
یادداشت مدیر مسئول

گهی آ

اطالعیه

حق طلبی، ظلم ستیزی، مسئولیت پذیری، مردم داری، ساده زیستی، 
کمیت قانون، عدالت محوری، کارآمدی، اخالص، عاقبت اندیشی  احترام به حا
و شفافیت ازجمله شاخص های حکمران خوب و مسئول الیق در نظام اسالمی 
است که همه این خصلت ها در شخصیت آرمان خواه سپهبد شهید قاسم 
سلیمانی متجلی بود، شخصیتی وارسته در مکتب حضرت امام خمینی )ره( که 

گفتمان نوین »مکتب سلیمانی« را  ایجاد کرد.
حلاج قاسلم سللیمانی، اسلطوره حق طلبلی، ملروج واقعلی گفتملان انقلاب و 
حماسله آفرین دوران دفلاع مقلدس، در هیئلت فرماندهلی شایسلته و توانمنلد، 
سلردار دل هلا و راهبلر مقاوملت بلود. تماملی ایلن ویژگی هلای گران قلدر برخاسلته 
کله حاج قاسلم درس آموختله واقعلی مکتلب املام  از فرهنلگ شلیعی اسلت؛ چرا

حسلین )ع( بلود.
او در قامت مردی که پرورش یافته تمدن نوین اسامی بود، همواره در اوج محاصره 
و فشار، جهادگونه، امیدوار و مقاوم  به هدف خویش  می اندیشید، هیچ گاه به فکر 
منافع شخصی خود نبود، آلوده مسائل پیش پاافتاده سیاسی نمی شد و همواره در 

عین التزام به آرمان های نظام و اسام، فرماندهی مردم دار بود.
حاج قاسم مبارزی خستگی ناپذیر در جبهه های جنگ و جهاد و دیپلماتی کارکشته 
کره و گفت وگو، بسیاری از نیروی های  در عرصه استراتژی های سیاسی بود. او با مذا
داخلی و خارجی و سران برخی کشورها را در راستای مصالح منطقه، ایران و نظام 
اسامی به خط می کرد و نشان می داد که می توان هم  به عنوان فرماندهی نظامی 
در جبهه های حق علیه باطل مبارزه کرد و هم در کنار مردم ایستاد و دغدغه مند آنان 

بود. او نماد بارز  رهبری نظامی و سیاسی، تجسم اعتقاد عمیق به اسام و انقاب و 
مظهر پرشکوه اقتدار ایران در منطقه و جهان بود. 

سپهبد سلیمانی که سرمایه ای  ارزشمند در خزانه پرگوهر انقاب به شمار می آید، 
عقلش بر  ِعلمش و َعملش بر گفتارش غالب بود. این ها همه در کنار ژرف اندیشی و 
آینده نگری، از او فرماندهی ساخت که  مقام معظم رهبری او را دارای مکتب خواند.

شهادت، هنر مردان خداست و شهید سلیمانی، سردار پرافتخار اسام شایسته 
احراز این مقام بود. اینکه خون او به دست بزرگ ترین شّر  بشریت به زمین ریخته 
شد او را در جایگاه اعای شهادت قرار داد و خونخواهی او به دستور فرمانده کل 
قوا زمانی نه چندان دور توسط دوستداران مکتب او به فضل و اراده خدا محقق 

خواهد شد.
 13 دی ماه سالروز شهادت سردار دل ها، فرصت مغتنمی برای بررسی و شناخت 
مکتب، گفتمان، ابعاد شخصیت و خدمات سپهبد سلیمانی به عزت و منزلت 
ایران اسامی و کشورهای مسلمان منطقه است و بدون شک نظام اسامی همواره 

نیازمند رشد و پرورش بزرگ مردانی چون سردار سلیمانی در مکتب انقاب است.
مدیریت و کارکنان فوالد مبارکه با الهام از  آن مکتب، در راه پیشرفت و اقتدار ایران 
اسامی از هیچ کوششی فروگذار نمی کنند و با تأسی به  این بزرگ مرد تاریخ ایران 
اسامی، مجاهدت در میدان اقتصادی و تولید و صنعت را در قالب پیروی از گفتمان 

اقتدار ایران اسامی، جهاد و تکلیف و وظیفه خود می دانند.
 یاد و نام شهدای انقاب اسامی و به ویژه شهید قاسم سلیمانی ماندگار    و ُپر رهرو 

باد.

حاج قاسم سلیمانی؛ اسطوره مکتب امام خمینی )ره( و نظام اسالمی 

افزایش 20 درصدی
 کیفیت محصوالت مرکب 

در نورد سرد

دست یابی به رکورد تولید
 در شرکت های 

فوالد سنگان و تاراز

کاهش 21 درصدی
 مصرف آب

 در نورد گرم

رشد 10 درصدی درآمد شرکت فوالد مبارکه

امام علی )علیه السالم(:

به طاعت خدای سبحان دست نیابد
 مگر کسی که تالش کند 

و نهایت کوشش خود را به کار گیرد
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ح های توسعه  مدیرعامل فوالد مبارکه در آیین بهره برداری از طر
ح کرد: انبار  گمرک اختصاصی شرکت فوالد مبارکه مطر

کاهش قیمت تمام شده محصول
 با حمل ترکیبی و روش های نوین

در نه ماهه سال جاری محقق شد؛

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی 
مسکن کارکنان مجتمع فوالد اصفهان رأس ساعت 08:30 روز جمعه مورخ 
اصفهان،  آدرس  به  نقش جهان  نگین  سالن  محل  در   1401/10/23
سپاهان شهر،ابتدای بلوار غدیر، بلوار قائم جنوبی، مجتمع نگین نقش جهان 
تشکیل می گردد. لذا از کلیه اعضا دعوت می شود با در دست داشتن کارت 
شناسایی و یا برگ سهام رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم 

رسانند و یا وکیل/نماینده خود را کتباً معرفی نمایند.
ضمناً به اطاع می رساند به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع 
کثر 3 رأی و هر شخص غیرعضو تنها یک  عمومی، تعداد آرای وکالتی هر عضو حدا
رأی خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده 
کثر تا پایان وقت اداری تاریخ 1401/10/20 در محل دفتر تعاونی مسکن  خود حدا
واقع در فوالد مبارکه یا دفتر تعاونی واقع در خیابان آزادی، خیابان فارابی شمالی، 
ک 4، حاضر گردند تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت، برگ ورود به  کوچه 23، پا

مجمع را دریافت نمایند.

دستور جلسه:
1- گزارش پروژه های تعاونی، گزارش هیئت مدیره و بازرسان؛

2-ارائه گزارش حسابرسی توسط مؤسسه حسابرسی آئین تراز آریا )حسابداران 
رسمی(؛

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

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

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

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

دفتر اداری تشکیاتی شرکت تعاونی؛
9- تصویب آئین نامه معامات شرکت؛

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

12- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان.
هیئت مدیره تعاونی مسکن کارکنان مجتمع فوالد مبارکه  اصفهان

به اطاع کلیه همکاران  محترم شاغل مشارک سازمان تأمین اجتماعی 
می رساند با عنایت به الکترونیکی شدن کلیه خدمات سازمان تأمین اجتماعی، 
از این پس به منظور تأیید مدت استفاده از مرخصی استراحت پزشکی، می بایست 
عاوه بر ثبت اطاعات استراحت پزشکی خود در سامانه Is-Suite شرکت، گواهی 

مربوطه را در سامانه ES.Tamin.ir ثبت و پس از دریافت کد تأیید، ادامه فرایند را 
پیگیری نمایید. لذا به منظور دریافت راهنمای کامل استفاده از سامانه مذکور، 

به لینک اطاعیه  در  سایت شرکت فوالد مبارکه مراجعه فرمایید.
امور اداری

گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  نوبت دوم آ
تاریخ انتشار: 1401/10/05
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تخلیه 17.4 میلیون تنی کاالهای اساسی در بنادر کشور طی ۹ ماه گذشته
طی ۹ ماهه نخست سال جاری حدود 17.4 میلیون تن کاالهای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، برنج، شکر و روغن در بنادر کشور تخلیه شده است.

رشد اقتصادی3.2 درصدی بخش کشاورزی
رشد اقتصادی بخش کشاورزی کشور در تابستان سال 14۰1 نسبت به مدت مشابه سال گذشته3.2 درصد افزایش یافت.

ما یک جمله عرض کردیم، گفتیم »مکتب سلیمانی«. 
شهید سلیمانی یک مکتب شد یا یک مکتب بود و در مورد 
این مکتب، من حاال دیدم بحمداهلل کتاب های متعددی 
گر بخواهیم آن  چاپ شده که ندیده بودم این کتاب ها را. ا
چیزی را که اسمش را می گذاریم »مکتب سلیمانی«، دریکی 
دو جمله کوتاه تبیین کنیم، باید بگوییم این مکتب عبارت 
است از »صدق« و »اخاص«. این دو کلمه درواقع عنوان و 
نماد و نمایه مکتب سلیمانی است. »صدق« یعنی همان 
چیزی که در آیه شریفه »ِمَن الُمؤِمنیَن رِجاٌل َصَدقوا ما عاَهُدوا 
اهللَ َعلَیه« است که حاال مختصری توضیح عرض می کنم. 
»اخاص« هم همین است که در آیات متعدّد قرآن ازجمله 
این آیه شریفه »ُقل اِنّی امرتان اَعُبَد اهللَ ُمخلًِصا لَُه الّدین« 
]آمده[؛ این دو عنوان قرآنی، تشکیل دهنده حرکت شهید 

سلیمانی بود.
آن ]طور[ که ما از نزدیک کار او را دیدیم، واقعا مظهر تاش بود؛ 
کار خستگی ناپذیر؛ خستگی ناپذیر. گاهی که مثا به یک 
کشوری می رفت، برمی گشت و برای ما گزارش می فرستاد، 
من وقتی می خواندم این گزارش را، حیرت می کردم از حجم 

کار عظیمی که در این مثا چند روز اتفاق افتاده.
بیانات در دیدار خانواده و ستاد سالگرد 
شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی
1400/10/11

درمحضر والیت

خبر کوتاه

خـبــــــــــــــــــر

شهید سلیمانی 
مظهر تالش و کار خستگی ناپذیر

ایران هفتمین تولیدکننده بزرگ
 فوالد جهان در ماه نوامبر

 گزارش انجمن جهانی فوالد در مورد آمار تولید فوالد خام 
جهان در ماه نوامبر و دوره 11 ماهه نخست سال 2022 منتشر 
شد. انجمن جهانی فوالد اعالم کرد که میزان تولید فوالد خام 
ایران در ماه نوامبر سال جاری میالدی )10 آبان تا ۹ آذر 1401(، 
2٫۹ میلیون تن بوده که افزایش 3٫۹ درصدی را نسبت به ماه 

مشابه سال قبل نشان می دهد.
انجمن جهانی فوالد گزارش داد که تولید فوالد خام ایران در 
دوره 11 ماهه نخست سال 2022 میادی با افزایش 8٫5 درصدی 
نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 27٫9 میلیون تن رسیده 
است. در دوره 11 ماهه نخست 2022، ایران دهمین تولیدکننده 
بزرگ فوالد دنیا بوده اما در ماه نوامبر، ایران بیش از برزیل، ترکیه، 
و آلمان فوالد تولید کرده و هفتمین تولیدکننده بزرگ فوالد دنیا 

در این ماه بوده است.
کاهش 3.7 درصدی تولید فوالد خام در جهان

به گزارش انجمن جهانی فوالد، تولید فوالد خام جهان در 11 ماهه 
نخست سال 2022، 1691٫4 میلیون تن بوده که نسبت به مدت 

مشابه سال قبل، کاهش 3٫7 درصدی را نشان می دهد.
از نکات مهم گزارش انجمن جهانی فوالد این است که تولید فوالد 
خام چین )بزرگ ترین تولیدکننده فوالد دنیا( در 11 ماهه نخست 
سال 2022، 935٫1 میلیون تن بوده است. تولید فوالد چین در 
11 ماهه نخست امسال 1٫4 درصد کاهش داشته است. تولید 
فوالد خام چین در ماه نوامبر 74٫5 میلیون تن بوده که افزایش 

7٫3 درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می دهد.
بنا به گزارش انجمن جهانی فوالد، میزان تولید فوالد خام دنیا در 
ماه نوامبر امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته 2٫6 درصد 

کاهش یافته و به 139٫1 میلیون تن رسیده است.
از میان 10 تولیدکننده بزرگ فوالد جهان، تنها تولید فوالد خام 
ایران و هند در 11 ماهه نخست سال 2022 افزایش داشته است و 
8 کشور دیگر در این دوره، کاهش تولید را تجربه کرده اند. تولید 
فوالد خام هند در این دوره با رشد 6 درصدی نسبت به 11 ماهه 
نخست سال قبل به 114٫2 میلیون تن رسیده است. از میان 
تولیدکنندگان بزرگ، ایران با 8٫5 درصد باالترین رشد تولید را در 
سال جاری داشته است. در 11 ماهه نخست سال جاری میادی، 
بیشترین نرخ کاهش تولید فوالد در بین تولیدکنندگان بزرگ دنیا، 

متعلق به ترکیه بوده است.
در 11 ماهه نخست سال 2022، نسبت به دوره مشابه سال 
گذشته، رشد تولید فوالد چین منفی 1٫4 درصد، ژاپن منفی 
6٫9 درصد، آمریکا منفی 5٫5 درصد، روسیه منفی 7 درصد، کره 
جنوبی منفی 6٫1 درصد، آلمان منفی 7٫9 درصد، ترکیه منفی 

12٫3 درصد و برزیل منفی 5٫9 درصد بوده است.
از دیگر نکات مهم گزارش انجمن جهانی فوالد این است که در 
ماه نوامبر، تولید فوالد اتحادیه اروپا نسبت به ماه مشابه سال قبل 
 ،CIS 17٫9 درصد و تولید فوالد روسیه، اوکراین و سایر کشورهای
مجموعا 24٫6 درصد کاهش یافته است که تأثیر جنگ اوکراین و 
اختال در صنعت فوالد اروپا را نشان می دهد. تولید فوالد ترکیه 
و آلمان نیز در ماه نوامبر نسبت به ماه مشابه سال قبل، به ترتیب 

30٫7 و 17٫9 درصد کاهش یافته است.
منبع: پترومتالز

مهدی کویتی
معاون اقتصادی و مالی

در شرایطی که وجود برخی محدودیت های مصرف 
در حوزه انرژی عرصه را بر واحدهای تولیدی فوالد 
کشور تنگ کرده است، مدیران و کارکنان فوالد 
مبارکه با انسجام و همدلی بیشتر توانستند در نه ماهه سال جاری 
با عملکرد خوب خود در تولید انواع محصوالت قابل فروش، رشد 
10 درصدی درآمد فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل را به 

ثبت برسانند.
مهدی کویتی، معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه، ضمن اشاره به 
مطلب فوق، درآمد حاصل از فروش این شرکت در آذرماه را بیش از 12 هزار 
میلیارد تومان اعام و اظهار کرد: درمجموع نه ماهه سال جاری، درآمد 
فروش فوالد مبارکه با رشد 10 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل 

به 115 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی در ادامه از رشد فزاینده صادرات در آذرماه سال جاری خبر داد و 
گفت: در حوزه صادرات با عنایت به اینکه مدیریت شرکت همواره بر 
کید داشته است، از ابتدای سال جاری تا  اولویت تأمین بازار داخل تأ
پایان آبان ماه، 359 هزار تن محصوالت شرکت به بازارهای خارجی 
عرضه شده است؛ اما در شرایط فعلی که کشور بیش از هر زمان دیگر 
به ارزآوری نیاز دارد، این شرکت همگام با سیاست ها و استراتژی های 
اقتصادی کشور، به تنهایی در آذرماه توانست با فروش 149 هزار تن 
محصول در بازارهای جهانی میزان صادرات شرکت را به 508 هزار تن 

افزایش دهد.
 رشد 18 درصدی تولید محصوالت فوالدی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به میزان تولید شرکت فوالد مبارکه 
در نه ماهه سال 1401 اشاره و اظهار کرد: علی رغم اینکه تمامی خطوط 

تولید شرکت در فصول تابستان و ماه های آغازین فصل سرد سال با 
محدودیت های حامل های انرژی مواجه بوده اند، خوشبختانه با 
برنامه ریزی صحیح و زمان بندی مناسب برای انجام فعالیت های 
تعمیراتی و با همت کارکنان شرکت فوالد مبارکه و فوالد سبا به رکوردهای 
خوبی دست یافتیم؛ به نحوی که مقدار تولید محصوالت آماده برای 
فروش این شرکت در بازه زمانی یادشده به 6 میلیون و 246 هزار تن 
رسیده که نسبت به مدت مشابه سال 1400 رشد 18 درصدی داشته 

است.
وی اظهار امیدواری کرد در شرایطی که تولید برای کشور نقطه قوت 
و امیدآفرین است، بتوانیم در سایه الطاف الهی و با انسجام و همت 
کثری مدیران و کارکنان، برای سهام داران و ذی نفعان شرکت  حدا

منشأ اثر باشیم.

دوره راهبـری شـرکتی و رهبـری سـازمانی ویـژه 
مدیـران ارشـد شـرکت فـوالد مبارکـه در تاریـخ یکـم 
دی ماه 1401 با محوریت مدیریت آموزش و توسـعه 
سرمایه انسـانی و معاونت سـرمایه گذاری و امور شرکت ها طراحی 

و برگـزار شـد.
ابراهیم کاظمی، مدیر آموزش و توسعه سرمایه  انسانی فوالد مبارکه، 
گفت: در این دوره بر اهمیت درک نقش،  ضمن اعام این خبر 
مسئولیت ها و وظایف هیئت مدیره توسط رهبران سازمان و تنظیم 

روابط با هیئت مدیره پرداخته شد.
کمیت شرکتی گفت: این نوع راهبری یا  وی در تعریف راهبری یا حا
کمیت عبارت است از سیستمی مشتمل بر فرایندها، سیاست ها،  حا
قوانین و آنچه از ترکیب این سه عنصر استخراج می گردد و از طریق آن 
اداره و کنترل شرکت محقق می شود. همچنین به فرایند استفاده از 

قدرت تفویض شده به هیئت مدیره و چگونگی کنترل آن در برخورد با 
کمیت شرکتی اطاق می گردد. مسائل درون و برون بنگاهی راهبری یا حا

بر  مشتمل  هیئت مدیره  وظایف  و  مسئولیت ها  وی  گفته  به 
مسئولیت های داخلی و خارجی به شرح ذیل است:

مسـئولیت های داخلـی: نظلارت بلر برنامه هلای اجرایلی؛  تدویلن 
رسلالت سلازمان،  برنامه ریلزی اثربخش؛  تشلریح رسلالت،  مأموریت و 
اهداف سازمانی؛ مرجع دادخواهی و قضاوت؛  بهبود سیمای عمومی 
سازمان؛ رهبری و پشتیبانی از کارکنان؛ سیاست ها و پاداش کارکنان؛ 
انتخلاب ارزیابلی و حمایلت از مدیرعاملل؛ کنتلرل و نظلارت بلر منابلع؛ 
مدیریلت اثربخش منابع؛ کسلب اطمینان از کمیلت و کیفیت منابع.

مسئولیت های خارجی: تقید به الزامات خارجی؛ مسئولیت اجتماعی؛ 
مسئولیت اخاق حرفه ای کاری.

وظایف هیئت مدیره:

- اعضای هیئت مدیره با توجه به جایگاه خاصی که در اداره شرکت دارند 
الگوهای رفتاری شرکت به شمار می آیند.

- هیئت مدیره مرجع انتخاب و تداوم فعالیت در سازمان است.
 - هیئت مدیره مرجع اظهارنظر قابلیِت رهبران سازمان برای مراجع 

بیرونی و ضرورت برندسازی مدیریتی رهبران سازمان است.
- هیئت مدیره مرجع تصویب سیاست ها و ساختار و برنامه وبودجه و 

گزارش های مالی است.
کاظمی در پایان گفت: با دانش و نگرش ایجادشده در این دوره آموزشی 
انتظار می رود اعضای هیئت مدیره با درک بهتر مسئولیت ها، پاسخ گویی 
بهتر و شفافیت بیشتر به خلق ارزش در شرکت فوالد مبارکه شتاب 

بیشتری دهند.
گفتنی است این رویداد آموزشی با بهره گیری از حضور دکتر ابراهیم شیخ 

از اساتید برجسته و صاحب نام این حوزه برگزار شد.

رشد 10 درصدی درآمد شرکت فوالد مبارکه
در نه ماهه سال جاری محقق شد؛

ک شهدای گمنام در شرکت فوالد مبارکههمایش تخصصی واحد ترابری ویژه رانندگان برگزاری آیین سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( در فوالد مبارکهتشییع پیکر پا

عکس نوشت

برگزاری رویداد آموزشی »راهبری شرکتی و رهبری سازمانی«
با هدف دانش افزایی در مدیریت فوالد مبارکه انجام شد؛

بـا دانـش و نگـرش ایجادشـده در ایـن دوره 
آموزشی انتظار می رود اعضای هیئت مدیره 
بـا درک بهتـر مسـئولیت ها، پاسـخ گویی بهتـر 
و شـفافیت بیشـتر بـه خلـق ارزش در شـرکت 

فـوالد مبارکـه شـتاب بیشـتری دهنـد
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بدهی دولت در حوزه برق تسویه می شود
وزیر نیرو گفت: با برنامه ریزی صورت گرفته بدهی های مختلف دولت ازجمله بدهی های بانکی و مطالبات صاحبان صنعت برق را تسویه خواهیم کرد.

کاهش 1۰ درصدی ورود آب به سدهای کشور
میزان آب ورودی به سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری )ابتدای مهرماه( تا 3 دی ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1۰ درصد کاهش داشت.

 خـبــــــــــــــــــر       خـبــــــــــــــــــر      

9

1.5

5

۹ عملیات اجرایی پروژه انتقال آب دریای عمان به 
استان های شرقی

با شروع عملیات اجرایی پروژه انتقال آب دریای عمان به 
استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و 
بلوچستان، ۹ جبهه کاری همچون مسیرسازی و ساخت 

لوله های فوالدی در حال انجام است.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، در این زمینه مسیرسازی 
اجرای خط انتقال از محدوده مشهد تا تربت حیدریه )به طول 
123 کیلومتر( و مسیرسازی اجرای خط انتقال در منطقه سنگان 
خواف )به طول 140 کیلومتر( در حال انجام است. در این راستا 
کامه به طول 1800 متر در منطقه  عملیات ژئوتکنیک تونل 

تربت حیدریه استان خراسان رضوی تکمیل شده است.
همچنین عملیات نقشه برداری از چابهار تا جنوب زاهدان، 
مسیرسازی اجرای خط انتقال حدفاصل شمال ایرانشهر تا 
گذاری مابقی تا خروجی تونل  زاهدان )به طول 131 کیلومتر( و وا
جاوشیر در قالب 25 درصد به پیمانکار فعلی از دیگر اقدامات در 

این پروژه است.

برنامه ریزی برای تولید ساالنه 1٫5 میلیون تن 
کنسانتره

عبدالرضا محمودپور، مدیرعامل شرکت صنایع معدنی 
نوظهور کویر بافق در گفت وگو با پترومتالز اظهار داشت: 
ح توسعه در زمینه فرآوری  شرکت نوظهور کویر بافق، چند طر
که به زودی عملیات  کنسانتره دارد  سنگ آهن و تولید 
اجرایی این طرح ها آغاز خواهد شد. دو طرح تولید کنسانتره 
ح،  در شرکت نوظهور کویر بافق در برنامه داریم؛ اولین طر
ح دوم  ح BOT با ظرفیت 300 هزار تن است و طر یک طر
تولید کنسانتره نیز یک کارخانه کنسانتره سازی به ظرفیت 
یک میلیون و 200 هزار تن است که اسناد مناقصه این پروژه 
آماده شده و تا پایان سال جاری، کلنگ احداث آن بر زمین 

زده خواهد شد.
محمودپور در خصوص سابقه فعالیت های این شرکت گفت: 
شرکت صنایع معدنی نوظهور کویر بافق در سال 1397 فعالیت 
خود را آغاز کرده و 40 درصد سهام آن متعلق به شرکت سنگ آهن 
مرکزی ایران، 40 درصد مجموعه سرمایه گذاری غدیر و 20 درصد 

سهام آن نیز متعلق شرکت آریا جنوب ایرانیان است.

ح تکمیل زنجیره فوالد کردستان به  اجرای 5 طر
پایان رسید

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: اجرای 5 
ح مربوط به تکمیل پروژه زنجیره فوالد استان  ح از 1۷ طر طر

به پایان رسید.
کرد: برای تکمیل  گزارش می متالز، بختیار خلیقی اظهار  به 
پروژه زنجیره فوالد کردستان 342 هزار و 834 میلیارد ریال 

سرمایه گذاری می شود.
وی با اشاره به اینکه با اجرای این پروژه بزرگ برای چهار هزار و 
321 نفر اشتغال زایی می شود، افزود: برای تکمیل پروژه زنجیره 
کنون  ح به بهره برداری می رسد که از این تعداد تا فوالد 17 طر
اجرای 5 طرح در شهرستان های بیجار، سقز، قروه و دیواندره به 

پایان رسیده است.
خلیقی با بیان اینکه زنجیره فوالد شامل تولید سنگ آهن، 
فوالد  گرم  ورق  سپس  و  اسفنجی  آهن  گندله،  کنسانتره، 
است، یادآور شد: در حال حاضر تا مرحله کنسانتره در سطح 
شهرستان های مختلف استان تولید داریم و فازهای بعدی هم 
در دست اقدام بوده و درمجموع می توان گفت که زنجیره فوالد 

استان در مرحله احداث است.

عدد خبر

عملیات

میلیون تن

ح طر

انبار گمرک اختصاصی شرکت فوالد مبارکه )گمرک 
شرکت  حمل ونقلی  پروژه های  برخی  و  غدیر( 
حمل ونقل توکا روز شنبه، سوم دی ماه، با حضور 
مدیرعامل، معاونان و جمعی از مدیران شرکت فوالد مبارکه، 
امام جمعه، فرماندار و نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس 
شورای اسالمی، مدیرکل گمرک استان اصفهان، معاون حمل ونقل 
اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان، مدیرعامل 
گروه سرمایه گذاری توکافوالد، مدیرعامل شرکت حمل ونقل توکافوالد 
و جمعی دیگر از مدیران استان، شهرستان مبارکه و اصفهان افتتاح 

شد و به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرنگار فوالد در این آیین که در شرکت حمل ونقل توکا برگزار 
شد، مدیرعامل فوالد مبارکه، نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس 
شورای اسامی، مدیرعامل گروه سرمایه گذاری توکافوالد، مدیرعامل 
شرکت حمل ونقل توکا و رئیس هیئت مدیره شرکت حمل ونقل توکا درباره 
اهمیت بهره برداری از این انبار و مزایای آن ایراد سخن نمودند که اهم این 

سخنان در ادامه آمده است.

مدیرعامل فوالد مبارکه:
ک، ایمن، سریع و ارزان  فوالد مبارکه به دنبال حمل ونقل پا

است

امروزه حمل ونقل، نقش محوری و زیربنایی در رشد اقتصادی کشورها 
ایفا می کند و از آن به عنوان یک صنعت و یکی از نشانه های کشورهای 
پیشرفته و توسعه یافته یاد می شود؛ تاجایی که اساساً توسعه یافتگی 

بدون رشد و توسعه این صنعت محقق نخواهد شد.
نقش ویژه این صنعت در فرایندهای تولید، توزیع و مصرف کاال و خدمات 
نقشی بی بدیل است و چنانچه بخواهیم در حوزه های مختلف صنعتی 
پیشرفت کنیم، قطعاً باید قبل از هر چیز، زیرساخت های حمل ونقل را در 

کشور ایجاد کنیم تا بتوانیم ظرفیت های الزم را در اختیار داشته باشیم.
سهم ویژه حمل ونقل در قیمت تمام شده کاالها نیز نقش مهمی دارد. 
این بخش می تواند با هموار کردن امر مبادله و تجارت کاال و خدمات در 

سطح ملی و بین المللی، موجب رشد اقتصادی کشورها شود.
برخی کارشناسان در زمینه حمل ونقل از اهمیت سرعت، دقت و امانت 
باال یاد می کنند، اما برخی پارامترهای دیگر نیز در این زمینه مؤثر است که از 
آن جمله می توان به اهمیت برخورداری از یک شبکه گسترده حمل ونقل 
ترکیبی و چندبخشی و درعین حال ارزان و باقیمت تمام شده رقابتی اشاره 

کرد که به یقین از نیازهای اولیه در این حوزه است.
گر می خواهیم به عنوان صنعتی سبز و پیشرو به بقا و رقابت خود در   ا
کثری  عرصه های داخلی و بین المللی ادامه دهیم و شاهد بهبود حدا
فرایندهای زیست محیطی باشیم، باید برای داشتن سامانه حمل ونقل 

ک، ایمن و ارزان  برنامه ریزی و تاش کنیم. پا
سهم هزینه حمل ونقل سهمی بسیار مهم در قیمت 

تمام شده کاالهاست
در بسیاری از کشورهای پیشرفته، تولیدکنندگان فوالد مواد اولیه موردنیاز 
خود را از دوردست ترین نقاط باقیمت تمام شده به مراتب کمتر از ما به 
کارخانه های خود حمل می کنند؛ این در حالی است که سهم هزینه 
گر سامانه  حمل ونقل سهمی بسیار مهم در قیمت تمام شده کاالهاست. ا
حمل ونقل به درستی طراحی و اجرا نگردد، نه تنها تولیدکننده، بلکه 

مصرف کننده نهایی نیز متضرر خواهد شد.
در کشور ما، زنجیره فوالد به شدت به حمل ونقل گره  خورده و حدود 
20 درصد هزینه ها به حمل مربوط می شود و شامل هزینه های حمل 
سنگ آهن و مواد اولیه تا توزیع محصول به مقصد مشتریان است. برای 
تولید هر تن فوالد حداقل 3 تا 4 برابر آن باید سنگ آهن و سایر مواد جابه جا 
شود. در پاره ای مواقع بسته به شرایط اقتصادی کشور، این سهم 20 

درصدی ممکن است به مراتب بیش از این باشد.
در حمل جاده ای به شرایط اشباع رسیده ایم

سال گذشته تقریباً 50 درصد حمل مواد و محصوالت با استفاده از 
ظرفیت های حمل ریلی انجام گرفت. اما در سال جاری در بخش حمل 
جاده ای مواد، این میزان به حدود 52 درصد و در محصول نیز به حدود 
87 درصد افزایش  یافته است. این رقم برای فوالد مبارکه به بیش از 70 
که متأسفانه در بخش حمل  درصد حمل جاده ای افزایش  یافته، چرا

ریلی، توسعه زیرساخت ها به خوبی انجام نشده است.
برای تحقق افق 14۰4، به 2۰۰ میلیون تن جابه جایی فقط 

در زنجیره فوالد نیاز داریم
کشور برای افق 1404 تولید 55 میلیون تن فوالد  در صنعت فوالد 
هدف گذاری شده است. در شرایطی که امروز برای تولید 30 میلیون 
تن، با چنین شرایطی در زمینه جابه جایی مواد مواجهیم، برای تحقق 
افق 1404 به 200 میلیون تن جابه جایی فقط در زنجیره فوالد نیاز داریم. 
به عبارت دیگر، حمل ریلی و جاده ای تا سه سال آینده حداقل باید سه 

برابر افزایش یابد تا بتوان صنایع مختلف را پوشش داد.
تولیدکنندگانی مثل فوالد مبارکه به منظور رفع گلوگاه های خود در حوزه 
حمل، به سرمایه گذاری در بخش ِکشنده روی آورده اند، اما به طور قطع 
باید متولیان امر توسعه بنیادیِن حمل ریلی و جاده ای را در دستور کار قرار 
دهند؛ در غیر این صورت، علی رغم پایین نگه داشتن هزینه سوخت و 
گزیر از رفع گلوگاه های  سرمایه گذاری شرکت هایی مانند فوالد مبارکه که نا
مسیر  حمل مواد اولیه به خطوط تولید خود  و عرضه محصوالتشان به 

بازارهای داخلی هستند، همچنان شاهد حمل ونقل گران هستیم.
کید بر افزایش توانمندی های شرکت حمل ونقل توکا تأ

در خصوص راهکارهای بهبود وضعیت حمل ونقل و کاهش قیمت 
تمام شده و با در نظر گرفتن تجارب ارزشمند شرکت توکا در حوزه حمل 
باید گفت این شرکت باید با برنامه ریزی بهتر، سهم بیشتری در شبکه 
حمل ونقل جاده ای و توزیع کاالهای فوالد مبارکه و حتی در سطح کشور 
ک، ایمن،  ایفا کنند. به خاطر داشته باشیم استفاده از ناوگان ترابری پا
قوی و ارزان در کنار به کارگیری روش های نوین و هوشمند و استفاده از 

سایر ظرفیت های موجود می تواند صنعت کشور را یاری کند.

پروین صالحی، نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس 
شورای اسامی:

فوالد مبارکه در ساماندهی راه ها و حمل ونقل جاده ای 
اقدامات خوبی انجام داده است

 
جاده ای  حمل ونقل  حوزه  و  راه ها  ساماندهی  در  مبارکه  فوالد 
اقدامات قابل تقدیری انجام داده و انتظار می رود به منظور تسهیل در 
سرویس دهی و ارسال بهتر کاال و محصوالت تولیدی به تمامی نقاط 

کشور و بالعکس، رسالت خود را در این بخش کامل تر کند.
منطقه مبارکه قطب صنعتی کشور است و از این نظر که حمل ونقل 
درواقع زیرساخت صنعت محسوب می شود، به معنی واقعی به حضور 
کارشناسان و کمیته های قوی در این زمینه نیاز است تا با انجام کارهای 

کارشناسی در این حوزه، شاهد شرایط بهتری در حمل ونقل باشیم.
ایجاد چنین کمیته هایی در شهرستان ضروری است. باید مشکات 
حمل ونقلی منطقه به طور ویژه در کمیته های ذکرشده مطرح و حل 
شود. در این کمیته ها می توان از تجارب و ظرفیت های همه دلسوزان این 
بخش و حتی رانندگان عزیز بهره مند شد تا در آینده بسیار نزدیک شاهد 
فراهم شدن کیفیت بهتری برای حمل ونقل کاال و محصوالت تولیدی 

در منطقه صنعتی شهرستان مبارکه باشیم.
امیدواریم با هم صدایی همه ارگان های ذی ربط بتوانیم مشکات این 

بخش را حل کنیم تا رتبه شهرستان و استان را در این زمینه ارتقا دهیم.

رسول کوهستانی، مدیرکل گمرک استان اصفهان مطرح کرد:
کاهش انبارداری و دموراژ در بنادر با افتتاح انبار جدید گمرک 

فوالد مبارکه

در کل کشور تنها دو گمرک اختصاصی وجود دارد که یکی از آن ها گمرک 
شاخص فوالد مبارکه است. این گمرک دارای چارت سازمانی مصوب 
است و کارکنان اداره گمرک در این گمرک مستقر بوده و در حال فعالیت 
هستند. از سال 1361 این گمرک در حال فعالیت بوده و در حال حاضر نیز 
با توجه به توسعه روزافزون فعالیت های فوالد مبارکه و نیازهای موجود، 

روزبه روز این خدمات در حال افزایش است.
گذشته انبار شماره 3 به بهره برداری رسیده بود و  در سال های 
خوشبختانه امروز نیز انبار شماره 4 با زیربنای 20 هزار مترمربع افتتاح شد 
تا بتوانیم شاهد افزایش فعالیت ها در فوالد مبارکه باشیم. با سرمایه گذاری 
گروه فوالد مبارکه برای احداث این انبار شاهد کاهش انبارداری و دموراژ 
در بنادر را خواهیم بود که این موضوع باعث ارائه خدماتی بهتر و سریع تر 

به فوالد مبارکه و واحدهای تولیدی خواهد شد.

احمدرضا سبزواری، مدیرعامل گروه سرمایه گذاری توکافوالد:
حمل 11 میلیون تن بار توسط گروه حمل ونقل توکافوالد در 

سال 1400

گروه توکافوالد در حوزه حمل ونقل جاده ای و حمل ونقل ریلی، بخش 
سنگینی از حمل بار کشور را به عهده دارد. در سال 1400 با سرمایه گذاری 
انجام شده در حوزه حمل ونقل، حدود 11 میلیون تن بار توسط گروه 

حمل ونقل جاده ای و ریلی توکافوالد جابه جا شده است.
با برنامه ریزی صورت گرفته به دنبال آن هستیم که در حوزه حمل ونقل، از 
مباحث سنتی به سمت نوآوری و فناوری های جدید مثل IOT )اینترنت 
اشیا(، RFID، GPS و خودران ها حرکت کنیم که همگی از مباحث روز دنیا  
هستند  و امید می رود مجموعه حمل ونقلی گروه سرمایه گذاری توکافوالد 

بتواند مجموعه ای پیشرو در زمینه نوآوری در صنعت حمل ونقل شود.
مباحث رگوالتوری در حوزه حمل ونقل اصوالً کار در این حوزه را دشوار 
کرده، ولی با توجه به سیاست گذاری های جدیدی که مسئولین امر در این 
زمینه خواهند داشت، انتظار و امید می رود که راه برای مجموعه هایی 
نظیر گروه حمل ونقل جاده ای و ریلی توکافوالد باز شود و این مجموعه ها 

بتوانند با به کارگیری نوآوری های بهتر در این زمینه پیشرو باشند.
گروه سرمایه گذاری توکافوالد اظهار داشت: آنچه ما در  مدیرعامل 
مجموعه حمل ونقلی توکا همواره شاهد آن بوده ایم تاش برای تمرکز بر 

سه عنصر سرعت، دقت و امانت بوده است.
که در رگ اقتصاد چرخش دارد و  حمل ونقل جریان خونی است 
هرگونه توقف این جریان، باعث اختال در روند تولید خواهد شد؛ 
بنابراین سرمایه گذاری انجام شده توسط شرکت فوالد مبارکه در حوزه 
حمل ونقل، یک سرمایه گذاری راهبردی به شمار می آید. خوشبختانه 
توجه مدیرعامل فوالد مبارکه به این موضوع کاما  مشهود است و 
حمایت و نگاه راهبردی ایشان به مجموعه حمل ونقلی در بسیاری از 

موارد برای ما راهگشا بوده و خوشبختانه توسعه ناوگان شرکت حمل ونقل 
توکا و افزودن خودروهای خریداری شده جدید به این شرکت، از همین 

نگاه راهبردی نشئت می گیرد.
امیدواریم با حمایت های روزافزون مجموعه مدیریت فوالد مبارکه و 
معاونین و همچنین توسعه درون زایی که ما با اتکا به نوآوری و به کارگیری 
فناوری های جدید در دست اقدام قرار داده ایم، بتوانیم عناصر سرعت، 
دقت و امانت در حمل ونقل را به طور رضایتمند ارائه کنیم و مجموعه 

حمل ونقلی توکا به مجموعه ای سرآمد در کشور تبدیل شود.
امروزه شرکت ها از اینکه صرفا باری را جابه جا کنند خارج شده و به سمت 
مباحث لجستیک رفته اند. مواردی از قبیل گمرک، انبار و... ازجمله 
همین مباحث لجستیک است که باید جایگزین مباحث قبلی شود و 
امیدواریم مجموعه توکافوالد نقش لجستیکی خود در حمل ونقل کشور 

و به ویژه برای شرکت فوالد مبارکه را به خوبی ایفا کند.

بنیامین حیدرزاده، مدیرعامل شرکت حمل ونقل توکا:
تعداد ناوگان حمل ونقل توکا به 230 کشنده افزایش یافت

این شرکت 180 دستگاه کشنده را در مالکیت خود دارد که در مراسم امروز 
با افزوده شدن 50 دستگاه کشنده جدید، این میزان به 230 دستگاه 
رسید.امروز سی ویکمین سالروز تأسیس شرکت حمل ونقل توکا است. 
در این 31 سال سرمایه گذاری های زیادی انجام  شده تا شاهد بروز 
توانایی های حال حاضر این شرکت در عرصه صنعت حمل ونقل کشور و 

کمک به فوالد مبارکه برای انجام مأموریت هایش باشیم.
شرکت  غیرمستقیم  و  مستقیم  حمل  مجموع  گذشته،  سال  در 
حمل ونقل توکا برای فوالد مبارکه حدود 4٫5 میلیون تن مواد اولیه و 
محصول بوده که حمل 2٫5 میلیون تن از این میزان، با بارنامه توسط 
کلیه شعب این شرکت در سراسر کشور انجام  شده و 2 میلیون تن دیگر از 
طریق شرکت های همکار با محوریت قرارداد منعقدشده با فوالد مبارکه 
صورت پذیرفته است. گفتنی است 500 هزار تن از این میزان حمل توسط 

کامیون های ملکی شرکت انجام گرفته است.
بهره برداری از طرح توسعه انبار گمرک اختصاصی فوالد مبارکه

امروز انبار گمرک فوالد مبارکه در شرکت حمل ونقل توکا با سرمایه گذاری 
حدود 20 میلیارد تومانی و با توجه به استانداردهای اداره کل گمرک 

استان اصفهان ایجاد و افتتاح شده است.
در راستای توسعه فعالیت های لجستیکی با موضوع ترخیص کاال و 
ترانزیت بین الملل جلساتی برگزار شده که امیدواریم بتوانیم تا سال آینده 

در این زمینه مجوزهای موردنیاز را اخذ کنیم.
این شرکت در راستای توسعه فعالیت های خود بر بستر فناوری 
اطاعات، پس از کسب پروانه فعالیت مربوطه، به یک شرکت حمل ونقل 

بزرگ مقیاس هوشمند تبدیل شده است.
»توکابار«، اقدامی نوین برای اعالم بار

بازارگاه الکترونیک شرکت حمل ونقل توکا »توکابار« نام گذاری شده که در 
این برنامه، سالن اعام بار به صورت مجازی خواهد بود. باشگاه رانندگان 
شرکت حمل ونقل توکا نیز در قالب این برنامه تأسیس شده تا رانندگانی که 
از سراسر کشور برای شرکت خدمات حمل ونقل انجام می دهند در این 
سامانه ثبت شوند و به تعداد حمل بار، امتیاز دریافت کنند. اهمیت این 
موضوع این است که رانندگان می توانند با شرکت  در فراخوان های بار 

شرکت حمل ونقل توکا، حمل ونقل بیشتری انجام دهند.

رحیم خلقی، رئیس هیئت مدیره شرکت حمل ونقل توکا:
تأثیر توسعه ناوگان ملکی حمل ونقل توکا بر حمل ونقل فوالد 

مبارکه بی بدیل است

 طبق آمار ارائه شده حدود 52 درصد مواد اولیه و 87 درصد محصوالت 
فوالد مبارکه از طریق جاده حمل می شود. نوسان کرایه حمل و عدم 
استقبال حمل از برخی مبادی ازجمله معضات اساسی در حمل 
محصوالت شرکت محسوب می شود و به عنوان گلوگاه حمل جاده ای 
مواد اولیه و محصوالت فوالد مبارکه شناسایی شده است. به همین 
دلیل مقرر گردید که شرکت حمل ونقل توکا با توسعه ناوگان خود برای 
رفع این گلوگاه اقدام کند و با عنایت به حمایت های همه جانبه مدیریت 
عالی شرکت فوالد مبارکه از توسعه ناوگان حمل ونقل جاده ای و ریلی، 
شرکت حمل ونقل توکا با بودجه ای بالغ بر 200 میلیارد تومان جهت توسعه 
ناوگان خود اقدام کرد تا با ظرفیت کامل تری وظیفه خود را در زمینه حمل 
محصوالت فوالد مبارکه انجام دهد.  در واقع کامیون های ملکی شرکت 
حمل ونقل توکا به عنوان ابزاری در جهت رفع معضات حمل ونقلی و 
همچنین خط شکن در برخی مسیرها و مواقع ضروری مورد استفاده قرار 
می گیرد. همچنین در راستای توسعه کسب وکار حمل ونقل در منطقه، 
این شرکت از ظرفیت حمل ونقل شهرستان مبارکه در راستای اهداف 

حمل جاده ای فوالد مبارکه استفاده می کند.
گفتنی است در این آیین عاوه بر بهره برداری از طرح توسعه انبار گمرک 
اختصاصی فوالد مبارکه در شرکت حمل ونقل توکا و بهره برداری از 
50 دستگاه کشنده جدیدالورود به ناوگان شرکت حمل ونقل توکا، 
کارمندان و رانندگان نمونه شرکت حمل ونقل توکا به مناسبت  از 
گرامیداشت سالروز حمل ونقل قدردانی شد و در بخش دیگری از این 
مراسم با حضور مدعوین از لباس فرم مزین به سردوشی رانندگان و طرح 

باشگاه رانندگان شرکت حمل ونقل توکا رونمایی گردید.

محمدیاسر طیب نیا
مدیرعامل فوالد مبارکه

احمدرضا سبزواری، مدیرعامل 
گروه سرمایه گذاری توکافوالد

بنیامین حیدرزاده، مدیرعامل 
شرکت حمل ونقل توکا

پروین صالحی، نماینده مردم شهرستان 
مبارکه در مجلس شورای اسالمی

رسول کوهستانی
 مدیرکل گمرک استان اصفهان

رحیم خلقی، رئیس هیئت مدیره شرکت 
حمل ونقل توکا

کاهش قیمت تمام شده محصول با حمل ترکیبی و روش های نوین
مدیرعامل فوالد مبارکه در آیین بهره برداری از طرح های توسعه انبار  گمرک اختصاصی شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:
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الزام به عرضه محصوالت در بورس کاال
 بر مبنای نرخ ارز نیمایی حذف شد

تأمین مالی ۵ هزار میلیارد ریالی 
شرکت ماهان سیرجان از بورس کاال

که از ۱۲ دی ماه ۱۴۰۱ برای  کرد  کاال طی ابالغیه ای اعالم  بورس 
محصوالتی که نرخ ارز در قیمت پایه آن ها محاسبه می گردد، مانند 
آلومینیوم، روی، مس، سرب، گروه محصوالت پتروشیمیایی و… 
عرضه کنندگان می توانند قیمت پایه خود را بر اساس نرخ دالر نیما دالر 
)دالر حواله سامانه سنا( تا دالر توافقی )بازار متشکل ارزی( اعمال کنند. 
با این ابالغیه، الزام به عرضه محصوالت بر مبنای نرخ دالر نیمایی در 
عرضه های کاالهای مرتبط در بورس کاال کنار گذاشته می شود.

انتشار اوراق سلف موازی استاندارد کلوخه سنگ آهن شرکت توسعه 
فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان به ارزش ۵ هزار میلیارد ریالی 
در بورس کاالی ایران با موفقیت به پایان رسید تا این شرکت موفق 
به تأمین مالی در راستای تولید پایدار از مسیر بورس کاال گردد. گفتنی 
است شرکت فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان یکی از شرکت های 
زیرمجموعه هلدینگ ماهان وابسته به گروه مالی گردشگری و بازوی 
اجرایی آن در بخش معدن و صنعت است.

خـبــــــــــــــــــر            
خبر بین الملل

باتری های زنگ زده جدید می توانند تا 100 ساعت فضای 
ذخیره سازی انرژی فراهم کنند. این فناوری جدید می تواند 

صنعت را متحول کند.
بر اساس مقاله ای که توسط »Scientific American« منتشر شده 
است، اختراع شرکت آمریکایی »Form Energy« می تواند یک 
پیشرفت مهم برای ذخیره سازی طوالنی مدت انرژی خورشیدی 
و بادی باشد. این شرکت ادعا می کند که این نوآوری که با نام 
»باتری آهن-هوا« شناخته می شود، می تواند به کربن زدایی از 
بخش انرژی کشور با روشی ارزان تر از سیستم های ذخیره سازی 
لیتیوم یونی کمک کند، درحالی که تنها از مواد داخلی در دسترس 

برای ایجاد آن استفاده می شود.
باتری های لیتیوم یون؛ گران و غیرکاربردی

باتری های لیتیوم یون امروزی به مواد گران قیمتی مانند لیتیوم، 
کبالت، نیکل و گرافیت نیاز دارند. درحالی که این باتری جدید، 
برق را با استفاده از فلز آهن ساده از طریق اصل »زنگ زدگی 
برگشت پذیر« ذخیره می کند. این بدان معناست که باتری هنگام 
تخلیه انرژی، فلز آهن را به زنگ زدگی تبدیل و هنگام شارژ شدن 

زنگ فلز را دوباره به آهن تبدیل می کند.
باتری های آهن-هوا برای اولین بار در اوایل دهه 1970 برای 
استفاده در وسایل نقلیه الکتریکی مورد ارزیابی قرار گرفت. جورج 
کربتری )George Crabtree(، مدیر مرکز مشترک تحقیقات ذخیره 
انرژی در آزمایشگاه ملی آرگون می گوید که امروزه، داده های 
که آن ها می توانند به ترویج و تنوع  جدیدتر نشان می دهد 
بخشیدن به منابع انرژی سبز در آینده برای خدمات شهری 

کمک کنند.
باتری های آهن-هوا بسیار بزرگ تر از باتری های لیتیوم یونی 
هستند و می توانند انرژی را تا 100 ساعت ذخیره و تخلیه کنند. این 
مقدار به طور قابل توجهی بیشتر از چهار ساعت ارائه شده توسط 

باتری های لیتیوم یونی است.
از  یکی  و  مدیرعامل   ،)Mateo Jaramillo( جارامیلو  ماتئو 
بنیان گذاران شرکت »Form Energy« گفته است: برای رسیدن 
به استقال در تولید انرژی های تجدیدپذیر، مقابله با چالش های 
زنجیره تأمین انرژی و توسعه شبکه قابل اعتماد و مقرون به صرفه 
نیاز به فناوری های جدید ذخیره سازی انرژی داریم که قادر به 

ذخیره سازی مقرون به صرفه برق برای چندین روز باشند.
باتری اولیه در حال حاضر برای استفاده در وسایل نقلیه بسیار 
بزرگ و سنگین کاربرد دارد. بااین حال، ممکن است این موضوع 
تغییر کند، زیرا پژوهشگران در تاش اند تا اندازه آن را کاهش دهند 

و کاربردهای آن را افزایش دهند.
      منبع: خبر آنالین

بلومبرگ در گزارشی اعالم کرد که کمبود انرژی و افزایش 
قیمت برق، آلمان را مجبور به افزایش استفاده از زغال سنگ 
علی رغم تعهد این کشور به مبارزه با تغییرات آب و هوایی کرده 

است.
بزرگ ترین اقتصاد اروپا علی رغم تعهدات خود برای حذف 
تدریجی سوخت های فسیلی، برای روشن نگه داشتن چراغ ها 
در حال حاضر زغال سنگ را با بیش ترین سرعت در 6 سال گذشته 

می سوزاند.
به گفته بلومبرگ، آلمان یکی از معدود کشورهایی خواهد بود که 

واردات زغال سنگ را در سال آینده افزایش می دهد.
بر اساس این گزارش، آلمان در مواجهه با دوراهی کاهش انتشار 
کربن یا تضمین امنیت انرژی در این کشور، دومی را انتخاب کرد و 

تعدادی از کارخانه های زغال سنگ را بازگشایی کرد.
کثر  آژانس بین المللی انرژی در گزارش اخیر خود اعام کرد که ا
کشورها از »مقدار محدودی« از ظرفیت تولید برق با زغال سنگ 
استفاده می کنند و »تنها در آلمان، با 10 گیگاوات، این روند 

معکوس در مقیاس قابل توجهی در جریان است«.
بلومبرگ با استناد به داده های Electricity Maps گفت که مصرف 
زغال سنگ در این کشور در ماه جاری میادی در مقاطعی افزایش 
یافته و میزان آلودگی آن را به میزان آلودگی در آفریقای جنوبی و 

هند رسانده است.
طبق گزارش اداره آمار فدرال آلمان )دستاتیس(، این کشور 
کنون بیش از یک سوم برق خود را از نیروگاه های زغال سنگ  ا
تولید می کند. این داده ها نشان می دهد که تولید برق با استفاده 
از زغال سنگ در سه ماهه سوم نسبت به سال قبل 13٫3 درصد 

افزایش داشته است.
درحالی که کمبود گاز طبیعی در آلمان یکی از دالیل احیای 
زغال سنگ است، یکی دیگر از دالیل افزایش تقاضا در فرانسه 
کتور هسته ای مختل  است، جایی که تولید برق به دلیل قطعی رآ
شد. آلمان ممکن است برای اولین بار حداقل از سال 1990 به یک 

صادرکننده خالص برق به فرانسه تبدیل شود.
     منبع: خبرگزاری تسنیم

  آهن زنگ زده ارزشمند شد

افزایش شدید مصرف زغال سنگ در آلمان

بـا توسـعه و بهینه سـازی خطـوط فـراوری سـرد 
سـرباره فوالد مبارکـه، ازاین پس می تـوان از مصالح 
سرباره ای فوالد مبارکه در پروژه های عمرانی داخل 
و خارج از شـرکت فـوالد مبارکه به جـای اسـتفاده از مصالح طبیعی 
که تخریب محیط زیسـت و صرف هزینه های زیـادی را در پـی دارد، 

اسـتفاده کـرد.
رئیس امور پسماند فوالد مبارکه ضمن تأیید این خبر و با اشاره به 
توانمندی این واحد برای تأمین نیازهای عمرانی شرکت و سایر نهادها 
گفت: بر اساس  و سازمان های بیرونی از محل سرباره های موجود 
نتایج حاصل از آزمایش ها و تحقیقات تخصصی انجام شده درخصوص 
سرباره های فوالد مبارکه توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، 
مصالح سرباره ای در ردیف فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند 
فرودگاه جهت استفاده در اساس و زیراساس راه قرار گرفته است. ازاین رو 
پیمانکاران راه سازی می توانند بر اساس دستورالعمل های تدوین شده 
آن مرکز، به جای مصالح طبیعی از مصالح سرباره ای نیز در پروژه های 

مرتبط استفاده کنند.
غیاثوند در ادامه عنوان کرد: این موضوع عاوه بر ایجاد ظرفیت استفاده 
از مصالح سرباره ای در سطح کشور، فرصت مناسبی را در داخل شرکت 

فوالد مبارکه برای به کارگیری مصالح سرباره ای در پروژه های راه و سایر 
پروژه های عمرانی شرکت ایجاد کرده است؛ بنابراین با توجه به وسعت 
پروژه های توسعه کنونی داخلی، با تمهیدات اندیشیده شده و حمایت 
و دستور مدیریت ارشد شرکت، استفاده از این مصالح به جای استفاده از 

مصالح طبیعی در دستور کار قرار گرفت،
وی با بیان اینکه طی سال های اخیر 600 هزار تن از این مصالح در 
پروژه هایی نظیر زیرسازی محوطه های انبارش گندله و آهن اسفنجی، 
تختال و خرسک، انبارهای روباز توسعه نورد گرم 2 و سایر پروژه های 
داخلی استفاده شده است، ادامه داد: در پی تقاضای واحدهای مختلف 
برای به کارگیری این مصالح، پیش بینی می شود این رقم طی یک سال 

آینده به بیش از یک میلیون تن افزایش یابد.
رئیس امور پسماند فوالد مبارکه در ادامه سرباره ها را ناشی از فرایند تولید 
در فوالد مبارکه دانست و گفت: در راستای مدیریت بهینه پسماند و تأمین 
فضای مطمئن و دائم انباشت، الزم است همواره بخش متناسبی از سرباره 
تولیدی به روش های مختلف بازیافت و در پروژه های مرتبط به ویژه در 

پروژه های عمرانی استفاده گردد.
وی در تشریح مطالعات و نهایی شدن پروژه امکان بهره گیری سرباره ها 
در پروژه های عمرانی خاطرنشان کرد: این واحد همگام با اقدامات سایر 

کارخانه های مشابه خارجی، در سال 1400 با همکاری مرکز تحقیقات 
شرکت فوالد مبارکه و از طریق »مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی« 
قراردادی را با عنوان »مطالعات امکان سنجی استفاده از مصالح سرباره 
ک ریزهای مهندسی  EAF فوالد مبارکه در پروژه های عمرانی شامل خا
)اساس و زیراساس راه، باالست و زیرباالست راه آهن، روسازی آسفالتی 
و بتنی و انواع قطعات پیش ساخته بتنی(« را منعقد ساخته که با نتایج 
حاصل شده از این پروژه تحقیقاتی-کاربردی، در آینده نزدیک و پس 
از طی روال قانونی ثبت استفاده از این مصالح در نشریات الزم االجرای 
کشور،  ظرفیت به کارگیری بیشتر این مصالح در سایر مصارف عمرانی نیز 

عملیاتی خواهد شد.
 غیاثوند در بخش پایانی سخنان خود، مدیریت بهینه پسماند، تبدیل 
تهدید انباشت سرباره به فرصت، صرفه جویی اقتصادی، حفاظت 
از محیط زیست و منابع طبیعی، بازگشت بخشی از سرمایه سازمان و 
پشتیبانی از فرایند تولید را مهم ترین دستاوردهای حاصل از این پروژه 
عنوان و خاطرنشان کرد: واحدهای متقاضی، به ویژه واحدهای توسعه، 
می توانند پس از انجام بررسی های فنی و در صورت نیاز به استفاده از این 
مصالح در پروژه های خود، طی هماهنگی با واحد امور پسماند، در این 

زمینه اقدام کنند.

در یکی دیگر از برنامه های رادیوفوالد و به مناسبت روز 
ایمنی در برابر زلزله، حسین مدرسی فر، مدیر بهداشت 
حرفه ای، ایمنی و محیط زیست و  جواد کیانی، رئیس 
ایمنی، بهداشت حرفه ای و آتش نشانی میهمان این برنامه بودند و 
به تشریح اقدامات و دستاوردهای این بخش پرداختند. با ما باشید 

تا از کم و کیف و چگونگی عملکرد کارکنان این واحد بیشتر بدانید.
توضیح کوتاهی درباره حوزه مدیریتی خود بیان کنید.

مدرسی فر: مدیریت ایمنی، بهداشت حرفه ای و آتش نشانی )HSE( یکی 
از واحدهای زیرمجموعه معاونت نیروی انسانی است که در زمینه های 
ایمنی، بهداشت حرفه ای، محیط زیست، درمان و اورژانس، طب کار و 
مددکاری اجتماعی فوالد مبارکه نقش آفرینی می کند و همواره با در اختیار 
داشتن مدرن ترین تجهیزات، برای خدمات رسانی به همکاران در این 

حوزه آماده است.
کارکنان و پیشگیری از حوادث و  کیانی:رسالت ما حفظ سامت 
بیماری های شغلی با بهسازی و ایمن کردن محیط کار است. درعین حال 
هنگام حریق نیز همکاران ما به سرعت وارد عمل می شوند تا همکاران و 

خطوط تولید در سامت کامل بمانند.
برای روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش بالیای طبیعی  چه 

برنامه هایی  در نظر داشتید؟
کیانی:در طول سال، مانورهایی با موضوع زلزله و تخلیه اضطراری 
واحدهای مختلف برنامه ریزی می شود. چون زلزله از بایای طبیعی 
مهم است و در ایران و استان اصفهان گسل های طبیعی فعال داریم و 
احتمال زلزله زیاد است، طبیعتاً ما در حوزه پیشگیری، تمرین و مانور 

برنامه ریزی می کنیم.
امروزه دست یابی به صنعت سبز یکی از مهم ترین اقدامات 

هر صنعت است. در این زمینه چه اقداماتی انجام شده است؟
مدرسی فر: از سال 1392 سیستم های آناین مونیتورینگ یا پایش 
لحظه ای برای بهبود کیفیت محیط زیست در فوالد مبارکه نصب شده و 
خوشبختانه نتایج خوبی در پی داشته است. درعین حال از همان ابتدا با 
کمک یکی از شرکت های دانش بنیان، دستگاه های وارداتی را بومی سازی 
کنون 3 دستگاه از این سیستم ها در بخش هایی از شرکت  کرده ایم و هم ا
نصب  شده و در حال بهره برداری است و به صورت لحظه ای کیفیت 
هوای فوالد مبارکه را رصد می کند. ضمن اینکه با کمک کنسرسیوم 
محیط زیست استان و دانشگاه ها در حال انجام مطالعات و اجرای 

پروژه های بهبود در این زمینه هستیم.

چه کارهایی برای سالمت فرایندهای زیست محیطی در 
فوالد مبارکه انجام شده است؟

مدرسی فر: فوالد مبارکه طی 5 سال اخیر، یک میلیارد و 20 میلیون دالر 
در زمینه محیط زیست سرمایه گذاری کرده است. اقدامات مؤثر فوالد 
مبارکه در زمینه بهبود شاخص های هوا و کاهش مصارف آب و انرژی 
به گونه ای بوده است که مدیرکل سازمان محیط زیست استان و مدیرکل 
پایش سازمان محیط زیست کشور در بازدیدهای اخیر خود از فوالد 
مبارکه بر صحت و سامت فرایندهای زیست محیطی فوالد مبارکه صحه 
گذاشتند و مقرر کردند که فوالد مبارکه تجارب خود را با سایر صنایع کشور 

ک گذارد. به اشترا
از اهمیت ایمنی زلزله و اقداماتی که برای جلوگیری از حوادث 

بالیای طبیعی انجام می شود بگویید.
کیانی:پنجم دی ماه سال 1382 فاجعه ای بزرگ در شهر بم اتفاق افتاد 
و تقریباً نصف جمعیت شهر از بین رفتند. به همین دلیل 5 دی ماه روز 
ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بایای طبیعی نام گذاری شد. ایران 
جزو 10 کشور باخیز دنیاست و از 40 حادثه طبیعی که وجود دارد، بیش از 
30 مورد از آن در ایران اتفاق افتاده است. ایران حدود یک درصد جمعیت 
جهان را دارد، ولی 6 درصد تلفات بایای طبیعی مربوط به ایران است و 
این امر نشان می دهد ما باید نگاه ویژه ای به موضوع ایمنی در برابر بایای 
طبیعی در کشور داشته باشیم. 70 درصد کشور ما به طور مستقیم درگیر 
زلزله است و بحث فرونشست زمین در اصفهان هم موضوع فوق العاده 
مهمی است، چون در دنیا نشست در حد چند میلی متر، بحران اعام 
می شود و در اصفهان این میزان یک سانتی متر در سال است. ما حدود 63 
گسل فعال در اطراف اصفهان داریم و در معرض خطر زلزله هستیم. تفاوت 
ما با کشورهایی مثل ژاپن این است که در آن کشورها به دلیل اقدامات 
به موقع و پیش بینی های الزم، هنگام وقوع زلزله های بزرگ در بدترین 
حالت یک یا دو نفر کشته می شوند، اما در کشور ما خسارات زیادی به بار 
می آید. متأسفانه ما به ایمنی فکر نکرده و اهمیت نداده ایم. بعد از زلزله بم 
قوانینی در نظام مهندسی و ساخت وسازها اجرا شد و خوشبختانه فوالد 
مبارکه هم در این زمینه به طور جدی اقدام کرده است. با برگزاری آموزش 

و مانور زلزله دائماً هشدارهای الزم به کارکنان داده می شود.
نگاه فوالد مبارکه به موضوع فرونشست چیست؟

مدرسی فر:فوالد مبارکه به موضوع زلزله و فرونشست نگاهی جدی 
همراه با مطالعه و برخورد علمی دارد. اخیراً برای بررسی تأثیر فرونشست 
کنسرسیوم محیط زیست  بر سازه های فوالد مبارکه، پروژه ای را با 

شروع کرده ایم. هریک از این تهدیدها می تواند خسارت های سنگین و 
جبران ناپذیری برای شرکت به دنبال داشته باشد. در این پروژه سه مسئله 
پیگیری می شود: اساساً چرا در این منطقه فرونشست اتفاق افتاده است؛ 
وضعیت ما در این زمینه مطابق با استانداردها هست یا خیر؛ ما باید چه 
فعالیت هایی انجام دهیم که سرعت این مسئله کم شود. به همین 
منظور پروژه های مطالعاتی عمیقی با استفاده از اساتید بین المللی این 

حوزه طرح کرده ایم.
مهم ترین اقدامات پیشگیرانه در بحث زلزله چیست؟

کنش در شرایط اضطراری به روز شده   کیانی:گردش کار آمادگی و وا
کنش در شرایط اضطراری برای کارکنان،  است. دوره های آموزشی وا
جلسات دوره ای و مانورها برگزار می گردند و نصب پوستر ایمنی در ورودی 

ساختمان ها، توزیع بروشور و آموزش های رودررو نیز انجام می شوند.
در موضوع استانداردهای ایمنی و بهداشت نگاه فوالد 

مبارکه چگونه است؟
مدرسی فر:رعایت استانداردها همیشه حداقل اقدامات در این حوزه 
است. فوالد مبارکه در فرایندهای خود بسیار فراتر از استانداردها عمل  
که می تواند سامت نیروی انسانی و  می کند، خصوصاً در مواردی 
محیط زیست را به خطر بیندازد. استانداردها دائماً در حال تغییر و به روز 
گاهی کامل از این موضوع، شرایط خود را  شدن هستند و فوالد مبارکه با آ
با آخرین استانداردهای روز جهانی تطبیق می دهد. نگاه فوالد مبارکه در 

ایمنی و محیط زیست همان توسعه پایدار است.
در سال 14۰1 چه اقدامات جدیدی در فوالد مبارکه در 

خصوص ایمنی صورت گرفته است؟ نگاه فوالد مبارکه به ایمنی 
پیمانکاران چگونه است؟

مدرسی فر:برنامه های ایمنی شرکت پنج ساله است و از سال 1401 برنامه 
پنج ساله سوم با رویکرد تحول دیجیتال و مواردی که در این زمینه 
می تواند ما را به سمت بهبود نتایج ترغیب کند، آغاز شده است. در 
مسیری حرکت می کنیم که نسبت به 10 سال گذشته کامًا بهبودیافته 

و متفاوت باشیم.
در مورد پیمانکاران نیز دستورالعمل  های ایمنی همانند فوالد مبارکه 
است و  در همه زمینه های ایمنی، بهداشت و محیط زیست بازرسی  انجام 
می شود. هرگونه مغایرت در سیستم ثبت می شود و درصورتی که وضعیت 
رعایت استانداردهای ایمنی در شرکت های پیمانکار طی پایش های 
به عمل آمده خوب نبود، حتی به لغو قرارداد نیز منجر می شود. خط قرمز 

فوالد مبارکه ایمنی است.

امکان استفاده از مصالح سرباره ای فوالد مبارکه
 در پروژه های عمرانی درون و برون سازمانی

با تأیید مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی میسر شد؛

یست در مسیر  توسعه پایدار است حرکت فوالد مبارکه در حوزه ایمنی و محیط ز
مدیریت بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست:

مجید غیاثوند
 رئیس امور پسماند

حسین مدرسی فر
 مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست

 جواد کیانی
رئیس ایمنی، بهداشت حرفه ای و آتش نشانی
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خبــــــر کوتاه

نادر زاهدی، رئیس سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن خوزستان 
از صدور مجوز تأمین مواد اولیه شرکت فوالد هفت تپه خبر داد و 
گفت: از همه ظرفیت های استانی و ملی برای رفع موانع تولید و احیای 
واحدهای صنعتی استفاده خواهیم کرد. در تالشیم تا با پیگیری های 
الزم جهت حل مشکالت صنایع در خوزستان اقدام کنیم. شرکت های 
دانش بنیان خوزستان از ظرفیت مناسب برای تأمین مواد اولیه صنایع 
برخوردارند و الزم است به این مهم توجه ویژه شود.

همت آبادی، رئیس نظارت بر فضای سبز شرکت مجتمع فوالد خراسان 
کی پروژه »احداث مخزن ذخیره و بازچرخانی« پساب  گفت:عملیات خا
با ظرفیت ۳۵۰ هزار مترمکعب، با هدف مدیریت بهینه مصرف آب در 
شرکت مجتمع فوالد خراسان به اتمام رسید. با اجرای این پروژه، امکان 
ذخیره، تصفیه و بازچرخانی روزانه ۳۰۰۰ مترمکعب پساب در داخل 
سایت صنعتی بدون در نظر گرفتن پساب حاصل از اجرای سیستم 
فاضالب شهری نیشابور و جمع آوری آب های سطحی فراهم می شود.

 خـبــــــــــــــــــر      

صدور مجوز تأمین مواد اولیه 
ج از بورس برای فوالد هفت تپه خار

اجرای بزرگ ترین مخزن ذخیره 
و بازچرخانی پساب در فوالد خراسان

برای اصالح ناترازی ها در صنعت فوالد 

اقدام کردیم

بهره وری و بهینه سازی مصرف، راهکار 

تأمین انرژی صنایع

معاون وزارت صمت گفت: برای اصالح ناترازی ها در 
صنعت فوالد برنامه ریزی های الزم صورت گرفت.

علی نبوی در خصوص طرح تولید 55 میلیون تنی فوالد و جای 
خالی پیوست انرژی در این طرح بیان کرد: یکی از زیرساخت های 
الزم برای توسعه صنعتی کشور، تأمین انرژی است که در بخش 
صنعت مورداستفاده قرار می گیرد. در حلقه های زنجیره صنعت 
که بر همین  فوالد، 55 میلیون تن تولید هدف گذاری شده 
اساس، ظرفیت سازی هایی نیز رخ داده است. البته در برخی از 
حلقه ها ازجمله نورد به این هدف رسیدیم، اما در بخش هایی 
مانند کنسانتره و گندله سازی ذوب همچنان در دست اقدام 

هستند.
وی با اشاره به اقدامات وزارتخانه صمت برای اصاح ناترازی ها، 
گفت: این وزارتخانه برای اصاح ناترازی ها در صنعت فوالد 
که ظرفیت بااستفاده  برنامه ریزی های زیادی را انجام داد، چرا
در حلقه های مختلف تولید وجود داشت که بحث انرژی نیز 

به عنوان زیرساخت اصلی تولید در لیست فوریت ها قرار گرفت.
معاون وزارت صمت با بیان اینکه فوالد به عنوان یک صنعت 
انرژی بر در اولویت قرار دارد، تصریح کرد: برخی صاحب نظران 
که هدف گذاری 55 میلیون تن تا حدی به دوراز  معتقدند 
ظرفیت های کشور بوده است که از دالیل آن می توان به کمبود 

مواد معدنی مانند سنگ آهن اشاره کرد.
به گفته وی، محدودیت هایی در بحث انرژی اعم از آب، برق و گاز 
در تولید وجود دارد که به همین دلیل، ناچار هستیم در مقاطعی 
از سال برق یا گاز واحدهای صنعتی را قطع کنیم که این کار، 

صدمه جدی به تولید کشور وارد می کند.
نبوی اضافه کرد: آسیب واردشده از محدودیت های انرژی به 
تولید کشور، عما سودآوری شرکت ها را تحت الشعاع قرار خواهد 
داد. بر همین اساس، وزارت صمت برنامه ریزی کرد تا برخی 
شرکت ها، زیرساخت های حوزه تولید برق و گاز را خودشان 

به صورت پایدار برنامه ریزی و تأمین کنند.
رئیس هیئت عامل ایدرو بااینکه بهینه سازی و کاهش شدت 
مصرف انرژی در بخش صنعت کشور و طرح نوسازی و بازسازی 
واحدهای صنعتی و معدنی در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته 
است، اظهار داشت: در این راستا ظرفیت های خوبی وجود 
دارد و با توجه به جلسات برگزارشده، امیدواریم در قوانین بودجه 
سال های آتی یا در برنامه هفتم توسعه بتوانیم اقدامات مؤثری 
غ از بحث انرژی، در حوزه  را پایه ریزی کنیم. درهرصورت فار
ک از نرخ  سرمایه گذاری صنعت کشور به دلیل اینکه نرخ استها
سرمایه گذاری پیشی گرفته است، ملزم هستیم سرمایه گذاری 
برای نوسازی واحدها را انجام دهیم که این اقدام نیز در دستور 

کار برنامه وزارت صمت قرار گرفته است.
 منبع: فوالدبان

مدیر زیرساخت سازمان توسعه و نوسازی معادن و 
صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( گفت: بهره وری در استفاده از 
انرژی و ورود صنایع به بخش تأمین، دو راهکار اصلی برای رفع 

محدودیت در صنایع است.
 منیژه غامرضایی با اشاره به اینکه در حوزه بهره وری سال هاست 
صنعت فوالد پیشروست و توانسته از فناوری مناسب و بهره ور 
استفاده کند، افزود: صنایع فوالدی عاوه بر بهره وری بیشتر 
در مصرف انرژی، باید به بخش تأمین انرژی موردنیاز خود 

ورود کنند.
گفت: راهکار دیگر برای تأمین انرژی موردنیاز صنعت،  وی 

بهینه سازی مصرف انرژی در سایر بخش هاست.
مدیر زیرساخت ایمیدرو افزود: به عنوان مثال، وارد شدن به 
موضوع تکمیل سیکل نیروگاه ها و یا بهینه شدن مصارف خانگی، 
می تواند راهکار مناسبی برای ذخیره انرژی و استفاده آن برای 

تأمین نیاز صنعت باشد.
غامرضایی ادامه داد: سرمایه گذاران جدیدی که وارد صنعت 
فوالد می شوند، با توجه به اینکه هزینه های سرمایه گذاری در 
زیرساخت، بخش عمده ای از طرح را پوشش می دهد، باید در 
کنار دریا باشند و یا در کنار مخازن گازی مستقر شوند تا با کمترین 

محدودیت مواجه شوند.
مدیر زیرساخت ایمیدرو گفت: برای این موضوع، منع قانونی 
انرژی،  تأمین کننده  دستگاه های  اینکه  مگر  ندارد  وجود 

محدودیت هایی را ایجاد کنند.
   منبع: تحلیل بازار

رئیس ایدرو:

مدیر زیرساخت ایمیدرو مطرح کرد:

افزایش 20 درصدی کیفیت محصوالت مرکب در نورد سرد

ارتقای  کیفی محیط کارخانه، گامی مؤثر در راستای اهداف سازمانی
شرکت فوالد مبارکه اصفهان به عنوان بزرگ ترین 
که همواره ارتقای  کشور  واحد صنعتی پیشرو 
را  انسانی  نیروی  رضایتمندی  و  کار  کیفیت 
جزو اولویت های اساسی خود قرار داده، برنامه هایی را برای 
زیباسازی محیط کار با رویکرد ارگونومی محیط در نظر گرفته است 
و بر همین اساس بخش زیباسازی محیط واحد مدیریت شهری 
فوالد مبارکه با بهره گیری از دانش متخصصان حوزه طراحی 
شهری، قصد دارد با ارتقای کیفیت محیطی کارخانه گامی مؤثر 

در راستای اهداف سازمانی بردارد.
مطلب فوق را سید محمدجواد مجیدی مدیر مدیریت شهری فوالد 
مبارکه در گفت وگو با خبرنگار فوالد مطرح کرد. وی در ادامه به بیان 
رویکرد مدیریت شرکت در خصوص اهمیت زیباسازی محیط کار 

پرداخته است. با ما همراه باشید.
قدری درباره اهمیت و لزوم تطابق محیط کار با کاربران 

توضیح دهید.
تردیدی نیست که پیشرفت فناوری در کنار ایفای نقش مثبت در 
راستای بهبود استانداردهای زندگی انسان، تبعاتی منفی نیز به 
همراه داشته است و به همین دلیل امروزه برنامه هایی که کاستن از 
این جنبه های نامطلوب را تحقق بخشد از اهمیت بسزایی برخوردار 
است. نکته قابل توجه اینکه محیط زندگی افراد امروزه به محیط 
زندگی خصوصی محدود نیست و به فراخور حضور انسان در اجتماع، 
محیط های اجتماعی اعم از محیط شهری، اداری و صنعتی نیز 
بخشی جدایی ناپذیر از زندگی افراد به حساب می آید. در این میان 
با توجه به گذران بخش عمده ای از زندگی انسان در محیط های 
کاری، لزوم تطابق هرچه بیشتر محیط کار با انسان به منظور ایجاد 
شرایط سالم تر، اصلی اساسی در برنامه ریزی سازمان های پیشرو 

به حساب می آید.

به نظر شما ارگونومی و زیبایی محیط کار چه تأثیری بر کارکنان 
سازمان ها دارد؟

یکی از ابزارهایی که سازمان ها در راستای دست یابی به این هدف 
از آن کمک می گیرند ارگونومی محیط کار به عنوان روشی برای ایجاد 
گر هدف کلی  تطابق هرچه بیشتر بین محیط کار با کاربران است. ا
ارگونومی محیط کار را ارتقای سامتی نیروی کار در نظر بگیریم، 
به یقین سامت روان نیز بخشی اساسی از این موضوع خواهد بود 
و ارگونومی محیط کار از طریق ایجاد محیطی مناسب از نظر روحی 
و روانی، نقش عمده ای در تأمین آن و همچنین افزایش بهره وری 
نیروی کار خواهد داشت. بعد سامت روان در ارگونومی به این 
معناست که محیط کار باید به گونه ای طراحی شود که برای کارگران 
محیطی جذاب، آرامش بخش و عاری از هرگونه فشار عصبی باشد. 

کی یکی از شاخه های دانش ارگونومی است که در  ارگونومی ادرا
محیط های کاری، اهمیت رنگ ها و کاربرد آن ها را بر احساسات و 
ک کارکنان مورد بررسی قرار می دهد. در اینجا رنگ ها صرفاً از  ادرا
منظر زیباشناختی مورد توجه قرار نمی گیرد، بلکه آنچه اهمیت 

بیشتری دارد ارزش عملی رنگ ها در برآوردن اهداف خاص است. 
ارگونومی رنگ می تواند آثاری ازجمله افزایش کارایی، رضایتمندی 
کاری و افزایش بهره وری داشته باشد.  شغلی، افزایش روحیه 
به عنوان مثال، استفاده از رنگ های مایم در محیط های کاری با 
فعالیت بدنی زیاد می تواند در کاهش خستگی کارکنان نقش داشته 
باشد و یا در مقابل استفاده از رنگ های گرم در محیط های کاری که 
فعالیت بدنی کم جزو ماهیت آن هاست به افراد کمک خواهد کرد 

که دچار خواب آلودگی نشوند.
آیا این زیبایی فقط در رنگ ها خالصه می شود؟

خیر. امروزه بسیاری از کشورهای جهان با بهره گیری از تأثیرات 
ح ها و روش های  و کارکردهای روانی زیباسازی با استفاده از طر
مختلف، جهت زیباسازی فضاهای عمومی شهرها و محوطه های 
عمومی و فضاهای پرتردد اقدام می کنند. این موضوع در محیط های 
پرتنش شامل محیط های صنعتی با توجه به اهمیت سامت روان، 
فراتر از یک امر عادی است و یک ضرورت به حساب می آید. باید توجه 
داشت که زیبایی در جنبه های مختلف از قبیل فرم، محتوا و رنگ 

بروز می یابد و پرداختن به هریک از این جنبه ها تأثیرات خود را در 
پی خواهد داشت؛ بنابراین می توان گفت زیبایی صرفاً رنگ نیست 
و رعایت تناسب یکی از اصول زیباسازی است که در طراحی ها باید 
رعایت گردد. در واقع زیبایی عبارت است از همگونی و تناسب میان 

محتوا، فرم و جنبه های بصری و مفهومی.
با توضیحات فوق، نگاه فوالد مبارکه به این موضوع چگونه 

است؟
که شرکت فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین واحد صنعتی پیشرو  ازآنجا
کشور همراه ارتقای کیفیت کار و رضایتمندی نیروی انسانی را جزو 
اولویت های اساسی خود قرار داده، برنامه هایی را برای زیباسازی 
محیط کار با رویکرد ارگونومی محیط در نظر گرفته است و بر همین 
اساس بخش زیباسازی محیط واحد مدیریت شهری فوالد مبارکه 
با بهره گیری از دانش متخصصان حوزه طراحی شهری قصد دارد 
با ارتقای کیفیت محیطی کارخانه گامی مؤثر در راستای اهداف 

سازمانی بردارد.
با افتخار می توان اذعان داشت فوالد مبارکه اصفهان اولین کارخانه 
گرافیک محیطی و  که با استفاده از دو رویکرد  کشور است  در 
کتیکال )اقدامات کوتاه مدت، کم هزینه و با بازدهی  شهرسازی تا
باال( و انجام 80 پروژه زیباسازی طی یک سال اخیر به ارتقای کیفیت 

محیط و ایجاد سرزندگی در محوطه کارخانه پرداخته است.
از نظر کارکنان در فرایند زیباسازی محیط کار استفاده می کنید؟

. به یقین آنچه شایسته فوالد مبارکه و کارکنان آن است  بله قطعاً
تاش و برنامه ریزی بیشتری را طلب می کند و بر همین اساس و 
در جهت ارتقای کیفیت بهره وری و مشارکت کارکنان محترم در 
راستای ایجاد محیطی بهتر و سرزنده تر، بخش زیباسازی محیط از 
طریق شماره 09108045055 در اپلیکیشن ایتا آماده دریافت نظرات 

پیشنهاد ها و انتقادات همکاران عزیز است.

مدیر محصوالت پوشش دار و نهایی نورد سرد فوالد 
مبارکه از افزایش چشمگیر کیفیت محصوالت مرکب 
در خط اسلیتر خبر داد و افزود: این دستاورد با اتکا به 
کثری محصوالت  دانش فنی کارشناسان داخلی و با هدف تأمین حدا

خاص به بار نشست.
ع در تشریح بخش های مختلف خطوط نهایی ناحیه نورد  محسن زار
سرد و اهمیت عملکرد هریک از این بخش ها گفت: خطوط نهایی شامل 
چهار خط اصاح، دو خط برش و یک خط برش نواری است که مهم ترین 
اهداف آن ها عبارت اند: بازرسی سطوح کاف، حذف موج ورق و بهبود 
صافی سطح ورق، برش کناری جهت یکنواخت کردن عرض در حد 
تلورانس موردنیاز، قطع قسمت های معیوب و یا دارای عیوب غیرممتد، 
قطع قسمت های غیریکنواخت ضخامتی )بیشتر از تلورانس مجاز(، 
روغن کاری سطح ورق، تقسیم کاف به کاف های با تناژ کمتر متناسب 
با تجهیزات مشتریان و برش کاف به صورت صفحاتی با ابعاد از پیش 

تعیین شده و تبدیل کاف به بسته های ورق.
وی محصول نهایی خطوط نهایی را کاف و ورق سرد اعام کرد و ادامه 
داد: این محصوالت در بازار به کاف و ورق روغنی معروف هستند و عمده 

کاربردهای آن نیز شامل صنایع خودروسازی، لوازم خانگی، صنایع فلزی، 
فیلترسازی، رادیاتورسازی، تانک و بشکه سازی، موتورهای الکتریکی 
و برخی موارد دیگر می شود و پس از طی مراحل تولید در واحد خطوط 
نهایی، محصوالت ناحیه نورد سرد بر اساس کدهای تعریف شده، 

بسته بندی و برای مشتریان ارسال می گردد.
مدیر محصوالت پوشش دار و نهایی نورد سرد فوالد مبارکه خاطرنشان 
کید مدیریت ارشد سازمان بر تولید کاف نامتقارن و ارتقای  کرد: در پی تأ
کیفیت محصوالت در این خط، پروژه سیستم کنترل برش ورق، پس از 
بررسی و امکان سنجی پروژه موتورایز کردن با توجه به اهمیت تولید ورِق 
کیفیت جهت مصارف خاص در کشور در دستور کار قرار گرفت. در ادامه  با
کار، تیمی متشکل از کارشناسان بخش های مکانیک، برق و PLC در بازه 
زمانی بسیار کوتاهی توانستند بدون ایجاد توقف طوالنی مدت در خط، 
پروژه سیستم کنترل برش را با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن 

آغاز کنند و پس از گذشت کمتر از یک ماه به انجام برسانند.
رئیس خطوط نهایی نیز در همین زمینه گفت: یکی از گام های بزرگی 
که برای نیل به این هدف برداشته شد موتورایز کردن سیستم کنترل 
برش خط اسلیتر بود که این کار با همت و خرد جمعی حاصل گردید. 

با انجام این پروژه، بهبود 20 درصدی در کیفیت برش ورق حاصل شد 
و نیاز به دوباره کاری کاف برای رفع عیب موج به میزان زیادی تقلیل 
یافت. همچنین با افزایش 20 درصدی سرعت خط، عماً زمان توقفات 

اضطراری جهت رفع عیوب به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرد.
کید بر اینکه این کار برای اولین بار در کشور انجام  کساری با تأ رامین خا
شده است، ادامه داد: بزرگ ترین چالش در زمان اجرای این قبیل پروژه ها 
احتمال عدم هماهنگی و یکپارچگی در سیستم برق و PLC خط است که 
خوشبختانه با همت همکاران تولید و تعمیرات، این هماهنگی و اجرا با 
نظم و مدیریت چشمگیری حاصل شد و هیچ مشکلی در سیستم برق و 

PLC خط ایجاد نگردید.
کید کرد:  ع، مدیر محصوالت پوشش دار و نهایی نورد سرد تأ محسن زار
دست یابی به این هدف در شرایطی که تحریم ها مانع بزرگی برای صنعت 
فوالد و به خصوص ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه محسوب می شود 
و در راستای اهداف سازمان و لبیک به منویات مقام معظم رهبری در سال 

»تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« محقق گردید.
کارکنان خطوط نهایی،  وی در پایان این موفقیت را مرهون تاش 

واحدهای پشتیبانی و گروه فنی تولید دانست و از ایشان قدردانی کرد.

مدیر مدیریت شهری فوالد مبارکه:

محسن زارع
مدیر محصوالت پوشش دار و نهایی نورد سرد
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کمبود انرژی و زیرساخت بین تولید فوالد و 

ظرفیت موجود فاصله انداخته است

محدودیت های انرژی عامل بالاستفاده 

ماندن ظرفیت 15 میلیون تنی فوالد

کید بر مصرف بهینه گاز در واحدهای فوالدی تعیین تکلیف 27۰۰ معدن کشورتأ

سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در حاشیه دهمین 
گفت: از ۳  جلسه نظارت ستادی رئیس جمهور بر دستگاه های اجرایی 
هزار معدن بالتکلیف، مالکیت ۲۷۰۰ معدن تکلیف روشن شده است. 
همچنین حقوق دولتی معادن یعنی سهمی که دولت باید بگیرد امسال 
حال  در  که  است  شده  پیش بینی  تومان  میلیارد  هزار  به ۴۰  نزدیک 
محقق شدن است. سال گذشته با اینکه حقوق دولتی از معادن ۱۰ هزار 
میلیارد تومان بود، ولی ۱۹ هزار میلیارد تومان دریافت شد.

کهـزادی، مدیرعامـل شـرکت صنعـت فوالد شـادگان بـر مدیریت  حسـین 
کـرد و گفـت:  کیـد  گاز در شـرکت های فـوالدی تأ صحیـح و بهینـه مصـرف 
گاز و بـرق بـرای مصـرف  بـرای رفـع ایـن مشـکل افزایـش ظرفیـت تولیـد 
واحدهـای بـزرگ صنعتـی و فـوالدی در کشـور ضروری اسـت. تولید فوالد 
کرده و قطعا اعمال  گاز طراحی و توسـعه پیدا  کشـور بر اسـاس منابع غنی 
گاز و بـرق، لطمـه بزرگی به میزان تولید محصوالت  محدودیـت در عرضـه 
کشـور وارد می کنـد. فـوالدی در 

خبـــــر کوتاه

خبــــــــــــــــــر    

مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران گفت: کمبود انرژی و 
زیرساخت های موردنیاز در صنعت فوالد بین میزان تولید و 

ظرفیت های موجود در کشور فاصله انداخته است.
کنون کمبود زیرساخت های موردنیاز  محمد آقاجانلو افزود: هم ا
صنعت فوالد به خصوص در زمینه کمبود گاز و برق تولید فوالد 
را در شرکت های فوالدی کشور تحت تأثیر قرار داده و روند آن را 

کاهشی کرده است.
کید کرد: بااین حال امسال  مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران تأ
با تعامات خوبی که با مسئوالن وزارت نیرو انجام شد، برق 
فوالدسازان نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری داشت، اما 

کمبود گاز مشکات بزرگی را به وجود آورده است.
آقاجانلو با بیان اینکه انتظار فعاالن عرصه صنعت فوالد کشور 
این است که در تأمین برق موردنیاز مشکلی وجود نداشته باشد، 
افزود: بااین حال بازهم شاهد کمبودهایی در این زمینه در صنایع 

بزرگ کشور هستیم.
مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران اظهارداشت: کمبود گاز و انرژی 
شرایط را برای فوالدسازان سخت کرده و این مسئله مشکاتی را 
کنون فشار زیادی را  برای صنعت فوالد کشور به وجود آورده و هم ا

بر واحدهای فوالدی کشور تحمیل می کند.
آقاجانلو بیان کرد: کمبود گاز در صنعت فوالد کشور سبب شده که 
فوالدسازان امسال بخشی از تولید خود را از دست بدهند و آثار این 

مسئله مهم بر زنجیره تولید فوالد کشور نیز تأثیرگذار خواهد بود.
وی یادآور شد: کمبود گاز و قطعی آن روند تولید واحدهای اصلی 
کنون در همه  مصرف کننده را تحت تاثیر قرار داده به طوری هم ا

واحدهای صنعتی با کاهش تولید مواجه هستیم.
امیدوارم  کرد:  ایران تصریح  مدیرعامل شرکت ملی فوالد 
مسئوالن شرکت ملی گاز طوری برنامه ریزی کنند که واحدهای 
بزرگ صنعتی و فوالدی بتوانند در زمینه تأمین گاز موردنیاز 
سرمایه گذاری های الزم را انجام دهند تا فوالدسازان بتوانند به 

سهولت از گاز تولیدی خود مصرف کنند.
گر واحدهای فوالدی به دنبال تولید برق  آقاجانلو اظهار داشت: ا
و ساخت نیروگاه های برقی نیز باشند بازهم مشکل گاز وجود 
گر نتوانند گاز و سوخت موردنیاز خود را تأمین  خواهد داشت و ا
کنند، مشکات اساسی خواهند داشت، لذا انتظار ما این است که 

مشکل گاز واحدهای فوالدی در کشور حل وفصل شود.
مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران در موضوع ارائه راهکارهای 
مناسب برای تأمین گاز موردنیاز واحدهای فوالدی کشور بیان 
کرد: همان طوری که واحدهای فوالدی در مسئله آب ورود و 
تاحدودی مشکات آب خود را برطرف کردند، پیشنهاد ما این 
است که با ارائه یک راهکار مشترک با مسئوالن مربوطه و تشکیل 
یک زنجیره بزرگ از واحدهای معدنی و صنایع معدنی و انجام 
سرمایه گذاری های الزم، کمبود گاز مصرفی زنجیره تولید فوالد 

را تأمین کنند.
   منبع: دنیای معدن

کنون 45  رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد گفت: هم ا
میلیون تن ظرفیت تولید فوالد در کشور وجود دارد، اما به 
علت محدودیت های انرژی در عمل حدود 30 میلیون تن 

فوالد تولید می کنیم.
بهرام سبحانی با اشاره به اینکه صنعت فوالد به عنوان صنعتی مادر 
با بیشتر سازمان های زیرساختی کشور در ارتباط است، گفت: 

به صورت جزیره ای نمی توان صنعت فوالد را پیش برد.
وی افزود: هم بخش حمل ونقل )ریلی و جاده ای( و هم بخش 
انرژی )برق و گاز(، باید به صورت هماهنگ و متناسب با ظرفیت 
گر هرکدام از این بخش ها از توسعه فوالد  فوالد، توسعه پیدا کنند. ا

عقب بماند، ظرفیت تولید فوالد کشور معطل می ماند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد تصریح کرد: در گرمای هوا 
محدودیت برق و در فصل سرما محدودیت گاز برای صنعتی 

پیشرو مانند فوالد اتفاق مناسبی نیست.
سبحانی ادامه داد: در حال حاضر تولید فوالد فقط در بخش 
خصوصی انجام می شود و دیگر مانند گذشته که فوالدی ها دولتی 
بودند، نیست بنابراین باید از بخش خصوصی که در این صنعت 

اشتغال زا و ارزآور، سرمایه گذاری می کند حمایت کرد.
وی افزود: مشکل تأمین انرژی به دلیل ناهماهنگی میان سه 
وزارتخانه نیرو، نفت و صنعت است. دراین بین وزارت صمت از 
ک کارخانه های جدید فوالدی که مجوزشان  تأمین انرژی و خورا

را صادر می کند، مطمئن نیست.
   منبع: دنیای معدن

مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران مطرح کرد:

کارشناس گروه فنی ناحیه نورد گرم فوالد مبارکه 
از کاهش 21 درصدی مصرف آب در گردش فرایند 

پوسته زدایی نورد گرم خبر داد.
 امین صالحی با اشاره به اهمیت و نقش آب در فرایند نورد تختال و 
تولید کاف گرم گفت: با اجرای پروژه ارتقا و بهینه سازی کلکتورهای 
پوسته زدای خط نورد گرم، عاوه بر ارتقای کیفیت سطحی محصوالت 
گرم و سرد، با طراحی مناسب کلکتور و به کارگیری نازل های نسل جدید، 
مصرف آب در گردش این فرایند به میزان 300 مترمکعب در ساعت 

کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه از مهم ترین پارامترهای طراحی کلکتورهای پوسته زدا 
میزان ضربه آب، دبی خروجی نازل ها و تعداد نازل روی هر کلکتور است، 
که ارتفاع نازل ها تا سطح بار تأثیر بسیار زیادی بر ضربه آب روی  گفت: ازآنجا

سطح بار دارد، در این پروژه با استفاده از نرم افزار شبیه ساز پوسته  زدایی، 
ارتفاع بهینه نازل ها با توجه به نوع آن ها محاسبه شد و با توجه به 
محدودیت های تولیدی، ارتفاع بهینه ای برای کلکتورها تا سطح تختال 

یا بار طراحی گردید.
کارشناس گروه فنی ناحیه نورد گرم درخصوص اهمیت نقش نازل ها در 
این فرایند تصریح کرد: در نسل جدید نازل های پوسته زدا، با استفاده 
از یک قطعه اضافی که بر روی نازل نصب می شود، عاوه بر فیلتراسیون 
آب ورودی به نازل، جریان متاطم آب به جریانی آرام و یکنواخت تبدیل 
می شود که عاوه بر افزایش ضربه آب روی ورق، کاهش مصرف آب را نیز 

در پی خواهد داشت.
به گفته وی این پروژه طی مدت 4 سال با همکاری مؤثر واحدهای گروه 
فنی تولید، دفتر فنی تعمیرات، تولید و تعمیرات خط نورد گرم، توزیع 

انرژی و سیاالت و خرید مواد مصرفی به انجام رسیده است.
کاهش مصرف آب و افزایش عمر تجهیزات

در همین زمینه، محمدحسن ملکی، کارشناس تعمیرات مکانیک 
انرژی و سیاالت نیز افزود: تصفیه خانه نورد گرم وظیفه تصفیه فیزیکی 
گردش این واحد و تنظیم دمای آن را عهده دار است. آب  آب در 
 Scale( مصرفی در فرایند پوسته زدایی به حوضچه های مخصوص
Pit( هدایت می شود. پس از جداسازی پوسته ها و لجن های موجود 
در آن، ته نشینی نهایی در زالل ساز )Clarifier( انجام می گیرد و رسوبات 
باقی مانده از آن جدا می شود. سپس آب توسط ایستگاه پمپاژ شماره10 
)P10( به سمت فیلترهای شنی )Sand Filter( هدایت می گردد و 
جداسازی نهایی رسوبات صورت می پذیرد. در مرحله بعدی، در 
برج های خنک کننده )Cooling Towers( ده تایی از دمای آب کاسته 

می شود و ایستگاه های پمپاژ P10 و P11 آن را به نورد گرم و محل های 
مصرف برمی گردانند.

با اجرای موفقیت آمیز این پروژه، عاوه بر کاهش حدود 300 مترمکعب 
در ساعت آِب در گردش تصفیه خانه نورد گرم، بار سندفیلترهای این 
واحد کاهش می یابد و در درازمدت منجر به افزایش عمر تجهیزات 

می گردد.
امین صالحی، کارشناس گروه فنی ناحیه نورد گرم، این دستاورد مهم 
را به تمامی کارکنان، ذی نفعان و شرکای کسب وکار گروه فوالد مبارکه 
تبریک گفت و در همین زمینه از حمایت های مدیریت ارشد سازمان، 
گرم، مدیریت انرژی و  معاونت بهره برداری، مدیریت ناحیه نورد 
سیاالت و زحمات همکاران ناحیه نورد گرم و پشتیبانی سایر نواحی 

تشکر و قدردانی کرد.

گزارشگر برنامه  هم زمان با ایام هفته پژوهش، 
رادیوفوالد، به صورت حضوری و تلفنی میزبان 
شهرام عباسی، مدیر واحد تحقیق و توسعه و مسعود 
کز تحقیقاتی فوالد مبارکه  هراتیان، رئیس حوزه ارتباط دانشگاه و مرا
بوده و ضمن طرح سؤاالت خود تالش کرده است تا شما خوانندگان 
محترم خبرنامه را با کم و کیف و فرایند کار و اقدامات این مدیریت مؤثر 

در فوالد مبارکه آشنا کند. با ما همراه باشید.
به عنوان نخستین سؤال، بفرمایید مدیریت تحقیق و 
توسعه فوالد مبارکه از چه بخش هایی تشکیل شده و چه 

وظایفی را بر عهده دارد؟
عباسی:

کز تحقیقاتی،  این واحد از پنج زیرمجموعه ارتباط با دانشگاه و مرا
تحقیقات خدمات فنی و مهندسی، فرایندهای تولید، مواد و انرژی 
و تحقیقات بازار تشکیل شده است که همگی نظارت بر پروژه های 

تحقیقاتی را بر عهده دارند.
کز تحقیقاتی به طور خاص به عنوان دفتر  واحد ارتباط با دانشگاه ها و مرا
فنی، کلیه فعالیت های قراردادی، تنظیم قراردادها، تنظیم دستور کارها 
و تخصیص بودجه را انجام می دهد. به عاوه، برنامه ریزی و تهیه کلیه 
کز دانشگاهی و تحقیقاتی  گزارش های تحقیق و توسعه، ارتباط با کلیه مرا
و شرکت های دانش بنیان و مدیریت کتابخانه شرکت فوالد مبارکه نیز 
بر عهده این واحد است. تهیه و تدوین سبد پروژه های تحقیقاتی، 
گاهی  فراخوان موضوعات مختلف و انتشار آن ها در سایت به منظور آ
کز تحقیقاتی، تدوین و به روزرسانی کلیه گردشکارها، نظارت بر اجرای  مرا
درست گردشکارها و تهیه کلیه منابع مالی و دانشی موردنیاز پروژه های 
تحقیقاتی، مانند کتاب، مجله و سایت های اطاع رسانی در این واحد 

انجام می شود.
در حال حاضر چند طرح پژوهشی و تحقیقی در دست 

اجرا دارید؟
در سال جاری 134 پروژه تحقیقاتی در دست انجام داریم که از این 
تعداد حدود 26 مورد در سال جاری تعریف شده است که امیدواریم با 

برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان سال به سرانجام برسند.
کز تحقیقاتی و پژوهشی و  میزان همکاری شما با مرا

کز دانش بنیان چگونه است؟ دانشگاه ها و مرا
خوشبختانه فوالد مبارکه از بدو راه اندازی، واحد تحقیق و توسعه 
کز تحقیقاتی و  خود را هم تأسیس کرده و از همان ابتدا با ارتباط با مرا
دانشگاه ها، پروژه های تحقیقاتی خود را آغاز    و  روزبه روز    این ارتباطات 

را تقویت نموده است.
در حال حاضر فوالد مبارکه با 130 دانشگاه قرارداد و ارتباط نزدیک دارد، 
ازجمله دانشگاه های صنعتی و اصفهان، شهرک علمی تحقیقاتی، 
دانشگاه های آزاد و دانشگاه های تهران و سایر استان های کشور  که 
به فراخور نیازهای موجود، قراردادهایی منعقد شده که به پروژه های 
تحقیقاتی هم منجر شده اند. فوالد مبارکه زیرساختی را فراهم کرده تا 
برای حل مسائل خود از نظر ایده پردازان و پژوهشگران سراسر کشور 

بیشتر بهره مند گردد.

توسعه متوازن یکی از راهبردهای فوالد مبارکه است. در 
حوزه تحقیقات چه برنامه ریزی هایی انجام شده است؟

سال 95 بودجه تحقیق و توسعه فوالد مبارکه حدود 34 میلیارد ریال 
بوده است که تا سال 1402 این بودجه نزدیک به 100 برابر شده است. با 
حمایت های مدیرعامل و معاونت تکنولوژی بستر و زیرساخت مناسبی 
در این زمینه ایجاد شده تا بتوانیم در مسیر تعالی سازمان گام های 

مؤثری برداریم.
امروز فوالد مبارکه بر اساس زیست بوم نوآوری که طراحی کرده است 
ازجمله شرکت های »دو سو توان« محسوب می شود؛ به این معنی که 
کتشاف و پژوهش به بلوغ رسیده است.  هم در بهره برداری و هم در ا
هر شرکت برای تعالی و رشد نیاز به »دو سو توان« شدن دارد؛ یعنی برای 
رسیدن به  اوج توانایی ها به دو بال بلوغ در بهره برداری و بلوغ در قابلیت 
کتشاف نیاز دارد که در نتیجه می تواند به اهداف خود در زمینه نوآوری،  ا
تولید و بهره برداری برسد. در زمینه بهره برداری، هم از نظر کمیت و 
هم از نظر کیفیت تولید، امروز شرکت در جایگاه ایدئال قرار دارد و از نظر 
داشتن دانش بهره برداری از خطوط تولید و افزایش بهره وری در سطح 
عالی است، اما در این سال های پس از بهره برداری، نیاز به کسب دانش 
در زمینه های توسعه فناوری و نوآوری در همه ابعاد، مانند نوآوری در 
محصول، خدمات، فرایندها و حتی کسب وکار حس شده؛ بنابراین 
کتشاف هم که بال دوم است، با برنامه ریزی های  در زمینه پژوهش و ا
صورت گرفته این بخش هم پوشش داده شده و با مرکز نوآوری که تأسیس 
شده و بودجه هایی که تخصیص یافته، وظیفه ای که واحد تحقیق و 
توسعه باید در قالب سند چشم انداز انجام دهد به صورت استراتژیک و 

زیرساختی در حال انجام است.
از کیفیــت پروژه هــای تحقیقاتــی کــه تابه حــال انجــام 
شــده چه میزان رضایــت داریــد؟ ایــن پروژه ها چقدر توانســته 

مشکالت سازمان را حل کند؟
هراتیان:

در تحقیق و توسعه شاخصی برای کیفیت داریم و در هر فاز، گزارش های 
پروژه را براساس شاخص های تعریف شده و با همکاری نواحی تولیدی یا 
واحدهای متقاضی پروژه، ارزیابی می کنیم و امتیاز را می سنجیم. طی 
چند سال گذشته میانگین امتیاز از 87 به 91 رسیده و این نشان می دهد 

کیفیت پروژه های تحقیقاتی قابل قبول و مناسب بوده است.
دنیا به سمت پروژه های هوشمندسازی و همکاری ربات 
و انسان حرکت می کند. نتایج مطالعات و اقدامات فوالد 

مبارکه در این زمینه چگونه است؟
هوشمندسازی و ربات و محیط زیست و این مباحث در زمینه کلی تحول 
دیجیتال از یکی دو سال پیش در فوالد مبارکه شروع شده و واحد تحقیق 
و توسعه هم بر همین مبنا با اهداف کلی تحول دیجیتال همراه شده 
است. در این زمینه، چندین پروژه تعریف شده است، به عنوان مثال 
آنالیز دانه بندی گندله، پلتفرم هوشمند مشتریان و پروژه های دیگری که 
در حال انجام و یا در حال تعریف هستند. در زمینه های زیست محیطی 
هم همیشه فوالد مبارکه این دغدغه را داشته است و به این امر متعهد 
بوده و آلودگی های مختلفی را که می تواند مشکل ساز شود بررسی کرده 

و برای آن طرح هایی در نظر گرفته است. در بخش رباتیک هم بر اساس 
نیازمندی های شرکت پروژه هایی را در دست پیگیری داریم، به عنوان 
مثال می توان به طراحی و ساخت دو دستگاه ربات مارک زنی تختال 
در ماشین های ریخته گری اشاره کرد که از طریق شرکت پشتیبانی و 
توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه، در حال سرمایه گذاری در شرکت 

دانش بنیانی هستیم که در این زمینه کار می کند.
در زمینه مشارکت در فرایند اصالح و بهبود محصوالت و 

بهینه سازی فرایندها چه تحقیقاتی صورت گرفته است؟
برای بهبود محصوالت یکی دو سال است که تیم های مشترکی بین 
کارکنان فوالد مبارکه و پژوهشکده فوالد دانشگاه صنعتی اصفهان 
تشکیل شده است تا بتوانند محصوالت نوآورانه موردنیاز صنعت کشور 
را در کنار یکدیگر توسعه دهند. در همین زمینه محصول APIX70 برای 
پاسخ گویی به نیاز مشتریان صنعت نفت و گاز با پیشرفت 30 درصدی 

در حال انجام است.
برای تولید دانش های نوین چه اقدامات و تحقیقاتی 

انجام شده است؟ آیا رقبا در این زمینه رصد می شوند؟
کرده و سعی دارد  فوالد مبارکه از تولید محصوالت معمولی عبور 
محصوالت خاص با ارزش افزوده باال تولید کند. به همین منظور، 
تحقیقات و پروژه های توسعه ای را همه ساله تحت عنوان بررسی و 
مطالعه روند تکنولوژی های روز دنیا انجام می دهد. امسال نیز با کمک 
پژوهشکده فوالد دانشگاه صنعتی، در خصوص فوالدهای زنگ نزن 

مطالعاتی در دست اجرا دارد.
آیا امسال نمایشگاه و سمیناری بوده که شرکت کنید و 

تأثیرگذار بوده باشد؟
بله. اخیراً با حضور در جشنواره ملی فوالد، نیازهای فناورانه در حوزه های 
موردنیاز شرکت را ارائه کردیم و پس از فرصتی که به پژوهشگران و 
ایده پردازان داده شد، ایده ها و پیشنهادهای پژوهشی دریافت گردید 

کنون پروژه ها به صورت قرارداد در حال انجام است. و ا
در زمینه شناسایی نیازهای حال و آینده مشتریان و بازار و 

برآورده کردن نیازها چه تحقیقاتی صورت گرفته است؟
عباسی:

بخش تحقیقات بازار و مشتریان بخشی از ورودی های نیازهای پژوهشی 
فوالد مبارکه است. طی سال های گذشته کان روندهای حوزه فوالد 
ج از شرکت بررسی کردیم و یکی از این حوزه ها  را با کمک مشاوران خار
بخش محصوالت و بازار و مشتریان است که به صورت مدون برای 
مدیران ذی ربط ارائه می شود. ما اآلن می دانیم در آینده، صنعت فوالد 
و در حقیقت محصوالت فوالدی با چه رقبایی روبه رو خواهد بود و اینکه 
سیر مصرف و تولید ورق های فوالدی و محصوالت فوالدی به چه سمتی 
کز تحقیقی بیرونی انتقال  خواهد رفت. ما این ها را هم به دانشگاه ها و مرا
داده ایم و اعام کرده ایم که عاقه مندیم در این حوزه ها کار مشترک انجام 
دهیم. عاوه بر این، به کارشناسان شرکت در بخش های مختلف بازار، 
مشتریان و طراحی محصول این اطاعات داده  شده تا آن ها هم ذیل 
استراتژی های فوالد مبارکه برای توسعه محصول و افزایش کمی و کیفی 

سبد محصوالت فوالد مبارکه برنامه ریزی کنند.

شهرام عباسی
مدیر واحد تحقیق و توسعه

مسعود هراتیان
کز تحقیقاتی  رئیس حوزه ارتباط دانشگاه و مرا

همکاری فوالد مبارکه با 130 دانشگاه کشور
مدیر واحد تحقیق و توسعه فوالد مبارکه اعالم کرد:

کاهش 21 درصدی مصرف آب در نورد گرم
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مدیر واحد فناوری و اطالعات فوالد سنگان از راه اندازی 
پرتال سازمانی فوالد سنگان خبر داد.

مهدی احمدی در تشریح اهمیت راه اندازی این سامانه در 
فوالد سنگان عنوان کرد: سازمان ها برای برقراری ارتباطات 
گذاشتن محتوا از روش های  ک  درون سازمانی و به اشترا
گونی مانند نصب بولتن، شبکه های اجتماعی، پیامک  گونا
و... استفاده می کنند. یکی از ابزارهای کارآمد در این خصوص 
 )Intranet( یا اینترانت )Portals( پورتال های درون سازمانی
است. پورتال سازمانی معموالً یک نرم افزار مبتنی بر وب برای 
یکپارچه سازی اطاعات و محتوا، افراد و دسترسی ها در داخل 

سازمان و شرکت است.
مدیر واحد فناوری و اطاعات فوالد سنگان در گفت وگو با خبرنگار 
روابط عمومی این شرکت گفت: با راه اندازی پورتال سازمانی 
داده ها و محتواهای دسته بندی شده برای همه بخش ها در 
دسترس قرار گرفته و همچنین جهت تسهیل و اجرای فرایندهای 
درون سازمانی و دسترسی یکپارچه به همه سیستم های 

اطاعاتی، از یک سکوی واحد استفاده شده است.
احمدی در خصوص نحوه راه اندازی و امکانات این سیستم 
افزود: اخیراً در شرکت فوالد سنگان فاز یک این پروژه با 
پیاده سازی پورتال درون سازمانی با کمک شرکت مهندسی 
ایریسا به اتمام رسیده و نسخه اولیه آن در دسترس همکاران 

گرامی قرار گرفته است. 
وی ادامه داد: با استفاده از این سامانه تمامی همکاران می توانند 
از این خدمات بهره مند گردند: مشاهده اطاعیه های عمومی، 
ورود به سایر سیستم های اطاعاتی شامل IS-Suite، اتوماسیون 
اداری فرزین، مدیریت پروژه )سامیکس(، دسکتاپ مجازی 
)VDI(، نرم افزار سازمانی پوپک، سامانه اطاعاتی مدیریت 
آموزش )ایده(، سامانه اطاعاتی مدیریت عملکرد )ایده(، سامانه 
اطاعاتی مدیریت ارتباط با تأمین کنندگان )SRM(، سامانه 

.)SDP( و میز خدمت فناوری اطاعات )خدمات هتلینگ )آسا
کید بر اینکه این سیستم در حال  توسعه است و در آینده  وی با تأ
نزدیک امکانات دیگری به آن اضافه خواهد شد، افزود: ایجاد 
بستر امن و داخلی برای ارتباط درون سازمانی، ایجاد دروازه ورود 
به سایر سیستم های سازمانی ازجمله سیستم های اطاعاتی، 
دبیرخانه و پرسنلی، امکان مشاهده فهرست کارکنان به همراه 
شماره تماس آن ها )118 سازمانی( و اطاع از وضعیت حضور 
ک گذاری اطاعیه و موضوعات  جهت تماس، امکان به اشترا
بااهمیت و اطاع رسانی به موقع، دریافت بازخورد و نظرات 
همکاران درباره موضوعات مختلف، یکپارچه سازی بسترهای 
ارتباط و… از نکات مهم استقرار این پرتال بوده که ان شاءاهلل 

موجب افزایش بهره وری در حوزه های متفاوت خواهد شد.
احمدی در ادامه عنوان کرد: هدف از ایجاد پورتال فراهم ساختن 
بستر تعامل پویا و مؤثر کارمندان با یکدیگر و ارکان سازمان و 
مدیران است؛ ضمن اینکه از این پس، فرایند جست وجوی 
اطاعات آسان شده، زیرا کارکنان از طریق درگاهی که اطاعات 
تجاری و برنامه های کاربردی را در یک مکان جمع آوری می کند 
با یکدیگر تعامل دارند و سازمان نیز کلیه محتواها و موضوعات 
مرتبط شامل اعامیه ها، اطاعیه ها، بخش نامه ها، قوانین و 
مقررات، الزامات و… را در قالب، متن، تصویر، مولتی مدیا در 

دسترس آن ها قرار می دهد.
مدیر واحد فناوری و اطاعات فوالد سنگان ادامه داد: پرتال های 
سازمانی با هدف مدیریت فرایندهای کاری داخلی استفاده 
می شوند و امکان ضبط و نمایش تمام داده ها را برای کاربران 
در یک مکان فراهم می  آورند و در نتیجه گردش کار سازمان را نیز 

ساده  و بهینه سازی می کنند.

راه اندازی پرتال سازمانی فوالد سنگان

خبر  کوتاه

انتظار می رود صادرات جهانی سنگ آهن در سال ۲۰۲۲ تا ۵.۵ درصد 
نسبت به سال قبل کاهش یافته به ۱.۴۴۷ میلیارد تن برسد. سه 
صادرکننده برتر در سال ۲۰۲۲ استرالیا، برزیل و آفریقای جنوبی بوده اند. 
صادرات از استرالیا پایدار بوده، اما سایرین با کاهش تولید فوالد خام 
مواجه شدند. استرالیا سال ۲۰۲۲ را با 8۵6 میلیون تن تولید به پایان 
 رساند. تولید برزیل هم احتماالً تا ۴ درصد کاهش یافت و تولید آفریقای 
جنوبی تا ۱۴ درصد افت کرد.

تولید فوالد در اوکراین به دلیل درگیری های مداوم با روسیه دچار اختالل 
شد. چندین فوالدساز اوکراینی با مشکالت تولید مواجه هستند. برق 
مصرف کنندگان عمده سهمیه بندی شده است. جیره بندی نتیجه مستقیم 
حمالت موشکی و سایر اقدامات نظامی نیروهای روسیه است. از زمانی 
که تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه آغاز شد، بسیاری از اقدامات 
تهاجمی روسیه شبکه تأمین انرژی اوکراین را هدف قرار داده است. 
کتبر نیز این مشکل را تشدید کرده است. حمالت پهپادی از ماه ا

 گــــــروه فـــــوالد مبــــــــارکه      

افت ۵ درصدی صادرات جهانی سنگ آهن 
در سال 2۰22

تولید فوالد اوکراین
 تحت تأثیر آسیب شبکه های تأمین انرژی

کارکنان پرتالش شرکت تاراز، یکی از شرکت های 
نقش جهان،  آتیه فوالد  هلدینگ  زیرمجموعه 
علی رغم محدودیت های موجود در تأمین مواد اولیه 
موفق شدند در نه ماهه سال 1401 تولید خود را به 123 هزار و 446 تن 

افزایش دهند.

داود فروتن، مدیرعامل شرکت فوالد تاراز، میزان تولید این شرکت را در 
نه ماهه سال 1400 به میزان 122 هزار و 813 تن اعام کرد و گفت: ثبت 
این رکورد ارزشمند در سایه الطاف الهی، برنامه ریزی هدفمند، تاش 
کارکنان شایسته شرکت، حمایت های ارزشمند مدیریت  و همت 
هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان و پشتیبانی بسیار خوب شرکت فوالد 

مبارکه محقق شد.
وی تحقق این دستاورد مهم را به کارکنان شرکت فوالد تاراز و شرکای 
کسب وکار این شرکت تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد و با تاش همه 
همکاران، روند افزایش تولید با دست یابی به رکوردهای جدید ادامه 

یابد و همچنان شاهد حرکت شرکت تاراز در مسیر تعالی و بهبود باشیم.

برگزاری نخستین پویش شعرخوانی ویژه 

خانواده کارکنان شرکت فوالدسنگ مبارکه

به گزارش روابط عمومی شرکت فوالدسنگ مبارکه، 
نخستین پویش شعرخوانی خانواده فوالدسنگ مبارکه با 
هدف شناخت فرزندان از هویت، فرهنگ و آداب ایرانی-

اسالمی در شرکت معدنی-صنعتی فوالدسنگ مبارکه برگزار 
شد.

یکی از مهم ترین عوامل تقویت حس تعلق و یکی بودن در بین 
کارکنان سازمان، ایده ها و مضامین مشترک بین اعضای سازمان 

است که می تواند از نظر معنوی بهره وری سازمانی را ارتقا دهد. 
عناصر معنوی که ریشه در هویت دارند با یادآوری وجوه ملی-

کید  اسامی بر تعلق خاطر مشترک و تعهد افراد به سازمان تأ
می کنند. با همین نگاه و همچنین با توجه به اهمیت زبان و 
ادبیات فارسی و حفظ آیین های سنتی ایرانی-اسامی، برگزاری 
نخستین پویش شعرخوانی خانواده فوالدسنگ توانست عاوه 
بر تقویت فرهنگ ایرانی-اسامی، به اهمیت نهاد خانواده و 

کید کند. فرزندان فوالدسنگ با حفظ این سنت ها تأ
که با حمایت مدیرعامل شرکت و با  در این پویش فرهنگی 
استقبال خانواده کارکنان برگزار شد، فرزندان کارکنان شرکت، با 
اشعاری از حافظ و مضمون سنت دیرینه شب یلدا شرکت کردند 

و از نفرات برتر تجلیل شد.

رکورد تولید ماهانه کنسانتره 
در فوالد سنگان  شکسته شد

یابی جایزه ملی تعالی سازمانی در شرکت فوالد امیرکبیر کاشان پایان موفقیت آمیز فرایند ارز

کنسانتره سازی شرکت صنایع  کارخانه  کارکنان 
معدنی فوالد سنگان با تولید 35۹ هزار و 584 تن 
کنسانتره در آذرماه، رکورد تولید ماهانه کنسانتره را در 

این شرکت شکستند.
به گزارش روابط عمومی فوالد سنگان، شمسی نیا، معاون بهره برداری 
گفت: همکاران پرتاش ما در واحد  فوالد سنگان با اعام این خبر 
کنسانتره سازی با تاش شبانه روزی خود در دوازدهم و سیزدهم آذرماه 
نیز رکورد تولید روزانه را ارتقا بخشیده و زمینه دست یابی به رکورد ماهانه 

را مهیا ساخته بودند.
وی دست یابی به این موفقیت ها را نتیجه همدلی، پشتکار و مجاهدت 
شبانه روزی مدیریت و کارکنان فوالد سنگان دانست و از همه آن ها 

قدردانی کرد.

فرایند ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی شرکت فوالد 
امیرکبیر کاشان با حضور 6 نفر از ارزیابان این جایزه 

طی 4 روز انجام شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان، در فرایند این 
ارزیابی، ارزیابان از خطوط تولید و کارخانه بازدید کردند و در گروه های 
متمرکز به ارزیابی کلیه رویکردهای سازمان مبتنی بر مدل تعالی سازمانی 

پرداختند.
در مراسم اختتامیه ارزیابی، مدیرعامل شرکت ضمن قدردانی از همکاری 
همه مدیران و رؤسای شرکت که در مدت ارزیابی نهایت تاش و همکاری 
را به عمل آوردند گفت: یکی از عوامل پیشرفت در هر سازمان توجه 
ح شده در ارزیابی هایی همچون ارزیابی تعالی  به شاخص های مطر

سازمان است.
که با شکیبایی و  شهرام عالیوند همچنین از اعضای تیم ارزیاب 
اخاق مداری اقدامات موشکافانه ای انجام دادند و پیشنهادهای 

سازنده ای به سازمان ارائه کردند، تقدیر کرد.

در ادامه این جلسه، علیرضا دادرس، ارزیاب ارشد جایزه تعالی سازمانی، با 
کید بر ضرورت تعالی سازمانی، ایجاد فضای رقابتی برای تعالی سازمانی  تأ
و تبادل تجربیات موفق و تشویق سازمان ها برای انجام خودارزیابی را از 

مهم ترین اهداف این جایزه برشمرد.
وی با قدردانی از هماهنگی  و همراهی مدیران، رؤسا و سایر کارکنان فوالد 
امیرکبیر کاشان نتایج حاصل از ارزیابی این دوره را منطبق بر مفاهیم 
کید کرد: در فرایند ارزیابی،  بنیادین الگوی تعالی سازمانی دانست و تأ
جلسات بسیار خوبی برگزار و گزارش های کارآمدی ارائه شد که نشان از 

عاقه مندی مدیران و کارکنان بوده است.
دادرس ضمن ارائه خاصه نتایج جلسات تیم ارزیابی به مسئولین شرکت 
و با بیان اینکه جایزه ملی تعالی سازمانی برای به وجود آوردن شرایط پایدار 
و مداوم به سازمان ها کمک می کند، تصریح کرد: شرکت فوالد امیرکبیر 
کاشان از ظرفیت های خوبی برای رشد و ارزش افزایی برخوردار است و با 
توجه به نتایج ارزیابی، می توان آینده ای روشن در راه تعالی و بهبود مستمر 

برای فوالد امیرکبیر کاشان متصور بود.

رکورد نه ماهه تولید ورق گالوانیزه در شرکت فوالد تاراز شکسته شد

یسا در شرکت فوالد مبارکه انتصاب نماینده مدیرعامل شرکت ایر
به گزارش روابط عمومی شرکت ایریسا، با توجه به 
اهمیت شرکت فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین 
تولیدکننده فوالد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 
و بزرگ ترین مشتری شرکت ایریسا و همچنین در راستای تحقق شعار 
مشتری مداری و لزوم توجه ویژه به این مشتری کلیدی، مدیرعامل 
شرکت ایریسا طی حکمی، بهروز پورمیری را به عنوان نماینده ویژه 

خود در شرکت فوالد مبارکه منصوب نمود.
بنابلر ایلن گلزارش، ایلن انتصلاب در جهلت افزایلش سلرعت تصمیملات 

و پاسلخ گویی بله نیازهلای مشلتریان، در سله حلوزه سیسلتم های 
ح تحلول دیجیتلال  اطاعاتلی، زیرسلاخت و شلبکه و پروژه هلای طلر

گرفلت. صلورت 
کبر گل بو، مدیرعامل شرکت ایریسا در همین خصوص تصریح کرد:  ا
ضروری است نماینده ایریسا در شرکت فوالد مبارکه، طی تعامل سازنده 
با دستگاه های نظارت، جلسات مستمر و مؤثر با کاربران و دریافت نیازها 
و مشکات ایشان، در اسرع وقت موارد را از طریق مدیریت های کسب وکار 

مربوطه پیگیری و رفع کنند.

بهلروز پورمیلری، نماینلده ویلژه مدیرعاملل شلرکت ایریسلا در فلوالد 
مبارکله نیلز ابلراز امیلدواری کلرد بلا توجله بله فرهنلگ تفکلر سیسلتمی 
و کارتیملی در شلرکت فلوالد مبارکله بتوانلد در کنلار مدیلران و کارکنلان 
این شلرکت، فصلل نوینلی از خدملات مبتنی بلر رضایلت مشلتریان را با 

جدیلت دنبلال کنلد.
وی برای تحقق این امر، آمادگی خود را برای برگزاری جلسات صدای 
مشتریان با همه معاونت ها و مدیریت های مرتبط با حوزه های مذکور 

اعام کرد.

در راستای تحقق شعار مشتری مداری صورت گرفت؛
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مروری بر اقدامات و دستاوردها در مسیر توسعه استان 
فارس گویای تقویت صادرات بخش کشاورزی به عنوان 
گام های تکمیلی برای تکمیل  ظرفیت ویژه این استان و 

زنجیره فوالد است.
تاش برای جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی و کسب مقام 
دوم کشور در جذب اعتبارات قانون بودجه سال 1400 از دیگر 
کارنامه اقتصادی دولتمردان در استان  نکات برجسته در 

فارس است.
اجرای طرح های توسعه در جهت تکمیل زنجیره 

فوالد
استان فارس که طی سال های اخیر عرصه ایجاد بخش های 
مختلف زنجیره تولید فوالد بوده است، در ماه های گذشته با 
تاش های دولت سیزدهم در مسیر تکمیل این زنجیره گام 

برداشته است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس در 
خصوص اقدامات برنامه ریزی شده در جهت تکمیل زنجیره 
فوالد به ایرنا گفت: به منظور تکمیل و افزایش تولید محصوالت 
و تکمیل زنجیره تولید محصوالت فوالدی، طرح های توسعه ای 

متعددی در دست اجراست.
ح  ح ها می توان به طر حمیدرضا ایزدی افزود: ازجمله این طر
گندله آهن با ظرفیت تولید ساالنه هرکدام  کنسانتره آهن و 
  7 میلیون و 500 هزار تن، ورق نورد گرم فوالد زنگ نزن با ظرفیت

 2 میلیون و 430 هزار تن، میله و میلگرد از جنس فوالد آلیاژی 
به جز فوالد زنگ نزن 500 هزار تن و ورق فوالدی با پوشش روی 

)ورق گالوانیزه( 100 هزار تن اشاره کرد.
به گفته رئیس صمت فارس، تولید ساالنه لوله بدون درز از 
فوالدی به جز فوالدی زنگ نزن 300 هزار تن، اسلب فوالدی 
آلیاژی به جز فوالد زنگ نزن )حاصل از فرایند ذوب( 2 میلیون و 
700 هزار تن، آهن اسفنجی خام به روش گرم 3 میلیون و 600 هزار 
تن، سیم و مفتول فنری از جنس فوالدی آلیاژی به جز فوالد زنگ 

نزن 700 هزار تن از دیگر طرح های این حوزه است.
ایزدی افزود: استان فارس با ورود به عرصه تولید سیم و مفتول 
غیر فنری از جنس فوالدی آلیاژی به جز فوالد زنگ نزن ساالنه 
950 هزار تن، ورق فوالدی رنگی ساالنه 650 هزار تن، الکترود 
جوشکاری 200 هزار تن، پیچ فوالدی آلیاژی 150 هزار تن، انواع 
مهره فوالدی آلیاژی 50 هزار تن، لوله حفاری ساالنه 200 هزار تن 

در مسیر تکمیل زنجیره فوالد گام برداشته است. 
جلوگیری از خام فروشی محصوالت معدنی

یکی از رویکردهای دولت سیزدهم جلوگیری از خام فروشی 
از سوی  که این موضوع  محصوالت و مواد معدنی است 

کید واقع شده است. رئیس جمهور نیز مورد تأ
کید استاندار فارس نیز قرار دارد و   وی در یکی از  این مسئله مورد تأ
کید کرد که اجازه نخواهیم داد  جلسات شورای معادن استان، تأ

مواد معدنی به شکل خام از استان خارج شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس نیز در این 
خصوص گفت: هرچند عمده مواد معدنی استان در صنایع 
مصرف کننده استان و کشور مورداستفاده قرار می گیرد، اما 
صادرات مواد خام معدنی ازجمله سنگ های تزئینی از نقاط 

ضعف این بخش محسوب می شود.
حمیدرضا ایزدی افزود: خام فروشی منابع معدنی به نوعی 
هدررفت ثروت ملی است و هرچند که این مسئله در کوتاه مدت 
درآمد خوبی را نصیب کشور خواهد کرد، اما این یک درآمدها 
پایدار نیست و روزی به پایان خواهد رسید و فرصت طایی 
ایجاد ارزش افزوده و رشد درآمدهای عمومی را نیز از اقتصاد 

کشور خواهد گرفت. 
وی ادامه داد: در استان فارس نیز جلوگیری از خام فروشی مواد 
معدنی از سیاست های اصلی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
است و با این هدف، ایجاد واحدهای صنایع معدنی، توسعه 
فعالیت های صنایع فعلی، ایجاد زیرساخت برای معادن 
ازجمله پروژه های برق رسانی به معادن سنگ آهن شمال 
ک نسوز و صنعتی شمال  استان، آسفالت جاده معادن خا
استان و همکاری و هماهنگی با واحدهای دانش بنیان در 

حال انجام است.
کرد:  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس اضافه 
احداث واحدهای کاشی و سرامیک در شمال استان نیز باهدف 
ک های نسوز و صنعتی شمال استان  ایجاد ارزش افزوده در خا

انجام می شود. 
حمیدرضا ایزدی بیان کرد: باوجود تصمیم بر کاهش صادرات 
مواد خام در مقابل دیگر بخش ها شاهد افزایش صادرات 
هستیم؛ به گونه ای که در سال جاری میزان صادرات در بخش 
 معادن و صنایع معدنی به میزان 258 میلیون تن با ارزش
 372 میلیون دالر،  128 درصد افزایش داشت، اما  طی ماه های 
اخیر گام های بسیار بزرگی جهت جلوگیری از خام فروش مواد 

معدنی استان برای ایجاد صنایع معدنی برداشته شده است.
کسب مقام دوم کشور در جذب اعتبارات قانون 

بودجه 14۰۰
همچنین بنا بر گزارش های رسمی، استان فارس در جذب 
اعتبارات قانون بودجه سال 1400، عنوان دوم کشور را کسب 

کرده است.
این موفقیت فارس می تواند در ارتقای شاخص های مربوط به 
تقویت اشتغال و تولید بنگاه های اقتصادی، تأمین نقدینگی و 
کد یا بحرانی شدن واحدهای تولیدی اثرگذار باشد. جلوگیری از را
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گهی: مناقصه عمومی نوع آ
گهی: انجام عملیات حمل جاده ای مواد اولیه از استان یزد به شرکت فوالد  موضوع آ

مبارکه و فوالد سبا
گهی: شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد جهت انجام عملیات حمل جاده ای مواد  متن آ
اولیه از استان یزد به شرکت فوالد مبارکه و فوالد سبا نسبت به شناسایی و ارزیابی شرکت های 
توانمند اقدام نماید. لذا از شرکت های توانمند در این حوزه دعوت می گردد مدارک و رزومه خود 

ع وقت به این امور ارسال نمایند. را دراسر
مدارک موردنیاز:

1- تکمیل پرسشنامه ارزیابی کیفی پیمانکاران )هماهنگی با آقای عباسی(

2- ارسال رزومه و سوابق مرتبط شرکت و مجوزها و گواهینامه های شرکت و اطاعات آخرین 
روزنامه رسمی شرکت

3- مفاصا حساب مالیاتی مربوط به سال 1399 و 1400
نحوه دریافت مدارک:  1-سایت شرکت فوالد مبارکه) )www.msc.ir 2-خرید و 
تأمین کنندگان3- قراردادهای خرید  4-پرسشنامه های ارزیابی کیفی پیمانکاران 

 5-پیمانکاران عمومی حقوقی.
مهلت ارسال مدارک: 1401/10/20

نحوه ارسال مدارک: از طریق پست به آدرس اصفهان، 75 کیلومتری جنوب غربی، 
 CD شرکت فوالد مبارکه اصفهان، کد پستی11131- 84881واحد قراردادهای حمل ونقل، روی 

یا از طریق پست الکترونیک a.azimi@msc.ir و mh.abbasi@msc.ir ارسال نمایید.
- کلیه شرکت کنندگان در فراخوان عمومی ملزم به ارائه تأییدیه صاحیت ایمنی از اداره کار 

می باشند.
اطالعات تماس با کارشناس: در صورت نیاز به اطاعات فنی با آقای بنائیان به شماره 
تلفن03152736830  و اطاعات بازرگانی با آقای عظیمی به شماره تلفن03152735164  و 

آقای عباسی به شماره 09138861605 تماس حاصل نمایید.
ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

گهی:   استعام عمومی )یک مرحله ای( نوع آ
گهی: انجام عملیات خرید و نصب قفسه های سبک انبار شهید خرازی شرکت  موضوع آ

فوالد مبارکه
گهی: شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد جهت شناسایی پیمانکاران توانمند در  متن آ  
زمینه خرید و نصب قفسه های سبک انبار شهید خرازی شرکت فوالد مبارکه استعام عمومی 
یک مرحله ای برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت های توانمند در این زمینه دعوت به همکاری و 

ثبت نام می نماید.
مدارک موردنیاز:

pdf 1.صاحیت ایمنی پیمانکاران، آخرین اطاعات ثبتی شرکت، در قالب
pdf 2.توان مالی، توان تجهیزاتی، توان اجرایی و مدیریتی در قالب

a.yazdkhasti@msc.ir نحوه دریافت مدارک: از طریق پست الکترونیکی به آدرس
مهلت ارسال مدارک: از روز سه شنبه 1401/09/29 تا روز چهارشنبه مورخ 1401/10/14

a.yazdkhasti@msc.ir نحوه ارسال مدارک: به صورت پست الکترونیکی به آدرس
اطالعات تماس با کارشناس: علی یزدخواستی - نوری واحد امور قراردادها به شماره 

03152733262 و واحد فنی رامین عسگری 09010040545
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: فراوری ضایعات فلزی ذوبی شامل خرسک و ته تاندیش شرکت فوالد  موضوع آ

مبارکه
شماره مناقصه: 48549070

گهی: شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد از کلیه شرکت های توانمند و متخصص در  متن آ
زمینه برشکاری ضایعات فلزی سنگین مانند خرسک که دارای سابقه انجام این فعالیت 
هستند و می توانند مجوز سازمان محیط زیست را در این زمینه دریافت نمایند دعوت می کند 
نسبت به تکمیل فرم های ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه اقدام و جهت شرکت در مناقصه 

اعام آمادگی کنند. 
  WWW.MSC.ir مسیر دریافت فرم های ارزیابی: سایت شرکت فوالد مبارکه

خرید و تأمین کنندگان  قراردادهای خرید  پرسشنامه های ارزیابی کیفی پیمانکاران 
 پیمانکاران عمومی حقوقی.

مدارک موردنیاز:
1-فرم های ارزیابی تکمیل شده

2- کلیه مدارک و مستندات مورداشاره در فرم های ارزیابی شامل توان مالی، توان تجهیزاتی، 
سوابق اجرایی، قراردادهای مشابه، تأیید صاحیت ایمنی از اداره کار و...

نحوه دریافت مدارک: اسناد مناقصه پس از ارزیابی و تأیید مناقصه گران در کمیته فنی 
بازرگانی مناقصه گزار به ایمیل اعام شده توسط آن ها ارسال خواهد شد.

مهلت ارسال مدارک: 1401/10/15
نحوه ارسال مدارک: مراجعه به آدرس srm.msc.ir/Free/Tender و ثبت نام در 

سیستم، اعام آمادگی و دانلود مدارک در سایت، همچنین ارسال کلیه مدارک موردنیاز در 
قالب یک فایل PDF به آدرس ایمیل Meh.dehghani@msc.ir و ارسال مدارک به صورت 
کاغذی به آدرس اصفهان، 75 کیلومتری جنوب غربی، شرکت فوالد مبارکه اصفهان واحد 

قراردادهای خرید خدمات کد پستی11131- 84881صندوق پستی84815-161
در صورت نقص مدارک موردنیاز اشاره شده در فرم های ارزیابی کیفی از قبیل مدارک مالی، 
سوابق، لیست تجهیزات، قراردادهای مشابه و ...،  فرایند ارزیابی جهت مناقصه گر انجام 

نخواهد شد.
اطالعات تماس با کارشناس: در صورت نیاز به اطاعات بازرگانی با آقای دهقانی به شماره 
تلفن03152735167  و یا آقای سروش به شماره تلفن 09010042326 تماس حاصل فرمایید.

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

گهی: مناقصه عمومی )یک مرحله ای( نوع آ
گهی: 48559811 شماره آ

گهی: انجام عملیات راهبری، تعمیر، نگهداری، بهینه سازی و بهره برداری از  موضوع آ
ایستگاه های پمپاژ و خطوط انتقال پساب شهری شرکت فوالد مبارکه

گهی: انجام عملیات راهبری، تعمیر، نگهداری، بهینه سازی و بهره برداری از  متن آ
ایستگاه های پمپاژ )خارج از فنس فوالد( و خطوط انتقال پساب شهری تا شرکت فوالد مبارکه 

گون های داخل فنس با مکانیسم با شماره قرارداد 48559811 و جابه جایی پساب ال
توضیحات: این قرارداد شامل حداقل 9 نفر نیروی دائمی و انواع مکانیسم شامل 
لجن کش، وانت، جرثقیل 25 تن و سایر تجهیزات و ابزارآالت و مواد مصرفی موردنیاز است. 
همچنین تأمین و تعمیر قطعات یدکی به عهده پیمانکار است. این قرارداد در صورت توافق 

برای سال های دوم و سوم قابل تمدید است.

مدارک مورد نیاز شاخص های ارزیابی کیفی شرکت های متقاضی:
1- توان فنی: گرید مصوب شرکت در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اثبات توان تیم 
سرپرستی و کارشناسی شرکت و تعداد نفرات، قراردادها با ارائه مفاصای بیمه سال 1400، 
گواهینامه های صاحیت ایمنی و فنی و دیگر گواهینامه ها، سوابق قراردادهای مرتبط با ارسال 

خاصه تنفیذ شده آن ها حداقل در سه سال گذشته با ارائه جدول خاصه قراردادها
2- توان مالی: ترازنامه حسابرسی شده سال 99 و 1400 و ترازنامه 9 ماهه 1401
3- لیست مکانیسم ها و تجهیزات ملکی مرتبط شرکت با ارائه مستندات

4- توان مدیریتی: معرفی مدیران و اعضای هیئت مدیره )بدون سوءپیشینه کیفری باشد( و 
ارائه مدارک آخرین تغییرات ثبتی، شماره ثبت، کد اقتصادی و شناسه ملی شرکت، ارائه انواع 

گواهینامه های مدیریتی، تشویق نامه ها و نوآوری ها با مستندات به صورت تک برگی
نحوه دریافت مدارک: از طریق ایمیل جهت شرکت ها ارسال می گردد.

مهلت ارسال مدارک: 1401/10/16
کثر 20  نحوه ارسال مدارک:با ارائه مدارک زیر به صورت خوانا در یک فایل با حجم حدا
مگابایت به ایمیل M.MAZAHERI@MSC.IR و  MMTBOX@GMAIL.COM الزامی 
است ویا  به صورت کاغذی از طریق آدرس اصفهان، کیلومتر 75 جنوب غربی اصفهان ، صندوق 

پستی   161-84815 کد پستی11131-  84881شرکت فوالد مبارکه، واحد قراردادهای خرید
اطالعات تماس با کارشناس: جهت پاسخ به سؤاالت بازرگانی، آقای مظاهری ، 
تلفن  03152733625  و 09010040640 ؛ سؤاالت فنی آقای میزبانی با داخلی 36444 و 
09010039113 و در صورت اشکال در  سایت فوالد با قسمت برنامه ریزی خرید داخلی 3044 

تماس گرفته شود.
ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

گهی: مزایده نوع آ
گهی: فروش اقام ضایعاتی و مستعمل فوالد سبا از طریق مزایده عمومی  موضوع آ

 شماره مزایده: 1401400084 
گهی: شرکت فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد اقام ضایعاتی و مستعمل خود را از  متن آ
طریق مزایده عمومی به فروش برساند. عاقه مندان به شرکت در مزایده می توانند جهت تهیه 
لیست اقام و اسناد مزایده در روز بازدید از طریق واحد فروش اقام مازاد شرکت فوالد مبارکه 
اقدام نمایند. پیشنهاد های واصله در روز دوشنبه 1401/10/26 در محل شرکت فوالد مبارکه 

گشایش و صورت جلسه خواهد شد.
 سایر اطاعات موردنیاز در اسناد مزایده شرح داده شده است.

بازدید در تاریخ سه شنبه 1401/10/20 دریک نوبت، رأس ساعت 9 صبح درمحل فوالد سبا 
)درب شاهد( با مکانیسم داخلی انجام می گیرد.

موارد مزایده:   
گریس ضایعاتی، کاتالیست سولفورزدای ضایعاتی، رولیک در ابعاد مختلف، باطری ضایعاتی، 
کسیبل فلزی و غیرفلزی به همراه متعلقات )روکش نسوز و...(  ظروف آشپزخانه ضایعاتی، فا
درهم، ضایعات صندلی فلزی و غیرفلزی، انواع پوسته رادیاتورهای برقی/ روغنی مستعمل در 
ابعاد مختلف، انواع موتورهای الکتریکی، فن های الکتریکی، دستگاه های سیم پیچی شده 
)چک، ترانس و ...( تک فاز و سه فاز ضایعاتی یا سوخته کمتر از یک کیلووات، انواع پروژکتور و 

نورافکن مستعمل یا سوخته همراه با قاب و متعلقات
 مدارک موردنیاز: طبق اسناد مزایده

نحوه دریافت مدارک: پیشنهاددهندگان می بایست پیشنهاد های خود را از ساعت 
11 تا  12 یکشنبه مورخ 1401/10/25 به آدرس اصفهان، کیلومتر 75 جنوب غربی، شرکت فوالد 
مبارکه، ورود از درب زرین شهر، ساختمان مرکزی، واحد فروش اقام مازاد )آقای اسماعیلی( 

تحویل نمایند.
مهلت ارسال مدارک:      1401/10/25                                                                                                                                                                

 به پیشنهاد هایی که بعد از تاریخ مذکور ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.                                   
نحوه ارسال مدارک: شرکت کنندگان در مزایده می بایست پیشنهاد های خود را از طریق 

نماینده خود به واحد فروش اقام مازاد تحویل دهند.
اطالعات تماس با کارشناس: سایر اطاعات موردنیاز در اسناد مزایده شرح داده شده 
است. درصورت نیاز به اطاعات بیشتر با تلفن 03152733193 )اسماعیلی( تماس حاصل 

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

 روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان  آ

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان  آ

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان  آ

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان  آ

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان  آ

گهی آ

جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر در خصوص فراخوان های عمومی، ارزیابی کیفی، مناقصات و مزایدات به وب سایت شرکت به نشانی www.msc.ir، منوی خرید و تأمین کنندگان، مناقصات مراجعه و 
طبق راهنمای موجود، جهت انتخاب مناقصه موردنظر از طریق سیستم ارتباط با تأمین کنندگان )SRM( اقدام نمایید. اطالعات سایر فراخوان ها از طریق سایت شرکت، قسمت اطالعیه ها قابل دسترس است.

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهان

موضوع

ید تجهیزات، طراحی و مهندسی، نصب، تست و راه اندازی و تضمین عملکرد خط اسکین پاس فوالد سبا خر

ید و اجرای کوردینیشن حفاظتی پست های برق سبا طراحی، خر

ینگ به ویدئو وال ید تجهیزات، طراحی و مهندسی، نصب، تست و راه اندازی و آموزش تجهیزات پروژه اتاق مانیتور خر

تأمین 3000 تن فرو سیلیکو منگنز با کربن پایین تر 1/8 درصد

ید، اجرا، نصب، تست و راه اندازی پروژه احداث ایستگاه های جدید اکسیژن 3 و 4 و 5  طراحی، خر

EPC و ایستگاه های جدید گاز متان 6 و 7 به صورت

ک ر ا مــد ل  ســا ر ا مهلــت 

1 4 0 1 /1 0 /25

1 4 0 1 /1 0 /20

1 4 0 1 /1 0 /20

1 4 0 1 /1 0 /2 6

1 4 0 1 /1 0 /28

یت مرتبط مدیر

قراردادهای توسعه و اجرای پروژه ها

قراردادهای توسعه و اجرای پروژه ها

قراردادهای توسعه و اجرای پروژه ها

ید مواد اولیه خر

قراردادهای توسعه و اجرای پروژه ها

گهی فراخوان شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان  آ

نوع فراخوان

گهی فراخوان آ

گهی فراخوان آ

گهی فراخوان آ

گهی فراخوان آ

گهی فراخوان آ

)دومرحله ای(

ه ر شــما

48470 06 6 و   48470 065

48 5 52 9 1 7 و   48 5 52 9 1 6

48 56 683 3 و   48 56 683 4

48 54863 3

و  48 5 57 78 0

48 5 57 7 7 9

یف د ر

1

2

3

4

5

بورس

مقــدار عرضه)تن(

5000

5000

مقــدار تقاضا )تن(

15750

15750

مقــدار معامله شــده )تن(

5000

5000

یال بــازای کیلوگرم( قیمــت )ر

309414

یــخ تحویل تار

ــفند س ا

یخ 1401/10/5 گــزارش عرضــه، معامالت و قیمت های کشف شــده محصوالت شــرکت فوالد مبارکــه در بورس کاالی ایران در تار

نماد

G

محصول

گالوانیزه

اداره     فــــــــــروش   بــــــــــــــــــــورس جــــمـــع    کــــــــــل
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گذار به دنیای کم کربن مستلزم تغییر در روش های تولید آهن و فوالد است. هیچ راه حل  
واحدی برای فوالدسازی بدون CO2 وجود ندارد و مجموعه گسترده ای از گزینه های 

تکنولوژیکی با توجه به شرایط و امکانات موجود موردنیاز است.
زیست توده چیست؟

زیست توده یک ماده آلی تجدیدپذیر است که از گیاهان و حیوانات به دست می آید و حاوی انرژی شیمیایی 
ذخیره شده از خورشید است. گیاهان از طریق فتوسنتز، زیست توده تولید می کنند. زیست توده می تواند 
مستقیماً برای گرما سوزانده شود، از طریق فرایندهای مختلف به سوخت های مایع و گازی تجدیدپذیر 

تبدیل شود یا در فرایندهای صنعتی مانند فوالدسازی استفاده شود.
منابع زیست توده برای انرژی عبارت اند از:  چوب و ضایعات حاصل از فراوری آن )هیزم، خرده های چوب، 
ک اره و ضایعات کارخانه های چوب و مبلمان و  پساب سیاه کارخانه های کاغذ و خمیر آن(؛ محصوالت  خا
کشاورزی و ضایعات آن )ذرت، سویا، نیشکر، چمن، جلبک های چوبی و بقایای محصوالت و مواد غذایی(؛ 
مواد بیوژنیک در زباله های جامد شهری )کاغذ، محصوالت پنبه و پشم، مواد غذایی و زباله های چوبی(؛ 

کود حیوانی و فاضاب انسانی؛ گاز دفن زباله؛سوخت های زیستی تولیدشده از الکل بیوژنیک.

اهمیت زیست توده در فوالدسازی
تحت شرایط مناسب، زیست توده را می توان یک منبع بدون کربن در نظر گرفت. بنابراین زیست توده 

می تواند یک گزینه جذاب برای کاهش انتشار آالینده های تولید آهن و فوالد باشد.
برنامه انلرژی زیسلتی آژانلس بین الملللی انلرژی )IEA( خاطرنشلان می کنلد کله در چرخه کربن بیوسلفر، 
بیوانلرژی می تواند کربن خنثی باشلد، زیرا کربنی کله در طی احتراق آزاد می شلود قبلاً از َجو  جدا شلده و 
بلا رشلد مجلدد گیاهلان دوبلاره جلدا می شلود. بااین حلال، کل زنجیلره تأمیلن بایلد بررسلی شلود و تملام 
انتشلارات مرتبلط بلا تولیلد، پلردازش، حمل ونقلل و اسلتفاده از انلرژی زیسلتی بایلد در نظلر گرفتله شلود. 
به ویلژه مراحلل برداشلت، حمل ونقلل و پلردازش کله در آن هلا از انلرژی فسلیلی اسلتفاده می شلود. 
بااین وجود، تجزیه وتحلیل ها  نشلان می دهد که انرژی فسلیلی مورداسلتفاده در زنجیلره تأمین عموماً 
کله  کوچکلی از محتلوای انلرژی محصلول بیوانلرژی اسلت، حتلی بلرای زیسلت توده چوبلی  بخلش 

مسافت های طوالنی منتقل می شود.
زیست توده در حال حاضر به میزان قابل توجهی در بخش تولید برق استفاده می شود. به عنوان مثال، 
نیروگاه سابق زغال سنگ درکس )Drax( در شمال یورکشایر انگلستان، چهار واحد از شش واحد تولید 
نیروگاه را بله اسلتفاده از زیسلت توده پایدار به جای زغال سلنگ تخصیلص داده اسلت. این املر   درکس را 
کله 5 درصلد بلرق انگلسلتان را تأمیلن می کنلد، بله بزرگ تریلن تولیدکننلده انلرژی تجدیدپذیلر بریتانیلا و 

بزرگ ترین پروژه کربن زدایی در اروپا تبدیل کرده است.

زیست توده در آهن سازی و فوالدسازی  
درحالی کله برخلی از کوره های بلنلد در حال حاضلر به طلور کامل بلا اسلتفاده از زیسلت توده کار می کنند، 
اسلتحکام نسلبی زغال چوب در مقایسله با کک به ایلن معنی اسلت که ایلن کوره ها کوچک تر هسلتند. 
زغال چلوب در حلال حاضلر به صلورت تجلاری بلرای جایگزینی قسلمتی از زغال سلنگ ملورد اسلتفاده در 

کوره های بلند، عمدتاً در برزیل استفاده می شود.
بیوچار )Biochar( به طور بالقوه می تواند جایگزین زغال سنگ پودری شود که در حال حاضر مستقیمًا 
بله کلوره بلنلد تزریلق می شلود. بلرای ایلن منظلور تحلت برنامله موفقیت آمیلز CO2 اسلترالیا، جایگزینلی 
زغال سنگ مورداستفاده در کوره بلند با بیوچار پایدار انجام شد. برخی از پیشرفت ها برای بهینه سازی 

بیشتر تولید زغال چوب به منظور بهبود مشخصات محصول جهت تولید فوالد ادامه دارد.
پروژه مشلارکتی تلوِررو )Torero( در حال آزمایش اسلتفاده از زغال سلنگ زیسلتی )چوب هلای ضایعاتی( 
بلرای جایگزینلی جزئلی زغال سلنگ در کارخانله آرسلیلورمیتال )ArcelorMittal( در گنت بلژیک اسلت. 
کتور شماره 2  کتور شماره 1 در سلال 2022 و را ساخت پروژه در سال 2018 آغاز شلده و انتظار می رود که را
کتلور هرکلدام سلاالنه 40 هزار تن زغال سلنگ زیسلتی  در سلال 2024 آملاده بهره بلرداری شلوند. ایلن دو را

تولید خواهند کرد.

 علم و فناوری       

امنیت سایبری

ناسا فناوری های پزشکی را برای استفاده
 در ماه و مریخ آزمایش می کند

تولید آب آشامیدنی از بخار آب نامحدود
 در باالی اقیانوس ها

فضا  بــرای  که  را  پزشکی  پیشرفته  فناوری های  برخی  دارد  قصد  ناسا 
ابزارها برای جراحی در ماه و مریخ  کند. این  طراحی شده اند آزمایش 
توسعه یافته اند. این فناوری ها می تواند خونریزی جراحی را در فضا به 
حداقل برساند. برای جلوگیری از شناور شدن مایعات و خون حاصل 
از جراحی از دستگاهی به نام MFSD استفاده می شود. این دستگاه با 
محفظه شیشه ای به پوست می چسبد و تنها یک فضا را برای جراحی قرار 
می دهد تا نشت مایع انجام نشود.

با افزایش بحران آب آشامیدنی در جهان، محققان به دنبال روش های 
جدیدی در تولید آب آشامیدنی هستند. محققانی از دانشگاه ایلینوی 
که شامل استفاده از بخار  کردند  با این هدف پیشنهاد جدیدی را ارائه 
باالی سطح اقیانوس هاست. این بخار می تواند به ساحل منتقل و سپس 
با استفاده از سیستم های خنک سازی فشرده شود. در تبدیل بخار به آب 
از انرژی تجدیدپذیر استفاده می شود. این روش می تواند به عنوان منبع 
مناسبی برای تولید آب آشامیدنی در سراسر جهان به کار رود.

ایجاد پلتفرم حمله خودکار به 
سرورهای Exchange توسط گروه 

FIN7 هکری

شناسایی نمونه های جدید از 
Raspberry Robin بدافزار

Zerobot حمله بات نت
 به سازمان ها از طریق 

IoT دستگاه های

گروه هکری بدنام FIN7، در اقدام اخیر خود، از یک 
سیستم حمله اتوماتیک برای نفوذ به شبکه های سازمانی، 
سرقت اطالعات و انتخاب اهدافی برای حمالت باج افزاری بر 

اساس میزان قدرت مالی آن ها استفاده می کند.
FIN7 یک عامل تهدید روسی زبان است که توسط کشور روسیه 

حمایت مالی می شود و حداقل از سال 2012 فعال است.
سیستم حمله مذکور که توسط شرکت Prodaft شناسایی شده، 
Checkmarks نام دارد و در قالب یک scanner به پویش 
آسیب پذیری های اجرای کد از راه دور، SQL injection و افزایش 
مجوزهای ویژه در سرورهای Microsoft Exchange و بهره برداری 
از آن ها می پردازد. این سیستم نقاط نهایی آسیب پذیر در داخل 
شبکه شرکت ها را به صورت خودکار کشف و با انتقال web shell ها 
از طریق PowerShell، از آسیب پذیری های مذکور بهره برداری 

می کند.
 BLEEPINGCOMPUTER :منبع خبر     

 Raspberry نمونه هایی از بدافزار Trend Micro شرکت
Robin را رصد کرده که از ماه سپتامبر در حال گسترش در بین 
قربانیان مختلف اند و اغلب این قربانیان، آژانس های دولتی 
و نهادهای مخابراتی در آمریکای التین، اقیانوسیه )استرالیا( و 

اروپا هستند.
 Red Canary این بدافزار، پیش تر در ماه می، توسط تیم
Intelligence شناسایی شده بود و در ابتدا سازمان های فعال در 

حوزه فناوری اطاعات و تولید را هدف قرار داده بود.
تحقیقات انجام شده توسط Trend Micro نشان می دهد که این 
بدافزار از طریق USBهای آلوده و با استفاده از قابلیت های 
کرم گونه )به دلیل استفاده از فایل های.lnk( در میان سیستم ها 
منتشر می شود. به منظور مبهم سازی، Payload اصلی بدافزار با 
 sandbox بیش از 10 الیه پوشیده شده و به محض اینکه ابزارهای
و تحلیل امنیتی را تشخیص دهد، می تواند جهت پیشگیری از 
 payload واقعی خود، یک routine شناسایی و بررسی شدن
جعلی ارائه کند. دراین بین، payload واقعی زیر الیه های مذکور، 
مخفی باقی می ماند و پس ازآن، بدافزار برای انتقال payload های 

خود به شبکه Tor متصل می شود.
Industrial Cyber :منبع خبر     

Zerobot، نام بات نتی است که به تازگی شناسایی شده 
است و سازمان ها را از طریق آسیب پذیری های موجود در 

دستگاه های اینترنت اشیا )IoT( هدف قرار می دهد.
 )Threat Intelligence( محققان امنیتی در مرکز هوش تهدید
شرکت Microsoft دریافته اند که عوامل تهدید، در حال تکمیل و 
brute- به روزرسانی این بات نت هستند و قابلیت هایی مانند
force، بردارهای حمله انکار سرویس توزیع شده )DDoS( و 
همچنین توانایی بهره برداری از آسیب پذیری های جدید برای 

هدف قرار دادن دستگاه ها را به آن افزوده اند.
 Zerobot فهرست به روزی از آسیب پذیری هایی را که  Microsoft
کرده است. مرکز  از آن هاست منتشر  به بهره برداری  قادر 
هوش تهدید این شرکت به سازمان ها توصیه می کند به منظور 
شناسایی گونه های مختلف بدافزار Zerobot و عملکردهای 
مخرب مرتبط با این تهدید، از رهیافت های امنیتی با قابلیت 

نظارت و تشخیص در شبکه داخلی سازمان ها استفاده کنند.
بهره گیری از یک رهیافت جامع امنیت برای نظارت بر همه 
دستگاه های اینترنت اشیا )IoT( و فناوری عملیات )OT( و 
همچنین امن سازی نقاط نهایی، ازجمله مدیریت نرم افزارهایی 
که مورداستفاده کارکنان قرار می گیرند، از دیگر روش هایی است 

که می تواند از نفوذ Zerobot به سازمان ها پیشگیری نماید.
DARKReading :منبع خبر     

در این قسمت سایه های موجود در انتهای کانال را بررسی می کنیم:
سایه های موجود در انتهای کانال نشانه کاهش قدرت روند است.

نزدیک بودن قیمت بسته شدن و بیشترین قیمت در یک کندل، نشانه قدرت روند است.
وقتی قرار است قیمت اصاح شود، سایه هایش زیاد و بزرگ می شود.

بزرگ شدن سایه ها به این معناست که هر کندل تاش کرده به قیمت های بیشتر برسد، اما 
موفق نشده است.

سایه ها به معنای شکست ناموفق هستند.

کانال هایی که با شیب مایم در حال پیشروی هستند می کوشند کانال را از سقف بشکنند و   
چون روند صعودی است و پی درپی سقف ها و کف های باالتری می سازد، تمایل دارند از سقف 
شکسته شوند؛ در نتیجه شیب کانال را تند کنند. وقتی شیب کانال تند  شود، روند پرقدرت می گردد.

کانال های با شیب مایم تمایل دارند در جهت روند خروج از کانال حرکت کنند.
در سال های اول معامات خود در بازار، سعی کنید در جهت کانال وارد معامله شوید.

کانال ها با شیب مایم نزولی به دنبال بریک اوت نزولی هستند.
وقتی در یک کانال سه ترندالین وجود دارد، زمانی که قیمت آخرین  ترند الین خود را 
گر ترند الین بعدی هم شکسته شد، می توانیم  می شکند، اولین تارگت ما ادامه ترندالین قبلی است. ا
تا سطح بعدی وارد پوزیشن معاماتی شویم.   شیب ها برای ما موقعیت ایجاد می کنند؛ پس به این 

نکات دقت کنید.

یم بورس بیاموز

زیســـت توده می توانـــد مســـتقیماً بـــرای 
گرمـــا ســـوزانده شـــود، از طریـــق فرایندهـــای 
ــع و گازی  ــوخت های مایـ ــه سـ مختلـــف بـ
تجدیدپذیـــر تبدیل شـــود یـــا در فرایندهای 
صنعتـــی ماننـــد فوالدســـازی اســـتفاده شـــود

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه

  گردآوری: امور سهام و مجامع

 فوالد زیستی

Price Action
)Channels part3( 

منابع مختلف زیست توده

کاه و کلش به عنوان یکی از منابع زیست توده Torero پروژه
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علت های بی اشتهایی سالمندان

 اجتمـــــا             عـــــــی

تحمل پریشانی چیست؟کارکردهای بخش آمیگدال )Amygdala( مغز

که به نام سیستم لیمبیک  آمیگدال در ناحیه ای از مغز واقع شده است 
بخش های  در  لیمبیک  سیستم  است.  معروف   )Limbic system(
گرفته و نقش آن بیشتر در ارتباط با  درونی مغز و خارج از قشر مغز قرار 
ک و ابراز هیجانات و به خاطر آوردن خاطرات به خصوص خاطراتی  ادرا
است که با بار هیجانی همراه هستند. آمیگدال شکلی شبیه به بادام دارد 
و به همین دلیل آمیگدال، به معنای بادام، نامیده می شود. این بخش 
مسئول تظاهرات هیجانی چهره مانند خوشحالی و ترس نیز هست.

ک شده افراد برای مقاومت در برابر  تحمل پریشانی اغلب به  توانایی ادرا
حاالت هیجانی منفی یا ناخوشایند اشاره دارد و به عنوان توانایی رفتاری 
در مداومت در مقابل حاالت پریشانی درونی تعریف می گردد که توسط 
برخی موقعیت های استرس زا تحریک می شود. ازلحاظ نظری، تحمل 
پریشانی ممکن است بر فرایندهای مربوط به خودتنظیمی شامل توجه، 
ارزیابی های شناختی، وضعیت های هیجانی یا حتی جسمانی اثر بگذارد 
یا از آن ها تأثیر بپذیرد.

با نهایت تأسف در هفته گذشته، خانم مریم باقر پور، 
شاغل در  امور حقوقی  در غم درگذشت مادر  به سوگ 

نشست. 
همچنین همکار بازنشسته گرامی  شادروان حاج لطیف 
عباسی به علت بیماری و همکار شاغل گرامی شادروان 
سیدرمضان موسوی زاده به علت  حادثه دار فانی را وداع 

گفتند  و به دیار حق شتافتند.
ایلن غلم جانلکاه و ضایعله جبران ناپذیلر را بله محضلر 
خانواده های این عزیزان تسللیت عرض می کنیلم و برای 
وی  علو درجات را از درگاه حق تعالی مسئلت می نماییم.

ابراز همدردی

خانواده 

افراد سالمند معموالً برای اینکه انرژی و مواد مغذی   
موردنیاز خود را به دست آورند غذای کافی مصرف نمی کنند. 
یکی از دالیل اصلی سوءتغذیه و نتیجه نامطلوب آن در افراد 
سالمند بی اشتهایی مرتبط با افزایش سن است که با کاهش 

اشتها یا کاهش مصرف غذا در افراد مسن تعریف می شود. 
تغییراتی که به سن افراد ارتباط دارد در سبک زندگی فرد، شرایط 
فیزیکی و همچنین عوامل اجتماعی و محیطی آن فرد اثر می گذارد 
و حتی می تواند مستقیما  بر رفتارهای غذایی فرد و وضعیت غذایی 
افراد سالمند تأثیرگذار باشد. امروزه به مشکل های تغذیه ای 
سالمندان کمتر توجه و پرداخته می شود، درحالی که ممکن است 
این مشکل به خاطر افزایش سن اتفاق بیفتد، اما دخالت هایی 
مانند استفاده از مکمل های غذایی یا رژیم غذایی اصاح شده 

می تواند کیفیت زندگی سالمندان را بهبود دهد.
افراد مسن اغلب در خوردن مقدار کافی غذا برای تأمین انرژی و 
مواد مغذی ضروری موردنیاز خود مشکل دارند. بی اشتهایی 
ناشی از افزایش سن که با کاهش اشتها یا مصرف غذا در سنین 
باال تعریف می شود، عامل اصلی ایجاد سوءتغذیه و پیامدهای 

نامطلوب سامتی در جمعیت سالمندان است. 
علت و نشانه های بی اشتهایی در سالمندان

همان گونه که قباً گفته شد، علت های مختلفی برای کاهش 
اشتها در افراد مسن وجود دارد که این اتفاق کاماً طبیعی است، 
مثاً در بدن همه افراد به دلیل اینکه در زمان استراحت سطح 
هورمون ها کم می شود، میزان متابولیسم هم کم می شود؛ پس 
افراد سالمند که فعالیت و تحرک کمتری دارند با کاهش اشتها 
روبه رو می شوند؛ همچنین به خاطر تغییراتی که در حواس ایجاد 
می شود به خاطر افزایش سن، طعم و مزه غذا متفاوت می شود. 
از دالیل دیگر کاهش اشتها می توان به عوارض جانبی داروها، 
مشکات مربوط به دهان و دندان مانند استفاده کردن از دندان 

مصنوعی یا حتی احساس تنهایی اشاره کرد.
کاهش اشتها یا بی اشتهایی می تواند نشانه یک  بااین حال 
بیماری یا یک وضعیت جدی تر در بعضی مواقع باشد، زمانی 
که افراد مسن به غذا خوردن تمایل ندارند، می گویند گرسنه 
نیستند و یا وزنشان بیش از حد کاهش می یابد، احتمال دارد 
یک علت پزشکی زمینه ای وجود داشته باشد، این امر به ویژه در 
صورتی درست است که سالمندان افزون بر کاهش اشتها، خسته 
و بی حوصله باشند. چند مورد از دالیل پزشکی عبارت اند از: 
اختاالت تیروئید؛ زوال عقل یا بیماری آلزایمر؛ هپاتیت یا بیماری 
مزمن کبدی؛ نارسایی کلیه؛ برخی سرطان ها؛ بیماری انسدادی 

.)COPD( مزمن ریه
گر سالمندان کم اشتهایی دائمی داشته باشند که با نشانه های  ا
زیر همراه باشد، باید برای گرفتن کمک به پزشک مراجعه شود: 
خستگی طوالنی مدت؛ کاهش وزن؛ کاهش حس بویایی یا 
چشایی؛ احساس تهوع؛ استفراغ؛ مشکات گوارشی مانند درد 
شکم؛ اسهال یا یبوست. این مشکات ممکن است نشان دهنده 

یک بیماری جدی باشد و باید توسط پزشک معاینه شود.
پیشگیری از بی اشتهایی در سالمند

برای پیشگیری و جلوگیری از این مشکل توصیه می شود در مرحله 
اول یک رژیم غذایی متناسب در نظر گرفته شود تا مواد مغذی 
مانند ویتامین ها به بدن آن فرد سالمند برسد. استفاده از آب 
کافی، سبزیجات و غذاهای سالم دیگر برای بدن افراد مسن بسیار 
مهم است. داشتن یک برنامه غذایی منظم از جمله مواردی است 

که به بهبود بی اشتهایی افراد سالمند کمک می کند.
کاهش اشتها  که تاثیر نسبتاً زیادی بر  یکی دیگر از مشکاتی 
دارد کمبود »روی« در بدن است. میزان روی در بدن فرد باید با 
گر فرد با کمبود روی روبه رو  آزمایش های دوره ای بررسی شود و ا

بود، با توجه به توصیه های پزشک از مکمل ها استفاده کند.
www. sepidgostar.com :منبع   

شادروان حاج لطیف عباسی

 شادروان سیدرمضان موسوی زاده

خشم در بچه ها اغلب به این دلیل اتفاق می افتد که 
آن ها نمی دانند چگونه با ناامیدی یا سایر احساسات 
ناراحت کننده خود کنار بیایند. آن ها هنوز مهارت  حل 
مشکالت بدون ناراحتی را یاد نگرفته اند. گاهی خشم در کودکان 
ناشی از مشکل دیگری است که نیاز به درمان دارد. این مشکل 
می تواند ADHD )بیش فعالی(، اضطراب، ناتوانی های یادگیری، 
مشکالت پردازش حسی یا اوتیسم باشد. راهبردهایی وجود دارد 
که والدین می توانند از آن ها برای کمک به کودکان در بهبود رفتار خود 
استفاده کنند. یکی از مهم ترین موارد این است که وقتی ناراحت 
می شوند آرام بمانند. این کار راهی عالی برای الگوسازی رفتار خوب 
است. هنگامی که احساسات خود را با آرامش بیان می کنند یا پس از 
انفجار خود را آرام می کنند، آن ها را تحسین کنید. آموزش مهارت های 
حل مسئله و ارتباط با کودکان می تواند به آن ها کمک کند تا راه های 

بهتری برای ابراز احساسات خود انتخاب کنند. 
خشم چیست؟

خشم یک احساس طبیعی در کودکان و بزرگساالن است. خشم نیز 
مانند احساسات دیگر، با تغییرات روانی و بیولوژیکی همراه است. زمانی 
که فرد عصبانی می شود، ضربان قلب، فشارخون، هورمون های انرژی و 

آدرنالین افزایش می یابد.  
برای کنترل خشم فرزندمان چگونه با او رفتار کنیم؟

1. در هنگام طغیان عصبانیت، سر فرزندتان فریاد نزنید یا او را به 
چالش نکشید. بسیاری از اوقات، والدین با طغیان های خشمگین یا 
به چالش کشیدن فرزندان خود و فریاد زدن به سؤاالت یا رفتارهای آن ها 

ج از کنترل بودِن شما و  پاسخ می دهند، اما این کار فقط احساس خار
اضطراب را انتقال می دهد. بهترین کاری که می توانید انجام دهید این 
است که در بحران، آرام بمانید. همچنین وقتی فرزندتان عصبانی است، 
گر تمایل به صحبت  او را به چالش نکشید و با آرامش با او صحبت کنید یا ا

کردن ندارد، به او اجازه دهید با خود خلوت کند.
2. سعی نکنید در هنگام طغیاِن عصبانیت با کودک خود استدالل 
کنید.بسیاری از والدین، وقتی بچه هایشان عصبانی هستند، به 
منطق بازمی گردند. از این گذشته، ما بزرگساالن استدالل می کنیم تا 
ل کردن با یک بچه  موقعیت های پرتنش را خنثی کنیم، اما استدال
عصبانی همیشه یک چالش به شمار می آید، زیرا آن ها به اندازه ما توانایی 
توقف و استدالل را ندارند؛ بنابراین وقتی با کودک عصبانی خود سروکار 
دارید، استدالل کردن فقط او را عصبانی تر می کند. پس صبر کنید تا او آرام 

شود و بعد با هم صحبت کنید.
کنش های خود، به  کنش های خود توجه کنید. توجه به وا 3. به وا
فرزندتان کمک می کند تا او نیز  به خودش توجه کند، زیرا نیازی به 
نگرانی در مورد شما یا احساسات شما نخواهد داشت. هنگامی که شما 
با آرامش پاسخ نمی دهید، کودک شما حتی سخت تر از عصبانیت خود، 
تاش می کند توجه شما را جلب کند؛ بنابراین باید از برخی مهارت های 
فرزندپروری قوی استفاده کنید تا به سرعت و به طور مؤثر این طغیان 

خشم را مدیریت کنید.
4. با کودک خود برخورد فیزیکی نداشته باشید. برخورد فیزیکی والدین 
با کودک تأثیر زیادی بر روحیه و روان کودک دارد و در آینده، خود را در قالب 

افسردگی، وسواس و اضطراب نشان خواهد داد.

گر کودک شما  5. با بچه های کوچک تر رویکرد متفاوتی داشته باشید. ا
عصبانی است، کمی از او دور شوید؛ اما او را منزوی نکنید. وقتی بچه های 
کوچک ناراحت هستند، شما باید به آن ها کمک کنید تا یاد بگیرند که 

می توانند نقشی در آرام کردن خودشان داشته باشند.
بازی های مناسب برای کنترل خشم کودکان:

بازی با حباب: یکی از بازی های کنترل خشم برای کودکان 3 تا 5 
سال، درست کردن یک ظرف حباب است و اینکه با آن تمرین تنفس 
کنیم. تنفس آرام و شمرده، احساسات خروشان کودک را آرام می کند. به 
مدت چند هفته روزی چند دقیقه با فرزندتان حباب درست کنید؛ بعد 
از اینکه حباب درست کردن را یاد گرفت، از او بخواهید با کمک گرفتن از 
قوه تخیلش، حباب های متفاوتی درست کند. لطافت حباب ها و تاش 

برای ساخت آن ها روحیه کودک را آرام تر می کند.
خمیربازی:یکی از بازی های مؤثر در کنترل خشم، بازی با ِگل یا 
خمیر برای بچه های بین سنین 3 تا 11 سال است. بچه ها از بازی با گل یا 
خمیر بسیار لذت می برند. این  بازی حس المسه آن ها را تقویت می کند 
و بچه های کوچک هم حس المسه قوی دارند و دوست دارند همه چیز 
کردن و شکل دادن به خمیر و گل نوعی  گرد  کنند. همین  را لمس 
برون ریزی احساس پرخاشگری است و حس خشم آن ها را تعدیل 

می کند. 
ترکاندن بادکنک: این بازی کودک را قادر می کند خشم خود را ابراز 
کند؛ بنابراین از سروصدای بچه ها با بادکنک ها نگران نشوید، بلکه اجازه 

دهید بادکنک ها را بترکانند یا آن ها را گاز بگیرند.
www.zehnaraclinic.com :منبع     

کنترل خشم
 در کودکان

عبدالرضا علیزاده
 نورد سرد

روز بازنشستگی :  1401/07/30

صفرعلی فروغی
خرید

روز بازنشستگی :  1401/07/30

محمود کریمیان
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نقد و انتقادپذیری مهم ترین ابزار پیشرفت جوامع 
است. آنچه اساس یک نقد را تشکیل می دهد احاطه 
به موضوع یا پدیده مورد نقد، استفاده از یک روش 
منطقی، داشتن دید همه جانبه گر     و  احتراز    از دخالت دادن احساسات 
و حب و بغض های شخصی است. نقد ارزیابی منطقی یک اثر یا پدیده و 
گاهانه و مدبرانه آن  است که حاصل آن سازندگی،  روشی برای  بررسی آ

تعامل و پیشرفت بیشتر است، نه ایجاد تنش های مخرب.
کلمه انتقاد از ریشه نقد کردن و در فارسی معادل آشکار و پدیدار کردن 
است. در اصطاح، این کلمه چندین کاربرد دارد. معنای مشهور و 
متداول آن در بین عامه مردم ایراد و اشکال گرفتن به گفتار و رفتار دیگران 
است؛ اما در معنای علمی،  انتقاد عبارت است از انتقال اطاعات به 
دیگران به نحوی که افراد موردانتقاد بتوانند آن را در جهت مصالح خود 

به کار برند.
آنچه معموال از کلمه انتقاد کردن دریافت می شود، بیشتر به معنای بیان 
کردن نقاط ضعف و عیب یک موضوع است؛ اما مهم ترین هدف در نقد و 

انتقاد باید اصاح کردن و بهبود باشد.
چگونه می توانیم مؤثرتر انتقاد کنیم؟

قبل از انتقاد کردن، این سؤاالت را از خود بپرسید: چه رفتار یا خصوصیتی 
باید تغییر کند؟ انگیزه های انتقاد کردن چیست؟ چه راه حل ها و اهداف 
خاصی را می توان ارائه کرد و چه فعالیت هایی برای دسترسی فرد به اهداف 

مورد انتقاد می توان انجام داد؟
یک انتقاد صحیح باید شرایط زیر را داشته باشد تا بتواند ضمن تأثیرگذاری، 

سبب ناراحتی و نارضایتی طرف مقابل هم نشود:
- قبل از انتقاد کردن و بیان اشکاالت گفتار و رفتار طرف مقابل، ابتدا 

مختصری از محاسن، خوبی ها و توانمندی های او سخن بگویید. این 
کار باعث می شود فرد احساس کند شما دوست او هستید و با او دشمنی 

ندارید و در نتیجه حاضر به شنیدن سخن شما خواهد بود.
- مختصری از زمان هایی که خودتان خطا یا اشتباهی کرده اید سخن 
بگویید تا طرف مقابل احساس نکند قصد شما از انتقاد کردن اثبات برتری 
خود و ضعف طرف مقابل است. سخن گفتن از اشتباهات خود زمینه 

پذیرش را در طرف مقابل ایجاد می کند.
- وقتی می خواهید خطا و اشکال طرف مقابل را بگویید دقت کنید، خطا 
و اشتباه را به طور مستقیم بازگو نکنید، بلکه این کار را غیرمستقیم انجام 

دهید؛ مثاً بپرسید آیا از نظر شما این سخن یا عمل درست است؟
کنید تا حد امکان واضح و  - موضوعی را که می خواهید از آن انتقاد 

مشخص بیان کنید.
- اجازه ندهید گفته هایتان از احساسات منفی شما رنگ بگیرد. مواظب 

باشید صدایتان بلند و لحن کامتان خشن و طعنه آمیز نباشد.
- مستقیم دستور ندهید و برای اصاح سخن یا رفتار موردنقد به صورت 

دستوری تحکم نکنید، بلکه سخن یا رفتار درست را پیشنهاد بدهیم.
- دقت کنید که هنگام انتقاد کردن، موضوع را مورد انتقاد قرار دهید و از بد 
بودن آن سخن بگویید و هیچ گاه صفت بد یا زشت یا غلط را به شخصیت 
خود فرد نسبت ندهید؛ در واقع کار بد و ناشایست را سرزنش کنید، نه 

شخصیت خود فرد را.
- واضح و شمرده سخن بگویید، به طوری که طرف مقابل انتقاد شما و 

دلیل مطرح کردن آن را بفهمد.
- اطمینان حاصل کنید که اعمال و رفتاری را که مورد انتقاد قرار می دهید، 

قابل تغییر است. در غیر این صورت از انتقاد صرف نظر کنید.

- حساس باشید که هنگام انتقاد کردن هدف خود را گم نکنید. هدف 
تأثیرگذاری و اصاح کردن است. پس موضوع را کش ندهید و انتقاد را به 
سخنرانی یا بحث وجدل بیهوده تبدیل نکنید، در این مسیر ممکن است 
گاه ما را به  طرف مقابل با ابراز نارضایتی و توجیه کردن سخن خود، ناخودآ
موضع جدل بکشد و در این جریان هدف اصلی فراموش شود و گفت وگو 
به مسیر غلط کشیده شود. در اینجاست که شنونده بی حوصله می شود 

و توجهی به آن نمی کند.
- خطا و اشتباه طرف مقابل را به گونه ای موردانتقاد قرار دهید که آن را 
قابل اصاح و جبران نشان دهد. افراط در انتقاد کردن می تواند به جایی 
برسد که همه راه ها را برای جبران خطا و اشتباه مسدود به نظر برسد و فرد 

از اصاح خطای خود ناامید و مأیوس شود.
کار بودن طرف مقابل یا غلط بودن سخن و رفتار  - برای متقاعد کردن خطا
او از برچسب زدن به او خودداری کنید؛ مثاً به کار بردن عباراتی مانند »تو 
همیشه خطا می کنی«، »تو هیچ وقت دقت نمی کنی« »تو آدم سهل انگاری 

هستی«، تأثیرگذاری انتقاد را به صفر می رساند.
کنش های منفی شخصی که مورد انتقاد قرار  - بکوشید با پیش بینی وا
می گیرد، از بروز آن جلوگیری کنید. جماتی مانند »می دانم که به من این 
اجازه را می دهید که در مورد… حرف بزنم، چون معتقدم که برای شما 

کنش های منفی مؤثر است. مفید خواهد بود«. در کاهش وا
- از ژست های خشم آلود، مانند گره کردن دست، اخم کردن، گره به ابرو 

انداختن و نظایر آن بپرهیزید.
گر نتیجه مثبت انتقاد خود را در رفتار انتقاد شونده مشاهده کردید، وی  - ا

را تحسین و از اینکه به سخنان شما گوش کرده است تشکر کنید.
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در آستانه آغاز فصل جدید رقابت های لیگ برتر 
هندبال بانوان کشور، تمرین تیم هندبال بانوان 
باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در اصفهان، با حضور 

مدیران ورزش و قهرمانی این باشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، کادرفنی جدید 
تیم هندبال بانوان فوالد مبارکه سپاهان پس از کسب مقام قهرمانی در 

فصل گذشته در مسابقات لیگ برتر و حضور در پنجمین دوره مسابقات 
جام قهرمانی باشگاه های هندبال بانوان آسیا، در مسیر آماده سازی 
برای شروعی پرقدرت در فصل جدید رقابت های لیگ برتر هندبال 
بانوان تاش کردند تا با برگزاری دیدارهای دوستانه بیشتر، میزان 

آمادگی بازیکنان را ارتقا دهند.
تیم هندبال بانوان فوالد مبارکه سپاهان باجذب بازیکنان ارزشمند 

و کادر فنی باتجربه، در فصل پیش رو یکی از مدعیان اصلی قهرمانی 
محسوب می شود.

گفتنی است هجدهمین دوره رقابت های لیگ برتر هندبال بانوان کشور 
از جمعه 9 دی ماه آغاز خواهد شد که تیم هندبال بانوان فوالد مبارکه 
سپاهان، در هفته اول رقابت ها مهمان تیم سنگ آهن بافق خواهد بود و 

بازی ها به صورت دوره ای برگزار خواهد شد.

برای ششمین قهرمانی تالش می کنیم

اردوی متمرکـز اسـتعدادیابی هندبالیسـت های رده   
سـنی نوجوانـان دختـر، بـا حضـور 16 بازیکـن طالیی پـوش 

برگزار شد.
بله گلزارش روابلط عموملی باشلگاه فلوالد مبارکله سلپاهان، در 
راسلتای برنامه هلای فدراسلیون هندبلال در رده هلای سلنی 
پایه،  اردوی متمرکز استعدادیابی هندبالیست های رده سنی 

نوجوانلان دختلر بله میزبانلی اسلتان کرملان برگلزار شلد.
در ایلن اردو دو گلروه از دختلران هندبالیسلت زیلر نظلر مربیلان 
فدراسلیون هندبال تمرینات خود را از روز دوم تا ششم دی ماه 

دنبلال کردنلد.
16 دختلر نوجلوان هندبالیسلت  اردو  ایلن  همچنیلن در 
طایی پلوش در دو گلروه فراخوانلده شلدند. نلگار باباصفری، 
گللکار، رومینلا خودثیانلی، مهللت  صبلا دهقانلی، پرسلان 
کبلری، نگیلن صفلری نلژاد، زینلب هاشلمی در گلروه اول و  ا
دنیلا سلهرابی، سلتایش صادقلی، سلتوده کشلاورز، شلقایق 
صابریان، ستاره سعیدی، ریحانه جعفری نژاد، پریسا احمد 
خسروی، مهسا صدیقی، زهرا قربانی در گروه دوم در این اردو 

حضلور داشلتند.

بازیکـن ملی پـوش تیـم ووشـو بانـوان فـوالد مبارکـه   
سپاهان با بیان اینکه به دنبال آن هستیم که قهرمانی پنج 
سال اخیر تیم ووشو سپاهان را دوباره تکرار کنیم، گفت: من 
فقـط بـرای تیـم سـپاهان بـازی می کنـم و منتظـر پیشـنهاد 
دیگـری نیسـتم، مائـده هاشـمی یـا بـرای تیم سـپاهان بـازی 

می کند و یا دیگر بازی نخواهد کرد.
مائده هاشمی، بازیکن ملی پوش تیم ووشو بانوان فوالد مبارکه 
سلپاهان، در گفت وگو با روابط عمومی این باشلگاه، با اشاره به 
آغاز لیگ برتر ووشلو بانوان در هفته پیش رو، اظهار کلرد: حدود 
پنج سلال اسلت این افتخار را دارم که برای مسلابقات لیگ برتر 
ووشلو در تیلم پرافتخلار سلپاهان مبلارزه کنلم و در حلال حاضلر 
مسلابقات فصلل جدیلد لیلگ برتلر را پیلش رو داریلم. حلدود  ده  
روزی در اردو هسلتیم و برای کسلب بهتریلن نتایلج در  دو نوبت 

تمرینات خلود را دنبلال می کنیم.
وی در خصلوص وضعیلت بازیکنلان در آسلتانه شلروع لیلگ، 
افزود: تمام تاشمان را خواهیم کرد که قهرمانی پنج سال اخیر 
را مجلدد تکلرار کنیم و کسلب ایلن قهرمانلی قطعلاً نیاز بله تاش 
بیشلتر دارد. آن طور که من در اردو مشلاهده می کنم، بازیکنان 
در حال تاش هستند تا بهترین نتایج را در تیمی و فردی کسب 
کنند. ما یک تیم هستیم و همیشله برای قهرمانی جنگیدیم.
بازیکلن ملی پلوش تیلم ووشلو بانلوان فلوالد مبارکله سلپاهان در 
خصوص تأثیر تغییرات ایجادشده در تیم گفت: در تمام تیم ها 
تغییرات به وجود می آید،  اما خوشبختانه ما باوجود کادرفنی 
حرفه ای همیشه بهترین نتایج را کسب کردیم و توانستیم پنج 
سلال متعدد قهرمان شلویم، من فقط یلک بازیکن هسلتم و در 
حلد بازیکلن می توانلم نظلر دهم، املا قطعلاً بهتریلن تصمیمات 

برای تیلم گرفته خواهد شلد.
وی در خصلوص هملکاری خلود بلا تیلم پرافتخلار سلپاهان، 
تصریح کرد: تمامی تیم های لیگ برتر ووشو حداقل یک مرتبه 
بله ملن پیشلنهاد هملکاری داده انلد و ملن در هملان یک مرتبله 
که  به آن هلا اعام کلردم کله دیگر پیشلنهادی ارائله ندهنلد، چرا
من فقط برای تیم فوالد مبارکه سپاهان بازی می کنم و منتظر 
پیشنهاد دیگری نیسلتم. مائده هاشلمی یا برای تیم سپاهان 
بلازی می کند و یلا دیگر بلازی نخواهد کلرد. من همیشله طرفدار 
سلپاهان خواهلم مانلد. همچنیلن از تماملی حمایت هلای 

مسلئوالن باشلگاه فلوالد مبارکله سلپاهان تشلکر می کنلم.
هاشلمی در خصوص تیم های حاضر در لیگ برتر، خاطرنشان 
کلرد: تماملی بازیکنلان تیم هلای مقابلل ملی پوشلان ووشلو 
هستند و قطعاً مسابقات در باالترین سطح برگزار خواهد شد. 
خوشلبختانه ما با جلسلاتی که داشتیم توانسلتیم آنالیز خوبی 
از رقبلا بله دسلت آوریلم و مطمئنلم بلا کسلب بهتریلن نتایلج از 

مسلابقات بلاز خواهیلم گشلت.

حضور پررنگ طالیی پوشان
 در اردوی تیم ملی فوتبال زیر 17 سال دختران

قرارداد سپاهانی ها ثبت شد

اردوی تیم ملی فوتبال دختران زیر ۱۷ با دعوت از 6 بازیکن سپاهان از هفته 
آینده در تهران آغاز می شود.

به گزارش روابط عمومی باشگاه سپاهان، بر اساس اعالم سرمربی تیم ملی 
فوتبال زیر ۱۷ سال دختران، 6 فوتبالیست سپاهان به اردوی آماده سازی 
این تیم دعوت شدند.

فاطمه براتی، سوگند راجی، مریم امیدی، شیال اسدی، الهه عباسی و یلدا 
عجمی از اصفهان  راهی این اردو شده اند.

اعضای تیم فوتبال سپاهان ب قراردادهای خود را در هیئت فوتبال به 
ثبت رساندند.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، اعضای کادرفنی 
و بازیکنان تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان ب با حضور در هیئت 
فوتبال استان اصفهان قراردادهای خود را به ثبت رساندند. تیم فوتبال 
سپاهان ب برای شرکت در مرحله دوم مسابقات لیگ دسته سوم 
فوتبال باشگاه های کشور آماده می شود.
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اردوی طالیی استعدادیابی 

هندبالیست های نوجوان دختر برگزار شد

خبر کوتاه

اتحاد هندبالیست های فوالد مبارکه سپاهان برای تکرار موفقیتی بزرگ

هفته دهم لیگ برتر فوتبال جوانان باشگاه های 
کشور با پیروزی جوانان فوالد مبارکه سپاهان در 

کتور تبریز با نتیجه یک بر صفر رقم خورد. مقابل ترا
به گزارش روابط عمومی باشگاه سپاهان، هفته دهم لیگ برتر فوتبال 
جوانان باشگاه های کشور، شنبه 3 آذرماه 1401 در ورزشگاه آب منطقه ای 
کتور تبریز پیگیری  اصفهان فی مابین جوانان فوالد مبارکه سپاهان و ترا
شد که این دیدار در پایان، با نتیجه یک بر صفر به سود طایی پوشان به 
پایان رسید. با پاس سجاد گل محمدی، سینا معظمی تبار، ملی پوش 

باارزش فوالد مبارکه سپاهان، توانست تک گل بازی را به ثمر برساند.
تیم جوانان سپاهان با 21 امتیاز صدرنشین و  نساجی مازندران و فوالد 

خوزستان با 20 و 18 امتیاز در رده های بعدی قرار دارند.
پس از  این دیدار،علی مظاهری، مربی تیم جوانان سپاهان،  در 
مصاحبه با  سایت باشگاه عنوان کرد: در کورس قهرمانی هستیم و 

بسیار به این امتیازات نیاز داریم، با توجه به تغییر زمین از صفاییه به 
چمن مصنوعی نگرانی هایی داشتیم، اما واقعا به بازیکنان باغیرتم 
خسته نباشید عرض می کنم.  نقش بازیکنان و تاش مضاعف آن 
حاصل پیروزی امروز بود. در این میدان نبرد بسیار زیبا و تکنیکی بازی 
کردند و رضایت ما حاصل شد.چمن مصنوعی تجربه خوبی برای ما بود 
و برای یک بازی رسمی می توانیم به زمین چمن مصنوعی به عنوان 

گزینه دوم فکر کنیم.
کتور تبریز نماد شخصیت یک تیم حرفه ای در کشور  تیم مقابل ما یعنی ترا
کتور همیشه ثابت کرده که با بازی زیبا، اخاق مداری را سرلوحه  است. ترا
کار خود قرار داده است.  فرهنگ سپاهان نیز ضمن احترام به این گونه 
رفتارها طبق اصول حرفه ای، بازیکنان خود را در تمامی میادین نماینده 
باشگاه معظم و اخاق مدار فوالد مبارکه  سپاهان می داند و هر ورزشکاری   

در سپاهان دنباله رو همین  فرهنگ است.

که از خواب بیدار  گر هرروز صبح  ا
و  خستگی  احساس  می شوید، 
کسالت می کنید و بی انگیزه هستید، 
احتماالً باید چیزی را در زندگی روزمره خود تغییر 
دهید. ورزش کردن به عنوان نخستین کار روزانه، 
شما  و  کند  کار  سخت تر  قلبتان  می شود  سبب 
پرانرژی تر شوید. ورزش صبحگاهی و ترشح بعضی 
هورمون ها مثل اندروفین سبب می شود هم از نظر 
روانی و هم از نظر جسمی حالتان بهتر شود. این 

حرکات ساده  را امتحان کنید و نتیجه را ببینید.

درجا زدن
تمرین صبحگاهی خود را با اندکی درجا زدن آغاز کنید. 
این یک راه فوق العاده برای افزایش متابولیسم و گرم 
کردن بدن است. با این تمرین شدت جریان خون در 
دست ها و پاهایتان بیشتر می شود و مفاصل شما آماده 
 انجام حرکات ورزشی بعدی خواهد شد. پس از این

 30 ثانیه، ضربان قلب شما افزایش می یابد و نسبت به 
قبل سریع تر نفس می کشید.

 
اسکوات

پاها را به میزان عرض شانه باز کنید، به صورتی که نوک 
انگشتان پا به طرف جلو باشد. بعد از آن، قدری روی 

پاهایتان بنشینید و دست خویش را در راستای مفصل 
شانه باال بیاورید. درصورتی که در انجام این ورزش 
بی تجربه هستید، بهتر است زیاد خم نشوید، ولی قدری 
که حرفه ای تر شدید، تاش کنید پاهایتان زاویه 90 درجه 
تشکیل دهد؛ این حرکت هم یکی از حرکات ترکیبی بسیار 
مؤثر است که زانوها، لگن و شانه ها را به صورت هم زمان 

درگیر خواهد کرد.

 
حرکت نیم ُپل 

به پشت دراز بکشید، کف پاهایتان را روی تخت بگذارید 
و زانوها را خم کنید. پاها باید  به اندازه عرض لگن از هم 
فاصله داشته باشند. دنبالچه را از تخت بلند کنید و 
به طرف باال فشار دهید تا بدنتان یک خط مستقیم 
بسازد. 30 ثانیه در این شرایط بمانید، قسمت دنبالچه 
را همچنان باال نگه دارید و بعد به آرامی پایین بیاورید. 

این حرکت را 3 بار تکرار کنید.

 

اسکوات با کمک دیوار
پشت خود را به دیوار تکیه دهید. سپس به سمت پایین 
حرکت کنید تا زانوها زاویه 90 درجه به خود بگیرند. در 
ابتدا، تاش کنید این وضعیت را برای 15 ثانیه حفظ 
کنید. پس از افزایش قدرت و توانایی خود برای انجام این 
حرکت می توانید بین 30 ثانیه تا یک دقیقه این وضعیت 
را حفظ کنید و سپس به حالت اولیه خود بازگردید. این 

حرکت را با چهار بار تکرار انجام دهید.

شنا سوئدی
شنا سوئدی به روش های مختلفی انجام می شود، 
گر از قدرت کافی برخوردار نیستید، بهتر است با  اما ا
نمونه های ساده تر فعالیت خود را آغاز کنید. یک روش 
ساده برای انجام شنا سوئدی این است که ابتدا کف 
دست ها و زانوهای خود را روی زمین قرار دهید. سپس، 
دست ها را از آرنج خم و به سمت پایین حرکت کنید 
تا سینه به زمین نزدیک شود و پس از آن به آرامی به 
وضعیت اولیه حرکت بازگردید. این تمرین را در چهار 
گر از قدرت  ِست و هر بار بین 10 تا 12 تکرار انجام دهید. ا
بدنی کافی برخوردارید، می توانید به جای قرار دادن 
زانوها روی زمین، وزن خود را روی سینه پا بیندازید یا از 
توپ های بدن سازی استفاده کنید تا بدن هرچه بیشتر 

به چالش کشیده شود.

پالنک
 دست ها را از آرنج خم کنید و به موازات شانه روی زمین 
قرار دهید تا زاویه ای 90 درجه شکل بگیرد. قسمت دیگر 
وزن بدن را سینه پاها تحمل می کنند. پشت بدن باید 
صاف و شکم سفت نگه داشته  شود. همچنین، به جای 
قرار دادن آرنج ها روی زمین می توانید در شرایطی که 
دست ها صاف هستند کف دست ها را روی زمین قرار 
دهید. سپس، زانوی یک پا را به سمت سینه جمع 
گر تازه کار هستید،  کنید و دوباره به حالت اول بازگردید. ا
می توانید در تمرین نخست وضعیت بدن را برای 15 
ثانیه حفظ کنید و تمرین دوم را در 4 ست با 15 تکرار 

انجام دهید.

تقویت عضالت سرینی
کف دست ها و زانوهای خود را روی زمین قرار دهید. 
سپس، یکی از پاها را به سمت عقب باال بیاورید و صاف 

کنید و پس از مکثی کوتاه به وضعیت اولیه خود بازگردید. 
این تمرین را می توانید در چهار ست با 15 تکرار برای هر 

پا انجام دهید.

برپی
ابتدا صاف سر جای خود بایستید. سپس به سمت 
پایین حرکت کنید تا در وضعیت اسکوات قرار بگیرد و 
انگشتان دست خود را روی زمین قرار دهید. سپس 
به وضعیت پانک بروید. پس از آن، با جهش پاها به 
سمت جلو ، دوباره در حالت اسکوات قرار بگیرید. از 
جای خود بلند شوید و دست ها را به سمت باال بکشید 
و یا با یک پرش کوتاه به حرکت خاتمه دهید. این تمرین 
گر  را می توانید در چهار ست 30 ثانیه ای انجام دهید. ا
تازه کار هستید، بهتر است این تمرین را ابتدا سبک انجام 
دهید و به تدریج میزان تکرار در هر ست را افزایش دهید تا 

در نهایت به 20 تکرار برسید.

تثبیت صدرنشینی شاگردان ماهری با غلبه بر تراکتور تبریز

ی ع یک روز پرانرژ ین صبحگاهی برای شرو چند تمر
ورزش

بازیکن تیم ووشو بانوان:



امام علی )علیه السالم(:
از خدا بترسید و با مال و جان و زبان خود در راه خدا مجاهدت 

نمایید. 
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قاسم سلیمانی متولد 20 اسفند سال   
1335 در شهرستان   راُبر   از توابع استان کرمان 
و فرمانده پیشین سپاه قدس بود. او پس از 
انقالب اسالمی ایران، در سال 135۹ عضو 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی شد و هم زمان 
با شروع جنگ ایران و عراق، چند گردان را در 
کرمان آموزش داد و به جبهه ها فرستاد. وی در 
دوره ای فرماندهی سپاه آذربایجان غربی را بر 
به عنوان   1360 سال  در  و  داشت  عهده 

فرمانده لشکر 41 ثاراهلل منصوب شد.
وی در جنگ عراق علیه ایران، از فرماندهان 
عملیات های والفجر 8، کربای 4 و کربای 5 
بود. عملیات کربای 5 از مهم ترین عملیات های 
ایران در دوران جنگ دانسته شده که تضعیف 
موقعیت سیاسی و نظامی ارتش بعث عراق و 
تثبیت اوضاع به سود قوای نظامی ایران از نتایج 

آن ارزیابی شده است.
سلیمانی پس از پایان جنگ ایران و عراق در سال 
1367، به کرمان بازگشت و درگیر جنگ با اشراری 
شد که از مرزهای شرقی ایران هدایت می شدند. 
سلیمانی تا قبل از انتصاب به فرماندهی سپاه 
قدس، با باندهای قاچاق مواد مخدر در مرزهای 
ایران و افغانستان می جنگید. او در بهمن سال 
آیت اهلل خامنه ای،  از سوی حضرت   1389
فرمانده کل قوای نظامی ایران درجه سرلشکری 
)باالترین درجه نظامی در ایران( را دریافت کرد 
و در سال 1379 از سوی آیت اهلل خامنه ای به 

فرماندهی سپاه قدس منصوب شد.
سرانجام در بامداد جمعه 13 دی ماه 1398 در 

 
سیزدهم جمادی الثانی سالروز وفات 
بانوی مکرم اسالم حضرت ام البنین )س( 
به عنوان روز تکریم مادران و همسران شهدا 
نام گذاری شده؛ روزی که یادآور بردباری و 
شهدای  همسران  و  مادران  استقامت 

مسلمین از صدر اسالم تا امروز است.
حضرت ام البنین )س( مادر حضرت ابوالفضل 
العباس )ع(، عبداهلل، جعفر و عثمان است 
که هر چهار فرزند او در واقعه کربا به شهادت 
رسیدند. او از چهره های درخشان در تاریخ 
اسام به شمار می آید و همسر حضرت علی )ع( 
بعد از شهادت حضرت فاطمه )س( است. نام 
اصلی او فاطمه کابیه بود. بر پایه روایت ها، 
ایشان بعد از گذشت مدتی از زندگی مشترک با 
امیرالمؤمنین)ع( از ایشان خواست تا به جای 
»فاطمه«، او را ام البنین خطاب کند تا با ذکر 
نام اصلی او توسط پدرشان، خاطرات مادر در 
ذهن فرزندان حضرت زهرا )س( تداعی نشود 

و او موجبات آزردگی خاطر آنان را فراهم نسازد.
ام البنیلن در طلول زندگلی مشلترک بلا حضلرت 
عللی)ع( هملواره تملام هملت خویلش را بله 
کار می بسلت تلا بتوانلد جلای خاللی حضلرت 
فاطمله)س(  را بلرای فرزنلدان داغلدار ایشلان ُپلر 
کنلد؛ تلا جایلی کله فرزنلدان فاطمله زهلرا )س( بلا 
وجلود ایلن بانلوی بزرگلوار، فقلدان ملادر مهربلان 
کمتلر احسلاس می کردنلد. ام البنیلن  خلود را 
کلرم )ص( را بیش  فرزندان دختلر گراملی رسلول ا
از فرزندان خود ملورد توجه قرار می داد و محبت 

کاروانسرای مهیار که از نمونه های عالی   
و برجسته سبک معماری و ساختمان عهد 
صفوی است در 30 کیلومتری شهرضا واقع 
شده است. این بنا در زمان حکومت شاه 
اسماعیل اول )۹0۷-۹30 هجری( احداث 
شده و بعدها به سبب خرابی های فراوان در 
سال 1085 هجری در دوره شاه سلیمان 
صفوی تعمیر و تکمیل گردیده است. این اثر در 
20 خرداد 1321 با شماره ثبت 354 به عنوان 

یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
اوژن فاندن فرانسوی می نویسد: »کاروانسرای 
مهیار درراه اصفهان به شیراز یکی از معتبرترین 
کاروانسراهای ایران است. سیاحان ساختمانش 
را به مادر شاه عباس نسبت می دهند. نه فقط 
کنین ایران است که در حین سفر  خوشامد سا
بدان استراحت کنند، بلکه طرز ساختمان و 

نقاشی که دارد موردتوجه است.«
شکل  به  ایوانی  چهار  به صورت  کاروانسرا 
مستطیل شده است. اتاق های اطراف کاروانسرا 
مساوی بوده و به طول و عرض 5×4 متر ساخته 

شهید
 قاسم سلیمانی؛ 

سردار دل ها

ام البنین؛ الگوی صبر 
و استقامت مادران

 و همسران شهدا

کاروانسرای مهیار

مناسبت

مناسبت

گردشگری

مناسبت

یه خبری " شرکت فوالد مبارکه اصفهان" نشر
 شماره  1308 
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حمله موشکی هلی کوپترهای آمریکایی به دو خودرو 
در اطراف فرودگاه بغداد، سردار قاسم سلیمانی 
فرمانده سپاه قدس و ابومهدی المهندس معاون 
حشدالشعبی و تنی چند از اعضای حشدالشعبی 

هدف قرار گرفتند و به شهادت رسیدند.
در پی شهادت سردار پرافتخار اسام حاج قاسم 
سلیمانی، رهبر انقاب پیامی صادر کرد. در بخشی 

از این پیام آمده است:
سردار بزرگ و پرافتخار اسام آسمانی شد. دیشب 
ارواح طیبه شهیدان، روح مطهر قاسم سلیمانی 
را در آغوش گرفتند. سال ها مجاهدت مخلصانه و 
شجاعانه در میدان های مبارزه با شیاطین و اشرار 
عالم، و سال ها آرزوی شهادت در راه خدا، سرانجام 
ک  سلیمانی عزیز را به این مقام واال رسانید و خون پا
او به دست شقی ترین آحاد بشر بر زمین ریخت. 
این شهادت بزرگ را به پیشگاه حضرت بقیة اهلل  
ارواحنا  فداه و به روح مطهر خود او تبریک و به ملت 
ایران تسلیت عرض می کنم. او نمونه برجسته ای از 
تربیت شدگان اسام و مکتب امام خمینی بود، او 
همه عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانید. شهادت 

پاداش تاش بی وقفه او در همه این سالیان بود.
پیکر شهید قاسم سلیمانی روز سه شنبه 17 دی ماه 
تشییع و در نهایت در گلزار شهدای شهر کرمان به 

ک سپرده شد. خا
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کله او ایلن کار  خلود را بیشلتر نثلار ایشلان می کلرد؛ چرا
را خدملت بله اسلام و پیامبلر اسلام )ص( و عملل بله 
فرایلض دینلی و دسلتورات قلرآن در خصوص محبت 

بله دیگلران برمی شلمرد.
که  ام البنین ازجمله زنان شیردل و صبوری بود 
به واسطه تحمل غم ناشی از شهادت همه فرزندان 
خود، اسطوره بردباری و استقامت نامیده شده 
فرزندان رشیدش در  از شهادت  او پس  است. 
کربا، به بقیع می رفت و در آنجا، اندوهگین ترین و 
ک ترین مرثیه ها را برای پسرانش می سرود.  سوزنا
ِگرد می آمدند و به آن مرثیه ها گوش  مردم نزد او 
فرامی دادند. همین گذشت و بردباری ام البنین 
در راه اسام است که بر پایه روایت ها از او مادری 

آمرزیده ساخت.
کاری محسوب  بی شک ام البنین یکی از زنان فدا
می شود که هر آنچه داشته در راه اسام و حفظ این 
دین آسمانی فدا کرده است. ایشان همواره الگویی 
ارزشمند برای همه بانوان مسلمان به خصوص 
مادران و همسران شهدا به شمار می رود؛ زنانی که 
عزیزان خود را در راه حفظ اسام و آرمان های امت 
مسلمان از دست داده اند. انتخاب روز وفات ایشان 
به عنوان روز تکریم مادران و زنان شهدا یادآور همه 
ایثارها و صبوری های زنان مسلمان از صدر اسام 

تا امروز است.
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شده است. وسعت کاروانسرا و وجود بازاری در کنار 
آن دلیل بر این است که کاروانیان به هنگام سفر در 
آن اجتماع می کردند و چند روزی می ماندند. بازار 
مزبور با مهارت مخصوصی با کاروانسرا ارتباط پیدا 
می کرد و در داخل آن رواق هایی ساخته شده بود که 
در عقب آن دکان ها قرار داشتند. این دکان ها از  یک 
طرف به نانوایی و قهوه خانه و از طرف دیگر به مسجد 

منتهی می گردیدند.
در این مسجد حوض و فواره ای نیز وجود داشت. 
کاروانسرا فاقد حمام بود، اما یک حمام عمومی خارج 
از آن به وسیله مردم محل ساخته شده بود. سردر 
کاروانسرا در عقب رفتگی وسیعی نسبت به حصار بنا 

ساخته شده است. 
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