 
www.seeiran.ir :منبع   




