
یادداشت مدیر مسئول

عزم راه اندازی فوالد مبارکه در حال و هوای انقالب و در بحبوحه سال های 
ابتدایی جنگ تحمیلی در سال 1360 شکل گرفت؛ کارخانه و شرکتی معظم، 
توسعه محور، تحول گرا و آینده نگر که در طول دوران فعالیت خود، مصداق بارزی 
از توانمندی و کارآمدی نظام اسالمی بوده و شجاعت و اراده فرزندان متعهد و 
متخصص این مرزوبوم برای ساختن ایرانی آزاد، آباد، خودکفا و پیشرو در آن 

تجلی یافته است.
 بیست و سوم دی ماه، سی امین سالروز تأسیس شرکت فوالد مبارکه است؛ شرکتی 
که با نگاه متعالی برنامه ریزان و مدیران و همت ستودنی تمامی دست اندرکاران 
ساخته شد و به حق »مولود انقالب اسالمی« نام گرفت، زیرا تا به امروز، با نگاه متعالی 
به صنعت، اقتصاد، انسان و طبیعت، ارزش های بسیاری برای خود، همکاران، 

ذی نفعان و کشور عزیزمان ایران پدید آورده است.
تالش شبانه روزی ده ها هزار نفر و میلیاردها ساعت کار در طول سی سال فعالیت 
گون  شرکت فوالد مبارکه، امروز در قالب موفقیت های متعدد در عرصه های گونا
به ثمر نشسته و راه کامیابی های روزافزون دیگر نیز به دلیل برنامه ریزی ها و 

گاهانه برای این شرکت هموار است.   آینده نگری های درست و آ
فوالد مبارکه ضمن تعهد به تمامی مسئولیت های خویش  در حوزه های تولید، 
رونق اقتصادی، اشتغال زایی و... همواره به دنبال خلق ثروت، ارزش آفرینی و 
سودآوری بیشتر برای سهام داران و ذی نفعان خود بوده و با نگاه به افق چشم انداز 
اقتصادی کشور، کوشیده است الگویی از یک کسب وکار بزرگ و موفق ایرانی ارائه 
دهد و در عرصه های داخلی و بین المللی چنان که شایسته نام ایران و ایرانی است 

خوش بدرخشد.
آرمان های شرکت فوالد مبارکه، هم راستا با آرمان های نظام مقدس جمهوری 
کشور در منطقه و  اسالمی، بر مدار استقالل، خودکفایی و تثبیت جایگاه 
جهان می گردد و افزون بر این، حفظ ارزش های انسانی، صیانت از طبیعت و 
مسئولیت پذیری اجتماعی نیز همواره نصب العین مدیران و کارکنان این شرکت 
بوده است. در کنار  تمام آنچه گفته شد، مشتری مداری، تکریم کارکنان و ذی نفعان، 

کیفیت، نوآوری و بهبود مستمر فعالیت ها و وفاداری به جامعۀ پیرامونی  کار ایمن و با
نیز ازجمله رویکردهای متعالی این شرکت به شمار می آید.

سی سال خدمت بی وقفه و مجاهدت مداوم صنعتگران خستگی ناپذیر شرکت 
فوالد مبارکه، الگویی موفق از کار و تالش است که توانسته نمونه ای تکرارنشدنی در 
کسب وکار، اشتغال زایی، ارزش آفرینی و خلق دانش و ثروت بسازد تا »ما می توانیم« 

دیگر نه شعاری در حد چند کلمه، بلکه کاری امکان پذیر در عرصه عمل باشد. 
عرضه 133 میلیون تن محصوالت فوالدی تخت در بازارهای داخلی و صادراتی 
و ارزآوری بیش از 10 میلیارد دالری از ابتدای راه اندازی تا کنون و ارائه خدمت به  
تمامی صنایع تکمیلی، فلزی، حمل ونقل، ماشین آالت، لوازم خانگی، خودرو 
و سایر حوزه ها، تنها بخشی از اقدامات فوالد مبارکه در زمینه تأمین نیاز داخلی و 

بومی سازی صنعت فوالد کشور بوده است.
دریافت گواهی نامه های متعدد ملی و بین المللی در زمینه مدیریت، کیفیت، 
فروش، ارزش افزوده و سودآوری در کارنامه درخشان فوالد مبارکه نشانه ای است 
روشن از تعالی و تحول در مدیریت و بهره گیری از رویکردهای نوین مدیریتی و گواهی 
است صادق  از عزم خلل ناپذیر ایران در خودکفایی و اتکا به توان داخلی برای ساخت 

میهنی آباد که فشارها و تحریم ها بر آن کارگر نخواهد بود.
راه اندازی، ساخت و بهره برداری فوالد مبارکه، تجربه ای بس گران بهاست که با 
اعتماد به توان داخلی حاصل شده و از عزم مدیران و کارکنان آن برای خلق آینده ای 
بهتر حکایت دارد. این شرکت  نمایش تحسین برانگیز اراده هم وطنانی است که 
همت خود را مصروف هدفی واال ساخته اند و آن هدف هیچ نیست مگر ساختن 

ایرانی آباد، مستقل و مقتدر.
سی امین سالروز افتتاح شرکت فوالد مبارکه را به تمامی کارکنان و خانواده های 
گرامی آنان و همچنین ذی نفعان، شرکا و مشتریان تبریک می گوییم و امید داریم 
که دهه چهارم فعالیت فوالد مبارکه سرآغاز  فصلی جدید  در تمامی عرصه ها برای  
این شرکت و صنعت کشور باشد و  حرکت در این مسیر ماندگار مانند گذشته 

بی وقفه ادامه یابد .

فوالد مبارکه؛ سی سال خدمت بی وقفه برای ایران

با تشییع 8 شهید دفاع مقدس
 و شهید مدافع امنیت صورت گرفت؛

تجدید بیعت کارکنان فوالد مبارکه 
با آرمان های رهبر انقالب و شهدا

امضای تفاهم نامه همکاری
 میان فوالد مبارکه

 و بانک رفاه کارگران

فوالد مبارکه تبلور شعار »ما می توانیم« است

با خریدکارخانه ایران اسپیرال صورت گرفت؛

ایجاد ظرفیت تولید لوله های فوالدی 
پیچ در هلدینگ درزجوش مار

تیه فوالد نقش جهان  آ

قهرمانی بانوان والیبالیست
 فوالد مبارکه سپاهان  

در لیگ دسته یک

والدت با سعادت صدیقه طاهره،  
حضرت فاطمه زهرا )سالم اهلل علیها(،  

و سالله پاکش حضرت امام خمینی )ره(
 مبارک باد

رئیس سازمان بسیج کارگری کشور 
در دیدار با مدیرعامل فوالد مبارکه تأکید کرد؛

ضرورت افزایش همکاری ها  میان سازمان 
بسیج کارگری کشور و فوالد مبارکه

ح کرد: معاون مالی فوالد سنگان مطر

افزایش سودآوری فوالد سنگان
 با رشد 138 درصدی تولید
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وزیر صمت:

مصرف گاز
 در بخش خانگی 

حدود  ده  برابر صنعت است
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۲۷۰ شهر کشور تنش آبی دارند
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور گفت: در حال حاضر حدود ۲۷۰ شهر کشور دچار تنش آبی هستند.

آغاز ۴۵ هزار مگاوات برنامه تعمیرات واحدهای حرارتی
کنون به بیش از ۲۷۰ هزار مگاوات ساعت رسیده است. معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی گفت: میزان تولید برق نیروگاه های حرارتی از ابتدای سال تا

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار صدها تن از زنان 
فرهیخته و فعال در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و علمی، با 
تبیین نگاه مترقی و عادالنه اسالم به »زن« در عرصه های 
»جنسیتی و انسانی - حقوقی و تکالیف - مسئولیت پذیری فردی 
و خانوادگی- و نقش و تکالیف اجتماعی« ضربات غرب متجدد به 
کید کردند: زن در نقش همسر،  زن را اساسی و خائنانه خواندند و تأ
مظهر عشق و آرامش بخشی و در نقش مادر، مانند حق حیات 
است. البته باید توجه کرد که خانه داری به معنای خانه نشینی 
نیست، بلکه به معنای اصالت دادن به خانه، در عین فعالیت در 

عرصه های مختلف جامعه است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با ابراز خرسندی فراوان از مفاهیم عالی 
و برجسته در سخنان شماری از میهمانان، افزودند: پیشنهاد 
استفاده از زنان فرهیخته، دانشمند، فرزانه و مجّرب در رده های 
گون تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور، موضوع مهمی است  گونا
که ذهن من را نیز مدت ها است مشغول کرده و ان شاءاهلل برای آن 

راه حلی خواهیم یافت. 

درمحضر والیت

خبر کوتاه

خـبــــــــــــــــــر

  کسانی که حجاب ضعیف دارند 
هم دختران خود ما هستند

مصرف گاز در بخش خانگی حدود  ده  برابر صنعت است
به گزارش تسنیم، سید رضا فاطمی امین در نشست 
هم اندیشی با فعاالن اقتصادی استان فارس در شیراز 
گفت: بر اساس اعالم مرکز آمار، در شش ماهه نخست 
امسال رشد اقتصادی کل کشور 3.3 دهم درصد و رشد بخش صنعت 
4.9 درصد بوده است. اهمیت این ارقام از این جهت است که نشان 
می دهد صنعت نقش بیشتر و مؤثرتری در اشتغال دارد و این باال بودن 

رشد اقتصادی در بخش صنعت حامل پیام خوبی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر اساس گزارش بانک مرکزی، در 
شش ماهه نخست امسال سرمایه گذاری در ماشین آالت 1۵ درصد رشد 

داشته که نسبت به 8 سال گذشته یک رکورد محسوب می شود.
وی، میزان صادرات غیرنفتی کشور تا دهم دی ماه جاری را بر اساس آمار 
گمرک ۴۲ میلیارد دالر اعالم و بیان کرد: این میزان 1۹ درصد نسبت به 

مدت مشابه پارسال رشد داشته است.
فاطمی امین افزود: واردات ما نیز طی مدت مذکور بیش از ۴3 میلیارد 
دالر بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال 1۴ درصد رشد را نشان 
می دهد و این بدان معناست که کسری تراز تجاری ما به 1.3 میلیارد 

دالر رسیده است.
وزیر صمت با بیان اینکه نفت از دو مسیر بر اقتصاد اثر می گذرد که یک 
اثر آن در بودجه دولت و اثر دیگر آن در زمینه تأمین واردات کشور است، 
افزود: در حال حاضر سهم نفت از واردات کشور تنها 1.3 درصد است که 

امیدواریم سال آینده تراز تجاری بدون نفت ما مثبت شود.
کید بر لزوم هدایت منابع تسهیالت بانکی به سرمایه در  وی، ضمن تأ
گردش ادامه داد: البته این کار باید در سرمایه گذاری های کوچک رخ 
که اتکا به بانک ها در سرمایه گذاری های بزرگ یک اشتباه  دهد؛ چرا

فاحش است و باعث آسیب به بنگاه های کوچک می شود.
فاطمی امین گفت: برای اینکه بتوانیم تسهیالت بانکی و سرمایه در 
گردش را مدیریت و اعتبارات را هدایت کنیم، سال گذشته در وزارت 

صمت کارهایی را پیگیری کردیم، ازجمله اینکه تسهیالتی که برای تولید 
پرداخت می شود به حساب فروشنده واریز شود تا منابع به سمت کار 

دیگری منحرف نشود.
وزیر صمت با بیان اینکه بانک مرکزی سامانه ای به نام »آذر« در دست 
تدوین دارد که با آماده شدن آن در چند ماه آینده از انحراف منابع 
جلوگیری خواهد شد، در ادامه میزان مصرف روزانه گاز در بخش صنعت، 
پتروشیمی و نیروگاه را ۶۵ میلیون مترمکعب دانست و گفت: این در 
حالی است که در بخش خانگی روزانه افزون بر ۶۲0 میلیون مترمکعب 

گاز مصرف می شود.
گاز صنعت در فصل  فاطمی امین افزود: برای جلوگیری از قطع 
زمستان نیاز به نزدیک به 80 میلیارد دالر سرمایه گذاری است که این 
سرمایه گذاری  کار اشتباهی است و باید مصرف بسیار زیاد بخش خانگی 

را مدیریت کنیم.
وی، با اشاره به مصوبات آخرین جلسه ستاد اقتصادی دولت برای 

خدمات فنی و مهندسی گفت: پیش بینی می شود که امسال حداقل 
1۵ تا ۲0 میلیارد دالر صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته باشیم.

وزیر صمت همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ما 
در سال هایی مانند سال ۹0 تا ۴ میلیارد دالر خدمات فنی و مهندسی 
داشتیم که برآورد می شود امسال به بیش از ۵ میلیون دالر برسد، 
اعالم کرد: کل واردات کشور سال گذشته ۵۲ میلیارد دالر بوده و مجموع 
درآمدهای ارزی امسال ما نیز به جز پول های بلوکه شده و ذخایر بانک 

مرکزی به بیش از 80 میلیارد دالر خواهد رسید.
وی ادامه داد: مجموع واردات امسال کشور کمتر از ۵۵ میلیارد دالر 
گر برای قاچاق و... نیز ۲0 میلیارد دالر در نظر بگیریم، این  خواهد بود و ا
رقم به حدود ۷۵ میلیارد دالر خواهد رسید و این بدان معناست که تراز 

کشور ۵ میلیارد دالر مثبت است.
فاطمی امین اظهار کرد: 3۹ درصد واردات کشور با درهم و 11 درصد 
گر بتوانیم  با یوآن است، اما سهم یوآن در صادرات ما بیشتر است و ا
این ناترازی های بخشی را حل کنیم کالن درآمد و مصارف ارزی کشور 

متعادل خواهد شد.
وی، با بیان اینکه افزایش بیش ازحد قیمت ارز باعث وارد آمدن ضربه 
بیشتر به اقتصاد کشور می شود، گفت: عدم ثبات قیمت باعث خواهد 
شد که بسیاری از تولیدکنندگان ثبت سفارش را جلو بیندازند؛ بنابراین 
تقاضای زیادی ایجاد می گردد و مواد اولیه گران می شود که این نیز باعث 

افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه تولید خواهد شد.
وزیر صمت، با اشاره به رشد ۵0 درصدی صادرات کشور به آفریقا در سال 
جاری گفت: برآورد می شود که امسال میزان صادرات کشور به آفریقا به 

1.۲ میلیارد دالر برسد.
فاطمی امین افزود: استان فارس سابقه دیرینه ای در تجارت با آفریقا 
دارد و برنامه وزارت صمت این است که به استان ها در تجارت خارجی 

میدان داده شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: فوالد 
مبارکه تبلور شعار »ما می توانیم« و مایه افتخار کشور 
است و به همین خاطر باید بستر برگزاری تورهایی 
برای بازدید از صنایع بزرگ نظیر این شرکت برای جوانان فراهم شود 

تا با دستاوردهای صنعتی کشور بیشتر آشنا شوند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
فوالد مبارکه مجموعه ای افتخارآفرین در صنعت کشور است

 غالمحسین حسینی  نیا  در نشست هم اندیشی و تعاملی مدیران کل 
ستادی و استانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که به میزبانی 
فوالد مبارکه برگزار شد، اظهار کرد: فوالد مبارکه مجموعه ای افتخارآفرین 
در صنعت کشور است که بازدید از این مجموعه می تواند تأثیر زیادی در 
برنامه ریزی ها و اقدامات آینده مدیران و فعاالن سازمان فنی و حرفه ای 
کشور داشته باشد تا بتوانیم تمام تالش خود را برای  ساختن ایران به 
منصه ظهور برسانیم؛ به همین دلیل برای فراهم کردن امکان این بازدید 

از مدیران این شرکت صمیمانه تشکر می کنم.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستاوردهای شرکت فوالد مبارکه 
در بسیاری از زمینه ها را ارزشمند دانست و گفت: این شرکت عالوه بر 
تولید در زمینه سرمایه های انسانی نیز حرف های زیادی برای گفتن دارد 
و سازمان فنی وحرفه ای کشور نیز باید جایگاه خود را در برنامه های فوالد 
مبارکه برای مهارت افزایی بازتعریف کند تا در این زمینه نقش آفرین باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص مقایسه شرکت فوالد 
مبارکه با کارخانه های مشابه بین المللی افزود: با توجه به بازدیدی که 
قبًال از یکی از کارخانه های صنعتی خارج از کشور داشتم، با قاطعیت 
هرچه تمام تر می توانم بگویم در بازدید امروز متوجه شدم که این شرکت در 
بسیاری از زمینه ها از جمله در حوزه تصفیه پساب های صنعتی و شهری 
و به کارگیری آن ها در خطوط تولید بسیار تواناتر است و به دستاوردهای 

بسیار ارزشمند رسیده است.
حسینی  نیا خاطرنشان کرد: برگزاری چنین بازدیدها و نشست هایی 
می تواند نقطه عطف ارتباط میان صنعت و سازمان فنی و حرفه ای باشد. 
صنعت فوالد ایران در ماه گذشته میالدی در جایگاه هفتم تولید بین 
کشورهای دنیا قرار گرفت و امیدواریم با شکل گیری همکاری این سازمان 
و صنعت فوالد بتوانیم فعالیت های آموزشی را افزایش دهیم و در مسیر 

نهضت مهارت آموزی بیش ازپیش حرکت کنیم.
وی افزود: ترسیم آینده بر اساس سناریو یکی از کارهایی است که برای 
آینده هر کشور بسیار مهم است و آموزش یکی از ارکان مهم آن است که 
سازمان فنی وحرفه ای کشور قصد دارد با همکاری صنایعی نظیر فوالد 

مبارکه این کار را انجام دهد.
در جریان این نشست تعاملی مهدی کفایت معاون سرمایه های انسانی 

فوالد مبارکه و ابراهیم کاظمی به بیان دیدگاه های خود در این زمینه 
پرداختند که مشروح سخنان ایشان را در ادامه مطلب پی می گیریم.

 مهـدی کفایـت معـاون سـرمایه های انسـانی  و سـازماندهی 
فوالد مبارکه:

اعالم آمادگی دوطرف برای همکاری ها بر اساس یک برنامه 
مدون

امروز نشست هم اندیشی و تعاملی مدیران کل ستادی و استانی سازمان 
آموزش فنی وحرفه ای کشور به میزبانی شرکت فوالد مبارکه و در راستای 
تقویت تعامالت و ارتباطات و تبیین برنامه ها، طرح ها و ظرفیت های دو 

طرف برگزار شد.
در این نشست با توجه به امکانات و قابلیت های علمی و آموزشی 
گسترده اداره کل آموزش فنی وحرفه ای و نیز در راستای تفاهم نامه 
همکاری سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور و شرکت فوالد مبارکه، 
موضوعاتی نظیر شناسایی نیازها، ارزیابی های مهارتی، آموزش و 
مهارت آموزی پایه و تکمیلی کارکنان و تکنسین ها و فورمن های ماهر و 
صدور گواهینامه های و همچنین راهکارهای عملیاتی شدن تفاهم نامه 
مذکور و نیز توسعه همکاری های علمی و آموزشی و بهره مندی هر دو 
مجموعه از توانمندی ها و امکانات بالفعل موجود در راستای نظام مند 
شدن فرایند مهارت آموزی و ارتقای توان فنی کارکنان و خانواده های آن ها 

در شرکت فوالد مبارکه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین هر دو طرف اعالم آمادگی کردند که این همکاری ها بر اساس 
یک برنامه مدون و در قالب توافق نامه همکاری های مشترک و تشکیل 
ح ذیل آغاز گردد: 1- اعطای مجوز مرکز  یک کارگروه تخصصی به شر
فنی وحرفه ای سطح )الف( به شرکت فوالد مبارکه؛ ۲- برگزاری مسابقات 
مهارتی در سطح گروه فوالد مبارکه و کشور در دو رشته برق و مکانیک؛ 
3- برگزاری ارزیابی های مهارتی برای کارکنان در سطح اپراتوری و 
تکنسینی؛ ۴- برنامه ریزی و اجرای پروژه صالحیت حرفه ای؛۵- معرفی 
استادکاران ماهر شرکت فوالد مبارکه به مرکز تربیت مربی سازمان 
آموزش فنی وحرفه ای کشور جهت صدور ID CARD مربی گری؛ ۶- 
ایجاد زمینه آموزش خانواده های کارکنان فوالد مبارکه در رشته های 

مختلف مهارتی.

 ابراهیـم کاظمـی مدیـر آمـوزش و توسـعه سـرمایه  انسـانی
 فوالد مبارکه:

توجه به ارزش های انسانی؛ اولویت فوالد مبارکه

بر اساس الگوی راهبردی آموزش و توسعه سرمایه انسانی فوالد مبارکه 
و در محور مهارت آموزی، واحد آموزش فوالد مبارکه بر آن است سطح 

تخصص کارکنان خود را به روش نوین و حرفه ای توسعه دهد. در این 
راستا از سازمان فنی وحرفه ای کل کشور دعوت کردیم که با هدف 
توسعه و تقویت تعامالت و در حوزه ارتقای دانش کارکنان و به طورکلی 
توسعه نیروهای ماهر در سطح جامعه که یکی از سرفصل های اصلی 
عمل به مسئولیت های اجتماعی شرکت است فوالد مبارکه را یاری 

کند.
آموزش هزینه نیست، یک سرمایه گذاری اثرگذار است

یکی از مهم ترین اصولی که همواره مدنظر مدیریت فوالد مبارکه بوده 
و هست، توجه به ارزش های انسانی است. از دیدگاه فوالد مبارکه 
آموزش هزینه نیست، یک سرمایه گذاری اثرگذار است. به دلیل اتخاذ 
کنون شاهد موفقیت های روزافزون در این شرکت  این سیاست تا
بوده ایم. فوالد مبارکه با اتکا به دانش و تخصص سرمایه های انسانی 
خود، این استعداد و توانایی را دارد که نشان تجاری خود را در دنیا 
گسترش دهد و نام خود را در کنار نام ایران و دیگر برندهای دنیا بیشتر 

از قبل مطرح سازد.
ایـن شـرکت در تـالش اسـت تـا بـا انتخـاب افـراد مسـتعد و افزایـش 
مهارت های آن ها، تولید را ارتقا بخشـد و برای مهارت افزایی، سـازمان 
فنی وحرفـه ای کشـور می توانـد بسـیار مؤثـر باشـد. به یقیـن پـرورش 
نیروهای ماهر و دانشـی می تواند انگیزه همه کارکنـان را افزایش دهد. 
کارکنـان بـا مشـارکت در برنامه هـای توسـعه ای شـرکت تعلق خاطـر 
بیشـتری به سـازمان پیدا می کنند و با افزایش مهارت، بهـره وری آن ها 
نیـز افزایـش خواهـد یافـت، هزینه هـای شـرکت بـا حـذف فعالیت هـای 
فاقـد ارزش افـزوده و همچنیـن مصـارف کـم خواهـد شـد و شـاهد ایـن 
خواهیم بـود کـه صرفه جویـی اقتصـادی قابل توجهـی برای شـرکت به 

بـار خواهـد آمـد.
سرمایه های انسانی، بذرهای مستعد برای رشد در خاک 

حاصل خیز فوالد مبارکه هستند
سازمانی که آینده را در نظر گرفته و برای آن برنامه ریزی می کند بالنده 
خواهد بود و در این راستا فوالد مبارکه پروژه های قابل توجهی را 
برنامه ریزی کرده است. به جرئت می توان گفت فوالد مبارکه به مثابه 
ک حاصل خیز است و سرمایه های انسانی، بذرهای مستعد برای  یک خا

ک هستند. رشد در این خا
کی است تفاهم نامه سه جانبه توسعه همکاری های  این گزارش حا
آموزشی میان فوالد مبارکه، سازمان فنی وحرفه ای استان اصفهان و 
مرکز ملی تربیت مربی و پژوهش های فنی وحرفه ای به امضا رسید و 
مجوز سطح »الف« آموزشگاه فنی وحرفه ای آزاد توسط رئیس سازمان 

فنی وحرفه ای کشور به فوالد مبارکه اعطا شد.
گفتنی است معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان 
فنی وحرفه ای کشور به همراه جمعی از مدیران این سازمان از خطوط 

تولید فوالد مبارکه بازدید کرد.

فوالد مبارکه تبلور شعار »ما می توانیم« است
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

: رهبر انقالب اسالمی در دیدار صدها تن از زنان فرهیخته کشور

غالمحسین حسینی  نیا
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مهدی کفایت
 معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی  فوالد مبارکه

ابراهیم کاظمی 
مدیر آموزش و توسعه سرمایه  انسانی فوالد مبارکه

سید رضا فاطمی امین
وزیر صمت

وزیر صمت:

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو با اشاره 
به شرایط مطلوب صادرات فوالد گفت: صنایع فوالد در چند 
ماه اخیر به طور متوسط ماهانه یک میلیون تن به ارزش بیش 

از ۵00 میلیون دالر صادرات داشته است.
امیر صباغ افزود: در تالشیم امسال بتوانیم از 10 میلیون تن 
صادرات فوالد عبور کنیم و ارزآوری ۶ تا ۷ میلیارد دالری نصیب 

کشور شود.
وی گفت: تولید فوالد کشور براساس گزارش انجمن جهانی فوالد 
کنون ۲8 میلیون تن بوده است که در مقایسه با  از ابتدای سال تا

سال گذشته بیش از 8 درصد رشد داشته است.
صباغ با بیان اینکه ایران جزو 10 کشور برتر تولید فوالد در دنیاست 
افزود: امسال قیمت جهانی فوالد مناسب بود و فوالدسازان 
کشور با بهره گیری از این فرصت، در تولید و صادرات رشد خوبی 

داشتند.
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی با اشاره به اینکه روسیه از بزرگ ترین 
صادرکنندگان فوالد به اروپا بود که با تحریم این کشور، محصوالت 
فوالدی این کشور به خاورمیانه و آسیای شرقی راه یافت گفت: 
بااین حال شرکت های ایرانی توانستند به خوبی با روسیه رقابت 

کنند و سهم بازار خود را در منطقه و آسیا حفظ کنند.
صباغ افزود: با توجه به وضعیت مناسب فوالد برآورد می شود سال 

آینده نیز شرایط مطلوبی داشته باشیم.
وی به محدودیت های صنعت فوالد ازجمله رکود جهانی و 
گسترش کرونا در چین اشاره کرد و گفت: به نظر می رسد سال آینده 
مشکل چین رفع شود و شاهد ارتقای بازار جهانی فوالد باشیم و 

فوالدسازان ما از این شرایط استفاده خواهند کرد.
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو افزود: بزرگ ترین 
چالش امروز بحث محدودیت گاز طبیعی است، زیرا در حالت 
عادی دولت ۷۵ درصد گازی که به صنعت فوالد اختصاص 
کنون محدود شده و به نظر می رسد این محدودیت تا  می داد، ا
پایان بهمن وجود داشته باشد، درنتیجه می تواند عامل کاهش 

تولید و رشد قیمت ها و نواسانات آن باشد.
صباغ درخصوص سیاست گذاری جدید بانک مرکزی در زمینه 
تعیین ارز ۲8 هزار و ۵00 تومان نیمایی گفت: قیمت های فوالد 
در بازار کشور مثل بورس کاال براساس رقابتی که وجود دارد بیش 
از نرخ نیمایی است و این موجب می شود قیمت بازار داخل از 
صادرات گران تر باشد، بنابراین صادرات فاقد توجیه است. البته 
این موقت است و با وصل شدن گاز طبیعی، رشد تولید باعث 
عرضه مازاد، کاهش قیمت داخلی و صادرات اقتصادی می شود.
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو گفت: نرخ ارز 
اعالمی برای واحدهای بزرگ فوالدی چالش آن چنانی ندارد، اما 
برای شرکت های کوچک تر صادرات اقتصادی نیست که طبعًا 
وزارت صمت و دولت سعی می کنند در آینده آن ها را به سمت بازار 

جدیدتر و تبادل ارز هدایت کنند.
وی همچنین با بیان اینکه صنعت فوالد از صنایع پیشران کشور 
است که بخش خصوصی راهبری آن را بر عهده دارد گفت: در  
پی محدودیت های دولت برای تأمین برق فوالدسازان، آن ها 
خود در حال تأسیس نیروگاه های برق بزرگ مقیاس هستند که 
امیدواریم با این برنامه برای سال آینده چالشی به عنوان قطعی 

برق نداشته باشیم.
منبع: شاتانیوز

  ارزآوری ۷ میلیارد دالری 
با صادرات 10 میلیون تنی فوالد

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو پیش بینی کرد؛
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ثبت نام در سجام از ۴۲ میلیون نفر عبور کرد
مجموع تعداد ثبت نام ها در سامانه سجام به ۴۲ میلیون و ۱۲۷ هزار و ۶۶۴ سهام دار رسید.

بازدید رئیس هیئت عامل ایمیدرو از پروژه آهن اسفنجی فوالد اقلید
وجیه اله جعفری معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو از پروژه آهن اسفنجی شرکت فوالد اقلید پارس بازدید کرد.

 خـبــــــــــــــــــر      

ضرورت افزایش همکاری ها
 میان سازمان بسیج کارگری کشور و فوالد مبارکه

 خـبــــــــــــــــــر      

عدد خبر

امضای تفاهم نامه همکاری میان فوالد مبارکه و بانک رفاه کارگران

کید کرد؛ رئیس سازمان بسیج کارگری کشور در دیدار با مدیرعامل فوالد مبارکه تأ

10

62

ح تحول کسب وکار در مرکز پایش  راه اندازی 10 طر
وزارت صمت

معاون صنایع ماشـین آالت و تجهیزات وزارت صمت اعالم 
کـرد: در ده ماهه نخسـت سـال ۲0۲۲ شـاهد رشـد 9 درصدی 
تولید فوالد در کشـور هسـتیم؛ به طوری که رتبه دهم دنیا را از 

ایـن لحـاظ کسـب کردیم.
محمد موسـوی در گفت وگو بـا فوالدبان، اظهـار کرد: روند رشـد 
صنعتی در تابسـتان به دلیل برخی موانع همچـون کمبود برق 
و آب کمـی کاهـش داشـت، امـا بـا مدیریـت و همـکاری میـان 
وزارتخانه هـای صمـت، نیـرو و نفـت و برنامه ریـزی دقیقـی کـه 
انجـام شـد، رونـد کاهشـی تولیـد بـه چشـم نیامـد و افزایشـی 

باقـی مانـد.
وی بـا اعـالم اینکـه براسـاس جدیدتریـن آمـار مرکـز آمـار ایـران، 
رشـد صنعتـی در بهـار امسـال ۵.1 درصـد بـوده اسـت، گفـت: ۵0 
درصد از تـوان تولیـدی و صنعتی کشـور در شـرکت های بورسـی 
هسـتند و در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال گذشـته در مـرداد، 
شـهریور و مهرمـاه کـه عـدد آن رشـد ۶.۶ درصـدی بـود بـه ۷.۶ 

درصـد رسـیده اسـت.
معـاون ماشـین آالت و تجهیـزات صنعتـی وزارت صمـت افـزود: 
کـه در صنعـت به خصـوص صنعـت فـوالد انتظـار بهبـود  ازآنجا
داریـم، 10 طـرح تحـول کسـب وکار در مرکـز پایـش وزارت صمـت 
راه انـدازی شـده اسـت. در ایـن مرکـز بـا رصـد دائمـی از آخریـن 
و  معـدن  نوسـازی  صنعتـی،  ح هـای  طر صنعـت،  وضعیـت 
اسـتخراج بـه پایـش مشـکالت و پاسـخ گویی در ایـن زمینـه 

می پـردازد.
معـاون ماشـین آالت و تجهیـزات صنعتـی وزارت صمت بـا بیان 
اینکـه بازسـازی و نوسـازی در دو سـطح طرح هـا و شـرکت های 
کوچـک و صنایـع بـزرگ، به خصـوص بازسـازی و نوسـازی 
کـد، در دسـت اقـدام اسـت، تصریـح کـرد: بـا  صنایـع و معـادن را
ایـن طرح هـای تحولـی شـاهد تحـول در حـوزه صنعـت، معـدن 
و تجارت خواهیم بـود و در این زمینه ماشـین آالت در واقع پایه 
راه اندازی این کارخانجات و صنایع معدنی، پیشـران هسـتند.

موسـوی بـا اشـاره بـه امضـای تفاهم نامه هایـی بـا شـرکت های 
دانش بنیـان افـزود: در زمینـه تولیـد فـوالد و صنایـع فـوالدی از 
شـرکت هایی کـه دارای عملکـرد مناسـبی هسـتند، بـا انعقـاد 
تفاهم نامه هایی با شرکت های دانش بنیان حمایت می کنیم.

اافزایش 6۲ درصدی صادرات فوالد ایران در آذرماه

بررسی آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران نشان می دهد 
که مجموع صادرات فوالد کشور )فوالد میانی و محصوالت 
فوالدی( در آذرماه سال جاری، 1 میلیون و 104 هزار تن بوده 
که نسـبت به ماه مشـابه سـال قبل، افزایش 6۲ درصدی را 
نشـان می دهد. بـا ایـن افزایـش حجـم صـادرات در آذرماه، 
کاهـش صـادرات فـوالد ایـران در ماه هـای گذشـته جبـران 

شـد.
به گزارش پترومتالز، در آذرماه سال جاری، صادرات فوالد میانی 
کشور، ۷۴۹ هزار تن بوده که افزایش ۹۲ درصدی را نسبت به ماه 

مشابه سال قبل نشان می دهد.
وضعیت صادرات محصوالت فوالدی

کل صادرات محصوالت فوالدی کشور در آذرماه سال 1۴01، 
3۵۵ هزار تن بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل، افزایش ۲1 

درصدی را نشان می دهد.
از میـان محصـوالت فـوالدی، سـهم صـادرات مقاطـع طویـل 
فوالدی در آذر امسـال، 30۴ هزار تن بـوده و صادرات این مقاطع 

نسـبت بـه آذر 1۴00، ۲۴ درصـد افزایـش یافتـه اسـت.
صـادرات میلگـرد کـه بیشـترین سـهم را از میـان صـادرات کل 
محصـوالت فـوالدی دارد، در آذرمـاه سـال جـاری نسـبت بـه ماه 
مشـابه سـال قبل، ۲3 درصـد افزایـش یافتـه اسـت و بـه ۲۶0 هزار 

تـن رسـیده اسـت.
صـادرات مقاطـع تخـت فـوالدی نیـز در آذرمـاه امسـال با رشـد ۹ 
درصدی نسـبت به ماه مشـابه سـال قبل بـه ۵1 هزار تن رسـیده 

اسـت.
گفتنی اسـت در آذرماه امسـال صـادرات آهـن اسـفنجی 8۷ هزار 
تن بوده اسـت کـه افزایـش 10۷ درصـدی را نسـبت به ماه مشـابه 

سـال قبـل نشـان می دهد.

طرح

درصد

رئیس سازمان بسیج کارگری کشور روز شنبه دهم 
دی ماه ضمن بازدید از خطوط تولید فوالد مبارکه 
و دیدار با مدیرعامل این شرکت، افزایش همکاری 
میان فوالد مبارکه و سازمان بسیج کارگری کشور را ضروری دانست 
و گفت: استان اصفهان نخستین استانی است که قله فعالیت خود 
را در رزمایش بزرگ جهادگران فاطمی، حیدریون تولید، در معرض 

عملیات و نمایش اقتدارآفرینی قرار داده است.
حمیدرضا اله بداشتی گفت: گروه های جهادگر در قالب گروه های 
کارآمدان، تولیدیاران و سفیران تولید، هم در مأموریت های عمومی و 
هم در عرصه های تخصصی همگام با کارگران و مدیران شرکت ها در حال 
نقش آفرینی هستند تا بتوانند گامی مهم برای تحقق و ترویج گفتمان 
اقتصاد مقاومتی و حل بخشی از مشکالت حوزه کارگری و کارفرمایی 

بردارند.

وی خاطرنشان کرد: گروه های جهادی به دنبال این هستند که با کمک 
به بخش تولید، مشکالت موجود در زنجیره تولید را رصد و آن ها را در 
پایگاه ها بررسی و احصا کنند. در این زمینه، نیروهای جهادی با توجه 
به ظرفیت هایی که در پایگاه ها و حوزه ها وجود دارد در حد توان به حل 
مشکالت می پردازند و در نهایت مشکالت حل نشده را به کارگروه های رفع 

موانع نواحی یا استان منتقل می کنند.
جهادگران گروه های بسیج کارگری یاری رسان صنایع در 

محرومیت زدایی ها
رئیس سازمان بسیج کارگری کشور اذعان داشت: البته مشکالتی باقی 
می ماند که ممکن است در سطوح پایین تر قابل حل نباشد و به همین 
علت، در   ستاد تسهیل و کمیسیون کارگری با وزرا مشکالت را مطرح و حل 
آن ها را پیگیری می کنیم. امروز سازمان بسیج کارگری و کارخانه های کشور 
مأمنی برای رفع موانع تولید و افزایش بهره وری، هم در مباحث علمی 

و تخصصی با اندیشه ورزی و هم خدمت گزاری به مردم در عرصه های 
مختلف است.

اله بداشتی تصریح کرد: جهادگران گروه های بسیج کارگری تالش می کنند 
کز صنعتی  تا به کمک صنایع و کارخانجات، از مناطق هم جوار مرا
محرومیت زدایی کنند و همچنین با توجه به شرایط اقتصادی جامعه 
به اقداماتی نظیر تأمین جهیزیه، آزادی زندانیان غیرعمد، کمک به 

نیازمندان و... بپردازند.
اصفهان در زمینه بسیج کارگری پیشرو است

کید کرد: در زمینه بسیج کارگری،  رئیس سازمان بسیج کارگری کشور تأ
اصفهان همیشه یکی از شهرهای پیشرو بوده و مجموعه مدیران استان 
اصفهان به دلیل دیدگاه های انقالبی و اعتقادی خود همیشه به دنبال 
حل مسئله بوده اند و به همین خاطر من دست یکایک شما عزیزان را 

می بوسم و از شما تشکر می کنم.
مکتب شهید سلیمانی در امتداد مکتب عاشوراست

وی اضافه کرد: شهید سلیمانی مرد میدان عمل بود و با اخالص 
در کنار مردم قرار گرفت تا حامی مردم و کشور باشد. ما نیز به این 
موضوع افتخار می کنیم که با تأسی به رفتار و مرام شهید سلیمانی 
در تالشیم با اقداماتی که برنامه ریزی و اجرا می کنیم، حامی مردم 

کشورمان باشیم.
اله بداشتی بیان داشت: داعش با برنامه ریزی های بلندمدت ایجاد 
شده بود و برخی از کشورهای دنیا از آن پشتیبانی کردند تا در مواجهه 
با اسالم شیعی بتوانند شیعه را از بین ببرند؛ اما شهید سلیمانی با یاری 
کستانی، لبنانی، سوری، عراقی و  رزمندگان ایرانی، افغانستانی، پا
بسیاری از عزیزان دیگر به جنگ این گروه خبیث رفت و خطر را از مرزها 
دور کرد تا امروز به ابرقهرمان ملی و یک مکتب تبدیل شود. مکتب 
شهید سلیمانی در امتداد مکتب عاشوراست و به همین خاطر باید 
جهاد تبیین را جزو اولویت های خود قرار دهیم تا بتوانیم با دشمن 

مقابله کنیم.

تفاهم نامه همکاری به منظور تأمین منابع مالی 
موردنیاز شرکت فوالد مبارکه با بانک رفاه کارگران 
توسط مدیران عامل دو مجموعه روز چهارشنبه 14 

دی ماه سال 1401 امضا شد.
به گزارش پایگاه خبری  ایراسین، محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه و اسماعیل هـلل گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران این 

تفاهم نامه را در محل ساختمان ستادی این بانک امضا کردند.
طیب نیا در خصوص امضای این تفاهم نامه گفت: بانک رفاه از بانک های 
خوش نام کشور محسوب می شود. همکاری خوبی بین شرکت فوالد 
مبارکه و این بانک وجود دارد و امیدوارم این تفاهم نامه در اجرای 

طرح های توسعه فوالد مبارکه، نقش مؤثری به دنبال داشته باشد.
وی افزود: با امضای تفاهم نامه همکاری بانک رفاه کارگران و شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان فصل جدیدی از همکاری های این بانک و 
شرکت آغاز خواهد شد که ماحصل آن تقویت صنعت فوالد کشور و 

پیشبرد برنامه های اشتغال زایی در این بخش خواهد بود و ما از توسعه 
همکاری های متقابل استقبال می کنیم.

طیب نیا تصریح کرد: صنعت فوالد ازجمله صنایع کشور به شمار می رود 
که دارای مزیت اقتصادی است و ضرورت دارد حمایت بانک ها از این 

صنعت بیش ازپیش افزایش یابد.
وی افزود: نظام بانکی می تواند در اجرای طرح های توسعه ای که سهم 
ویژه و مؤثری در اقتصاد کشور دارند، به ایفای نقش بپردازد و در این زمینه، 
بانک رفاه کارگران که از سهام داران فوالد مبارکه به شمار می آید از جایگاه 

و اولویت برخوردار است.
آمادگی بانک رفاه برای حمایت از برنامه های توسعه ای 

شرکت فوالد مبارکه اصفهان
هـلل گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران نیز در مورد امضای این تفاهم نامه 
کنون حمایت های بسیاری از تولید ملی و  گفت: بانک رفاه کارگران تا
اشتغال زایی در کشور داشته و این حمایت ها در دولت عدالت محور 

سیزدهم از گستردگی قابل توجهی برخوردار بوده است.
وی  با بیان این که فوالد مبارکه در سال های گذشته پیشرفت های خوبی 
 با حضور مدیرعامل طرح های توسعه ای مهمی را در سطح 

ً
داشته و اخیرا

کشور دنبال می کند، افزود: این بانک می تواند با انتشار اوراق سپرده 
مدت دار ویژه سهام داران برای پروژه های توسعه ای شرکت فوالد مبارکه 

اصفهان، در راستای تأمین منابع مالی این پروژه ها اقدام کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بانک رفاه کارگران از سهام داران فوالد 
مبارکه است و از طرح های توسعه ای این واحد بزرگ صنعتی حمایت 

الزم را به عمل می آورد.
شایان ذکر است شرکت فوالد مبارکه هزاران میلیارد تومان طرح های 
توسعه ای در قالب گروه خود تعریف کرده که بهره گیری از منابع و 
ابزارهای بانکی نقش بسزایی در تحقق این مهم دارد و شرکت فوالد 
مبارکه پیش ازاین نیز با بانک های ملی و تجارت تفاهم نامه همکاری 

امضا کرده بود.

در زمینه بسیج کارگری، اصفهان همیشه یکی از 
شهرهای پیشرو بوده و مجموعه مدیران استان 
اصفهان به دلیل دیدگاه های انقالبی و اعتقادی 

خود همیشه به دنبال حل مسئله بوده اند

بانک رفاه از بانک های خوش نام کشور محسوب 
می شود. همکاری خوبی بین شرکت فوالد مبارکه و 
این بانک وجود دارد و امیدوارم این تفاهم نامه در 
اجرای طرح های توسعه فوالد مبارکه، نقش مؤثری 

به دنبال داشته باشد
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خبر بین الملل

تخمین حدود ۵ میلیارد تن ذخایر سنگ آهن کشور برگزاری چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران

کبریان، رئیس انجمن سنگ ایران گفت: در حال حاضر 2.8  مهرداد ا
کنون ۵۰۰ هزار تن آن در  میلیارد تن ذخیره در کشور وجود دارد که تا
معادن بزرگ مصرف شده و روی کاغذ 2.3 میلیارد تن باقی مانده است. 
گر روی بخش سنگ آهن کشور کار شود، با توجه به وجود ذخایر  ا
کتشاف نشده و در نظر  ، ذخایر ا هماتیت، ذخایر سنگ آهن کم عیار
گرفته نشده و همچنین ذخایر موجود فعلی، حدود ۵ میلیارد تن ذخیره 
سنگ آهن در کشور تخمین زده می شود.

چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران به عنوان بزرگ ترین 
گردهمایی تولیدکنندگان، تأمین کنندگان و متخصصان زنجیره آهن و 
فوالد کشور و با مشارکت هلدینگ ها و شرکت های بزرگ فوالدی و 
معدنی در کنار شرکت های دانش بنیان و سازندگان مطرح داخلی، از 2۰ 
تا 22 دی ماه جاری در هتل المپیک تهران برگزار می شود. در این رویداد 
ملی، عالوه بر ارائه قابلیت های شرکت  کنندگان، از دستاوردها در حوزه 
بومی سازی، توسعه تکنولوژی و ساخت داخل رونمایی می شود.

به گزارش ایراسین، تاتااستیل در بیانیه ای اعالم کرد 
برآوردها نشان می دهد بریتانیا برای خودکفایی در حوزه انرژی 

به 10 میلیون محصوالت فوالدی تا سال ۲030 نیاز دارد.
در این بیانیه آمده است: با توجه به مطالعات جدید این شرکت 
که در جهت پیش بینی نیاز بازار انجام می شود، تا سال ۲030 
چیزی حدود ۵ میلیون تن از این میزان به تولید هزاران توربین 
بادی دریایی اختصاص خواهد یافت. همچنین برای ساخت 
نیروگاه های خورشیدی و اتمی در حدود 3.۵ میلیون تن از انواع 

محصوالت فوالدی موردنیاز است.
این شرکت بزرگ تولیدکننده فوالد معتقد است 1.۵ میلیون تن 
فوالد نیز برای توسعه منابع جدید در ایجاد زیرساخت برای تولید 
 )CCS( و توزیع هیدروژن، پروژه های جذب کربن در مقیاس بزرگ

و حوزه نفت و گاز در دریای شمالی موردنیاز است.
کنون بزرگ ترین تولیدکننده برق با استفاده از  بریتانیا هم ا
توربین های بادی فراساحلی است که قصد دارد تا سال ۲030، 
ظرفیت خود را ۴00 درصد افزایش دهد. این اقدامات در جهت 
تأمین انرژی پایدار موسوم به »استراتژی تأمین ایمن انرژی« در 
این کشور است. این استراتژی اوایل سال ۲0۲۲ پس از افزایش 

شدید قیمت جهانی انرژی اتخاذ شد.
دهمین   ، دالر میلیون   3۲.83۶ مالی  گردش  با  تاتااستیل 
تولیدکننده فوالد در دنیا است که ساالنه حدود 30.۶ میلیون تن 
محصوالت فوالدی را تولید می کند. این شرکت در هند، مالزی، 
ویتنام، تایلند، امارات متحده عربی، ساحل عاج، موزامبیک، 
آفریقای جنوبی، استرالیا، بریتانیا، هلند، فرانسه و کانادا در حال 

تولید مواد اولیه و محصوالت فوالدی است.

به گزارش پترومتالز به نقل از استیل مینت، هند یکی از 
تولیدکنندگان برتر فوالد جهان بود که در سال ۲0۲۲ متمایز 
ظاهر شد و تولید فوالد آن کاهش نیافت. تولید فوالد هند در 
سال ۲0۲۲ با 6 درصد افزایش به 1۲4 میلیون تن )در مقابل 

11۷.63میلیون تن در سال ۲0۲1( رسید.
علی رغم افزایش تولید، صادرات فوالد هند با کاهش شدید ۴۵ 
درصدی به 10 میلیون تن در سال ۲0۲۲ )در مقابل 18.۵ میلیون 
تن در سال ۲0۲1( رسید.  واردات فوالد هند  نیز در سال ۲0۲۲ با ۲1 
درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن به ۴.8 میلیون تن رسید.

صادرات سنگ آهن و گندله نیز در سال ۲0۲۲ با کاهش ۵8 
درصدی به 1۵.۷میلیون تن )در مقابل 3۷ میلیون تن در سال 
۲0۲1( رسید. صادرات سنگ آهن به صورت مستقل با ۶8.۴ 
درصد کاهش به 8.۶۴ میلیون تن در سال ۲0۲۲ )در مقابل 
۲۶.8 میلیون تن در سال ۲0۲1( رسید. صادرات گندله هند نیز 
با 30 درصد کاهش به ۷.۲1 میلیون تن در سال ۲0۲۲ )در مقابل 
10.31میلیون تن در سال ۲0۲1( رسید. صادرات سنگ آهن و 

گندله هند پس از اعمال تعرفه صادراتی به شدت آسیب دید.
واردات قراضه فوالدی هند نیز در سال ۲0۲۲ نسبت به سال ۲0۲1، 
101 درصد افزایش یافت و به ۷.۶ میلیون تن رسید. خریداران 
هندی به دلیل غیبت خریداران سنتی، در حجم باال اقدام به 
خرید قراضه کردند. به عنوان مثال، ترکیه به عنوان بزرگ ترین 
واردکننده قراضه در جهان، به دلیل کاهش تولید فوالد خام در 
بحبوحه افزایش شدید هزینه برق و کاهش تقاضا در اروپا، در 

نیمه دوم سال ۲0۲۲ فعالیت خود در بازار قراضه را کاهش داد.

نیاز 10 میلیون تنی بریتانیا به محصوالت 

فوالدی، برای خودکفایی در حوزه انرژی

 افزایش 6 درصدی تولید و کاهش

 4۵ درصدی صادرات فوالد هند در ۲0۲۲

به گزارش بورس نیوز، سه صادرکننده برتر در طول سال 
۲0۲۲ استرالیا، برزیل و آفریقای جنوبی بودند. درحالی که 
صادرات از استرالیا پایدار بود، سایرین چندان خوش شانس 
نبودند و با چالش های خود و کاهش گسترده تولید فوالد خام 
در سراسر جهان مواجه شدند. استرالیا سال ۲0۲۲ را با ۸۵6 

میلیون تن تولید پیشرو و باثبات به پایان  رساند.
تولید برزیل هم به عنوان دومین عرضه کننده بزرگ دنیا امسال تا 
۴ درصد کاهش یافت و به 3۴۴ میلیون تن رسید. تولید آفریقای 
جنوبی هم به عنوان سومین صادرکننده بزرگ دنیا تا 1۴ درصد 
افت داشت و علت اصلی اعتصابات سراسری بخش حمل ونقل 
بود. همچنین آمار صادرات سنگ آهن هند نیز امسال تا ۵8 درصد 

افت داشت که به دلیل ممنوعیت صادرات از ماه می  بود.
چین بزرگ ترین واردکننده سنگ آهن در جهان است. بااین حال، 
حجم واردات آن تقریبًا 3 درصد نسبت به سال قبل کاهش  یافت 
و به 10۹۷ میلیون تن رسید. کاهش تولید فوالد خام چین، رکود 
بازار مسکن آن و افزایش آمار ابتال به کرونا بر تقاضای فوالد آن اثر 
گذاشت و تمایل به واردات سنگ آهن را کاهش داد. از طرفی 
تولید داخلی سنگ آهن چین نیز افزایش یافت.همچنین سایر 
واردکنندگان کلیدی فوالد دنیا نیز به دلیل کاهش تولید فوالد خام 
شاهد کاهش در خرید سنگ آهن بودند. داده های ورلداستیل 
نشان می دهد که 10 کشور برتر تولیدکننده فوالد، به جز هند، در 

ژانویه تا نوامبر سال ۲0۲۲ شاهد کاهش تولید بوده اند.
تولید چین 1.۴ درصد و ژاپن ۶.۹ درصد کاهش یافته است. 
روسیه ۷ درصد کاهش، کره جنوبی ۶.1 درصد و ترکیه بیش از 1۲ 

درصد کاهش در تولید داشته است.

   کاهش ۵ درصدی صادرات جهانی 

سنگ آهن

تعمیرات اساسی سازه بتنی تونل برق واحد اسیدشویی 
که دچار خوردگی شدید شده بود با  شماره یک 

موفقیت انجام شد.
داود زمانی، رئیس مرکز  نگهداری و تعمیرات ساختمان های صنعتی، 
ضمن اعالم این خبر گفت:عملیات تعمیر بتن سازه تونل برق اسیدشویی 
کنون در فرایند کار دچار خوردگی  شماره یک که از ابتدای بهره برداری تا
شدید شده و ممکن بود موجب بروز حوادث جبران ناپذیر انسانی و 

تجهیزاتی شود از سوی واحد اسیدشویی درخواست شد.
وی افزود: به همین منظور تیم نظارت تعمیرات ساختمان های 
صنعتی روش های مختلف را جهت اصالح دیواره تونل برق  بررسی 
کرد که ماحصل آن انتخاب طرح تعمیراتی با رعایت جوانب مختلف 
ایمنی، فنی و اقتصادی پروژه با رویکرد ایجاد شرایط برگشت ناپذیری 

عیوب بود. 
در تشریح چگونگی و مزایای اجرای این پروژه، تقی رحیمی، تکنسین ناظر 
تعمیرات ساختمانی و مسئول اجرای پروژه گفت: عملیات تعمیرات این 
تونل به لطف الهی و با رعایت کامل اصول ایمنی و اجرایی در طول سه 
ماه با انجام فعالیت های ذیل به خوبی انجام شد: ایجاد مسیر دسترسی 
ایمن، تعبیه سیستم تهویه هوا، ایجاد زهکش پشت دیواره تونل جهت 
انتقال نشتی های احتمالی به بیرون تونل، اجرای پوشش ضداسید بر 

روی شبکه آرماتور، اعمال افزودنی های مقاوم در برابر اسید به بتن و... .
رحیمی در پایان از همکاری واحدهای اسیدشویی شماره یک، 
، بهداشت حرفه ای، پیمانکار مرکز نگهداری و تعمیرات  ایمنی مرکز
ساختمان های صنعتی )شرکت نویدنور سپاهان( و سایر واحدهایی که 

در انجام پروژه مشارکت داشتند، تقدیر و تشکر کرد.

 عملیات تعمیرات این تونل به لطف الهی و با 
رعایت کامل اصول ایمنی و اجرایی در طول سه ماه 

به خوبی انجام شد

انجام تعمیرات اساسی تونل برق واحد اسیدشویی شماره یک

هم زمان با ایام بصیرت و میثاق با والیت و در آستانه 
سومین سالروز شهادت الگوی اخالص و عمل حاج 
قاسم سلیمانی، مدیرعامل، معاونان، مدیران 
و کارکنان والیت مدار و همیشه در صحنه فوالد مبارکه و مجتمع 
فوالد سبا ضمن تشییع ۸ شهید دفاع مقدس و پیکر پاسدار 
گی در شهر سمیرم  شهید مدافع امنیت محسن رضائی که به تاز
به درجه رفیع شهادت نائل شده بود، با آرمان های شهدا تجدید 

بیعت کردند.
به گزارش خبرنگار فوالد در این آیین باشکوه، حجت االسالم کاظمی از 
هم رزمان شهید سلیمانی در سخنانی گفت: همه شهدا روزی از گوهر 
جان خود گذشتند تا ما بمانیم. امروز وظیفه تک تک کارکنان فوالد 

مبارکه در جبهه اقتصادی ادامه همان راهی است که رزمندگان دفاع 
مقدس در جبهه های دفاع مقدس با نثار جان خود در راه میهن و انقالب 
رفتند و امروز در جبهه تولید، کارکنان جهادگر فوالد مبارکه برای توسعه 

اقتصادی و صنعتی کشور در آن مجاهدت می کنند.
وی گفت: امروز شاهد این بودیم که فوالد مبارکه حرم امام زادگان عشق 
له های کربالی ایران بیعت بستند که  بود و کارکنان این شرکت با آال
همچنان گوش به فرمان رهبر فرزانه در جبهه اقتصادی پرتوان و پرتالش 
مجاهدت کنند و در شرایطی که دشمن با تحریم اقتصادی و ایجاد 
اغتشاش در کشور تالش می کند که به انقالب ضربه بزنند، سربازان جبهه 
تولید همچنان با کار و تالش و تولید بیشتر بر عهد خود با آرمان های شهدا 

پایبند مانده اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رشادت های حاج قاسم 
سلیمانی گفت: این شهید گرانقدر همواره مرد میدان عمل بود و تا آخرین 
لحظات عمر خود نیز دست از تالش برای دفاع از اسالم و کشور برنداشت؛ 
ازاین رو کارکنان خطوط تولید و به ویژه فوالد مبارکه که در خط اول جبهه 
صنعت کشور هستند نیز باید با همت مضاعف در میدان عمل به شهدا 
نشان دهند که ادامه دهنده راه ایشان و پیرو خط امام و رهبری هستند. 
باید به خاطر داشته باشیم در سال »تولید؛ دانش بنیان؛ اشتغال آفرین« 

باید با لبیک به فرمان رهبری، شهدا را خشنود کنیم.
به گزارش خبرنگار فوالد، روایتگری دالورمردی های شهدای مدافع حرم 
در سوریه، مداحی مداحان اهل بیت و اجرای برنامه توسط گروه سرود 

»مأوا« بخش های دیگری از این باشکوه بود.

تجدید بیعت کارکنان فوالد مبارکه با آرمان های رهبر انقالب و شهدا
با تشییع 8 شهید دفاع مقدس و شهید مدافع امنیت صورت گرفت؛

برگزاری همایش مکتب حبیب در مجتمع فوالد سبا
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خبــــــــــر کوتاه

 خـبــــــــــــــــــر      

در صدوبیست ودومین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی استان اصفهان، سازوکارهای پیشنهادی به منظور بهره برداری 
کرات هیئت اعزامی استان  عملیاتی و حصول نتایج مؤثر از جلسات و مذا
به روسیه بررسی شد. در این جلسه استاندار اصفهان بر فرصت بازار 
کید کرد و آن را وابسته به عزم و اراده  صادراتی ایران و بهره برداری از آن تأ
بخش خصوصی و دولتی ایران دانست و از برنامه ریزی برای پذیرش 
تجار و بازرگانان روسیه در بهار آینده خبر داد.

امیرحسین مدنی، معاون رئیس جمهور در خصوص نهضت احیای 
واحدهای اقتصادی و توسعه روستایی و مناطق محروم، گفت: 2۷۰۰ 
، در دولت سیزدهم احیا  واحد اقتصادی تعطیل و نیمه تعطیل در کشور
شده است. با احیای این تعداد واحد برای 8۰ هزار نفر کار ایجاد شده و 
کنون ۶۷ هزار  بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه احیا شده است. تا
 واحد تعطیل و نیمه تعطیل، شناسایی شده که قرار است تا پایان سال،
 ۴ هزار واحد اقتصادی احیا شود.

کمیته ویژه روسیه در اصفهان تشکیل می شود احیای ۲۷۰۰ واحد تولیدی در کشور

افزایش ٢و ۵درصدی واردات فوالدی   ها

 در هشت ماهه امسال

تأمین انرژی؛ مهم ترین چالش فوالدی ها

آمار واردات زنجیره فوالد از شمش فوالد تا انواع مقاطع، 
محصوالت فوالدی و آهن اسفنجی نشان می دهد که عالوه 
، در  بر صفر شدن واردات آهن اسفنجی و اسلب به کشور
هشت ماهه امسال میزان واردات مقاطع طویل ۲درصد و 
واردات مقاطع تخت و محصوالت فوالدی  ۵ درصد نسبت به 

مدت مشابه سال 1400 بیشتر شده است.
به گزارش ایسنا، براساس آمار انجمن تولیدکنندگان فوالد، 
آذرماه، میزان واردات مجموع  پایان  تا  ابتدای امسال  از 
مقاطع طویل ۲درصد، محصوالت فوالدی و مجموع مقاطع 
تخت هریک ۵ درصد نسبت به میزان واردات آن در مجموع 
هشت ماهه ١۴٠٠ بیشتر شده و میزان واردات شمش فوالد 
هم  کشور  به  فوالد  شمش  واردات  است.  نکرده  تغییری 
مدت   هاست صفر شده و کشور نیازی به واردات شمش فوالد 

نداشته است.
بیشترین میزان واردات فوالدی در مدت مذکور سال جاری 
مختص محصوالت فوالدی معادل ۵۵٨ هزار تن است که نسبت 
به میزان واردات آن در مدت مشابه سال گذشته معادل ۵٣٣ هزار 
تن، ۵ درصد بیشتر شده است.  این درحالی است که میزان 
واردات آن تا نیمه نخست امسال، کمتر از ۶ماه اول سال ١۴٠٠ 
بود.  میزان واردات مقاطع تخت فوالدی نیز در هشت ماه ابتدایی 
سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد بیشتر 
شده و از ۴٧۴ هزار تن در مجموع واردات طی هشت ماهه 1۴00 
به ۴٩٨ هزار تن در مدت مشابه امسال رسیده است.   مجموع 
مقاطع طویل فوالدی واردشده طی فروردین تا آذر ١۴٠١ نسبت به 
همین مدت در سال گذشته تنها ۲ درصد بیشتر شده و از ۵٩ هزار 

تن به ۶٠ هزار تن رسیده است.
طبق آمار، در واردات شمش فوالدی، طبق روال، همچنان میزان 
واردات اسلب صفر ثبت شده؛ اما ۴هزار تن بیلت   وبلوم وارد کشور 
شده که بیش از میزان واردات آن در هشت ماهه ١۴٠٠ )۲هزار تن( 
است. در نهایت نیز همچنان طی روال سال های اخیر، واردات 

آهن اسفنجی به کشور صفر است.

درخصوص  یعقوبی  وحید  فوالدبان،  گزارش  به 
مشکالت شرکت های فوالدی گفت: مهم ترین چالش این 
صنعت، حوزه انرژی است که زیرساخت های موردنیاز را 
به شدت تحت تأثیر قرار داده است. در واقع، ظرفیت های 
انرژی ازجمله گاز، برق و آب در کشور با توسعه صنعت فوالد 

متناسب نیست.
وی توضیح داد: در سال های اخیر فوالدسازان کارهای ویژه ای 
در این خصوص انجام دادند؛ به طوری که شرکت های معدنی و 
فوالدی مصرف آب را به حداقل ممکن رساندند و آب موردنیاز 
برای تولید را از طریق آب های آزاد در اطراف کارخانه ها تأمین 
کردند. بر همین اساس، می توان به انتقال آب از خلیج فارس به 

گل گهر، چادرملو و خراسان اشاره کرد.
معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت: این 
خطوط نه فقط در صنعت فوالد، بلکه می تواند آب موردنیاز 
تمام منطقه را تأمین کند؛ بنابراین عالوه بر توسعه محصوالت 
فوالدی، توسعه اجتماعی در منطقه هایی مانند کرمان نیز 

اتفاق خواهد افتاد.
وی با اشاره به لزوم حمایت دولت از تولیدکنندگان، تصریح کرد: 
کمیت و دولت وظیفه دارند زیرساخت ها را به خصوص در  حا
بحث انرژی برای تولیدکنندگان فراهم کنند، اما شرکت ها برای 
اینکه بتوانند سرپا بایستند، به ساخت نیروگاه روی آوردند تا برق 
و گاز خود را تأمین کنند که در این میان، نیاز جدی به همکاری 

و هماهنگی دولت احساس می شود.
یعقوبی با بیان اینکه تأمین زیرساخت ها در کشور نیازمند 
هماهنگی های دولت است، گفت: راهکارهای مختلفی در 
حوزه انرژی و تأمین برق نیروگاه های تجدیدپذیر وجود دارد. در 
این راستا، می توان به میادین گازی کوچکی که برای صنعت 

فوالد مؤثر خواهند بود، اشاره کرد.

معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد مطرح کرد؛

ساالنه بیش از 1۵ هزار تن انواع تجهیزات، قطعات 
و سازه های مختلف آهنی خطوط تولید که عمر 
مفید آن ها به اتمام رسیده، در کوره های قوس 
الکتریک فوالد مبارکه به عنوان قراضه استفاده می شوند و برای 

شرکت ارزش افزوده اقتصادی به بار می آورند.
رئیس امور پسماند شرکت فوالد مبارکه ضمن اعالم این خبر گفت: 
به دلیل مستهلک شدن و پایان عمر مفید انواع تجهیزات، قطعات و 
سازه های مختلف آهنی در شرکت و عدم امکان به کارگیری این متریال 
در بخش های مربوطه، همواره بخش قابل توجهی از انواع ضایعات 
آهنی از نواحی مختلف به سایت ضایعات قابل بازیافت مدیریت 

شهری ارسال می شوند.
به گفته مجید غیاثوند، این ضایعات در واقع نوعی پسـماند باارزش 
و همچنیـن یکـی از مـواد اولیـه تولیـد در فراینـد فوالدسـازی به شـمار 
مـی رود. ازایـن رو واحـد امـور پسـماند بـا برنامه ریـزی و اجـرای طـرح 
آماده سـازی قراضه هـای مذکـور بـر اسـاس اسـتانداردهای واحـد 
کنترل کیفی، پس از دسـته بندی تخصصی این ضایعات با استفاده 
از دسـتگاه آناالیـزر پرتابـل طـی عملیـات برشـکاری، پرسـکاری و...، 
سـاالنه بیـش از 1۵ هـزار تـن قراضـه موردنیـاز تولیـد را از ایـن طریـق 

تأمیـن می کنـد.

از تجـارب به دسـت آمده و پیش بینـی  بـا اسـتفاده  افـزود:  وی 
زیرسـاخت های موردنیـاز ایـن عملیـات در سـایت جدیـد ضایعـات 
قابل بازیافـت، به گونه ای برنامه ریزی انجام شـده اسـت کـه در آینده 
میزان ورودی و خروجی این قراضه ها از این سـایت مسـاوی باشد تا 
از انباشـت بیش ازحد این ضایعات و نتیجتًا اشغال فضا و همچنین 

خـواب سـرمایه جلوگیـری گـردد.
غیاثوند گفت: در پی اجرای این طرح برای اولین بار در فوالد مبارکه 
تعداد ۲0 عدد شل کوره ضایعاتی و متعلقات مربوطه باقی مانده از 
سال های گذشته پس از انتقال به سایت ضایعات قابل بازیافت، طی 
یک عملیات تخصصی، برشکاری شد و از این طریق عالوه بر تأمین 
بیش از ۲ هزار تن قراضه درجه یک موردنیاز فرایند تولید، گامی در 

جهت آزادسازی اراضی موردنیاز توسعه نورد گرم ۲ نیز برداشته شد.
وی خاطرنشان کرد: پس از اجرای این طرح تمامی آهن آالت داخلی 
که نیاز به آماده سازی جهت استفاده در فرایند تولید دارند در ابتدا به 
این سایت انتقال می یابد  و پس از آماده سازی در فرایند تولید مجددًا 

استفاده می شود.
وی در ادامه اظهار داشت: یکی دیگر از دستاوردهای حاصل از 
برنامه ریزی و اجرای این پروژه، عملیات انتقال، دمونتاژ و برشکاری 
تخصصی ترانس های مستعمل باقی مانده از سال های قبل است 

که طی این عملیات بیش از ۴0 تن مس به ارزش بیش از 1۲ میلیارد 
تومان و ۵0 تن قراضه آماده سازی و بازیافت گردید.

ساخت بیش از 5 هزار پایه فنس از لوله های ضایعاتی 
جمع آوری شده

از  بخشی  داد:  ادامه  مبارکه  فوالد  شرکت  پسماند  امور  رئیس 
ضایعات ارسالی به این سایت ازجمله انواع لوله و نبشی که امکان 
استفاده مجدد آن ها در کارکرد خود وجود داشته باشد به تناسب 
به متقاضیان تحویل داده می شود تا از این طریق نیز بتوان از این 

ضایعات استفاده بهینه کرد.
گفت: ساخت بیش از ۵ هزار پایه فنس از  وی در همین زمینه 
لوله های ضایعاتی جمع آوری شده و به کارگیری این پایه ها در عملیات 
فنس کشی اراضی فوالد مبارکه، توسط واحد مدیریت شهری که 
صرفه جویی اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته است، نمونه ای 

از این اقدامات است.
غیاثوند در خاتمه تصریح کرد به طورکلی، تأمین بخشی از قراضه 
موردنیاز برای تولید فوالد خام، مدیریت بهینه و بازیافت پسماندهای 
ک سازی و ساماندهی  شرکت، بازگشت بخشی از سرمایه سازمان و پا
محیط شرکت بخشی از دستاوردهای حاصل از این پروژه است که 

به طور مستمر ادامه دارد.

بومی سازی تا بی نیازی از واردات ادامه می یابد
گزارشگر برنامه رادیوفوالد، میزبان محمدرضا ممتاز، 
مدیر خرید مواد مصرفی بوده و ضمن طرح سؤاالت 
خود تالش کرده تا شما خوانندگان محترم خبرنامه 
را با کم و کیف و فرایند کار و اقدامات این مدیریت آشنا کند. با ما 

همراه باشید.
مقدمه کوتاهی راجع به واحد خرید مواد مصرفی بفرمایید.

 واحد خرید مواد مصرفی یکی از ۶ مدیریت معاونت خرید است که از 3 
بخش واحد خرید مواد مصرفی تولید، خرید مواد مصرفی عمومی و خرید 
مستقیم کاال و خدمات تشکیل شده است. در این 3 بخش کاالهای 
مختلفی را خریداری می کنیم و هر آن چیزی که در فوالد مصرف می شود، 
چه کاربردهای عمومی داشته باشد و چه کاربردهای تولیدی، از طریق 
این بخش ها خریداری می شود. در واحد خرید مستقیم کاال و خدمات یا 
خرید اضطراری هر آنچه کاربرد اضطراری باشد یا به دالیل دیگر باید سریع 

تأمین شود، خریداری می شود.
چه میزان از کاالهای مصرفی خطوط تولید فوالد مبارکه 

تابه حال بومی سازی شده است؟
امروزه خوشبختانه بخش زیادی از کاالهایی که برای فوالد مبارکه 
به صورت مصرفی خریداری می کنیم در کشورمان ساخته و بومی سازی 
شده است. به عبارت دیگر، بیش از ۹۵ درصد از کاالهای مصرفی موردنیاز 
فوالد مبارکه از داخل تأمین می شود. آن بخش هم که داخلی سازی 
نشده کاالهایی است که اصًال نمونه مشابه ندارند و یا تکنولوژی ساخت 
آن هنوز در کشور وجود ندارد؛ ولی فوالد مبارکه برای بومی سازی این 
دسته از کاالها نیز در حال برنامه ریزی است. فوالد مبارکه با تعامل با 
تأمین کنندگان و انجمن های دانش بنیان مختلف و تشویق و حمایت 
آن ها بر روی بومی سازی این دسته از کاالها هم سرمایه گذاری می کند. 
اساسًا فوالد مبارکه با تشویق و حمایت سازندگان و شرکت های 
دانش بنیان داخلی توانسته است بومی سازی ۹۵ درصدی کاالهای 

موردنیاز خود را محقق کند.
در تأمین اقالم مصرفی، تحریم ها چه اثراتی داشته اند؟

تحریم ها در فرایند تأمین و تولید فوالد تأثیر زیادی داشته است. اولین 
اثر در زمینه افزایش هزینه ها بوده و با توجه به اینکه ارتباطات مستقیم 
کم می شود، زمان تدارک کاالها هم افزایش پیدا می کند. پاسخ گو 
نبودن فروشنده و عدم ارائه ضمانت نامه بخشی از مشکالتی است که 
تحریم ها ایجاد می کند. هنگام تحریم برای افزایش ضریب اطمینان از 
موجودی ها باید تعداد بیشتری از کاالی موردنیاز را با اختصاص فضای 

بیشتری ذخیره کرد و این امر به خودی خود باعث افزایش هزینه ها 
می شود. از سوی دیگر، ریسک خراب شدن مواد نیز در انبارها افزایش 
می یابد. عدم دسترسی به آخرین تکنولوژی ها و دستاوردهای روز دنیا 
نیز یکی دیگر از مشکالت این حوزه است؛ اما با همه این مشکالت، 
تحریم در واقع فرصت هایی هم برای کشور ایجاد کرده است. با توجه 
به اینکه موفقیت ها معموًال در سختی ها به دست می آیند، همان گونه 
که اشاره شد، فوالد مبارکه برای تأمین اقالم موردنیاز خود از سال ها 
قبل با ایجاد کمیته بومی سازی در داخل شرکت و فراخوان شرکت های 
سازنده و دانش بنیان داخلی به میزان چشمگیری بر این مشکالت 
فائق آمده است. اشتغال زایی، دست یابی به دانش فنی ساخت و در 
نهایت ادامه یافتن تولید در کشور از مهم ترین دستاوردهای دوران 

تحریم است.
در حال حاضر بیشترین چالش برای تأمین کدام گروه از مواد 

مصرفی یا تولیدی وجود دارد؟
دو دسته کاال هستند که ما بیشترین چالش را با آن ها داریم؛ کاالهایی که 
دارای تکنولوژی تولید باالیی هستند؛ مثًال الکترودهای گرافیتی و گروهی 
از نوار نقاله های خاص و گروه دوم کاالهایی مثل بیرینگ ها که به لحاظ 
بازرگانی تولید آن ها در کشور به صرفه نیست و حمایت هم نشده اند. 
درعین حال برای تولید و بومی سازی انواع گریس ها و روغن ها به توفیقات 

ارزشمندی دست یافته ایم.
در فوالد مبارکه برای تأمین پایدار مواد مصرفی چه کارهای 

شاخصی انجام شده است؟
پیش از هر اقدام دیگر باید تأمین کنندگان معتبری داشته باشیم؛ 
تأمین کننده ای که قابل اتکا باشد و با نوسانات و تغییرات کوچک خود 
را تطبیق دهد و تعهداتش را انجام دهد. درعین حال فوالد مبارکه هم به 
تأمین کنندگان این اطمینان را بدهد که از آن ها حمایت خواهد کرد. در 
سختی ها با آن ها بمانیم و قراردادهای بلندمدت با آن ها منعقد کنیم تا 
آن ها بتوانند و اساسًا این جذابیت را حس کنند تا جهت خرید و نصب 
تجهیزات و به کارگیری نیروی انسانی متخصص اقدام کنند و حتی با 
اطمینان از خرید از اقالم تولیدی خود، برای تأمین ارز و سایر اقدامات 
الزم در مجموعه خودشان اقدام نمایند. به هرحال در این شرایط به این 

نتیجه رسیده ایم که یکی از ابزارهای مهم، بومی سازی است.
رکوردها و  کاهش مصارف چه تأثیری در قیمت تمام شده 

محصول می گذارد؟
کاهش مصارف اثر مستقیم بر کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده 

محصول دارد و باعث می شود شرکت بتواند در فضای رقابتی دنیا 
حضور مستمر و موفقیت آمیز داشته باشد؛ بنابراین کاهش مصارف 
و کم کردن هزینه های تولید از اهداف اصلی شرکت است. به طور 
غیرمستقیم با کاهش مصارف، نیروی کار کمتری درگیر می شود، 
احتیاج به انبار کمتری هم خواهیم داشت، حمل کمتری صورت 
می گیرد و زمان تعویض قطعه یا کاال باال می رود. به این ترتیب 

سازمان می تواند تولید با صرفه اقتصادی بیشتری داشته باشد.
در مورد بومی سازی روغن نورد و و سایر اقالمی که 

بومی سازی شده است توضیح دهید.
تولید روغن نورد تکنولوژی بسیار باالیی دارد و فقط شرکت های 
خاصی در دنیا هستند که می توانند این قبیل روغن ها را تولید 
کنند. این روغن ها با پیگیری و همت همکاران نورد سرد و تالش 
شرکت های سازنده داخلی بومی سازی شده است. همچنین 
تولید پودرهای قالب ریخته گری نیز در کشور بومی سازی سازی 
شده است. برای تولید فوالدهای زنگ نزن و فوالدهای خاص 
کم کربن که اخیرًا فوالد مبارکه به دانش تولید آن ها دست یافته 
است، به ملزومات ویژه ای نیاز است. همچنین مدادهای خاص 
گچی که در شماره گذاری کالف های گرم به آن ها نیاز است و عمدتًا 
وارداتی بودند و چسب های مخصوص قالب که ساخت آن ها کامًال 
انحصاری بود و انواع گریس ها بخشی از این دستاوردهاست. در 
کثری از واردات با  فوالد مبارکه کار بومی سازی برای بی نیازی حدا

جدیت ادامه دارد.
ارتباط با شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در زمینه 

تأمین کاالهای مصرفی چگونه است؟
فوالد مبارکه همواره با آغوش باز از تولیدکنندگان داخلی حمایت و 
با حضور جدی و قوی در نمایشگاه ها و سمینارهای داخلی برای 
شناسایی و برقراری تعامل با سازندگان و شرکت های دانش بنیان 

سرمایه گذاری کرده است.
برای تولید و تأمین کاالهای موردنیاز شرکت به طور مستمر با 
فراخوان های متعدد در سایت و خبرنامه فوالد مبارکه و از طریق 
روزنامه های کثیراالنتشار دائمًا از تأمین کنندگان و تولیدکنندگان 
برای ساخت داخل اقالم موردنیاز دعوت کرده ایم. این در حالی 
است که تأمین کنندگان و تولیدکنندگان نیز مطالعات بازار خود 
را دارند و به صورت خودجوش نیازمندهای فوالد مبارکه را رصد 

می کنند و با شرکت همکاری دارند.

 مدیر خرید مواد مصرفی:

 محمدرضا ممتاز
 مدیر خرید مواد مصرفی

تأمین بخشی از قراضه موردنیاز برای تولید فوالد 
خام، مدیریت بهینه و بازیافت پسماندهای 
شرکت، بازگشت بخشی از سرمایه سازمان و 
ک سازی و ساماندهی محیط شرکت بخشی از  پا

دستاوردهای حاصل از این پروژه است

تولید فوالد خام و ارزش افزوده اقتصادی در فوالد مبارکه 
با استفاده از ضایعات فلزی داخلی
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خبـــــر کوتاه

خبــــــــــــــــــر    

 درخواست فوری شورای آهن و فوالد

 از وزیر صمت

چطور می توانیم 1۵ درصد ظرفیت 

بالاستفاده تولید فوالد را فعال کنیم؟

اعضای شــورای آهن و فوالد ایران در نامــه ای به وزیر 
صمت، خواستار اتخاذ راهکاری فوری برای فروش خارج از 
بــورس و به صورت توافقی محصــوالت فوالدی کــه در بورس 

کاال عرضه شده اما مورد معامله قرار نگرفتند، شدند.
بــه گــزارش فوالدبــان، شــورای آهــن و فــوالد ایــران در اولیــن 
مکاتبه رسمی خود با وزیر صمت، با اشاره به مشکالت متعدد 
کارخانجــات زنجیره فوالد ناشــی از نقایص دســتورالعمل های 
صادره مربوط به الزام عرضه و فروش محصوالت در بورس کاال، 
خواســتار اتخاذ راهکاری برای فروش خارج از بورس به صورت 
توافقی برای محصوالتی شده که در بورس کاال عرضه شده، اما 

مورد معامله قرار نگرفته است.
در این نامه رؤسای سه تشکل عضو شورای آهن و فوالد ایران، 
یعنی انجمــن تولیدکنندگان فــوالد ایران، انجمن ســنگ آهن 
ایران و انجمن نوردکاران فوالدی ایران، ضمن تشریح مشکالت 
دســتورالعمل های صــادره وزارت صمــت، از فاطمی امیــن 
خواسته اند فروش کاالهای عرضه شده معامله نشده در بورس 

کاال را در بازار و به صورت توافقی مجاز اعالم کند.
انجمن های زنجیره فوالد در این نامه آورده اند: با توجه به تولید 
دو برابــری محصوالت فــوالدی در مقایســه با مصــرف داخلی، 
متأســفانه در هیچ یک از دســتورالعمل های صادره توسط آن 
وزارتخانه در ارتباط بــا الزام عرضه و فــروش محصوالت زنجیره 
فــوالد، کاالهــای عرضه شــده در بــورس کاال کــه خریــدار نــدارد 
تعیین تکلیف نشده که این موضوع مشکالت عدیده ای برای 

تولیدکنندگان ایجاد می کند.
در ادامــه این نامه می خوانیم: متأســفانه بعضًا بــه دلیل عدم 
شــناخت الزم از پیچیدگی هــای صادرات محصــوالت فوالدی 
)نیمه نهایی و نهایی( در پاسخ به این سؤال که تولیدکنندگان با 
کاالی مازاد بر تقاضای بورس کاال چه کنند، صادرات را به عنوان 
کید می نمایند فروش  راه حل مشــکل پیشــنهاد می دهند و تأ

خارج از بورس غیرقانونی و ممنوع است.
در بخش دیگری از این نامه تصریح شده است: چنانچه به طور 
فوری راهکاری برای فروش خارج از بورس به صورت توافقی بین 
تولیدکننده و اشــخاص حقیقی و حقوقی که به دالیل متعدد 
امکان خرید از بــورس را ندارند، ارائه نگردد )با ثبت در ســامانه 
تجــارت( تولیدکننــدگان که در شــرایط دشــوار کنونی بــا وجود 
محدودیت در مصرف گاز ســعی دارنــد تولیــد را در حد ممکن 
حفظ کنند، ناچار به کاهش تولید و پذیرش ناخواسته تبعات 

سوء آن خواهند بود.
رؤسای تشکل های زنجیره فوالد در پایان این نامه اعالم آمادگی 
کرده اند که پیشنهاد های خود درباره سایر محصوالت زنجیره 

ع وقت برای وزارت صمت ارسال کنند. فوالد را در اسر
شــورای آهــن و فــوالد ایــران، یــک شــورای مشــورتی اســت کــه 
هماهنگی بین زنجیره آهن و فوالد را برعهده دارد تا از این طریق 
صدای واحــدی از ایــن زنجیره در مســائل مختلــف مربوط به 
سیاست گذاری و تنظیم بازار شنیده شــود. این شورا متشکل 
از انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، انجمن ســنگ آهن ایران 
و انجمــن نــوردکاران فــوالدی ایــران در 13 شــهریورماه ســال 
جاری و پس از برگزاری چند نشست در انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران فصــل جدید فعالیت خــود را آغــاز کرده اســت و بنا 
به وعده مســئوالن دولتی، این شــورا یکــی از مؤلفه های اصلی 

سیاست گذاری در زنجیره آهن و فوالد خواهد بود.

مدیر بومی سازی و توسعه تکنولوژی انجمن فوالد ایران 
گفت: تأمین انرژی برای صنعت فوالد یک مسئله مهم و 

حیاتی است.
بهروز اسماعیلی در گفت وگو با فوالدبان اظهار داشت: تأمین 
انرژی برای صنعت فوالد یک مسئله مهم و حیاتی است و 
باید تالش شود در تأمین انرژی برای صنعت فوالد با مشکالت 
کمتری مواجه شویم تا شاهد افزایش ظرفیت تولید فوالد 
باشیم. البته امیدواریم در ادامه بتوانیم این چالش را به خوبی 

مدیریت کنیم.
وی گفت: در این شرایط سخت با کمک و هم فکری یکدیگر باید 
بتوانیم سیاست گذاری ها و راهکارهای مناسب با عوامل کاهش 

ظرفیت تولید فوالد را به کار بگیریم.
مدیر بومی سازی و توسعه تکنولوژی انجمن فوالد ایران افزود: 
از طریق بازبینی نقاط ضعف می توانیم صنعت فوالد را بیش 
از این پویا کنیم؛ هرچند که در سیاست گذاری زنجیره فوالد، 
نباید انتظار تأمین گاز بیشتری برای این صنعت داشته باشیم.
اسماعیلی بر اعمال سیاست گذاری مناسب در بخش فوالد 
کید و تصریح کرد: در چند ماه اخیر شاهد نوسان قیمت  کشور تأ

در صنعت فوالد هستیم.
مدیر بومی سازی و توسعه تکنولوژی انجمن فوالد ایران مطرح 
کنون بیش از 1۵ درصد از ظرفیت صنعت فوالد ایران  کرد: هم ا
بالاستفاده باقی مانده است که می توانیم با افزایش تقاضا شاهد 

افزایش رشد تولید در زنجیره فوالد کشور باشیم.

با اشاره به مشکالت متعدد کارخانه های زنجیره فوالد؛

یک کارشناس صنعت فوالد پاسخ داد:

با تکمیل فرایند استانداردسازی و اولین دوره ارزیابی 
که با  عملکرد شرکت های هلدینگ فوالد متیل 
همکاری تیم ارزیابی متشکل از مدیران و کارشناسان 
قابل بهبود  نقاط  شناسایی  امکان  شد،  انجام  مجموعه  این 
شرکت های این هلدینگ فراهم شد و انتظار می رود اجرای این پروژه، 
مقدمه ای برای تدوین نقشه اهداف سال آینده هلدینگ فوالد متیل 

و شرکت های گروه باشد.

مدیرعامل هلدینگ فوالد متیل با بیان مطلب فوق گفت: این ارزیابی 
با در نظر گرفتن ۶ معیار اصلی به بررسی واحدهای مختلف شرکت های 
گروه پرداخت و می توان از آن به عنوان ابزاری برای اجرای طرح های 
توسعه ای استفاده و در نهایت با تمرکز بیشتر مجموعه ای پویا و 

قابل توسعه تعریف کرد.
کید بر این که در فرایند ارزیابی دو اصل شفافیت و توسعه  رضا حیدری با تأ
کنون زمان آن رسیده است  از اهمیت ویژه ای برخوردارند، اظهار کرد: ا
که اقدامات انجام شده توسط تیم مدیریتی فوالد متیل طی یک سال 
گذشته، ازجمله تهیه دستورالعمل، روش اجرایی و تدوین سیاست های 
مختلف به شرکت های زیرمجموعه ابالغ گردد و اصالحات استخراج شده 

توسط شرکت ها مورد ارزیابی قرار گیرد و فرایند استانداردسازی در این 
هلدینگ تکمیل شود.

وی تصریح کرد: با انجام ارزیابی و کنترل فعالیت های شرکت های 
هلدینگ فوالد متیل می توان برای مشخص کردن جایگاه هریک از 

شرکت ها در گروه فوالد متیل اقدام کرد.
مدیرعامل هلدینگ فوالد متیل با بیان اینکه یکی از مزیت های اصلی 
انجام ارزیابی دوره ای شرکت ها پیدا کردن نقاط قابل بهبود هر مجموعه 
است، افزود: از این طریق می توان حوزه های دارای ضعف را که امکان 
تقویت و رشدشان وجود دارد شناسایی و برایشان پروژه بهبود تعریف 
کرد و با قدرت بیشتر در مسیر مأموریت تعریف شده از سوی شرکت فوالد 

مبارکه به عنوان شرکت مادر، برای هلدینگ فوالد متیل گام برداشت.
شناسایی نقاط قابل بهبود با کمک ارزیابی عملکرد

محمد کیوان آرا، مدیرعامل شرکت آهن و فوالد صنیع کاوه تهران نیز 
درخصوص ارزیابی صورت گرفته از این مجموعه اظهار کرد: نتایج تیم 
ارزیابی شرکت فوالد متیل طی بازدید از صنیع کاوه نشان می دهد این 
شرکت از لحاظ اجرایی و خدمات سرویس سنتری، رعایت آیین نامه ها، 

روش ها و پروسه های کاری پیشتاز است.
وی در ادامه افزود: ارزیابی از شرکت آهن و فوالد صنیع کاوه تهران 

همچنین موجب شد تا حوزه های دارای ضعف شناسایی شود و 
برنامه ریزی برای بهبود آن ها انجام گیرد.

به گفته مدیرعامل شرکت آهن و فوالد صنیع کاوه تهران، ارزیابی از کارکنان 
مجموعه و بررسی عملکرد آن ها در انجام وظایف محول شده به ایشان 

می تواند منجر به بهبود روند کار و مأموریت صنیع کاوه شود.
به دنبال پویایی هرچه بیشتر هستیم

محمد ابوشمسیا مدیرعامل شرکت فوالدگستر یزد نیز به عنوان یکی 
دیگر از شرکت های هلدینگ فوالد متیل درخصوص برگزاری اولین دوره 
ارزیابی عملکرد از این مجموعه اظهار کرد: شرکت فوالدگستر یزد که ۲۵ 
سال است فعالیت خود را آغاز کرده، برای پیشبرد اهداف تعریف شده و 
حفظ پویایی تالش کرده و در این مسیر با شناسایی نقاط قابل بهبود از 

طریق ارزیابی عملکرد واحدها، می توان این اهداف را محقق ساخت.
وی ادامه داد: همدلی و همراهی شرکت فوالد مبارکه با شرکت فوالدگستر 
یزد می تواند زمینه الزم برای حرکت روبه جلو را فراهم کند و توسعه را برای 

مجموعه ما به همراه بیاورد.
ابوشمسیا ادامه داد: طرح توسعه ای در دستور کار فوالدگستر یزد قرار 
گرفته و اطالعات الزم برای عملیاتی ساختن آن در حال تکمیل است تا 

با اجرای طرح جدید بتوانیم پویاتر از قبل به سمت جلو حرکت کنیم. 

با انجام ارزیابی و کنترل فعالیت های شرکت های 
هلدینـگ فـوالد متیـل می تـوان بـرای مشـخص 
کـردن جایـگاه هریـک از شـرکت ها در گـروه فـوالد 

متیـل اقـدام کرد

کارخانه ایران اسپیرال تولیدکننده انواع لوله های 
فوالدی درزجوش مارپیچ )اسپیرال( از قطر ۴۰۰ 
تا 3۰۰۰ میلی متر به روش جوش کاری زیرپودری 
)AW)S  از ضخامت 5 تا ۲5.۴ میلی متر و تا گرید 
فوالدی 70X  بر اساس استاندارد AWWA است

یابی شرکت های هلدینگ فوالد متیل، مقدمه تدوین نقشه اهداف سال آینده ارز

کاهش تولید آهن  اسفنجی فوالد خوزستان به  دلیل قطعی گازبهره برداری از واحد احیا مستقیم فوالد آرتاویل تا ۱۴۰۳

مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان با اشاره به اهمیت تأمین گاز واحدهای 
اسفنجی  آهن  تولید  جاری  سال  در  گاز  قطعی  داشت:  اظهار  فوالدی 
کاهش داده است. این مسئله  شرکت فوالد خوزستان را به یک پنجم 
کاهش  خوزستان  فوالد  شرکت  فوالدی  محصوالت  تولید  شده  سبب 
فوالد صنعت  برای  را  جبران ناپذیری  شرایط  وضعیت  این  ادامه   یابد. 
 در پی خواهد داشت و باید راهکارهای مناسبی برای حل این مسئله پیدا 
شود تا بتوانیم مشکل تأمین گاز موردنیاز صنعت فوالد را برطرف کنیم.

آرتاویل  ، رئیس هیئت مدیره شرکت آهن و فوالد الماس  مجید رضاپور
آرتاویل برای احداث  آهن و فوالد الماس  گفت: قرارداد پروژه شرکت 
یک واحد 1.1 میلیون تنی احیا مستقیم به روش میدرکس در دی ماه 
کنون با حدود 28 درصد پیشرفت  سال 1۴۰۰ منعقد شد و این پروژه هم ا
انجام شده،  برنامه ریزی های  به  با توجه  امیدواریم  در حال اجراست. 
سفارش گذاری های صورت گرفته و تأمین زیرساخت ها، از ابتدای 1۴۰3 
بهره برداری از کارخانه را آغاز کنیم.

مدیرعامل هلدینگ فوالد متیل اعالم کرد:

رضا حیدری 
مدیرعامل هلدینگ فوالد متیل

با خرید کارخانه ایران اسپیرال، ظرفیت تولید لوله های 
فوالدی درزجوش مارپیچ در هلدینگ آتیه فوالد 

نقش جهان ایجاد شد.
آتیه فوالد نقش جهان،  احمد سعیدبخش، مدیرعامل هلدینگ 

ضمن تأیید این خبر گفت: این کارخانه تولیدکننده انواع لوله های 
فوالدی درزجوش مارپیچ )اسپیرال( از قطر ۴00 تا 3000 میلی متر به روش 
جوش کاری زیرپودری )AW)S  از ضخامت ۵ تا ۲۵.۴ میلی متر و تا گرید 

فوالدی 70X  بر اساس استاندارد AWWA است.

 به گفته مدیرعامل هلدینگ آتیه فوالد با عنایت به این که این کارخانه به 
فوالد مبارکه نزدیک است و باید ورق موردنیاز خود را از این شرکت تأمین 
نماید، درعین حال به شبکه سراسری راه آهن متصل است و در مرکز کشور 
نیز قرار دارد، این عوامل می تواند حمل ماده اولیه به شرکت و جابه جایی 
محصول نهایی به مقصد مشتریان به تمامی نقاط ایران را با هزینه های 

کمتری امکان پذیر نماید.
وی تصریح کرد: این کارخانه در جوار جاده اصلی نائین در زمینی به 
مساحت 30 هکتار و با زیربنایی به مساحت ۲۵هزار مترمربع نصب 
 ، ح های آب رسانی کشور گردیده و تولید و تأمین لوله های آب در طر
این  اقدامات  ازجمله  مختلف  نیروگاه های  پتروشیمی،  صنایع 

کارخانه است.
سعیدبخش ظرفیت تولید این کارخانه را 180 هزار تن در سال اعالم 
گی های بارز این کارخانه این است که با این روش  و اضافه کرد: از ویژ
تولید می توان با هر میزان عرض ورق، انواع لوله با قطرهای باال تولید 

کرد.

ایجاد ظرفیت تولید لوله های فوالدی درزجوش مارپیچ 
در هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان

با خریدکارخانه ایران اسپیرال صورت گرفت؛
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خبر  کوتاه

 گــــــروه فـــــوالد مبــــــــارکه      

اعضای هیئت مدیره انجمن نوردکاران فوالدی ایران 1۰ دی با احسان 
خاندوزی وزیر اقتصاد دیدار کردند. در این جلسه که در دفتر وزیر 
اقتصاد برگزار شد، هیئت مدیره انجمن نوردکاران فوالدی موضوعات 
مهمی از قبیل تعارض منافع در بورس کاالی ایران، افزایش بی رویه 
هزینه های ثبت سفارش و امور گمرکی و مشکالت بخشنامه ها و 
دستورالعمل های صادره بدون هماهنگی با نظرات بخش خصوصی را 
مطرح کرد و خواستار رفع این چالش ها و موانع شد. 

بر پایه آمارهای منتشره سامانه کدال، تولید شمش فوالدی شرکت آهن 
و فوالد ارفع در نه ماهه نخست 1۴۰1 به ۶3۰ هزار و ۵21 تن رسید. آمار 
تولید ۵۵۶ هزار و 129 تنی شمش شرکت آهن و فوالد ارفع در مدت 
کی از رشد 13.3 درصدی در تولید این محصول  مشابه پارسال، حا
است. این شرکت همچنین در نه ماهه امسال 83۴ هزار و ۶8۰ تن آهن 
اسفنجی )DRI( تولید کرد.جمع کل فروش محصوالت ارفع در مقایسه با 
9 ماهه ابتدایی  سال گذشته نیز رشد ۵9.2 درصدی داشته است. 

جلسه هیئت مدیره انجمن نوردکاران فوالدی ایران با 
وزیر اقتصاد

تولید بیش از 6۳۰ هزار تن شمش در آهن و فوالد ارفع

با توجه به پایش های متوالی این شرکت، میزان تولید 
و فروش برنامه ریزی شده محقق گردیده و پیش بینی 
می شود میزان رشد سود خالص و عملیاتی شرکت به 

ترتیب از 13 و ۲0 درصد فراتر رود.
معاون مالی فوالد سنگان در گفت و گو با روابط عمومی شرکت، ضمن 
کرد: برنامه شرکت صنایع معدنی فوالد  بیان مطلب فوق اعالم 
3.۵ میلیون تن کنسانتره در  سنگان تولید ۵ میلیون تن گندله و

سال 1۴01 است.
محمد زمانیان ادامه داد: با توجه به بحران های جاری در دنیا، 
خ  میزان تقاضای فوالد کاهش یافته که این امر متعاقبًا کاهش نر
فوالد را در پی داشته است.  نکته قابل توجه در این حوزه، افزایش 
138 درصدی تولید نسبت به مشابه سال قبل و به دنبال آن افزایش 
سودآوری فوالد سنگان است که نقطه قوت آن، تولید پایدار کارخانه 

کنسانتره سازی است.
کید بر اینکه افزایش تولید، موجب کاهش بهای تمام شده  وی با تأ
گندله و افزایش سودآوری شرکت می شود، کاهش قیمت سنگ و 
ریکاوری سنگ در بخش تولید را از دیگر دالیل افزایش سودآوری 

شرکت اعالم کرد.

حمل ونقل یکی از چالش های حوزه سودآوری
معاون مالی فوالد سنگان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: 
اولین موضوع در زمینه چالش های سودآوری، حمل ونقل است که 
با توجه به مشکالت زیرساختی در بخش های ریل و جاده کشور و 
بی توجهی به این حوزه استراتژیک،  بدون شک موجب اختالالت جدی 

در تولید و البته سودآوری خواهد شد.
زمانیان تولید روزانه گندله در فوالد سنگان را حدود 18 تا ۲0 هزار تن گندله 
اعالم و اضافه کرد: روزانه از طریق ریل و جاده حدود 10 هزار تن محصول 
حمل می شود و همواره بیش از 8  هزار تن گندله در پایل های ذخیره باقی 
گر به موقع ارسال و فروخته نشود، منابع مالی شرکت و بالطبع  می ماند که ا

اجرای پروژه های توسعه ای و دیگر برنامه ها را مختل خواهد کرد.
وی با یادآور شدن دیگر موانع موجود، گفت: بدون شک موضوع تأمین 
قطعات یدکی از موارد اثرگذار در روند تولید است.  فوالد سنگان با عنایت 
به تجارب کارشناسان داخلی و دانش موجود در شرکت های دانش بنیان 
و سازندگان بومی، بسیاری از قطعات را مهندسی معکوس کرده است. 
گرچه در خصوص برخی از قطعات خاص باید از طریق واردات اقدام  ا
نماییم و در این زمینه انتقال ارز و دریافت به موقع قطعات از دیگر موانع 

تسریع در کار است.

سرمایه گذاری 3۲ هزار میلیارد تومانی در پروژه های توسعه
معاون مالی فوالد سنگان در ادامه به سرمایه گذاری های فوالد سنگان 
اشاره کرد و افزود: فوالد سنگان با توجه به سودآوری مناسب، سعی در 
تثبیت منابع و سرمایه گذاری در پروژه های  توسعه ای داشته است. این 
شرکت در افق چهارساله در قالب برنامه های کوتاه و بلندمدت 3۲ هزار 
میلیارد تومان سرمایه گذاری ارزی و ریالی داشته که از این میزان به طور 
مشخص برای سال 1۴01، حدود 8 هزار میلیارد تومان مربوط به طرح های 

زیرساختی و سرمایه ای خواهد بود.
وی تأمین پایدار برق، آب و گاز موردنیاز کارخانه را از مهم ترین برنامه های 
کرد: افزایش ظرفیت  شرکت در حوزه زیرساخت ها اعالم و اظهار 
کارخانه های گندله سازی، کنسانتره هماتیت به ظرفیت ۲.۵ میلیون 
تن  و سرمایه گذاری در دیگر حوزه ها از مهم ترین پروژه های توسعه 

شرکت است.
زمانیان در پایان خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه با سرمایه گذاری در این 
منطقه از کشور عالوه بر تأمین سنگ آهن موردنیاز خود، موجبات افزایش 
رفاه عمومی را نیز فراهم آورده است که با تالش و کوشش تمامی همکاران و 
حمایت مدیریت، امیدواریم به زودی شاهد به بار نشستن تولید، توسعه و 

رونق اقتصادی روزافزون در این منطقه و کشور باشیم. 

هم زمان با سومین سالگرد شهادت سردار دل ها 
حاج قاسم سلیمانی و ایام سوگواری حضرت فاطمه 
ک  شهید گمنام وطن در شرکت های  زهرا )س( پیکر پا

ورق خودرو و فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری تشییع شد.
به گزارش روابط عمومی های ورق خودرو و فوالد سفیددشت چهارمحال 
و بختیاری، روز دوشنبه دوازدهم دی ماه،  کارکنان این شرکت ها میزبان 
پیکر یکی از کبوتران خونین بال وطن بودند و ضمن تجدید میثاق با 
آرمان های امام شهدا، این افتخار بزرگ را در صدر کارنامه افتخارات این 

شرکت ها به ثبت رساندند.

در این آیین معنوی که با حضور فرمانده سپاه استان، معاونان استاندار 
چهارمحال و بختیاری و جمعی از مدیران شهرستان های شهرکرد 
کبری فرمانده سپاه منطقه چهارمحال و  و بروجن برگزار شد، سردار ا
بختیاری ضمن اشاره به این نکته که شهدا نماد عزت و سربلندی اسالم 
و میهن هستند افزود: وظیفه اصلی ما نهادینه کردن ارزش هایی است که 
شهدا جان خود را برای آن ها نثار کردند. ما باید رهروان واقعی شهدا باشیم 

تا بتوانیم در مسیر توسعه و آبادانی کشورمان موفق باشیم.
در بخش بعدی این آیین حماسی مداحان اهل بیت عصمت و طهارت در 

منقبت مقام شامخ شهیدان به مدیحه سرایی پرداختند. 

هم زمان با سالگرد شهادت سردار دل ها حاج قاسم 
سلیمانی و دومین سالگرد ارتحال آیت اهلل مصباح 
یزدی )ره( مدیرعامل، مدیران و کارکنان شرکت فوالد 
امیرکبیر کاشان ضمن تشییع یکی از شهدای گمنام دفاع مقدس، با 

آرمان های شهدا و رهبر انقالب تجدید میثاق کردند.
در این مراسم حاج محمد مسگری از رزمندگان و جانبازان هشت سال 
دفاع مقدس در خصوص حضور پرشور کارکنان والیت مدار شرکت در 
آیین تشییع شهید گمنام و حماسه آفرینی آن ها در خط تولید گفت: 
امروز جهادگران جبهه صنعت، با حضور خود در این آیین از رشادت ها 
و ازخودگذشتگی های سربازان جان برکف وطن و تمامی شهدای 
گمنامی که به واقع نامی نیک از خود به یادگار گذاشتند، قدردانی 

کردند و با آن ها در این وداع باشکوه تجدید بیعت نمودند. 
وی در ادامه اظهار داشت: کارکنان فوالد امیرکبیر کاشان نشان دادند 

که با حفظ سنگر تولید ادامه دهنده راه شهیدان وطن هستند.

افزایش سودآوری فوالد سنگان با رشد 138 درصدی تولید

تجدیدعهد مدیران و کارکنان 
شرکت های ورق خودرو 

و فوالد سفیددشت با شهدا

شرکت فوالد امیرکبیر کاشان میزبان شهید گمنام

با تشییع شهید گمنام صورت گرفت؛

معاون مالی فوالد سنگان مطرح کرد:

کارکنـان فـوالد امیرکبیـر کاشـان نشـان دادنـد که با 
حفظ سنگر تولید ادامه دهنده راه شهیدان وطن 

هسـتند

محمد زمانیان
 معاون مالی فوالد سنگان

اجرای فاز اول پروژه ایجاد و راه اندازی مرکز 

تماس شرکت ایریسا

شرکت ایریسا در راستای جلب رضایت مشتریان خود، 
 )CallCenter( فاز اول پروژه راه اندازی و به کارگیری مرکز تماس
با قابلیت های متعدد را جهت پاسخ گویی به کلیه تماس ها در 
مدیریت  همچنین  و  ایریسا  شرکت  ساختار  تمام 
درخواست های کاربران و پشتیبانی مطلوب از سیستم های 

اطالعاتی را با موفقیت اجرا کرد.
مدیر روابط عمومی شرکت ایریسا با اعالم این خبر افزود: فاز اول 
این پروژه با تمرکز بر پشتیبانی از سیستم های اطالعاتی مورد 
بهره برداری قرار گرفت. در این مرحله سیستم های اطالعاتی 
مشتریانی که از راه دور پشتیبانی می شوند تحت پوشش قرار 
گرفتند؛ به گونه ای که در حال حاضر این امکان برای سایر 
مشتریان و واحدهای شرکت ایریسا در دست اقدام است که تا 

پایان سال جاری به بهره برداری کامل خواهد رسید.
به گفته مهرداد طهماسبی، این مرکز تماس در راستای اهداف 
راهبردی شرکت ایریسا ازجمله مدیریت تمامی تماس های 
ورودی به شرکت اعم از تماس های عملیاتی مرتبط با پشتیبانی 
نیز  و  زیرساخت ها  از سیستم های اطالعاتی، محصوالت، 
تماس های ستادی و غیرعملیاتی، افزایش رضایت مندی 
مشتریان، پاسخ گویی به موقع به تمامی تماس های ورودی، 
بهره گیری از فناوری های نوین ارتباطی و مخابراتی بر بستر اینترنت 
و اینترانت، تهیه گزارش و تحلیل انواع تماس های مرتبط با 
هزینه های  کاهش  محصوالت،  و  سیستم ها  از  پشتیبانی 
 FLT: First Level( از مشتریان در سطح یک  پشتیبانی 
Troubleshooting( و همچنین جهت گیری در تفکیک تیم های 
نگهداری و توسعه سیستم های اطالعاتی، افزایش بهره وری و 
کارایی تیم های پشتیبانی در پاسخ گویی به درخواست های 
مشتریان و افزایش توانمندی شرکت ایریسا در جذب پروژه ها و 
سهم بازار به خصوص در مواردی که نوع کسب وکار مستلزم 

بهره مندی از مرکز تماس است، طراحی و عملیاتی شده است.
کید بر اینکه محدوده  مدیر روابط عمومی شرکت ایریسا با تأ
پوششی سرویس مرکز تماس، تمامی حوزه ها و بخش های شرکت 
ایریسا را در برمی گیرد، ادامه داد: در فاز اول، پروژه های عملیاتی 
حوزه کسب وکار سیستم های اطالعاتی در اولویت قرار گرفته 

است.
سایر مزایا و قابلیت های باالی مرکز تماس

حیدر مسیبی، مدیر پروژه ایجاد و راه اندازی مرکز تماس شرکت 
ایریسا نیز در خصوص سایر قابلیت های این مرکز یادآور شد: 
زیرساخت ارتباطی و سیستم مرکز تماس با فناوری های نوین 
توسعه یافته و دارای توانمندی های زیادی است که مهم ترین 
آن ها عبارت اند از:پشتیبانی از کلیه قابلیت های سامانه تلفن 
تحت شبکه )VoIP( شامل امکاناتی همچون مدیریت IVR و 
درختواره پاسخ گویی؛امکان تبادل اطالعات با سامانه جیرا؛ 
امکان جداسازی و گروه بندی تماس ها بر اساس پروژه ها و 
بخش های مختلف؛ بررسی و پایش تماس های مشتریان در 
لحظه و امکان ارسال آن به مقاصد مختلف؛نظارت و مانیتورینگ 

تماس ها و گزارش گیری در سطوح و مقاصد مختلف.
وی با اشاره به مزایای این سامانه برای مشتریان خاطرنشان کرد: 
با راه اندازی این سامانه، مشتریان شرکت قادرند با شماره ۵ رقمی 
)31۴10( با شرکت تماس برقرار کنند. از این طریق مشتریان به 
کمک راهنمای صوتی یا وارد کردن شماره داخلی به سوی 
و مرتبط می شوند. در بخش  نظر هدایت  مخاطب مورد 
پشتیبانی  و  نگهداری  تیم های  اطالعاتی،  سیستم های 
سیستم ها آماده پاسخ گویی یا پیگیری درخواست های مشتریان 
تا حصول نتیجه موردنظر هستند و پس از انجام درخواست، 

بازخورد مناسب به تماس گیرنده ارائه می شود.
مسیبی اضافه کرد: مراحل طراحی و استقرار سیستم مرکز تماس 
ایریسا، با تصمیمات راهبردی مدیریت عامل شرکت ایریسا و 
سرمایه گذاری این شرکت در قالب پروژه ای با همین نام 
کنترل  سازماندهی شده و اجرای آن به شرکت » شاخص 
اسپادان« به عنوان همیار ایریسا که از شرکت های زیرمجموعه 

گذار شده است. شرکت ایریسا به شمار می آید وا
مدیر پروژه یادآور شد: با مشارکت و همکاری بخش های مختلف 
کسب وکار سیستم های  شرکت ایریسا مشتمل بر مدیریت 
اطالعاتی، مدیریت کسب وکار شبکه و زیرساخت و مدیریت 
سرمایه های انسانی موفق شدیم، فاز اول پروژه را اجرایی کنیم و 

اهداف آن را محقق سازیم.
بنابر اظهارات مسیبی، در حال حاضر مرکز تماس شرکت ایریسا با 
11 نفر کارشناس سیستم ها و 1 نفر متخصص شبکه های مخابراتی 
و ارتباطی، مدیریت و پشتیبانی می شود و بر اساس سناریوی 
اجرایی، این سرویس به  تمامی مشتریان و واحدهای عملیاتی و 

ستادی شرکت ایریسا ارائه خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت شرکت ایریسا انتظار دارد 
که با ارائه این خدمت ارزنده، موجبات رضایت مشتریان و تعالی 

بیش ازپیش شرکت را فراهم سازد.

در جهت جلب رضایت مشتریان صورت گرفت؛
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5 , 84 0

5 , 9 8 0

5 , 94 0

5 , 8 0 0

3 1 0

1 30

1 4 0

4 0

1 4 0

ین کمتر
روز یخ تار

ین بیشتر

یال( قیمت  )ر

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

تغییرپایانی

 تغییر
)درصد(

 حجم معامله
)میلیون سهم(

1401/10/10

1401/10/11

1401/10/12

1401/10/13

1401/10/14

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1 . 0 0 0
2. 0 0 0

3. 0 0 0
4. 0 0 0
5. 0 0 0
6. 0 0 0 5.970 5.9 8 0 5. 8 0 05.94 05. 84 0

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

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

تبدیل دریای شمال به نیروگاه اقتصادی جدید اروپا  اقتصاد چین در انتظار بهبود در سال نو

 Esbjerg مرکز صنعت بادی فراساحلی اروپاست. دوسوم توربین هایی 
که در حال حاضر در سواحل آن می چرخند، برای تأمین انرژی ۴۰ میلیون 
خانه اروپایی کافی است. این شهر بندری قصد دارد تا سال 2۰2۶ ظرفیت 
شرکت های  کند.  برابر  سه  تقریبًا  بادی  پروژه های  انجام  برای  را  خود 
مهندسی محلی که زمانی عمدتًا به صنعت سوخت فسیلی می پرداختند، 
کنون به جای آن صنعت برق بادی را تأمین می کنند. به گفته کارشناسان  ا
Esbjergs می تواند به یک اقتصاد جدید دریای شمال تبدیل شود.

تحلیلگران انتظار دارند اقتصاد چین در سال 2۰23 بهبود داشته باشد. 
و  بود  ناپایدار  جبهه  چندین  تحت فشار   2۰22 سال  در  چین  اقتصاد 
تالش برای مهار کووید نیز چالش هایی را برای توسعه اقتصادی به همراه 
داشت. در سه سال گذشته، اقتصاد چین متحمل ضربه های مکرر شده 
و  امریکا  ایاالت متحده  بین  کشمکش  کرونا،  همه گیری  ازجمله  است، 
چین، و اختالل در زنجیره های تأمین جهانی و بااین حال هنوز به طور 
میانگین رشد ساالنه حدود ۴.۵ درصد را ثبت کرد.

واحـد آمـوزش و توسـعه منابـع انسـانی شـرکت فـوالد 
امیرکبیر کاشان با توجه به نیازسنجی حوزه خانواده کارکنان 
به عنوان یکی از ذی نفعان سازمان و در راستای ایجاد توازن 
یـزی و اجـرای دوره هـای  کار و زندگـی، اقـدام بـه برنامه ر

آموزشی برای خانواده کارکنان نموده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت امیرکبیر کاشان، واحد آموزش 
ایـن شـرکت در سـال 1۴01 بـا همـکاری واحـد HSE، به منظـور 
ارتقـای توانمنـدی، سـالمت و کیفیـت زندگـی کارکنـان و در 
راستای اهداف استراتژیک شرکت، دوره های »ورزش و سالمت 
خانـواده« و »سـبک زندگـی سـالم بـا رویکـرد طـب ایرانـی« را بـا 

حضـور کارکنـان و خانـواده محتـرم ایشـان برگـزار نمـود.
فائـزه فربـد، رئیـس آمـوزش و توسـعه منابـع انسـانی شـرکت 
امیرکبیر کاشـان میـزان اثربخشـی ایـن دوره هـا را بـه ترتیـب ۹0 و 
۹۴ درصـد اعـالم و اضافـه کـرد: ایـن دوره هـا در راسـتای ارتقـای 
گاهـی و توانمنـدی افـراد در زمینـه اصـول شـش گانه  سـطح آ
اصالح سبک زندگی و بر اساس مبانی طب سنتی و با استفاده 
از روش هـای کاربـردی و قابل اجـرا در زندگـی روزمـره تدویـن 

شـده اسـت.
وی گفت: سـبک زندگی از دیـدگاه علمی به نگرش هـای مردم، 
اهـداف آن هـا و نـوع برنامه هایشـان بـرای زندگـی و چگونگـی 
تطبیـق بـا شـرایط گفتـه می  شـود. سـبک زندگـی بـا سـالمتی و 
بیماری مرتبط است و سبک زندگی سالم در طب جدید به دو 

بخـش عمـده شـامل ورزش و تغذیـه تقسـیم می شـود.
به گفته رئیـس آموزش و توسـعه منابع انسـانی شـرکت امیرکبیر 
کاشـان، طب سـنتی ایرانی حاوی آموزه های ارزشمندی است 
که در طی قرن ها توسـط مـورد اسـتفاده قـرار گرفته و بـه عبارتی 
آزموده شـده و کارایی آن ها ثابـت گردیده اسـت. از دیدگاه طب 
سـنتی، امـروزه بیماری هایـی همچـون چاقـی، سـکته قلبـی، 
دیابت و بیماری هایی از این قبیل در اثر مصرف نادرست مواد 
غذایـی و نیـز مصـرف غذاهـای چـرب و ناسـالم، به ویـژه توسـط 
نوجوانان پدید می آید. بنابراین، پیشگیری یکی از توصیه های 
مهم طب سنتی در این باره است که با به کار گرفتن آن از بروز و 
گسـترش هرچه بیشـتر این نـوع بیماری ها جلوگیری می شـود. 
پـس بـا توجـه بـه روزافـزون بـودن بیماری هـای مرتبط بـا تغذیه 
ناسـالم که زندگی افـراد را در معرض خطر قـرار داده، بهتر اسـت 
از نـکات برجسـته و حائـز اهمیت طب سـنتی در اصالح سـبک 

زندگـی و تغذیه سـالم بهـره برد.

اجرای دوره های آموزشی ویژه خانواده 
کارکنان شرکت امیرکبیر کاشان

گهی آ

خبـــــــــر

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

یدی با ظرفیت گردش 1،800  ید، اجرا، نصب، تست و راه اندازی پروژه احداث سیستم خنک کن هیبر طراحی، خر

مترمکعب بر ساعت در واحد 28 با حداقل صرفه جویی 60 درصد در کاهش مصرف آب

واگذاری فعالیت تعمیر و بازسازی کنداکتور رول های خط قلع اندود شرکت فوالد مبارکه

ید، اجرا، نصب، تست و راه اندازی پروژه پایلوت پلنت جدید و به روز واحد آهن سازی در شرکت فوالد مبارکه طراحی، خر

ک ر ا مــد ل  ســا ر ا مهلــت 

1 4 0 1 /  1 1  /  5

1 4 0 1 /1 0 /2 6

1 4 0 1 /1 0 /30

یت مرتبط مدیر

قراردادهای توسعه

 و اجرای پروژه ها

ید قراردادهای خر

قراردادهای توسعه و اجرای پروژه ها

گهی فراخوان شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان  آ

نوع فراخوان

گهی  آ

فراخوان

گهی فراخوان آ

گهی فراخوان آ

ه ر شــما

 48 5 53 78 8

48 5 53 790 و 

48 564 9 83

48 56 65 07 و   48 56 65 0 8

یف د ر

1

2

3

گهی: : مناقصه عمومی  نوع آ
گهی: برگزاری مناقصه قرارداد راهبری و تعمیرات مکانیسم های حمل ونقل  موضوع آ

جاده ای و نت مکانیسم های در اختیار نواحی
شماره مناقصه: ۴8۵۶۵۹10  

گهی:  شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد جهت عملیات راهبری و تعمیرات  متن آ
مکانیسم های حمل ونقل جاده ای و نت مکانیسم های در اختیار نواحی فوالد مبارکه نسبت 
به برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید؛ لذا از کلیه شرکتهای توانمند و متخصص در زمینه فوق 

دعوت میگردد جهت شرکت در مناقصه اعالم آمادگی نمایند.
مدارک موردنیاز: 

1. دارای تجربه و سابقه کافی در عملیات تخصصی راهبری و نگهداری مکانیسم های موضوع 
مناقصه

۲.تکمیل پرسشنامه ارزیابی کیفی پیمانکاران
3.ارسال رزومه، سوابق، مجوزها و گواهینامه های شرکت

نحوه دریافت مدارک: 1- سایت شرکت فوالد مبارکه ))www.msc.ir ۲ - خرید و 
 ۴ - پرسشنامه های ارزیابی کیفی پیمانکاران  3- قراردادهای خرید  تأمینکنندگان

۵ - پیمانکاران عمومی حقوقی
مهلت ارسال مدارک: 1۴01/10/۲8

نحوه ارسال مدارک: از طریق پست به آدرس اصفهان، ۷۵ کیلومتری جنوب غربی، 

شرکت فوالد مبارکه اصفهان، کد پستی 11131-8۴881 واحد قراردادهای حمل ونقل ارسال یا 
از طریق پست الکترونیکی و m.mortazavinejad@msc.ir ارسال نمایید. کلیه شرکت کنندگان 

در فراخوان عمومی ملزم به ارائه تأییدیه صالحیت ایمنی از اداره کار می باشند.   
اطالعات تماس با کارشناس: در صورت نیاز به اطالعات فنی با آقای طالب زاده به 
شماره تلفن 031۵۲۷3۶831 یا 031۵۲۷3۶8۲8، اطالعات بازرگانی با آقای مرتضوی نژاد به 
تلفن  به شماره  بارورز  آقای  با  و اطالعات سیستمی     031۵۲۷33۷08 تلفن  شماره 

031۵۲۷333۹۷ تماس حاصل فرمایید.
ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

 روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

گهی: : مزایده  نوع آ
گهی:         شرکت فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد اقالم ضایعاتی و مستعمل  موضوع آ

خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
گهـی: عالقه منـدان بـه شـرکت در مزایـده شـماره 1۴01۴0008۵ می تواننـد  متـن آ
جهـت دریافـت فهرسـت اقـالم و اسـناد مزایـده در روز بازدیـد از طریـق واحـد اقـالم مـازاد 
شـرکت فوالد مبارکه اقـدام نمایند . پیشـنهاددهندگان می بایسـت پیشـنهادهای خود 
کثـر از سـاعت 10 تـا 1۲ روز یکشـنبه مـورخ 1۴01/11/0۲ بـه آدرس اصفهـان، کیلومتـر  را حدا
۷۵ جنوب غربی، شرکت فوالد مبارکه )ورود از درب زرین شهر(، ساختمان مرکزی، واحد 
اقالم مازاد، به نماینده واحد اقالم مازاد تحویل نمایند. گفتنی است به پیشنهادهایی 
که بعد از تاریخ مذکور ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. پیشنهادهای واصله در روز 
خ 1۴01/11/03 در محـل شـرکت فـوالد مبارکـه گشـایش و صورت جلسـه  دوشـنبه مـور
خواهد شـد . بازدید از اقالم مزایده  روز سه شـنبه مـورخ 1۴01/10/۲۷ در یـک نوبت، رأس 

( بـا مکانیسـم داخلـی  سـاعت ۹ صبـح در محـل فـوالد مبارکـه )حرکـت از درب زرین شـهر
، در اسـناد مزایـده شـرح داده شـده اسـت. در  انجـام می گیرد.سـایر اطالعـات موردنیـاز
صورت نیـاز بـه اطالعـات بیشـتر بـا تلفـن 031۵۲۷33۴۲8 )آقـای غالمی( تمـاس حاصل 

فرمایید.
اقالم مورد مزایده:

لیست شماره 1: سنگ سمباده ضایعاتی، اقالم مکانیکی، اتصاالت، برقی و غیره درهم، 
کاتالیست ضایعاتی، قطعات مربوط به کامپیوتر، ضایعات آلومینیوم همراه با ضایعات فلزی 
و غیرفلزی جاروکش، کابل ضایعاتی، براده های مسی، رادیاتور صنعتی ضایعاتی، ظروف 
آشپزخانه ) دیگ و غیره از جنس روی (، ظروف آشپزخانه از جنس استیل، آلیاژ برنج ضایعاتی، 
سرب ضایعاتی، قطعات برقی در انواع مختلف، پمپ کف کش، الکتروموتور ضایعاتی، فن کوئل

لیست شماره ۲: انواع لوازم خانگی برقی و غیربرقی ، اداری ، کارگاهی ، مکانیکی ، الکترونیکی 
و...

   مدارک موردنیاز: 
1.موارد مندرج در اسناد مزایده )برگه شرایط مزایده(

نحوه دریافت مدارک: عالقه مندان به شرکت در مزایده شماره 1۴01۴0008۵ می توانند 
جهت دریافت فهرست اقالم و اسناد مزایده در روز بازدید مورخ 1۴01/10/۲۷ از طریق واحد اقالم 

مازاد شرکت فوالد مبارکه اقدام نمایند.
مهلت ارسال مدارک: از ساعت 10 تا 1۲ روز یکشنبه مورخ 1۴01/11/0۲

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

اطالعات تماس با کارشناس: 031۵۲۷33۴۲8 )آقای غالمی(
ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

 روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

 شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد جهت شناسایی تولیدکنندگان و تأمین کنندگان توانمند در زمینه های ذیل دعوت به همکاری و ثبت نام نماید:

تولیدکنندگان و تأمین کنندگان محترم در صورت تمایل به شرکت در فراخوان، مدارک 
مربوط به فعالیت در زمینه های فوق را به همراه نامه درخواست همکاری به آدرس پستی 
اصفهان، کیلومتر ۷۵ جنوب غربی، شرکت فوالد مبارکه، واحد خرید مواد مصرفی، برسد به 

دست زمانی، پست نمایند.

مدارک موردنیاز:
1.مدارک مثبته در خصوص فعالیت در زمینه مرتبط

۲.نامه درخواست همکاری با سربرگ شرکت
j.zamani@msc.ir :آدرس ایمیل

تلفن تماس: 031۵۲۷33۲۶۹
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

)FEAS 2022( درخشش کارگزاری مبین سرمایه در لیگ قهرمانان فیاس
کارگزاری مبین سرمایه یکی از شرکت های زیرمجموعه 
آتیه فوالد نقش جهان در لیگ قهرمانان فدراسیون 
 )۲0۲۲ FEAS( بورس های اروپایی و آسیایی فیاس
در بخش بازار سهام از میان حدود 41 شرکت کننده به رتبه سوم 

دست یافت.
، در  به گزارش روابط عمومی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
که اواخر ماه  سی و ششمین نشست مجمع عمومی فیاس ۲0۲۲ 
کارگزاری ایرانی در لیگ  گذشته در قاهره برگزار شد، شرکت های 
قهرمانان فدراسیون بورس های اروپایی و آسیایی باالترین رتبه ها 

را کسب کردند.  
گاهی  درباره شرکت کنندگان  مهم ترین هدف این لیگ، افزایش آ
محلی از میان جامعه فیاس بوده است. این جایزه بر اساس معامالت 

شرکت کنندگان در بازار سرمایه و بازار با درآمد ثابت اعطا می شود. بر اساس 
نتایج حاصل از ارزیابی فرایندها، شرکت کنندگان مسابقه لیگ قهرمانان 
)فیاس ۲0۲۲(، جایزه های طال، نقره یا برنز را با کسب مقام های اول، دوم 

و سوم به دست آوردند.
جایزه رتبه اول، دوم و سوم این لیگ در حوزه بازار سرمایه از میان حدود 
گاه و کارگزاری  ۴1 شرکت کننده به ترتیب به کارگزاری مفید، کارگزاری آ

مبین سرمایه  تعلق گرفت.
همچنین جایزه لیگ قهرمانان فدراسیون بورس های اروپایی و آسیایی 
)فیاس(۲0۲۲ در حوزه بازار با درآمد ثابت از میان حدود 33 شرکت کننده، 
به شرکت سهامی فریدم فاینانس Freedom Finance( JSC( از قزاقستان 
در رتبه اول و کارگزاری بانک مرکزی و کارگزاری مفید به ترتیب در رتبه های 

دوم  و سوم از ایران اختصاص یافت.

جلسه تدوین نظام مدیریت استراتژیک در سطح 
هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان بر اساس مدل BCG، از 
حضور  با  مبارکه،  فوالد  شرکت  ابالغی  سیاست های 
مدیرعامل و معاونان هلدینگ، مدیران ستاد و مدیران عامل 
شرکت های زیرمجموعه روز شنبه 10 دی ماه در محل برگزاری 

جلسات این مجموعه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی هلدینگ آتیه فوالد، در این جلسه، 
ساختار و هدف مدل BCG و الگوهای آن برای شرکت کنندگان 
تشریح و در ادامه پرسش نامه استاندارد مدل جهت تعیین 
الگوی سرپرستی توسط مدیران عامل و مدیران ستاد هلدینگ 
به صورت برخط و بر روی سامانه اختصاصی هلدینگ تکمیل 

شد.
شایان ذکر است الگوی سرپرستی شرکت ها پس از بررسی و تحلیل 

نتایج، استخراج و اطالع رسانی خواهد شد.

برگزاری جلسه تعیین الگوی سرپرستی 

شرکت آتیه فوالد نقش جهان

موضوع

تأمین آجیل شامل پسته، بادام و ...

یک مناسبتی  ، حاوی کره کاکائو در بسته بندی سفارشی حداقل 400 گرم وزن خالص، حاوی لوگو و پیام تبر ، متاالیزدار تأمین شکالت کادویی مخلوط تلخ و شیری بدون مغز

ج لوگو بر روی متاالیز شرکت فوالد مبارکه بر روی هارد باکس و در

ک ر ا مــد ل  ســا ر ا مهلــت 

1 4 0 1 /1 0 /2 4

1 4 0 1 /1 0 /2 4

یت مرتبط مدیر

ید مواد مصرفی خر

ید مواد مصرفی خر
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کسیژن از سنگ آهن در  احیای مستقیم آهن عبارت است از حذف شیمیایی ا
شکل جامد آن. آهن مورد استفاده در فرایند فوالدسازی در حال حاضر از طریق 
استفاده از منابع فسیلی مانند گاز طبیعی یا زغال سنگ، از سنگ آهن احیا 

می شود. این فرایند به عنوان تولید آهن با کاهش مستقیم )DRI( شناخته می شود.
کنش شیمیایی ساده شده زیر، آهن  کسیژن موجود در سنگ آهن ترکیب می شود و طبق وا کربن با ا

فلزی و گاز فرایندی غنی از کربن تولید می کند:

امکان کاهش سنگ آهن با استفاده از هیدروژن به جای کربن وجود دارد که در این حالت گاز زائد 
کنش های زیر آب است: تولیدشده طبق وا

تولید و استفاده از هیدروژن در حال حاضر
هیدروژن را می توان از سوخت های حاوی هیدروژن مانند گاز طبیعی و بیوگاز و از آب با استفاده 
از الکترولیز استخراج کرد. منبع اصلی تولید هیدروژن در حال حاضر گاز طبیعی است که حدود 
سه چهارم از تولید ساالنه اختصاصی هیدروژن جهانی، حدود ۷0 میلیون تن را به خود اختصاص 
می دهد. این میزان تولید هیدروژن حدود ۶ درصد از مصرف جهانی گاز طبیعی را تشکیل می دهد. 

در حال حاضر، کمتر از 0/1 درصد از تولید اختصاصی هیدروژن جهانی از الکترولیز آب است .
وضعیت کنونی هیدروژن در صنعت فوالد

در تولید DRI مبتنی بر گاز طبیعی، هیدروژن نقشی در فرایند احیا بازی می کند، ولی این نقش در 
کنار کربن ایفا می شود. انتشار گازهای گلخانه ای )GHG( در تولید DRI مبتنی بر گاز طبیعی کمتر 
از مسیر کوره بلند است، به طوری که هر تن DRI تولیدشده منجر به انتشار 1.۵ تن CO۲ می شود. 

هیدروژن خالص در حال حاضر در کاربردهای آهن سازی استفاده نمی شود.
رویکردهای بالقوه

سه منبع اصلی هیدروژن وجود دارد. هیدروژن سبز که از ترکیب انرژی تجدیدپذیر با الکترولیز به 
دست می آید، هیدروژن آبی که از سوخت های فسیلی در تأسیساتی مجهز به جذب و ذخیره سازی 

کستری که از سوخت های فسیلی تولید می شود. کربن )CCS( تولید می شود و هیدروژن خا
آژانس بین المللی انرژی )IEA( در نقشه راه فناوری سال ۲0۲0 خود پیشنهاد می کند که تحت 
سناریوی توسعه پایدار، هیدروژن سبز به عنوان عامل کاهنده اصلی در مقیاس تجاری در اواسط 

دهه ۲030 معرفی شود. استفاده از این ماده تا سال ۲0۵0 به 1۲ میلیون تن در سال افزایش می یابد. 
این امر نشان دهنده رشد سریع و به کارگیری فناوری جدید است. مدل سازی آژانس بین المللی 
انرژی نشان می دهد تا سال ۲0۵0 حدود 8 درصد از کل تولید فوالد به هیدروژن الکترولیتی به عنوان 

عامل کاهنده اصلی متکی خواهد بود.
وضعیت توسعه این روش

نمونه هایی از تولید هیدروژن آبی شامل پروژه کوئست شل )Shell’s Quest project( و تأسیسات 
کتس )Air Products’ Port Arthur facility( است. بزرگ ترین دستگاه  پورت آرتور شرکت ایر پرودا
الکترولیز در جهان در حال حاضر یک واحد 10 مگاواتی واقع در ژاپن است که قادر به تولید 1۲00 نیوتن 
مترمکعب هیدروژن در ساعت است. قرار است نیروگاهی با ظرفیت 100 مگاوات در بندر هامبورگ 
ساخته شود.شرکت های فوالدی در حال حاضر از رویکردهای مختلفی به استفاده از هیدروژن 
نگاه می کنند. اولین رویکرد توسعه و به کارگیری فناوری کاهش هیدروژن است که عمًال انتشار 
مستقیم گازهای گلخانه ای را از فرایند ساخت آهن حذف می کند. تعدادی از فوالدسازان از این 
رویکرد استفاده می کنند. پروژه های کلیدی شامل) Hybrit )SSAB/LKAB/Vattenfall و پروژه 

آزمایشی هامبورگ ArcelorMittal است.

آژانس بین المللـی انرژی، احیـای هیدروژنـی را برای انتشـار خالص صفـر و در سـطح آمادگی 
قرار داشـتن فناوری را بسـیار مهم می داند کـه احتماًال از سـال ۲030 در دسـترس خواهد بود.

کننده های فسیلی و  گروه دیگری از فوالدسازان به استفاده انتقالی هیدروژن در ترکیب آن با احیا
استفاده از آن در فرایندهای فوالدسازی معمولی )BF و DRI( برای بهبود کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای معطوف شده اند. Thyssenkrupp در حال آزمایش استفاده از هیدروژن در کوره بلند 
است. این رویکرد همچنین در ژاپن به عنوان بخشی از پروژه COURSE۵0 موردمطالعه قرار گرفته 
است. این رویکرد توسط آژانس بین المللی انرژی در TRL=7 رتبه بندی شده است و آماده استقرار 

در سال ۲0۲۵ است.
Tenova، Salzgitter و Thyssenkrupp واحـد احیـا مسـتقیم مبتنـی بـر گاز طبیعـی با سـطوح 
 SuSteel Voestalpine باالیی از ترکیب هیدروژنی دارند یا در حال آزمایش آن هسـتند. پـروژه
به دنبـال اعمـال احیـای پالسـمای هیـدروژن در آهن سـازی اسـت، درحالی که دانشـگاه یوتا 
در حـال تحقیـق در مـورد فنـاوری آهن سـازی فـالش اسـت. هیـدروژن همچنیـن می توانـد 
در فرایندهـای جانبـی ماننـد کـوره گرمایـش مجـدد به عنـوان جایگزینـی بـرای گاز طبیعـی 

اسـتفاده شـود.

 علم و فناوری       

امنیت سایبری

خنثی سازی محدودیت های 
ProxyNotShell، توسط عوامل 

Play تهدید مرتبط با باج افزار

شناسایی یک گونه جدید از 
درب پشتی Dolphin )دلفین(

 DuckLogs 
یک سرویس بدافزاری جدید

تحقیقی که شرکت CrowdStrike به تازگی انجام داده 
نشان می دهد عوامل تهدید مرتبط با باج افزار Play، با 
سرورهای  جدید،  بهره برداری  روش  یک  به کارگیری 
Exchange را هدف قرار می دهند و محدودیت های ارائه شده 
از  ناشی  مخاطرات  کاهش  برای   Microsoft توسط 

آسیب پذیری های ProxyNotShell را خنثی می کنند.
مهاجمان در این روش که »OWASSRF« نامیده می شود برای 
یک  ترکیب  از  کاربران،  سیستم های  به  یافتن  دسترسی 
آسیب پذیری از نوع SSRF یا server-side-request forgery که 
یک  و  می شود  مشخص   ۴10۴0-۲0۲۲-CVE شناسه  با 
-CVE آسیب پذیری از نوع اجرای کد از راه دور که با شناسه

۲0۲۲-۴180۲ مشخص می شود، استفاده می کنند.
کید می نماید تا به منظور  CrowdStrike به سازمان ها توصیه ا
پیشگیری از این تهدید، وصله Patch Tuesday 8 November را 
سیستم های  در  است،  شده  نام گذاری   KB۵01۹۷۵8 که 
Exchange اعمال نمایند و درصورتی که امکان اعمال سریع وصله 
 Outlook( برایشان مقدور نیست، توصیه می شود که سرویس
Web Application( OWA )دسترسی به Outlook از طریق وب( 

را کامًال غیرفعال کنند.
TechTarget :منبع خبر

 محققان امنیتی در شرکت ESET گونه جدیدی از یک 
درب پشتی به نام Dolphin را شناسایی نموده اند که بیش از 
یک سال است توسط گروهی از هکرهای کره شمالی به نام 
APT 37، در عملیات هدفمند به منظور سرقت فایل ها و 

سپس ارسال آن ها به Google Drive استفاده  می شود.
مهاجمان در کنار Dolphin از BLUELIGHT نیز استفاده 
می کنند که یک ابزار جاسوسی ابتدایی است و قابلیت های 
قدرتمندی مانند سرقت رمزهای عبور از مرورگرهای وب، ثبت 
گرفتن از   screenshot کاربر و کلیدهای فشرده شده توسط 
صفحه نمایش را سیستم دارد. از سوی دیگر، برخی قابلیت ها 
ازجمله پویش درایوهای محلی و هارد درایوهای قابل جابه جایی 
برای یافتن اشکال مختلف داده مانند عکس ها، اسناد، گواهی ها 

و ایمیل ها در بدافزار Dolphin تقویت  شده است.
به گفته محققان ESET، مهاجمان دستورات خود را از طریق 
آپلود آن ها در Google Drive برای بدافزار ارسال می کنند و در 
عوض، درب پشتی نیز نتایج حاصل از اجرای این دستورات را در 

همین بستر آپلود می کند.
TECH LATEST :منبع خبر

malware-as-a-( گی یک سرویس بدافزاری به تاز
 »DuckLogs« نام  به  جدید   )MaaS یا     service
شناسایی شده است که به مهاجمان با مهارت های اندک 
امکان می دهد تا به منظور سرقت اطالعات، ثبت کلیدهای 
، دسترسی به داده clipboard و  فشرده شده توسط کاربر
دسترسی از راه دور به میزبان تحت نفوذ، به سادگی به چندین 

ماژول دسترسی پیدا کنند.
این بدافزار ترکیبی از یک سرقت کننده اطالعات و یک تروجان 
دسترسی از راه دور )RAT( است، ولی بیش از 100 ماژول 
منحصربه فرد دارد که می تواند اپلیکیشن های خاصی را هدف 
قرار دهد. DuckLogs کامًال مبتنی بر وب است و عوامل تهدید 
مرتبط با آن ادعا می کنند که هزاران مجرم سایبری برای دریافت 
ک این سرویس و ایجاد و اجرای بیش از چهار هزار قطعه  اشترا

بدافزاری ثبت نام کرده اند.
به نظر می رسد آلودگی اولیه از طریق ایمیل )spam و فیشینگ( 
روی می دهد؛ ازاین رو محققان امنیتی به کاربران توصیه می کنند 
تا برای پیشگیری از مخاطرات مرتبط با این تهدید، صحت و اعتبار 
پیام های مشکوک را بررسی و از باز کردن لینک های ارسال شده 
از منابع نامعتبر خودداری کنند. همچنین از نرم افزار امنیتی 
به روزشده در سیستم های خود استفاده کنند. یک اقدام 
پیشگیرانه مفید دیگر می تواند خودداری از دانلود فایل های 

اجرایی از سایت های torrent و نامعتبر باشد.
BLEEPINGCOMPUTER :منبع خبر

کشن: ادامه بحث پرایس ا
کثر بریک اوت های صعودی در کانال صعودی در ۵ کندل شکست می خورد )برگشت تا سطح دیگر(. ا
نکته: منظور از ۵ کندل دقیقًا این عدد نیست. باید به کانتکست قبلی نگاه کنید و در مورد این تعداد 

تصمیم بگیرید؛ اما میانگین معمول بین ۴تا 8 کندل است.
نکته: بعد از یک کانال معموًال وارد یک فاز تریدینگ رنج می شویم که در تردینگ رنج معامالت 

دوطرفه انجام می دهیم )خرید در کف، فروش در سقف( .
تالش های نافرجام برای بریک اوت ها به روند سرعت می بخشد؛ یعنی قیمت تالش  می کند بیشتر در 
جهتی که شکست روند را انجام داده است حرکت کند. وقتی چنین اتفاق هایی می افتد بازار تالش 

می کند که به روند سرعت ببخشد و معامله گر می تواند در جهت ادامه روند معامله کند.
 نکته:در ماه ها و سال های اول سویینگ گیری کنید )یعنی در جهت روند معامله کنید( و بعد از 

اینکه مهارت کافی در معامله گری کسب کردید، می توانید شروع به نوسان گیری )اسکلپ( نمایید.
نکته:کانال ها می توانند افقی باشند مانند تریدینگ رنج.

نکته:در روزهای اول استرس باز کردن معامله زیاد است، ولی هرچه که جلوتر می روید این استرس 

کمتر می شود چون اعتمادبه نفس شما باالتر می رود و بیشتر بر کارتان مسلط می شوید؛ در نتیجه 
معامالت سودده بیشتری انجام می دهید.

نکته:کانال می تواند کامًال افقی باشد و با زدن سقف ها و کف ها برای شما ایجاد موقعیت کند و 
شما می توانید با استراتژی خرید در کف کانال و فروش در سقف کانال )BLSH( کسب سود کنید.

نکته:سخت ترین کار در روزهای اول معامله گری ، معامله در تریدینگ است و به کنترل روانی 
زیادی نیاز دارد. 

Price Action )Channels part3(
یم بورس بیاموز

   تهیه کننده: واحد  تحقیق و توسعه

فوالد هیدروژنی

تولید فوالد مبتنی بر هیدروژن

Hybrit پروژه Voestalpine پروژه 

دانشمندان برای اولین بار با تکنیکی جدید داخل تاج 
خورشیدی میانه را رصد کردند

کتورهای هسته ای کوچک  بریتانیا می خواهد با ساخت رآ
با بحران انرژی مقابله کند

پالسمای  ساختارهای  توانسته اند  اولین بار  برای  می گویند  محققان 
تارمانندی را در تاج خورشیدِی میانه مشاهده کنند که می تواند اطالعات 
مهمی درباره منشأ طوفان های خورشیدی ارائه کند. این تکنیک رصدی 
گاهی دانشمندان درباره سازوکارهای تاج خورشیدی  جدید به افزایش آ
کمک می کند. تاج خورشیدی میانه بخشی با فاصله 1 میلیون کیلومتری 
کنون توجه خاصی به آن نشده بود؛ زیرا  که تا از سطح این ستاره است 
دانشمندان نمی توانستند فواصل کمتر از 2 میلیون کیلومتر را رصد کنند

توسعه  طریق  از  را  خود  ک  پا انرژی  منابع  می خواهد  بریتانیا  دولت 
کارشناسان می گویند این  کوچک افزایش دهد.  کتورهای هسته ای  رآ
کشور در نقطه عطفی در زمینه مبارزه با بحران انرژی قرار دارد و حرکت 
کوچک می تواند راهکار مناسبی برای این مشکل  کتورهای  به سمت را
باشد. به گزارش Engineering News-Record، دولت بریتانیا اعالم 
کرده است که هدفش از این کار  تضمین امنیت انرژی های عاری از کربن 
تا 1۰ سال آینده است.
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 اجتمـــــا             عـــــــی

مغز هنگام ترسعلت علمی مهر و محبت مادر

آمده است باعث ترشح  که تازه به دنیا  استشمام بوی تن نوزادی 
کسی توسین در بدن می شود و این موضوع تأثیر شگفت آوری بر  ا
افزایش میزان مهر و محبت پدر و مادر به نوزاد خود دارد. همچنین 
کسی توسین  پس از تولد نوزاد، بدن مادر شروع به ترشح هورمون ا
می کند که به هنگام شیر دادن بخش عظیمی از آن از طریق شیر به 
کسی توسین اصلی ترین نقش را در  نوزاد منتقل می یابد. هورمون ا
برقراری پیوند عاطفی میان مادر و نوزاد دارد.

را  آنچه  تمام  مغزتان  می ترسید،  به شدت  حادثه ای  بروز  از  که  زمانی 
خطری  وقتی  حتی  و  می سپارد  خاطر  به  بــوده  دخیل  حادثه  بــروز  در 
شما را تهدید نمی کند شما را می ترساند تا از شما در برابر خطر احتمالی 
کودکی فردی با لباس زرد به شما آسیبی زده،  گر در  کند. مثال ا مراقبت 
در بزرگسالی نیز مغز شما هنگام دیدن هر فردی با لباس زرد، میل به 
انسان به هنگام ترس  کارکرد مغز  ایجاد می کند.  را  او  از  کردن  دوری 
بسیار خارق العاده است.

با نهایت تأسف در هفته گذشته،یکی از همکاران گرامی 
داغدار عزیز خود شد؛  حسنعلی میرسعیدی شاغل در 

نورد سرد در غم درگذشت پدر به سوگ نشست.
این غم جانکاه و ضایعه جبران ناپذیر را به محضر 
خانواده  این عزیز تسلیت عرض می کنیم و برای وی  

علو درجات را از درگاه حق تعالی مسئلت می نماییم.

ابراز همدردی

خانواده 

در قسـمت قبلـی خبرنامـه فـوالد بـه شـرایط درسـت 
یک انتقـاد صحیح که هـم تأثیرگـذار اسـت و هـم طرف 
مقابـل را از مـا نمی رنجانـد اشـاره کردیـم. در ادامـه 
مطلـب بـه نـکات دیگـر کارسـاز در ایـن زمینـه اشـاره می کنیم و سـپس 
به موضـوع افزایش ظرفیـت انتقادپذیـری در خود خواهیـم پرداخت. 

بـا مـا همـراه باشـید.
رعایت نکات زیر می تواند در زمان انتقاد کردن، بسیار به شما کمک کند:

از انتقاد تحکم آمیـز دوری کنید، زیـرا این گونه انتقادها بالفاصله فـرد را در 
موضع دفاعی قرار می دهد. سعی کنید انتقاد را به صورت نگرش شخصی 
خـود بـه موضـوع بیـان کنیـد و کوشـش کنیـد او را بـه شـیوه نگـرش خـود 
کنجـکاو کنیـد. موضـوع را طوالنـی و انتقـاد را به سـخنرانی تبدیـل نکنید، 

زیـرا شـنونده را خسـته و بی حوصلـه می کند.
انتقـاد را در زمـان و مـکان مناسـب ابـراز کنیـد نـه در لحظـه ای کـه طـرف 
مقابل آمادگی شـنیدن آن را ندارد. اول صبر کنید تا مخاطب در آرامش و 

خونسـردی قـرار گیـرد تـا ایـرادی کـه از او می گیریـد مؤثـر واقـع شـود.
با توجـه بـه سـطح دانـش مخاطـب انتقـاد را بیـان کنید تـا بـرای مخاطب 
قابـل درک باشـد. نمی تـوان از یـک روش بـرای تمامی افـراد اسـتفاده کرد. 
وقتـی انتقـاد می کنیـد کوشـش کنیـد بـدون سـوءنیت و فقـط به منظـور 
کمـک و راهنمایـی باشـد. بـا مشـکالت و احساسـات فـرد مقابـل همدلـی 
کنید.بهتر اسـت انتقـاد حضـوری و بـدون واسـطه باشـد و از انتقـاد کردن 
غیرمسـتقیم بپرهیزید. برای حفظ آبروی اشـخاص، از انتقـاد و نصیحت 
کـردن فـرد در حضـور دیگـران خـودداری کنید. چنانچـه بخواهیـد انتقاد 
کنش مثبت و سـازنده ای همراه باشـد، باید نشان دهید نه تنها  شما با وا
بـه آنچـه گفته ایـد متعهـد هسـتید، بلکـه بـه رفتـار فـرد در مقابـل انتقـاد 

خودتـان نیـز ارج می نهیـد.

هرگز در انتقاد، طرف مقابل را با کسی مقایسه نکنید. مقایسه کردن باعث 
کنش های بسیار نامناسبی  دلگیری مخاطب می شود و ممکن است با وا
گر شخصیت و احترام مخاطب در نظر گرفته نشود، نه تنها  مواجه شوید. ا

انتقاد مؤثر واقع نمی شود، بلکه می تواند به قطع رابطه منجر شود.
انتقاداتی به نتیجه می رسند که بسیار با دقت و هوشمندانه مطرح شوند 
گاه شود. هیچ گاه  و مخاطب بدون آنکه آزرده خاطر شود از معایب خود آ
در انتقاد از دیگران تصور نکنید که آنچه نظر شماست حتمًا صحیح بوده 

و می بایستی شنونده بدون چون وچرا آن را بپذیرد.
چگونه ظرفیت پذیرش انتقاد را در خود افزایش دهیم؟

اغلـب اوقـات تحمـل انتقادهـای دیگـران بـرای مـا سـخت اسـت؛ از کـوره 
درمی رویـم و سـعی می کنیـم فـورًا جوابـی بـرای قانـع کـردن آن هـا بیابیـم. 
اولیـن قـدم در افزایـش ظرفیت پذیـرش انتقـاد این اسـت کـه شـما باید با 
روحیه ای مثبت از انتقاد استقبال کنید. همواره به شـخصی که در حال 
انتقاد کردن از شماست نشـان دهید که به حرف هایش گوش می دهید 
)با استفاده از حرکات دست و سر و استفاده از جمالت تأییدی(. از طرف 

مقابل بخواهیـد توضیح بیشـتری در ایـن خصوص به شـما ارائـه دهد.
دادن اطالعـات بیشـتر شـناخت بهتـری از شـرایط و وضعیـت بـه شـما 
می دهد و درعین حال مدت زمان بیشتری برای تجزیه وتحلیل موضوع 
در اختیار شـما می گـذارد و شـما با گذشـت زمـان می توانید کم کـم آرامش 
گر طرف مقابل شما عصبی  خود را بازیابید و بر خود مسلط شوید. حتی ا
شـده باشـد آرامش شـما او را هم آرام می کند )هیچ کس نمی توانـد در برابر 

کسـی که آرام و خونسـرد اسـت عصبـی رفتـار کند(.
سـعی کنید نقـاط مشـترکی بیـن دیـدگاه خـود و انتقادهـای طـرف مقابل 
بیابید و بر آن اساس با طرف مقابل وارد بحث شوید. شما هم سعی کنید 
نظـرات خـود را بـه روش های مختلـف بیان کنیـد. بـه طرف مقابل نشـان 

دهید که سـعی دارید به یـک وحدت نظر برسـید. به جـای موضع گرفتن 
در برابر انتقادهای وارده سعی کنید هدف اصلی این انتقادها را پیدا کنید 
و راه حل این موضوع را بیابید. حتی می توانید از طرف مقابل بپرسید که 
آیا پیشـنهادی برای حل این موضـوع دارد یا نه؟ به یاد داشـته باشـید که 
شـما همواره نمی توانید همه را راضی کنید. بنابر این از خودتان بپرسید 
آیا واقعـًا این انتقادها درسـت هسـتند یا تنها خواسـته های یـک نفر دیگر 

اسـت که شـما نمی توانید به آن دسـت پیـدا کنید.
در مدت زمانـی کـه از شـما انتقـاد می کننـد سـعی نکنیـد بـه دفـاع از خـود 
برخیزیـد و صحبت هـای طـرف مقابـل را به منظـور دفـاع از خویـش قطـع 
کنید. وقتـی کسـی احسـاس می کند طـرف مقابـل بـه حرف هایـش گوش 

نمی دهـد جدی تـر و سـخت گیرتر می شـود.
گر در محل کار، شخصی در موردی غیر از مسائل کاری، شما را مورد انتقاد  ا
قرار داد، به وی بگویید من می دانم شـما با گوشـزد کردن این مورد سعی 
دارید به بهتـر بودن مـن کمک کنیـد، ولی آیـا این موضـوع بـر کار من تأثیر 
گذاشـته اسـت؟ ازایـن رو به جـای بدقلقـی کـردن آن هـا و عصبانـی شـدن، 
سـعی کنید آرامش خود را حفظ کنید و دقیقا بـه حرف های طرف مقابل 
گـوش دهید. سـعی کنیـد ایـن انتقادهـا را با چشـم طـرف مقابـل ببینید و 

خـود را به جـای او بگذارید.
در اغلب موارد انتقادهایی که از ما می شـوند در واقع لطـف بزرگی در حق 
ما به شـمار می روند؛ به ویژه وقتی بدانیـم که این انتقادها سـعی در بیان 
حقیقـت دارنـد )و برخـی از دوسـتان ما بـه خاطر خوشـایند ما جرئـت ابراز 
کـردن آن را نداشـته اند(. در ایـن صـورت به جـای موضـع گرفتـن و انـکار 
حقیقت از طرف مقابل تشـکر کنید و انتقادهایی را که از شـما می شود با 

روی خـوش پذیـرا باشـید.
www. keywork.ir:منبع

گر می خواهید در آینده، کودک شما در مدیریت    ا
اقتصادی زندگی خود موفق عمل کند، باید از دوران 
کودکی به این موضوع اهمیت دهید. در این مقاله 
قصد داریم به معرفی چند راهکار مناسب برای آموزش مفاهیم 

اقتصادی به بچه ها بپردازیم. پس با ما همراه باشید.
چه سنی برای شروع آموزش مفاهیم اقتصادی به بچه ها 

مناسب است؟
واقعیت این است که نمی توان بازه سنی دقیقی را برای این مسئله تعیین 
گر قرار  که کودکان ویژگی های فردی متفاوتی دارند. در مجموع ا کرد؛ چرا
است به آموزش مدیریت مالی به کودک خود بپردازید، باید توجه داشته 
باشید که قبل از چهار یا پنج سالگی زمان مناسبی برای این منظور نیست؛ 
که کودک شما درک درستی از موضوعات اقتصادی ندارد. لزومی هم  چرا
ندارد که تا قبل از پنج سالگی در این خصوص با او صحبت کنید. اما از این 
سن به بعد می توانید کم کم برخی از موضوعات اقتصادی را برای کودک 

خود توضیح دهید.
در آموزش مفاهیم اقتصادی به بچه ها،بر چه موضوعاتی تمرکز 

کنیم؟
1. منبع پول: خیلی از بچه ها متوجه هستند که برای خرید اسباب بازی ها، 
لباس ها و ... باید پول پرداخت کرد؛ اما نمی دانند که این پول از کجا 
می آید؟ حتی برخی از آن ها فکر می کنند که پول همیشه وجود دارد و به هر 
میزان که نیاز داشته باشند، به آن دسترسی خواهند داشت. والدین باید 
سعی کنند به فرزندان خود در این زمینه توضیح دهند. در واقع فرزند شما 

باید بداند که پول در ازای کار کردن به دست می آید.
۲. محدودیت منابع مالی: یکی از موضوعات مهمی که در زمینه آموزش 

مفاهیم اقتصادی به بچه ها باید مورد توجه قرار بگیرد، روشن کردن مسئله 
محدودیت منابع مالی برای بچه هاست. کودک شما باید به خوبی بداند 
که هر چیزی را به هر قیمتی که اراده کند، نمی تواند در اختیار داشته باشد. 
کی کودک را همراه خود ببرید.  برای آموزش این موضوع در زمان خرید خورا
کی کودکتان اختصاص داده اید به طور  که برای خرید خورا بودجه ای را
شفاف به او توضیح دهید. در ادامه به او بگویید که با این پول می تواند 

کی های موردعالقه اش را تهیه کند. تنها بخشی از خورا
3. پس انداز کردن: هنر پس انداز کردن یکی از مهم ترین مهارت های 
اقتصادی است که هر فرد در طول زندگی به آن نیاز پیدا می کند. در زمینه 
آموزش مفاهیم اقتصادی به بچه ها حتمًا پس انداز کردن را با آن ها تمرین 
کنید. کودک شما باید یاد بگیرد که همه سرمایه ای که در اختیار دارد، برای 
خرج کردن در امروز نیست، بلکه می تواند با ذخیره بخشی از آن پول، در 

آینده یک اقدام بزرگ انجام دهد. 
آموزش پس انداز کردن به کودکان کار دشواری نیست. یک یا چند 
قلک برای کودک خود تهیه کنید. هر قلک را با مشورت کودک به یک 
کار خاص اختصاص دهید. در ادامه به او توضیح دهید که با پس انداز 
کردن پول توجیبی هایی که می گیرد، می تواند فالن وسیله یا اسباب بازی 
که وسیله ای برای  کند. همچنین در زمانی  موردعالقه اش را تهیه 
خانه خود تهیه می کنید هم به کودکتان توضیح دهید که آن را از محل 

پس اندازهایتان تهیه کرده اید.
4.  خرید کردن: در ادامه آموزش مدیریت مالی به کودکان، باید سعی 
کنید هنر خرید کردن را نیز به او یاد بدهید. چند مسئله مهم در هنگام 
خرید کردن وجود دارد: به کودک خود آموزش دهید که برای خرید یک 
کاال، قیمت چند محصول مشابه را بررسی کند و بهترین گزینه را خریداری 

کند. همچنین به آن ها یاد بدهید که کدام محصول را باید از کجا تهیه کند 
تا قیمت آن مقرون به صرفه شود. جمع و تفریق اعداد را برای محاسبه 
مجموع هزینه خرید به او بیاموزید. این موضوعات را به طور طبیعی 

هنگامی که به خرید می روید، می توانید به فرزند خود آموزش دهید.
۵. اسراف:یکی از مشکالتی که امروز جامعه ما به شدت با آن دست وپنجه 
نرم می کند، مسئله اسراف است. این مشکل در زمینه های مختلف 
از مصرف منابع انرژی گرفته تا مواد غذایی  وجود دارد و هزینه ها و 
خسارت های سنگینی هم از محل این اسراف ها به خانواده ها و کشور 
تحمیل می شود. سعی کنید از همان ابتدای دوره کودکی رفتارهای 
گر زندگی مبتنی  مصرفی درست را به کودک خود بیاموزید. کودک شما ا
بر صرفه جویی را یاد بگیرد، در بزرگسالی می تواند مدیریت مالی خوبی بر 
درآمد خود داشته باشد. برای آموزش مفاهیم اقتصادی به بچه ها سعی 

کنید از روش های تشویقی استفاده کنید.
6. مضرات حرص و طمع: طمع از خصلت های ناپسندی است که زندگی 
را به کام انسان تلخ می سازد و از پیشرفت او جلوگیری می کنند. کودکان 
نیز گاهی رفتارهای طمع کارانه مخصوصی را از خود نشان می دهند. 
برای مثال، اسباب بازی های دیگران را برای خود می خواهند. توصیه 
می شود در کنار آموزش مفاهیم اقتصادی، مفهوم طمع را نیز برای کودک 
شرح دهید. همچنین در مورد عواقب این صفت اخالقی نیز با کودک 
خود صحبت کنید. به عنوان مثال، اشخاصی که همواره طمع می ورزند، 
به صفات اخالقی منفی دیگری همچون دروغ، تجسس و… نیز دچار 
خواهند شد. شما می توانید با قصه گویی مضرات حرص و طمع را برای 

فرزند خود توضیح دهید.
www. aryaland.ir:منبع

مهارت 
انتقادپذیری و 
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آموزش مفاهیم 
اقتصادی به 

کودکان

قسمت دوم

بازنشستگان فوالد 

روش های یافتن هدف
 در دوران سالمندی

سعید زمانزاده
فوالدسازی و ریخته گری مداوم

روز بازنشستگی :  1۴01/08/30

عبدالرضا زیبایی
 فوالدسازی و ریخته گری مداوم

روز بازنشستگی :  1۴01/08/30

پژمان سلیمانپوربروجنی
 فوالدسازی و ریخته گری مداوم

روز بازنشستگی :  1۴01/08/30

صمد شجاعی
تعمیرات مرکزی

روز بازنشستگی :  1۴01/08/30

کهزادصادقی سورچه پایینی
 نورد گرم

روز بازنشستگی :   1۴01/08/30

احمد غالمزاده ریزی
 نورد گرم

روز بازنشستگی :  1۴01/08/30

Finding Purpose برای  داشتن احساس هدف   
احساس خوشبختی همه جانبه ضروری است، اما برای افراد 
سالمند در زندگی بسیار مهم تر است. با افزایش سن و شروع 
دوره سالمندی جای افراد در جامعه و مسئولیت های آن ها 
تغییر می کند. سالمندان گاهی با فرارسیدن دوران بازنشستگی 

یا دور بودن از اجتماع مشکل دارند.
نگرانی های مربوط به سالمتی و احساس پشیمانی از روند زندگی 
قبلی نیز ممکن است در سالمند به وجود بیاید و چالش های 
خاص خود را ایجاد کند. وقتی نوبت به یافتن هدف در زندگی 
می رسد، راه های متعددی وجود دارد که از طریق آن ها می توانید 

به سالمند کمک کنید تا معنای دوباره ای در زندگی پیدا کند.
در این مقاله به بیان تعدادی از روش هایی هدفمند کردن 
سالمندان اشاره شده است که می تواند برای پربار کردن زندگی 

سالمند به کار گرفته شود:
خالق ماندن

 پیش از این تحقیقات روان شناسان دانشگاه برکلی نشان می داد 
که خالقیت به طورکلی با افزایش سن کاهش می یابد؛ اما با انجام 
برخی آزمایش ها، مشخص شد که بزرگساالن نسبت به کودکان از 

فرایندهای تفکر خالقانه تری استفاده می کنند.
مشخص شده است که مشارکت فعال در فعالیت های خالقانه 
سالمت جسمی و روانی سالمندان را بهبود می بخشد. سایر 
مطالعات نیز نتایج مشابهی را برای افرادی که در فعالیت های 
خالقانه فعالیت دارند، تأیید کرده اند، مانند کاهش سطح 

اضطراب، بهبود رضایت از زندگی و کاهش افسردگی.
انواع هنرها تأثیر مثبت زیادی بر سالمت عاطفی و حتی جسمی 
جست وجوی  با  می توانند  سالمندان  دارد.  سالمند  افراد 
سرگرمی ها و هنرهایی که ممکن است در زمان کار یا تربیت 
فرزندان خود وقت پرداختن به آن ها را نداشته اند، در زندگی 

احساس هدف کنند.
کارهای  انجام  و  انتخاب  برای  زمان مناسبی  بازنشستگی 
خالقانه جدید است، از سفالگری تا نقاشی گرفته تا نوشتن کتاب 
سرگذشت یا خاطره نویسی در یک دفترچه یادداشت. همواره 
سالمند را تشویق کنید تا آن رمانی را که همیشه در آرزویش بوده 
بنویسد یا در یک دوره آنالین یا حضوری ثبت نام کند تا هنری 

جدید را بیاموزد.
 پایبندی به یک روال مشخص

خستگی و بی قراری می تواند در مواقعی که روزها بدون ساختار و 
بی هدف هستند، رخنه کند. با سالمند در مورد تعیین یک روال 
معمول مانند زمان خواب و زمان بیدار شدن، روز خاصی از هفته 
که به سرگرمی ها یا گپ زدن با بستگان اختصاص داده شده، یا 
ساعات خاصی از روز که برای فعالیت های سرگرم کننده در نظر 
گرفته شده است، صحبت کنید. البته به یاد داشته باشید که 
گاهی الزم است از این روتین و چارچوب خارج شوید و اقدامات 

ضروری دیگری را انجام دهید.
کمک کردن به دیگران

همه می خواهند در زندگی احساس سودمند بودن کنند و افراد 
سالمند کمک های زیادی به جوامع خود می کنند. یک سالمند 
می تواند با بخشیدن زمان، تجربه و منابع خود به افراد نیازمند به 

یافتن هدف در آینده خود و دیگران کمک کند.
سالمند را تشویق کنید تا راهی برای کمک به دیگران متناسب با 
عالیق و توانایی های خود پیدا کند. او می تواند برای نگهداری از 
اعضای کوچک خانواده داوطلب شود، یک حیوان خانگی یا چند 
گیاه آپارتمانی جدید را که نیاز به مراقبت دارند را بپذیرد یا با یک 

موسسه خیریه محلی یا مدرسه مشارکت کند.
اجتماعی شدن

سالمندان گاهی با افزایش سن منزوی می شوند. در ارتباط بودن 
با اعضای خانواده از طریق تماس های تلفنی منظم یا چت های 

تصویری می تواند به کاهش احساس تنهایی کمک کند.
به طور مشابه، برقراری ارتباط با دوستان از طریق تماس های 
منظم یا مالقات  می تواند در سالمند احساس هدفمندی ایجاد 
کند. سالمند را تشویق کنید تا به دنبال مالقات با دوستان یا 

عضویت در باشگاه ورزشی در منطقه زندگی خود باشد.
www. parastareaval :منبع
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تیم والیبال بانوان فوالد مبارکه سپاهان  در فینال لیگ 
دسته یک والیبال خوش درخشید  و با   نتیجه  سه بر 
صفر بر حریف تهرانی اش پیروز شد تا جام قهرمانی را 

باالی سر ببرد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، تیم  والیبال بانوان  

فوالد مبارکه سپاهان پس از پیروزی در مرحله یک چهارم، صعود به مرحله  
فینال و قطعی شدن صعود به لیگ برتر، نصر امید تهران را برای بار دوم از 

پیش رو برداشت تا قهرمان این دوره از مسابقات  باشد.
در ِست نخست، مهمان تهرانی 13 بر 1۷ پیش افتاد، اما  در ِست دوم این 
دیدار، بلندقامتان فوالد مبارکه سپاهان پا پس نکشیدند و از امتیاز ۵ تا ۲۲ 

پا به پای حریف پیش آمدند تا در نهایت این ِست با حساب ۲۵ بر ۲3 به 
سود طالیی پوشان فوالد مبارکه سپاهان به پایان رسید.

سـومین ِسـت نیـز  بـا قدرت نمایـی فـوالد مبارکـه سـپاهان شـروع شـد و 
در نهایـت بـا نتیجـه ۲۵ بـر ۵ بـه سـود طالیی پوشـان قهرمـان به پاسـان 

رسـید.

ده بازیکن سپاهان در لیست نهایی جام جهانی ۲0۲3   
لهستان - سوئد جای گرفتند.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، با اعالم 
فدراسیون هندبال کشور، وسلین وویوویچ سرمربی تیم ملی 
نام ده طالیی پوش سپاهان را با نام های محمد سیاوشی، 
، میالد قلندری، محمد  افشین صادقی، مجتبی حیدرپور
کیانی، شهاب صادق زاده، صابر حیدری، یاسین کبیریان جو، 
محمدرضا اورعی و وحید مسعودی در لیست نهایی جام 

جهانی قرار داد.
تیم ملی هندبال مردان ایران خود را برای حضور در رقابت های 
قهرمانی جهان به میزبانی لهستان-سوئد آماده می کند، 
ملی پوشان ایران در گروه A این مسابقات با تیم های ملی 

اسپانیا، مونته نگرو و شیلی هم گروه است.
بیست و هشتمین دوره مسابقات قهرمانی جهان مردان از 1۲ 
تا ۲۹ ژانویه ۲0۲3 )۲۲ دی تا ۹ بهمن 1۴01( به میزبانی مشترک 

لهستان و سوئد برگزار می شود.

 بازدید از ورزشگاه نقش جهان

به اطالع همکاران شـاغل در فوالد مبارکه می رساند با 
توجه به افتتاح موزه باشـگاه فرهنگی-ورزشـی فـوالد مبارکه 
سـپاهان، کارکنان زحمتکش فـوالد مبارکـه می توانند جهت 
بازدیـد از ورزشـگاه بـزرگ نقش جهـان در روز پنج شـنبه 
1۴01/10/۲۲ از روز شـنبه 1۴01/10/1۷ تـا 1۴01/10/۲1 بـا 
شـماره تلفـن 3۲1۴8 تمـاس حاصـل نمـوده و اقـدام بـه 
ثبت نام نمایند. شایان ذکر است همکاران گرامی می توانند 
بـه همـراه خانـواده محتـرم خـود از نمایشـگاه باشـگاه فـوالد 

مبارکه سپاهان و ورزشگاه نقش جهان بازدید کنند.

سه امتیاز شیرین فوالد مبارکه سپاهان در نقش جهان

تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان در هفته پانزدهم لیگ برتر مس کرمان را 
2 بر صفر شکست داد. 
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، دیدار تیم های 
فوتبال فوالد مبارکه سپاهان و مس کرمان در چارچوب هفته پانزدهم 
لیگ برتر از ساعت 1۵ روز پنج شنبه 1۵ دی ماه در ورزشگاه نقش جهان 
برگزار شد و با نتیجه 2 بر صفر به سود فوالد مبارکه سپاهان به پایان رسید. 
گل های این تیم را شهریار مغانلو و محمد علی نژاد به ثمر رساندند.

 ورزش              ورزش             

   خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش

پایان دور رفت لیگ برتر ووشو بانوان با 

صدرنشینی طالیی پوشان

خبــــــــر کوتاه

اطالعیه

ده طالیی پوش در لیست نهایی جام 

جهانی هندبال ٢0٢3

ایـران ذوب،  شـرکت  روابط عمومـی  گـزارش  بـه 
مسـابقات جـام کارگـری شهرسـتان فالورجـان کـه از 
آذرمـاه سـال جـاری و با حضـور 1۲ تیـم از شـرکت های 
مهـم ایـن شهرسـتان آغـاز شـده بـود، روز سه شـنبه 13 دی مـاه در 
سـالن شـهدای کارگـر شهرسـتان افجـد بـا بـازی فینـال بیـن دو تیـم 
ایران ذوب و باما با برد شیرین 3 بر 1 و قهرمانی تیم شرکت ایران ذوب 

بـه کار خـود پایـان داد.
 ، بنا بر این گزارش، در این دیدارها تیم هایی ازجمله شرکت نیروکلر
غ، سیمان اصفهان، ذوب روی و باما حضور داشتند و شرکت  سیمر
ایران ذوب موفق شد با کسب ۷ برد متوالی، به عنوان قهرمانی این 

مسابقات دست یابد و لوح و کاپ قهرمانی خود را از مسئوالن شهرستان 
فالورجان دریافت کند.

کسب عنوان  تیم فوتسال شرکت ایران ذوب هم چنین موفق به 
بهترین مربی و بازیکن اخالق این دوره از مسابقات گردید. دیدار پایانی 
این مسابقات با حضور مدیران و مسئوالن شهرستان فالورجان 
ازجمله فرماندار و رئیس اداره کار، مدیرعامل شرکت ایران ذوب و سایر 

عالقه مندان به بازی های فوتسال برگزار شد.
گفتنی است شرکت ایران ذوب یکی از شرکت های صنعتی و تولیدی گروه 
سرمایه گذاری توکافوالد است که از سال 13۶۲ در زمینه تولید انواع گلوله 

بالمیل و قطعات ریخته گری ضدسایش و نسوز فعالیت دارد.

وابـط عمومـی باشـگاه فـوالد مبارکـه  گـزارش ر بـه   
سـپاهان، پانزدهمیـن دوره مسـابقات لیـگ برتـر ووشـو 
کادمی ملی ووشـو واقع در  بانوان که از ۸ دی ماه در محل آ
مجموعه ورزشی آزادی آغاز شده بود پس از دو روز رقابت 
بـه پایـان رسـید و تیـم فـوالد مبارکـه سـپاهان توانسـت بـا 
پیـروزی برابـر چهـار رقیـب خـود، دور رفـت مسـابقات را بـه 

پایان برساند.
تیم ووشو بانوان فوالد مبارکه توانست در پایان مسابقات 
دور رفت، مانند همیشه صدرنشین لیگ شود تا خود را برای 
مسابقات دور برگشت و تکرار قهرمانی سال های گذشته آماده 
گردان خواهران منصوریان و مریم معماری امسال هم  کند. شا
همانند سال های گذشته یکی از مدعیان بی رقیب قهرمان لیگ 

برتر محسوب می شوند.
بر همین اساس تیم فوالد مبارکه سپاهان توانست در دور رفت 
مسابقات پانزدهمین دوره لیگ ووشو بانوان در دو بخش 
ساندا و تالو، برابر تیم های هیئت ووشو خراسان جنوبی با 
نتیجه 11 بر 0، هیئت ووشو قم با نتیجه 11 بر 1، هیئت ووشو البرز 
با نتیجه 1۲ بر 0 و دانشگاه آزاد اسالمی با نتیجه ۷ بر ۵ قاطعانه 

به پیروزی برسد.
دور برگشت این رقابت ها اسفندماه سال جاری برگزار می شود.

تیم فوتسال شرکت »ایران ذوب«
قهرمان مسابقات جام کارگری

صعود گروه کوهنوردی شرکت امیرکبیر کاشان
 به قله ۳89۵ متری کرکس

در راستای ترویج فرهنگ ورزش و با شعار »ورزش، نشاط، تندرستی«، 
گروه کوهنوردی شرکت امیرکبیر کاشان در دی ماه 1۴۰1 به قله کرکس 
صعود کردند.
قله کرکس بخشی از رشته کوه های مرکزی ایران در استان اصفهان و 
مهم ترین کوه شهرستان نطنز است که در شمال غربی آن شهرستان 
، شرق شهرستان برخوار  کاشان قرار دارد و در جنوب شرقی شهرستان نطنز
و میمه و غرب شهرستان اردستان واقع شده است.

کادمی شنای امور ورزش فوالد مبارکه معرفی نفرات برتر استعدادیابی در رشته شنا در آ
نفرات برتر

یسنا موسوی زاده، فرزند  همکار گرامی روح اهلل موسوی زاده
 شاغل در واحد  نگهداری و تعمیرات تکمیل نوردگرم 

)پایگاه استعداد یابی اسپینر مبارکه(

شیدا رستمی، فرزند  همکار گرامی مهدی رستمی
شاغل در  آهن سازی

)پایگاه استعدادیابی مجموعه فردوس(

سید برهان هاشمی،  فرزند  همکار گرامی
 سید جواد هاشمی، شاغل در  آهن سازی ۰6

)پایگاه استعدادیابی مجموعه فردوس(

هلنا لطیفی، فرزند  همکار گرامی رضا لطیفی
 شاغل در  تعمیرگاه برق فوالد سازی

)پایگاه استعدادیابی مجموعه فردوس(

احسان خلیلی، فرزند  همکار گرامی 
غالمرضا خلیلی،  شاغل در  نورد گرم 

)پایگاه استعدادیابی مجموعه فردوس(

سنا قربانی،فرزند  همکار گرامی علی قربانی
 شاغل در  توزیع سیاالت

)پایگاه استعدادیابی اسپینر مبارکه(

عرفان شریفیان، فرزند  همکار گرامی 
حمید رضا شریفیان،  شاغل در واحد  فوالدسازی

)پایگاه استعدادیابی اسپینر مبارکه(

طاها سراییان، فرزند  همکار گرامی مهدی سراییان
 شاغل در نورد سرد 

)پایگاه استعدادیابی مجموعه فردوس(

پرهام رفیعی، فرزند  همکار گرامی ابراهیم رفیعی
شاغل در واحد فضای سبز 

)پایگاه استعداد یابی اسپینر مبارکه(

افتخارآفرینی در گروه توکافوالد؛

قهرمانی بانوان والیبالیست فوالد مبارکه سپاهان  در لیگ دسته یک



حضرت فاطمه)سالم اهلل علیها(:
همیشه در خدمت مادر و پایبند او باش، چون بهشت زیر پای 

مادران است و نتیجه آن نعمت های بهشتی خواهد بود. 
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پنج سال از بعثت پربرکت پیامبر خدا   
ماه  روز  بیستمین  در  و  گذشته  )ص( 
جمادی الثانی چشم ها در انتظار مولودی 
مبارک است. پیامبر )ص( دست به سوی 
آسمان و دل به نجوای الهی دارد و خدیجه این 
سو میهمان چهار بانوی بهشتی است. چهار 
که در تنهایی و بی کسی او به  زن برگزیده 
یاری اش آمده اند. مولودی بهشتی در راه 
است و هم اینک عطر حضورش در مدینه 
پیچیده است. فاطمه زهرا )س(، حوریه ای 
بهشتی، انسانی برگزیده و الهی و بانویی 
آسمانی و مقدس، متولد می شود. زمین و 
آسمان مدینه را نور وجود مبارکش فرامی گیرد 
و خانه پیامبر را حضور فرشتگانی که برای 
گفتن و پای بوس آمده اند لبریز  شادباش 

می کند.
عالقه رسول خدا )ص( به دختر گرامی اش، 
فاطمه زهرا )س(، رشته ای است آسمانی و 
الهی، و این تنها به سبب الهی بودن، آسمانی 
بودن و بهشتی بودن آن بانوی گرامی بود. رسول 
خدا )ص( درباره دختر گرامی اش می فرمایند: 
»دخترم فاطمه که سالم خدا بر او باد، برتریِن 
زنان از ابتدای عالم تا پایان آن است. او پاره 
تن من و نور چشم من و میوه دل من است. او 
حوریه ای در صورت انسان است که چون به 
نماز می ایستد نورش در چشم فرشتگان آسمان 
چون نور ستارگان برای اهل زمین می درخشد«.

بهترین زنان عالم، فاطمه زهرا )س( الگوی 
انسان های شیفته کمال و به ویژه زنان پویای 
راه سعادت است. او نمونه ای است کامل و گویا 
برای زنانی که در پی زندگی راستین و حرکت در 
مسیر درست آن اند. ایشان افزون بر کماالتی 
، ایثار بی انتها و  چون عبادت خالصانه و بسیار
معرفت بی پایان، در مقام همسری بسیار ساده، 

میرزا تقی خان، پسر کربالیی محمد   
اعظم  اتابک  به  ملقب  فراهانی،  قربان 
رجال  بزرگ ترین  از   ، امیرکبیر و  امیرنظام 
سیاسی و بزرگ ترین وزرای ایران، در حدود 

سال 1۲۲3 قمری در فراهان به دنیا آمد.
وی در خانواده ای از طبقات پایین جامعه به 
دنیا آمد و کودکی و نوجوانی را در کنار خانواده 
قائم مقام سپری کرد. امیر در کودکی هنگامی که 
ناهار فرزندان قائم مقام را می آورد، برای باز پس 
بردن ظروف در حجره می ایستاد و آنچه معلم به 
ایشان می آموخت، فرامی گرفت. روزی قائم مقام 
به آزمایش پسرانش آمد و هرچه از آنان پرسید، 

ندانستند. اما امیر جواب داد.
قائم مقام پرسید: تقی تو کجا درس خوانده ای؟ 
وی گفت: روزها که غذای آقازاده ها را می آورم، 
ایستاده می شنوم. قائم مقام انعامی به او داد، 
نگرفت و گریه کرد. به او گفت چه می خواهی؟ 
وی گفت: به معلم امر فرمایید درسی را که به 
آقازاده ها می دهد به من هم بیاموزد. قائم مقام 

پذیرفت و معلم را فرمود تا به او نیز بیاموزد.
دوران کودکی و جوانی میرزا تقی خان زیر نظر 
و تربیت قائم مقام سپری شد. او شیوه های 
منشی گری، نامه نگاری و صدور احکام دیوانی را 
از قائم مقام آموخت و به تدریج کار او در محدوده 
شغل دبیری قرار گرفت و از رموز و ضوابط امور 
گاهی یافت و به خاطر  اداری و دیوانی به خوبی آ
کفایت و عالقه شدید ناصرالدین شاه به وی به 

سمت صدراعظمی شاه منصوب شد.

نطنز  شهرستان  رهگشای  خانه   
تاریخ  در  رهگشا  سراموزه  به عنوان 
139۵/3/19 به شماره 31۵13 در فهرست آثار 
ملی کشور به ثبت رسیده است. در این خانه 
نگهداری  تاریخی  قطعه  هزار  دو  از  بیش 
می شود و در معرض دید عموم قرار دارد. این 
اشیای تاریخی آداب و سنن مردمان حاشیه 

کویر را به نمایش گذاشته است.
بنای این خانه از نظر کالبدی، جزو خانه های 
آن  معماری  دانش  که  بوده  خشک  اقلیم 
در تطابق و هماهنگی با اقلیم بیابانی کامًال 
مشهود است، به گونه ای که طی چهار فصل 
سال، به راحتی می توان از فضاهای مختلف 
آن استفاده کرد. طراحی باغچه های اطراف 
حوض مرکزی، برگرفته از سنت قدیمی چند 
هزارساله باغ های ایرانی است که در مقیاس 
کوچک معرف بهشت یا باغ عدن است. این 
خانه از معماری شگفت انگیز ایرانی-اسالمی 
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فروتن، خدمت گزار و مهربان بود. موالی متقیان علی 
)ع( درباره آن بانوی بزرگ می فرمایند: »به خدا هرگز 
مرا به خشم نیاورد. در هیچ امری از من سرپیچی 
نکرد. به او که نگاه می کردم همه غم و اندوهم از 

میان می رفت«.
بانوی بزرگ عالم اسالم، صدیقه کبری فاطمه زهرا 
)س(، تصویر تمام نمای عفت و وقار و حیا بود. او 
که گاِه دفاع از والیت و در آن هنگامه مردافکن، بر 
منبر خطابه حاضر می شود و به بیانی در اوج بالغت 
و فصاحت، به ستیز با جنود باطل و دفاع از حق 
می پردازد، در منش روزمره زندگی اش از اینکه پیامبر 
)ص( در تقسیم کارهای زندگی، کارهای درون خانه را 

به او می سپارد، مسرور و شادمان می گردد.
خجسته سالروز میالد ُدرّ درخشان خلقت، ماه روشن 
آسمان هدایت، روز تبریک و سالم و صلوات است. 
امروز سبد سبد تبریک و سالم از عرش می بارد و عطر 

خوش بهشت آسمان را درمی گیرد.
مبارک باد آمدنت! خجسته باد مقدم نیکویت! ای 
عصاره خوبی های خلقت، چکیده خیرها و نیکی ها، 
نگین زیبایی های آفرینش، ای دختر برترین بندگان 
خدا، ای برترین بانوی عالم، بلندای مقام تو را فقط 
خدا داند و بس و وصف تو تنها در کالم پدر گنجد و 
گر نیکی و خوبی به صورت شخصی  بس که فرمود: »ا
تجلی می کرد، آن شخص فاطمه بود و چه بسا فاطمه 

)س( برتر از آن است«.
www.hawzah.net :منبع  

ازجمله اقدامات امیرکبیر در زمان صدارت می توان 
به ایجاد نظم در جامعه، براندازی رسم قمه کشی، 
سروسامان دادن به خزانه مملکت و قطع حقوق 
بسیاری از درباریان و وابستگان آن ها، تأسیس اداره 
ع به علمای صالح  کم شر گذاری محا گاهی، وا آ
و براندازی رسم شکنجه، ساخت بیمارستان و 
مایه کوبی اجباری آبله در جامعه، ایجاد چاپارخانه 
برای مرسوالت پستی، تأسیس مدرسه دارالفنون 
و راه اندازی نخستین روزنامه در ایران به نام وقایع 
اتفاقیه و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد. اصالحات 
وی، اندکی پس از رسیدن به صدارت و با توجه به 
سن کم شاه )1۶ سال( آغاز شد و تا پایان صدارت 

کوتاه مدت او )سه سال و سه ماه( ادامه یافت.
دشمنی افرادی مانند آقاخان نوری و مهدعلیا و 
نادانی ناصرالدین شاه باعث شد تا در سال 1۲۶8 
هجری قمری، امیرکبیر از صدارت معزول و از امارت 
نظام و از تمام مشاغل دولتی برکنار و چند روز بعد 
به فرمان  وی  سرانجام  شود.  تبعید  کاشان  به 
ناصرالدین شاه در روز جمعه ۲0 دی سال 1۲30 به 
دست ناالیقی چون حاج علیخان مراغه ای معروف 
به حاجب الدوله در حمام فین کاشان به شهادت 

رسید.
www.hamshahrionline.ir :منبع  

برخوردار است؛ به نحوی که با گذر از هشتی و عبور از 
ایوان ستون دار شاه نشین و پایین رفتن از پله های 
نسبتًا عریض به میانسرای بیرونی قدم گذاشته و 
جهت میانسرا شمالی-جنوبی است که مصالح 
آجر، گچ، گل، خشت و کاشی در آن به کار رفته است. 
کف میانسرا با آجرهای چهارگوش بر روی سنگفرش 
قدیمی تر کف پوش شده و در میانه آن حوض سنگی 
بیضوی قرار دارد. ستون ها و پیشانی طاق نماها 
به وسیله کاشی های هفت رنگ کار اصفهان پوشیده 
شده ست. این سرا موزه به عنوان بزرگ ترین گنجینه 

مردم شناسی بادرود به شمار می رود.
www. seeiran.ir :منبع  

شهید مریم فرهانیان در دی ماه 134۲ در 
آبادان متولد شد. در چهارده سالگی با کمک برادر 
رشید خود، شهید مهدی فرهانیان، خود را مجهز 
کرد و با درک  به سالح معرفت و بصیرت الهی 
کم بر کشور، مبارزات خود را  صحیح از وضعیت حا

علیه ظلم های رژیم پهلوی آغاز کرد.
این شهید بزرگوار با اوج گیری مبارزات مردم در جریان 
انقالب اسالمی در تظاهرات و راهپیمایی های مردمی 
علیه حکومت شاهنشاهی شرکت کرد و با پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی و تشکیل سپاه پاسداران 
به جمع این خیل عاشق پیوست و دوره های آموزشی 
را با موفقیت به پایان رساند. با آغاز جنگ تحمیلی 
شهر آبادان را ترک نکرد و دوشادوش برادران رزمنده 

ک کشورش پرداخت. به دفاع از خا
مریم در هفده سالگی در بیمارستان امام خمینی)ره( 
آبادان مشغول امدادگری شد و به مدت سه سال 
کار امدادگری و پرستاری از مجروحین جنگ  به 
در بیمارستان های مختلف آبادان ادامه داد. در 
این مدت یک بار به شدت زخمی و در بیمارستان 

بستری شد.
او که زینب وار از برادران رزمنده مجروح پرستاری 
می کرد، یکی از 18 نفر بانوی امدادگر داوطلب بود 
که در زمان جنگ در بیمارستان طالقانی آبادان در 

قسمت های مختلف، خالصانه خدمت می کرد. وی 
در تمام مدت عمر گران بهایش با بیداری و هوشیاری 
سیاسی و دینی زندگی کرد و رفتار و منش این شهید 

الگوی زن مسلمان ایرانی است.
این شهید بزرگوار از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تا 
روز شهادت، با بیداری کامل و حس زیبای عشق و 
ایثار ، در شهر مقاوم آبادان مشغول خدمت و ترویج 
اخالق، رفتار و منش زن مسلمان بود. به هنگام 
شکست محاصره آبادان و آزادی خرمشهر و بسیاری 
، فعالیت چشمگیری داشت تا  از عملیات های دیگر
باالخره به دنبال متوقف شدن عملیات پس از آزادی 
خرمشهر به منظور رسیدگی به خانواده شهدا در واحد 

فرهنگی بنیاد شهید آبادان مشغول فعالیت شد.
سرانجام مریم فرهانیان در مرداد 13۶3 همراه با 
دو تن از خواهران همکار خود، بنا به وصیت مادر 
شهیدی که از آنان قول گرفته بود هر سال به جای او بر 
سر مزار پسر شهیدش حاضر شوند، برای حضور بر سر 
مزار آن شهید راهی گلستان شهدای آبادان شدند، اما 
مورد اصابت ترکش خمپاره دشمن بعثی قرار گرفتند و 

مریم به فیض شهادت نائل شد.
بخشی از وصیت نامه شهید مریم فرهانیان:
وصیتم را با نام خدا، این بزرگ ترین بزرگ ترها، 
آن یگانه مطلق، این فریادرس مستضعفان، این 

فرهانیان یم  مر شهید 

درهم کوبنده کاخ ستمگران و یزیدیان، این منجی حق و عدالت، 
این فرستنده قرآن، این شنونده غم ها، این مشکل گشای دردها و... 

شروع می کنم.
اول از هر چیز از انقالب اسالمی ایران به رهبری امام خمینی به اندازه 
فهم خودم و وظایفی که بر دوش دارم بگویم، انقالبی که با دادن خون 
هزاران شهید و هزاران معلول به اولین مرحله پیروزی خود رسید. 
انقالبی که در آن مردم، اسالم را، این کامل ترین دین را مبنای کار خود 
قرار دادند و از آن الهام گرفتند و وحدتی را که به دست آورده بودند، با 

توجه به دین اسالم و رهبری قاطع امام آن را حفظ کردند.
قدر این رهبر را بدانید و همواره پشت سر او باشید. از امام پیروی کنید. 
به پیام ها و فرمان ها و دستوارت اسالمی امام توجه کنید و سعی کنید 

از هر کلمه امام درس بگیرید.
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