
یادداشت مدیر مسئول

امروز ما در آستانه تحولیم. نمی دانم برای شرکت بزرگی چون فوالد مبارکه  
که برای تعالی و سرآمدی، رویکردهایی مانند بهبود مستمر را پذیرفته است، 
عبارت »در آستانه تحول بودن« چقدر می تواند دقیق باشد؛ اما بگذارید الاقل 
بگوییم که شرکت در میانه راه ورود به یک روند جدید از زمان تولدش قرار گرفته 

است.
 هیچ روندی نقطه نیست؛ خط است؛ مسیر است؛ مسیری ماندگار که 41 سال 
پیش   روی زمینی سخت و صلب آغاز گردید و زمان و زمین را به خدمت گرفت تا امروز 
به قلب تپنده صنعت و اقتصاد و زیست بوم پیش برنده و پیشران دانش و فناوری 

میهن عزیزمان تبدیل شود.
روند نقطه نیست؛ مسیر است؛ نقطه هاست که به هم پیوسته اند و راه شده اند. 
نقطه ها اثرند؛ آثاری که هرکدام را عزیزی برجا گذاشته است. یک مدیر، یک کارگر، 
یک دانشمند، یک کارمند، یک مجاهد شهید، هرکدام اثری گذاشته اند که از 
پیوستن این نقطه ها خط و مسیر و روند به وجود آمده و امروز که اقتصاد مسئله 

اول کشور است، باید اثر گذاشت.
بر کسی پوشیده نیست  که در دوران پس از انقالب، جنگ و سختی تحریم ها از یک 
طرف و آرمان ساختن ایرانی آزاد و مستقل و آباد در ذهن هر ایرانی انقالبی و مسلمان 

از طرف دیگر، شرایطی بود که عزم و اراده و توان انسان های بزرگ را می آزمود.
اجرای یک واحد عظیم صنعتی با چالش های زیادی همراه بود. جهادگرانی در 
عرصه صنعت و اقتصاد با باور به شعار »ما می توانیم«، رؤیای احداث بزرگ ترین 
کارخانه فوالدی کشور را در سر می پروراندند و در جهادی خستگی ناپذیر برای ایجاد 

صنعتی مادر  در کشور   از هیچ تالشی فروگذار نمی کردند.
گذشت سی سال از عمر پر خیروبرکت این صنعت، فرصت خوبی برای بازخوانی 
شعارها و بررسی عملکرد شرکت فوالد مبارکه است. با کمال افتخار و مسرت در 
حال حاضر فوالد مبارکه، شرکتی در تراز جهانی است که شعار »ما می توانیم« را به 

حقیقت تبدیل کرد. 
ایجاد 380 هزار فرصت شغلی در باال و پایین دست این شرکت، شبکه عظیمی 
از تأمین کنندگان، صنعتگران، اساتید دانشگاه و متخصصان صنایع مختلف و 
کارشناسان و کارگران را گرد هم آورده تا از شمال تا جنوب ایران و از شرق تا غرب کشور، 

روایتی بی نظیر از طراحی یک مسیر درست و باثبات و پایدار برای خلق آینده ای بهتر 
برای ایران و ایرانیان ارائه کند.

شفافیت، سالمت کسب وکار، ایمنی و تکریم کارکنان و ذی نفعان، همواره موردتوجه 
مدیران عالی فوالد مبارکه بوده است. این شرکت بر این باور است که در مقابل 
آیندگان مسئول است و حفظ محیط زیست و عمل به مسئولیت های اجتماعی 
برای تأمین نیازهای جامعه پیرامون و کل کشور، از دغدغه های جدی این شرکت 

به شمار می آید.
فوالد مبارکه همواره به دنبال مسیری ماندگار برای خلق آینده ای بهتر برای سرزمین 
ایران است و ازآنجا که واژه جهاد در جنگ اقتصادی کنونی معنای دیگری یافته، به 
کاری در راه میهن را  گانی همچون ایثار، ازخودگذشتگی و فدا دنبال آن است که واژ
معنای دوباره ای ببخشد و الگویی مطلوب و تمثالی از تعهد و وجدان و تعلق خاطر 

به ایران اسالمی در اذهان ایجاد کند.
ترسیم نقشه راه آینده شرکت فوالد مبارکه در دهه چهارم شکل گیری این صنعت 
ایران ساز پربرکت، سیاست و تدبیر مدیران، برنامه ریزان، متخصصان و کارشناسان 
شرکت است که در تالش برای حفظ وضعیت موجود، استواری بر حفظ ارزش ها و 
توفیقات فنی، مهندسی، اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و انسانی هستند و عزم آن را 

دارند تا ضمن حفظ اعتبار موجود، امانت دار خوبی برای آیندگان باشند.
حفظ وضعیت فوالد مبارکه در بازار داخلی و بین المللی، کسب بیشترین درآمد 
، کسب  در میان شرکت های ایرانی، سهم 35 درصدی در تولید فوالد کشور
اعتبارنامه های بین المللی و تحقق انقالب صنعتی چهارم و تحول دیجیتال 
از برنامه های ده سال آینده این شرکت در جبهه اقتصادی و صنعتی است که 
امید است با حفظ ارزش های انسانی و ارزش های صنعتی و اقتصادی، شاهد 
شکل گیری روایت های دیگری همچون روایت فوالد مبارکه در صنایع مختلف 

کشور باشیم. 
گر بگوییم چشم بسیاری بر ماست تا دوباره نشان دهیم که میراث داران   دور نیست ا
همان ها که زیر باران موشک و گلوله ایستادند و خط به خط فوالد مبارکه را آفریدند، 
امروز می ایستند و دوباره و دوباره می آفرینند و سهیم می شوند در خلق امید و و 

آینده برای ایران عزیز.

فوالد مبارکه؛ الگویی موفق برای پیشرفت کشور

بازدید مدیر عامل فوالد مبارکه
 از روند پیشرفت 
طرح های توسعه

صرفه جویی ۳ میلیون دالری با 
امضای تفاهم نامه همکاری بین 

فوالد مبارکه و شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان

پروژه های توسعه فوالد مبارکه، ملی و آبروی 
شرکت و صنعت فوالد کشور هستند

مدیر ناحیه نورد گرم فوالد مبارکه اعالم کرد:

افزایش و تثبیت بازده کیفی 
خط نورد گرم به بیش از 99 درصد

مدیرعامل ذوب آهن در نشست تعاملی با مدیران مجتمع فوالد سبا :

از افزایش تولید مجتمع فوالد سبا به 1.6 
میلیون تن، به عنوان یک ایرانی بر خود می بالم

حضرت فاطمه زهرا  )سالم اهلل علیها(:

هر کس عبادات و کارهای خود را خالصانه 
ین مصلحت ها  برای خدا انجام دهد، خداوند بهتر

و برکات خود را برای او تقدیر می نماید 

اصالح سیستم کنترل ماشین های
 استاکر 1 و 3 واحد انباشت و برداشت 

ناحیه آهن سازی

پایی مراسم بزرگداشت مقام مادر  بر
و روز زن  ویژه کارکنان و پیمانکاران 

خانم شاغل در شرکت
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مدیرعامل اسبق فوالد مبارکه 
و رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران:

آینده فوالد مبارکه
 روشن است

کید بر اجرای هرچه سریع تر پروژه های توسعه مطرح کرد: کید بر اجرای هرچه سریع تر پروژه های توسعه مطرح کرد:مدیرعامل فوالد مبارکه با تأ مدیرعامل فوالد مبارکه با تأ

روابط عمومی

29 دی ماه،  روز غزه، نماد مقاومت فلسطین  گرامی باد
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فعالیت ۷هزار معدن در کشور
 مدیرعامل گروه سرمایه گذاری توسعه    معادن و فلزات )ومعادن(، گفت: ۷ هزار معدن از ۱۱هزار معدن دارای پروانه بهره   برداری و فعال است. 

رشد ۴۳ درصدی بارش   ها در دی   ماه
براساس اعالم مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی، وضعیت بارش   های کشور از ابتدا تا پانزدهم دی   ماه با رشد 43.8 درصدی همراه بوده است.

رهبر معظم انقالب اسالمی در سالروز قیام تاریخی مردم 
قم در ۱۹ دی ۱۳۵۶ در دیدار جمعی از مردم این شهر، حوادث 
تحول آفرین تاریخ را دربردارنده تجربیات بزرِگ درس آموز و یا 
متضمن یک سنت الهی خواندند و با اشاره به نجات ایران از 
پنجه غارتگر و خونین آمریکا با پیروزی انقالب اسالمی گفتند: 
پس از دستور کارتر در ۴۳ سال قبل برای سرنگونی جمهوری 
اسالمی، آمریکایی ها از هر وسیله ای به خصوص تبلیغات و 
اما  کرده اند  گاندا برای تحقق این هدف استفاده  پروپا
کام  همچنانکه در این اغتشاشات هم مشخص شد نا

مانده اند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان به 
تحلیل هدف طراحان اغتشاشات اخیر پرداختند و گفتند: 
دست دشمن خارجی در این حوادث کامًال عیان بود و اینکه تا 
گفته می شود دخالت دشمن خارجی، عده ای آن را انکار می کنند 
و می گویند این حوادث تقصیر شما ست، صحیح نیست. عده ای 
این طور وانمود می کردند که افراد حاضر در اغتشاشات مخالف 
ضعف های مدیریتی و اقتصادی کشور هستند، درحالی که 
برعکس، هدف آن ها برطرف کردن ضعف ها نبود بلکه هدفشان 

از بین بردن نقاط قوت کشور بود.
ایشان در بخش پایانی سخنانشان به دو مسئله دیگر نیز اشاره 
کید مجدد بر »جهاد تبیین« بود که در این  کردند. مسئله اول تأ
زمینه گفتند: در رأس نقشه های بدخواهان، تبلیغات و به قول 
گاندا است که عالج آن، تبیین صحیح حقایق از  خودشان پروپا
که راه برطرف کردن  زبان های مختلف و با ابتکار و نوآوری است چرا
وسوسه تبلیغاتِی اثرگذار بر ذهن جوان و نوجوان باتوم نیست بلکه 

تبیین و روشنگری است.

درمحضر والیت

خبر کوتاه

خـبــــــــــــــــــر

تبیین صحیح حقایق از زبان های 
مختلف و با ابتکار و نوآوری راه عالج 

نقشه های بدخواهان است

در چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران 
که به مدت سه روز )از ۲۰ تا ۲۲ دی ماه( در هتل 
المپیک تهران برگزار شد، در راستای تحقق شعار 
سال ۱۴۰۱ مبنی بر »تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین«، تفاهم نامه 
همکاری بین فوالد مبارکه و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 

امضا شد.
به گزارش پایگاه خبری ایراسین، این تفاهم نامه در راستای بهره مندی 
از توان بالقوه و بالفعل شرکت های دانش بنیاِن عضو شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان و به منظور توسعه همه جانبه بومی سازی اقالم 
موردنیاز صنعت فوالد و با هدف تکمیل سبد محصوالت شرکت های 
مورداشاره، میان شرکت فوالد مبارکه اصفهان به نمایندگی محمدیاسر 
طیب نیا و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به نمایندگی قاسم 
مصلحی منعقد شد. محمد ناظمی هرندی، معاون تکنولوژی فوالد 
مبارکه به نمایندگی از مدیرعامل این شرکت این تفاهم نامه را امضا 
کرد تا با اجرای آن در آینده ای نزدیک، صرفه جویی ارزی 3 میلیون 

دالری حاصل شود.

معاون تکنولوژی فوالد مبارکه:
برندسازی محصوالت فوالدی با حمایت فوالد مبارکه از 

دانش بنیان ها
 

محمد ناظمی هرندی معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه پس از 
امضای این تفاهم نامه گفت: هدف کلیدی فوالد مبارکه از امضای 
تفاهم نامه با شهرک علمی و تحقیقاتی، برندسازی است؛ به این معنا که 
برندهای ایرانی جایگزین برندهای معتبر خارجی در صنعت فوالد شوند 

و این بخش از نیازمندی ها در داخل تولید شود.
وی اظهار کرد: در این قرارداد، تأمین 8 دسته از نیازمندی های صنعت 
فوالد در حوزه مواد، قطعات و تجهیزات مد نظر قرار گرفته و بناست این 
موارد توسط شرکت های نوآوری و دانش بنیان که در شهرک علمی 

تحقیقاتی حضور دارند، بومی سازی شود.
معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: با بومی سازی 
قطعات و تجهیزات صنعت فوالد کشور، صرفه جویی ارزی قابل توجهی 

صورت گرفته است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران:
در صــورت رفــع محدودیت هــا، می توانیــم بــه ششــمین 

تولیدکننــده بــزرگ فــوالد دنیــا تبدیــل شــویم
 

بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، در افتتاحیه 
چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران اظهار کرد: ایران در حالی 
به دهمین تولیدکننده فوالد جهان تبدیل شده که حتی کاالهایی نظیر 

سیم خاردار در زمان جنگ از خارج از کشور تأمین می شده است.
کنون بسیاری از واحدهای تولیدکننده فوالد در کشور  وی گفت: هم ا
برخی قطعات، مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز خود را از خارج کشور تأمین 
می کنند و برگزاری چنین جشنواره ای کمک می کند تا تولیدکنندگان 
داخلی و فوالدسازان بتوانند با یکدیگر مرتبط شوند و نیاز صنعت فوالد 
کشور را برآورده کنند. بسیاری از تولیدکنندگان و صنعتگران توانا در کشور 

وجود دارند که با امضای تفاهم نامه در جشنواره های سال های گذشته، 
بیش از 400 قرارداد با 1 میلیارد دالر صرفه جویی ارزی رقم زده اند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران افزود: به طور مثال، 50 میلیون 
دالر در سال الکترود وارداتی در کشور مصرف می شود که این میزان 
گر بتوانیم این ماده اولیه و دیگر قطعات،  جزو هزینه های تولید است و ا
تجهیزات و مواد اولیه را بومی سازی کنیم، می توانیم صرفه جویی ارزی 

قابل توجهی را رقم بزنیم.
کاتالیست ها از برخی  گذشته،  کرد: در سال های  وی خاطرنشان 
کشورهای خارجی تأمین می شد، ولی تولید آن در کشور می تواند سرمنشأ 
تحولی بزرگی برای تولید پایدار باشد. قالب های مسی نیز یکی از قطعات 
دیگری است که بسیاری از شرکت ها آن را وارد می کنند، ولی برخی از 
شرکت ها پای کار ایستادند و آن را ساختند. البته در این بین شرکت های 
بزرگ نیز باید با حمایت از تولیدکنندگان داخلی ریسک استفاده از این 
قطعات را بپذیرند تا صنعت فوالد کشور با بومی سازی قطعات پیشرفت 

پرسرعت تری داشته باشد.
سبحانی تصریح کرد: محدودیت های ارزی در کشور باعث شده عالوه بر 
تحریم ها، مشکالت شرکت ها برای تأمین قطعات، تجهیزات و مواد اولیه 
بیشتر شود که این موضوع با حمایت شرکت های بزرگ تولیدکننده فوالد 
و تولیدکنندگان داخلی قطعات و تجهیزات قابل حل است. درصورتی که 
همه این عزیزان همت کنند به زودی صنعت فوالد کشور از واردات این 

کاالها بی نیاز خواهد شد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت: فرایند بومی سازی 
فرایندی یک روزه نیست و باید به آن به صورت بلندمدت نگاه کرد. 
امروز در تالشیم تا عالوه بر تأمین بازار داخل که در این برنامه بلندمدت 

گنجانده شده، وارد بازارهای منطقه نیز بشویم.
سبحانی با اشاره به اینکه البته صنعت فوالد با بی مهری های زیادی 
روبه رو است، افزود: امروز تولیدکنندگان فوالد با چالش جدی انرژی 
مواجه شده اند که باعث شده نقطه سر به سر در تولید به بیش از ۷0 درصد 
برسد. باید صنعتی که در این زمان کوتاه توانسته پیشرفتی چشمگیر 
داشته باشد حمایت شود و درصورتی که بتوانیم محدودیت ها را رفع 
کنیم، با استفاده از ظرفیت موجود می توانیم به ششمین تولیدکننده 

بزرگ فوالد در دنیا تبدیل شویم.
گاز در شبکه توزیع  کرد: حدود 8۲0 میلیون مترمکعب  وی اظهار 
می شود که صنعت فوالد کمتر از 4 درصد این میزان را به خود اختصاص 
داده است. این در حالی است که با صرفه جویی در بسیاری از صنایع و 
قسمت های دیگر می توانیم کوره ها را روشن نگه داریم. در موضوع برق 
نیز از حدود ۶0 هزار مگاوات، صنعت فوالد حدود 10 درصد را مصرف 
می کند که باید محدودیت ها در این زمینه به حداقل برسد تا صنعت 

فوالد زمین گیر نشود.
سبحانی با اشاره به چهارمین دوره جشنواره و نمایشگاه فوالد ایران 
گفت: نمایشگاه تخصصی بومی سازی سبب به هم رسانی نیازها و 
فرصت های بومی سازی و ساخت داخل و همچنین توانمندی های 
سازندگان داخلی و شرکت های دانش بنیان می شود. در این نمایشگاه 
ح شوند و بتوانند طرف سازنده  شرایطی فراهم است که نیازها مطر

خود را بیابند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران ادامه داد: سازندگانی که توان 
ساخت داخل و مهندسی معکوس داشتند و نمی دانستند کجا از 

توانایی خود استفاده و نیازها را شناسایی کنند، در این جشنواره مسیر 
خود را شناسایی کردند.

خبرنگار ایراسین در این رویداد با برخی مدیران و چهره های شاخص 
گفت وگو کرده است. ماحصل این گفت وگوها را در ادامه می خوانید.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالد 
مبارکه:

در  چشمگیری  نقش  دانش بنیان  و  فناور  شرکت های 
شکل گیری و ادامه نهضت بومی سازی داشته اند

 
یحیی پالیزدار، مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری 
فوالد مبارکه گفت: صنعت فوالد با حدود ۶0 سال قدمت در ایران، در ابتدا 
تنها خریدار کارخانه ها بوده و حتی توانایی بهره برداری از خطوط تولید را 
نداشته است؛ اما به مرور زمان با همت جوانان این مرز و بوم، در موضوع 

بهره برداری شاهد پیشرفت های چشمگیری هستیم.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه اظهار 
کرد: در 4 دهه گذشته، فعاالن صنعت فوالد تالش کردند تا تکنولوژی های 
موجود را بومی سازی کنند. گروه فوالد مبارکه نیز مجموعه ای پیشرو 
در صنعت فوالد کشور است که در زمینه های مختلف صنعتی ازجمله 

بومی سازی، دستاوردهای قابل توجهی کسب کرده است.
وی افزود: کارکنان فوالد مبارکه در سال های گذشته بر این موضوع 
تمرکز داشته اند که تجهیزات، قطعات و مواد اولیه موردنیاز خود را از 
داخل کشور تأمین کنند. این حرکت به طور جدی در ۲0 سال گذشته 
پیگیری شده که در نتیجه بیش از ۹0 درصد این اقالم در کشور و به دست 
تولیدکنندگان داخلی ساخته می شود و این موضوع افتخاری بزرگ برای 

کشور عزیزمان است.
پالیزدار در ادامه گفت: مکانیسم های مختلفی به کار گرفته شده تا 
کثر توان شرکت های داخلی استفاده کنیم. شرکت های  بتوانیم از حدا
فناور و دانش بنیان ازجمله این شرکت ها هستند که توانسته اند نقشی 
چشمگیر در شکل گیری و ادامه نهضت بومی سازی داشته باشند؛ 
که نیازمندی های صنعت فوالد با استفاده از دانش و فناوری تأمین  چرا
می شود. به همین دلیل در سال های گذشته عالوه بر نیازهای روز، فوالد 
مبارکه تالش می کند تا با استفاده از زیست بوم فناوری و نوآوری نیازهای 

آینده را تأمین کند.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه بازار تأمین قطعات، تجهیزات و خدمات 
خود را در اختیار شرکت های دانش بنیان و به طورکلی تولیدکنندگان 
داخلی و مجموعه های فناور قرار داده تا این شرکت ها تقویت شوند و 
رشد کنند. در این زمینه مکانیسم های مختلفی نظیر عقد قراردادهای 
بلندمدت خرید برای حمایت از این شرکت ها به کار گرفته شده تا به 

کثری از تولید داخلی صورت پذیرد. نحوی حمایت های حدا
وی افزود: یکی از حمایت های دیگری که در گروه فوالد مبارکه به مجموع 
حمایت های قبلی اضافه شده، سرمایه گذاری خطرپذیر در زیست بوم 
فناوری و نوآوری کشور است تا شرکت ها با تأمین نقدینگی در طرح های 
توسعه ای فناورانه، با آسودگی خاطر بیشتری فعالیت کنند. این موضوع 
باعث می شود عالوه بر کمک به توسعه فناوری در فوالد مبارکه، از دانش 

کسب شده در صنایع دیگر نیز استفاده شود.

صرفه جویی ۳ میلیون دالری با امضای تفاهم نامه همکاری 
بین فوالد مبارکه و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

مقام معظم رهبری:

محمد ناظمی هرندی
 معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه

بهرام سبحانی، رئیس انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران

یحیی پالیزدار
 مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و 

نوآوری فوالد مبارکه

مقاصد فوالد صادراتی ایران در 
۹ ماه نخست سال جاری 

گمرک جمهوری اسالمی ایران نشان  بررسی آمار 
می دهد که در ۹ ماهه نخست سال جاری ۲۳ درصد فوالد 
میانی )بیلت، بلوم و اسلب( صادراتی ایران راهی بازار اندونزی 
شده است. بعد از اندونزی، چین بزرگ ترین بازار فوالد میانی 
صادراتی ایران بوده و ۲۱ درصد فوالد میانی صادراتی کشور به 

چین صادر شده است.
همچنین در ۹ ماه نخست سال جاری، عراق بازار اصلی واردکننده 
میلگرد ایران بوده و ۶4 درصد میلگرد صادراتی ایران به کشور 
عراق صادر شده است. ۹ درصد میلگرد صادراتی ایران نیز جذب 
بازار ترکیه شده است.   در این مدت همچنین صادرات فوالد 
، 5 میلیون و 1۷۹ هزار تن بوده که تغییر چندانی  میانی کشور
را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان نمی دهد. صادرات 
میلگرد ایران نیز در ۹ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت 
مشابه سال قبل، 8 درصد افزایش یافته است و به 1 میلیون و ۹0۷ 

هزار تن رسیده است.

نام کشور

اندونزی

چین

تایلند

امارات متحده عربی

عمان 

ترکیه

غنا

عراق

اردن

سایر کشورها

نام کشور

عراق

ترکیه

ترکمنستان

ارمنستان

میانمار

عمان

پاکستان

گرجستان

سایر کشورها

سهم از صادرات )درصد(

23

21

13

11

10

6

5

2

2

6

سهم از صادرات )درصد(

64

9

5

5

3

2

2

2

8

مقاصد  صادراتی فوالد میانی ایران در 9 ماه1401

مقاصد  صادراتی  میلگرد ایران  در 9 ماه1401
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۲۶۰ شهر در آستانه بحران آبی
گر برنامه   ریزی نشود ۲۶۰شهر ممکن است دچار بحران شود. مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با اشاره به بحران آب در استان های مختلف کشور، گفت: ا

کسری آب و برق در شهرک های صنعتی
معاون وزیر صمت گفت: شهرک ها و نواحی صنعتی کشور حداقل ۲ هزار و ۱۰۰ لیتر کسری آب و 3 هزار مگاوات کسری برق دارند.

 خـبــــــــــــــــــر       خـبــــــــــــــــــر      
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۶۵۲ میلیون یورو تفاهم نامه برای صرفه جویی ارزی 
در صنعت فوالد امضا شد

به گزارش ایرنا، در جریان چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی 
فوالد ایران که رئیس هیئت عامل ایمیدرو سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران و رئیس هیئت مدیره 
 ۲۷ داشتند  حضور  ایران  فوالد  تولیدکنندگان  انجمن 
تفاهم نامه و قرارداد همکاری به منظور کاهش ارزبری در 

صنعت فوالد به ارزش ۶۵۲ میلیون یورو منعقد شد.
انعقـاد تفاهم نامـه پنج جانبـه بومی سـازی و توسـعه سـاخت 
داخـل در زنجیـره آهـن و فـوالد بیـن معاونـت علمـی و فنـاوری 
ریاسـت جمهـوری، معاونـت فنـاوری و نـوآوری وزارت علـوم، 
تحقیقـات و فنـاوری، سـازمان صنایـع کوچـک و شـهرک های 
صنعتـی ایـران، ایمیـدرو و انجمـن تولیدکننـدگان فـوالد ایـران، 
ازجملـه مهم تریـن تفاهم نامه هـای امضاشـده در ایـن مراسـم 
کمیتـی از زنجیره  بود که بـه معنای حمایـت مجموعه هـای حا

آهـن و فـوالد اسـت.
همچنین در این مراسم، تفاهم نامه تولید سوزن ریل و کسب 
دانش فنی بین شرکت ذوب آهن اصفهان و یکی از شرکت های 
داخلی به ارزش 500 میلیون یورو منعقد شد که امکان عبور 
لوکوموتیو از روی خطوط راه آهن تا 300 کیلومتر بر ساعت سرعت 

را امکان پذیر خواهد کرد.
بر پایه این گزارش، بومی سازی قطعات کمپرسورهای پیستونی 
آبگیری باطله، توسعه و تجاری سازی  ساخت واحدهای 
فناوری حذف لجن های روغنی به روش بیولوژیکی، ساخت 
ترانسفورماتورهای کوره قوس الکتریکی و کوره تصفیه مذاب و 
همکاری برای توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری زنجیره معدن و 
فوالد کشور، سایر تفاهم نامه هایی بود که در این مراسم به صورت 

منتخب امضا شدند.
در جریان سه دوره گذشته برگزاری این جشنواره و نمایشگاه 
ملی، یک میلیارد دالر صرفه جویی ارزی با بومی سازی محقق 

شده بود.

رشد ۱۶ درصدی مصرف ظاهری فوالد در کشور

به گزارش معدن نیوز، از ابتدای امسال تا پایان آبان بیش از ۷۴ 
میلیون تن از انواع اقالم فوالدی در کشور تولید شده است که 
از این میزان ۹ میلیون و ۳۹۹ هزار تن صادر و باقی )افزون بر ۶۶ 

میلیون تن( صرف مصارف داخلی شده است.
بر این اساس مصرف ظاهری فوالد کشـور در این مدت نسبت 
بـه هشـت ماهه ابتدایـی سـال 1400 کـه معـادل 55 هـزار و 403 
تن ثبـت شـده رشـد 1۶ درصدی داشـته اسـت. در هشـت ماهه 
امسـال، 8 میلیـون و ۶58 هـزار تـن مقاطـع طویـل فـوالدی 
تولیدشـده کـه ۶ میلیـون و 840 هـزار تـن در داخـل مصـرف 
شـده کـه در مقایسـه بـا مصـرف ظاهـری آن در مـدت مشـابه 
سـال گذشـته معـادل 5 میلیـون و ۶55 هـزار تـن، ۲1 درصـد 

بیشـتر اسـت.
پس از آن در مجموع ۶ میلیون و 105 هزار تن از ۶ میلیون و 8۶ هزار 
تن مقاطع تخت فوالدی تولیدی در کشور در هشت ماهه 1401، 
صرف مصارف داخلی شده است. مصرف این مقاطع در مقایسه 
با مشابه سال گذشته که 5 میلیون و 505 هزار تن بوده، 11 درصد 

بیشتر شده است.
از ابتـدای امسـال تـا پایـان آبـان، تولیـد محصـوالت فـوالدی 14 
میلیـون و ۷44 هـزار تـن ثبت شـده کـه 13 میلیـون و 15۹ هـزار 
تن آن به مصـرف داخلی اختصـاص یافته اسـت و بدین ترتیب 
نسـبت بـه مصـرف ظاهـری آن در 8 مـاه ابتدایـی سـال 1400 کـه 
11 میلیـون و ۲5۹ هـزار تـن بـوده، 1۷ درصـد افزایـش مصـرف را 

رقـم زده اسـت.
از ۲1 میلیون و 13۶ هزار تن شمش فوالد )فوالد میانی( تولیدشده 
در 8 ماه 1401 با رشد ۲1 درصدی نسبت به مصرف آن در مدت 
مشابه سال گذشته )13 میلیون و ۷33 هزار تن( به 1۶ میلیون 
و 5۷0 هزار تن برای مصرف داخلی رسیده و افزون بر 4.5 میلیون 

تن آن صادر شده است.
همچنین مصرف آهن اسفنجی در هشت ماهه امسال، ۲3 
درصد رشد کرده و از 1۹ میلیون و ۲41 هزار تن به ۲3 میلیون و 
۶14 هزار تن رسیده است. در این مدت ۲4 میلیون و 15۷ هزار 
تن آهن اسفنجی در کشور تولیدشده که فقط حدود 543 تن 

آن صادر شد.

میلیون یورو

درصد

علی رسولیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک 

و شهرک های صنعتی ایران

مهدی شهیدی رئیس بومی سازی مواد، 
قطعات و تجهیزات شرکت فوالد مبارکه

علی محمدی
مدیرعامل گروه ملی صنعتی فوالد ایران

عددخبر

پالیزدار تصریح کرد: با تکمیل فاز بومی سازی و تأمین نیازهای روز در 
فوالد مبارکه می توانیم در آینده شاهد توسعه تکنولوژی و ظهور و بروز 

فناوری های جدید در صنعت فوالد باشیم.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران:
با شناسایی واحدهای تولیدی مستعد برای دانش بنیان 

شدن به یاری صنایع بزرگ بشتابیم
 

علی رسولیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در 
چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد اظهار کرد: توسعه بنگاه های 
بزرگ نیازمند توسعه فناوری و پیروی از دانش موجود در دنیاست و 

وزارت صمت به دنبال اتصال صنایع کوچک با صنایع بزرگ است.
معاون وزیر صمت ادامه داد: در شهرک های کوچک بستر برقراری 
این ارتباط فراهم شده و شهرک های فناوری به دنبال حل مشکالت 
صنایع بزرگ نظیر صنعت فوالد کشور هستند. در تالشیم تا با ایجاد 
این شهرک ها در کالن شهرها به این روند سرعت ببخشیم و شرکت های 

بزرگ باید در این زمینه نقش آفرینی بیشتری داشته باشند.
رسولیان بیان کرد: فن بازارها با احصای نیازهای فناورانه در سطح 
کشور به دنبال آن هستند که نیازهای صنایع بزرگ برآورده شود و از 
کنون 481 نیاز تأمین شده است.  ابتدای فعالیت های این فن بازارها تا
امروز کارگاه هایی که در شهرک های صنعتی ایجاد شده به شرکت های 
دانش بنیان کمک می کنند تا بتوانند در این بستر، نیاز واحدهای بزرگ 

صنعتی را تأمین کنند.
ایران  کوچک و شهرک های صنعتی  مدیرعامل سازمان صنایع 
خاطرنشان کرد: ما به دنبال این هستیم که با شناسایی واحدهای 
تولیدی مستعد برای دانش بنیان شدن به یاری صنایع بزرگ بشتابیم 
تا توسعه فناوری در کشور صورت پذیرد. عالوه بر این با افزایش بهره وری 
می توانیم همگام با توسعه در سراسر دنیا پیشرفت های قابل توجهی 
داشته باشیم و نیازهای اصلی صنعت کشور را از این طریق تأمین 

نماییم.

رئیس بومی سازی مواد، قطعات و تجهیزات شرکت فوالد مبارکه:
حمایت ۵۳۰۰ میلیارد تومانی فوالد مبارکه از شرکت های 

دانش بنیان در سال ۱۴۰۰
 

مهدی شهیدی رئیس بومی سازی مواد، قطعات و تجهیزات شرکت 
فوالد مبارکه اظهار کرد: فرایند بومی سازی از ابتدای تأسیس فوالد 
مبارکه بسیار مورد توجه مدیران و کارشناسان این کارخانه بوده است. 
این شرکت از سال 1380 با تشکیل ساختاری معین، فعالیتی منجسم تر 

را در این زمینه ادامه داد.
وی گفت: در سال 13۹0 با راه اندازی واحدهای بومی سازی، مهندسی 
مجدد و کنترل کیفیت ساخت، این حرکت غنا بخشیده شد و در نتیجه 
آن بیش از ۹0 درصد از نیازها در زمینه قطعات، تجهیزات و مواد از داخل 

کشور تهیه می شود.
رئیس بومی سازی مواد، قطعات و تجهیزات شرکت فوالد مبارکه افزود: 
فـوالد مبارکـه به عنـوان صنعتـی پیشـرو در زمینه بومی سـازی توانسـته 
اسـت این فرهنـگ را در صنعـت فـوالد نهادینه و به سـایر صنایع کشـور 
کنـون بیـش از 100 هـزار قلـم کاال شـامل  منتقـل کنـد. از سـال 1380 تا
قطعـات، تجهیـزات و مـواد بـا حمایـت ایـن شـرکت بومی سـازی شـده 
و در کشـور تولیـد می شـود کـه بـا نهادینـه شـدن فرهنـگ بومی سـازی 
کنـون بیـش از ۲۹00 میلیـون دالر صرفه جویـی ارزی  در فوالد مبارکـه، تا

صـورت گرفتـه اسـت.
وی خاطرنشان کرد: توسعه دانش بومی سازی و انتقال آن به سایر 
صنایع و شرکت های فعال در این زمینه، یکی از برکات دیگر این نهضت 
در فوالد مبارکه است. در حقیقت با انتقال دانش فنی به شرکت های 

داخلی، فوالد مبارکه توانسته است بازار این شرکت ها را توسعه دهد تا 
نقش مؤثرتری در اقتصاد ملی ایفا کنند.

شهیدی تصریح کرد: در سال گذشته، فوالد مبارکه بیش از 5300 میلیارد 
تومان، قراردادهای خرید را با شرکت های دانش بنیان منعقد کرده 
و امسال نیز تا پایان آبان ماه این رقم به بیش از 3400 میلیارد تومان 
رسیده است و پیش بینی می شود که این میزان تا پایان سال، ۲0 درصد 

نسبت به سال گذشته افزایش یابد.

مدیرعامل گروه ملی صنعتی فوالد ایران:
بومی سازی در صنعت فوالد به یک نهضت تبدیل شده 

است

علی محمدی، مدیرعامل گروه ملی صنعتی فوالد ایران، در اختتامیه 
جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران گفت: بومی سازی امروزه در 
گر امروز این حجم  صنعت فوالد به یک نهضت تبدیل شده است و ا
از تفاهم نامه و قرارداد با سازندگان داخلی و شرکت های دانش بنیان 
شده است، به همت مدیرانی است که از این نهضت حمایت کرده اند.

وی گفت: صنعت فوالد با چالش جدی در انرژی روبه رو شده است 
و ظرفیت سازی و سرمایه گذاری و تولید فوالد کیفی و خاص دچار 
مشکل شده است. در تابستان برق و در زمستان گاز صنعت فوالد قطع 

می شود؛ چرا این اتفاق برای دیگر صنایع نمی افتد؟

تقدیر از چهره های فعال در صنعت فوالد
 

در چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران از چهره های فعال و 
تأثیرگذار در صنعت فوالد تقدیر شد.

از محمدرضا آیت اللهی وزیر اسبق معادن و فلزات به خاطر نگاه 
توسعه ای و مبنایی به صنعت فوالد کشور، داریوش شهیدی مدیرعامل 
اسبق ذوب آهن اصفهان در زمان دفاع مقدس، محمد جالل مآب 
مدیرعامل اسبق شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و گوهر زمین، احمد 
صادقی مدیرعامل اسبق ذوب آهن اصفهان به خاطر تحول اساسی 
در ذوب آهن با تأسیس شرکت های تأثیرگذار در زمان مدیریت، فرهاد 
فرمانی مدیرعامل اسبق ایریتک و مدیر مهندسی فوالد مبارکه در 
دوران ساخت به خاطر اجرای پروژه های مهم در سال های گذشته، 
محمدرضا طاهری شهرآئینی قائم مقام اسبق فوالد خوزستان به خاطر 
مشاوره در پروژه های شاخص فوالد کشور و محمد وحید شیخ زاده 
مدیرعامل فکور صنعت به خاطر فعالیت در زمینه بومی سازی خطوط 

تولید فوالد تقدیر به عمل آمد.

تقدیر از تولیدکنندگان داخلی فعال در زمینه بومی سازی

تندیس جایزه ملی فوالد ایران در حوزه بومی سازی به شرکت هایی 
، در سال های گذشته  که در زمینه بومی سازی صنعت فوالد کشور

فعالیت های چشمگیری را انجام داده اند، اهدا شد.
جایزه ملی فوالد ایران در حوزه بومی سازی به شرکت صنعتی دفتر 
، شرکت ماشین آالت دوار پارس الیت، دلتا  تولید کاال، شرکت برق فلز
راه ماشین، ماشین سازی پویا، سداد صنعت، ایمیکو، ماشین های 
الکتریکی جمکو، ایریسا، به آرین صنعت اصفهان، کاسپین پودر فوالد 

و یاوران صنعت سپاهان اهدا شد.

تقدیر از شرکت های همکار فوالد مبارکه در زمینه بومی سازی

در اختتامیه چهارمین نمایشگاه و جشنواره ملی فوالد ایران از 
شرکت های همکار با فوالد مبارکه در زمینه بومی سازی تقدیر شد.

در زمینه تولیدکنندگان برتر در عرصه مواد اولیه از شرکت های شیمی 

سی خاورمیانه کهن، شرکت صنایع الستیکی سهند و شرکت تعاونی 
شمیم یاران اسپادانا تقدیر شد.

در زمینه قطعات و تجهیزات، شرکت های صنعتی دفتر کاال، شرکت 
انرژی و کار سپاهان و شرکت دانش پرتو نقش جهان موردتقدیر قرار 

گرفتند.
در زمینه تحقیق، توسعه و تکنولوژی شرکت های دیده رایان صنعت و 
شرکت توسعه سیستم های بازیابی و بهینه سازی آب و انرژی پارس از 

دیگر شرکت هایی بودند که از آن ها تقدیر به عمل آمد.
از شرکت آتیه اندیش نیز به عنوان اولین همکار دانش بنیان این شرکت 

در سال 1401 تقدیر شد.

برگزاری میز تعمیق تولید داخل برای امضای تفاهم نامه میان 
شرکت های فوالد و تولیدکنندگان داخلی

 
میز تعمیق تولید داخل برای امضای تفاهم نامه میان شرکت های 
فوالد و تولیدکنندگان داخلی در چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی 

فوالد برگزار شد.
اسماعیلی، عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در این زمینه گفت: 
تفاهم نامه بین انجمن تولیدکنندگان فوالد و برخی از معاونت های 
ریاست جمهوری و وزارتخانه ها انجام شده تا در استان هایی که 
زنجیره فوالد آن ها بیشتر از بقیه استان ها فعال است، فعالیت هایی در 

شهرک های علمی و تحقیقاتی انجام شود.
کتساب تکنولوژی،  وی افزود: به طور نمونه تفاهم نامه دوجانبه برای ا
بومی سازی و تجاری سازی برای هشت گروه محصول با فناوری باال، 
موردنیاز در صنایع فوالدی با هدف ایجاد نشان تجاری ایرانی میان 
فوالد مبارکه و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به ارزش 3 میلیون دالر 
به امضا رسید. همچنین تفاهم نامه بومی سازی و تولید داخلی ماسه 
منیزیتی ebt کوره قوره قوس الکتریکی میان شرکت فوالد خوزستان 
و شرکت تجهیز مواد پیشگام به ارزش 1.5 میلیون یورو با حضور 

مدیرعامل دو شرکت به امضا رسید.
 ، گفت: تفاهم نامه دیگر ایران  عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد 
بومی سازی قطعات کمپرسورهای پیستونی میان فوالد خراسان و 
شرکت ماشین آالت دوار الیت به ارزش ۶۶1 هزار ۶۲۷ یورو منعقد گردید. 
تفاهم نامه میان شرکت فوالد بافق و شرکت ترانسفورماتور کوره آریا برای 
ساخت ترانسفورماتورهای کوره قوس الکتریکی و کوره تصفیه مذاب 
به ارزش 4 میلیون یورو امضا شد. تفاهم نامه دیگری نیز برای توسعه 
زیست بوم نوآوری و فناوری زنجیره معدنی و فوالد کشور میان ایمینو و 

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران به امضا طرفین رسید.
گفتنـی اسـت چهارمیـن جشـنواره و نمایشـگاه ملـی فـوالد بـا رویکـرد 
بومی سـازی، افزایـش تـوان سـاخت داخـل و توسـعه تکنولـوژی، 
کنـار  بـا حضـور مدیـران شـرکت های بـزرگ فـوالدی و معدنـی در 
شـرکت های دانش بنیان و سـازندگان مطرح داخلی، به همت انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران، به مدت سه روز )از ۲0 تا ۲۲ دی ماه( در هتل 
المپیـک تهـران برگـزار شـد. در این رویـداد تخصصـی شـرکت های بزرگ 
فوالدی و معدنی کشـور مانند فوالد مبارکه اصفهان، فوالد خوزسـتان، 
ذوب آهن اصفهـان، فوالد خراسـان، معدنی و صنعتـی گل گهر، معدنی 
، سـنگ آهن گهـر زمیـن، هلدینـگ میدکـو، فـوالد  و صنعتـی گل گهـر
هرمـزگان، فـوالد کاوه جنوب، آهـن و فـوالد ارفع، فـوالد آلیاژی ایـران و… 
حضور داشتند و غرفه گروه فوالد مبارکه در سالن B نمایشگاه، پذیرای 

بازدیدکننـدگان بـود.
برگزاری میز تعمیق ساخت داخل زنجیره آهن و فوالد با امضای 
قراردادهایی در حوزه بومی سازی و توسعه تکنولوژی، انعقاد تفاهم نامه 
چندجانبه حمایت از بومی سازی در زنجیره آهن و فوالد، تقدیر از 
چهره های تأثیرگذار زنجیره آهن و فوالد ایران، اهدای تندیس جایزه 
ملی فوالد ایران به برگزیدگان )شرکت های دانش بنیان و سازندگان برتر 

داخلی(، از مهم ترین رویدادهای این جشنواره بود.
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گندله حلقه مفقوده زنجیره تولید فوالد الت معدنی ایرانی رشد ۱۰۰ درصدی تولید ماشین آ

مجید گلشنی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان 
حلقه مفقوده زنجیره فوالد در استان را ایجاد واحد تولید آهن گندله 
دانست و گفت: نیاز این فناوری به آب و سایر انرژی ها در حداقل 
ممکن است. وجود معادن غنی در شعاع ۲۰۰ کیلومتری زنجان 
زمینه مناسبی را برای واحدهای فرآوری ایجاد کرده است. در حال 
حاضر کنسانتره آهن به صورت خام از استان خارج می شود و با جذب 
سرمایه گذار ایجاد ارزش افزوده در زنجیره تولید فوالد افزایش می یابد. 

ابوذر جمشیدوند مدیر کل دفتر تخصصی صنایع ماشین آالت کشاورزی، 
ساختمانی و معدنی وزارت صمت اعالم کرد: در ُنه ماهه امسال، بیش از 
هزار و ۸۰۰ دستگاه انواع ماشین آالت کشاورزی، ساختمانی و معدنی در 
کشور تولید شده که رشد ۱۰۰ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل داشته است.  در ُنه ماهه سال ۱۴۰۰، ۹۰۰ دستگاه انواع ماشین آالت 
در کشور تولید شده بود که با برنامه ریزی های انجام شده میزان تولید در 
ُنه ماهه امسال دو برابر شد.

خـبــــــــــــــــــر            
خبـــــــر کوتاه

بری  ارز گفت:  فوالد  تولیدکنندگان  انجمن  دبیر 
فوالدسازی کشور از ۱۴۰ دالر در هر تن در سال های گذشته، 

کنون به ۶۰ تا ۷۰ دالر رسید. ا
 به گزارش »ایرنا«، سیدرسول خلیفه سلطانی با اشاره به برگزاری 
چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران گفت: در سه 
دوره پیشین برگزاری این جشنواره، موضوع بومی سازی، ارتقای 
ساخت داخل و توسعه فناوری داخلی تولید فوالد در دستور کار 
قرار داشت که در نتیجه آن شاهد کاهش ارزبری تولید هر تن فوالد 

به نصف هستیم.
خلیفه سلطانی خاطرنشان کرد: آنچه در رسیدن به این رقم و 
کاهش ارزبری ها تأثیر داشته، بهبود استفاده از تجهیزات و قطعات 

و همچنین مواد اولیه و داخلی سازی آن هاست.
کنون در  گر به صورت سرانگشتی محاسبه کنیم، تا وی گفت: ا
چهار دوره برگزاری این جشنواره به طور متوسط 40 دالر در هر 
تن صرفه جویی ارزی حاصل شده است که با احتساب تولید 30 
میلیون تنی فوالد کشور، به معنای یک میلیارد و ۲00 میلیون دالر 

کاهش ارزبری است.
این مقام صنفی یادآور شد: فوالدسازی کشورمان در نسل 1 و 
۲ )شیوه کوره بلند در متالورژی استخراج و تبدیل ماده معدنی 
به شمش( و همچنین نسل سوم )فوالدسازی از آهن اسفنجی( 
است و به ویژه در فوالدسازی نسل 3 جزو کشورهای پیشتاز 

جهان هستیم.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ادامه داد: در این دوره از جشنواره 
فوالد، نمایشگاهی از دستاوردهای شرکت ها در مقوله بومی سازی 
در معرض دید عموم قرار گرفت و همچنین شاهد به هم رسانی 

تولیدکنندگان و تأمین کنندگان مواد اولیه بودیم.

کنون  مدیرعامل فوالد خوزستان با بیان اینکه هم ا
صنعت فوالد به عنوان یک صنعت مادر در تولید ناخالص 
داخلی کشور، نقش مهمی را ایفا می کند، گفت: قیمت گذاری 
دستوری می تواند مشکالت زیادی را برای صنایع بزرگ و 

به خصوص صنعت فوالد کشور ایجاد کند.
چالش بعدی تولید، تأمین سنگ آهن خواهد بود

به گزارش آرتان پرس، امین ابراهیمی درباره پیش شرط های 
رسیدن به هدف تولید 55 میلیون تنی فوالد تا 1404 با اشاره  
به چالش های صنعت فوالد اظهار کرد: مهم ترین دغدغه امروز 
صنعت فوالد، محدودیت های انرژی است؛ محدودیت هایی 
که در تابستان در بخش برق و در زمستان در بخش های برق و 
گاز خود را نشان می دهند. بر همین اساس، ادامه چنین روندی 

مطلوب صنعت فوالد نیست.
وی، یکی از مهم ترین راهکارهای برداشته شدن محدودیت های 
انرژی را بهینه سازی مصرف در حوزه مصرف کنندگان خانگی 
گفت: تأمین سنگ آهن برای تداوم تولید در  کرد و  عنوان 
سال های آتی، از دیگر چالش های مهم صنعت فوالد است. با 
در نظر گرفتن ذخایر فعلی و افق تولید فوالد کشور، این میزان 13 
تا 15 سال آینده کشور را تأمین می کند. برای رهایی از این چالش 
کتشافات، در مسیر بهره برداری از معادن کشورهای  باید عالوه بر ا

همسایه حرکت کرد.
به عقیده مدیرعامل فوالد خوزستان، گاز به عنوان یک فناوری 
تولید و یک مزیت رقابتی تولید در صنایع فوالدسازی مطرح است، 
ولی در دو سال اخیر تأمین انرژی به چالش صنعت فوالد تبدیل 
شده؛ به طوری که هر سال اختصاص گاز موردنیاز برای صنایع 

فوالدسازی محدودیت پیدا کرده است.
گاز سبب  کمبود انرژی به خصوص قطعی  کرد:  وی تصریح 
شده است شرکت های فوالدی که در شرق ایران قرار دارند، 
ظرفیت  درصد   40 کنون  هم ا و  برسد  صفر  به  تولیداتشان 
شرکت های تولیدکننده آهن اسفنجی به علت کمبود و قطعی گاز 

بالاستفاده مانده است.
مدیرعامل فوالد خوزستان گفت: براساس برنامه ریزی های 
انجام شده، قرار است تا سال 1404 میزان تولید فوالد کشور به 55 
میلیون تن افزایش یابد که قرار است در این افق چشم انداز 3۶ 
میلیون تن فوالد در کشور به مصرف داخلی برسد و 1۹ میلیون تن 
آن به کشورهای خارجی صادر شود که این می تواند درآمدهای 

خوبی را برای صنعت فوالد و کشور ایجاد کند.
ابراهیمی با اشاره به ایجاد توازن در صادرات فوالد و فراهم کردن 
بستر مناسب برای این موضوع، گفت: یکی از مباحثی که صنعت 
فوالد در حال دست وپنجه نرم کردن با آن است، موضوع صادرات 
و قیمت گذاری ها است و باید برنامه ریزی به سمت وسوی تشویق 
بیشتر و آسان تر این امر باشد تا از کاهش تولید و دپوی محصوالت 
جلوگیری شود. اقتصاد یک موجود زنده است و بازار نیز براساس 
عرضه و تقاضا باید به فعالیت خود ادامه دهد و قیمت گذاری 
دستوری می تواند مشکالت زیادی را برای صنایع بزرگ و 

به خصوص صنعت فوالد کشور به وجود آورد.

ارزبری هر تن فوالد به ۶۰ دالر کاهش یافت

دردسرهای »قیمت گذاری دستوری«

 برای صنایع بزرگ و صنعت فوالد

پروژه های توسعه فوالد مبارکه، ملی و آبروی شرکت و صنعت فوالد کشور هستند
کید بر اجرای هرچه سریع تر پروژه های توسعه مطرح کرد: مدیرعامل فوالد مبارکه با تأ

جلسـه کمیته مدیریت دی ماه شـرکت فوالد مبارکه 
بـا حضـور مدیرعامـل، معاونـان و مدیـران شـرکت 
برگـزار شـد. در ایـن جلسـه محمدیاسـر طیب نیـا 
پـس از اسـتماع گـزارش عملکـرد نواحـی شـرکت گفـت: مباحـث و 
چالش هـای شـرکت را بایـد بـا آینده نگـری مـورد بررسـی قـرار دهیـم. 
در حـوزه بهره بـرداری و خریـد، عالوه بـر مدیریت بهینه منابـع، باید 
همچنان کیفیت را جزو اهداف سخت گیرانه شرکت بدانیم و همواره 

شـرایط سـخت تر را نیـز در نظـر بگیریـم.
وی در خصـوص اهمیـت عملکـرد هریـک از مدیـران و کارکنـان در 
بخش های مختلف سازمان گفت: ویژگی های متمایزی در شخصیت 
سـردار شـهید قاسـم سـلیمانی وجـود داشـت کـه باعـث شـد از وی بـا 

نیک نامـی کـه آرزوی هـر انسـان اسـت یـاد کننـد.
وی در همیـن زمینـه گفـت: وقتـی انسـان بـه درجـه ای از بـاور و عمـل 
می رسـد، در مواجهـه بـا امـور دیگـر فکـر نمی کنـد کـه فـالن کار وظیفـه 
. در عـوض بـه ایـن می اندیشـد کـه  ذاتـی و سـازمانی او هسـت یـا خیـر
در موقعیت هـا آن کاری را کـه می توانـد و از دسـتش برمی آیـد بـه نحـو 
احسـن انجام دهد؛ ازایـن رو هریک از مـا که در فوالد مبارکه مسـئولیتی 
قبول کرده ایـم باید بـا حضـور همه جانبـه، در میدان عمل، مسـئولیت 

موردنظـر را انجـام دهیـم.

به گفتـه مدیرعامل فـوالد مبارکـه در اجـرای پروژه های توسـعه شـرکت، 
پیـش از هرچیـز بایـد بهتریـن شـرکت ها را بـرای انجـام امـور و اجـرای 
پروژه ها انتخاب کنیم؛ ولی در برخـی موارد هم که برخی پیمانکاران به 
میزان مطلوب کارهـا را پیش نمی برنـد، این حضور همه جانبـه کارفرما 
در میدان و حمایت بیشتر اوست که می تواند عالوه بر توانمندتر شدن 

پیمانکار ضعیـف، تحقق اهداف شـرکت را نیز میسـر سـازد.
وی در ادامه گفت: احساس مسئولیت جمعی بیشتر، راهبردی است 
کـه در سی سـالگی دوم فـوالد مبارکـه باید بیشـتر مـورد توجـه قـرار گیرد. 
مدیران بایـد ایـن رویکـرد را در تمامی سـطوح شـرکت مطرح کننـد تا در 
تمامـی سـازمان جریـان یابـد و همـه کارکنـان بـا ایـن رویکـرد و نگـرش به 

تحقـق اهـداف شـرکت همـت گمارند.
طب نیا تصریـح کـرد: امـروز شـرایط کشـور از لحـاظ نقدینگی و بسـیاری 
موارد دیگر بسـیار خاص تر از قبل اسـت؛ بنابراین باید در همه حوزه ها 
اعم از کنترل موجودی هـا، مصارف، مدیریت هزینه هـا و بازدهی تولید 
به گونه ای عمل کنیم که احساس مسئولیت در همه رده های سازمانی 

با جدیت هرچه بیشتر حس شـود و اثربخشـی الزم را داشته باشد.
وی بـا اشـاره بـه اهمیـت موضـوع ایمنـی کارکنـان و تجهیـزات گفـت: در 
همـه زمینه هـا به ویـژه ایمنـی کارکنـان و سـرمایه های انسـانی بایـد از 
بهترین هـای دنیـا الگوبـرداری کنیـم و به گونـه ای سـخت گیرانه و دقیق 

عمل کنیم که حتی شـاهد وقوع یک حادثه ایمنی در شـرکت نباشیم.
وی در خصـوص اهمیـت بهبـود کیفیـت محصـوالت شـرکت تصریـح 
کرد: مدیریت کنترل کیفی شـرکت بایـد با هماهنگی و همـکاری نواحی 
تولیـدی، راهکارهـای دسـت یابی بـه شـاخص های کیفـی باالتـر را مورد 
کـه فـوالد مبارکـه در ادامـه مسـیر خـود بـه تولیـد  بررسـی قـرار دهـد؛ چرا

محصـوالت بـا کیفیـت باالتـر و ارزش افـزوده بیشـتر می اندیشـد.
 طیب نیـا در خصـوص کنتـرل موجودی هـای شـرکت و برخـی اقـالم 
نامنطبق موجود خاطرنشان کرد: ممکن است بخشـی از دارایی های 
کـد در انبارهـا ذخیره و متوقف شـده باشـد که باید  سـازمان به صورت را
گیـر در همه بخش های سـازمان، آن هـا را مورد  در قالب یک نهضت فرا
بررسـی قرارداد و با تصمیم گیـری درسـت درباره آن هـا، به طرق مختلف 

آن هـا را در جریان شـرکت بـه چرخـش درآورد.
وی در خصوص اهمیت تأمین مواد اولیه موردنیاز شرکت خاطرنشان 
کرد: با توجه به برنامه های تولید شرکت و شـرایط موجود در کشور باید 
واحدهای تولید، خرید و پشتیبانی به گونه ای هماهنگ عمل کنند که 

شرکت با کمترین چالش مواجه شود.
طیب نیـا در بخـش دیگـری از سـخنان خـود تصریـح کـرد: پـس از اینکـه 
محصـول موردنیـاز مشـتریان در شـرکت تولیـد شـد، یکـی از مهم تریـن 
فعالیت ها، حمل محصول است که باید با برنامه ریزی دقیق در حمل 

ریلی و جـاده ای به گونه ای عمل کنیم که محصول تولیدشـده به موقع 
به دسـت مصرف کننده و مشـتری موردنظر برسـد و از این طریق از وارد 

آمدن هرگونـه التهاب بـه بازار پیشـگیری کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اجرای به موقع طرح های توسعه 
کیـد قـرار داد و گفـت: با توجـه به نقـش و جایـگاه فـوالد مبارکه  را مـورد تأ
و تأثیـری کـه این شـرکت بـر سـایر صنایـع بـاال و پایین دسـت خـود دارد، 
روند پیشرفت پروژه های تعریف شـده در فوالد مبارکه به صورت آنالین 
از سـوی متولیان و مسـئوالن باالدسـت رصـد می شـود؛ به عبـارت دیگر 
برخی پروژه های توسعه فوالد مبارکه ملی و آبروی شرکت و صنعت فوالد 
کشـور هسـتند؛ ازایـن رو باید نظـارت دقیق تـری بر اجـرای کمـی و کیفی 

آن ها از سـوی دسـتگاه نظارت صـورت گیرد.
وی در بخـش پایانـی سـخنان خـود بـر اهمیـت آمـوزش و تعالـی 
فرهنگ سـازمانی کارکنـان، بهسـازی و زیباسـازی محیط هـای کاری، 
کمیـت روزافـزون  تکریـم هرچـه بیشـتر کارکنـان امانـی و پیمانـکار و حا
گرچه  کیـد کـرد و گفـت: ا نظـم و انضبـاط در همـه بخش هـای شـرکت تأ
در شـرکت شـاهد اجـرای برخـی پروژه هـا بـرای زیباسـازی محیـط کاری 
کارکنان بوده ایم کـه قابل تقدیر اسـت؛ اما باید به خاطر داشـته باشـیم 
در موضوعاتی که ذکر شد، هیچ انتهایی وجود ندارد و همچنان باید با 

بهبـود مسـتمر بـه شـرایط مطلوب تـری برسـیم. 

اصالح سیستم کنترل ماشین های استاکر 1 و 3 
واحد انباشت و برداشت ناحیه آهن سازی

مدیـر اجـرای پروژه هـای ناحیـه آهن سـازی فـوالد 
مبارکـه از اجـرای موفقیت آمیز پروژه اصالح سیسـتم 
کر ۱ و ۳ واحـد انباشـت و  کنتـرل ماشـین های اسـتا

برداشـت ایـن ناحیـه خبـر داد.
رضا خادم کیمیائی، بابیان اینکه این پروژه در بازه زمانی توقفات ناشی 
از محدودیت مصرف گاز و با رعایت کامل موارد ایمنی انجام شد، افزود: 
با توجـه بـه قدیمـی بـودن سیسـتم اتوماسـیون موجـود و نبـود قطعات 
یدکی که سـبب وقوع توقفات زیادی در واحد انباشـت و برداشـت شده 
بود، پروژه مذکور در قالب قرارداد طراحی، خرید، نصب و اجرای سیستم 

کر 1 و 3 به شرکت ایریسـا ابالغ شد. کنترل جدید ماشین های اسـتا
وی افـزود: پـروژه مذکـور در آذرمـاه 1401 طـی مـدت 1۲ روز و بـا کار 
شـبانه روزی و همدالنـه کلیـه عوامـل پـروژه اجـرا شـد و بـه بهره بـرداری 

. سـید ر
خـادم کیمیائـی، افزایـش قابلیـت اطمینـان و ارتقای سـرعت و دقـت در 
سیسـتم اتوماسـیون جدیـد، امـکان ردیابـی و آرشـیو کلیـه رخدادهـا و 
آالرم های ارسالی از سیستم اتوماسیون و به روزرسانی نقشه ها و مدارک 

فنـی را از مهم تریـن مزایـای اجـرای این پـروژه دانسـت.

 محمد حسنی رئیس اجرای پروژه های ناحیه آهن سازی نیز در همین 
زمینه افزود: پـس از ابالغ پروژه، عملیـات داده برداری و مهندسـی پروژه 
انجـام و متعاقـب آن خریـد تجهیـزات پـروژه علی رغـم شـرایط تحریمـی 
موجـود آغـاز شـد. سـاخت و تسـت تابلوهـای کنترلـی بـا همـکاری کامل 
مجموعـه اجـرای پروژه هـا و دسـتگاه نظـارت و بهره بـردار بـا صـرف زمـان 
تقریبی ۲500 نفر ساعت در کارگاه ساخت پیمانکار و همچنین عملیات 
اجرایی سـایت، نصب و راه اندازی سیسـتم اتوماسـیون با صرف بیش از 

1500 نفرسـاعت انجـام گردید.
در همین خصوص حمید بزاز رئیس انباشت و برداشـت افزود: ازجمله 
دسـتاوردهای مهـم این پـروژه می تـوان به بهبود کیفیت همگن سـازی 
مـواد در مرحلـه انباشـت و تشـکیل پایـل میکـس بـا کمیـت و کیفیـت 
مطلـوب، به روزرسـانی درایوهـای الکتریکـی و ارتقـای قابلیـت سـنکرون 
کرها که سبب افزایش آماده به کاری تجهیزات و افزایش طول  شدن استا
عمـر آن ها می شـود اشـاره کـرد. از طرف دیگـر، با توجـه بـه مانیتورینگ و 
آرشـیو تمامـی رخدادهـا و آالرم هـای ماشـین آالت، امـکان عیب یابـی و 
تحلیـل خرابی هـا در حداقل زمـان توسـط واحدهـای تولیـد و تعمیرات 

بهره بـرداری و کاهـش زمـان توقفـات اضطـراری میسـر خواهـد بود.

کباز کارشناس اجرای پروژه های ناحیه آهن سازی اضافه کرد:  مسیح پا
در ایـن پـروژه، ارتبـاط سیسـتم کنترل هـا و تابلوهـای مربوطـه از طریـق 
شـبکه Profinet و ارتبـاط درایوهـا بـا پردازنـده اصلـی از طریـق شـبکه 

Profibus صـورت گرفـت.
ازجملـه نـکات قابل ذکـر در ایـن پـروژه، تعویـض موتورهـای اصلـی 
کرها به تعداد ۶ موتـور ۷.5 کیلووات بـرای هر ماشـین هم زمان با  اسـتا
اصالح سیستم اتوماسـیون و تجهیز این موتورها به اینکودر به منظور 
نمایـش موقعیـت ماشـین ها در طـول پارک هـای انباشـت و برداشـت 
ح، نیـاز بـه نصـب پایـل بنـد جهـت کنتـرل  اسـت. بـا اجـرای ایـن طـر
محـدوده حرکـت ماشـین کـه سـابق بـر ایـن به صـورت دسـتی بـود رفـع 
شـد و در حـال حاضـر ایـن فراینـد به صـورت اتوماتیـک قابل کنتـرل و 

مانیتـور اسـت.
رضـا خـادم کیمیائـی مدیـر اجـرای پروژه هـای ناحیـه آهن سـازی در 
خاتمه از زحمـات مدیریـت و کارکنان شـرکت ایریسـا، اجـرای پروژه های 
آهن سـازی، دسـتگاه نظـارت، مدیریـت و کارکنـان بهره بـرداری ناحیـه 
آهن سـازی و همکارانـی کـه در برنامه ریـزی، اجـرا و راه انـدازی ایـن پـروژه 

مشـارکت داشـتند، تشـکر و قدردانـی کـرد.

رضا خادم کیمیائی
مدیر اجرای پروژه های ناحیه آهن سازی
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خبــــــر کوتاه

کثر کشورهای اتحادیه  با توجه به بحران انرژی، قیمت برق در ا
اروپا ازجمله آلمان، فرانسه، اسپانیا و بریتانیا در دسامبر ۲۰۲۲ 
نسبت به ماه نوامبر افزایش شدیدی داشته است. به گزارش 
GMK، در سال ۲۰۲۲، باالترین میانگین قیمت عمده ماهانه 
گوست بوده است. میانگین قیمت  برق در اتحادیه اروپا در ماه آ
برق در اتحادیه اروپا در دسامبر ۲۰۲۲ برابر ۲۹۴.۸ یورو در هر 
مگاوات ساعت گزارش شد.

صادرات سنگ آهن استرالیا در سال مالی ۲۰۲۲ از ۸5۰.۸3 میلیون 
تن سال قبل به ۸6۴.6۱ میلیون تن افزایش داشته است. برنامه اولیه 
افزایش 5 میلیون تنی صادرات سنگ آهن در کل سال ۲۰۲۲ بود ولی 
تا ۱5 میلیون تن نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایش داشت.  خرید سنگ آهن 
خلوص پایین توسط چینی ها افزایش داشت که به دلیل کاهش حاشیه 
سودشان بود. ژاپن و کره جنوبی نیز رتبه های بعدی را بین خریداران 
سنگ آهن استرالیا داشتند .

 خـبــــــــــــــــــر      

کثر نقاط اروپا افزایش قیمت برق در ا بهبود صادرات سنگ آهن استرالیا

افزایش ۷۵ درصدی نرخ گاز فوالدی ها 

در بودجه ۱۴۰۲

افزایش ظرفیت تولید به ۵۵ میلیون تن 

فوالد در کشور قطعی است

دولت در الیحه بودجه سال ۱۴۰۲، نرخ گاز صنایع فوالد 
را ۷۵ درصد افزایش داد.

، دولت در الیحه بودجه سال 140۲، نرخ گاز  به گزارش پترومتالز
خ گاز  صنایع فوالد را ۷5 درصد افزایش داد. با این افزایش، نر
فوالدی ها از ۲000 تومان به ازای هر مترمکعب به 3500 تومان به 

ازای هر مترمکعب افزایش می یابد.
ک پتروشیمی ها  طبق تبصره 14 الیحه بودجه، دولت نرخ خورا
را با 40 درصد افزایش از 5000 تومان به ۷000 تومان به ازای هر 
مترمکعب افزایش داده است. هم زمان ضریب نرخ گاز صنعت 
ک پتروشیمی ها بوده، با 10 واحِد  فوالد که 40 درصد نرخ خورا
درصد افزایش به 50 درصد رسیده است. برای بقیه صنایع نیز 

این ضریب 10 واحد درصد افزایش یافته است.
افزایش ۷5 درصدی نرخ گاز صنایع فوالد، بیشترین تأثیر را بر 
واحدهای احیا مستقیم که باالترین مصرف گاز را در صنعت 
فوالد دارند. این افزایش اوًال مستقیمًا حاشیه سود کارخانجات 
تولیدکننده آهن اسفنجی را کاهش می دهد و ثانیًا از طریق 
افزایش هزینه تولید آهن اسفنجی که ماده اولیه فوالدسازان 
است، هزینه تولید شمش و محصوالت فوالدی در کشور را 

افزایش می دهد.

مدیرعامل گروه سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 
)و معادن( با اشــاره به فعالیت حــدود ۷  هزار معــدن از ۱۱ هزار 
گفــت: درصورتی کــه  معــدن دارای پروانــه بهره بــرداری، 
محصوالت شن و ماســه را در نظر نگیریم، حدود ۶۹  درصد از 
تولیدات معدنی ما تنها از ۳۰۰ معدن دارای پروانه بهره برداری 

است.
به گزارش آرتان پرس، اردشیر سعدمحمدی اظهار داشت: ساالنه 
تقریبــًا 450 میلیــون تــن تولیــدات معدنی )منهــای محصوالت 
مربوط به شن و ماسه( در کشور داریم که بیانگر آن است که به طور 

متوسط تولید ما به ازای هر معدن فعال، بسیار پایین است.
وی گفت: هر معدن با توجه به مقدار ذخایر آن عمر مشخصی دارد 
که متناسب با آن باید برنامه صحیحی را برای برداشت ساالنه از آن 
مدون کرد و درصورتی که سیاســت گذاری دقیق برای استخراج 
ساالنه از معادن صورت نگیرد، فعالیت مدنظر صرفه اقتصادی 

بهینه نخواهد داشت.
ســعدمحمدی افــزود: تمــام فعالیت هــای مهندســی در همــه 
زمینه ها باید به نحوی منجر به توســعه و رشــد اقتصادی شود. 
مبنای تصمیم گیری های ما باید توجیه پذیری فعالیت علمی به 

لحاظ اقتصادی باشد.
وی بیان کرد: با توجه به نیــاز روزافزون معادن بــزرگ فعال ما به 
کتشافات عمقی، پرداختن به علوم روز دنیا یک ضرورت جدی  ا
کتشافات  اســت تا بتوان با داده های علمی و دقیق به طراحی ا

پرداخت.
سعدمحمدی تصریح کرد: آشنایی با تغییرات علمی و تکنیکی 
دنیا یک رکن اساسی برای پرورش نیروی متخصص و دست یابی 

به شرایط اقتصادی بهتر است.
وی ضمن اشــاره به ریزش های متعدد معادن در سطح کشور، 
گفت: شــاید بتوان گفت یکــی از بزرگ ترین ریزش هــای دنیا، در 
کشور ما و در معدن انگوران رخ داد که به دلیل عدم رعایت مسائل 
فنی و محاسبات دقیق علمی در تعیین پایداری شیب معدن و 
پله های معدنی صــورت گرفت و منجر به ریــزش ۲5 میلیون تن 

ماده معدنی و به خطر افتادن شرایط ایمنی شد.
مدیرعامل گروه سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات )ومعادن( 
گر ما دقت علمی کافی در  افزود: این حوادث بیانگر آن است که ا
محاسبات تخصصی معدنی نداشته باشیم، تصمیم گیری های 
درستی در اجرا نیز نخواهیم داشــت که این مهم باعث افزایش 

هزینه ها و ضربه بر پیکره اقتصاد خواهد بود.
ســعدمحمدی ادامــه داد: اینکــه مــا بتوانیــم تعییــن کنیــم که 
بیشترین میزان سوددهی و بهره وری از چه میزان تولید به دست 
می آید، یک ضرورت است و تشخیص اینکه این میزان از تولید چه 
تمهیداتی را به لحاظ ژئوتکنیکی نیاز دارد و شناسایی رفتار سنگ 
در معادن روباز و زیرزمینی، موضوعاتی کامًال فنی و علمی هستند 
که باید از طریق متخصصان این حوزه به مدیران ارشد انتقال یابد 
که این مسئله خود بیانگر فضای باز و پذیرای بخش معدن برای 

دانشجویان و فعاالن علمی این حوزه است.
وی گفت: دانشجویانی که تصور می کنند معدن فضای محدودی 
دارد و ممکن است امکان کار و فعالیت نداشته باشند، باید توجه 
کنند که به عنوان مثال ما تنها در بخش فوالد، هدف گذاری 55 
میلیون تنی را برای سال 1404 در نظر گرفته ایم که دست یابی به 
ظرفیت تولید آن قطعی است، اما رسیدن به این میزان از تولید، 
نیازمند استخراج ساالنه حدود 1۶0 میلیون تن سنگ آهن است 
که بــا توجه به تولید فعلــی 100 میلیون تنــی، نیازمنــد افزایش ۶0 

درصدی در تولید این ماده معدنی هستیم.
سعدمحمدی افزود: عالوه بر آن، حدود 15 میلیون تن ظرفیت 
فوالدســازی با پیشــرفت باالی ۲0 درصد را نیز در دست ساخت 
داریم که به معنای افزایش نیاز ما به اســتخراج ســنگ آهن و به 
کتشافی و پیگیری علوم و  دنبال آن توجه ویژه به فعالیت های ا

فناوری های روز دنیا و پرورش متخصصان معدنی است.

مدیرعامـل فـوالد مبارکـه در جریـان بازدیـد از رونـد 
اجـرای پروژه هـای شـرکت بـر تسـریع و انجـام کیفـی 

کیـد کـرد. ح هـا تأ ایـن طر
محمدیاسـر طیب نیا اظهار داشـت: در شـرایط اقتصاد رقابتی، بخشی 
از سـود سـازمان ها و بنگاه هـای اقتصـادی از فراینـد تولیـد محصـوالت 
، کیفیـت  حاصـل می شـود، محصوالتـی کـه بـا قیمـت تمام شـده کمتـر
و تنـوع بیشـتر و البتـه قابل عرضه بـه بازارهـای داخلـی و جهانـی تولید و 

روانـه بـازار می شـوند.
وی در همیـن زمینـه تصریح کـرد: بخـش قابل توجـه دیگری از سـود که 
بـرای ذی نفعـان شـرکت حاصـل می شـود مربـوط بـه اجـرای پروژه های 
توسـعه سـازمان و به طورکلـی توسـعه محوری شـرکت اسـت کـه در ایـن 
فراینـد، متولیـان اجـرای پروژه هـای توسـعه می کوشـند تـا با همـکاری و 
، پروژه هـا را در زمـان مقـرر و حتـی زودتـر از موعـد  همدلـی هرچـه بیشـتر
تکمیـل کننـد و بـه بهره بـرداری برسـانند. در چنیـن حالتـی اسـت کـه 
سـازمان و در نهایت ذی نفعـان نتیجه سـرمایه گذاری خود را مشـاهده 

خواهنـد کـرد.
مدیرعامـل فـوالد مبارکـه بـا اشـاره بـه اهمیـت هریـک از پروژه هـای در 
دست اجرا و ضمن قدردانی از تالش همه کارکنان شرکت های پیمانکار 
و همـکاران فـوالد مبارکـه در بخـش اجـرای پروژه هـا خاطرنشـان کـرد: 
تعریـف، طراحـی و اجـرای هریـک از ایـن پروژه هـا در شـرکت در کامل تـر 
شدن زنجیره تولید و پایداری شرکت نقش ارزنده ای دارد؛ ازاین رو باید 

در اجـرای بهینـه و سـریع تر آن هـا از هیچ کوششـی دریـغ نکنیم.
تشریح روند اجرای پروژه های توسعه آهن سازی

مدیـر اجـرای پروژه هـای آهن سـازی در گفت وگـو بـا خبرنـگار فـوالد در 
تشـریح روند اجـرای پـروژه توسـعه انباشـت و برداشـت گفت: ایـن پروژه 
در حـال حاضر بـه پیشـرفت کلـی بیـش از ۶0 درصـد و پیشـرفت اجرایی 
۷8 درصـد رسـیده اسـت و مهم تریـن فعالیت هـای انجـام شـده در آن 
: ریل گـذاری جهـت نصـب ماشـین ریکالیمـر پـارک شـماره  عبارت انـد از
کر پـارک  1 به طـور کامـل انجـام شـده اسـت؛ ریل گـذاری ماشـین اسـتا
شـماره ۲ دارای پیشـرفت ۹5 درصدی است؛ فونداسـیون های مربوط 
، سیسـتم آب پـاش پـارک 1 و نـوار نقاله هـا بـه پایـان  کر بـه ماشـین اسـتا
رسیده اسـت؛ عملیات تسـطیح پارک شـماره ۲ دارای پیشـرفت حدود 
8۶ درصد اسـت؛ فعالیت های نصب و تنظیم مکانیکال نوارهای نقاله 

4 و 5 در حـال انجـام اسـت.
رضـا خـادم کیمیائـی خاطرنشـان کـرد: علی رغـم مشـکالت ناشـی از 
تحریم هـای ظالمانـه، برخـی از اقـالم عمـده پـروژه، نظیـر نوارنقاله هـا، 

، گیربکس هـا، ویبـرو فیدرهـا و سیسـتم های توزیـن و سـایر اقـالم  موتـور
ضـروری تأمیـن شـده اسـت.

وی در ادامه از پیشرفت ۲5 درصدی نصب ماشین آالت جدید انباشت 
و برداشـت ناحیـه آهن سـازی خبـر داد و گفـت: بـه مـوازات انجـام پـروژه 
توسعه، نصب ماشین آالت جدید انباشت و برداشت ناحیه آهن سازی 
در پارک های انباشت و برداشت موجود و جدید )واحد شهید خرازی( 
در حال انجام است. پل ها و سازه های اصلی و چرخ های ماشین آالت 
و بخشـی از پلتفرم هـای دسترسـی نیـز نصـب شـده و پیش مونتـاژ و 

جوشـکاری سـازه ها در حـال انجام اسـت.
خـادم کیمیائـی در ادامـه بـه رونـد اجـرای پـروژه کامیـون ریـز ناحیـه 
آهن سـازی اشـاره کـرد و در ایـن بـاره افـزود: در حـال حاضـر پـروژه دارای 
کلـی بیـش از ۲0 درصـد اسـت و مهم تریـن فعالیت هـای  پیشـرفت 
: فـاز مهندسـی پـروژه دارای  انجام شـده بـرای ایـن بخـش عبارت انـد از
پیشـرفت ۹۲ درصـد اسـت؛ قراردادهـای تأمین کننـدگان اصلـی و 
پیمانکاران دست دوم منعقد شده است؛ عملیات احداث و معماری 
اتـاق بـرق پـروژه دارای 88 درصـد پیشـرفت اسـت؛ نصـب راه پله هـا و 
دسترسـی های مخـازن ذخیـره و اسـکلت فلـزی در حـال انجـام اسـت.
تشریح روند اجرای پروژه احداث گمرک اختصاصی و گیت 

محصول فوالد مبارکه و رختکن و رستوران کمپ پیمانکاران
بـه گـزارش خبرنـگار فـوالد، مدیـر اجـرای پروژه هـای جنبی و پشـتیبانی 
فوالد مبارکه نیز ضمن پاسخ گویی به سـؤاالت خبرنگار فوالد به تشریح 
رونـد اجـرای پـروژه احـداث گمـرک اختصاصـی و گیـت محصـول فـوالد 

مبارکـه و رختکـن و رسـتوران کمـپ پیمانـکاران پرداخـت.
مهران سـعیدی گفت: پـروژه احداث گمـرک اختصاصی و توسـعه گیت 
محصول در زمینـی به وسـعت ۲۶ هکتـار در سـایت قراضـه در مجاورت 
درب زرین شهر در دو فاز تعریف گردیده است. هدف از این پروژه حذف 
یـا کاهـش هزینه هـای انبـارداری گمـرک جمهـوری اسـالمی، کاهـش یـا 
حـذف هزینه هـای دمـوراژ )عـدم برگشـت و تخلیـه کانتینرهـا(، کاهـش 
زمان ترخیـص کاال، کاهش هزینه هـای حمل کانتینرهـا از طریق حمل 
ریلـی و دسترسـی سـریع و چابـک بـه کاالهـای اسـتراتژیک و موردنیـاز 

بهره بـرداری و تولیـد اسـت.
وی در خصـوص مزایـای اجـرای ایـن پـروژه گفـت: اجـرای ایـن پـروژه 
می تواند تا بیش از 380 میلیارد تومان در سـال کاهش هزینه و بازگشت 
سـرمایه بـرای فـوالد مبارکه در بـر داشـته باشـد. همچنین ایجـاد گمرک 
اختصاصی با این ظرفیـت در مجموعه اسـتان اصفهـان به عنوان یکی 
از اسـتان های صنعتی کشور، کمک شـایانی به گسـترش و رشد صنایع 

به ویـژه فـوالد خواهـد کـرد کـه بخشـی از آن مقدمـه تعریـف مناطـق آزاد 
تجـاری در منطقـه مرکـزی ایـران خواهـد بود.

سـعیدی اظهـار داشـت: فـاز اول ایـن پـروژه در تاریـخ 1400/11/18 بـا 
تحویـل زمیـن شـروع شـد و پیش بینـی می شـود در پایـان سـال 140۲ 
بـه اتمـام برسـد. در فـاز اول، عملیـات اجرایـی احـداث سـوله های انبـار 
سرپوشـیده با متراژ تقریبـی 4 سـوله 8500 مترمربعی درمجمـوع 34000 
مترمربع و در حدود ۲۲40 تن اسـکلت فلزی، احداث ساختمان اداری 
گمرک، انبـار انتظامات، سـالن انتظـار و سـاختمان های باسـکول گیت 

محصـوالت انجـام خواهـد شـد.
تأمین ورق هـای اسـکلت فلزی سـوله ها و پوشـش سـقف ها، تجهیزات 
 DOCK( مکانیکـی و الکتریکـی ایـن پـروژه شـامل سـکوهای بارانـداز
LEVELER(، روشنایی سوله ها و کل محوطه بارانداز گمرک، سیستم 
نظارت تصویری محوطه، سیستم اعالم حریق انبارها، سیستم توزین 
۶0 تنـی باسـکول های گمـرک و گیـت محصـول و تأمیـن تجهیـزات برقی 

جهـت نصـب در پسـت های بـرق مهم ترین اقـالم ایـن پروژه هسـتند.
وی در توضیـح فـاز دوم ایـن پـروژه خاطرنشـان کـرد: فـاز دوم ایـن پروژه 
شامل انبارهای بارانداز به صورت روباز و خط راه آهن در دست پیگیری 
و الحـاق بـه ایـن قـرارداد اسـت و اتمـام آن بـرای سـال 1403 پیش بینـی 

گردیـده اسـت.
بـه گفتـه مدیـر اجـرای پروژه هـای جنبـی و پشـتیبانی فـوالد مبارکـه بـر 
حسـب ضـرورت و تـوان فنـی موجـود و همچنیـن به منظـور متمرکـز 
سـاختن و بهبـود سـرویس دهی بـه پیمانـکاران در مجموعـه کمـپ 
پیمانکاران )کمپ لوکوموتیـو(، احداث عملیات اجرایـی پروژه رختکن 
و رسـتوران کمپ پیمانـکاران به صورت دسـتور کار بـه این قـرارداد ابالغ 
گردیـده اسـت کـه عملیـات اجرایـی و تحویـل زمیـن ایـن پـروژه نیـز بـا 
زیربنـای تقریبـی ۷۲00 مترمربع و در دوطبقه شـامل رختکـن با ظرفیت 

1800 نفـر در تاریـخ 1401/۹/۲0 آغـاز شـده اسـت.
گی هـای بـارز و شـاخص ایـن مجموعـه  وی خاطرنشـان کـرد: از ویژ
می تـوان بـه اسـتفاده از ورق هـای تولیـدی فـوالد مبارکـه در طراحـی 
و سـاخت اسـکلت فلـزی آن بـا اسـتفاده از سیسـتم متـداول عرشـه 
فـوالدی بـا اتصـاالت درختـی- پیچـی اشـاره کـرد. پیش بینـی می شـود 
عملیـات اجرایـی ایـن پـروژه به صـورت سـفت کاری تـا پایـان فروردیـن 

140۲ پایـان یابـد.
سـعیدی در بخـش پایانـی سـخنان خـود اعـالم کـرد: فـاز نـازک کاری و 
تکمیل کارهای دسترسـی و محوطه در دسـت تدوین اسـناد و برگزاری 

مناقصـه اسـت.

بازدید مدیر عامل فوالد مبارکه
 از روند پیشرفت طرح های توسعه

تعریـف، طراحـی و اجـرای هریـک از ایـن 
پروژه ها در شرکت در کامل تر شدن زنجیره 
تولیـد و پایـداری شـرکت نقـش ارزنـده ای 
دارد؛ ازاین رو باید در اجرای بهینه و سریع تر 

آن هـا از هیچ کوششـی دریغ نکنیم

ایجاد گمرک اختصاصی با این ظرفیت در 
مجموعه استان اصفهان به عنوان یکی از 
استان های صنعتی کشور، کمک شایانی 
بـه گسـترش و رشـد صنایـع به ویـژه فـوالد 
خواهد کرد که بخشی از آن مقدمه تعریف 
مناطق آزاد تجاری در منطقه مرکزی ایران 

خواهد بود
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استونی واردات محصوالت فوالدی از  روسیه را ممنوع کرد کاهش تقاضای مواد اولیه فوالدسازی در اروپا

ک اوکراین، هیئت مدیره مالیات و  با توجه به حمله نظامی روسیه به خا
گمرک استونی واردات محصوالت فوالدی و چدنی از فدراسیون روسیه 
به استونی را ۹ ژانویه ۲۰۲3 ممنوع کرد. طبق این بیانیه محصوالت 
فوالدی خریداری شده از روسیه باید از مرز استونی بازگردانده شوند یا 
مصادره خواهند شد. همچنین لوله ها، شلنگ ها، مصالح ساختمانی، 
محصوالت پالستیکی، ابزارآالت و... از جمله دیگر مواردی هستند که 
واردات آن ها به اتحادیه اروپا ممنوع است.

تولید ضعیف آهن و فوالد در اتحادیه اروپا منجر به کاهش تقاضای مواد 
اولیه در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۲ و اوایل سال ۲۰۲3، به ویژه برای 
سنگ آهن با عیار باال و گندله شده، درحالی که تقاضای زغال سنگ 
کک شو با توجه به هزینه باالی انرژی در سال ۲۰۲۲ و محدودیت های 
کتبر ۲۰۲۲ اعالم  تجارت زغال سنگ روسیه باال رفته است. یوروفر در ا
کرد که چشم انداز بازار فوالد در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲3 منفی تر 
شده است.

خـبــــــــــــــــــر            

آزمایشگاه محصول فوالد مبارکه؛ معتمد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
امروزه با توجه به اهمیت روزافزون تنوع و کیفیت 
انواع محصوالت فوالدی در دنیا که نقش مهمی در 
سودآوری فوالدسازها دارد، آزمایشگاه ها در فرایند 

تولید این محصوالت نقش ارزنده ای ایفا می کنند.
در این شماره از خبرنامه فوالد، خبرنگار روابط عمومی به سراغ 
محمدعلی مراثی، رئیس آزمایشگاه محصول فوالد مبارکه رفته است 

تا شما خوانندگان محترم را با فعالیت های این واحد بیشتر آشنا کند.

در ابتدا قدری درباره آزمایشگاه محصول توضیح دهید.
شرکت فوالد مبارکه از بدو تأسیس به منظور حصول اطمینان از کیفیت 
محصوالت و همچنین تحویل محصول منطبق با استانداردهای 
بین المللی و نیاز مصرف کنندگان، واحدی را تحت عنوان آزمایشگاه 

محصول به صورت عملیاتی در شیفت و روزکار ایجاد کرده است.
نقش آزمایشگاه محصول در فوالد مبارکه چیست؟

آزمایشگاه محصول  در هر ماه  انجام حدود 10 هزار نمونه گیری، بیش از 
15 هزار نمونه سازی و انجام آزمون و همچنین پایش انطباق محصوالت 
خطوط تولید نورد گرم و سرد با استانداردهای بین المللی محصوالت 

تولیدی، براساس نیاز مشتری را بر عهده دارد.
آزمون های موردنیاز هر محصول در این واحد بدون وقفه و در زمان 
مناسب با بهره گیری از 58 نفر از کارکنان مجرب و آموزش دیده در چهار 
شیفت کاری انجام می گردد. با توجه به اینکه آزادسازی و حمل این 
محصوالت در گرو ثبت نتیجه آزمون ها و تأیید آزمایشگاه است، انجام 
ع وقت همواره در دستور کار آزمایشگاه بوده و ضمن بررسی  آزمون در اسر
مستمر آن در اهداف واحد، تعامالت الزم با خطوط در این خصوص 

انجام می پذیرد.
درباره کنترل و اعتبارسنجی نتایج آزمون این آزمایشگاه بیشتر 

توضیح دهید.
به منظور انجام آزمون دقیق و صحیح، از تجهیزات معتبر و به روز استفاده 
می شود و تنوع گرید و ضخامت محصوالت، منجر به تهیه تجهیزاِت 
انجام آزمون در گستره های مختلف می گردد. در همین راستا جهت 
کنترل اعتبار نتایج، عالوه بر کالیبراسیون سالیانه تجهیزات توسط 
مراجع معتبر بین المللی، این موارد نیز صورت می پذیرد: انجام آزمون 
مهارت و مقایسات بین آزمایشگاهی با آزمایشگاه های معتبر به صورت 
ساالنه؛ انجام آزمون های مقایسه عملکرد دوتایی و بررسی تکرارپذیری و 
تجدیدپذیری آزمون ها به صورت شش ماهه؛ بررسی نتایج توسط کنترل 

چارت به صورت ماهانه، هفتگی و روزانه.

آزمون محصوالت، درباره  نتایج  با توجه به اهمیت 
توانمندی های سخت افزاری و تجهیزات این واحد توضیح 

دهید.
جهت توسعه توانمندی های آزمایشگاه ها، آزمایشگاه محصول با خرید 
تجهیزات جدید، افزایش فضای انجام آزمون و توانمندسازی مستمر 
کارکنان، توانسته است همکاری مناسبی با واحدهای طراحی و تولید 
محصوالت جدید داشته باشد. توانایی انجام آزمون های مرتبط با 
محصوالت محیط ترش، ورق های الکتریکی، ورق های زنگ نزن، 
محصوالت Bake hardening، ورق های لعاب پذیر و...، تهیه دستگاه های 
کشش، سقوط آزاد وزنه با ظرفیت 40 هزار ژول، کشش عمیق، اندازه گیری 

افت مغناطیسی و... ازجمله این موارد است.
ارتباط کاری آزمایشگاه با سایر واحدهای شرکت چگونه 

است؟
این واحد همواره با واحدهای متالورژی و روش های تولید، دفاتر فنی 
تولید، پشتیبانی فنی مشتریان، کنترل مواد، فروش، کنترل کیفی 
و... در راستای بررسی مواد ورودی، شکایت مشتریان، انجام بازرسی 
محصوالت، شناسایی عیوب فرایند تولید و پروژه های تحقیقاتی 

به صورت مداوم همکاری های الزم را داشته است.
آزمایشگاه محصول فوالد مبارکه در کشور از چه جایگاهی 

برخوردار است؟
به طورکلی آزمایشگاه های شرکت فوالد مبارکه، زیر نظر مدیر آزمایشگاه ها، 
با تالش متخصصان و کارکنان خود موفق به اخذ گواهینامه تأیید 
صالحیت ISO/IEC 17025-  2017از مرجع بین المللی TURKAK و 
همچنین مرکز ملی صالحیت ایران )NACI( شده و نیز معتمد مؤسسه 
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است. بر این اساس آزمایشگاه 
محصول فوالد مبارکه از معتبرترین واحدهای آزمایشگاهی در ایران و 

منطقه است.
قدری درباره انواع آزمایش هایی که در این واحد انجام 

می شود توضیح دهید.
در خصوص گستردگی و تنوع آزمون های این واحد می توان به این موارد 
 R & اشاره کرد: آزمون کشش تک محور با قابلیت اندازه گیری پارامترهای
کستنسیومترهای مکانیکی و ویدئویی از محدوده    N value با استفاده از ا
0.1 تا 480 کیلونیوتن در دمای محیط و دماهای باال؛ آزمون سختی و 
کول، برینل و ویکرز؛ آزمون ضربه شارپی  میکروسختی در مقیاس های را

تا 450 ژول در دمای محیط و دماهای زیر صفر؛ آزمون خمش؛ متالوگرافی 
و بررسی ساختار میکروسکوپی، اندازه گیری میزان و نوع ناخالصی و 
تعیین اندازه دانه؛ آزمون سقوط آزاد وزنه )DWTT( در دمای محیط 
؛ آزمون لعاب پذیری ورق؛ آزمون اندازه گیری افت  و دماهای زیر صفر
مغناطیسی ورق با دستگاه اپشتین؛ آزمون زبری سنجی؛ آزمون کشش 
عمیق )ERICHSEN, FLD, Flangability(؛ آزمون بازگشت فنریت ورق 

.)Spring Back(
سخن پایانی؟

تمامی تالش مدیریت و کارکنان فوالد مبارکه بر این است که محصوالتی 
با استانداردهای به روز بین المللی و مورد درخواست مشتریان داخلی و 
خارجی تولید کنند. آزمایشگاه های شرکت نقش مؤثری در تحقق این 
هدف دارند و همه همکاران با همدلی و مشارکت جمعی تمام تالش 
خود را به کار می گیرند تا فوالد مبارکه هر روز به لحاظ تنوع و کیفیت 
محصول به دستاوردهای باارزش تری دست یابد. در تحقق این امر 
باید از تالش تمامی همکاران از ابتدایی ترین بخش تولید تا خطوط 
نهایی و همچنین از حمایت های مدیریت شرکت صمیمانه تشکر و 

قدردانی کنیم.

خبر بین الملل

گیری  صنعت فوالد چین، سال ۲۰۲۲ با روند نزولی فرا
روبه رو بود. مصرف و تولید فوالد خام کاهش یافت و قیمت ها 
نیز در کل نزولی بودند. تولید فوالد خام در سال گذشته حدود 
۲۴ میلیون تن کاهش یافت؛ درحالی که واردات نیز حدود ۴ 

میلیون تن افت داشت که به دلیل مصرف کمتر بود.
 این کشور سال ۲0۲۲ را با کاهش ۲.34 درصدی در تولید فوالد 
خام با 100۶.۹۲ میلیون تن به پایان برد که عمدتًا به دلیل کاهش 
ک و افزایش بی سابقه  تقاضای ناشی از عملکرد ضعیف بخش امال
آمار ابتال به کرونا و قرنطینه های شدید آن بود. واردات فوالد نیز با 
کاهش قابل توجه ۲۶ درصدی به 11 میلیون تن رسید که بازهم 
نشانگر سطوح پایین تقاضا در سال گذشته بود. صادرات فوالد 
چین نیز در حدود ۶۷ میلیون تن ثابت ماند؛ در واقع صادرات به 
دلیل درگیری روسیه و اوکراین ثابت ماند. صادرات فوالد روسیه و 
اوکراین در سال گذشته به شدت آسیب دید که به چین اجازه داد 

برخی از بازارها را در اختیار بگیرد.
واردات گندله و سنگ آهن

همچنین واردات گندله به چین در سال گذشته ۲۶ درصد 
کاهش یافت و به حدود 1۷ میلیون تن رسید. واردات سنگ آهن 
در میزان 10۹۶.۶3 میلیون تن ثابت بود. واردات گندله در پاسخ 
به تعرفه صادراتی 45 درصدی که هند در ماه مه ۲0۲۲ وضع کرده 
بود کاهش یافت. هند بزرگ ترین صادرکننده گندله به چین در 
دو سال گذشته بوده است، اما صادرات سنگ آهن و گندله آن در 
سال گذشته 58 درصد کاهش داشت. تولید داخلی سنگ آهن 
چین با وجود کاهش مصرف، در سال گذشته با 4 درصد افزایش 
به بیش از هزار میلیون تن رسید. سنگ آهن چین خلوص پایینی 
دارد و فقط 30 تا 40 درصد از آن می تواند در فوالدسازی استفاده 
شود، ازاین رو برای دست یابی به سطح قابل استفاده برای 

فوالدسازی، نیاز به تولید در حجم بیشتری است.
واردات زغال سنگ

واردات زغال سنگ کک شو با 14 درصد افزایش در سال ۲0۲۲ 
به بیش از ۶۲ میلیون تن رسید که عمدتًا به دلیل واردات ارزان 
از روسیه بود. با تشدید تحریم های غرب علیه روسیه، روسیه 
به دنبال بازارهای جایگزین رفت و یکی از مهم ترین آن ها چین 
بود. جدای از این، چین با مشکالتی در خصوص عرضه مغولستان 

مواجه بود که زمینه را برای واردات روسیه فراهم کرد.
واردات قراضه

واردات قراضه با کاهش 5 درصدی نسبت به سال قبل به 4۷0 
هزار تن رسید که عمدتًا به دلیل کاهش صادرات ژاپن بود. چین 
قراضه را از ژاپن خریداری می کند، اما تولید قراضه خود ژاپن به 
دلیل کاهش سرعت در صنعت خودروی آن در بحبوحه رکود 
جهانی و افزایش مصرف قراضه داخلی آن، کاهش یافت. قیمت 
فوالد چین تا ژوئن سال گذشته در سطوح باالیی قرار داشت، اما 
در بحبوحه رکود جهانی از ماه اوت روند نزولی داشت و در دسامبر 
۲0۲۲ بار دیگر در راستای بهبود سایر بازارهای جهانی با تصحیح 

مثبت قیمت روبه رو شد.
   منبع: فوالد ایران

تولید زغال سنگ هند طی دسامبر سال ۲۰۲۲ میالدی 
شاهد رشد ۱۰.8 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل 

بود.
تولید  Construction World، میزان  گزارش وب سایت  به 
زغال سنگ هند طی دسامبر سال ۲0۲۲ میالدی با رشد 10.8 
درصدی نسبت به دسامبر سال گذشته میالدی به 8۲ میلیون 
و 8۷0 هزار تن افزایش یافت. همچنین میزان تولید زغال سنگ 
این کشور طی مدت یادشده، شاهد رشد ۹.۲ درصدی نسبت 
به نوامبر سال ۲0۲۲ میالدی بود. این در حالی است که میزان 
ارسال زغال سنگ این کشور از ۷4 میلیون و ۹50 هزار تن در 
دسامبر ۲0۲1 میالدی به ۷8 میلیون و ۹10 هزار تن در دسامبر سال 

کی از رشد 5.۲ درصدی است. ۲0۲۲ میالدی افزایش یافت که حا
هند یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان زغال سنگ 
جهان است و صنعت زغال سنگ از منابع اصلی درآمد ایاالت 
مختلف و همچنین دولت مرکزی این کشور به شمار می رود. 
همچنین حدود ۷0 درصد از برق تولیدی این کشور از طریق 

زغال سنگ صورت می گیرد.
   منبع: ایمیدرو

مروری بر تحوالت فوالد چین در  ۲۰۲۲

افزایش ۱۱ درصدی تولید زغال سنگ هند 

در دسامبر ۲۰۲۲ میالدی

آینده فوالد مبارکه روشن است
مدیرعامل اسبق فوالد مبارکه و رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران:

در آستانه فرارسیدن ۲۳ دی ماه سالروز افتتاح شرکت 
فوالد مبارکه برخی دست اندرکاران فرایند ساخت 
این کارخانه و مدیران سایر صنایع فوالدی کشور 
در مصاحبه با خبرنگار ایراسین، این روز خجسته را تبریک گفتند و 

دراین باره چنین گفتند:

بهرام سبحانی مدیرعامل اسبق فوالد مبارکه و رئیس انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران: 

آینده فوالد مبارکه روشن است

۲3 دی ماه، سی امین سالگرد تأسیس فوالد مبارکه را به کارکنان آن تبریک 
می گویم. آنچه در زمان ساخت و راه اندازی این شرکت مطرح شد، یعنی 
احداث یک کارخانه ۲.5 میلیون تنی،  با واقعیتی که امروز رخ داده است 
 اصًال قابل قیاس نیست. کارخانه ای که در دهه ۶0 احداث و در دهه
که امروز به نام فوالد مبارکه   ۷0 راه اندازی شد نطفۀ صنعتی شد 
کندگی فوالد مبارکه به وسعت کل کشور است. از  می شناسیم. امروز پرا
نگاه مهندسی کارخانه، فوالد مبارکه از چند ُبعد قابل بررسی است. یکی 
 ، ُبعد اقتصادی که این مجموعه با سرمایه گذاری در جای جای کشور
تعداد زیادی اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده و از محل این 
فرصت های شغلی، از معدن تا تولید محصول نهایی، ثروت تولید می شود 
و این امر در تولید ناخالص کشور نقش مؤثری دارد. این ُبعد مستقیم 

قضیه است. به طور غیرمستقیم نیز با شکل گیری این صنعت بسیاری 
از صنایع دیگر در باال و پایین دست شکل می گیرند و این اشتغال زایی 
و تولید ثروت، از تولید مواد اولیه و انواع نسوزها گرفته تا انواع تجهیزات و 

اقالم خدماتی، هر روز ابعاد تازه تری به خود گرفته است.
در معدن برای تولید 10 میلیون تن فوالد باید 30 میلیون تن سنگ آهن 
استخراج شود تا 15 میلیون تن کنسانتره به دست آید. به این ترتیب 
حجم زیادی از نیروی کار و ماشین آالت و تجهیزات در معدن و سایر 
بخش ها فعال می شوند. از دل این صنعت صنایع لوازم خانگی، لوله 
و پروفیل، خودروسازی، ماشین سازی و... زاده می شود. صنایعی که 
گر فوالد مبارکه نبود، شاید هرگز در شرایط تحریم شکل نمی گرفتند یا  ا
وضعیت دیگری داشتند. پس در پرتو شکل گیری فوالد مبارکه است که 
صنایع پایین دستی هم شکل گرفته اند و توسعه پیدا کرده اند. در حوزه 
اشتغال زایی به ازای یک شغل مستقیم در صنعت فوالد حدود ۲0 تا ۲5 
فرصت شغلی غیرمستقیم ایجاد می شود. در صنعت حمل ونقل نیز 
تحوالت و اشتغال بسیار زیادی ایجاد شده است. فوالد مبارکه از بدو 
تأسیس با ظرفیت ۲.4 میلیون تن شروع کرد و امروز بزرگ ترین صنعت 
خاورمیانه و شمال آفریقا شده است و همچنان به توسعه خود ادامه 
می دهد. شاید امروز برای فوالد مبارکه مقرون به صرفه باشد که بخشی 
از خطوط تولید خود را به بیرون از کشور و جایی که برایش ارزش افزوده 

و بازار وجود داشته باشد، منتقل کند و همچنان با موفقیت پیش رود.
آینده فوالد مبارکه روشن است؛ فوالد مبارکه به جایی رسیده که 

محصوالتش شهرت جهانی دارد و این شهرت جهانی یعنی فوالد مبارکۀ 
10 میلیون تنی به بازار ۲ میلیارد تنی جهانی وصل است و این بزرگ ترین 

توفیقی است که برای کشور ایجاد شده است.

ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:
نام فوالد مبارکه باعث افتخار صنعت فوالد و کشور است

فوالد مبارکه فرزند انقالب است و هرگونه بی مهری و قضاوت نادرست 
درباره فوالد مبارکه بی مهری نسبت به انقالب است. این شرکت دین 
بزرگی را به کشور ادا می کند و جزو پرچم داران اقتصاد کشور است. چنین 
روزی جای تبریک دارد. باید به فوالد مبارکه افتخار کنیم. دانش این 
شرکت در تولید ورق و اسلب بی نظیر است. در سراسر کشور شرکت هایی 
متعددی در گروه فوالد مبارکه اداره و رهبری می شوند. به طورکلی نام 

فوالد مبارکه باعث افتخار صنعت فوالد و کشور است.

دکتر بهمن آرمان از مدیران دوران ساخت فوالد مبارکه:
با فروش نفت، تکنولوژی خریداری شد

 به یقین می توان گفت فوالد مبارکه بزرگ ترین سرمایه گذاری صنعتی 
 تاریخ ایران است. ظرفیت اولیه ای که ایتالیایی ها اعالم کرده بودند

 ۲.4 میلیون تن فوالد مذاب و در ادامه تبدیل این میزان به ورق گرم و سرد 

بود. خطوط گالوانیزه و قلع اندود نیز که در طراحی کارخانه دیده شده 
بود تحقق پیدا کرد. در شرایط جنگ این مجموعه ساخته شد و درواقع 
با فروش نفت، تکنولوژی آن خریداری شد. کمتر کسی باور داشت که در 
چنین مکانی که فقط چند کانکس وجود داشت و حتی وسیله گرمایشی 
موردنیاز را با خودمان به این منطقه می آوردیم، بزرگ ترین کارخانه 
فوالدسازی خاورمیانه ریشه دار شود. بسیاری از کارخانه های کشور قبل 
از فوالد مبارکه بنا نهاده شده اند، اما هیچ گاه به اندازه فوالد مبارکه رشد 

نکردند و اثرگذار نبوده اند.
فوالد مبارکه نقطه عطفی در تاریِخ صنعتی شدن ایران است. در 
بخش های مختلف، شکل گیری و توسعه سایر صنایع، تولید بسیاری از 
ورق های موردنیاز صنایع انتقال نفت و گاز ازجمله خط انتقال نفت و گاز 
گوره به جاسک، صنایع خودروسازی و پروفیل و... همه و همه از برکات 
گر تحریم هم نبودیم،  گر فوالد مبارکه نبود، حتی ا این صنعت مولد است. ا
بودجه  عظیمی برای واردات ورق موردنیاز صنایع کشور باید صرف 
می شد. به واسطه ُشغلم از کره جنوبی تا ولز انگلستان، کارخانه های 
فوالدسازی زیادی را دیده ام، ولی کارخانه ای به این عظمت که زنجیره 
تولید در آن زیر یک سقف قرار گرفته باشد، شاید به ندرت وجود داشته 
باشد یا اصًال نباشد و این ویژگی شاخص فوالد مبارکه است. به گواه برخی 
آمار حدود 31 نفر در فرایند ساخت فوالد مبارکه جان خود را از دست 
داده اند، ولی فکر می کنم کسانی که زنده ماندند توانستند دینشان را 

به آن ها ادا کنند.
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خبــــــر کوتاه

با توجه به بحران انرژی و عدم اطمینان در بازار اروپا، خریداران اروپایی 
در سال ۲۰۲3 نیز به معامالت کوتاه مدت و خرید محدود ادامه 
خواهند داد. به گزارش GMK، وب سایت Eurometal اعالم کرد عدم 
اطمینان در موردتقاضا و هزینه های تولید در سال ۲۰۲۲ منجر به تغییر 
عادات خریداران در بازارهای فوالد و آلومینیوم اروپا شده است. باید 
توجه داشت که روند خرید مستقیم محدود و معامالت کوتاه مدت 
توسط مصرف کنندگان اروپایی در سال جاری ادامه خواهد داشت.

با توجه به تورم باال، وخامت شرایط مالی و مشکالت ناشی از تهاجم 
روسیه به اوکراین، بانک جهانی پیش بینی کرده اقتصاد جهانی در سال 
۲۰۲۲ دچار رکود خواهد شد. فعاالن بازار در روز سه شنبه )۱۰ ژانویه( 
گزارش دادند سرمایه گذاری در اقتصادهای درحال توسعه در سال 
۲۰۲3 کمتر از میانگین دو دهه اخیر خواهد بود. به نقل از چندین منبع 
خبری، حتی بدون وجود یک بحران جدید، انتظار می رود رشد جهانی 
در سال جاری به شدت کاهش یابد.

 خـبــــــــــــــــــر      

ادامه خرید محدود محصوالت فوالدی توسط 
مصرف کنندگان اروپایی در سال ۲۰۲۳

هشدار بانک جهانی درباره خطر رکود جهانی در سال ۲۰۲۳

برگزاری نخستین همایش جامع
 حسابرسی داخلی گروه فوالد مبارکه

آســتانه والدت باســعادت حضــرت فاطمــه  در 
زهــرا)س( نخســتین همایــش جامــع حسابرســی 
داخلی گروه فوالد مبارکه روز پنج شنبه ۲۲ دی ماه، 
با حضور معاون اقتصــادی و مالی و جمعی از مدیران مالی شــرکت 
فــوالد مبارکه، اســاتید خبــره در حــوزه حسابرســی داخلــی، مدیران 
عامــل و اعضــای کمیته هــای حسابرســی و حسابرســان داخلــی 
شــرکت های زیرمجموعــه در ســالن برگــزاری همایش هــای نگیــن 

نقش جهــان برگــزار شــد.
به گزارش خبرنگار فوالد، مهدی کویتی، معاون اقتصادی و مالی 
فوالد مبارکه، در مصاحبه با خبرنگار فوالد در خصوص اهمیت اجرای 
کمیتی  کمیت شرکتی در گروه فوالد مبارکه گفت: موضوع حا اصول حا
شرکتی و راهبری شرکت ها در دنیا موضوع سابقه داری است و در 
کشور ما نیز جدیدًا با قوت در حال اجرا و پیگیری است. در این راستا 
گر شرکت ها سازوکار راهبری شرکتی و اصول کمیته های حسابرسی  ا
داخلی را پیگیری و اجرا کنند، قطعًا هم در شفافیت اطالعات مالی و 
هم در کارایی و اثربخشی نتایج مالی و حتی در بهبود نتایج عملکردی 

ثمربخش خواهد بود.
وی تصریح کرد: به وضوح دیده و تجربه کرده ایم که شرکت هایی که 
نظام راهبری شرکتی قوی در خود ایجاد کرده اند از نتایج عملکرد خوبی 
کمیت شرکتی  هم برخوردار بوده اند؛ بنابراین استقرار و عملکرد حا
و فعالیت کمیته های حسابرسی می تواند شرکت ها را در زمینه های 
گون یاری کند. ضمن اینکه در ارزیابی های ساالنه سهام داران با  گونا
خیال راحت می توانند به صورت های مالی ارائه شده و عملکرد شرکت 

اعتماد کنند.
کویتی در ادامه خاطرنشان کرد: اصوًال شرکت فوالد مبارکه به عنوان 
شرکت مادر باید این نظام راهبری و سازوکار الزم را در تمامی 
شرکت های فرعی خود پیاده سازی نماید. در ادامه شرکت هایی که 
این نظام را پیاده سازی کرده اند با شرکت اصلی ارتباط برقرار می کنند 
و در این حالت است که شرکت مادر درخصوص  اجرای درست 
کمیت شرکتی در شرکت های  راهبردهای خود و یکپارچگی نظام حا
زیرمجموعه اطمینان حاصل می کند و می تواند با نظارت های ماهانه، 
شش ماهه و ساالنه این فرایند را کنترل نماید تا از اثربخشی استقرار 
و اجرای درست نظام راهبری در شرکت های زیرمجموعه هلدینگ 

مطمئن گردد.

حرکـت از الـزام قانونـی بـه سـمت داشـتن یـک کمیتـه 
حسابرسی اثربخش

بنابراین گزارش در بخش نخست این همایش، رسول پورسعادت مدیر 
حسابرسی داخلی شرکت فوالد مبارکه ضمن تبریک ایام میالد حضرت 
زهرا )س( و سی امین سالروز افتتاح شرکت فوالد مبارکه، در خصوص 
اهمیت برگزاری این همایش گفت: واحد حسابرسی داخلی با توجه 
به جایگاه اثرگذار کمیته های حسابرسی و حسابرسان داخلی گروه 
فوالد مبارکه و ایفای نقش نظارتی هیئت مدیره ها طبق دستورالعمل 
کمیت شرکتی )Corporate Governance(، با مساعدت واحد امور  حا
مجامع و ارزیابی شرکت ها و واحد آموزش اقدام به برگزاری همایش 

جامع حسابرسی داخلی گروه فوالد مبارکه نمود.
وی ضمن تبیین وظائف نظارتی-مشورتی حسابرسان و حضور اثرگذار 
آن ها در شرکت های زیرمجموعه گفت: در این راستا کمیته های 
حسابرسی و حسابرسان داخلی در شرکت های زیرمجموعه باید 
شناخت کافی درباره کسب وکار شرکت داشته و با قوانین و مقررات، 
دستورالعمل ها و گردش کارهای حوزه کاری خود آشنا باشند. این 
افراد باید با انجام حسابرسی های برنامه ریزی شده، ضمن حفاظت و 
صیانت از منابع و دارایی های شرکت، به هیئت مدیره ها و واحدهای 
نظارتی در شرکت مادر اطمینان معقولی از اثربخشی کنترل های داخلی 
در فرایندهای شرکت، سالمت و شفافیت گزارش ها و صورت های مالی، 

رعایت قوانین و مقررات و همچنین ارزیابی مدیریت ریسک ارائه کنند.
به گفته پورسعادت، در این زمینه اعضای کمیته های حسابرسی 
و حسابرسان داخلی می توانند با ارزیابی حوزه های مختلف به ویژه 
انجام حسابرسی های عملیاتی در فرایندهای تولیدی و همچنین 
کد و غیرمولد، حساب های دریافتی و  بررسی حساب ها و کاالهای را
پرداختنی، موجودی کاال و... موجب بهبود و ارزش افزایی عملکرد 
شرکت گردند. ضمن اینکه تعامل این کمیته ها با حسابرسان مستقل 
منجر به ارائه صورت های مالی شفاف و قابل اتکا به سهام داران 

می گردد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: تحقق این موارد 
نیازمند حمایت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت ها از 
کمیته های حسابرسی و حسابرسان داخلی است. ضمن اینکه باید 
در نظر داشت که با استقرار نظام نامه حسابرسی داخلی در شرکت های 
گروه، واحد حسابرسی داخلی اقدام به ارزیابی عملکرد کمیته های 
حسابرسی و حسابرسان داخلی خواهد کرد تا با همکاری هم از این 
الزام قانونی به سمت داشتن یک کمیته حسابرسی اثربخش حرکت 

کنیم.

داشتن گزارش های شفاف تر با افزایش کنترل های داخلی
در ادامه این همایش، مرتضی شبانی مدیر امور مجامع و ارزیابی 
شرکت ها، در سخنانی گفت: در هلدینگ فوالد مبارکه بیش از 140 
شرکت به صورت مستقیم و غیرمستقیم در حال فعالیت هستند و یکی 
از الزاماتی که در این حوزه وجود دارد بحث نظارت بر شرکت هاست که 
کندگی شرکت ها در گستره جغرافیای کشورمان، به طور  با توجه به پرا
قطع نظارت بر این امور از اهمیت خاصی برخوردار است. در این 
راستا معاونت سرمایه گذاری و امور شرکت ها می تواند از کمیته های 
حسابرسی به عنوان بازوی نظارتی بر فعالیت شرکت ها استفاده کند. 
ازاین رو از کمیته های حسابرسی انتظار می رود با توجه به تعامالت 
نزدیکی که با شرکت ها دارند، تعامالت خود را با واحد امور ارزیابی 
شرکت ها افزایش دهند و موارد بااهمیت در حوزه شرکت مربوطه را به 
این واحد منعکس کنند. همچنین شرکت هایی که کمیته حسابرسی 
و حسابرس داخل دارند باید بندهای حسابرسی کمتری داشته 
باشند. هرچقدر که کنترل های داخلی بیشتر باشد، شاهد گزارش های 
شفاف تری از شرکت ها خواهیم بود؛ ازاین رو انتظار می رود در کمیته ها 
رفع بندها و تکالیف مجمع مورد توجه جدی قرار گیرد و در گزارش های 
و بررسی های ساالنه و صورت های مالی شرکت ها شاهد مطرح شدن 

بندهای تکراری نباشیم.
کید بر اهمیت  مدیر امور مجامع و ارزیابی شرکت های فوالد مبارکه با تأ
کمیته ها درخواست می شود  کرد: از  کنترل های داخلی تصریح 
فرایندهای شرکت ها را به طور جدی و دقیق کنترل کنند و خألهای 
موجود در این زمینه ها را برطرف سازند. در این راستا هیئت مدیره 
شرکت ها باید از این ظرفیت قانونی استفاده کنند و تصمیم گیرهای 
خود در حوزه های مالی را به کمیته ها ارجاع دهند و موضوعات را با 

سالمت کامل پیگیری نمایند.
شبانی خاطرنشان کرد: زمانی کمیته حسابرسی داخلی می تواند 
اثربخش باشد که در کنار آن یک حسابرس داخلی فعال وجود داشته 
باشد. در شرکت هایی که حسابرس داخلی فعال و اثربخش نداشته 
باشند، به طورکلی وجود کمیته حسابرسی نیز بدون معنا و بی ثمر 
خواهد بود؛ ازاین رو از همه متولیان این امر درخواست می شود که 
دسترسی اطالعات حسابرسان داخلی را محدود نکنند تا آن ها نیز 
بتوانند به صورت اثربخش گزارش های مربوطه را استخراج و ارائه 

نمایند.
حسابرسی فناوری اطالعات شرکت های گروه در دستور 

کار
کبر خورموجی، دبیر همایش جامع گروه فوالد  در همین زمینه، علی ا

مبارکه و کارشناس واحد حسابرسی داخلی فوالد مبارکه در مصاحبه 
با خبرنگار فوالد گفت: پیش از هر چیز آغاز چهارمین دهه بهره برداری 
فوالد مبارکه را تبریک می گویم و امیدوارم تالقی این ایام خجسته 
کمیته های حسابرسی  با برگزاری این همایش موجبات توسعه 

شرکت های زیرمجموعه را با قوت بیشتری فراهم آورد.
وی گفت: برنامه ریزی برگزاری همایش موردنظر از دو ماه پیش برای 
حضور اعضای کمیته حسابرسی شرکت ها در 41 شرکت زیرمجموعه 
فوالد مبارکه آغاز شد و 1۲5 نفر از مدیران و کارشناسان حوزه حسابرسی 

شرکت برای حضور در این همایش اعالم آمادگی کردند.
وی ادامه داد: این همایش در سه محور اساسی کنترل های داخلی در 
حسابرسی داخلی، نظام راهبری و همچنین موضوع مدیریت و ارزیابی 

ریسک برنامه ریزی شد.
 وی در پاسخ به این سؤال که با اجرای این همایش چه اتفاقی باید 
در شرکت های زیرمجموعه رخ دهد، اظهار داشت: هدف اصلی این 
است که در تمامی شرکت هایی که به طور مستقیم و غیرمستقیم 
در گروه فوالد مبارکه حضور دارند، حسابرسی داخلی نهادینه شود؛ 
که شرکت هایی فاقد حسابرسی داخلی باید این  به این صورت 
بخش را در مجموعه های خود ایجاد نمایند و پس از آن جهت ایجاد 
کمیته حسابرسی نیز اقدام کنند. انتظار می رود تا سال 140۶ تمامی 
شرکت های گروه فوالد مبارکه دارای مدیریت حسابرسی مستقل 
باشند. در این راستا بانک اطالعاتی شرکت ها تجمیع شده است و 
کندگی شرکت ها، با استفاده از ظرفیت های  بنا داریم با توجه به پرا
فضای مجازی، مباحث مربوط به حسابرسی داخلی را مطرح کنیم 
و در حوزه حسابرسی داخلی در گروه فوالد مبارکه به یک انسجام 

هدفمند برسیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: متأسفانه امروزه موضوع 
حسابرسی فناوری اطالعات در اغلب کمیته های حسابرسی مغفول 
مانده است. در این راستا بنا داریم با حمایت مدیرعامل و مدیریت 
حسابرسی شرکت و همکاری مدیران عامل شرکت های زیرمجموعه 
شرایطی فراهم کنیم که فناوری اطالعات شرکت ها نیز مورد حسابرسی 
قرار گیرد. این در حالی است که فناوری اطالعات یکی از حلقه های 
زنجیره ارزش سازمان و کسب وکارها محسوب می شود و به طور اخص، 
یکی از اهداف این همایش این است که بتوان حسابرسی فناوری 

اطالعات را نیز در شرکت ها ایجاد و نهادینه سازیم.
وی در تشریح اهمیت ایجاد حسابرسی فناوری اطالعات برای 
شرکت ها و کسب وکارها ادامه داد: حسابرسی فناوری اطالعات 
، نرم افزار و  در واقع امنیت اطالعات، تحول دیجیتال، سخت افزار
کید دارد که  سیستم های شبکه سازمان ها را شامل می شود و بر این تأ
موضوعات فوق نباید بدون حسابرسی رها شوند. باید در نظر داشته 
باشیم که جنس حسابرسی فناوری اطالعات با سایر حسابرسی ها 
تفاوت های عمده دارد؛ به این معنی که از جنس حسابرسی رعایت 
و مبتنی بر ریسک است. در این فرایند ریسک های مهم در سازمان 
و حوزه فناوری اطالعات شناسایی می شود و بر اساس اولویت آن ها 
حسابرسی ها انجام می شود. در اینجا هدف این است که حسابرسی 
دائم و مستمر )Continuous Auditing( نهادینه شود؛ درحالی که 
در حسابرسی سنتی کارها به صورت موردی انجام می شوند. اآلن 
فرایند حسابرسی سازمان ها به صورت دائم و مستمر جهت ارتقای 
فرایندهای سازمان  انجام می شود و این برای شرکت مادری مانند 
فوالد مبارکه که 141 شرکت را در زیرمجموعه خود دارد بسیار حائز 

اهمیت است.
گفتنی است در این همایش، روح اهلل رجبی، عضو کمیته حسابرسی 
فوالد مبارکه، در پنل آموزشی در خصوص اهداف نظام راهبری 
راهبری  نظام  مفاهیم  و  تعاریف  شرکتی(،  کمیت  )حا شرکت ها 
کامی های بزرگ راهبری، مزایا، ارکان، اصول، نقش ها و  شرکت ها، نا

سازوکارهای راهبری شرکتی مباحثی را مطرح کرد.

مهدی کویتی، معاون اقتصادی و مالی

مرتضی شبانی ،مدیر امور مجامع و ارزیابی شرکت ها

 رسول پورسعادت،  مدیر حسابرسی داخلی

کنون برای تولید ۱۴ هزارمگاوات برق  تا

موافقت اصولی صادر شده است

مازاد بر تولید فوالد را باید صادر کرد

مدیر زیرساخت سازمان توسعه و نوسازی معادن و 
صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( گفت: به منظور تأمین برق 
موردنیاز فوالدسازان تا کنون برای تولید ۱۳ هزار و ۹۷۰ مگاوات 

برق موافقت اصولی صادر شده است.
منیژه غالمرضایی در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار دنیای 
معدن، افزود: در این راستا و در چارچوب تفاهم نامه ای که بین 
وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت به امضا رسیده مقرر 
شده است که تولید 10 هزار مگاوات برق در حوزه فوالدسازی در 

دستور کار قرار گیرد.
کنون تولید یک  این مقام مسئول در ایمیدرو یادآور شد: هم ا
هزار مگاوات برق حرارتی و نیز تولید ۶00 مگاوات با استفاده از 
انرژی های تجدید پذیر توسط شرکت فوالد مبارکه اصفهان آغاز 

شده است.
مدیر زیرساخت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران اظهار داشت: هرچند که تفاهم نامه احداث 
نیروگاه های مختلف برق برای تولید 10 هزار مگاوات بین وزارت 
کنون برای  نیرو و وزارت صنعت به امضا رسیده، اما درمجموع هم ا

حدود 14 هزار مگاوات تولید برق موافقت وجود دارد.
کری  غالمرضایی افزود: در این زمینه فاز نخست طرح نیروگاه با
سمنان که مربوط به شرکت توسعه معادن است به بهره برداری 
رسیده و فاز دوم این نیروگاه نیز تا ماه آینده به بهره برداری 

می رسد.
مدیر زیرساخت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران اظهار داشت: برای رفع مشکالت و چالش های شرکت های 
گر  فوالدی هر هفته نشست های مختلفی برگزار می شود که ا

مشکلی پیش آید جهت رفع آن اقدام الزم و مقتضی انجام شود.
غالمرضایی با بیان اینکه در این حوزه احداث جاده برای 
دسترسی به معادن، احداث خطوط ریلی، مشارکت برای افزایش 
ناوگان ریلی و تأمین آب، برق و گاز توسط ایمیدرو راهبری می شود، 
افزود: وظیفه اصلی ایمیدرو تأمین زیرساخت های فیزیکی برای 
کنون  توسعه معادن و صنایع معدنی است و در این راستا تا
طرح ها و پروژه های مختلفی به اجرا درآمده  است تا شرکت های 
صنعتی و فوالدی بتوانند در حوزه تولید و فعالیت خود چالشی 

نداشته باشند.

کبریان درباره صادرات مواد خام اظهارداشت:  مهرداد ا
محصولی که در داخل کشور استفاده می شود و نیاز بازار داخل 
گر ماده ای داریم که در داخل  است، نباید صادر شود، اما ا
مصرف نمی شود و با تولید مازاد بر مصرف مواجه است، 
نمی شود آن را دپو کرد، بلکه باید صادر شود. صادرات یک 
سبد دارد و متناسب با آن سبد به صورت هوشمندانه و با 

رعایت فصل و سال، صادرات انجام می شود.
رئیس انجمن سنگ آهن ایران با اشاره به طرح جامع فوالد و 
پیش بینی افزایش تولید فوالد کشور، گفت: براساس چشم انداز 
تعریف شده، تولید فوالد ایران در سال 1404 باید به 55 میلیون 
تن برسد. هم راستا با رشد تولید فوالد در سایر زمینه ها هم 
جهش هایی پیش بینی می شود تا فوالد تولیدی و یا درآمد 

حاصل از صدور آن برای تحقق آن جهش ها مصرف شود.
کنون رئیس انجمن سنگ آهن سرانه  وی تصریح کرد: هم ا
مصرف فوالد در کشور برای هر نفر 3۶0 کیلوگرم در نظر گرفته است، 
ضمن اینکه پیش بینی می شد کشورهای همسایه محصوالت 
فوالدی موردنیاز در بازسازی را از ایران بخرند که متأسفانه در 

عمل این اتفاق نیفتاد.
کبریان، بااین حال در نیمه دوم سال 1401 بیشترین  به گفته ا
مصرف فوالد ایران 15 میلیون تن در سال است؛ آن هم در شرایطی 
که قیمت تمام شده ایران برای فوالد، قیمتی نیست که بتواند از 

طریق آن، گوی سبقت را از رقبا در بازار جهانی برباید.
کبریان تشریح کرد: عالوه بر این، شمش فوالد یک ماده خام  ا
به شمار می آید و صدور آن مانند هر ماده خامی درآمد چشمگیر 
ندارد. در نتیجه تولید 55 میلیون تن شمش توجیه اقتصادی 
که بین ذخایر سنگ آهن، تولید فوالد و تقاضا برای  ندارد، چرا

فوالد ایران همخوانی وجود ندارد.
رئیس انجمن سنگ آهن، پایان یافتن ذخایر کنونی سنگ آهن 
در سال های آینده را رویدادی طبیعی دانست و گفت: در ایران 
که این ذخایر  مانند تمام دنیا ذخایر معدنی تمام می شوند، چرا
محدودند. برای رویارویی با این اتفاق باید دست به اقداماتی 

کتشاف ذخایر زد. کالن برای شناسایی و ا
منبع: فوالدبان

مدیر زیرساخت ایمیدرو:

رئیس انجمن سنگ آهن عنوان کرد:
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فوالد اسفنجی می تواند فارس را تبدیل به قطب صنعتی کند تقدیر از چادرملو به پاس مدیریت مصرف انرژی

، استهبان و بختگان در مجلس  فرهاد طهماسبی، نماینده مردم نی ریز
شورای اسالمی در آئین کلنگ زنی کارخانه تولید آهن اسفنجی در 
شهرستان بختگان گفت: بختگان میزبان رویدادی است که می تواند 
فارس را در آینده تبدیل به قطب صنعتی کند. ایجاد فضاهای عادالنه 
در تمامی شهرستان های کشور ازجمله رویدادهایی است که می تواند 
منجر به توسعه یافتگی در شهرستان ها شود. آب موردنیاز این طرح بزرگ 
صنعتی از خلیج فارس تأمین خواهد شد.

استاندار یزد، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر و مدیرعامل 
گانه از مدیرعامل،  شرکت برق منطقه ای استان یزد در تقدیرنامه های جدا
مدیران مجتمع های معدنی و صنعتی و واحدهای تولیدی شرکت 
چادرملو به پاس مدیریت و کنترل برق در پیک بار تابستان ۱۴۰۱ تقدیر 
کردند. در بخشی از این تقدیرنامه ها آمده است: بدین وسیله از مدیریت 
عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو که در مدیریت و کنترل پیک 
مصرف تابستان سال جاری فعاالنه مشارکت داشته اند قدردانی می کنیم.

خـبــــــــــــــــــر            

علـی حاجیان نـژاد، مدیـر ناحیـه نـورد گـرم، ضمـن 
تبریک سی امین سالگرد افتتاح شرکت فوالد مبارکه 
و سـالروز تولیـد اولیـن کالف گـرم فـوالد مبارکـه در ۲۴ 
دی مـاه ۱۳۷۰، بیـان داشـت: ظرفیت تولیـد نامـی ابتدایی خـط نورد 
گرم حـدود ۲.۴ میلیـون تن در سـال بـود که به یـاری خداونـد متعال، 
طـی سـال های بعـد، بـا تـالش و همـت همـکاران در ناحیـه نـورد گرم 
ح هـای  و سـایر همـکاران در نواحـی پشـتیبانی تولیـد، بـا اجـرای طر
کنـون بـه بیـش از ۵ میلیـون تن  توسـعه و ارتقـای دانـش فنـی تولیـد، ا
کالف گرم در سـال افزایـش یافته اسـت. در حال حاضـر، محصوالت 
ناحیـه نـورد گـرم فـوالد مبارکـه عـالوه بـر اینکـه بیـش از ۷۰ درصـد 
ورق گـرم موردنیـاز کشـور را تأمیـن می کنـد، بـا صـادرات بخشـی از 

محصـوالت، ارزآوری مناسـبی بـرای کشـور بـه همـراه دارد.
پاسخ گویی به بیشتر نیازهای بازار داخلی

بـه گفتـه حاجیان  نـژاد، خـط تولیـد نـورد گـرم فـوالد مبارکـه به دلیـل 
برخـورداری از تنـوع بـاالی تولیـد ابعـادی )ضخامـت و عـرض( و امـکان 
تولیـد گریدهـای مختلـف، از خطـوط منحصربه فـرد نـورد گـرم در کشـور 
و منطقـه به شـمار می آیـد و بـا انعطاف پذیـری الزم توانسـته پاسـخ گوی 
بیشـتر نیازهای بازار داخلی باشـد. مهم ترین مصارف محصـوالت نورد 
(، پروفیـل و  گـرم در سـاخت لوله هـای انتقـال سـیاالت )آب، نفـت و گاز
لوله هـای سـاختمانی، صنایـع خودروسـازی، صنایـع لوازم خانگـی و 
، اسـکلت فلـزی، صنایـع سوله سـازی،  صنعتـی، مخـازن تحت فشـار
صنایـع کشتی سـازی و سـازه های دریایـی، صنایـع فلـزی سـبک و 
سـنگین، محصـوالت مرتبـط بـا ورق هـای گالوانیـزه و رنگـی و... اسـت.

بازده کیفی خط نورد گرم به بیش از 99 درصد افزایش یافته 
و تثبیت شده است

وی اظهـار داشـت: خـط تولید نـورد گرم شـرکت بـا مدیریـت فرایندهای 
تولیـد و تعمیـرات و همچنیـن سـرمایه های انسـانی متعهـد و بـا انگیزه، 
، علی رغـم مشـکالتی نظیـر تحریم هـای ظالمانـه،  طـی سـالیان اخیـر
محدودیت هـای انـرژی، کوویـد 1۹ و...، فراتـر از ظرفیـت نامـی خـود 
تولید کرده اسـت. در این خط عـالوه بر توجه به افزایـش تولید، کیفیت 

کنـون بـازده کیفـی  محصـوالت نیـز ارتقـا داده شـده؛ به طوری کـه هم ا
خط نـورد گرم بـه بیـش از ۹۹ درصـد افزایش یافته و تثبیت شـده اسـت.

مدیـر ناحیـه نـورد گـرم بـا بیـان اینکـه ایـن ناحیـه بـا همـکاری سـایر 
واحدهـای ذی ربط سـازمان، عالوه بر اهتمـام به اهداف کمـی و کیفی، 
همـواره توجـه ویـژه ای بـه تولیـد محصـوالت جدیـد و اسـتراتژیک کشـور 
داشـته اسـت، افـزود: بـا همـکاری واحـد متالـوژری و روش هـای تولیـد، 
در ایـن سـال ها طراحـی و تولید ده هـا محصـول ویژه بـا موفقیـت انجام 

شـده اسـت.
میزان مصرف آب نورد گرم به حدود ۰.۲5 مترمکعب بر تن 

تولید کاهش یافته است
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود تصریـح کـرد: بسـیاری از اقـالم 
مصرفـی، قطعـات یدکـی و تجهیـزات خـط نـورد گـرم از بـدو راه انـدازی 

کنون بومی سـازی و وابسـتگی بـه تأمین از خارج کشـور آن هـا برطرف  تا
شـده اسـت. همچنین در زمینه کاهـش مصارف انـرژی به ویـژه مصرف 
گاز در کوره هـای پیشـگرم و مصـرف آب در خـط نـورد گـرم نیـز اقدامـات 
مؤثری انجـام گرفتـه، به طوری که در حـال حاضر، میـزان مصـرف آب در 
ایـن خـط بـه حـدود 0.۲5 مترمکعـب بـر تـن تولیـد کاهـش یافتـه اسـت.

حاجیان نـژاد در بخـش پایانـی سـخنان خـود تصریـح کـرد: تمامـی 
دستاوردهای ناحیه نورد گرم نتیجه همدلی و تالش جمعی همکاران 
اعم از امانـی و پیمانکار اسـت که در سـایه حمایت های مدیریت ارشـد 
شـرکت و سـایر مدیریت هـای سـازمان به دسـت آمده و شایسـته اسـت 
این موفقیت هـای غرورآفرین را به کلیـه همکاران، ذی نفعان و شـرکای 
کسـب وکار گـروه فـوالد مبارکـه تبریـک عـرض کنیـم و بـرای تمامـی ایـن 

عزیـزان توفیـق روزافـزون مسـئلت نماییـم.

افزایش و تثبیت بازده کیفی خط نورد گرم
 به بیش از 99 درصد

مدیر ناحیه نورد گرم فوالد مبارکه اعالم کرد:

علی حاجیان نژاد، مدیر ناحیه نورد گرم

خبـــــــر کوتاه

  کاهش تولید کارخانجات فوالد

 به دلیل کمبود گاز

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به 
کمبود گاز بــرای کارخانجات تولیدکننده فــوالد، بر ضرورت 
همکاری وزارت نفت در تأمین سوخت کارخانه های فوالد 

کید کرد. طبق وعده های داده شده قبلی، تأ
به گــزارش دنیــای معــدن، ســیف اهلل امیــری، دربــاره آخرین 
وضعیــت تولیــد فــوالد و زنجیــره محصــوالت این صنعــت در 
کشور، اظهار داشت: کارخانه های تولیدکننده فوالد با مشکل 
تأمیــن ســوخت مواجــه هســتند و در حــال حاضــر بســیاری 
 ، از کارخانه هــای تولیــدی در این بخش بــه علت کمبــود گاز

نیمه تعطیل شده اند.
معضل جدی کمبود گاز برای کارخانجات فوالدی

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
افــزود: تأمیــن گاز به یک معضل جــدی بــرای تولیدکنندگان 
فوالد تبدیل شده است و درحالی که قرار بود روزانه 40 میلیون 
مترمکعب گاز برای کارخانه های فوالدی در نظر گرفته شود، 
این میزان به 15 میلیــون مترمکعب کاهش یافــت و اخیرًا نیز 
طی نامه ای از سوی شــرکت ملی گاز این میزان به 10 میلیون 

مترمکعب کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه براســاس برنامه های وزارت نفت باید روزانه 
یــک میلیــارد و 450 میلیــون مترمکعــب گاز در کشــور تولیــد 
شــود، گفــت: ایــن در حالی اســت کــه در حــال حاضــر روزانه 
850 میلیون مترمکعب گاز تولید می شود که بین 550 تا ۶50 
میلیون مترمکعب آن صرف بخش خانگی و حدود 1۲0 میلیون 
مترمکعب آن صرف نیروگاه ها و بقیه نیز صرف تولید می شود.

امیری اظهــار داشــت: با وجــود اینکــه تولید بایــد چرخ های 
اقتصادی کشــور را به حرکت درآورد، اما میزان گاز اختصاصی 

به آن مطابق نیاز واحدهای تولیدی نیست.
 در تأمیــن گندله و کنســانتره آهن مشــکلی وجود 

ندارد
وی درباره وضعیت تولید زنجیره فوالد اظهار داشت: در کشور 
به اندازه کافی گندله و کنســانتره  آهن وجود دارد و 11 میلیون 
تــن مــازاد گندلــه در انبارهــا وجــود دارد؛ بنابراین کمبــود گاز 
درصورتی که منجر به کاهش تولید این محصوالت نیز شود فعًال 

به این بخش های تولیدی آسیبی نرسانده است.
درخواســت برای تأمین ۲۰ میلیــون مترمکعب گاز 

برای کارخانه های فوالدی
امیری بــا بیان اینکــه در تولید شــمش فــوالدی نیز مشــکلی 
نداریم، گفــت: درخصوص میلگــرد هم مازاد در کشــور وجود 
دارد و مشــکلی به وجود نیامده اســت؛ اما کمبود گاز موجب 
کاهش تولید آهن اسفنجی شده است؛ بنابراین انتظار داریم 
تا وزارت نفت حداقل روزانه ۲0 میلیون مترمکعب گاز در اختیار 
کارخانه های فوالدی قرار دهد تا شرکت های تولیدکننده آهن 

اسفنجی بتوانند به تولید خود ادامه دهند.
وی درباره اثر کمبود گاز بر تولید و نوســان قیمت محصوالت 
زنجیره فــوالد، بیان داشــت: عالوه بر کمبــود گاز که بــر میزان 
تولیــد اثرگذار اســت، فضــای روانــی پیرامــون نبود ســوخت و 
نوسانات قیمت ارز نیز می تواند بر نوسانات قیمت در زنجیره 
محصوالت فوالدی تأثیرگذار باشد؛ بنابراین وقتی این سه مورد 

کنار یکدیگر قرار گیرد افزایش قیمت را هم خواهیم داشت.
 ضرورت همکاری وزارت نفت در تأمین سوخت 

کارخانه های فوالد
مدیرکل دفتــر صنایع معدنــی وزارت صمت دربــاره صادرات 
محصــوالت فــوالدی اظهــار داشــت: فعــًال مشــکلی در زمینه 
گــر نتوانیم تولید  صادرات به وجود نیامده اســت، امــا قطعًا ا
کنیم در ایــن زمینه ممکن اســت بــا کاهش صــادرات مواجه 

شویم.
وی با بیان اینکه در ســه ســال گذشــته با مشــکل تأمیــن گاز 
مواجه بوده ایم، گفت: سال گذشته با دستورات وزیر صمت 
از مســئله کمبــود گاز بــرای کارخانجــات فــوالدی و ســیمانی 
به ســالمت عبــور کردیم، امســال نیز وزیــر صمت دســتوراتی 
را پیرامون تأمیــن گاز و تولید محصــوالت فوالدی داشــت که 

متأسفانه وزارت نفت در تأمین نیاز صنایع کم لطفی می کند.
 ضرورت سوق سرمایه گذاران به سمت فوالدهای 

آلیاژی، فوالد ضدزنگ و فرو سیلیکو منگنز
داشــت:  اظهــار  صنعــت  در  ســرمایه گذاری  دربــاره  وی 
به عنــوان مدیــرکل صنایــع معدنــی وزارت صمــت بــا توجــه 
بــه ســرمایه گذاری های انجام شــده و جوازهــای تأســیس 
صادرشده و همچنین شرایط انرژی کشور توصیه می کنم که 
سرمایه گذاران به جای سرمایه گذاری در بخش زنجیره فوالد به 
سمت ســرمایه گذاری در تولید کاالهای موردنیاز کشور که در 
آن ها کمبود وجود دارد مانند فوالدهای آلیاژی، فوالد ضدزنگ 

و فرو سیلیکو منگنز بروند.

مهدی کفایت، معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی

محمد سامونی، رئیس واحد امور  فرهنگی روابط عمومی

به مناسبت فرارسیدن میالد باسعادت حضرت 
فاطمه زهرا )س(، مراسم بزرگداشت مقام مادر و روز 
زن با حضور پرشور حدود ۴۰۰ نفر از بانوان بخش های 
امانی و پیمانکاری شاغل در فوالد مبارکه، طی روزهای دوشنبه و 

سه شنبه ۱۹ و ۲۰ دی ماه ۱۴۰۱ در سالن نگین نقش جهان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار فوالد، قرائت آیاتی چند از کالم اهلل مجید و پیام 
مدیرعامل، تبریک معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی، برنامه های 
متنوع بازی، سرگرمی، جشن، نمایش طنز، مسابقات تیراندازی، دارت و 
فوتبال دستی، نماز و نهار و بازدید از غرفه فرهنگی از مهم ترین برنامه های 
تدارک دیده شده در این جشن های دوروزه بود که با استقبال پرشور 

بانوان شاغل در شرکت مواجه شد.
بانوان شاغل در فوالد مبارکه نقش اساسی در پیشبرد 

اهداف سازمان ایفا می کنند
مهدی کفایت، معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت فوالد 
مبارکه، میالد خجسته بانوی دو عالم حضرت صدیقه طاهره )س( را 
تبریک گفت و در خصوص نقش بانوان شاغل در شرکت افزود: در فوالد 
مبارکه حدود ۲ درصد از نیروی انسانی شرکت را بانوان تشکیل می دهند 

و نقش اساسی در پیشبرد اهداف سازمان ایفا می کنند.
وی با اشاره به این که در فوالد مبارکه نزدیک به ۲5 هزار نفر نیروی انسانی 
فعالیت می کنند، ادامه داد: از این تعداد بیش از 1۲ هزارنفر نیروی قرارداد 

امانی و 13 هزار نفر نیروی پیمانکاری هستند.

معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت فوالد مبارکه با اشاره به 
نقش تک تک کارکنان شرکت تصریح کرد: همه مدیران و کارکنان در فوالد 
مبارکه، در همه رده ها از کوچک ترین تا بزرگ ترین شغل، پازل سازمانی 
را تشکیل می دهند و بانوان نیز اجزایی مهم از این پازل هستند و آن را 
تکمیل می کنند. بدون تردید نقش بانوان در حوزه برنامه ریزی، آموزش 
و مهندسی صنایع و به طورکلی پیشبرد اهداف شرکت قابل تقدیر است.

نوآوری در برنامه ها برای خلق لحظاتی شاد و خاطره انگیز
در همین زمینه، محمد سامونی، رئیس واحد امور فرهنگی روابط 
عمومی فوالد مبارکه نیز در گفت وگو با خبرنگار فوالد تصریح کرد: در 
فهرست پرافتخار سرمایه های انسانی فوالد مبارکه نام حدود 450 نفر از 
بانوان شاغل و بازنشسته امانی و پیمانکار به چشم می خورد که از ابتدای 
کنون در کسب موفقیت های سازمان به نحو قابل توجهی  بهره برداری تا

منشأ اثر بوده اند.
وی گفت: مدیریت شرکت همه ساله به مناسبت بزرگداشت روز زن و 
حفظ شأن مادران تالش کرده است با برگزاری مراسمی از زحمات بانوان 
شاغل و بازنشسته شرکت قدردانی کند. به همین مناسبت، امسال نیز 
با توجه به نتایج نظرسنجی های سال قبل، با همفکری اعضای کمیته 
بانوان شرکت، بر آن شدیم تا در قالب دو گروه و در دو روز کامل با هماهنگی 
معاونت سرمایه های انسانی و سازماندهی، ایشان را از محیط کار و خانه 
دور کنیم و با ایجاد نوآوری در برنامه ها نسبت به سال های قبل، لحظات 

شاد و خاطره انگیزی را برای ایشان خلق نماییم.

کید بر این که سلیقه همکاران  رئیس واحد فرهنگی روابط عمومی با تأ
در چنین برنامه هایی کامًال متفاوت و متنوع است، گفت: تدارک 
برنامه ورزشی همراه با تحرک، بازی های فکری و مسابقات متنوع، 
ویژه برنامه های موسیقی زنده، اهدای هدیه فرهنگی و چندین بخش 
مفرح دیگر از برنامه های تدارک دیده شده برای همکاران خانم شاغل 
و بازنشسته حاضر در این برنامه ها بود که بازخورد خوبی نیز به همراه 

داشت.
گفتنی است در متن پیام مدیرعامل فوالد مبارکه چنین آمده است؛

همکار گرامی، بانوی محترم؛
بسیارند زنان پرافتخاری که با تأسی از وجود نازنین حضرت زهرا )سالم اهلل 
علیها( در عرصه های مختلف خوش درخشیده اند، همچون شما بانوی 
گرامی که با تالش خستگی ناپذیر خود چراغ راه صنعت را پرفروغ تر و جریان 
ارزش آفرینی را مستدام داشته اید؛ با توازن بین کار و خانواده، آرامش 
آفریده اید؛ نماینده نیکی برای فوالد مبارکه بوده اید و با اتکا بر خصایصی 
همچون شجاعت، عفاف و دانش ورزی، زمینه های تعالی ایران اسالمی 

را فراهم نموده اید.
فرصت را غنیمت شمرده ایم تا ضمن تبریک سالروز میالد حضرت و 
کرم )ص( بانوی ملکوت و جبروت  هدیه آسمانی خداوند به رسول ا
حضرت صدیقه طاهره )س( از زحمات صادقانه شما قدردانی کنیم 
و از درگاه حضرت سبحان برای شما تندرستی و صفای خاطر و باطن 

مسئلت می نماییم.

برپایی مراسم بزرگداشت مقام مادر و روز زن  
ویژه کارکنان و پیمانکاران خانم شاغل در شرکت
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خبــــــر کوتاه

احمد خوروش مدیرعامل مجتمع فوالد کویر اظهار داشت: فوالد کویر 
هم در تأمین نیازهای صنعتی و ساختمانی کشور و هم در صادرات سهم 
بازار خوبی دارد و در حال حاضر این شرکت به ۱7 کشور دنیا صادرات 
دارد. طرح توسعه فوالد کویر برای تولید فوالدهای SBQ نیز در دست 
اجراست که این طرح تا پایان سال آینده به بهره برداری می رسد و شاهد 
تولید سالیانه ۸۰۰ هزار تن بیلت و بلوم فوالدی آلیاژی در این شرکت 
خواهیم بود.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در گزارش فعالیت ماهانه 
آذرماه سال ۱۴۰۱ توانست مجموع بهای تمام شده سرمایه گذاری های 
خود را مبلغی بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان شناسایی کند حاصل 
سرمایه گذاری در بازار سرمایه و خارج از بازار سهام  است. بهای 
تمام شده برای خرید سهام در این شرکت سرمایه گذاری با افزایش 5 
هزار میلیارد تومانی روبه رو بود و این افزایش سرمایه گذاری نسبت به 
دوره مشابه سال گذشته 33 درصد رشد داشت.

 خـبــــــــــــــــــر      

صادرات محصوالت فوالد کویر به ۱۷ کشور دنیا عملکرد قابل قبول
 شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

از افزایش تولید مجتمع فوالد سبا به 1.6 میلیون تن،
 به عنوان یک ایرانی بر خود می بالم

مدیرعامل ذوب آهن در نشست تعاملی با مدیران مجتمع فوالد سبا:

بهینه سازی مصرف سوخت گاز مولدهای گازسوز نیروگاه مجتمع فوالد سبا
با همکاری واحدهای تولید، توزیع برق و خرید فوالد 
سبا پروژه بهینه سازی مصرف سوخت گاز مولدهای 
گازسوز نیروگاه CHP این مجتمع با موفقیت انجام 

شد.
 CHP فوالد سبا و مسئول این پروژه گفت: نیروگاه CHP سرپرست نیروگاه 
فوالد سبا شامل ۷ مولد گازسوز با ظرفیت 4.۲ مگاوات و انرژی تولیدی 
پیوسته تحویلی ۲5 مگاوات ساعت به خط تولید سبا است. نیروگاه های 
CHP به دلیل تولید هم زمان برق و حرارت که یک روش صرفه جویی 
انرژی است، بین نیروگاه های تولید برق دارای باالترین راندمان است. 
از این مزیت نیروگاه در حال حاضر استفاده نمی شود، ولی با توجه به 
میزان مصرف سوخت و توان تولیدی، این نیروگاه در شرایط عادی تا 
45 درصد بازده تولید دارد که حدود 1.5 برابر بازده سایر نیروگاه های 
تک سیکل است. همچنین این نوع نیروگاه به دلیل مصرف کمتر سوخت 
در تولید انرژی، آلودگی کمتری تولید می کند و باعث انتشار کمتر گازهای 

گلخانه ای می شود.
احمدرضا غزنوی با بیان اینکه در نیروگاه سبا به منظور تنظیم سوخت 
مولدهای گازسوز از کنترلر رگوالتورهای خاص استفاده شده است، 
افزود: پیش از اجرای این پروژه، امکان تغییر تنظیم پارامترهای گاز 
مصرفی این مولدها بر روی یونیت تغذیه گاز در هنگام بهره برداری وجود 
نداشت و تنظیم پارامترهای آن ها صرفًا با باز کردن قطعه مذکور و انتقال 
به آزمایشگاه انجام می شد که با جایگزینی و نصب نمونه جدید از کنترلر 
رگوالتورها که قابلیت تنظیم و نمایش پارامترها را بر روی خود دارند، 

می توان در حین بهره برداری، تنظیمات الزم جهت مصرف بهینه سوخت 
مصرفی را انجام داد.

وی در خصوص روند اجرای این پروژه با همکاری واحد خرید مستقیم 
گفت: با بررسی مدارک فنی متعدد، سرانجام کنترلر رگوالتوری از برند 
کیفیت خوب و داشتن امکانات الزم، انتخاب و پس از نصب و  معتبر و با
اعمال تغییرات الزم، جایگزین نمونه قبلی گردید. از مزایای کنترلرهای 
جدید داشتن صفحه نمایش جهت تنظیم پارامترهای گاز مصرفی و 
نمایش پارامترها بر روی خود تجهیز است که با تنظیم دقیق پارامترهای 
آن در حین بهره برداری هدف موردنظر در خصوص بهینه سازی و 

کاهش مصرف سوخت مولدها محقق گردید.
غزنوی در تحلیل مسئله و شناسایی راه حل های آن گفت: خرابی 
کنترلر رگوالتورهای )پروپروشنال رگوالتور والو( مسیر تغذیه سوخت گاز 
مولدهای گازسوز نیروگاه، عدم امکان تنظیم پارامترها هنگام روشن 
بودن موتورها و باال بودن مصرف سوخت آن ها از مهم ترین دالیل 
اجرای این پروژه بوده است که از طریق تحلیل فرایندهای کاری 

شناسایی شد.
کید کرد: با مشاوره و بررسی کاتالوگ ها  سرپرست نیروگاه فوالد سبا تأ
از نمونه های موجود تولیدشده و تطابق با نمونه اصلی بر آن شدیم 
 Proportional-Pressure کنترلر رگوالتوری از نوع الکترونیکی و دیجیتال
Regulator را با اجرای مدار تغذیه و سیگنال جدید جایگزین کنیم. 
ضمن اینکه قطعه مذکور با نصف قیمت نمونه اصلی و قابل دسترس 

تهیه شد.

کروان، کارشناس مکانیک نیروگاه مجتمع فوالد سبا نیز  در  حسین پا
تشریح و ارائه نتایج اجرای پروژه خاطرنشان کرد: از نظر گاز مصرفی 
سوخت این مولدها مقدار شاخص قبل از اجرای پروژه 901m3/h بود 
و پس از اجرای پروژه به 852m3/h کاهش یافت. این در حالی است 
که مقدار ایدئال شاخص یا بنچ مارک 850m3/h است که کاهش گاز 
مصرفی سوخت را در پی داشته است. با اجرای این پروژه ۶ درصد 
کاهش در مصرف سوخت گاز و ۲ درصد افزایش راندمان مولدها حاصل 

شده است.
وی اضافه کرد: این پروژه در افزایش زمان تعویض کنترلر رگوالتور نیز 
مؤثر بوده است؛ به نحوی که مقدار شاخص از 30 هزار ساعت به 40 هزار 
ساعت افزایش یافته و به شاخص ایدئال که 45 هزار ساعت است، 

نزدیک شده است.
کروان طبق برآوردهای به عمل آمده هزینه اجرای پروژه  به گفته پا
به صورت توصیفی به میزان 5 میلیارد ریال بوده است و به ازای هر مولد 
حدود 50 نرمال مترمکعب بر ساعت و درمجموع 350 نرمال مترمکعب 
بر ساعت صرفه جویی مصرف گاز انجام شده است. همچنین از نظر 
ریالی مجموع مزایای اقتصادی ناشی از اجرای پروژه ۷۶ میلیارد و ۶00 

میلیون ریال است.
غزنـوی، سرپرسـت نیـروگاه CHP فـوالد سـبا، در بخـش پایانی سـخنان 
خـود از حمایت هـای مدیریت مجتمـع فـوالد سـبا و همـکاری کارکنان 
دفتر فنی انرژی و سیاالت سبا و واحد خرید مستقیم تشکر و قدردانی 

کـرد.

مدیران مجتمع فوالد سبا با حضور در ذوب آهن با 
ایرج رخصتی مدیرعامل و دیگر مدیران این شرکت 
در زمینه تعامل و همکاری های فنی و تخصصی بیشتر، 

دیدار و گفت وگو کردند.
به گزارش خبرنگار فوالد، در این دیدار، محمود محمدی فشارکی مدیر 
مجتمع فوالد سبا با اشاره به تاریخچه مجتمع فوالد سبا از تأسیس تا 
شکوفایی اظهار داشت: رشد کیفیت محصوالت این مجموعه در حد 
استانداردهای جهانی است و سبد محصوالت نسبت به سال گذشته 

پنج برابر افزایش یافته است.
وی افزود: در جلسات مشترک مدیران عامل فوالد مبارکه و ذوب آهن، 
گردیده و  ح  بخش عمده درخواست های مجتمع فوالد سبا مطر
خوشبختانه با نگاه مثبتی که از سوی ذوب آهن دیده می شود، امیدواریم 
در آینده نزدیک بررسی های دقیق و کارشناسی با همکاری مدیران و 

کارشناسان هر دو مجموعه آغاز گردد و به سرانجام مثبت برسد.
مدیر مجتمع فوالد سبا رسیدن به ظرفیت اسمی این مجتمع را از نکات 
درخشان کارنامه این واحد صنعتی دانست و گفت: همان گونه که 

همکاران ما در فوالد سبا در تولید کّمی کارخانه از خود عزم و اراده قوی 
نشان داده اند، توانسته ایم توسعه سبد محصوالت مجتمع فوالد سبا 

را نیز رقم بزنیم.
وی یکی از اهداف فوالد سبا را تولید محصوالت با رویکرد خودکفایی 
ملی و بی نیازی از واردات دانست و گفت: این مجموعه توانسته تولید 
برخی محصوالت را که در گذشته وارداتی بودند، ازجمله فوالدهای 
کورتن که در صنایع دریایی از آن ها استفاده می شود، ورق های آجدار 
که در راه پله های صنعتی و خودروسازی مورد استفاده قرار می گیرند 
و فوالدهای الکتریکی که در صنایع نیروگاهی و کارخانه های تولید 
الکتروموتور کاربرد دارند، در مقیاس صنعتی آغاز کند. از طرفی، به یکی 
از نیازهای کشور در حوزه تولید ورق های با ضخامت پایین )۲ میلی متر 
و کمتر از ۲ میلی متر( پاسخ داده تا جایی که ۷0 درصد تولید این مجتمع 

ورق های با ضخامت پایین است.
کید بر افزایش بهره وری مجتمع فوالد سبا، گفت: هدف  محمدی با تأ
ما این نیست که تجهیزات را اضافه کنیم، بلکه درصددیم با تجهیزاتی 
که در دست داریم و با رویکرد افزایش بهره وری، ظرفیت تولیدی 

مجتمع سبا را در گام اول از 1 میلیون و ۶00 هزار تن به ۲ میلیون تن 
و در گام دوم به ۲ میلیون و 500 هزار تن برسانیم. این مهم با حضور 
نیروهای متعهد و متخصص سبا و استفاده از ظرفیت دانش بنیان ها 

حاصل خواهد شد.
مدیر مجتمع فوالد سبا در بخش پایانی سخنان خود افزود: فوالد مبارکه 
و به طور مشخص مجتمع فوالد سبا آمادگی دارد با تعریف پروژه های 
مشترک با شرکت سهامی ذوب آهن، منافع هر دو مجموعه صنعتی را 
مدنظر قرار دهد تا بتوانیم در پیشبرد اهداف عالیه هر دو شرکت قدم 
برداریم. ازاین رو برگزاری جلسه های مشترک فنی و تخصصی را در دستور 

کار خود قرار داده ایم و به زودی شاهد نتیجه مثبت آن خواهیم بود.
از شنیدن خبر مسرت بخش افزایش تولید مجتمع فوالد 

سبا به ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تن به عنوان یک ایرانی بر خود می بالیم
بنا بر این گزارش، ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن نیز در این نشست 
تعاملی با اشاره به وابستگی های ذهنی افراد به خاستگاه های نخست 
شغلی و تجربه های پیشین همکاران مجتمع فوالد سبا گفت: همکارانی 
که در زمان ساخت و راه اندازی فوالد سبا در ذوب آهن مشغول به کار 

بودند و نسل نخست فوالد سبا را شامل می شوند، در برهه ای از زمان 
به ذوب آهن اضافه شدند. در آن برهه، ذوب آهن با تحول های ویژه ای 
همراه بود و پروژه فوالد سبا نیز در آن زمان ازجمله پروژه های شرکت 
ذوب آهن به حساب می آمد که در زمان مقرر و مطابق با برنامه ها، 

به موقع تمام شد.
مدیرعامل ذوب آهن ادامه داد: امروز با شنیدن خبر مسرت بخش 
افزایش تولید سبا به 1 میلیون و ۶00 هزار تن به عنوان یک ایرانی بر خود 

می بالم.
رخصتی در پایان با اشاره به اهمیت حفظ تعامل دو واحد صنعتی بر تداوم 
کید کرد و گفت: این نگاه تعاملی وجود  همکاری های فنی و تخصصی تأ
کید  دارد و در نشست مشترک با مدیرعامل محترم فوالد مبارکه هم بر آن تأ
شده است. در بین تمام همکاران و مدیران ذوب آهن این تعامل حفظ 
شده و مبین آن نیز حضور دلسوزانه کارشناسان هر دو مجموعه در کنار 
هم است. مواردی که در این نشست مطرح شد با همکاری و همفکری 
کارشناسان هردو مجموعه بررسی می گردد و نتیجه نهایی نیز با موافقت 

هردو مجموعه پدیدار خواهد شد.

کروان حسین پا
 کارشناس مکانیک نیروگاه مجتمع فوالد سبا

احمدرضا غزنوی
 سرپرست نیروگاه CHP فوالد سبا

محمدی، مدیرعامل شرکت گروه ملی صنعتی فوالد 
ایران در گفت وگو با چیالن خبر از رشد و رکورد تولید این 

مجموعه داد.
به گزارش چیالن، مدیرعامل شرکت گروه ملی صنعتی فوالد 
ایران در ابتدا، با انتقاد از وضع قانون جدید در حوزه صادرات 
فوالد و صنایع معدنی گفت: تولیدکنندگان، صادرکنندگان و 
فعاالن بازار در برخی حوزه های دچار بالتکیفی شدیدی هستند. 
برای نمونه اخیرًا صادرات برای عموم آزاد شده است؛ این به این 
معناست که شرکت های تولیدی امکان سیاست گذاری در زمینه 
قیمت گذاری محصوالت خود را ندارند و با رقابت های شدید 
قیمتی با شرکت های بازرگانی و اشخاص حقیقی روبه رو خواهند 
شد؛ از طرف دیگر وقتی شرکتی با کارت بازرگانی محصولی را صادر 
می کند هیچ تعهدی نسبت به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به 

چرخه اقتصاد کشور ندارد.
وی اظهار داشت: براساس این قانون جدید، بازرگانان می توانند 
فوالد را به قیمت بازار داخلی خریداری کنند و با قیمت پایین تر از 

قیمت صادراتی آن را به فروش برسانند.
محمدی مدیرعامل شرکت گروه ملی صنعتی فوالد ایران با اشاره 
به تبعات وضع قوانین خلق الساعه خاطرنشان کرد: در ابتدای 
سال که بازار صادراتی جذابی شکل گرفته بود، شاهد بودیم که با 
وضع عوارض صادراتی آسیبی جدی به بازارهای صادراتی فوالد 

ایران زده شد.
مدیرعامل شرکت گروه ملی صنعتی فوالد ایران در ادامه به چالش 
انرژی در صنعت فوالد اشاره کرد و گفت: متأسفانه سال گذشته 
و امسال، برق شرکت های فوالدی قطع شد که این موضوع 
خطوط تولید را نشانه گرفت و در نهایت شرکت های بسیاری 

کنون با مشکالت عدیده ای روبه رو هستند. زیان ده شدند و ا
وی با بیان اینکه صنعت فوالد کشور نقش پررنگی در ارزآوری 
گر وزارت صمت و نیرو جلسه ای برای اعمال  دارد، پیشنهاد داد: ا
محدودیت های برقی برگزار می کنند، در نظر داشته باشند که فقط 

شرکت های فوالدی قربانی کمبود برق نباشند.
محمدی درباره وضعیت تولید گروه ملی صنعتی فوالد ایران 
اظهار کرد: در آبان ماه موفق به تولید 5۶ هزارتن محصول شدیم 
که نسبت به میانگین سال گذشته حدود 100 درصد رشد داشته 
است؛ البته تالش می کنیم با همکاری نیروهای متخصص 
شرکت، برنامه تولید 80 هزار تن محصول را در آذرماه سال جاری 

محقق کنیم.
وی در پایان از شرکت هایی که شرکت گروه ملی صنعتی فوالد ایران 
را در تأمین مالی همراهی کرده اند تشکر و قدردانی کرد و گفت: 
آینده خوبی در انتظار گروه ملی فوالد است و فعاالن صنعت فوالد 
و زحمت کشان گروه ملی خبرهای خوبی را از این مجموعه بزرگ 

فوالدی خواهند شنید.

آینده خوبی در انتظار
 گروه ملی فوالد است

مدیرعامل گروه ملی صنعتی فوالد ایران:

صادرات ۳۰ هزار تن شمش فوالد توسط 

ایران به عربستان

سید روح اهلل لطیفی، قائم مقام باشــگاه تجار ایران و 
آفریقا اظهار کرد: در ســال گذشــته عمًال صــادرات ایران به 
عربستان ســعودی متوقف بود و کل عدد ثبت شده در این 
حوزه حتی به ۴۲ هزار دالر نیز نمی رسید، اما از ابتدای سال 
جاری تا پایان آبان ماه ایران بیش از ۳۰ هزار تن کاال به ارزش 
۱۴ میلیــون و ۷۱۰ هــزار دالر به عربســتان ســعودی صادرات 

داشته است.
وی درباره ســبد صادراتی ایران به این کشــور عربی نیز توضیح 
داد: در 40 روز اخیــر بیــش از 30 هزار تن شــمش فــوالد به ارزش 
بیش از 14 میلیون و ۲0۷ هزار دالر به عربســتان ســعودی صادر 
شده است. همچنین حدود ۶0 تن انگور بی دانه به ارزش 1۲۶ 
هزار دالر نیز به عربستان صادر شده است. به این ترتیب حدود 
۹۶ درصد از کاالهای صادر شده به عربستان سعودی را شمش 
آهن و فوالد تشکیل می دهند و بدنه کامیون و سنگ مرمر نیز 
دیگر کاالهای صادراتی ایران به عربستان سعودی بوده است.

قائم مقــام باشــگاه تجــار ایــران و آفریقــا همچنیــن از افزایــش 
قابل توجه میزان تجارت مشــترک ایــران با این قــاره خبر داد و 
گفت: از ابتدای امسال تا اواسط دی ماه میزان تجارت دو طرف 
به یک میلیارد و 1۷0 میلیون دالر رسیده که بیش از ۹3 درصد آن 

سهم صادرات ایران به 44 کشور آفریقایی بوده است.
لطیفــی ادامــه داد: مقصــد اصلــی کاالهــای ایرانــی در آفریقــا، 
آفریقــای جنوبی بــوده کــه بــا خریــد بیــش از ۲81 میلیــون دالر 
کاالی ایرانی سهم ۲۶ درصدی از این بازار را به خود اختصاص 
داده اســت. پس از آن موزامبیک، غنا، ســودان و نیجریه دیگر 
کشورهایی بودند که ایران بیشترین صادرات را به آن ها داشته 

است.
وی اضافه کرد: در میان کشورهای صادرکننده کاال به ایران نیز 
تانزانیا، کنیا، آفریقای جنوبی، غنا و سیشل اصلی ترین کشورها 
بودند. پیش بینی می شــود با تداوم چنــد جانبه گرایی و توجه 
ویژه بــه بــازار آفریقــا در آینــده میــزان این تجــارت مشــترک نیز 

افزایش بیشتری پیدا کند.
منبع: بورس نیوز
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 محورهای سیاست گذاری ایمیدرو در اجرای سند استقرار افزایش ۱۳.5 درصدی تولید سنگ آهک پیربکران
فناوری نسل ۴ اعالم شد

ایمیدرو در راستای اجرای سند راهبردی استقرار فناوری نسل ۴ در حوزه 
را  آن  معدن و صنایع معدنی، پنج محور سیاست گذاری و ۱۸ راهبرد 
اعالم کرد. این سازمان در جهت توسعه حوزه فناوری و نوآوری و تقویت 
کردن  شرکت های دانش بنیان معدن و صنایع معدنی در حال نهایی 
این سند است. در این سند پنج محور سیاست گذاری توسعه سرمایه 
نوآوری،  انسانی، حکمرانی هوشمند، سرمایه گذاری مشوق های مالی، 
گیر دید شده است. فناوری و زیرساخت و امنیت فرا

حمید منتظری، مدیر مجتمع سنگ آهک پیربکران اعالم کرد: میزان 
تولید سنگ آهک دانه بندی طی نه ماهه ۱۴۰۱ در این مجتمع نسبت 
به آمار مدت مشابه سال گذشته، ۱3.5 درصد رشد داشت. مجتمع 
، حدود 7۰۰ هزار  سنگ آهک پیربکران از ابتدای فروردین تا پایان آذر
تن محصول تولید کرد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، حدود 
6۱7 هزار تن بود. همچنین، میزان تولید ۹ ماهه این شرکت نسبت به 
برنامه )375 هزار تن(، ۸6 درصد افزایش یافت.

خبــر  بین الملل

خبــــــــــــــــــر    

با به کارگیری دستگاه آناالیزر پرتابل میسر شد؛

مدیر ارشد تولید فوالد مبارکه:

ایجاد امکان جداسازی تخصصی قراضه های فلزی در فوالد مبارکه
رئیس امور پسماند شرکت فوالد مبارکه از برقراری 
امکان جداسازی تخصصی قراضه های فلزی با 

به کارگیری دستگاه آناالیزر در این شرکت خبر داد.
مجید غیاثوند ازجمله نیازهای ضروری در بخش تشخیص و آنالیز 
نمونه های فلزی را فراهم شدن امکان انجام آنالیزهای غیرمخرب و 
آنالیز در محل عنوان و بیان کرد: در این زمینه واحد امور پسماند پس از 
بررسی های تخصصی و دعوت از شرکت های معتبر تأمین کننده، نهایتًا 
با همکاری واحد امور مهندسی موفق به خرید یک دستگاه آناالیزر 
پرتابل )کوانتومتر( از نوع لیزری )LIBS( شد که با استفاده از این دستگاه، 
کنون بخش زیادی از نیاز به آنالیز نمونه های فلزی در سطح فوالد  هم ا

مبارکه برطرف گردیده است.
کید بر اینکه دستگاه های آنالیز پرتابل به دلیل امکان آنالیز  وی با تأ

نمونه ها در محل و بی نیازی از آماده سازی و تخریب نمونه ها، یکی از 
مناسب ترین و دقیق ترین روش ها جهت آنالیز نمونه هاست، ادامه داد: 
وزن کم و توانایی قابل توجه این نوع دستگاه ها، آن ها را جهت آنالیزهای 

غیرتخریبی و نقطه ای بسیار مناسب ساخته است.
بـه گفتـه رئیـس واحـد پسـماند فـوالد مبارکـه، دسـته بندی و تفکیـک 
تخصصـی پسـماند ازجملـه اصـول مهـم و حیاتـی مدیریـت پسـماند 
در صنعـت فـوالد بـه شـمار مـی رود. ایـن در حالـی اسـت کـه تشـخیص 
نـوع آلیاژهـای به کاررفتـه در متریـال فلـزی مسـتعمل می توانـد بـه 
بهینه سـازی اسـتفاده مجـدد ضایعـات فلـزی در فراینـد تولیـد کمـک 
شـایانی کنـد. عـالوه بـر ایـن شناسـایی فلـزات و دسـته بندی آن هـا 
می توانـد از طریـق بهبـود فراینـد فروش بـه تأمیـن هرچه بیشـتر منافع 

شـرکت نیـز منجـر شـود.

غیاثوند افزود: عالوه بر نمونه سازی سریع و ایمن، سرعت زیاد آنالیز و 
انجام عملیات در محل، دقت زیاد و تکرارپذیری ازجمله دیگر مزیت های 
مهم این دستگاه است که این مسئله با توجه به حجم و ابعاد بزرگ بیشتر 
متریال ها که ارسال آن ها را به آزمایشگاه با مشکل مواجه می کند، نقش 
مهمی در تسهیل و بهینه سازی فرایند نمونه برداری و آنالیز نمونه ها در 

سطح شرکت فوالد مبارکه دارد.
وی در پایـان یکـی از مهم تریـن حوزه هـای کاربـردی دسـتگاه مذکـور 
را همـکاری بـا واحـد کنتـرل کیفـی فوالدسـازی جهـت تعییـن ترکیـب 
ضایعات فلزی و مشخص کردن قابلیت استفاده از آن ها در کوره های 
کنون همکاری های ثمربخشـی  قوس دانسـت و گفت: در این راسـتا تا
صـورت گرفتـه کـه ارزش افـزوده زیـادی بـرای سـازمان بـه همراه داشـته 

اسـت. 

محصول ارسالی برای مشتری باید دارای باالترین کیفیت باشد

گزارشگر برنامه رادیوفوالد، میزبان محمدرضا بنائیان 
مفرد، مدیر ارشد تولید فوالد مبارکه 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.
در مورد حوزه فعالیت خود توضیحاتی بفرمایید.

چهار ناحیه تولیدی یعنی آهن سازی، فوالدسازی، نورد گرم و نورد سرد و 
همچنین واحد نسوز و فرآوری ضایعات از زیرمجموعه های مدیریت ارشد 
تولید فوالد مبارکه است که در کنار سایر واحدهای سازمان، تمامی همت 

خود را در تحقق اهداف شرکت به کار گرفته اند.
نظر شما درباره پایبندی به استانداردهای کیفیت و ایمنی 

در شرکت چیست؟
به منظور اطمینان از کیفیت محصوالت در مقاطع متریال ورودی، تولید 
و محصوالت، مرتبًا در حال رصد هستیم. متریال ورودی و تجهیزات طبق 
مشخصات فنی هر قطعه و تجهیز توسط تیم های ویژه بررسی می شوند 
و پس از انجام آزمایش های الزم، توسط گروه های فنی نواحی مورد تأیید 
قرار می گیرند و با تأیید کامل مشخصات وارد حوزه تولید می شوند. در 
حین تولید، کلیه فرایندها توسط کارشناسان خطوط و گروه های فنی، 
طبق دستورالعمل ها و رویه هایی که قبًال در سازمان تعیین شده، کنترل 
می شوند تا مطمئن شویم آنچه تولید شده مطابق کارت ساخت هایی 
است که از طریق واحد متالورژی و روش های تولید در سازمان توزیع 
شده است. در زمان تولید، محصوالت پس از آزمایش به تأیید کارشناسان 
تضمین کیفیت می رسند تا قبل از خروج محصول از کارخانه مطمئن 
باشیم مطابق خواسته مشتری تولید شده است. فوالد مبارکه همیشه در 

حال بهبود است و معتقد است محصولی که در حال ارسال برای مشتری 
است باید دارای باالترین کیفیت باشد.

از استراتژی های کاهش هزینه ها در فوالد مبارکه بفرمایید.
هزینه تبدیل عبارت است از هزینه ای که صرف می شود تا مواد اولیه 
تبدیل به محصول نهایی شود و این هزینه در حوزه های مختلف کامًال 
تحت پایش است. در بخش هزینه عمده هزینه مربوط به نیروی انسانی 
و انرژی و سیاالت است. در حوزه انرژی تمام تالش ما این است که مصارف 
را به ازای هر تن تولید به حداقل ممکن برسانیم و در حوزه آب حتی 
می توانیم بنچ مارک باشیم. در حوزه برق هم می کوشیم به حداقل ها 
کثر  دست پیدا کنیم. در حوزه نیروی انسانی تالش می کنیم به حدا
بهره وری نیروی انسانی دست یابیم تا در مجموع به کاهش هزینه ها 
برسیم. در حوزه مصارف نظیر مصرف الکترود و رنگ و روغن تالش ما 
این است که حداقل مصارف و بیشترین بازدهی را داشته باشیم. در 
حوزه تولید ضایعات نیز هدف ما در کل نواحی تولیدی حذف ضایعات 
در مراحل اول است. در خصوص تولید هم به دنبال اقتصاد چرخشی 

هستیم تا این متریال  ها و تولیدات را مجددًا به سیکل تولید بازگردانیم.
گی های  بین تحلیل و نیاز بازار داخلی و خارجی و ویژ
محصوالت تولیدی فوالد مبارکه چه تناسبی برقرار است؟ 

استراتژی های اتخاذشده را بیان کنید.
در حوزه بازار، واحدی در قسمت فروش داریم به نام تحقیقات بازار که 
همیشه در راستای شناسایی نیازهای بازار پیشرو است. بعد از شناسایی 
نیازهای بازار، این نیازها در حوزه بهره برداری تبدیل به محصول می شود. 
تالش بر این است که قبل از اینکه نیاز بازار به یک نوع محصول به میزان 
حقیقی برسد، آن محصول را به صورت آزمایشی تولید کنیم. بعد از تولید 
آزمایشی، نتایج در آزمایشگاه های مختلف بررسی و تطابق آن با نیازهای 
مشتری و نیاز بازار سنجیده می شود. با مشاهده نتایج آزمایشگاهی 
نواقص رفع می گردد و نهایتًا برای تولید کالن محصول مورد سفارش 
مشتری آماده می شویم. در ادامه به محض دریافت و ثبت سفارش از 
سوی معاونت فروش، محصول موردنظر به صورت کالن تولید و در اختیار 

مشتری قرار داده می گیرد.
تسلط به مدیریت ریسک یکی از راه های غلبه بر بحران های 
ایجادشده در بازار است. این موضوع در فوالد مبارکه چه 

جایگاهی دارد؟
در زمینه تولید می توان دو رویکرد داشت: رویکرد اول اینکه وارد ریسک 
نشویم و هرجا نیاز است، بر اساس پیش بینی شرایط و برنامه ریزی به جا 
و صحیح، اجازه ندهیم ریسک هایی که به صورت روتین و متداول 
فوالد مبارکه را درگیر می کنند تأثیری در رویه تولید ما داشته باشد؛ 

به عنوان مثال، در وضعیت فعلی و کمبود گاز و محدودیت های موجود، 
گرچه نیاز ما را برطرف نمی کند، ذخیره  پیش بینی هایی کردیم که ا
متریال ورودی در حد نیاز بوده که در این خصوص هم با توجه به فضا 
توانسته ایم ۶0 درصد این فعالیت را انجام دهیم و ریسک کمبود متریال 
اولیه را کاهش دهیم. رویکرد دوم مدیریت بحران است. ممکن است 
گهانی بحرانی ایجاد شود که در این صورت باید آن را مدیریت  به صورت نا
کنیم. به عنوان مثال، در زمان حمله سایبری تابستان گذشته که فوالد 
مبارکه را تحت الشعاع خود قرار داد، با مدیریت بحران و مدیریت ریسک 
توانستیم خسارت وارد به خطوط را به حداقل برسانیم و در کمتر از ۲4 

ساعت، خطوط را در مدار تولید قرار دهیم.
بررسی امکان سنجی به انجام رسیدن ایده ها موضوع مهمی 
در فرایند تولید است. در این خصوص چه شرایطی در فوالد 

مبارکه حاکم است؟
در فوالد مبارکه به ایده ها بهای زیادی داده می شود. هر ایده ای از هر 
شخصی که باشد، در گروه های فنی مورد بررسی قرار می گیرد و عملیاتی 
بودن و نبودن آن بررسی می شود و در صورت امکان در اجرای ایده 
از نفر ایده پرداز استفاده خواهیم کرد. در حوزه معاونت تکنولوژی 
شرایطی فراهم شده که همکاران بتوانند در قالب نظام های مشارکتی 
مثل پیشنهادات و گروه های بهبود شرکت کنند و ایده هایشان را در 
دسترس دوستان قرار دهند و بر اساس آن شرایط را بهبود دهند. در 
کل یکی از راهبردهای پیشرفت شرکت استفاده از ایده همه همکاران 

است که کمک می کند شرایطمان را روزبه روز بهتر کنیم.
فوالد مبارکه در طراحی محصوالت چه پارامترهایی را در نظر 

می گیرد؟
در این حوزه واحدی به نام متالورژی و روش های تولید وجود دارد. 
مشتریان از طریق بازاریاب های معاونت فروش نیاز خود را به فوالد 
مبارکه عرضه می کنند. مشخصات محصول موردنظر مشتری نظیر 
ابعاد، کیفیت، بسته بندی، استحکام محصول و مشخصات شیمیایی 
دسته بندی می شود و تمامی این مشخصات در قالب یک کارت ساخت 
به واحد تولید ارائه می شود. در ادامه همکاران حوزه تولید بر اساس این 
کارت ساخت شروع به تولید محصول موردنظر می کنند و در حین فرایند 
کنترل می کنند که از پارامترهایی که برای این محصول مشخص شده 

عدول نکند.
آیا انتخاب روش های مناسب تولید برای همه واحدهای 

تولیدی و محصول یکسان است؟
برای هر محصول یک کارت ساخت منحصربه فرد وجود دارد و بر اساس 
آن، تولید و ساخت محصول انجام می شود؛ بنابراین تمامی واحدهای 

مرتبط مطابق همین کارت ساخت و نیاز مشتری محصول را تولید 
می کنند.

گزینش فناوری های جدید تولیدی هر چند وقت یک بار و 
بر اساس چه معیارهایی در فوالد مبارکه انجام می شود؟

همان گونه که اشاره شد، تولید در فوالد مبارکه بر اساس سفارش 
مشتری است. بازار به طور پیوسته توسط واحد تحقیقات بازار رصد 
 ، و نیازهای آتی بازار برآورد می شود و بر اساس آن، ما با یک گام جلوتر
شروع به ایجاد فناوری می کنیم. مثًال برای تولید محصوالت ویژه ممکن 
است نیاز به تجهیزات جدیدتر داشته باشیم که این تجهیزات فراهم 
و نصب می شود و فناوری جدید به مدار می آید. فوالد مبارکه همیشه 
تالش دارد بر لبه تکنولوژی حرکت کند و همکاران ما در حوزه های 
مختلف نواحی مختلف، پروژه هایی را بر این اساس فهرست و پیگیری 
می کنند تا همیشه باالترین تکنولوژی تولید را در فوالد مبارکه داشته 

باشیم.
درصورتی که مشتری محصولی را نیاز داشت و میزانی را 
اعالم کرد، ولی توان تولیدی این میزان در فوالد مبارکه وجود 

نداشت، این تعادل چگونه صورت می گیرد؟
ظرفیت هر واحد تولیدی محدود است و فوالد مبارکه هم از این قاعده 
مستثنا نیست. در حال حاضر تقاضا بیشتر از عرضه است. همکاران 
ما در حوزه فروش تالش می کنند رضایت مشتری ها را در باالترین حد 
حفظ کنند. درعین حال ایجاد توازن بین عرضه ها توسط واحد کنترل 
تولید انجام می شود و بر اساس آن سفارش های تولیدی در سیستم ثبت 
می شود. در این حالت، ظرفیت تولید با ظرفیت تقاضا باالنس می شود 

و تولید صورت می گیرد.
برای تحقق شعار امسال چه اقداماتی انجام شده است؟

تحقق »تولید؛ دانش بنیان؛ اشتغال  آفرین« از ابتدای سال در دستور 
کار شرکت قرار گرفت و از همان روزهای نخست برای تحقق این امر 
پروژه های دانش بنیان تعریف و اجرایی شد. بیش از 50 پروژه در 
حوزه های تولید در نواحی مختلف بر پایه مباحث دانش بنیان تعریف 
و در حال اجراست و بیشتر آن ها شرکت را در مسیر بهبود کیفیت و 
افزایش کمیت تولید قرار می دهد. در حوزه اشتغال زایی هم برای 
ح های توسعه و پر کردن بخش هایی از چارت سازمان فرایند  طر
استخدام جدید با برگزاری آزمون برای به کارگیری بیش از 1000 جوان 
مستعد و متعهد کشورمان در حال تکمیل است. در حوزه دانش بنیان 
تولید 8 محصول جدید را شاهد بوده ایم، محصوالتی که در صنایع 
نفت و گاز و تأمین نیاز صنایع پایین دستی تأثیرگذار بوده و کشور را از 

واردات بی نیاز کرده اند.

 محمدرضا بنائیان مفرد
 مدیر ارشد تولید

مجید غیاثوند
 رئیس امور پسماند

بـا توجـه بـه بحـران انـرژی و عـدم اطمینـان در بـازار 
اروپـا، خریـداران اروپایـی در سـال ۲۰۲۳ نیـز بـه معامـالت 

کوتاه مدت و خرید محدود ادامه خواهند داد.
GMK، وب سـایت  آرتـان پـرس و بـه نقـل از  گـزارش  بـه 
Eurometal بـا مراجعـه بـه Fastmarkets اعـالم کـرد عـدم 
اطمینـان در مـورد تقاضـا و هزینه هـای تولیـد در سـال ۲0۲۲ 
منجر به تغییر عادات خریداران در بازارهای فوالد و آلومینیوم 
اروپا شـده اسـت. بایـد توجه داشـت کـه روند خرید مسـتقیم 
محـدود و معامـالت کوتاه مـدت توسـط مصرف کننـدگان 

اروپایـی در سـال جـاری ادامـه خواهـد داشـت.
 ، فعـاالن بـازار به تازگـی اعـالم کردنـد عـدم اطمینـان در بـازار
خریداران اروپایی را به معامالت کوتاه مدت تشویق می کند.
بـه نقـل از چندیـن منبـع خبـری، بحـران انـرژی کـه بـا جنـگ 
در اوکرایـن، افزایـش نرخ بهـره و چشـم انداز منفـی اقتصادی 
تشـدید شـد، منجر به افزایـش هزینه هـای تولیـد محصوالت 
فـوالدی در اروپـا شـده اسـت. بایـد توجـه داشـت کـه چندین 
کارخانـه یـا ظرفیـت فوالدسـازی خـود را تعطیـل کرده انـد یـا 
تولیـد خـود را در سـه ماهه سـوم و چهـارم سـال ۲0۲۲ کاهـش 

داده انـد تـا عرضـه و تقاضـا متعـادل شـود.
معاملـه گـران گـزارش دادنـد کاهـش تولیـد و توقـف برخـی 
کارخانه هـای فـوالدی بـر بخش هـای مصرف کننـده کلیـدی 
اروپـا  در  خودروسـازی  صنعـت  و  ساخت وسـاز  ازجملـه 
گذاشـته اسـت. طبـق انتظـارات شـبکه پیش بینـی  تأثیـر 
Euroconstruct، میزان رشـد بخش ساخت وسـاز از 3 درصد 
در سـال ۲0۲۲ بـه 0.۲ درصـد در سـال ۲0۲3 کاهـش خواهـد 
یافت و در سال ۲0۲4 به صفر درصد خواهد رسید. باید توجه 
داشـت که هیـچ بهبـودی در صنعـت فـوالد اروپا تـا سـال ۲0۲5 

پیش بینـی نمی شـود.
درعین حـال، بـر اسـاس گـزارش Eurofer، تولیـد خـودرو در 
سـال ۲0۲۲ در اروپـا به طورکلـی 1.۷ درصـد کاهـش خواهـد 
یافت که دلیل آن اختالالت زنجیره تأمین و جنگ در اوکراین 
اسـت. بررسـی ها نشـان می دهد این عوامل منفی حداقل تا 

سـه ماهه دوم سـال ۲0۲3 ادامـه خواهنـد داشـت.
تحلیلگـران بـازار گـزارش دادنـد کـه عـدم اطمینـان در مـورد 
میزان مصرف فوالد در آینده، پیش بینی بلندمدت را دشـوار 
کرده است و منجر به خریدهای هفتگی محدود شده است.
بـه گفتـه معامله گرانـی کـه توسـط Fastmarkets مـورد بررسـی 
قرار گرفتند، روند خرید مسـتقیم از کارخانه احتماًال در سـال 
۲0۲3 ادامـه خواهـد داشـت تـا زمانـی کـه رشـد هزینـه تولیـد 
تعدیل شود و تقاضا و اطمینان مصرف کننده نهایی تقویت 
شـود. بررسـی ها نشـان می دهـد چندیـن توزیع کننـده قصـد 
دارند موجودی انبار را در ژانویه تا فوریه به دلیل سطح باالی 

نوسـانات در بـازار پایین نگـه دارند.
به نقل از چندین منبع خبری، پیش بینی های ناامیدکننده 
بـرای بخـش ساخت وسـاز اروپـا طـی چنـد مـاه آخـر سـال 
۲0۲۲ بـر بـازار محصـوالت فـوالدی نوردشـده، به ویـژه میلگـرد 
فـوالدی و کالف میلگرد فشـار وارد کـرد. باید توجه داشـت که 
شرکت های ساختمانی به دلیل گرانی منابع انرژی عجله ای 
بـرای سـرمایه گذاری ندارنـد، ازایـن رو در پایـان سـال گذشـته 
قیمت نورد فوالد در بازارهای اصلی اروپا کاهش یافته است.
بااین حال، معامله گران انتظار دارند تقاضا برای محصوالت 
فوالدی نورد شده در اوایل سال ۲0۲3 به دلیل نیاز به دوباره 
پر کردن سـهام افزایش یابد. بـه نقل از چندیـن منبع خبری 
کارخانه هـای مسـتقر در اروپـا در دسـامبر ۲0۲۲ بـر افزایـش 
قیمت هـا اصـرار داشـتند، امـا نظـرات فعـاالن بـازار در مـورد 
حفـظ ایـن سـطح در آینـده متفـاوت بـود. تحلیلگـران بـازار 
گر اروپـا راه حلی بـرای غلبه بر بحـران انرژی  گزارش دادند کـه ا
بیابـد و قیمـت انـرژی بـه سـطح قبـل از فوریـه ۲0۲۲ سـقوط 

کنـد، ممکـن اسـت وضعیـت صنعـت فـوالد نیـز تغییـر کند.
 ،Eurometal بـر اسـاس اخبـار منتشرشـده توسـط نشـریه
خریدهای مستقیم محدود در سال ۲0۲3 می تواند نوسانات 
قیمـت را در بازارهـای فـوالد و آلومینیـوم اروپـا افزایـش دهـد، 
زیرا موجـودی کم باعث می شـود که معاملـه گـران در صورت 

وجـود دوره هـای کمبـود مـواد اولیـه، آسـیب پذیرتر شـوند.
همان طـور کـه مرکـز GMK قبـًال گـزارش داد، کارخانه هـای 
فـوالد اروپـا رشـد تقاضـا را در اوایـل سـال ۲0۲3 پیش بینـی 
کردنـد و امیـدوار بودنـد بـه دلیـل کاهـش عرضـه معامـالت بـا 

قیمت هـای بیشـتر انجـام شـود.

ادامه خرید محدود محصوالت فوالدی 

توسط مصرف کنندگان اروپایی

 در سال ۲۰۲۳
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با هدف معرفی ظرفیت های هلدینگ آتیه فوالد انجام شد؛

خبر  کوتاه

، آژانس بین المللی انرژی هشدار داد که اروپا، علی رغم  در ماه دسامبر
تالش های موفقیت آمیزش برای پر کردن ذخیره سازی برای زمستان 
۲۰۲۲-۲۰۲3، ممکن است امسال با کمبود گاز مواجه شود. در حال 
، بیشترین موفقیت اروپا در روشن نگه داشتن چراغ ها تا اینجای  حاضر
زمستان در نتیجه آب وهوای معتدل تر از حد معمول بوده است. 
بااین حال، زمستان هنوز به پایان نرسیده است و احتمال زیادی وجود 
دارد که هوای سردتر در ماه جاری و فوریه برای اروپا بحران ساز باشد.

تحلیلگران بر این باورند که احتماال فوالدسازان که حداقل ۸ ماهی 
است با حاشیه سود ضعیف روبه رو هستند در 3 ماه نخست سال 
نشانه هایی از بهبود تقاضا مشاهده کنند. به عنوان پشتوانه این 
 ، امیدواری می توان به حذف تعرفه صادراتی گندله هند از اواسط نوامبر
کاهش سخت گیری های چین در مورد سیاست کووید صفر و تالش 
آن برای بهبود بازار مسکن اشاره کرد. با امید به بهبود تقاضای فوالد 
می توان به افزایش تقاضای خرید سنگ آهن نیز امیدوار بود.

 گــــــروه فـــــوالد مبــــــــارکه      

بدترین بحران انرژی اروپا در راه چشم امید بازار سنگ آهن به بهبود تقاضای فوالد

کز خدماتی هلدینگ  عملکرد  نُهماهه مرا

آتیه فوالد نقش جهان بررسی شد

نشست مشترک تولیدکنندگان  لنت خودرو 

با شرکت دانا فوالد سمنان

کز خدماتی  در جلسه ای با حضور معاونان و مدیران مرا
هلدینــگ آتیه فــوالد نقش جهــان، عملکــرد ُنه ماهــه ایــن 

مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی آتیه فــوالد نقش جهــان، در ابتــدای 
کز خدماتــی و درصد  این جلســه گزارشــی از عملکرد ُنه ماهه مرا
تحقق اهداف آن ها نســبت بــه بودجه تعدیل شــده ُنه ماهه در 
بستر داشبورد مدیریتی ارائه شــد. در ادامه، در خصوص میزان 
خرید محصــوالت از فوالد مبارکــه و ســایر منابع و میــزان فروش 
کز در همه موارد مدنظر  این محصوالت و همچنین عملکرد مرا
هلدینگ ازجمله ســود و زیــان و هزینه های مالی آن ها از ســوی 
کز توضیحاتی تشــریح شــد.در ادامه  مدیران عامل هریک از مرا
جلســه، بازار فوالد مورد تحلیل قرار گرفت و هریک از مدیران به 
بیان دیدگاه های خــود در خصوص وضعیــت بــازار در ماه های 

پیش رو پرداختند.
کی اســت براســاس ارزیابی عملکرد شــش ماهه  این گــزارش حا
صورت گرفته از شــرکت های زیرمجموعه، دو شرکت آتیه تجارت 
گرس چهارمحال به کسب گرید B نائل  نقش جهان قشم و فوالد زا

آمدند که با اهدای لوح سپاس از آن ها تجلیل شد.
در پایان جلسه معاون امور شرکت های هلدینگ آتیه فوالد ضمن 
تشــکر از حضور همــه مدیران بــر پیگیری اخــذ کد بهین یــاب از 
کز و پیگیری  اداره های صنایع هر استان و کد بورس کاال برای مرا
الزم جهت خرید از فوالد مبارکه و همچنین رعایت شاخص های 

کید کرد. مدنظر فوالد مبارکه تأ

آتیه فوالد  هلدینگ  عمومی  وابط  ر گزارش  به 
تولیدکنندگان  بین  مشترک  جلسه  نقش جهان، 
لنت خودرو در استان سمنان و شرکت دانا فوالد سمنان 
به میزبانی انجمن مدیران صنایع این استان برگزار شد.

رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان هدف از این برگزاری 
جلسه را معرفی ظرفیت های ایجادشده توسط شرکت دانا فوالد 
سمنان در حوزه تأمین محصوالت فوالد مبارکه و ارائه خدمات 

برش به کلیه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ُخرد اعالم کرد.
سعید اعرابی، مدیرعامل شــرکت دانا فوالد ســمنان نیز در این 
نشست با اشاره به تاریخچه و اهداف شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
کز خدماتی در استان ها به منظور دسترسی  در خصوص ایجاد مرا
مشتریان و تولیدکنندگان ُخرد به محصوالت فوالد مبارکه گفت: 
حدود 15 سال است که شرکت دانا فوالد سمنان با تجهیز خطوط 
مختلف برش از ضخامت 4 تــا 100 میلی متر بــه ارائه خدمات به 

مشتریان خود می پردازد.
وی اظهار داشت: این شــرکت با اجرای طرح های توسعه خود، 
مجــری پروژه هــای ســاخت و نصــب اســکلت فلــزی )صنعتی و 
ساختمانی( شامل تأمین محصول، برش، ساخت، رنگ و نصب 
اســت و همــواره به عنوان شــرکتی خوش قــول در ارائــه خدمات 
کیفی در ســطح اســتان مطرح بوده و آماده هرگونــه همکاری با 

تولیدکنندگان و مشتریان استان است.
در ادامه این جلسه، هریک از تولیدکنندگان به نیازها و انتظارات 
خود از شرکت دانا فوالد سمنان اشاره و اعالم داشتند با توجه به 
نیاز به محصوالت فوالد مبارکه و کیفیت مطلوب این محصوالت، 
هم در حوزه تأمین و هم در حوزه خدمات، الزم است راهکارهای 
مناسب برای همکاری بیشتر با تولیدکنندگان برای تأمین مستمر 
کیفیت و توسعه خدمات و تسهیل در شرایط فروش  محصوالت با

ایجاد شود.
در پایان مقرر شد هریک از شرکت های تولیدی، نیازها و انتظارات 
خود را به شرکت دانا فوالد سمنان اعالم کند و پیگیری های الزم 

برای برآورده کردن این نیازها از طریق فوالد مبارکه به عمل آید.

عقد پنج تفاهم نامه همکاری فوالد هرمزگان برای بومی سازی تجهیزات

بومی سازی بیش از 225 قطعه و تجهیز موردنیاز صنعت فوالد

یسا اهدا شد تندیس جایزه ملی فوالد ایران در حوزه بومی سازی به شرکت ایر

گان در راستای عمل به منویات  شرکت فوالد هرمز
مقام معظم رهبری مبنی بر تولید دانش بنیان و 
استفاده از توانمندی های شرکت های این حوزه، 
در چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد، پنج 

قرارداد تفاهم نامه همکاری منعقد ساخت.
انعقاد این تفاهم نامه های همکاری میان شرکت فوالد هرمزگان و 
شرکت های دانش بنیان داخلی با حضور عطاءاهلل معروفخانی مدیرعامل 
شرکت فوالد هرمزگان، بهرام سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران، جمعی از اعضای انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران و شرکت های 
کثری  دانش بنیان حاضر در جشنواره در راستای بهره برداری حدا
از ظرفیت های علمی و فنی شرکت های دانش بنیان و بومی سازی 

فرایندها، تجهیزات و قطعات موردنیاز فوالد هرمزگان به امضا رسید.
فوالد هرمزگان همواره از فعالیت های دانش بنیان و ساخت 

داخل حمایت کرده است
عطاءاهلل معروفخانی، مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان، در خصوص 
رویکرد این شرکت در زمینه استفاده از ظرفیت  شرکت های دانش بنیان 
برای بومی سازی تجهیزات و قطعات، به خبرنگار روابط عمومی گفت: 
فوالد هرمزگان به عنوان پیشرفته ترین کارخانه فوالدی کشور یکی از 
قطب های این صنعت محسوب می شود و در سال های اخیر توانسته 
کند. با توجه به تکنولوژی  است نقش پررنگی در این صنعت ایفا 
مورداستفاده در فوالد هرمزگان، رویکرد شرکت همواره استفاده از 
ظرفیت های شرکت های دانش بنیان در کشور بوده و با توجه به نام گذاری 
امسال از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر »تولید؛ دانش بنیان؛ 
اشتغال آفرین«، همواره از فعالیت های دانش بنیان به ویژه در جهت 

کثری وابستگی به  بومی سازی، حمایت از ساخت داخل و کاهش حدا
واردات حمایت می کنیم.

مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان خاطرنشان کرد: بومی سازی قطعات 
و فرایندهای صنعتی به منظور توانمندسازی ملی و رونق تولید داخلی 
ازجمله عوامل تأثیرگذار در کاهش وابستگی به تأمین این گونه اقالم از 
خارج کشور است. بومی سازی بر چهار محور استراتژی »کاهش ارزبری، 
افزایش بهره وری و سودآوری بنگاه ها، کاهش هزینه های تمام شده و 

ارتقای توان ساخت داخل« استوار است.
جشنواره ملی فوالد ایران؛ فرصتی مغتنم برای تولیدکنندگان 

و شرکت های دانش بنیان
وی افزود: جشنواره ملی فوالد ایران فرصتی مغتنم برای تولیدکنندگان 
فوالد و شرکت های دانش بنیان به ویژه تأمین کنندگان قطعات و تجهیزات 
خاص مورداستفاده در صنعت فوالد کشور است و فوالد هرمزگان نیز 
همانند سال های گذشته از این فرصت برای شناخت تأمین کنندگان و 

عقد تفاهم نامه استفاده خواهد کرد.
۷۶ میلیون دالر صرفه جویی ارزی، دستاورد بومی سازی در 

فوالد هرمزگان
معروفخانی با بیان اینکه در دو سال اخیر حدود ۷۶ میلیون دالر 
صرفه جویی ارزی ناشی از بومی سازی در فوالد هرمزگان رقم خورده 
است، عنوان کرد: این بومی سازی ها در زمینه ساخت داخل قطعات، 
تجهیزات، مواد اولیه و نسوز در سال 1400 به میزان 38.۹ میلیون 
دالر و در ۹ ماه امسال نیز به میزان 3۶.۶ میلیون دالر صرفه جویی 
ارزی حاصل کرده است. همچنین در مقایسه ۹ ماه امسال نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته که ۲۹.۲ میلیون دالر صرفه جویی ارزی 

حاصل شده بود، میزان بومی سازی و ساخت از نظر ارزی ۲5 درصد 
رشد داشته است.

مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان با اشاره به عقد پنج تفاهم نامه در 
چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران در جهت فعالیت های 
دانش بنیان و استفاده از ظرفیت های داخلی، تصریح کرد: فوالد هرمزگان 
تفاهم نامه طراحی کوره تک کاناله پخت آهک جهت افزایش راندمان 
تولید کارخانه آهک سازی، اجرای مدل اقتصاد چرخشی در شرکت 
فوالد هرمزگان، طراحی نظام مدیریت تکنولوژی و نوآوری شرکت فوالد 
هرمزگان، ساخت تجهیزات سکسیونرهای فشار قوی و فشار متوسط و 
ساخت پمپ عمودی دریا-واحد آب شیرین کن را در چهارمین جشنواره 

با شرکت های دانش بنیان امضا کرد.
اقتصاد مبتنی بر دانش و استفاده از ظرفیت های داخلی 

همواره در دستور کار است
کید کرد: رویکرد فعالیت و اقتصاد مبتنی بر دانش و استفاده  وی در پایان تأ
از ظرفیت های داخلی شرکت های دانش بنیان همواره در دستور کار 
فوالد هرمزگان قرار دارد. ازاین رو از هیچ تالشی در این جهت فروگذار 
نخواهیم کرد. فوالد هرمزگان به عنوان پیشرفته ترین کارخانه فوالدی 
کثری خواهد بود تا بتواند به فرمایشات  کشور به دنبال بومی سازی حدا
مقام معظم رهبری مبنی بر دست یابی به فناوری های نوین جامه عمل 

بپوشاند.
گفتنی است جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران از ۲0 دی تا ۲۲ دی ماه 
 ، با حضور گسترده شرکت های فعال در زنجیره صنعت فوالد کشور
شرکت های دانش بنیان تأمین کننده و سازمان های دولتی و غیردولتی 

دانش بنیان در هتل المپیک تهران برگزار شد.

شـرکت فـوالد سفیددشـت چهارمحـال و بختیـاری 
کثری از توان سازندگان و  در راسـتای اسـتفاده حدا
صنعتگران داخلی، از ابتدای سال ۱۳۹۷ با تشکیل 
کمیته بومی سـازی و اسـتفاده از ظرفیت هـای داخلی کشـور بیش 
از ۲۲۵ قطعـه و تجهیـز موردنیـاز صنعـت فـوالد را بومی سـازی کـرده 

اسـت.
مدیر عملیات شرکت فوالد سفیددشت با بیان این مطلب گفت: این 
شرکت طی چهار سال منتهی به دی ماه 1401، موفق به بومی سازی 
قسمت عمده ای از تجهیزات و قطعات موردنیاز خود به ارزش 

۶,۲58,000 دالر گردیده است.

یکـی  را  داخلـی  توانمندسـازی  و  بومی سـازی  سـلیمانی  ایمـان 
کمیتـه  گفـت: بـا تشـکیل  از اولویت هـای مهـم شـرکت دانسـت و 
بومی سـازی، شناسـایی و سـازماندهی قطعات و تجهیزات بـا قابلیت 
بومی سـازی و تأمیـن از داخـل کشـور در دسـتور کار قـرار گرفـت و 
بومی سـازی ایـن تعـداد تجهیـز بـرای شـرکت فـوالد سفیددشـت از 
جنبه هـای مختلفـی ازجملـه خودکفایـی، توانمندسـازی صنایـع 
داخلـی، کاهـش هزینه هـای ارزی، قابلیـت بهینه سـازی و بازطراحـی 
تجهیـزات و قطعـات، تسـریع در فراینـد خریـد و سـهولت دسترسـی به 

خدمـات پـس از فـروش حائـز اهمیـت اسـت.
وی از تأمین اقالمی نظیر ترانس 400 به 33 کیلوولت، انواع گیربکس ها، 

الکتروموتورهای MV و کاتالیست های ریفرمینگ احیا از منابع داخلی 
به عنوان مهم ترین تجهیزات و قطعات بومی سازی شده این شرکت در 

سال های 1400 و 1401 نام برد.
مدیر عملیات شرکت فوالد سفیددشت در پایان با اشاره به تدوین 
سند بومی سازی و توسعه همکاری واحدهای عملیات و خرید 
شرکت فوالد سفیددشت در جهت سیاست گذاری تأمین قطعات 
واحد فوالدسازی، ابراز امیدواری کرد حمایت روزافزون از سازندگان 
کثری تجهیزات و  و شرکت های دانش بنیان داخلی به تأمین حدا
قطعات موردنیاز واحدهای صنعتی کشور و پیشبرد اهداف کالن 

شرکت در این زمینه منجر گردد.

به گزارش روابط عمومی شـرکت ایریسا، چهارمین 
جشـنواره و نمایشـگاه ملـی فـوالد ایـران بـا رویکـرد 
بومی سازی، افزایش توان سـاخت داخل و توسعه 
تکنولوژی، بـا حضـور مدیران شـرکت های بـزرگ فـوالدی و معدنی 
ح داخلـی از  در کنـار شـرکت های دانش بنیـان و سـازندگان مطـر
کبـر گل بـو  ۲۰ تـا ۲۲ دی مـاه در هتـل المپیـک تهـران برگـزار شـد و از ا
مدیرعامـل شـرکت ایریسـا بـا اهـدای تندیـس جایـزه ملـی فـوالد 

ایـران تقدیـر شـد.
فوالد مبارکه موتور پیشران صنعت فوالد کشور است

مدیرعامل شـرکت ایریسـا در این خصوص، ضمـن قدردانـی از انجمن 
تولیدکننـدگان آهـن و فـوالد ایـران کـه بـا نـگاه مثبـت بـه شـرکت های 

دانش بنیانـی مثـل ایریسـا کـه در آسـتانه سـی امین سـال تأسیسـش، 
هم زمـان بـا سـی امین سـالروز افتتـاح فـوالد مبارکـه هسـتیم، موفـق 
بـه دریافـت ایـن جایـزه شـده اسـت، از تمامـی کارکنـان شـرکت کـه در 
دسـت یابی بـه ایـن موفقیـت نقش آفرینـی کرده انـد، تشـکر و قدردانـی 

کـرد.
گل بـو در ادامـه بـا اشـاره به اینکـه فـوالد مبارکـه موتـور پیشـران صنعت 
فوالد کشور اسـت، اضافه کرد: شـاید هدف اولیه تأسیس فوالد مبارکه 
صرفـًا تولیـد محصـوالت فـوالدی به منظـور بی نیـازی کشـور از ایـن 
محصول اسـتراتژیک بود، ولی امـروز با محوریت و حمایت این شـرکت 
و با دانش ایجادشده در آن، زمینه فعالیت تأمین کننده ها و مشتریان 
زیادی را در سراسر کشور و همچنین اشتغال چندین هزار نفر را فراهم 

سـاخته که ایـن از نتایج مثبـت حضور فـوالد مبارکه در کشـور اسـت.
وی یـادآور شـد: بـا رویکـرد بومی سـازی صنعـت فنـاوری اطالعـات و 
بـا دانشـی کـه به واسـطه ورود ایـن فنـاوری در داخـل بـه وجـود آمـد 
توانسـته ایم بـه افزایـش بهـره وری در صنعـت کمـک شـایانی کنیـم و 

هنـوز هـم درحال توسـعه آن هسـتیم.
کید بر اینکه شرکت ایریسـا تنها شرکت از  مدیرعامل شـرکت ایریسـا با تأ
گروه فوالد مبارکه است که توانسته با نقش آفرینی در حوزه بومی سازی 
صنعت فوالد کشـور، در این دوره از جشنواره تندیس جایزه ملی فوالد 
را دریافـت کنـد، خاطرنشـان کـرد: قطعـًا پیشـرفت صنعـت فـوالد کشـور 
مرهـون زحماتـی اسـت کـه در ایـن سـی سـال در فـوالد مبارکـه بـا هـدف 

تبدیل شـدن به الگوی توسـعه صنعتی کشـور به بار نشسـته اسـت.

در چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران صورت گرفت؛

با سرمایه گذاری شرکت فوالد سفیددشت صورت گرفت؛

در چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران صورت گرفت:

بومی سازی قطعات و فرایندهای صنعتی 
به منظور توانمندسازی ملی و رونق 
تولید داخلی ازجمله عوامل تأثیرگذار 
در کاهش وابستگی به تأمین این گونه 
اقالم از خارج کشور است. بومی سازی 
بر چهار محور استراتژی »کاهش ارزبری، 
افزایش بهره وری و سودآوری بنگاه ها، 
کاهش هزینه های تمام شده و ارتقای 

توان ساخت داخل« استوار است

کبر گل بو مدیرعامل شرکت ایریسا  ا
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       بـــــــــــــــازار

کاهش تورم منطقه یورو سرپوش مسائل اساسی

خبــــــــــــــــر       

علی رغم اینکه تورم در منطقه اروپا دوباره به محدوده تک رقمی 
رسیده، اقتصاددانان می گویند که فشارهای زیربنایی قیمت چیزی 
نیست که کم اهمیت جلوه داده شود. تک رقمی شدن تورم منطقه 
یورو این امید را تقویت کرد که بدترین جهش قیمت مصرف کننده 
در این بلوک به اوج خود رسیده است. یورواستات اعالم کرده این 
نرخ در ماه دسامبر به ۹.۲ رسید. این رقم نشان دهنده کاهش رشد 
اقتصادی در آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا است.

خبر کوتاه

 قیمت گاز طبیعی در پایین ترین میزان
 از زمان حمله روسیه به اوکراین

قیمت گاز طبیعی در اروپا و ایاالت متحده به سطحی رسیده است که 
آخرین بار قبل از اینکه روسیه با حمله به اوکراین باعث بحران جهانی 
انرژی شود، مشاهده شده است. قیمت عمده فروشی گاز اروپا تقریبًا 
۴۸ درصد از اواسط دسامبر کاهش یافته است. در ایاالت متحده، 
هزینه گاز عمده فروشی از اواخر نوامبر 5۰ درصد کاهش یافته و به 
3.6۸ دالر در هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا )Mbtu( رسیده، به 
حدود سطوحی که آخرین بار در دسامبر ۲۰۲۱ مشاهده شده بود.

سهام

5 , 8 0 0

5 , 9 60

6 , 0 1 0

6 , 38 0

6 , 30 0

5 , 990

6 , 2 20

6 , 2 90

6 , 5 5 0

6 , 530

1 .7 2

3. 0 5

0. 82

6. 04

1 .2 3

1 04

2 1 2

1 7 7

4 1 4

1 35

5 , 90 0

6 , 0 8 0

6 , 1 30

6 , 5 0 0

6 , 420

1 0 0

1 8 0

5 0

3 70

8 0

ین کمتر
روز یخ تار

ین بیشتر

یال( قیمت  )ر

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

تغییرپایانی

 تغییر
)درصد(

 حجم معامله
)میلیون سهم(

1401/10/17

1401/10/18

1401/10/19

1401/10/20

1401/10/21

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

7. 0 0 0
6. 0 0 0
5. 0 0 0
4. 0 0 0
3. 0 0 0
2. 0 0 0
1 . 0 0 0

6. 1 306. 0 8 05.90 0
6. 5 0 0 6.420

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

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

بورس

مقــدار عرضه)تن(

337,040

6,000

7,000

20,000

370,040

مقــدار تقاضا )تن(

427,900

8,950

8,750

24,300

469,900

مقــدار معامله شــده )تن(

337,040

6,000

7,000

20,000

370,040

یال بــازای کیلوگرم( قیمــت )ر

231,213

301,001

473,688

320,800

یــخ تحویل تار

1 4 02 یــن  د ر و فر

1 4 0 1 ــفند  س ا

1 4 02 یــن  د ر و فر

1 4 02 یــن  د ر و فر

گــزارش عرضه، معامالت و قیمت های کشف شــده محصوالت شــرکت فــوالد مبارکه در بورس کاالی ایران

نماد

HR

G

T

B

محصول

ورق گرم

ورق گالوانیزه

ورق قلع اندود

ورق سرد

تاریخ عرضه

1401/10/19

1401/10/19

1401/10/19

1401/10/20

اداره     فــــــــــروش   بــــــــــــــــــــورس جــــمـــع    کــــــــــل

ک در مقیاس صنعتی نیاز به  تولید هیدروژن پا
سرمایه گذاری های میلیارد دالری در بخش تولید 
انرژی های تجدیدپذیر خواهد داشت که یک 
کلید اساسی در راستای تحقق هدف دست یابی 

به کربن صفر خالص تا سال ۲۰5۰ در اروپاست

درحالی که امروزه بسیاری از کشورهای جهان در حال 
توسعه شهرنشینی و گسترش زیرساخت های خود 
هستند، تقاضای فوالد در سرتاسر جهان در حال 
افزایش روزافزون است. فوالد متداول ترین فلز مورداستفاده در دنیای 
گی های منحصربه فردی در بسیاری از جنبه های  امروز و دارای ویژ
زندگی مدرن امروزی از هواپیما و کشتی ها گرفته تا ماشین های 

شست وشو و لوازم منزل است.
درحالی که صنایع و دولت ها در جست وجوی روش هایی برای کاهش 
انتشار کربن به منظور دست یابی به اهداف صفر خالص هستند، توجهات 
بسیاری به صنعت فوالد معطوف شده است. حدود ۷5 درصد از فوالد 
جهان، هنوز به طور انبوه در کوره های بلند و با سوخت زغال سنگ تولید 
می گردد که حجم زیادی CO2 در اتمسفر منتشر می کنند. همچنین 
مقادیر زیادی انرژی به منظور رساندن حرارت کوره ها به باالی ℃ 1000 
موردنیاز است. درمجموع تولید فوالد مسئول انتشار حدود 8 درصد از 

کل میزان انتشارات در جهان است.
ک تر ساختن یکی از بزرگ ترین صنایع منتشرکننده   واضح است که پا
CO۲ یک راه حل کلیدی در راستای مبارزه با تغییرات آب و هوایی است. 
میزان انتشارات صنعت فوالد تا سال ۲050 باید به میزان 50 درصد کاهش 
یابد و پس از آن نیز به کاهش مداوم ادامه دهد تا به اهداف آب و هوایی 
مطابق با آژانس بین المللی انرژی )IEA( برسد. اما این هدف مهم چگونه 
قابل دستیابی خواهد بود؟ بسیاری اعتقاد دارند که فوالد سبز پاسخ این 

مسئله است.
اساسًا تعریف فوالد سبز، تولید فوالد بدون استفاده از سوخت فسیلی 
است. هیدروژن سبز راه حلی  است که می تواند به کاهش رد پای کربن 
 MHI )Mitsubishi Heavy در صنعت فوالد کمک کند. طبق گفته
Industries Group( هیدروژن هنگام سوختن تنها آب تولید می کند و 
گر خود هیدروژن نیز با استفاده از الکترولیز آب و تنها با استفاده از انرژی  ا
الکتریکی تجدیدپذیر تولید گردد، پس این هیدروژن به طور کامل خالی 
گر هیدروژن با استفاده از سوخت های  از انتشار CO2 خواهد بود. حتی ا
فسیلی و تکنولوژی های جذب، استفاده و ذخیره کربن )CCUS( تولید 

 Blue( گردد، بسیار کم کربن خواهد بود که تحت عنوان هیدروژن آبی
Hydrogen( شناخته می شود.

کوره های قوس الکتریکی گزینه دیگری هستند. این کوره ها به تدریج 
در حال جایگزین شدن به جای انواع کوره بلندهای متداول هستند، 
اما این کوره ها همیشه با استفاده از منابع تجدیدپذیر تغذیه نمی شوند 

و بنابراین فوالدی که تولید می کنند همیشه  سبز نخواهد بود.
بسیاری از بزرگ ترین تولیدکنندگان فوالد دنیا برنامه هایی برای کاهش 
ردپای کربن خود با استفاده از کوره های قوس الکتریکی دارند؛ اما 
گزارش ها نشان می دهد گذار از کوره های بلند قدیمی به کوره های 
قوس الکتریکی در وضعیت رکود است و به طرز چشمگیری از اهداف 
کربن زدایی کامل فاصله دارد. این گزارش می گوید تنها 31 درصد از 
ظرفیت تولید فوالد در جهان از کوره های الکتریکی استفاده می کنند و 
متأسفانه تنها ۲8 درصد از ظرفیت های در حال احداث از این تکنولوژی 
بهره خواهند برد. راه حل این مشکل ممانعت از سرمایه گذاری در 
کوره های بلند با سوخت زغال سنگ و تسریع روند سرمایه گذاری در 

فوالدسازی هایی با تکنولوژی کوره قوس الکتریکی است.
راه حل هیدروژنی نیز با موانعی روبه روست. مانع اصلی بر سر راه تولید 
فوالد سبز، در دسترس بودن هیدروژن کم کربن است. افزایش مقیاس 

تولید فوالد سبز نیاز به مقادیر زیادی از هیدروژن سبز یا آبی دارد.
 در مورد هزینه های تولید فوالد سبز، می توان گفت که تولید هیدروژن 
ک در مقیاس صنعتی نیاز به سرمایه گذاری های میلیارد دالری در  پا
بخش تولید انرژی های تجدیدپذیر خواهد داشت که یک کلید اساسی 
در راستای تحقق هدف دست یابی به کربن صفر خالص تا سال ۲050 
در اروپاست. بزرگ ترین تولیدکننده فوالد در اروپا، آرسلورمیتال، بیان 
می کند که کربن زدایی از فرایندهای تولید، همگام با اهداف اتحادیه 
اروپا، می تواند تا 40 میلیارد دالر هزینه داشته باشد. چین نیز متعهد 
شده است که تا سال ۲0۶0 به شرایط کربن خنثی برسد. این امر مستلزم 
کربن زدایی از صنعت فوالد چین است که مسئول انتشار یک سوم کل 

انتشارات CO2 در این کشور به شمار می آید.
World Economic Forum :منبع    

   تهیه کننده: ساسان نوری
 کارشناس تحقیق و توسعه

فوالد سبز چیست و چرا جهان به آن نیاز دارد؟

تولید ریل ملی، گل سرسبد بومی سازی

 در ذوب آهن اصفهان

به گزارش معدن نیوز، علیرضا مهرابی قائم مقام مدیریت 
مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان گفت: بومی سازی فرایندی 
اســت که طی آن یک محصول برای کار در یک محیط خاص 
آماده می شود. این فرایند شامل مراحل متفاوتی است که نیاز 
اســت به همه جنبه های آن توجه شود. بومی ســازی به این 
 یک محصــول خارجی را طــوری تغییر 

ً
معنی نیســت که صرفا

دهیم که قابلیت استفاده در داخل کشور داشته باشد بلکه 
این رویکــرد به دانش تخصصــی و تجربه نیــاز دارد تــا در زمره 

دستاوردهای ارزش آفرین کشور قرار بگیرد.
وی افزود: بومی سازی در این مدیریت یک رسالت مستمر است 
و ما افتخــار داریم با همــکاری کلیــه بخش های کارخانه، ســبد 
محصوالت ذوب آهــن اصفهــان را در راســتای ایمنی و آســایش 
هموطنان عزیزمان و سپس صادرات به کشورهای مختلف دنیا 

بر اساس استاندارد روز، گسترش دهیم.
قائم مقام مدیریت مهندسی نورد شرکت تصریح کرد: تولید ریل 
ملی مهم ترین دستاورد بومی سازی ذوب آهن اصفهان به شمار 
گرهای  می رود، محصول کلیدی که تولیــد آن در داخل بــا اما و ا
فراوانی همــراه بود؛ اما تالشــگران این مجتمع عظیم صنعتی با 
خودکفایی در تولید آن و سپس تنوع بخشیدن به این محصول، 
ایران عزیزمان را از واردات آن بی نیاز ساختند و حتی صادرات آن 
نیز در دســتور کار قرار دارد. محصولی که از مرحله تولید فوالد تا 
نورد آن در همین کارخانه و بر اساس استانداردها و آزمون های 

روز دنیا، تولید می شود.
مهرابــی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: دیســک، هــد، خشــاب و 
گیریبکــس هــات اســتمپینگ پــروژه ریــل از قطعــات های تک 
موردنیاز برای تولید ریل بود که در کارخانه ساخته شدند و حتی 

کنون رزرو آن ها نیز هم موجود است. هم ا
وی بیان کرد: پوسته های گریبکس قفسه های دنیلی نورد 350 
و همچنیــن تعــدادی از چرخ دنده هــای آن ها نیز بومی ســازی 

گردیده و رزرو آن ها هم در کارخانه ساخته شد.
قائم مقام مدیریت مهندسی نورد شرکت در پاسخ به این پرسش 
کــه بومی ســازی های انجام شــده در کاهــش توقفــات و کاهش 
ضایعات خط تولید در مدیریت نورد چه نقشی داشته اند چنین 
گفت: بومی سازی محصوالت و قطعات موردنیاز و کلیدی موجود 
در مهندســی نورد، علی رغم جلوگیری از کاهش توقفات تولید، 
باعث افزایش اعتمادبه نفس و تکیه بر دانش فنی کارشناســان 
بخش شــده و اثر مرکب این موضــوع، در جهت کاهش ریســک 

تولید بسیار مؤثر و قابل توجه بوده است.
مهرابی در ادامه گفت: عالوه بر بومی سازی تجهیزات مکانیکی 
مربوط به تکنولوژی تولید در فرایند نورد، می توان به بومی سازی 
محصوالت اســتراتژیک ریلی اشــاره کرد که به واقــع از تکنولوژی 
مــدرن و بــه روز موجــود در دنیــا در کنــار دانــش فنــی، مهــارت و 
تخصص کارکنان در مهندسی نورد بهره گرفته و تولید افتخارآمیز 
ریل هــای UIC۶0B,R18 ,S4۹ ,UIC54 ,U33 ,UIC۶0 را بــه 
ارمغان آورده است. تولید انبوه محصوالت ریلی فوق که شامل ریل 
راه آهن، ریل سوزن و ریل معدن است توانسته نیاز ریلی خطوط 

حمل ونقل را تأمین نماید.
وی عنوان کرد: به کمک کارکنان متخصص مجموعه و با تالش 
شــبانه روزی و پیگیری هــا و رهنمون هــای مدیریــت بخــش، 
کنون ۷0 درصد قطعات و تجهیزات مکانیکی شامل پوسته  هم ا
گیربکس، چرخ دنده ها و قطعات تکنولــوژی موردنیاز و ضروری 
در مدیریت مهندسی نورد شرکت بومی سازی شده اند. عالوه بر 
موارد یادشده می توان به عناوین بومی سازی شده در کارگاه های 
مختلف نورد ازجمله استمپینگ دستی ریل، توسعه بستر کارگاه 
نــورد 300، مجموعه گــره زن کارگاه نورد 300، کوپلینگ اشــپیندل 
قفسه 5A، کوپلینگ اشپیندل قفســه ۶ کارگاه نورد ۶50 مربوط 
به پروژه ریل، جعبه ترمکــس کارگاه نــورد 300 و همچنین جعبه 

ترمکس کارگاه نورد 350 اشاره کرد.

www.irasin.ir
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کسـیژنی   دو راه بالقـوه بـرای جداسـازی آهـن فلزی از ا
که در سنگ آهن به آن متصل شده است وجود دارد. 
کننده هـای شـیمیایی  یکـی از طریـق اسـتفاده از احیا
از فرایندهـای  یـا از طریـق اسـتفاده  بـن  کر وژن و  ماننـد هیـدر
الکتروشیمیایی که در آن از انرژی الکتریکی برای احیای سنگ آهن 

استفاده می شود.
کسید کلسیم  کسید سیلیکون و ا در الکترولیز، سنگ آهن در حالل دی ا
در دمای 1۶00 درجه سانتی گراد حل می شود و جریان الکتریکی از آن عبور 
کسیژن با بار منفی به آند با بار مثبت مهاجرت می کنند  می کند. یون های ا
کسیژن حباب می زند. یون های آهن با بار مثبت به کاتد دارای بار منفی  و ا
گر برق  مهاجرت می کنند و در آنجا به آهن عنصری کاهش می یابند. ا
مصرفی بدون کربن باشد، آهن بدون انتشار CO2 تولید می شود.الکترولیز 
سنگ آهن در مقیاس آزمایشگاهی نشان داده است که آهن فلزی و 

کسیژن به عنوان یک محصول جانبی تولید می شود. ا
وضعیت فعلی این روش

پروژه Siderwin که آرسلورمیتال )ArcelorMittal( آن را هدایت می کند، 
به دنبال استفاده از الکترولیز در دمای پایین با استفاده از یک الکترولیت 
مبتنی بر آب است. این پروژه به TRL4 منتقل شده و آرسلورمیتال که 11 
شریک نوآور اروپایی دیگر آن را احاطه کرده است، قصد دارد یک پایلوت 
آزمایشی جدید به طول 3 متر توسعه دهد تا این فناوری را در TRL 6 تأیید 
کند. کارخانه آزمایشی ULCWIN که برای تأیید امکان سنجی فناوری 
در TRL 4 استفاده می شود، نمونه های آهن 4 کیلوگرمی تولید کرده 

است.
تحقیقات در MIT منجر به تأسیس بوستون متالز )Boston Metal( شد 
که اولین نمونه سلول مبتنی بر نمک مذاب با دمای باال )1500 درجه 
سانتی گراد( را در سال ۲014 راه اندازی کرد و درمجموع بیش از 1 تن فلز 
تولید کرد. این شرکت در حال حاضر قصد دارد یک کارخانه در مقیاس 

آزمایشی بسازد.
فرصت ها و چالش ها

افزایش مقیاس: در سال ۲0۲0، به میزان 18۶4 میلیون تن فوالد در 
جهان تولید شد. یک کوره بلند معمولی قادر به تولید حدود ۲.5 میلیون 
تن آهن در سال است. تا به امروز، بچ هایی از آهن برحسب کیلوگرم که با 

گر قرار باشد  استفاده از الکترولیز ساخته شده اند اندازه گیری شده و ا
الکترولیز نقش معناداری داشته باشد، به افزایش حجم8 برابری نیاز   
است.در نقشه راه آهن و فوالد آژانس بین المللی انرژی اشاره شده است 
که فوالدسازی از طریق الکترولیز به دلیل TRL نسبتًا پایین آن، در 
سناریوی توسعه پایدار گنجانده نشده است. بااین حال، با پیشرفت 
شتابان در نوآوری، می تواند در بلندمدت نقشی در فوالدسازی پایدار 
داشته باشد. مدل سازی آژانس بین المللی انرژی نشان می دهد که 
الکترولیز 100 میلیون تن سنگ آهن می تواند تا سال ۲050 قابل استفاده 

باشد.
که الکترولیز هیچ CO2 تولید نمی کند، از  در دسترس بودن انرژی: ازآنجا
نظر تئوری می تواند کربن صفر باشد، اما تنها درصورتی که الکتریسیته 
موردنیاز برای تأمین انرژی فرایند بدون انتشار CO2 تولید شود و مصرف 
الکترود منجر به انتشار CO2 نشود. افزایش قابل توجهی در ظرفیت تولید 
برق کم کربن برای استفاده در آهن سازی مبتنی بر الکترولیز در مقیاس 

بزرگ موردنیاز است.

گر قرار  بوستون متالز 4 مگاوات ساعت تن فوالد را هدف گذاری کرده و ا
باشد این امر محقق شود و سناریوی 100 میلیون تنی آژانس بین المللی 
انرژی رخ دهد، باید از 4۶ گیگاوات ظرفیت تولید برق کم کربن پشتیبانی 
کتور  شود که معادل 5500 توربین بادی فراساحلی قدرتمند یا ۲8 را

هسته ای 1.۶ گیگاواتی است.
متالورژی: برخالف آهنی که با استفاده از تکنیک های معمول آهن سازی 
تولید می شود، آهن الکترولیزشده از نظر شیمیایی خالص است و عمًال از 
100 درصد آهن تشکیل شده است. آهن کوره بلند )فلز داغ( معموًال تا 5 
درصد کربن دارد و حاوی مقداری ناخالصی است )معموًال 0.۶ تا 0.8 
درصد سیلیکون، 0.03 درصد گوگرد، 0.۷ تا 0.8 درصد منگنز و 0.15 درصد 
فسفر( که باید در مراحل اولیه و ثانویه فوالدسازی تصفیه شوند تا سطح 

مناسب برای درجه نهایی به دست آید.
آهن الکترولیزشده بسیار خالص است و عناصر آلیاژی )ازجمله کربن( برای 
دست یابی به خواص مطلوب باید به آن اضافه شود. این امر می تواند 

مزیتی برای کنترل بسیار دقیق شیمی فوالد نهایی باشد.

 علم و فناوری       

امنیت سایبری

نیمی از یخچال های طبیعی
 تا سال 2100 از بین خواهند رفت

کشف الیه ای جدید در مغز انسان 
که احتماًال از سلول ها محافظت می کند

از  یخبندان ها  بین  رفتن  از  مقیاس  می دهد  نشان  جدید  تحقیقات 
حالت،  خوش بینانه ترین  در  و  است  بیشتر  می شد  تصور  قبًال  آنچه 
گرمایش ۱.5 درجه سلسیوس زمین )طبق توافق نامه پاریس(، ۴۹  یعنی 
گر گرمایش  درصد از یخچال های طبیعی تا سال ۲۱۰۰ ناپدید می شوند. ا
جهانی با گرمایش فعلی )۲.7 درجه سلسیوس( ادامه یابد، 6۸ درصد از 
یخچال های طبیعی ناپدید می شوند و در این صورت تا پایان قرن جاری 
هیچ یخچالی در اروپای مرکزی، کانادا و ایاالت متحده باقی نمی ماند.

به  نازک  الیه ای  می گویند  روچستر  و  گ  کپنها دانشگاه های  محققان 
قطر چند سلول در مغز وجود دارد که نقش واسطه را میان بخش های 
مختلف مغز بازی می کند. این الیه همچنین خانه ای برای سلول های 
ایمنی مخصوص مغز است و به تخلیه مواد زائد کمک می کند. آنان نام 
این الیه را »غشای شبه-لنفاوی در زیر عنکبوتیه )SLYM(« گذاشته اند. 
وجود  اما  شده،  انجام  موش ها  روی  تحقیقات  عمده  بخش  گرچه  ا
SLYM در مغز انسان های بالغ هم تأیید شده است.

 بدافزار جدید لینوکس 
برای استخراج رمز ارز

 Windows Server پشتیبانی از
کتبر به پایان می رسد 2012 در ماه ا

 استفاده از گزارش خطای ویندوز 
برای استقرار بدافزار

محققان یک بدافزار جدید لینوکس را کشف کرده اند که 
با shell script compiler )shc( توسعه داده  شده است و برای 
استخراج رمزارزها از آن استفاده می شود. آن ها معتقدند ابتدا 
حمله از طریق dictionary attack به سرورهای SSH لینوکس 
انجام می شود و بعد از آن، بدافزار را بر روی سیستم ها نصب 

می گردد.
 Bash shell برای تبدیل اسکریپت های Shell Script کامپایلرهای
 Executable and Linkable مخفف ELF به کار می رود که ELF به

Format به معنای فرمت قابل پیوند و قابل اجراست.
حمالتی که سرورهای SSH لینوکس را هدف قرار می دهد از نوع 
dictionary attack و brute force attack است. به همین دلیل 
توصیه  شده که راهبران این سرورها از رمزهای عبوری استفاده 
کنند که حدس زدن آن ها دشوار باشد و آن ها را به صورت دوره ای 
عوض کنند و با توجه به آسیب پذیری های اعالم شده سرورها را 

به روزرسانی کنند.
securityaffairs :منبع خبر 

مایکروسافت به تمام مشتریان خود یادآوری کرده 
 Windows Server است که پشتیبانی از تمامی نسخه های
کتبر به پایان  ۲۰۱۲ و R۲ ۲۰۱۲ Windows Server را در ۱۰ ا
می رساند. قرار بود چهار سال پیش پشتیبانی نسخه ۲۰۱۲ 
کتبر ۲۰۱8 تاریخ اتمام  پایان یابد، اما مایکروسافت در ا
پشتیبانی را عقب انداخت تا مشتریان بتوانند به نسخه های 

جدیدتر Windows Server مهاجرت کنند.
 پس از پایان یافتن مدت زمان تعیین شده، مایکروسافت ارائه 
پشتیبان فنی و رفع مشکالت جدید کشف شده را که ممکن است 
بر نسخه های ۲01۲R۲ Server ,۲01۲ Server تأثیر بگذارد متوقف 
خواهد کرد. مایکروسافت به راهبرانی که می خواهند سرورهای 
Windows Server ۲01۲ داخلی خود را در حال اجرا نگه دارند و رفع 
اشکاالت و به روزرسانی های امنیتی را دریافت کنند توصیه 
یا  یابند  ارتقا   ۲0۲۲  Windows Server به  که  می کند 
 Extended Security( پیشرفته  امنیتی  به روزرسانی های 

Updates-ESU( را خریداری کنند.
ESUها تا سه سال دیگر به روزرسانی امنیتی را در اختیار آن ها قرار 
کتبر ۲0۲۶ قابل تمدید است. گزینه  می دهند که هرسال تا 13 ا
دیگر این است که پایگاه داده و برنامه های خود را به ماشین های 
مجازی Azure منتقل کنند تا ESUهای رایگان را برای سه سال 
پس از پایان پشتیبانی در اختیار آن ها قرار دهد. گفتنی است که 
ESU های مربوط به R۲/۲008 Windows Server نیز در 10 ژانویه 

۲0۲3 به اتمام می رسد.
bleepingcomputer :منبع خبر 

 Windows Problem مهاجمان از ابزار گزارش خطا
Reporting )WerFault.exe( برای بارگذاری بدافزار در 
حافظه سیستم استفاده می کنند. کمپین جدید حمله را 
آزمایشگاه امنیتی K۷ مشاهده  کرده، اما موفق به شناسایی 
مهاجم ها نشده است؛ با این حال گمان می رود که آن ها در 

چین مستقر هستند.
 WerFault ابزار استاندارد گزارش خطای ویندوز است که در 
ویندوز 10 و 11 استفاده می شود و به سیستم اجازه می دهد تا 
خطاهای مربوط به سیستم عامل یا برنامه ها را ردیابی و گزارش 
کند. ویندوز از این ابزار برای گزارش خطا و دریافت راه حل های 

توصیه ای استفاده می کند.
 ابزارهای آنتی ویروس معموًال به WerFault اعتماد دارند، زیرا یک 
فایل اجرایی قانونی ویندوز است که توسط مایکروسافت تأیید 
 ISO شده است. ابتدا بدافزار با رسیدن یک ایمیل با پیوست
 ISO ،حمله را آغاز می کند. هنگامی که روی آن دو بار کلیک شود
خود را به عنوان یک درایو جدید شامل یک کپی قانونی از فایل 
DLL )'faultrep. یک فایل ،Windows WerFault.exe اجرایی
هنگامی که  می زند.  جا   )'XLS )'File.xls فایل  یک   ،)'dll
WerFault.exe اجرا می شود، از یک نقص شناخته شده در 
 'faultrep.dll' مخرب DLL برای بارگذاری DLL بارگذاری جانبی

موجود در ISO استفاده می کند.
bleepingcomputer :منبع خبر 

کشن: ادامه بحث پرایس ا
سه مسیر در این بازار داریم:

گر در مسیر ضرر قرار گیرید، از نظر روانی ممکن است دچار مشکل شوید. 1.ا
گر نه در مسیر ضرر و نه در مسیر سود قرار گیرید، از نظر روانی شما در بازار باقی می مانید و این خوب  ۲.ا
است؛ چون وقتی در این مسیر قرار داشته باشید، کم کم یاد می گیرید که چگونه خودتان را ازنظر روانی 

تقویت کنید و بتوانید در مسیر سود پیش بروید.
3.وقتی روی مسیر سود قرار می گیرید به خودتان ایمان میاورید و مطمئن می شوید می توانید 

معامالت سودآوری داشته باشید.
کانال های مورب و در حال گسترش:

 نکته: الگوهای قیمتی در تایم های باالتر در یک کانال وجود دارند و شما با یاد گرفتن کانال ها به 
هیچ چیز نیاز ندارید.

)Price Action )Channels part3(
یم بورس بیاموز

 ازآنجاکه الکترولیز هیچ CO2 تولید نمی کند، از نظر تئوری 
درصورتی که  تنها  اما  باشد،  صفر  بن  کر می تواند 
الکتریسیته موردنیاز برای تأمین انرژی فرایند بدون انتشار 
 CO2 تولید شود و مصرف الکترود منجر به انتشار CO2
نشود. افزایش قابل توجهی در ظرفیت تولید برق 
کم کربن برای استفاده در آهن سازی مبتنی بر الکترولیز در 

مقیاس بزرگ موردنیاز است

استفاده از تکنولوژی الکترولیز در تولید آهن

   تهیه کننده: واحد  تحقیق و توسعه

ِوه ها
ُ
کانال ها می توانند در حال گسترش باشند، مثل مثلث در حال گسترشکانال ها می توانند مورب باشند مثل روندها و گ

ULCOWIN پایلوت

 فرایند الکترولیز سل الکترولیز
تراشه های آهن تصفیه شده الکترولیتی 

با خلوص ۹۹.۹۷
 و مکعب آهن ۱ سانتی متر مکعب

 با خلوص ۹۹.۹۹۹۹



14 ژانویه 2023 21 جمادی الثانی 1444 شماره        1310    شنبه 24 دی ماه 1401

14

اختالالت حافظه در سالمندان

 اجتمـــــا             عـــــــی

رابطه بین فشار خون و عصبانیتچگونه با آزمایش خون می توان به اختالالت روانی پی برد؟

مطالعات جدید نشان می دهد برخی اختالالت روانی شامل افسردگی، 
اسکیزوفرنی و بی اشتهایی عصبی با نشانگرهای زیستی ارتباط دارد. این 
تحقیق که از داده های ژنتیکی، بیوشیمیایی و روانپزشکی نزدیک به یک 
کننده بیماری روانی  میلیون نفر انجام شده درک ما را از عوامل ایجاد 
کمک  افزایش می دهد و ممکن است به شناسایی درمان های جدید 
کند. نشانگر زیستی به نشانه هایی از بیماری در بدن گفته می شود که با 
یک آزمایش خون ساده مشخص می گردند، مانند کلسترول، قندو...

میان  تنگانگی  رابطه  می دهد  نشان  آلمانی  پژوهشگران  جدید  بررسی 
کنستانتس  دانشگاه  پژوهشگران  دارد.  وجود  عصبانیت  و  خون  فشار 
را روی  آلمان به همراه همکاران خود در سوئیس، پژوهشی چندساله 
شرکت کنندگان مرد انجام داده اند. آن ها نشان دادند که شرکت کنندگان 
گروه سالم، هنگام رویارویی با دیگران  مبتال به فشار خون در مقایسه با 
گر کسی مکرر و شدید خشمگین  بیشتر پرخاش می کنند. عالوه بر این، ا
شود، به احتمال بیشتری در معرض ابتال به فشار خون خواهد بود.

با نهایت تأسف در هفته گذشته، تعدادی از همکاران 
حمزه  ازجمله  شدند،  خود  عزیزان  داغدار  گرامی 
علی آبادی شاغل درمددکاری فوالد و محمد امیری فر  
شاغل در پشتیبانی فنی مشتریان در غم درگذشت پدر و  
حمیدرضا سقایی  شاغل در نورد سرد در غم درگذشت 

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

ابراز همدردی

خانواده 

گاهی  اولین مرحله برای داشتن روان سالم کسب آ
است. ما در مقاله این شماره و شماره  هفته بعد به 
بررسی مهرطلبی پرداخته ایم. مهرطلبی چیست چه 
تفاوتی با محبت دارد؟ شخصیت مهرطلب چه خصوصیاتی دارد؟ آیا 
مهرطلبی یک اختالل روانی محسوب می شود؟ با ما همراه باشید تا 

همه این سؤاالت را پاسخ دهیم.
مهرطلبی یک نیاز شدید عاطفی ناشی از محرومیت عاطفی در کودکی 
است؛ یک وضعیت ابتدایی درد و عطش که افرادی با شخصیت مهرطلب 
اغلب در تالشی ناامیدانه برای پر کردن این خأل، که مربوط به درد تنهایی 
و جدایی است، آن را بروز می دهند. گاهی این احساس نیاز با عشق و این 

عطش با محبت واقعی اشتباه گرفته می شود.
مخالفت؛ کاری دشوار برای مهرطلب ها  

چه اشکالی دارد که با مردم خوب رفتار کنیم و سعی کنیم آن ها را خوشحال 
کنیم؟ اما مهرطلبی به طورکلی فراتر از یک مهربانی ساده است. تغییر 
، یکی از  کنش اشخاص دیگر کلمات و رفتارها به خاطر احساسات یا وا
اقداماتی است که افراد مهرطلب برای جلب رضایت سایرین از آن استفاده 
می کنند. درواقع شخص مبتال به مهرطلبی وقت و انرژی خود را صرف 
می کند تا دیگران او را دوست داشته باشند. همین جاست که متوجه 
ایراد کار می شویم؛ اشتیاق برای جلب رضایت دیگران می تواند برای افراد 
که فردی که دچار  مهرطلب و برای روابط آن ها ضرر داشته باشد، چرا
مهرطلبی است، برای نیازها و خواسته های دیگران بیش تر از نیازهای 
خودش اهمیت قائل می شود. به طورکلی خصوصیات افراد مهرطلب 

شامل این موارد است:

مهرطلب ها نیاز دارند که دیگران دوستشان داشته باشند  
در مهرطلبی شخص مبتال نیاز دارد که همه او را دوست داشته باشند. افراد 
مبتال به اختالل شخصیت مهرطلبی اغلب وقت زیادی را با نگرانی در مورد 
طرد شدن صرف می کنند. این نگرانی ها غالبًا منجر به اقدامات خاصی 
می شوند که برای راضی نگه داشتن مردم از آن ها انجام می شود تا دیگران 
آن ها را طرد نکنند. در بسیاری از موارد هم ممکن است تمایل زیادی به 
این که موردنیاز باشند در این افراد دیده شود، با این باور که شانس بیشتری 

برای دریافت محبت از افرادی دارند که به فرد مهرطلب احتیاج دارند.
مهرطلب ها بیش ازحد عذرخواهی می کنند  

اشخاصی که به اختالل شخصیتی مهرطلبی مبتال هستند، وقتی مقصر 
نیستند عذرخواهی می کنند یا تقصیر را می پذیرند درحالی که مقصر 
نیستند. مهرطلبی درواقع نوعی آمادگی برای مقصر دانستن خود است، 

حتی زمانی که آنچه اتفاق افتاده هیچ ارتباطی با آن ها ندارد.
»نه« گفتن برای مهرطلب ها سخت است  

اشخاص مبتال به اختالل مهرطلبی، برای مخالفت یا تعیین حریم شخصی 
گر به اختالل مهرطلبی مبتال باشید، برای شما  احساس گناه می کنند. ا
سخت است که »نه« بگویید. ممکن است نگران این باشید که گفتن »نه« 
به کسی یا رد درخواست کمک باعث می شود که فکر کند به آن ها اهمیت 
نمی دهید. این مسئله می تواند مشکالتی ایجاد کند، چون به مردم این 
پیغام را می دهید که نیازهای آن ها مهم تر از نیازهای شما است و بعضی از 

افراد ممکن است از این قضیه سوءاستفاده استفاده کنند.
مشاجره و درگیری مهرطلب ها را ناراحت می کند  

افراد مهرطلب از درگیری و جدال )حتی بحث کالمی( وحشت دارند و سعی 

می کنند از آن فرار کنند. شخصیت مهرطلب ترس از عصبانیت دارند. این 
کامًال منطقی است. عصبانیت افراد یعنی »من خوشحال نیستم« و زمانی 
که هدف شما به عنوان یک فرد مهرطلب این است که مردم را راضی نگه 
دارید، عصبانیت به این معنی است که در جلب رضایت آن ها موفق 
نبوده اید. برای جلوگیری از این عصبانیت، ممکن است عجله کنید تا  
عذرخواهی کنید یا هر کاری را فکر می کنید باعث خوشحالی آن ها می شود 

گر آن ها از شما عصبانی نباشند.  انجام دهید، حتی ا
مهرطلب ها نیاز به تأیید دیگران دارند  

افراد مبتال به اختالل مهرطلبی برای این که حس خوبی به خودشان داشته 
باشند، به ستایش شدن نیاز دارند. درست است که تعریف و تمجید و 
گر  حرف های خوب می تواند احساس خوب در هرکسی ایجاد کند، اما ا
ارزش شخصی شما کامًال به آنچه دیگران درباره شما فکر می کنند وابسته 
باشد، خوب مسلمًا فقط وقتی دیگران از شما تعریف می کنند احساس 
خوبی خواهید داشت! ویژگی افراد مهرطلب این است که برای دریافت 

این تأییدیه، دست به هر کاری می زنند.
مهرطلب ها دچار تنش و اضطراب هستند  

یکی از عوارض اختالل مهرطلبی که نهایتًا به بخشی از خصوصیات افراد 
مهرطلب تبدیل می شود، استرس و اضطراب همیشگی است. این 
استرس و تنش زمانی که بار بیشتر از توانتان را بلند می کنید به راحتی ممکن 
است اتفاق بیفتد. موضوع این است که کسب رضایت همه مردم یک کار 
تمام وقت است که بازده چندان باالیی هم ندارد. پس شما همیشه و در 

هر شرایطی مضطرب خواهید بود. 
www.haal.ir :منبع   

قلدری می تواند به اشکال مختلفی وجود داشته باشد: 
فیزیکی )هل دادن، مشت یا کتک زدن(، کالمی )تذکر 
کنی یا کنار  یا تهدید(؛ یا روانی و عاطفی )شایعه پرا

گذاشتن کسی از مکالمه یا فعالیت(.
گیر شدن شبکه های اجتماعی، قلدری بین بچه ها حتی   امروزه با فرا
کی از  می تواند از طریق ایمیل و پیام های متنی رخ دهد. گزارش ها حا
آن است که در سال های اخیر هر کودک بین یک تا سه بار در طول دوران 
تحصیل خود، با قلدری مواجه می شود. چنین تجربه هایی، شخصیت 
کودک را با آسیب هایی شدید روبه رو می کند که تا سال های زیادی آثار آن 
از بین نمی رود. بنابراین آموزش مهارت  به بچه ها برای مقابله با قلدری، 
ضروری به نظر می رسد. در این شماره و شماره بعد خبرنامه قصد داریم 
نکاتی را برای آموزش مقابله با قلدری به کودکان مطرح کنیم. با ما تا انتهای 

این مطلب همراه باشید.
۱- به همراه کودک فهرسـتی از پاسخ مناسب برای مقابله با 

زورگویی آماده کنید
اولین قدم برای آموزش مقابله با زورگویی به کودکان این است که بچه ها 
بتوانند موقعیت را در ذهن خود تجسم کنند و برای عکس العمل سریع 
کت  آماده باشند. هرچه فرد قلدر تصور کند که قربانی اش بیشتر سا
می ماند، بیشتر به رفتارش ادامه می دهد. به همین دلیل است که پاسخ 
قاطعانه در آموزش مقابله با قلدری بسیار مؤثر است. به بچه ها یادآوری 
کنید پاسخ های منفعالنه اش، میزان رفتار قلدرانه فرد زورگو را افزایش 

می دهد.
 به همراه فرزندتان، عباراتی را تمرین کنید که می تواند از آن ها استفاده کند 
تا به فرد زورگو بگوید که رفتار قلدری را متوقف کند. این عبارات باید ساده 
و مستقیم و قاطع باشند. مثًال »همین  اآلن سریع منو ول کن«. با کودک 
خود این نقش را بازی کنید که چگونه می تواند در مقابل یک قلدر بایستد. 

به فرزندتان توضیح دهید که فرد قلدر می خواهد او را بترساند و از احساس 
ترس در قربانی اش لذت می برد. بنابراین نشان دادن احساساتی مثل 
کنش هایی مثل گریه کردن همان چیزی است  اضطراب، ترس، نگرانی یا وا

که قلدر می خواهد تا رفتار خود را تشدید و تکرار کند.
به فرزندتان بیاموزید که تا ده بشمرد تا کمی آرام شود. سپس به چشمان 
قلدر نگاه کند و یک جمله دستوری و قاطع بگوید. شما می توانید در 
زمان های آزاد خود به همراه یکدیگر تمرین کنید که فرزندتان لحن قوی 

و مطمئنی پیدا کند. 
۲- سناریوهای زورگویی را با فرزندتان تمرین کنید

ایفای نقش یا تمرین نمایش هایی با موضوع قلدری، راهی عالی برای ایجاد 
اعتمادبه نفس و توانمندسازی کودکان برای مقابله با چالش هاست. شما 
می توانید با موضوعات مختلف نمایش هایی را به همراه فرزندتان اجرا 
کنید و نقش قلدر را به عهده بگیرید. این موقعیت های فرضی می تواند 
شامل این موارد باشد:  »یک همکالسی قلدر راه کودک را در راهروی 
مدرسه می بندد و او را مسخره می کند«، »یک همکالسی زورگو با تهدید، 
به کودک می گوید: یا تکالیف منم انجام می دی یا خودت میدونی چی به 
سرت می آرم«، »در راه مدرسه یک فرد زورگو به کودک می گوید: برای من 
کی بخر« یا »کودک قلدر فامیل، بچه را هل می دهد و  با پول هایت خورا

می گوید زود باش اسباب بازیت رو به من بده.«
 طی این سناریوها، کودک شما پاسخ های متفاوتی را تمرین می کند تا 
در برخورد با موقعیت های دردسرساز و فرد قلدر، رفتار مناسب را بداند. 
در حین ایفای نقش، به کودک خود بیاموزید که با صدای قوی و محکم 

صحبت کند. 
3-زبان بدن مثبت را به کودک قربانی قلدری آموزش دهید

از سه سالگی به بعد، کودک شما آماده است تا ترفندهایی را در مواجهه با 
رفتار قلدری بیاموزد که احساس قدرت کند. حفظ تماس چشمی، آرام و 

یکنواخت نگه داشتن صدای خود، ایستادن در فاصله مناسب از فرد قلدر، 
استفاده از نام قلدر هنگام صحبت با او ازجمله این موارد است.

 به فرزندتان بگویید که نگاه کردن به چشم های دوستانش را تمرین 
کند و وقتی با کودکی که او را آزار می دهد صحبت می کند، دقیقًا در 
چشم هایش نگاه کند. این کار باعث می شود فرزند شما سر خود را باال 
نگه دارد و با اعتمادبه نفس بیشتری جلوی فرد زورگو ظاهر شود. دقت 
کنید این موضوع به این معنا نیست که داشتن اعتمادبه نفس لزومًا 
جلوی قلدر را می گیرد یا نداشتن اعتمادبه نفس کافی باعث افزایش 
قلدری می شود، اما اعتمادبه نفس به فرزند شما کمک می کند در یک 
موقعیت چالش برانگیز احساس قدرت بیشتری کند. به فرزندتان 
یادآوری کنید ظاهر هر کسی هنگام مواجهه با یک قلدر، مهم تر از چیزی 

است که می گویند.
4-به کودک یاد دهید در برابر قلدری سریعًا اقدام کند

هر چه قلدر مدت بیشتری زورگویی کند کنترلش روی فرد قربانی قوی تر 
می شود. بیشتر اوقات، قلدری به شکل نسبتًا خفیفی شروع می شود، 
برای مثال، طرد کردن، مسخره کردن، یا پرخاشگری فیزیکی جزئی. پس 
از این که قلدر، قربانی را آزمایش کرد و متوجه شد که کودک از حقوق خود 

دفاع نمی کند، پرخاشگری  و قلدری بیشتر و شدیدتر می شود.
قلدرها عاشق این هستند که متلک های آن ها باعث ناراحتی قربانیانشان 
شود، بنابراین به فرزندتان کمک کنید راهی پیدا کند تا نگذارد این 
رفتارها اذیتش کنند. مثًال طوری رفتار کند انگار فرد قلدر نامرئی است و 
حرف هایش قابل شنیدن نیست. همچنین می تواند در تکنیکی دیگر 
خودش را بی عالقه به حرف های فرد قلدر نشان دهد. چنین تکنیکی 
می تواند برای فرد قلدر این پیام را داشته باشد که قربانی اش را اشتباه 

انتخاب کرده است. چون او برای این حرف ها اهمیتی قائل نیست.
www.kidzy.land :منبع  
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بازنشستگان فوالد 

سالمندان فکر می کنند فراموشی اولین نشانه بیماری 
آلزایمر است. اما همه افراد مبتال به مشکالت حافظه مبتال به 
آلزایمر نیستند. دالیل بروز مشکالت حافظه می تواند شامل 
ل شناختی  مشکالت پزشکی، مشکالت عاطفی، اختال
خفیف یا نوع دیگری از زوال عقل باشد. فراموشی می تواند 
بخشی طبیعی از پیری باشد. آن ها خاطرات را مانند گذشته به 
 
ً
خاطر نمی آورند یا وسایلشان را گم می کنند. این موارد عموما

نشانه های فراموشی خفیف در دوران سالمندی است و 
ارتباطی با مشکالت جدی حافظه مانند آلزایمر ندارد.

که ممکن است باعث مشکالت حافظه  مشکالت جسمی 
، لخته شدن خون یا  : تومور در سالمندان شود عبارت اند از
عفونت در مغز؛ برخی از اختالالت تیروئید، کلیه یا کبد؛ نوشیدن 
بیش ازحد الکل؛ آسیب به سر، مانند ضربه مغزی ناشی از زمین 
خوردن یا تصادف؛ عوارض جانبی دارو؛ کم خوردن غذاهای 
سالم، یا ویتامین ها و مواد معدنی خیلی کم در بدن فرد مانند 

.B1۲ ویتامین
 مشکالت عاطفی و اختالالت حافظه در سالمندان

مشکالت عاطفی مانند استرس، اضطراب یا افسردگی باعث بروز 
فراموشی در فرد سالمند می شود و می تواند به عنوان زوال عقل 
اشتباه شود. گیجی و فراموشی ناشی از مشکالت عاطفی، معموًال 
موقتی است و با کمرنگ شدن شدت احساسات از بین می رود. 
مشکالت عاطفی را می توان توسط حمایت و پشتیبانی دوستان 
گر این مشکالت عاطفی بیش از دو  و خانواده برطرف ساخت، اما ا
هفته طول بکشد، برای برطرف کردن آن نیاز به کمک پزشک یا 
مشاور باتجربه است. درمان ممکن است شامل مشاوره درمانی، 

یا دارودرمانی یا هر دو باشد.
فعال بودن و یادگیری مهارت های جدید همچنین می تواند 
به بهبود مشکالت حافظه در سالمندان کمک کند تا احساس 

بهتری داشته باشد و حافظه خود را بهبود بخشد.
پنج علت شایع ضعیف شدن حافظه سالمندان

گیری موضوعات جدید با کاهش توانایی  کاهش توانایی فرد در فرا
در به یادآوردن دانسته های قدیم را »اختالل حافظه« می نامیم. 
هر بیماری ای که بتواند در سوخت وساز بافت مغز اختالل ایجاد 
کند، باعث اختالل در حافظه و قدرت شناخت در بیمار می شود. 
در افراد سالمند مبتال به بیماری های تحلیل برنده مغز و اعصاب 
«، اختالالت حافظه شدید است. در سالمندان  مانند »آلزایمر
مبتال به افسردگی نیز اختالالت حافظه و شناخت دیده می شود. 
ضعف و اختالالت حافظه علت های دیگری هم دارد. آیا در افراد 
سالمند طبیعی هم که به هیچ بیماری شناخته شده ای مبتال 
نیستند ممکن است درجاتی از ضعف حافظه وجود داشته باشد؟ 
گاهی سالمند منکر وجود ضعف حافظه در خودش می شود، ولی 
اطرافیان وی از اختالل حافظه او شکایت دارند. گاهی هم اختالل 
در سایر موارد شناختی به اشتباه به حساب ضعف حافظه گذاشته 
می شود. نقص در توجه که در بیماران افسرده وجود دارد، ممکن 
است خود را به شکل ضعف حافظه نشان دهد یا ناتوانی گفتاری 
در سالمندی که قادر به پیدا کردن کلمه مناسب برای بیان 
منظور خود نیست، به حساب ضعف حافظه گذاشته می شود. 
گرچه عملکرد طبیعی روانی در دوران سالمندی قدری کاهش  ا
می یابد و به دنبال آن تغییراتی در حافظه بروز می کند اما شدت این 
اختالل هرگز در حدی نیست که در فعالیت روزمره اختالل ایجاد 
گر اختالل حافظه در فرد سالمند به میزانی باشد که  کند، بنابراین ا
باعث ناتوانی او در گرداندن امور زندگی روزمره اش شود، باید به فکر 
بیماری هایی باشیم که اختالل حافظه و شناخت ایجاد می کنند.

افسردگی
در حدود 51 درصد از افرادی که از نقص حافظه شکایت دارند یا 
قادر به انجام وظیفه در سایر عملکردهای شناختی خود نیستند، 
زمینه افسردگی دیده می شود. اندازه گیری وضعیت حافظه در 
سالمندان مبتال به افسردگی در مقایسه با سالمندان طبیعی، 
تفاوت بارز و قابل توجهی ندارد و این اختالل حافظه با درمان 
افسردگی برطرف می شود و دائمی نیست. این سالمندان افسرده 
که مبتال به زوال عقل نیستند، عمومًا دچار نقص در سرعت و توجه 
هستند. افراد سالمند در مقایسه با افراد طبیعی بیشتر به خاطرات 
منفی گذشته خود رجوع می کنند؛ اما از نظر به یادآوردن خاطرات 
با افراد طبیعی تفاوتی ندارند. انجام کارهای مفید در افراد افسرده 
به ویژه کارهایی که نیاز به تالش دارند، نسبت به افراد طبیعی 
کمتر است که احتماًال به دلیل انگیزه کمتر افسرده ها نسبت به 
افراد طبیعی است. بعضی از عالئم و نشانه های افسردگی ممکن 
است با عالئم و نشانه های زوال عقل شباهت داشته باشد؛ مثل 
کاهش توانایی در تمرکز فکر یا قطع ارتباط با جامعه یا اختالالت 
خواب. باید بدانیم که تمام این عالئم در افسردگی با درمان 

صحیح برطرف می شود.
www.hamrahesalmand.com :منبع  
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 ورزش             

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، 
دیدار تیم های فوتبال فوالد مبارکه سپاهان اصفهان و 
سایپا در چهارچوب مرحله یک شانزدهم نهایی جام 
حذفی از ساعت ۱۶ امروز در ورزشگاه نقش جهان برگزار شد و با برتری 

۳ بر صفر به پایان رسید.
، رامین  ، رناتو داسیلویرا، محمد دانشگر نیما میرزازاد، میالد زکی پور

رضائیان، مسعود ریگی، محمد قربانی، یاسین سلمانی، محمد علی نژاد، 
الویس کامسوبا، شهریار مغانلو 11 مرد نخست ژوزه مورایس در این بازی 

بودند.
طالیی پوشان فوالد مبارکه سپاهان بازی را طوفانی آغاز کردند و گل اول 
را دقایق ابتدایی به ثمر رساندند، در ادامه چند حمله از طالیی پوشان 
نتیجه ای در برنداشت، تا نیمه نخست این دیدار با نتیجه یک بر صفر 

پایان یابد.در آغاز نیمه دوم باز هم این تیم میزبان بود که ابتکار عمل را به 
دست گرفت و به گل رسید، این پایان کار نبود و شهریار مغانلو که دو گل 
قبلی فوالد مبارکه سپاهان  را به ثمر رسانده بود، با یک شوت سهمگین از 
پشت محوطه جریمه گل سوم خودش و سپاهان را به زیباترین شکل 
ممکن به ثمر رساند. در ادامه حمالت سپاهان به نتیجه بود و بازی با 

نتیجه 3 بر صفر به پایان رسید.

یک سره شدن سانس های استخرهای 

مجموعه فردوس

  به اطالع می رساند در راستای ارتقای سطح سالمت و 
رضایتمندی کارکنان و خانواده محترم ایشان، استخرهای 
مجموعه فردوس فوالد مبارکه از تاریخ ۲4 دی ماه 1401 از روز شنبه 
تا پنجشنبه طبق جداول زمان بندی جدید از ساعت 18:45 
به صورت یک سره تا ساعت ۲1:45 و در روزهای جمعه از ساعت 
1۶:45 تا 1۹:45 آماده ارائه خدمات خواهد بود. لذا از عالقه مندان 
دعوت می شود، در صورت تمایل طبق برنامه ذیل اقدام به 

استفاده نمایند.

پیروزی پرگل تیم فوتبال امید سپاهان در دیدار با پارسیان اصفهان میزبان مسابقات هندبال جام باشگاه های آسیا شد

هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال امید استان در روز هجدهم دی ماه با رقابت 
دو تیم امید سپاهان و پارسیان در مجموعه ورزشی آب منطقه ای پیگیری 
شد. طالیی پوشان فوالد مبارکه سپاهان که هفته های متمادی است 
صدرنشین لیگ استان هستند در این دیدار نیز با ارائه یک بازی بسیار زیبا 
با نتیجه 5 بر صفر پیروز میدان شدند. آرش صادقی )دوگل(، ابوالفضل 
قدرتی، مهیار غالمی، علی احمدی گل های این بازی را به ثمر رساندند.

با پیشنهاد فدراسیون هندبال ایران و موافقت فدراسیون هندبال آسیا 
)AHF( کشور ایران میزبان بیست و پنجمین دوره مسابقات هندبال جام 
باشگاه های مردان آسیا شد. این رقابت ها از ۲۲ خرداد تا 3 تیر ۱۴۰۲ 
در شهر اصفهان برگزار می شود. پس از نهایی شدن میزبانی ایران از 
مسابقات جام باشگاه های آسیا به زودی نمایندگان فدراسیون هندبال 
آسیا راهی ایران خواهند شد تا آخرین شرایط را برای میزبانی از این 
رویداد مهم مورد ارزیابی قرار دهند.

 ورزش              ورزش             

   خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش

معرفی نفرات برتر استعدادیابی در رشته شنا 

در آ کادمی شنای امور ورزش فوالد مبارکه

نفرات برتر

اطالعیه

فوالد مبارکه سپاهان از سد سایپا گذشت

مبارکه  فوالد  باشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
سپاهان، باشگاه سپاهان به عنوان یکی از معدود 
باشگاه هایی که موفق به کسب مجوز حرفه ای شده 
است، هرساله اقدامات قابل توجهی را در جهت ارتقای سطح کیفی 

و به روزرسانی آیتم های موردنظر انجام می دهد.
به همین جهت مدیران باشگاه استقالل خوزستان به منظور استفاده 

از تجربیات باشگاه سپاهان در زمینه کسب مجوز حرفه ای مهمان 
فوالد مبارکه سپاهان  در اصفهان بودند. در این جلسه که با حضور 
کت  مدیران عامل و مسئولین دو باشگاه انجام شد، محمدرضا سا
مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان توضیحاتی را در خصوص 
تشکیل کارگروه مجوز حرفه ای از حدود یک سال قبل از زمان مقرر تحویل 

مدارک در باشگاه سپاهان ارائه داد و دو طرف به تبادل نظر  پرداختند.

برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران باشگاه های فوالد مبارکه  سپاهان و استقالل خوزستان 

   خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش

ژنتیک تأثیر عمده ای به داشتن قد 
بلند و یا کوتاه دارد، اما عواملی مثل 
تغذیه و ورزش هم نقش بسزایی 
در بلندی قد افراد ایفا می کند. ما در این شماره از 
خبرنامه فوالد به مسئله ورزش برای افزایش قد 
پرداخته ایم و چندین حرکت را که از لحاظ علمی تأثیر 
زیادی بر رشد قد داشته اند برای شما آماده کرده ایم.

1 - میله بارفیکس را طوری تنظیم کنید که وقتی صاف 
ایستاده اید و دستان خود را باالی سر می برید، از آن 

کمی باالتر باشد.

  
۲ -حتمًا 5 تا 10 دقیقه بدن خود را گرم کنید تا موقع 
تمرین آسیبی نبینید. هر نوع فعالیتی، مانند پیاده روی 
سریع، دوچرخه ثابت یا طناب زدن را انتخاب کنید. 
فقط مطمئن شوید که ضربان قلب خود را افزایش 
می دهید. ضربان قلب در حال استراحت شما معموًال 
بین ۶0 تا 100 ضربان در دقیقه خواهد بود. در حین 
ورزش، بسته به سن و میزان تناسب اندام، ضربان قلب 

شما به 100 تا 180 ضربان در دقیقه افزایش می یابد.

  

3 - دستان خود را به اندازه عرض شانه ها باز کنید و 
باالی سر ببرید. کف دستان شما به سمت جلو باشد. 
بازوهای خود را در امتداد شانه های خود نگه دارید. 
گر به  سپس با دستان خود میله بارفیکس را بگیرید. ا
میله نمی رسید، می توانید از یک صندلی کمک بگیرید.

نکته: برای اینکه در حین تمرین دستانتان عرق نکند، 
از دستکش های ورزشی بدون انگشت  می توانید 

استفاده کنید.

  
4 - پاها را مستقیم و در کنار هم نگه و آن ها را طوری 
بکشید که کامًال صاف باشند و کف کفش شما با زمین 
موازی باشد. بدن شما باید در یک خط مستقیم قرار 
گرفته باشد. درحالی که پا را آویزان می کنید، به جلو و 

عقب حرکت نکنید.

  

5 - هنگام بلند کردن پاها،  تعادل خود را حفظ کنید و 
زانوهای خود را صاف نگه دارید. به آرامی پاهای خود را در 
مقابل خود بلند کنید و آن ها را تا حد امکان مستقیم نگه 
دارید تا پاها به هم فشرده شوند. برای به دست آوردن 
حرکت بدن خود را نچرخانید. تمام حرکات باید از طریق 
دست ها و پاهای شما انجام شود. وقتی تازه کار را شروع 

می کنید، ممکن است نتوانید پاهای خود را زیاد بلند 
کنید. این امر طبیعی است.

  
۶ -   پاهای خود را تا جایی که می توانید بلند کنید. 
پاهای خود را طوری باال ببرید که قسمت باالی ران 
شما باالتر از باسن کمی باشد. سپس 3 تا 5 ثانیه مکث 
گر نمی توانید پاهای خود را زیاد بلند کنید، با تکرار  کنید. ا
می توانید این کار را انجام دهید. زمانی که پاهای خود را 
بلند می کنید، به شانه های خود فشار وارد نکنید، زیرا 

ممکن است باعث ایجاد ناراحتی در گردن شما شود.

 
۷ - پاهای خود را به آرامی به حالت اولیه برگردانید. 
ماهیچه های اصلی و ران خود را در هنگام پایین آمدن 
پاها درگیر کنید. از یک حرکت آهسته و کنترل شده 
استفاده کنید تا با اطمینان به حالت اولیه  بازگردید. 
رها کردن سریع پاها باعث می شود به کمر آسیب 

برسد.
نکته: همان طور که در بسیاری از تمرینات صادق است، 
حرکات کند و کنترل شده برای عضالت شما بهتر است. 
هنگام شروع کار، بر کیفیت کار تمرکز کنید و نه بر کمیت.

 

8 - این تمرین را در 3 ست با 15 بار تکرار کنید. به بدن 
خود گوش دهید و این تمرین را سرعت بدهید. پاها را 
تا جایی که می توانید بلند کنید و پاها را درحالی که در 
گر در روزهای ابتدایی  جلوی بدن است، نگهدارید. ا
نتوانستید تمرین را به این میزان انجام دهید،  هیچ 
اشکالی ندارد. با توجه به اینکه از هرگونه فشار مخرب 
باید اجتناب ورزید، به صورت تدریجی بر حرکت متمرکز 
شوید. کار خود را ادامه دهید تا زمانی که بتوانید 3 ست 
با 15 بار تکرار را انجام دهید. یک  دقیقه بین ست ها 
گر نمی توانید پاهای خود را خیلی بلند  استراحت کنید. ا
کنید، سعی کنید هر روز آن ها را ۲.5 سانتی متر بیشتر از 
گر فقط می توانید چند تکرار انجام  روز قبل برسانید. ا
دهید، هر هفته یک مرتبه تکرار در هر ست را اضافه کنید.

Toe Touching-۹
این حرکت را می توان به دو شکل نشسته و ایستاده 

انجام داد.
حالت نشسته: روی زمین بنشینید و پاهای خود را 
روبه روی بدن دراز کنید. بدون اینکه زانوها خم شود و 

پاها حرکت کند، قفسه سینه را به ران ها نزدیک کنید و 
با دستان خود نوک پنجه پاها را لمس کنید. در قسمت 
ماهیچه های پشت پا به خصوص زانو باید احساس درد 
کنیم. گفتنی است که در این حرکت از هرگونه فشار زیاد 

مخرب خارج از تحمل بدن باید اجتناب ورزید.

حالت ایستاده: بایستید و به آرامی بدن خود را به 
سمت پایین خم کنید. دست ها را بکشید و سعی کنید 
بدون اینکه فشار مخرب بر ماهیچه وارد کنید، نوک 
انگشتان دست را با نوک پنجه پا نزدیک نمایید. در این 
حرکت ماهیچه های پشت پا به خصوص پشت زانو و 
ماهیچه های کمر احساس کشش و درد را احساس 

خواهند کرد.

توجه: انجام تمام حرکات باال می بایست پس از گرم 
کردن کامل بدن صورت پذیرد و با بدن سرد از انجام هر 

حرکت ورزشی اجتناب بورزید.

ینات ورزشی برای افزایش قد تمر
ورزش

استخر شــماره یک مجموعه فردوس

استخر شــماره دو مجموعه فردوس

شنبه }بانوان{

آقایان{ یکشنبه }

دوشنبه }بانوان{

آقایان{ سه شنبه }

چهارشنبه }بانوان{

آقایان{ پنجشنبه }

جمعه  }بانوان{

شنبه } آقایان {

یکشنبه } بانوان {

دوشنبه } آقایان {

سه شنبه } بانوان {

چهارشنبه } آقایان {

پنجشنبه } بانوان {

جمعه } آقایان {

18:45  - 21:45

یحی  )بانوان( ورزش در آب. تفر

یحی )آقایان( ورزش در آب. تفر

****

یحی )آقایان( ورزش در آب. تفر

یحی )بانوان( ورزش در آب. تفر

یحی )آقایان( ورزش در آب. تفر

18:45  - 21:45

یحی)آقایان( ورزش در آب. تفر

یحی)بانوان( ورزش در آب. تفر

****

یحی)بانوان( ورزش در آب. تفر

یحی)آقایان( ورزش در آب. تفر

یحی)بانوان( ورزش در آب. تفر

16:45 - 19 :45

یحی )بانوان( ورزش در آب. تفر

16:45 - 19 :45

یحی )آقایان( ورزش در آب. تفر

ماهور نصرت پناه، فرزند همکار گرامی  بابک نصرت پناه
شاغل در  واحد سازماندهی و طبقه بندی مشاغل

 )پایگاه استعدادیابی مجموعه فردوس(

محمد مهدی محمدی، فرزند همکار گرامی  امیر محمدی
 شاغل در واحد تولید برق فوالد سبا
 )پایگاه استعدادیابی اسپینر مبارکه(

سینا صادقی، فرزند همکار گرامی  اسماعیل صادقی
شاغل در  آتش نشانی

 )پایگاه استعدادیابی مجموعه فردوس(



امام صادق )علیه السالم(:
صبر و استقامت برترین زیور ایمان و شریف ترین خوی  انسان 

است.
69-544112 0-2-5-7-9-7-6-7

شنبه                                     1 بهمنجمعه                                       30 دیپنج شنبه                               29 دی چهارشنبه                           28 دیسه شنبه                        27 دی دانلود نسخه پی دی افدوشنبه                            26 دییک شنبه                              25 دیشنبه                                      24 دی

حدیث

 فرهنــݡگــــی

نوار غزه به عنوان محور مقاومت و نماد   
اهمیت  از  جهانی،  صهیونیسم  با  مبارزه 
راهبردی زیادی برای مسلمانان برخوردار 

بوده است.
روز ۲۹ دی ماه، مصادف با »روز غزه«، روزی است 
که می تواند فرصتی برای بازگویی مظلومیت 
مردم نوار غزه در جنگ ۲۲ روزه در سال 13۷8 
گاهی بخشی بیشتر به افکار عمومی جهان  و آ
رژیم  کودک کشی  درخصوص وحشی گری و 

غاصب صهیونیستی باشد.
سال  دی ماه  هفتم  در  صهیونیستی  رژیم 
138۷ هجری شمسی، در حمله ای وحشیانه 
حمالت  هدف  را  غزه  نوار  غیرانسانی،  و 
جنگنده های خود قرار دارد. این حمله ۲۲ روز 
به طول انجامید و در نتیجه آ ن بسیاری از منازل 
مسکونی، بیمارستان ها، مدارس، مساجد و 
درمانگاه ها و زیرساخت ها و تأسیسات نوار غزه 
تخریب شدند و شمار زیادی از غیرنظامیان 
کودکان و زنان بی گناه به شهادت  ازجمله 

رسیدند.
بر اساس گزارش سازمان های فلسطینی، در 
جنگ ۲۲ روزه 40 بیمارستان و مرکز درمانی 
مستقیمًا هدف حمالت و بمباران قرار گرفتند 
که در نتیجه آن 10 میلیون دالر به بیمارستان ها و 
درمانگاه های وزارت بهداشت خسارت وارد شد. 

  سید مجتبی نواب صفوی در ۱۳۰۳ در 
محله خانی آباد نو تهران و در خانواده ای 
روحانی به دنیا آمد. پس از درگذشت پدر زیر 
نظر عمویش بزرگ شد. بعدها تحصیل را 
نیمه کاره رها کرد و در ۱۳۲۲ برای کار به آبادان 
رفت و در شرکت نفت آبادان استخدام شد. به 
دنبال سخنرانی نواب، اغتشاش کارگران و 
درگیری آنان با مسئوالن انگلیسی، وی تحت 
تعقیب قرار گرفت و به نجف رفت. نواب صفوی 
گیری علوم دینی مشغول شد و  در نجف به فرا
نزد عالمه امینی، حاج آقا حسین قمی و آقا 
تفسیر  و  اصول  فقه،  تهرانی،  شیخمحمد 

آموخت.
وی در زمان دولت مصدق به مخالفت با وی 
کاشانی  که در این میان آیت اهلل  برخاست 
نیز جانب مصدق را گرفت و در نتیجه تا پایان 
نخست وزیری مصدق در زندان بود. نواب 
صفوی، پس از آزادی از زندان، طی اعالمیه ای 
جمعیت فدائیان اسالم را تشکیل داد. وی 
در این اعالمیه برادری، استقامت و اتحاد را 
خط کلی جنبش فدائیان اسالم و رسیدن به 
کمیت اسالم و قرآن را هدف اصلی جنبش و  حا
شهادت، انتقام و قصاص را روش اصلی مبارزه 
معرفی کرد. ترور وابستگان استعماری مانند 

مسجد جامع زواره در بخش مرکزی   
زواره، در ۱۵ کیلومتری شمال خاوری اردستان 
واقع شده است. با توجه به مدارک موجود، 
این مسجد که اولین مسجد چهار ایوانی 
ایران است که در دوره سلجوقی ساخته شده 
است، اصالت خود را به نحو شایسته ای 
محفوظ داشته است. مسجد جامع زواره در 
کوچه پامنار شهر زواره واقع شده و تاریخ 

کهنی در خشت خشت آن نهفته است.
کار ساخت مسجد جامع زواره در سال 530 
هجری قمری )دوران سلجوقی( پایان یافته 
است. قدمت محراب این مسجد که از زیباترین 
بخش های بنا محسوب می شود. نیز به سال 
551 هجری قمری بازمی گردد. با این وجود، از 
»مجیرالدوله آل بویه« یا »عمر بن عبدالعزیز آل 
ابی دلف« نیز به عنوان بانیان اولیه این مسجد در 

قرن سوم هجری قمری یاد کرده اند.
گرچه مسجد جامع زواره را نخستین مسجد 
جامع چهارایوانی تاریخ جهان اسالم می دانند، 
برخی از تاریخ نگاران معتقدند که این مسجد در 
ابتدا سه ایوانی بوده است و در قرن های بعدی، 

ایوانی دیگر به آن افزوده اند.
این مسجد به وسعت حدود 1۲00 مترمربع 
ک و با نقشه  با مصالح آجر و سنگ و گچ وخا
ح مستطیل شکل ساخته  چهارایوانی و طر

روز غزه؛   
نمادحمایت از 

مقاومت فلسطین

برگی از زندگی
 نواب صفوی

مسجد جامع زواره، 
اولین مسجد

 چهار ایوانی ایران

مناسبت

مشاهیر

گردشگری

شهید

محمدرضا عقیقــی در خانــواده ای متدین و 
مذهبی و در سال ۱۳۴۱ ه ش در شیراز دیده به جهان 
گشود. دست های پر عطوفت خانواده، او را از همان 
کودکی به آغوش مهربان مساجد سپرد تا با صدای 
گرم خود گلدســته ها را بــه آوای اذان بنــوازد و نوای 
توحید و دعوت به خیرالعمل را در همه جا سر دهد.

 از کودکی با قــرآن مأنوس گردیــد و در اوقــات فراغت با 
تالوت قرآن و با شــنیدن آوای روح بخش قاریان جان 
ک خود را از زالل کالم ربانی سیراب  شــیفته و عطشــنا
ســاخت. دوران تحصیــل را تا مقطــع عالی ادامــه داد 
و ســرانجام مــدرک کارشناســی الهیــات را کــه نتیجــه 
زحمات چندین ساله او در امر تحصیل علوم دینی بود 

از دانشگاه دریافت داشت.
وی هم زمــان بــا اوج گیــری مبــارزات مردمــی علیــه 
حکومت ستم شاهی با درایت کامل به تبیین فلسفه 
انقــالب پرداخــت و بــا تکثیــر و توزیــع اعالمیه هــای 
حضرت امــام )ره( و با راه اندازی و شــرکت در تظاهرات 
و راهپیمایی های مختلف نقش بسیار حساسی را در 
برقراری نظام اسالمی عهده دار گردید.پس از پیروزی 
انقالب نیز زبان گویای او مبلغ قرآن و معارف اسالمی در 
گوشه میهن اسالمی حتی دورافتاده ترین روستاهای 

کشور بود.
محمدرضــا در طــول هشــت ســال دفــاع مقــدس در 

جبهه های حق علیه باطل حضوری مداوم داشت و 
با مسئولیت هایی که عهده دار گردید در عملیات های 
رمضــان، فتــح المبیــن، والفجــر و کربالی چهــار و پنج 

شرکت کرد.
کالم ملکوتی او که از حنجره ای آسمانی برمی خاست 
فضای روحانی جبهه را حال و هوائی خاص بخشیده 
و روحی تازه در رزمندگان همیشه پیروز مکتب توحید 
می دمیــد.در اوایل تشــکیل ســپاه پاســداران انقالب 
اســالمی به عضویت این نهــاد انقالبــی درآمــد. از آغاز 
ورودش در ســپاه بــه خاطــر پشــتوانه عظیــم علمی و 
تهذیــب نفــس و بینــش گســترده در زمینــه مســائل 
اعتقادی، سنگر آموزش عقیدتیـ  سیاسی را به عنوان 
جایگاه خدمتی خویش انتخاب نمود و جهت ارتقای 
سطح بینش اعتقادی برادران خویش در سپاه و بسیج 

تالش های وسیعی را آغاز کرد. 
وی در جهــت تقویــت روحــی و بیــان مســائل شــرعی 
رزمندگان اهتمام می ورزید و آنــگاه که کمبود مربیان 
عقیدتــی در جبهه را احســاس کــرد اقدام به تشــکیل 
دوره هــای تربیــت کمک مربی جهت رفــع این کمبود 
نمــود و خــود ایشــان ضمــن اداره کالس هــا اصــول 

اعتقادات را نیز برای آنان تدریس می کرد.
از خصوصیات ویژه آن بزرگوار اهمیت دادن به فرایض، 
خواندن دعای زیاد، سجده های طوالنی در آخر نماز، 

کالم ملکوتی از حنجره ای آسمانی

معرفی کتاب

نویسنده:
فاطمه دهقان نیری
ناشر:
 پالیزان

کتاب ســرداران ســوله )خاطرات پزشــکان از 
هشت سال دفاع مقدس( در مجموعه کتاب های 

خاطرات مستند، قرار می گیرد.
نویسنده این کتاب را در سه بخش تدوین کرده است 
که این خاطــرات بر اســاس خاطره های دو پزشــک از 
هشت سال دفاع مقدس است که بخش اول با عنوان 
»از استخدام تا استعفا« مجموع خاطرات دکتر »ایرج 
محجوب بهروز« و بخش دوم بر اساس خاطرات دکتر 

»ابوالقاسم اخالقی« رقم خورده است.
ج محجــوب،  در بخــش اول ایــن کتــاب، دکتــر ایــر
متخصص جراح عمومــی، خاطــرات خــود را از دوران 
جنگ تحمیلی روایت می کنــد. او در زمان آغاز جنگ 
یکی از جراحان شاغل در بیمارستان شرکت نفت آبادان 
بوده است. مقتضایات شغلی و محل سکونتشان که در 
نزدیکی پاالیشگاه و مخازن نفت بود، باعث می شود با 
شروع جنگ، به شــکل خاصی درگیر مسائل حواشی 
جنگ شود. خانواده اش را به تهران می فرستد و خود 

به مداوای مجروحین در بیمارستان می پردازد.
شرح خاطرات او از مداوای مجروحین، رفتن به تهران 
و بازگشتن به آبادان در حالی که این شهر در محاصره 
بود، چگونگی بیرون بردن اسباب اثاثیه شان از شهر، 
وضعیــت خانــواده اش، اســتعفای او از شــرکت نفت، 
اقامتــش در تهــران و چگونگــی تــداوم حضــورش در 
جبهه را شامل می شود. حضور ذهن و حافظه  خوبی 
کــه در بازیابی جزئیــات خاطرات داشــته ، کمک کرده 

تا نویســنده، ماجرای کاملی را در اختیار خواننده قرار 
 دهــد. از طرفی نویســنده بــرای تکمیل خاطــرات و پر 
کردن فضاهای خالی رویدادهــا از خاطرات آقای دکتر 
کریمیان و همســر دکتــر محجوب بهــره گرفته اســت. 
مقطع زمانی خاطرات از دوران پیش از انقالب تا پایان 

جنگ تحمیلی را در بر می گیرد.
در بخش پایانی نیز نویسنده بیوگرافی و اسناد و عکس 
ها را آورده است. کتاب درقطع رقعی و در 3۲۶ صفحه 

مصور تنظیم شده است.
بخشی از کتاب:

کمیته بیمارستان که وابســته به کمیته اصلی آبادان 
بود از همان اوایل انقالب از چهار- پنج نفر تشکیل شد. 
رئیس آن جوانی حدودا ســی و پنج ســاله و مرد بسیار 
خوب و شــریفی بود. چند پرســنل زیر دســت داشت 
که گویا جزو وازده های کمیته اصلی بودند و آن ها را به 
بیمارستان فرستاده بودند. نرس ها هم برای هر کدام 
از آن ها اسمی گذاشته بودند. یکی از آن ها جوانی بود 
حدود بیست و یک ساله که قیافه اش حالتی داشت 
که گویا همیشــه لبخندی روی صورتش است. شبیه 
به تابلوی لبخند ژکوند، اثــر لئونــاردو داوینچی به نام 
مونالیزا. نرس ها نام او را مونا گذاشته بودند و به محض 
این که او قصد بازدید از مقرشــان را داشت خانم های 
پرسنلی که در نزدیکی محل آن ها کار می کردند، تلفنی 
به بخش ها خبر می دادنــد که مونا دارد می آید، ســر و 
وضع خود را مرتــب کنید. یکی دیگــر از آن ها به قدری 
الغــر و نحیف بود کــه بچه ها اســم او را ماراسموســگی 
گذاشته بودند. موقعی که او قصد سرکشی به بخش ها 
را داشت پرستاران به هم خبر می دادند که ماراسموس 

وارد می شود.
www.ketabrah.ir :منبع  
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قرائت زیــاد قرآن کریم، عشــق به اهل بیــت علیهم الســالم خصوصًا الی 
اباعبــداهلل )ع(، مطالعات زیــاد پیرامون علوم اســالمی، عامل به عمده 
مستحبات، شیفته والیت فقیه، با بصیرت و بینش روشن آن گونه که در 
وصیت نامه ایشان می خوانیم و اطاعت بی چون وچرای فرامین حضرت 

امام روحی فداه را می توان برشمرد.
وی که به عنوان مسئول واحد عقیدتی ـ سیاسی لشکر نوزده فجر زحمات 
بسیاری در جهت رشد معنوی سربازان اسالم متحمل گردید، سرانجام 
پس از مبارزات در جبهه های مختلف نبرد حق علیه باطل و تالش های 
پیگیر در جهــت اهداف انقــالب اســالمی در کربالی پنج لبــاس زیبای 
شهادت بر قامت رسایش زیبنده گشــت و در روز شهادت بانوی بزرگ 

اسالم حضرت فاطمه زهرا )س( به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
www.abrobad.net :منبع  

جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی در سال 13۷8 
هجری شمسی علیه مردم مظلوم نوار غزه در حالی 
صورت گرفت که رسانه های غربی، عمق جنایات و 
کشتار رژیم صهیونیستی را سانسور و تالش می کردند 
که جنبش حماس را مقصر این حمالت جلوه دهند 
و از طریق بایکوت رسانه ای، تصوری نادرست از 
واقعیت این جنگ وحشیانه به شهروندان خود 

می دادند.
در همین راستا، جمهوری اسالمی ایران که همواره 
حامی محور مقاومت و مردم مظلوم فلسطین بوده 
است، در سالروز جنگ ۲۲ روزه با هدف بازگویی 
مظلومیت مردم فلسطین و رساندن صدای این 
گوش آزادگان جهان و همچنین،  مظلومیت به 
تجلیل از حماسه آفرینی محور مقاومت، روز ۲۹ 
دی ماه را »روز ملی غزه« نام گذاری کرد تا از این طریق 
مقاومت ۲۲ روزه مجاهدان غزه در برابر وحشی گری 
اسرائیل را ارج نهد و این مقاومت قهرمانانه را پیوسته 

در اذهان یادآوری کند.
قانون اعالم روز ۲۹ دی ماه به عنوان روز »غزه نماد 
مقاومت فلسطین«، در سال 1388 هجری شمسی 
توسط مجلس شورای اسالمی تصویب و به تأیید 
شورای نگهبان رسید و از سوی رئیس جمهور وقت 

برای اجرا ابالغ شد.
www.irna.ir :منبع  

، علی رزم آرا و  احمد کسروی، عبدالحسین هژیر
حسین عالء ازجمله فعالیت های سیاسی این 

جمعیت است.
نواب صفوی روحانی مخلصی بود که با یاران خود 
در دوران رژیم پهلوی با دعوت حوزه ها به حضور 
، ایجاد ایده تشیع انقالبی  در عرصه سیاسی کشور
و با هدف تشکیل حکومت اسالمی و تدوین قانون 
اساسی کشور براساس آموزه های قرآن دست به 
مبارزه علیه طاغوت زد و در سال های دهه بیست، 
اقدام به تشکیل گروهی به نام »فدائیان اسالم« کرد، 
سرانجام پس از یک دهه مبارزه همراه سه تن از یاران 
با وفایش در تیرماه 1334 به اعدام محکوم شد. آنان 
در ۲۷ همان ماه مطابق با سالروز شهادت حضرت 
فاطمه زهرا )س( به شهادت رسیدند. مشهور است 
نواب صفوی هنگام شهادت در لحظه آخر حیات 
آیاتی از قرآن کریم را تالوت کرده و بانگ اذان سر داده 
بود. مبارزات، اقدامات و مرگش نامش را در تاریخ 

ایران جاودانه ساخت.
www.anjom.ir :منبع   

شده است و مشتمل بر صحن چهارگوش، ایوان های 
چهارگانه، گنبدخانه، شبستان، رواق، سردر، مناره، 
کتیبه هایی زیباست.  گچبری نفیس و  محراب 
سطح مسجد حدود یک متر از زمین های اطراف 
مرتفع تر و دارای دو سردر ورودی مزین به آجرکاری و 
طاق نماهای درخور توجه در ضلع خاوری و باختری 

است.
کتیبه ای که تاریخ ساختمان این مسجد در آن 
نگاشته شده است، برخالف دیگر مساجد، در 
قسمت باالی نمای رو به صحن قرار دارد و به خط 
کوفی بسیار ساده و با آجر تراش و به صورت سرتاسری 
نوشته شده است. این کتیبه شباهت بسیار زیادی 
به کتیبه های قرون پنجم و ششم موجود در بسیاری 

از بناهای اصفهان و اطراف آن دارد.
برای دسترسی به مسجد زواره از میدان طالقانی 
در مرکز شهر زواره، به سمت خروجی شمال شرقی 
حرکت کنید و وارد خیابان امام خمینی )ره( شوید. 
پس از رسیدن به میدان امام خمینی )ره(، به سمت 
راست بپیچید و وارد خیابان منتظری شوید. از طریق 
خیابان فرعی محمود مختاریان قادر خواهید بود تا 
به کوچه پامنار )مسجد جامع( دسترسی پیدا کنید.
www.seeiran.ir:منبع  

ایران صدا

 فالکن

معرفی اپلیکیشن

 مستند سینمایی »فالکن« درباره تشکیل نیروهای مقاومت 
در عراق و خروج آمریکا از عراق است. این اثر در قالب داستان، 
سرگذشت پادگانی به نام فالکن را در جنوب بغداد روایت می کند. 
کران  این مستند برای اولین بار در یازدهمین جشنواره فیلم »عمار« ا
شد و با استقبال مخاطبان، در میان آثار پرمخاطب این جشنواره 

قرار گرفت.
»فالکن«، با بررسی حمله آمریکا به عراق و ساخت چندین پادگان در این 
کشور آغاز می شود و در ادامه به شکل گیری نیروهای مقاومت مردمی و 
مقابله با اشغال گران آمریکایی و در نهایت عقب نشینی آمریکایی ها از 
عراق با محوریت پادگان فالکن می پردازد. داستان مستند »فالکن« در 
بخش دوم به زمان حال آمده و به ترور سردار سلیمانی می رسد که پس 
از آن ایران پایگاه هوایی عین االسد را مورد هدف قرار می دهد. این اثر 

محصول سازمان هنری رسانه ای اوج است.
 www.irna.ir :منبع    

اپلیکیشن »ایران صدا« یک دنیای بزرگ شنیدنی است که در 
آن به پخش زنده شبکه های رادیویی سراسری و استانی با کیفیت 
باال، آرشیو زمانی برنامه ها، جدول پخش شبکه های رادیویی و سایر 

اطالعات و شناسنامه برنامه های رادیویی دسترسی دارید.
شما می توانید در این اپلیکیشن به رادیو آوا، رادیو اقتصاد، رادیو ایران، 
رادیو پیام، رادیو تالوت، رادیو قرآن، رادیو جوان، رادیو سالمت، رادیو 
ورزش، رادیو گفت وگو، رادیو فرهنگ، رادیو صبا، رادیو نمایش، رادیو 

تهران، رادیو معارف و... گوش فرادهید.
در بخش پایگاه کتاب گویای ایران صدا می توانید از مزایایی نظیر پخش 
آنالین و دریافت رایگان کتاب گویا، دریافت کتاب در فصل های مجزا و 

صدای کل کتاب و... برخوردار شوید.
با استفاده از پایگاه کودک ایران صدا می توانید صدها قصه و داستان 
ویژه کودکان را به صورت رایگان گوش کنید و به هزاران ترانه و موسیقی 

کودکانه دسترسی داشته باشید.
در پایگاه قرآن ایران صدا به تالوت های ماندگار قاریان بزرگ جهان 
اسالم، ترجمه فارسی گویای قرآن )صوتی(، ترتیل های جزءخوانی 
دلنشین، برنامه های آموزشی با کارشناسی اساتید باتجربه کشور شامل 

تجوید، روخوانی، صوت، لحن و حفظ دسترسی دارید.
در پایگاه دعا و نغمه های مذهبی نیز مجموعه متنوعی از مداحی ها و 
روضه ها، دعاها، مناجات و زیارت های معروف در دسترس مخاطبان 
است. همچنین مجموعه متنوعی از تواشیح و همخوانی ها و امکان 
دانلود و پخش آنالین نواهای عرفانی و دسترسی به متن روضه ها، 

مداحی ها، زیارات و مناجات ها نیز فراهم است.
www.cafebazar.ir :منبع   
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