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 نام و ســمت مدیر

یزی و پشــتیبانی پروژه ها  جلیــل نصــر - مدیر برنامه ر

 ســید مهدی رضوی- مدیر امور اداری

بهــزاد بهادرانی - مدیر ناحیه نورد ســرد

 افشــین خیامیم- مدیر مهندســی صنایع

حرکت صنعت کشور در مسیر 
خودکفایی به برکت سی سال 

فعالیت فوالد مبارکه

با حمایت از  شرکت های سازنده داخلی 
صورت گرفت؛

رکورد شکنی در خط
 تاندم میل مداوم نورد سرد

 پس از یازده سال

بومی سازی ترانس ۴۰۰ 
به ۳۳ کیلوولت مجتمع فوالد 

سفیددشت چهارمحال و بختیاری

معماری برنامه های جدید
 برای 1۰ سال آتی فوالد مبارکه

یادداشت مدیر مسئول
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شـرکت فـوالد مبارکـه در طـول سـال های فعالیـت خـود، در مسـیر 
پیشرفت گام برداشته و تحوالت  و ارزش های فراوانی خلق کرده   است و 
، ارتقـای کیفیـت و تنـوع در تولیـد محصـوالت جدیـد بـا بهره گیـری از  امـروز
دانـش روز و فناوری های نوین ازجمله دسـتاوردهایی اسـت کـه در خور 

جایگاه جهان ترازی فوالد مبارکه است.
، توفیقات فوالد مبارکـه در عرصه تولید و هم راسـتا با منافع  در سـه دهه اخیر
ملـی ایـران اسـامی بر کسـی پوشـیده نیسـت و ایـن شـرکت در ابعـاد مختلف 
تولید ملـی، خودکفایی، صنعـت، اقتصـاد و انجام مسـئولیت های اجتماعی 

پیشـران است.
حرکـت پرشـتاب فـوالد مبارکـه در مسـیر تولیـد گریدهـای فـوالدی خـاص بـا 
ارزش افـزوده بیشـتر بـا برنامه ریـزی منظـم و بـا هـدف دسـت یابی بـه دانـش 
، ایجـاد  فنـی تولیـِد ایـن نـوع محصـوالت، جلوگیـری از واردات و خـروج ارز
ظرفیت هـای صادراتـی و ارزآوری بـرای کشـور و حضـور پررنـگ در بازارهـای 
رقابتی جهانی همچنان ادامه دارد و تولید محصوالتی مانند فوالد زنگ نزن 
و ورق کورتن مستحکم در برابر خوردگی در شرایط تحریم، چشم انداز روشنی 
از خلق آینده بهتر در حوزه صنعت و اقتصاد، پیش روی صنعت فوالد کشـور 

قـرار داده اسـت.
در شـرایطی کـه تحریم هـای ظالمانـه بین المللـی در باالتریـن سـطح خـود، 
صنعت فوالد کشـور را نشـانه گرفته، متخصصان جهادگر حوزه تولید در گروه  
فـوالد مبارکه با تکیه بـر دانـش تخصصـی و توانمندی داخلـی، بـا برنامه ریزی 
دقیق و مدون، عـزم و اراده خـود را برای مقابله با تحریم ها و توسـعه کشـور به 
نمایـش گذاشـته اند؛ به طوری کـه تولیـد گریدهـای جدیـد و خـاص در گـروه 
فوالد مبارکه در ماه های اخیر، نقشه راه توسـعه جدیدی را در عرصه صنعت 

کشـور گشـوده است.
محصـوالت متنـوع بسـیاری در فـوالد مبارکـه طراحـی و تولیـد شـده اسـت 
کـه از آن میـان در اینجـا بـه برخـی اشـاره می کنیـم: گریـد ck45 با درصـد کربن 
نسـبتًا بـاال و ضخامـت 1.5 میلی متـر به صـورت کاف سـرد کـه در صنایـع 
 S250GD ماشین سـازی، ادوات کشـاورزی و قطعـات فنـر کاربـرد دارد؛ گریـد
در قالـب کاف گالوانیـزه سـاختمانی کـه در مـوارد نیـاز بـه اسـتحکام نسـبتًا 
بـاال از آن اسـتفاده می شـود؛ گریـد APL 5L X52 MS به صـورت کاف گرم که 
در تولیـد لوله هـای انتقـال میعانـات نفتـی بـه کار مـی رود و کلیـه تسـت های 
خـواص مکانیکـی و خوردگـی ایـن گریـد بـا موفقیت انجـام شـده اسـت؛ گرید 
340YC به صـورت کاف گـرم کـه در قـاب جانبـی در هـا و قطعـات تقویتـی 
خودرو استفاده می شود؛ گرید M450- 50Kو گرید 34CrMo4 که به صورت 
ورق گـرم عملیـات حرارتی پذیـر جهـت تولیـد مخـازن CNG مـورد اسـتفاده 
قـرار می گیـرد و گریـد  DCO1-RADبـا خـواص مکانیکـی کنترل شـده و 
شکل پذیری مناسبت جهت استفاده در صنایع رادیاتورسازی که در دست 
طراحی و تولید اسـت؛ و نهایتا گریـد 4O9  که از جمله فوالدهـای زنگ نزن به 
شـمار می آید و جزو گریدهایی اسـت که کاربرد نهایـی آن در لوازم آشـپزخانه 
و تجهیـزات صنعتـی اسـت و تولیـد آن به صـورت تختـال بـا موفقیـت انجـام 

شـده اسـت.
کـه بـه شـعار »تولیـد؛ دانش بنیـان؛  تمامـی ایـن موفقیت هـا در سـالی 
اشـتغال آفرین« مزیـن اسـت کسـب شـده و بی شـک مرهـون اراده مدیـران، 
متخصصـان و صنعتگـران شـرکت فـوالد مبارکه اسـت. به یقیـن جریـان تعالی 
ایـن مجموعـه بـا تـاش سـتودنی همـکاران بـرای دسـت یابی بـه اسـتقال 

صنعتـی و ارتقـای امنیـت و رفـاه هم میهنـان عزیـز ادامـه دارد.

عزم فوالد مبارکه برای فتح قله های تعالی با تولید محصوالت ویژه 

میالد شکافنده دانش نبوی و وارث علم علوی، 
امام محمد باقر )علیه السالم(
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معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در افتتاحیه دو پروژه زیست محیطی فوالد مبارکه:

فوالد مبارکه الگوی زیست محیطی مناسبی 
برای سایر صنایع کشور است
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وضعیت تأمین آب و برق پایدار است
وزیر نیرو گفت: در شرایط کنونی وضعیت تأمین آب و برق پایدار است و در این دو بخش نگرانی وجود ندارد.

۲۰ درصد آب شرب صرف آبیاری فضای سبز شهری می شود
مدیرکل دفتر تحقیقات، توسعه فناوری و ارتباط با صنعت شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور گفت: ۱۵ تا ۲۰ درصد آب تصفیه شده صرف فضای سبز شهری می شود.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس و جمعی از 
مدیران سازمان تبلیغات اسالمی و حوزه هنری، تولید و ارائه 
محصوالت فاخِر مبتنی بر فکر نو، و در نظر گرفتن اقتضائات 
اجتماعی و فرهنگی تبلیغ را در عین خشیت کامل از پروردگار، 

دو وظیفه مهم دستگاه های فرهنگی - تبلیغاتی خواندند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای ضمن قدردانی از اقدامات خوبی که 
در سازمان تبلیغات اسامی انجام گرفته است، با استناد به آیات 
قرآنی، خشیت از پروردگار به معنای »ماحظه، رعایت و مراقبت« را 
راهبرد ضروری و همیشگی فعاالن عرصه فرهنگ و تبلیغ دانستند 
و افزودند: دستگاه ها و عناصر فرهنگی - تبلیغی باید کامًال مراقب 
باشند که حرف خدا در هیچ شرایطی زمین نماند و در این زمینه 

نباید از جنجال و هوچی گری و اتهامات ترسید.
حفظ شادابی، سرزندگی، خوشحالی و خشنودی مردم از دیگر 
نکاتی بود که ایشان به عنوان یکی از وظایف مهم دستگاه های 

فرهنگی - تبلیغاتی بیان کردند.
رهبر انقاب در تشریح بیشتر ابعاد و اهمیت این موضوع گفتند: 
گر وضع اقتصاد و زندگی مردم بهتر شود شادابی و خشنودی  البته ا
آن ها تا حدودی تأمین می شود اما جدا از این مسئله هم می توان 
با مشارکت خود مردم، کارهای متنوع ، شیرین و سرزنده ای 

انجام داد.
ایشان در پایان خاطرنشان کردند: در کل کشور به اتحاد کلمه 
و همدلی نیاز داریم چه برسد به مجموعه های انقابی که باید 
گون فکری و جناح گرایی  کامًال از افتادن در دام نحله های گونا

پرهیز کنند.

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
گفت: عدم تأمین انرژی موردنیاز صنعت فوالد کشور موجب 
کاهش ۵۰ درصدی تولید بسیاری از کارخانه ها و واحدهای 

تولیدی شده است.
نادر سلیمانی با اشاره به بحران تأمین انرژی برای صنعت فوالد 
در این روزها و هفته ها، اظهار کرد: کمبود و قطعی های پی درپی 
برق در تابستان و گاز در زمستان موجب کاهش تولید فوالد در 

کشور شده است.
وی گفت: کمبود حامل های انرژی موجب تعطیلی 1۰۰ درصدی 
یکی از فوالدسازان بزرگ کشور شده است. در این راستا، مدتی 
است به دلیل کمبود انرژی و محدودیت های مصرف گاز و برق، 
کلیه فعالیت های تولیدی در تمام خطوط مجتمع فوالد خراسان 
از گندله سازی و احیا مستقیم گرفته تا فوالدسازی و نورد متوقف 

شده است.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران افزود: با وجود 
سهم پایین فوالد از مصرف انرژی، اما زمانی که با عدم پایداری 
شبکه سراسری گاز مواجه می شویم، اول به سراغ فوالدسازان 
می روند و برق و گاز این واحدهای تولیدی را قطع می کنند. 
همین امر در زمستان سال جاری باعث کاهش 5۰ درصدی تولید 

بسیاری از کارخانه ها و واحدهای تولیدی شده است.
وی تصریح کرد: باید به اهمیت تولید فوالد در کشور بیشتر توجه 
که این صنعت می تواند زیادی از طریق صادرات ارزآوری  شود، چرا

بسیار برای کشور داشته باشد.
وی گفت: با توجه به سقوط قیمت های جهانی، درآمدی که 
می توانیم از ۳۰ میلیون تن فوالدسازی داشته باشیم، حداقل 15 
گر مصرف سرانه را ۲۰۰ کیلوگرم در نظر بگیریم،  میلیارد دالر است و ا
کنون  1۶ میلیون تن به مصرف داخل می رسد، بنابراین هم ا

توانایی جامعه فوالد برای صادرات 1۴ تا 15 میلیون تن است.
به گفته این عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد، 
خوشبختانه از ۴ میلیون تن واردات فوالد در سال 1۳55 امروز به 

صادرکننده فوالد تبدیل شده ایم.
منبع: فوالدبان

درمحضر والیت

خبــــر کوتاه

خـبــــــــــــــــــر

رعایت اقتضائات کار فرهنگی - تبلیغی 
راهبردی ضروری و همیشگی است

 کاهش ۵۰ درصدی
 تولید فوالدسازان با قطعی گاز  

رهبر انقالب در دیدار تعدادی از مسئوالن سازمان تبلیغات اسالمی:

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد عنوان کرد:

فوالد مبارکه الگوی زیست محیطی مناسبی برای سایر صنایع کشور است
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در افتتاحیه دو پروژه زیست محیطی فوالد مبارکه:

بـا حضـور علـی سـالجقه معـاون رئیس جمهوری 
ورئیـس سـازمان حفاظـت محیط زیسـت کشـور 
، محمدیاسـر طیب نیـا مدیرعامـل فـوالد مبارکـه، 
نماینـده مـردم شـریف شهرسـتان مبارکـه در مجلـس شـورای 
اسـالمی و امام جمعـه ایـن شهرسـتان، احمدرضـا الهیجـان زاده 
مدیـرکل حفاظـت محیط زیسـت اسـتان اصفهـان و جمعـی از 
مدیران و مسـئوالن کشـوری و اسـتانی، دو پروژه زیست محیطی 
فـوالد مبارکـه بـه ارزش ۱۳۳۳ میلیـارد تومـان افتتـاح شـد و بـه 

بهره بـرداری رسـید.

معاون رئیس جمهوری ورئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
کشور :

فـوالد مبارکـه الگـوی زیسـت محیطی مناسـبی بـرای سـایر 
صنایـع کشـور اسـت

به گزارش خبرنگار ایراسین،رئیس سـازمان حفاظت محیط زیست 
کشـور ، روز پنج شـنبه ۲9 دی ماه، بـا حضور در فـوالد مبارکـه و افتتاح 
پروژه هـای تصفیه خانـه اسـتحصال پسـاب های شـهری بـه همـراه 
سیسـتم اولترافیلتراسـیون و واحـد اسـمز معکـوس ثانویـه فـوالد 
ک،  مبارکـه، در جمـع خبرنـگاران بـا اشـاره بـه ۲9 دی روز هـوای پـا
اظهار کرد: افتتاح این دو پروژه و دستاوردهای زیست محیطی فوالد 
مبارکه اصفهـان را که با فعالیت شـرکت های دانش بنیـان و مدیریت 
جـوان ایـن شـرکت به دسـت آمده در ایـن روز بـه فـال نیـک می گیریم 

و امیدواریـم سـایر صنایـع، فـوالد مبارکـه را الگـوی خـود قـرار دهند.
علی سـاجقه افزود: ایران تحریم هـا را به فرصت تبدیل کرده اسـت. 
هرچند در بعضی مسائل اقتصادی فشارهایی تحمیل می شود، اما 
دسـتاوردهای کشـور در همـه زمینه هـا بی نظیـر بـوده و شـرکت های 
دانش بنیان با تکیه بر نیروهای جـوان داخلی، افکار و اندیشـه های 

، تأثیر خوبـی در اقتصاد بر جای گذاشـته اند. تحول سـاز
رئیـس سـازمان حفاظـت محیط زیسـت کشـور تصریـح کـرد: دولـت 
سـیزدهم در همـه ابعـاد حـوزه دانش بنیان هـا، علی الخصـوص در 
مباحث زیسـت محیطی، از ظرفیت های موجود اسـتفاده می کند و 
توصیه جدی ما به همه دستگاه های کشور استفاده از این ظرفیت 
شـرکت های دانش بنیـان اسـت و خوشـبختانه ایـن امـر در معاونـت 

علمـی  و فنـاوری ریاسـت جمهوری به خوبـی راهبـری می شـود.
با شفاف سازی، سوءتفاهم ها درباره فوالد مبارکه 

برطرف شود
معـاون رئیس جمهـوری خاطرنشـان کـرد: دیـدگاه مـردم ایـن اسـت 
که صنعت فوالد، آالینـده و آب بر اسـت و این دیدگاه نسـبت به فوالد 
مبارکـه نیـز وجـود داشـته و همیـن امـر مـورد هـدف افـراد سـودجو 
قرارگرفتـه که بایـد با شفاف سـازی مسـائل درزمینه زیسـت محیطی، 

سـوءتفاهم ها برطـرف شـود.
سـاجقه در ادامه افزود: بازدید امروز از فوالد مبارکه به عنوان یکی از 
که اقدامات  َاَبر پروژه ها و صنایع مادر کشـور باعث افتخار است؛ چرا
زیربنایی خوبی در این شرکت انجام  شده و با رویکردهای جدید، در 
حدود ۲.۳ میلیارد یورو به پروژه های محیط زیستی اختصاص یافته 
و این مهم بـا تاش و همـت مجموعه مدیریـت، کارمنـدان و کارگران 

دلسوز و زحمتکش فوالد مبارکه تحقق پیدا کرده است.
وی با اشاره به بهره برداری از دو پروژه اصلی در زمینه محیط زیست، 
افـزود: یکـی از پروژه هـا جمـع آوری و انتقال پسـاب 9 شـهر منطقه به 
فـوالد مبارکـه اسـت کـه در سـال قبـل ۸ میلیـون مترمکعـب و در افـق 
این طرح، 1۴ میلیون مترمکعب پساب استحصال و در فرایند تولید 

مصـرف و بازچرخانی می شـود.
در فوالد مبارکه مدیریت انرژی به خوبی انجام 

می شود
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور ادامه داد: در فوالد مبارکه 
مدیریـت انـرژی به خوبـی انجـام می شـود و در پایـان کاِر خطـوط تولیـد 

این شـرکت، حتـی آب باطله نیز در بخش سـرباره اسـتفاده می شـود.
جزو اولین کشورهایی هستیم که از این روش استفاده 

می کنیم
معاون رئیس جمهوری در تشریح دومین پروژه افتتاح شده گفت: 
روش استحصال آب از طریق اسمز معکوس ثانویه در صنعت فوالد دنیا 
مورداستفاده قرار می گیرد. با افتتاح این پروژه در سطح خاورمیانه، جزو 

اولین کشورهایی هستیم که از این روش استفاده می کنیم.
سـاجقه با اشـاره به اینکه رویکـرد فـوالد مبارکه باید الگوی مناسـبی 
بـرای صنایـع آالینـده کشـور باشـد، گفـت: امیـدوارم فـوالد مبارکـه بـا 
ک و در ُبعـد  همیـن رویکـرد درزمینـه آالینده هـای جـوی، آب وخـا
مسئولیت های اجتماعی، مسـیر خود را همچنان ادامه دهد و این 

دسـتاوردها بـا شفاف سـازی بـرای مـردم اطاع رسـانی شـود.
وی تصریـح کـرد: طبـق گـزارش مدیرعامـل فـوالد مبارکـه، بـرای ایـن 
شرکت ایسـتگاه های پایش هوا تحت عنوان اتاق شیشه ای طراحی  
شده است و مردم  می توانند  با اطاعات درست وضعیت آالینده ها 

را قضـاوت کنند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور تصریح کرد: خرسندیم 
که افتتاح و بهره برداری از این دو پروژه را به عنوان یک خبر خوب به 

مردم عزیز اطاع رسانی می کنیم.

نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسامی:
و  الینده ها  آ کنترل  در  مبارکه  فوالد  از  هم  صنایع  سایر 

بازچرخانی پساب الگو بگیرند

پروین صالحی نماینده مردم شهرستان مبارکه نیز در این زمینه 
گفت: امروز با حضور معاون رئیس جمهوری شاهد افتتاح دو پروژه 
زیست محیطی در این صنعت بزرگ بودیم که این امکان را فراهم 
می آورد که میزان آب بیشتری در چرخه تولید این شرکت بازچرخانی 
شود و شرایطی ایجاد می کند که برداشت آب خام این شرکت به میزان 
قابل توجهی کاهش یابد. بدون شک فوالد مبارکه در این زمینه اقدامات 

بسیار خوبی انجام داده و امیدواریم همچنان ادامه داشته باشد.
کرد: حرکت فوالد مبارکه در زمینه بهبود فرایندهای  وی تصریح 
زیست محیطی که از مدت ها قبل آغاز شده است باید همچنان ادامه 

داشته باشد تا این صنعت به صنعتی کامًال سبز مبدل گردد.
گر با  نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسامی اظهار داشت: ا
همت فوالد مبارکه ایستگاه پایش کنترل آلودگی ها در شهرستان مبارکه 
نیز احداث گردد، مردم این شهرستان به طور مستقیم در جریان 
فرایندهای زیست محیطی فوالد مبارکه قرار خواهد گرفت و با خیال 

راحت در هم جواری این شرکت به زندگی خود ادامه خواهند داد.
صالحی در بخش پایانی سخنان خود گفت: از تاش های شرکت فوالد 
مبارکه صمیمانه تشکر می کنیم و امیدوارم سایر صنایع منطقه هم از 
این شرکت در زمینه رفع آالیندگی ها و استفاده بهینه از پساب ها الگو 

بگیرند و قدم های مثبتی در این زمینه بردارند.

محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه:
فوالد مبارکه دوستدار محیط زیست است و به الگوی صنعت 

سبز در کشور تبدیل خواهد شد

محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه، در افتتاح دو پروژه 
گفت: این شرکت تا امروز الگوی ملی  زیست محیطی این شرکت 
بنگاه داری و مولود انقاب معرفی  شده و به عنوان بزرگ ترین بنگاه 
بورسی کشور فعالیت می کند. هدف گذاری این شرکت هم راستا با 
دولت سیزدهم و انتظارات مردم است و به همین منظور درصددیم تا 
فوالد مبارکه را به الگوی صنعت سبز و صنعتی دوستدار محیط زیست 

تبدیل کنیم.
بالغ بر ۲.3 میلیارد یورو سرمایه گذاری در حوزه 

محیط زیست توسط فوالد مبارکه
طیب نیا افزود: فوالد مبارکه بالغ بر ۲.۳ میلیارد یورو در پروژه های 
زیست محیطی سرمایه گذاری انجام داده است؛ پروژه هایی که در جهت 
کاهش آالینده های هوا، مدیریت پسماند و مدیریت آب برنامه ریزی 

 شده است.
صنعت تعارضی با سالمت مردم ندارد و معین زندگی 

آن هاست
وی اظهار کرد: ما معتقدیم که صنعت مغایرتی با حفظ محیط زیست 
ندارد و می تواند گردش چرخ اقتصاد، اشتغال و حل مشکات مردم را به 
همراه داشته باشد؛ همچنین صنعت در تعارض با سامت مردم نیست 

و در حقیقت می تواند معین زندگی مردم باشد.
که این  کرد: واقعیت امر این است  مدیرعامل فوالد مبارکه بیان 
سرمایه گذاری هدفمند در فوالد مبارکه انجام شده است تا این صنعت 

همچنان در همه حوزه ها به خصوص محیط زیست الگو باشد.
سرمایه گذاری های فوالد مبارکه در حوزه محیط زیست، 

دستاوردهای بسیار ارزشمندی برای کشور به همراه خواهد 
داشت

طیب نیا به سرمایه گذاری های زیست محیطی فوالد مبارکه اشاره کرد و 
افزود: سرمایه گذاری برای کاهش co۲ به واسطه پروژه های نیروگاهی، 
کاس f و  ۶۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی، نیروگاه سیکل ترکیبی با
همچنین نیروگاه 1۰۰ مگاواتی بادی، دستاوردهای بسیار ارزشمندی 
کشور به همراه خواهد داشت و امیدوارم همه صنایع این  برای 

جهت گیری را در فعالیت های خود داشته باشند.

مدیر اجرای پروژه های انرژی و سیاالت فوالد مبارکه تصریح کرد:
کاهش آب برداشتی از رودخانه با احداث تصفیه خانه 

استحصال پساب های شهری

مدیر اجرای پروژه های انرژی و سیاالت فوالد مبارکه گفت: با اجرای این 
طرح در فوالد مبارکه 9۰ درصد آب ریجکتی به میزان حدود ۷ میلیون 
مترمکعب در سال به آب صنعتی تبدیل می شود و این پروژه نقش بسیار 

مهمی در کاهش آب برداشتی از رودخانه ایفا می کند.
،  در حاشیه افتتاح پروژه های مذکور گفت:  حمیدرضا خسروانی پور
پروژه استحصال آب صنعتی از پساب شهرستان های اطراف در راستای 
تکمیل پروژه پساب های شهری که طی آن حدود 5۰۰ کیلومتر لوله کشی 
داخل شهرستان های اطراف فوالد مبارکه و لنجان انجام شده است، 

مورد بهره برداری قرار گرفت.
مدیر اجرای پروژه های انرژی و سیاالت فوالد مبارکه اظهار کرد: پساب 
ذکرشده وارد واحد استحصال فوالد می شود و پس از مرحله لخته سازی 

و انعقاد و ترکیب با مواد شیمیایی افزودنی، در مرحله بعد ذرات جامد 
کتری های آن جدا می گردد و نهایتًا وارد واحد اولترافیلتراسیون  معلق و با
مستغرق می شود که بزرگ ترین واحد تصفیه فاضاب انسانی و تبدیل 

آن به آب صنعتی در کشور است.
خسروانی پور خاطرنشان کرد: بعد از مراحل ذکرشده، آب صنعتی به 
چرخه تولید وارد می شود. سپس این آب صنعتی مصرف شده برای 
تصفیه مجدد بازگشت داده می شود و در واحد اسمز معکوس از ۳ 
هزار مترمکعب حدود ۲ هزار و 1۰۰ مترمکعب مجدد آن به آب صنعتی 
مورداستفاده در واحدهای مختلف تبدیل می شود. همچنین 9۰۰ 
مترمکعب دورریز در واحد اسمز ثانویه تصفیه می شود و 9۰ درصد 
بازچرخانی و به چرخه تولید بازمی گردد و 1۰۰ مترمکعب باقی مانده برای 

خنک کاری در واحد سرباره استفاده می شود. 

مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست فوالد مبارکه:
با توجه به پروژه های زیست محیطی فوالد مبارکه برداشت 

آب خام تا سال ۱۴۰۴ به صفر می رسد

، مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست  حسین مدرسی فر
فوالد مبارکه، در حاشیه افتتاح دو پروژه زیست محیطی این عنوان کرد: 
مجموعه فوالد مبارکه با توجه به قرار داشتن در منطقه ای که آب یکی 
از معضات اساسی آن در استمرار تولید است، از سال های گذشته با 
سرمایه گذاری بسیار زیاد جهت تأمین منابع آب پایدار اقدام کرده است.

مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست فوالد مبارکه اظهار 
کرد: خرید پساب شهرهای اطراف، تصفیه و استفاده از آن که از سال 
9۳ عملیاتی شده یکی از مهم ترین اقدامات در این زمینه بوده است که 

خوشبختانه امروز شاهد افتتاح پروژه های تکمیلی آن هستیم.
ح، امکان استفاده از آب  مدرسی فر افزود: با بهره برداری از این طر
ریجکت شده و غیرقابل استفاده، به عنوان آب صنعتی در خط تولید 
فراهم شد و این پروژه تا سال 1۴۰۴ استمرار دارد تا بعد از آن هیچ آبی 

خامی برای صنعت استفاده نشود.
وی گفت: با اجرای کامل پروژه های زیست محیطی فوالد مبارکه در 
زمینه آب که تا سه سال آینده عملیاتی می شود، فوالد مبارکه برداشت 

آب خام را به صفر می رساند.

رئیس اجرای پروژه های سیاالت فوالد مبارکه:
روش پیشرفته اولترافیلتراسیون با مطالعه دقیق در صنایع 

مطرح دنیا اجرایی شد

مهدی خسروی ،رئیس اجرای پروژه های سیاالت فوالد مبارکه، در 
حاشیه افتتاح دو پروژه زیست محیطی فوالد مبارکه اظهار کرد: مجموعه 
فوالد مبارکه از سال 1۳9۲ که مشکات خشکسالی در فات مرکزی کشور 
شروع شد، بررسی های کارشناسی الزم در خصوص تأمین منابع آب 

پایدار برای تولید را آغاز کرد.
رئیس اجرای پروژه های سیاالت فوالد مبارکه اضافه کرد: در نهایت پس 
از بررسی گزینه های مختلف، خریداری و انتقال پساب شهرهای اطراف 
به این مجموعه انتخاب شد که جلوگیری از آلودگی محیط زیست و 

پایداری این منبع ازجمله مزایای آن محسوب می شد.
خسروی خاطرنشان کرد: در طرح اولیه، استفاده از پساب تصفیه شده 
برای آبیاری فضای سبز گسترده مجموعه فوالد مبارکه در نظر گرفته 
شده بود؛ اما با تشدید شرایط خشکسالی و ورودی بیش از نیاز برای 
این فضا، تصمیم مهم مبنی بر تبدیل این پساب به آب صنعتی 

گرفته شد.
وی با اشاره به اینکه تبدیل پساب به آب صنعتی نیازمند تکنولوژی 
ح دنیا  خاصی است، ادامه داد: با مطالعه دقیق در صنایع مطر

درمجموع روش پیشرفته اولترافیلتراسیون در نظر گرفته شد.
رئیس اجرای پروژه های سیاالت فوالد مبارکه افزود: به کارگیری این 
روش به هزینه و سرمایه گذاری بسیار زیادی نیاز داشت و تکنولوژی 
آن نیز در اختیار چند کشور محدود بود. خوشبختانه با روش های 
گون موردنیاز به مجموعه  مختلف موفق به تأمین تجهیزات گونا
فوالد مبارکه شدیم تا بتوانیم از این طریق آب صنعتِی موردنیاز خود 

را تأمین کنیم.
خسروی ادامه داد: پروژه یادشده در حال حاضر با ظرفیت هزار 
مترمکعب در ساعت راه اندازی شده و قرارداِد تأمین تجهیزات 15۰۰ 
مترمکعبی نیز به امضا رسیده است که می توان گفت درمجموع ظرفیت 
۲5۰۰ مترمکعب در ساعت می تواند تمامی آب صنعتِی موردنیاز فوالد 

مبارکه را تأمین کند.
وی اظهار کرد: اولترافیلتراسیون )UF( دو نوع است.  Uf تحت فشار و 
Uf مستغرق که بازدهی Uf مستغرق نسبت به نوع دیگر ۷۰ تا ۸۰ درصد 

بیشتر است.
گر از Uf تحت فشار  رئیس اجرای پروژه های سیاالت فوالد مبارکه افزود: ا
در این پروژه استفاده می شد با هزینه ای باالتر شاهد بازدهی کمتری 
بودیم؛ اما با روش Uf مستغرق، آب وارد سیستم های فیلتر می شود و 
کتری های موجود در آب که در صورت عدم نابودی موجب آسیب  با
رساندن به تجهیزات می شود نیز از بین می رود؛ بنابراین در این روش 
با هزینه ای که حدود یک سوم کمتر از روش Uf تحت فشار است، شاهد 

بازدهی ۷۰ درصدی هستیم.

محمدیاسر طیب نیا 
مدیرعامل فوالد مبارکه

حمیدرضا خسروانی پور
 مدیر اجرای پروژه های انرژی و سیاالت فوالد مبارکه

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

مهدی خسروی 
رئیس اجرای پروژه های سیاالت فوالد مبارکه 

علی سالجقه 
معاون رئیس جمهوری ورئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور 

 پروین صالحی
نماینده مردم  شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی
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پرداخت ۳۷۵ میلیون یورو برای واردات گندم
در راستای تأمین به موقع و ضروری اقالم کاالهای اساسی، بانک مرکزی جهت تأمین 3۷۵ میلیون یورو برای واردات گندم موردنیاز کشور اقدام کرد.

باالترین مقدار برداشت گاز از میدان های مستقل و مشترک گازی ثبت شد
وزیر نفت گفت: در مدت اخیر باالترین مقدار برداشت گاز از میدان های مستقل و مشترک گازی ثبت شد که در دولت سیزدهم رکوردی تازه است.

 خـبــــــــــــــــــر       خـبــــــــــــــــــر      

35

16.8

۹5

تولید بیش از ۳۵ میلیون تن فوالد خام و محصوالت 
فوالدی در ُنه ماه امسال

شرکت ها و کارخانجات داخلی از ابتدای امسال تا پایان 
آذرماه ۳۵ میلیون و ۳۷۲ هزار تن فوالد خام و محصوالت 

فوالدی تولید کردند.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسامی )ایرنا(، بررسی آمار های 
کی است در ُنه ماهه امسال ۲۰  وزارت صنعت، معدن و تجارت حا
میلیون و ۸۴5 هزار تن فوالد خام در کشور تولید شد که در مقایسه 

با مدت مشابه پارسال افت ۲ درصدی داشته است.
همچنین در این مدت 1۴ میلیون و 5۲۷ هزار تن انواع محصوالت 
کی از کاهش ۲۳ درصدی است. فوالدی در کشور تولید شد که حا
در مدت یاد شده تولید کاتد مس با افت 5 درصدی به ۲1۶ هزار 
تن، تولید آلومینا بدون تغییر به 1۷5 هزار تن و تولید کنسانتره 
زغال سنگ با رشد ۲۰ درصدی به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن 

رسید.
تا پایان آذر ماه ۴۸ میلیون و ۳۶۲ هزار تن سیمان توسط 
کارخانجات داخلی تولید شد که در هم سنجی با پارسال افت 
ناچیز یک درصدی نشان می دهد.در این مدت ۳۳۲ میلیون 
متر مربع کاشی و سرامیک )افت ۳ درصدی(، یک میلیون و ۲۸۳ 
هزار تن شیشه جام )رشد ۲۷ درصدی(، 5۶۶ هزار تن ظروف 
شیشه ای )رشد ۳ درصدی(، ۴۶ هزار تن ظروف چینی )رشد 
یک درصدی( و ۷۲ هزار تن چینی بهداشتی )افت ۳ درصدی( 

در کشور تولید شد.

سرمایه گذاری ۱6.8 هزار میلیارد ریالی ایمیدرو در 
زیرساخت معادن

ایمیدرو با هدف توسعه زیرساخت های معادن، ۲۷ پروژه 
راهسازی و برق رسانی با سرمایه گذاری ۱6.8۳۷ میلیارد ریال 

طی سال جاری در دست اجرا دارد.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، در حوزه راهسازی، ایمیدرو 
19 قرارداد منعقد کرده است که مجموع طول مسیرها، به ۲۳۷ 
کیلومتر می رسد. میزان سرمایه گذاری در حوزه راه 1۴.9۸۷ 

میلیارد ریال است.
این سازمان در حوزه برق رسانی هشت قرارداد به امضا رسانده 
است. طول مسیر پروژه های برق رسانی ۲۶1.۷ کیلومتر و 

سرمایه گذاری آن 1.۸5۰ میلیارد ریال است.
بر این اساس طول عملیات های راهسازی و برق رسانی ۴9۸.۷ 
کیلومتر است و مجموع سرمایه گذاری در این دو بخش به 

1۶.۸۳۷ میلیارد ریال می رسد.
طرح ایجاد زیربناهای الزم در معادن بزرگ و مناطق معدنی کشور 
)زیرمجموعه ایمیدرو( راهبری پروژه ها را بر عهده دارد. این طرح 
توسعه زیرساخت های معادن بخش خصوصی را برعهده دارد که 

هدف آن تسهیل رشد تولید و اشتغال در معادن است.

کک سازی  بومی سازی ۹۵ درصدی تجهیزات 
ذوب آهن اصفهان

مدیر تولیدات کک و مواد شیمیایی ذوب آهن اصفهان گفت: 
درمجموع بالغ بر ۹۵ درصد از تجهیزات موردنیاز در مدیریت 
تولیدات کک و مواد شیمیایی بومی سازی شدند که عالوه 
بر مزایای دیگر، صرفه جویی در مواد اولیه را نیز رقم زده است.
به گزارش ایراسین، محمدعلی عائی مدیر تولیدات کک و مواد 
شیمیایی ذوب آهن اصفهان گفت: از بدو تأسیس ذوب آهن، 
رویکردهایی نظیر مهندسی معکوس شامل کروکی برداری، تهیه 
نقشه، تهیه مدل و... به منظور بومی سازی قطعات و تجهیزات و 
خودکفایی در ساخت آن ها در دستور کار قرار گرفت و با بلوغی که 
در واحدهای طراحی و مهندسی به وجود آمد، نسبت به انجام 
تغییر طرح و بهینه سازی بسیاری از قطعات به ویژه در دوران 

تحریم اقدام گردید.

عدد خبر

میلیون تن

میلیارد ریال

درصدی

آییـن بزرگداشـت سی سـالگی شـرکت فـوالد مبارکـه 
بـا حضـور مدیرعامـل، معاونـان، مدیـران و کارکنـان 
ایـن شـرکت، نماینـده مـردم شهرسـتان مبارکـه در 
مجلـس شـورای اسـالمی، امیرحسـین کمیلـی مدیـرکل صنعـت، 
معـدن و تجـارت اسـتان اصفهـان و جمعـی از مدیـران و مسـئوالن 
شهرسـتان مبارکـه در سـالن برگـزاری همایش هـای شـرکت فـوالد 

مبارکـه برگـزار شـد.

مدیرعامل فوالد مبارکه:
فـوالد مبارکـه دیگـر احتیاجـی بـه حضـور هیـچ کارشـناس و 

سـازنده خارجـی نـدارد

به گزارش خبرنگار فوالد، در این همایش باشکوه، محمدیاسر طیب نیا 
تقـارن میـاد حضـرت فاطمـه زهـرا )س( بـا جشـن سی سـالگی و سـالروز 
بهره برداری فوالد مبارکه را مایه خیروبرکت دانست و گفت: ساخت این 
شرکت در سخت ترین شرایط پس از انقاب، یعنی جنگ تحمیلی آغاز 
شـد؛ روزگاری کـه بسـیاری از افراد و حتی مسـئوالن بـر این بـاور بوده اند 
که نصب 5۰۰ هـزار تن تجهیـزات و ماشـین آالت در این منطقـه، آن را به 
تلی از آهـن آالت بـدون اسـتفاده و هزینه هـای گـزاف و بربادرفتـه مبدل 
خواهد کرد و سـاخت چنین کارخانه ای را رؤیایی بیش نمی دانستند.
وی در ادامـه گفـت: فـوالد مبارکـه در شـرایطی بنـا نهـاده شـد و بـه 
بهره برداری رسـید که پیش از آن کشـور توان سـاخت سـاده ترین ابزار را 
نداشت؛ اما با قوت گرفتن تولید در فوالد مبارکه، مشاهده می کنیم که 
به سرعت خود را تجهیز کرده و امروز به جایگاهی رسیده است که دیگر 
احتیاجی به حضور هیچ کارشناس و سازنده خارجی ندارد. این شرکت 
در مسـیر دسـت یابی بـه ظرفیـت اسـمی خـود هیـچ گاه از توسـعه های 
کمی و کیفی و توسـعه منطقه غافـل نماند و با سـاخت نیـروگاه و اجرای 

بسـیاری از طرح هـا، همچنـان در مسـیر تعالی حرکـت می کند.
مدیرعامـل فـوالد مبارکـه تصریـح کـرد: ایـن شـرکت در ادامه ایـن فرایند 
موفقیت آمیز، پس از توسـعه منطقه پیرامونی خـود، با اجـرای پروژه ها 
و توسـعه های فرامنطقـه ای موجبـات آبادانـی کشـور را نیـز فراهـم کـرد 
تـا جایـی کـه امـروز بـا توجـه بـه سـهم قابل توجـه فـوالد مبارکـه در تولیـد 
فوالد کشـور، جایگاه فـوالد کشـور در رتبه بنـدی جهانـی از 5۰ بـه رتبه 1۰ 

صعـود کـرده اسـت.
به گفتـه طیب نیا، فـوالد مبارکه در مسـیر پرافتخـار خود بـا چالش های 
زیادی نظیر تحریم ها و کمبودهای زیاد در حوزه های مختلف ازجمله 
مـواد اولیـه، بـرق، آب و گاز و قطعـات یدکـی مواجـه بـوده، امـا هیـچ گاه 
مرعـوب ایـن تهدیدهـا و تحریم هـا نشـده و بـا عـزم جـزم کارکنـان خـود 
مشـکات را یکـی پـس از دیگـری پشـت سـر گذاشـته و حتـی بسـیاری از 
تحریم ها را به فرصتی برای توسعه دانش کشـور در حوزه های ساخت، 

تولیـد و اشـتغال زایی مبـدل کـرده اسـت.
وی گفـت: این شـرکت بـا همـت جانانـه همـه مدیـران و کارکنـان دوران  
سـاخت و بهره بـرداری در کوتاه تریـن زمـان بـه فراتـر از ظرفیـت اسـمی 
کثـری بـازار داخلـی را بـا تولیـد محصـوالت  رسـید. ایـن شـرکت نیـاز حدا
جدید و متنوع و کیفی تأمین کرده و حتی در بسیاری از پروژه های ملی 

گره گشـا و امیدآفریـن بـوده اسـت.
فوالد مبارکه همچنان می تواند الگوی بنگاه داری و الگوی 

صنعت فوالد کشور باشد
طیب نیا با بیان اینکه سی سالگی فوالد مبارکه نقطه عطف این شرکت 
اسـت و می توانـد آغـاز فصلـی نویـن بـرای صنعـت فـوالد کشـور باشـد 
گفـت: امـروز بـرای کار و عهـدی بـزرگ در ایـن مـکان گـرد هـم آمده ایـم. 
برای اینکه یادآور شـویم بنیان گذاران فوالد مبارکه بـرای خلق آینده ای 
بهتر هم قسم شـدند. به خاطر داشـته باشـیم برخی جوانان در دوران 
ساخت فوالد مبارکه در جبهه جنگ ایثارگری کردند و برخی از جوانان 
متخصـص هـم کارزار در جبهـه صنعـت را برگزیدنـد و بـرای سـاخت 

کارخانـه ای بـزرگ بـا تکنولـوژی روز دنیـا جانانه پـای کار ایسـتادند.
کید بر اینکه فوالد مبارکه با اعتقاد سـاخته شده است، تصریح  وی با تأ
کرد: پوالدمردان فوالد مبارکه در طول ۳۰ سال عمر با برکت این شرکت، 
برای خلق آینده ای بهتر برای کشـور و بومی سـازی و خودکفایی بسیج 
شـده اند و بر این باورند که فوالد مبارکه همچنـان می تواند الگوی ملی 

بنگاه داری و الگوی صنعت فوالد کشـور باشـد.
امروز فوالد مبارکه به وسعت ایران توسعه یافته است

طیب نیا در تشـریح برخی دسـتاوردهای دیگر فوالد مبارکه یادآور شد: 
امروز فوالد مبارکه بزرگ ترین فوالدسـاز خاورمیانه و شمال آفریقا و تنها 
شرکتی اسـت که طی ۴ دوره موفق به کسب تندیس زرین جایزه تعالی 
سـازمانی شـده و یک دوره هم جایزه تعالـی اروپـا را دریافت کرده اسـت. 
تولیـد در فـوالد مبارکـه از مـرز 1۴۰ میلیـون و صـادرات آن بـه بازارهـای 
بین المللی از ۲۳ میلیون تن عبور کرده اسـت. این شـرکت با حمایت از 
شـرکت ها و سـازندگان داخلـی بیـش از 1۰۰ هـزار قطعـه و کاالی موردنیاز 
خود را بومی سازی کرده و از این بابت ۳ میلیارد دالر صرفه جویی ارزی 
و اقتصـادی بـرای کشـور بـه ارمغـان آورده اسـت. همچنیـن امـروز فـوالد 

مبارکه بـه شـکرانه خداوند به وسـعت ایران توسـعه یافته اسـت.
فوالد مبارکه الگوی به واقعیت رساندن برنامه های ساخت 

و تولید در کشور است
مدیرعامل فوالد مبارکه خاطرنشـان کـرد: امروز رؤیایی کـه پوالدمردان 

دوران ساخت در سر می پروراندند به واقعیت مبدل شده و این شرکت 
الگوی به واقعیت رساندن برنامه های سـاخت و تولید در کشور است. 
تحقق رؤیایی که براسـاس یک اسـتراتژی تمام عیار شـکل گرفتـه و این 
درسـت همـان نقطـه عطفـی اسـت کـه کشـور بـه آن نیـاز دارد. بایـد بـاور 
داشـته باشـیم کـه امـروز ایـن شـرکت فقـط یـک کارخانـه صرف نیسـت؛ 
بلکـه یـک مسـیر اسـت؛ مسـیری کـه در اینجـا خـودش هـدف اسـت و 
ایـن هـدف یعنـی فـوالد مبارکـه در گام دوم انقـاب هـم الگـوی تعالـی 

کشـور باشـد.
وی بـه اثربخشـی فـوالد مبارکـه در عرصـه خودکفایـی اشـاره کـرد و 
گفـت: امـروز می توانیـم بسـیاری از دسـتاوردهای ارزشـمند فـوالد 
مبارکـه طـی ایـن ۳۰ سـال پرافتخـار را در همـه عرصه هـای زندگـی 
خـود لمـس کنیـم. دسـتاوردهایی کـه در حـوزه سـاخت و تولیـد 
انـواع لوازم خانگـی، خـودرو، صنایـع غذایـی و بهداشـتی و... قابـل 

مشـاهده اسـت.
در برابر نسل آینده مسئولیم

مدیرعامل فـوالد مبارکه گفت: تحریم هـا، فضای رقابتـی تولید، کاهش 
تقاضـا در محصـوالت فـوالدی، حرکـت رقبـا بـه سـمت تولیـد فوالدهای 
خـاص، محدودیت هـای شـدید در حوزه هـای بـرق، آب، گاز و افزایـش 
شـدید هزینه هـای حمل ونقـل شـرایط سـختی را بـرای تولیدکننـدگان 
فراهـم کـرده اسـت. بااین حـال نبایـد فرامـوش کنیـم کـه مـا امانـت دار 
گذشتگان این صنعت و در برابر نسل آینده مسئولیم. در شرایط فعلی 
کشـور، همـه مسـئوالن و اقشـار مختلـف جامعـه از فـوالد مبارکـه انتظـار 

دارند کـه همچنـان منشـأ اثر باشـد.
امروز فوالد مبارکه در نقطه اوج قرار دارد و باید از این پس 

پرواز کند
طیب نیـا در بخش دیگـری از سـخنان خـود اظهار کـرد: در شـرایطی که 
دنیا همـگام بـا انقاب صنعتی نسـل چهـارم به سـرعت در حـال حرکت 
اسـت، مـا نیـز در فـوالد مبارکـه بـه تحـول در همـه عرصه هـای یادشـده 
نیـاز داریـم. امـروز نسـبت بـه ۳۰ سـال اول قوی تـر شـده ایم، بسـیاری از 
تحریم ها را پشت سر گذاشته ایم و برای بسیاری از معضات و مشکات 
گر امـروز مدیران و کارکنان فوالد مبارکه  راه حل داریم. بر این باوریم که ا
نتواننـد داسـتان آینـده فـوالد را به خوبـی بنویسـند و مأموریـت و نقـش 
خـود را به خوبـی ایفـا نکننـد، دیگـران داسـتان مـا را خواهنـد نوشـت و 
این کار را خواهند کـرد. امروز فـوالد مبارکه در نقطـه اوج قـرار دارد و باید 

از ایـن پـس پـرواز کند.
معماری و طرح ریزی برنامه های جدید برای ۱۰ سال آتی 

فوالد مبارکه
مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه سخنان خود، از معماری و طرح ریزی 
برنامه هـای جدیـد بـرای 1۰ سـال آتـی فـوالد مبارکـه خبـر داد و گفـت: 
در حـوزه کسـب وکار، توسـعه های اساسـی در گـروه فـوالد مبارکـه دیـده 
شـده و در کسـب وکارهای مجـاور و جدیـد نیـز طرح هـای بسـیار خوبی 
مدنظـر اسـت کـه پیش بینـی می شـود به واسـطه آن هـا اتفاقـات بزرگـی 

در کشـور رخ دهـد.
طیب نیـا در همیـن زمینـه ادامـه داد: فـوالد مبارکه در حـوزه پایـداری بر 
اشتغال زایی بیشتر و تولید و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، کاهش 
کربـن و آالینده هـا و به طورکلی تثبیت فوالد سـبز، بـروز کـردن تکنولوژی 
شـرکت و اسـتفاده از قابلیت های جدید نظیر هوش مصنوعـی، تحول 
کید  دیجیتال و تحلیل داده ها متمرکز اسـت و همان طور که اشـاره و تأ
شـد، رسـیدن بـه همـه ایـن اهـداف فقـط بـا هم راسـتایی مدیریـت و 

کارکنان شـرکت میسـر خواهد شـد.
به خاطر نسل های آینده باید به برنامه های پیش رو جامه 

عمل بپوشانیم
مدیرعامل فوالد مبارکه در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: 
امروز فوالد مبارکه در میان فوالدسـازان دنیا جایگاه رتبه ۴۷ را دارد و ما 
می کوشـیم بـا اجـرای برنامه هـای یادشـده ایـن رتبـه را بـه بـاالی ۲۰ ارتقا 
دهیم. باور ما این است که باید با همت همکاران و به خاطر نسل های 
کان الگوی  آینده بـه برنامه هـای پیـش رو جامه عمـل بپوشـانیم و کمـا

بنگاه داری در کشـور باشیم.

نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسامی:
فوالد مبارکه مسـیر پرافتخار خود را بسـیار سـریع طی کرده 

اسـت

پرویـن صالحی،نماینـده مـردم شهرسـتان مبارکـه در مجلـس شـورای 
اسـامی، در بخـش آغازیـن سـخنان خـود گفـت: سـالروز سی سـالگی 
شرکت فوالد مبارکه را به مدیرعامل و تمامی کارکنان زحمت کش تحت 
امر ایشـان تبریک عرض می کنم و برای همه این عزیزان بهترین آرزوها 

را در تمامـی مراحـل زندگـی دارم.
وی بـا اشـاره بـه برخـی فضائـل اخاقـی حضـرت فاطمـه زهـرا )س( 
گفـت: ایـن بانـوی بزرگـوار در تمامـی عرصه هـا ازجملـه همسـرداری، 
تربیت فرزند و حمایت و پشتیبانی از حضرت علی )ع( و در عرصه های 
سیاسـی بـرای کل جهـان حرف هایـی بـرای گفتـن داشـتند و در آن 
شـرایط سـخت، فرزندانـی تربیـت کردنـد و تحویـل جامعـه دادنـد کـه 
 ، هریـک در زمـان خـود به عنـوان نمادهایـی از مبـارزه بـا ظلـم و جـور

ایفـای نقـش کردنـد.

فوالد مبارکه می تواند با تالش کارکنان خود به جایگاه های 
واالتری دست یابد

نماینـده مـردم شهرسـتان مبارکـه در مجلـس شـورای اسـامی افـزود: 
مجتمع فوالد مبارکه در این ۳۰ سـال به معنی واقعی با همت مدیران و 
کنون زحمت کشـیده اند، مسـیر پرافتخار خود  کارکنانی که از بدو امر تا
کنـون از جایگاه  را بسـیار سـریع طی کرده اسـت و بـه شـکرانه خداونـد، ا
خوبی در بین فوالدسـازان خاورمیانه و جهـان برخوردار اسـت. البته با 
توجه به ظرفیت هایی که در این شرکت نهادینه شده و قابل مشاهده 
اسـت، از ایـن پس هـم می توانـد با تـاش کارکنـان خـود بـه جایگاه های 

واالتـری دسـت یابـد.
فوالد مبارکه در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور به خوبی 

ایفای نقش کرده است
کید بر اینکه فوالد مبارکه در توسـعه صنعتی و اقتصادی کشـور  وی با تأ
به خوبـی ایفای نقـش کرده اسـت، تصریـح کـرد: از همـان ابتدایی ترین 
مسـیر ورودی فـوالد مبارکه هر بازدیدکننـده ای با مشـاهده المان های 
نصب شـده در مسـیر ورودی ایـن شـرکت، احسـاس شـور و شـعف 
می کند. شـعارهای »مـا اینجا امیـد تولید می کنیـم«، »ما اینجـا صابت 
تولید می کنیـم« امـروز در فوالد مبارکه عملیاتی شـده اسـت؛ ازایـن رو بر 
خـود می بالیـم و صمیمانه بـه زحمـات این مجموعـه آفریـن می گوییم 
و خوشـحالیم کـه مدیـران و کارکنـان فـوالد مبارکـه در این سیسـتم پویا 
چنیـن ظرفیت هـا و حقایقـی را بـرای کشـور خلـق کرده انـد. در واقـع هـر 
بازدیدکننـده ای بـا خوانـدن چنیـن جماتـی و بازدیـد از ایـن کارخانـه ، 
احساس شعف و انرژی وصف ناپذیری می کند که جای قدردانی دارد.
وی در خاتمه سـخنان خـود اظهار امیـدواری کـرد این مجموعـه بزرگ 
با اتکا به مدیران و کارکنان توانمند، متخصص و متعهـد در جای جای 
سیسـتم، مراتـب تعالـی و ارزش هـا را بیشـتر از گذشـته بـه منصـه ظهـور 

بگـذارد.

مدیرکل صمت استان اصفهان:
بـدون غـرض، دسـتاوردهای فـوالد مبارکـه را اطـالع رسـانی و 

روایـت کنیم

سـالروز بهره بـرداری فـوالد مبارکـه را بـه مدیـران و کارکنـان ایـن شـرکت و 
کـه ایـن صنعـت، سـرمایه و افتخـار  همـه ایرانیـان تبریـک می گویـم؛ چرا

ملـی اسـت.
امیرحسـین کمیلی در آیین بزرگداشـت سـی امین سـالروز بهره بـرداری 
شـرکت فـوالد مبارکـه، درحالی کـه لبـاس فـرم کارکنـان فـوالد مبارکـه را 
بـر تـن کـرده بـود، گفـت: امـروز بـا افتخـار لبـاس فـرم ایـن شـرکت را بـر تن 
کـردم، شـرکتی کـه گسـتره اثرگـذاری اش فراتـر از منطقـه مبارکه و اسـتان 
اصفهان است. در حوزه تولید محصوالت، امروز بسیاری از شرکت های 
پایین دسـت فـوالد مبارکـه در سراسـر کشـور در صنایـع لوازم خانگـی، 
خودروسـازی و سـایر بخش هـا از محصـوالت ایـن شـرکت بهره منـد 
می شـوند. در بخـش توسـعه نیـز شـاهد آن هسـتیم کـه ایـن شـرکت در 
چهارگوشـه این سـرزمین با خود توسـعه به همـراه آورده اسـت. در واقع 

فـوالد مبارکـه سـفره صنعـت را در کشـور پهـن کـرده اسـت.
وی در همین زمینـه ادامـه داد: با توجه بـه اثرگذاری این شـرکت در کل 
کشـور، در تصمیم گیری برای آن هـم باید از هرگونه بخشـی نگری پرهیز 
شـود. فـوالد مبارکـه در بسـیاری از عرصه هـای تولیـد و توسـعه صنعتـی 
کشـور پیشـتاز بـوده و هسـت. بـه همیـن سـبب مـا و سـایر مسـئوالن نیز 

بـرای تعالـی ایـن شـرکت از هیـچ کوششـی فروگـذار نخواهیـم کرد.
مدیر کل صمت اسـتان اصفهان با اشـاره بـه سـرمایه گذاری های فوالد 
مبارکـه در حـوزه سـاخت نیروگاه هـا و اسـتفاده بهینـه از انرژی هـای 
تجدیدپذیـر گفـت: بـه بـار نشسـتن ایـن پروژه هـا نیـز از افتخـارات ملـی 

اسـت.
کمیلی تصریـح کـرد: در برخی مـوارد شـاهد ایـن بودیم کـه در اثـر روایت 
ناصحیح ممکن اسـت بـه چهـره فـوالد مبارکه خدشـه وارد شـده باشـد 
و ناخواسـته در مسـیر موردنظـر دشـمن حرکـت کـرده باشـیم. نبایـد 
فراموش کنیم که فـوالد مبارکه به عنـوان افتخار انقـاب و نظم مقدس 
جمهـوری اسـامی، در بسـیاری از عرصه هـا بـرای کشـور مایـه عـزت و 
سـربلندی بوده اسـت. ایـن شـرکت به حق فرزنـد انقـاب و نظام اسـت؛ 
بنابراین باید به طور صحیح و به دور از غرض، دستاوردهای این شرکت 
را اطاع رسـانی و روایـت کنیـم تـا این افتخـار همچنـان برای سـربلندی 

جامعـه و میهـن اسـامی باقـی بماند.
فوالد مبارکه برای آینده بهتر خود و صنعت کشور 

برنامه ریزی و سرمایه گذاری های کالن دارد
مدیر کل صمت اسـتان اصفهان خاطرنشـان کـرد: در هـر مجموعه ای 
ممکـن اسـت برخـی اشـکاالت هـم باشـد؛ امـا ایـن بـه آن معنـی نیسـت 
را  آن  کـه همـه برنامه هـا و پروژه هـای اجراشـده و موفقیت هـای 
به خاطـر ایـن اشـکاالت نادیـده بگیریـم. فـوالد مبارکـه در حوزه هـای 
، بهبـود  کشـور تولیـد انـواع محصـوالت فـوالدی موردنیـاز صنایـع 
فرایندهـای زیسـت محیطی و کنتـرل آالینده هـا سـرمایه گذاری های 
زیـادی انجـام داده و بـرای آینـده بهتـر خـود و صنعـت کشـور برنامه ها و 
سـرمایه گذاری های کان دیگـری را نیـز در دسـت اجـرا دارد. بـه همیـن 
سبب باید با حمایت بیشتر متولیان امر بتواند مسیر پیشرفت و تعالی 

خـود را ادامـه دهـد.

محمدیاسر طیب نیا 
مدیرعامل فوالد مبارکه

پروین صالحی
نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی

 امیرحسین کمیلی
 مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

معماری برنامه های جدید برای 1۰سال آتی فوالد مبارکه
مدیرعامل فوالد مبارکه در جشن سی سالگی این شرکت خبر داد؛



21 ژانویه 2023 28 جمادی الثانی   1444   شماره        1311   شنبه       1   بهمن   1401    

44

۲۵ هزار قطعه در شرکت فوالد خوزستان 
بومی سازی شده است

ذوب آهن آماده تأمین ریل موردنیاز خطوط راه آهن و 
مترو کشور است

کنون ۲۵  امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان با بیان اینکه تا
هزار قطعه در این شرکت بومی سازی شده است، گفت: ایران به لحاظ 
وجود نیروی انسانی ماهر و متخصص و منابع معدنی از ظرفیت های 
خوبی برای خودکفایی و بومی سازی در صنعت فوالد برخوردار است. در 
این راستا شرکت فوالد خوزستان به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ فوالد 
کشور و بزرگ ترین صادرکننده محصوالت فوالدی از روند بومی سازی 
قطعات در صنعت فوالد همواره حمایت کرده است.

ایرج رخصتی مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان در گفت وگو 
با دنیای معدن گفت: ذوب آهن آمادگی دارد تمام ریل موردنیاز 
کنون ریل راه آهن  خطوط راه آهن و مترو کشور را تأمین کند و هم ا
با کیفیت باالیی در این شرکت تولید است. ممکن است برخی از 
مصرف کنندگان برای تهیه ریل نیم نگاهی به خارج از کشور داشته 
باشند، ولی مطمئن باشند کیفیت ریل تولیدی در ذوب آهن اصفهان 
بسیار باالتر از ریل های تولیدی در برخی کشورهای منطقه است.

خـبــــــــــــــــــر            
خبر بین الملل

با عنایت به اهمیت برنامه ریزی رویدادهای آموزشی 
تحکیم بنیان خانواده و نقش آن در تأمین پایدار سرمایه 
انسانی، دوره آموزشی رویش امید با حضور مشاوران و 

متخصصان خانواده برنامه ریزی و برگزار شد.
بنا بر اعام واحد آموزش و توسعه سرمایه انسانی فوالد مبارکه، مطالعات 
نشان می دهد که وجود فضای گرم و صمیمانه در خانواده یکی از عوامل 
مؤثر بر بهبود روحیه، ارتقای بهره وری و عملکرد کارکنان در محیط صنعت 
است. بنابراین با هدف تحکیم روابط بین اعضای خانواده کارکنان 
کید مدیرعامل شرکت، واحد آموزش  )زوجین و فرزندان( و در راستای تأ
و توسعه سرمایه انسانی برنامه های مختلف توسعه خانواده را برای 
کارکنان، همسران و فرزندان آن ها طراحی کرده که در حال برگزاری است.

در این راستا با توجه به اینکه حضور فرزندان در زندگی، نقش بسزایی 
در افزایش ضریب امید، نشاط و پویایی خانه و خانواده دارد، یکی از 

طرح های آموزشی در نظر گرفته شده در برنامه های توسعه خانواده، 
موضوع فرزندآوری و جوانی جمعیت است که به همین منظور دوره 
آموزشی رویش امید با حضور مشاوران و متخصصان خانواده و همکاری 
مؤسسه علمی پژوهشی »به رویان« با هدف تحکیم خانواده و ارتقای 
سامت جسمی و روانی کارکنان طراحی و اولین جلسه آن روز سه شنبه 
۲۷ دی ماه برای گروه هدف کارکنان متأهل فاقد فرزند در محل باغ 

فردوس برگزار شد.
در این رویداد یک روزه که با استقبال بسیار خوب همکاران و همسران 
آنان اجرا گردید، ضمن گرامیداشت هفته کرامت زن و بزرگداشت 
، به چالش های مرتبط با زندگی مشترک و ابعاد جسمی و  مقام مادر
روان شناختی فرزندآوری، پیامدها و مشکات کنونی و آتی ناشی از 
تأخیر در فرزندآوری و اهمیت سامت باروری در تأمین سرمایه انسانی 

پرداخته شد.

برگزاری دوره آموزشی »رویش امید«  با حضور مشاوران و متخصصان خانواده
با هدف تحکیم روابط بین اعضای خانواده کارکنان انجام شد؛

با توجه به افزایش هزینه انرژی و مواد اولیه، میزان تولید 
محصوالت فوالدی توسط قزاقستان در سال ۲۰۲۲ نسبت به 

سال قبل افزایش یافت.
به گــزارش آرتــان پرس و بــه نقــل از GMK، کمیتــه آمــاری وزارت 
اقتصاد قزاقســتان اعام کرد شــرکت های فوالدی قزاقســتان در 
سال ۲۰۲۲ میزان تولید فوالد تصفیه نشده را به ۴.1۳ میلیون تن 
رساندند. این در حالی اســت که میزان تولید فوالد در سال ۲۰۲۲ 

نسبت به ۲۰۲1 حدود ۸.5 درصد افت داشته است.
فعاالن بــازار اعام کردند در دســامبر ۲۰۲۲، فوالدســازان مســتقر 
در قزاقســتان ۲۸5.۳9 هزار تن فوالد تولید کردند که در مقایســه 
با دســامبر ســال ۲۰۲1، ۲5.۷ درصد کاهش داشــت. این در حالی 
اســت که بررســی ها نشــان داد قزاقســتان در نوامبر ۲۰۲۲ حدود 
۳15.۳۲ هزار تن فوالد تولید کرد؛ بنابرایــن با توجه به آمار میزان 
فوالد تولیدشده در دسامبر ۲۰۲۲ نســبت به ماه قبل حدود 9.5 

درصد افت داشته است.
به نقل از چندین منبع خبری میــزان تولید محصوالت فوالدی 
تخت نوردشــده توسط فوالدســازان قزاقستان در ســال ۲۰۲۲ به 
۲.5 میلیون تن رســیده است که نســبت به ســال ۲۰۲1 با کاهش 
15.1 درصدی همراه بوده است. بررسی ها نشان می دهد میزان 
محصوالت فوالدی ذوب شده در دسامبر ۲۰۲۲ در کارخانه های 
قزاقســتان حدود ۲۲۶.59 هــزار تن بود کــه ۳5.۴ درصــد کمتر از 

دسامبر ۲۰۲1 بوده است.
بااین حــال معامله گــران اعــام کردنــد تولیــد فروآلیاژهــا توســط 
فوالدسازان قزاقستان در ژانویه تا دسامبر ۲۰۲۲ به ۲.1۳میلیون 
تن رسیده اســت که حدود 5.1 درصد نسبت به مدت مشابه در 
سال قبل افزایش یافته است. همچنین بررسی ها نشان می دهد 
میزان تولید فروآلیاژها در قزاقستان در دسامبر ۲۰۲۲ در محدوده 
1۷۸.۶ هزار تن بوده است که نسبت به دسامبر ۲۰۲1 با کاهش 1.۷ 

درصدی همراه بوده است.
علی خان اسماعیل اف نخست وزیر کشور قزاقستان اخیرًا اظهار 
کــرد: دولــت قزاقســتان از توســعه صنعــت آهن و فــوالد در ســال 
۲۰۲۳ حمایــت خواهد کرد و آماده اجرای پیشــنهادهای تجاری 

سازنده است.
وی در ادامه تصریح کرد: دولت کشور قزاقستان در سال های آینده 
اقداماتی را برای توسعه منابع معدنی و مواد اولیه کشور و معرفی 
پلتفرم آناین واحد برای شرکت های معدنی و همچنین افزایش 

ظرفیت فرآوری اجرا خواهد کرد.
به گفته نخست وزیر کشور قزاقستان، به منظور افزایش جذابیت 
ســرمایه گذاری مجتمع آهن و فــوالد، دولت قزاقســتان تصمیم 
گرفت پروژه هایی را که بعد از ۳1 دســامبر ۲۰۲۲ شــروع به فعالیت 
می کننــد، بــرای مــدت 5 ســال از پرداخت مالیــات بر اســتخراج 

معادن معاف کند.
تحلیلگران بازار اعام کردند قزاقســتان در ســال ۲۰۲۳ قصد دارد 
ساخت سه شرکت فوالدی را در منطقه صنعتی ساران در منطقه 
گانــدا آغاز کنــد. پیش بینی می شــود میــزان ســرمایه گذاری  کارا
موردنیاز برای ســاخت کارخانه فوالدی گالوانیزه، کارخانه تولید 

لوله و کارخانه گالوانیزه گرم بالغ بر ۴۷۸ میلیون دالر باشد.

شرکت ملی راه آهن اوکراین) Ukrzaliznytsia (UZ  برای 
فروش حدود ۳۲ قطعه قراضه فوالدی با وزن کل ۱۷.۱هزار تن 
قراضه فوالدی در سیستم حراج ProZorro.Sale در سال 

۲۰۲۳ برنامه ریزی کرد.
به گزارش آرتان پرس و به نقل از GMK، کل هزینه شرکت در این 
حراج ۶۷.۸ میلیون هریونیا )UAH( گزارش شده و میانگین 

قیمت اولیه هر تن ۴.۰۳هزار هریونیا بوده است.
به نقل از برخی منابع خبری، از ابتدای سال ۲۰۲۳، شرکت ملی 
راه آهن اوکراین)Ukrzaliznytsia )UZ با موفقیت 1.۸1 هزار تن 
قراضه فوالدی را به مبلغ ۷.۸ میلیون هریونیا به فروش رساند. 
این شرکت در سال ۲۰۲۲ با موفقیت 11۳.۰۴هزار تن قراضه 
فوالدی را با ارزش کل ۶۶9.9۸ میلیون هریونیا مورد فروش قرار 
داد. بررسی ها نشان می دهد میزان فروش قراضه فوالدی در 
سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۲1 از نظر وزن محموله به اندازه 
۴۳.۸درصد و ازنظر مبلغ به اندازه 55.۴ درصد کاهش یافته 

است.
خریداران اصلی قراضه فوالدی ارائه شده توسط شرکت ملی 

راه آهن اوکراین) Ukrzaliznytsia )UZعبارت اند از:
مجموعه شرکت Metinvest حدود ۳۷ قطعه قراضه فوالدی در 
سال ۲۰۲۳ از شرکت ملی راه آهن اوکراین خریداری کرد. محموله 
خریداری شده شامل ۳۳.۲۸ هزار تن قراضه فوالدی به ارزش 

1۷۸.1میلیون هریونیا است.
شرکت Dniprostal حدود ۳۶ قطعه قراضه فوالدی از ابتدای 
 Ukrzaliznytsia )UZ (سال ۲۰۲۳ از شرکت ملی راه آهن اوکراین
خریداری کرد. این محموله شامل ۳۰.۳۴ هزار تن قراضه فوالدی 

بود و ارزشی معادل 155.۶۶میلیون هریونیا داشت.
همچنین شرکت Ferolit نیز 1۶ قطعه قراضه فوالدی در سال ۲۰۲۳ 
از UZ )شرکت ملی راه آهن اوکراین( خریداری کرد. این محموله 
شامل 1۲.۳ هزار تن قراضه فوالدی بود و ارزشی معادل 95.19 

میلیون هریونیا داشت.
تحلیلگران بازار اعام کردند به طورکلی، اپراتورهای راه آهن برای 
فروش 1۷۰ هزار تن قراضه فوالدی در سال ۲۰۲۳ برنامه ریزی 
گن را  کرده اند. شرکت دولتی راه آهن همچنین قصد دارد 1۳۰۰۰ وا

از کار برچیده کرده و تبدیل به قراضه فوالدی کند.

کاهش تولید محصوالت فوالدی قزاقستان

فروش ۱۷.۱ هزار تن قراضه فوالدی

 توسط شرکت ملی راه آهن اوکراین

گفت وگوی  در  مبارکه  فوالد  شرکت  مدیرعامل 
گفت: به برکت سی  ویژه خبری شبکه اصفهان 
سال فعالیت فوالد مبارکه صنعت کشور در مسیر 

خودکفایی در حال حرکت است.
به گزارش ایراسین، محمد یاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه اصفهان با موضوع بررسی 
دستاوردهای سی ساله فوالد مبارکه اظهار کرد: درحالی که کشور ما 
به صورت تمام عیار، در سال های دفاع مقدس درگیر جنگی همه جانبه 
شده بود و حتی برای تولید سیم خاردار مشکات زیادی داشت، تعدادی 
جوان عاشق و ایثارگر برای رقم زدن اتفاقی بزرگ در کشور، شروع به کار 

کردند تا فوالد مبارکه را بسازند.
وی گفت: این اتفاق بزرگ فراتر از تأسیس یک کارخانه بود؛ کارخانه ای که 
در اوج مشکاتی نظیر مشکات اقتصادی در کشور، با تکنولوژی روز دنیا 

بنا شد و پس از مدتی شروع به کار کرد.
تولید ساالنه بیش از ۱۰ میلیون تن فوالد در گروه فوالد مبارکه
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه افزود: فوالد مبارکه یک مجتمع صنعتی 
منحصربه فرد است که برخاف سایر کارخانه های مشابه که در قالب 
کنده کار می کنند، به صورت متمرکز و در یک  واحدهای مختلف و پرا

مجتمع در حال فعالیت است. 
وی خاطرنشان کرد: ظرفیت اسمی فوالد مبارکه تولید ۲.5 میلیون تن 
محصول فوالدی بود؛ اما امروز این شرکت به گروهی تبدیل شده که تا 
پایان امسال بیش از 1۰ میلیون تن محصوالت فوالدی را در شرکت هایی 
زیرمجموعه خود تولید خواهد کرد. فوالد مبارکه پس از راه اندازی، 
توسعه منطقه ای و استانی را در دستور کار قرار داد و امروز این شرکت، 
مجموعه ای به وسعت ایران است و خدمات زیادی برای ساخت کشور 

انجام داده است.
فوالد مبارکه؛ برای خلق آینده ای بهتر

طیب نیا تصریح کرد: هدف از تأسیس فوالد مبارکه، نه صرفًا تولید 
ورق های فوالدی، بلکه خلق آینده ای بهتر بود. این شرکت، صنعتی 
صنعت ساز و مادر است که باعث تحوالت زیادی در صنعت کشور 
کنون در زنجیره تأمین گسترده فوالد مبارکه و شبکه  شده است. هم ا
گسترده مشتریان این شرکت بیش از ۳5۰۰ تأمین کننده خدمات و کاال 
همکاری دارند که این امر باعث شده تحریم های دشمن بی اثر شود. 
امروزه با استفاده از محصوالت فوالد مبارکه، لوازم خانگی، خودرو، لوله 
و پروفیل و... تولید می شود و کشور از واردات کاالهای متعددی بی نیاز 
گر فوالد مبارکه نبود، تحریم ها کمر بسیاری از این  شده است. در واقع ا

صنایع را خم کرده بود.
کید کرد: در حال حاضر حدود ۴5 میلیون تن ظرفیت نصب شده  وی تأ
در کشور وجود دارد و تا سال 1۴۰۴ برای تولید 55 میلیون تن فوالد 
برنامه ریزی صورت گرفته که پیش بینی می شود به بیش از این میزان 
که در نتیجه همین تاش ها و با فعالیت مجموعه هایی نظیر  برسیم؛ چرا
فوالد مبارکه امروز صنعت کشور در مسیر خودکفایی و خوداتکایی در 

حال حرکت است.

سرمایه گذاری فوالد مبارکه برای توسعه زیرساخت های 
کشور

وی گفت: فوالد مبارکه به عنوان صنعتی پیشران در زیرساخت های 
مختلف کشور سرمایه گذاری کرده که ازجمله آن می توان به خرید 5۰ 
لوکوموتیو ساخت داخل اشاره کرد که 1۸ لوکوموتیو آن در حال کار است.
کتشافات سنگ آهن باید  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه افزود: در حوزه ا
اتفاقاتی اساسی در کشور رخ دهد که البته فوالد مبارکه نیز در این عرصه 
وارد شده و گام هایی را برای مطالعه فرصت های موجود در داخل کشور 
و کشورهای همسایه برداشته است. البته در این  بین چالش هایی از نظر 

قانونی و برنامه ریزی وجود دارد که باید مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در صنعت، توجه به زیرساخت ها و مسیر توسعه 
بسیار مهم است. به طور مثال، کشورهایی مثل چین، برای تأمین 
سنگ آهن خود از کشورهایی نظیر برزیل با استفاده از حمل ونقل دریایی 
چیزی حدود 5 دالر بر تن هزینه می کنند، ولی ما برای تأمین مواد اولیه 

خود از استان های مجاور برای هر تن حدود 1۳ دالر می پردازیم.
طیب نیا تصریح کرد: ما باید نگاهی جامع و صحیح به صنعت داشته 
که صنعت باعث پیشرفت کشور و ارتقای سطح زندگی مردم  باشیم؛ چرا
می شود. به عنوان  مثال، باید از گاز به عنوان منبع ارزشمند انرژی برای 
ایجاد اشتغال و تولید ناخالص داخلی بهره بگیریم و چنین استفاده ای 
بهینه است؛ درصورتی که در کشور، مصارف خانگی و نیروگاهی بخش 

عمده مصرف گاز را تشکیل می دهد.
اعالم آمادگی فوالد مبارکه برای فعال سازی ۲ میدان گازی 

در کشور
کید کرد: در بسیاری کشورها نظیر آمریکا، وقتی صنعت فوالد تهدید  وی تأ
می شود تعرفه های وارداتی را قرار می دهند یا در کشوری مثل چین کک 
داخلی را ارزان تر از کک خارجی به صنعت فوالد می دهند؛ چون گاز 
مصرف شده در صنعت فوالد به زنجیره ای ارزشمند تبدیل می شود که 

هزاران صنعت دیگر از آن بهره مند می شوند.
الگو در  کرد: فوالد مبارکه صنعتی  بیان  مدیرعامل فوالد مبارکه 
بهینه سازی مصارف انرژی است و از سوی دیگر با توجه  به جدی 
، به عنوان مسئولیت اجتماعی خود تاش  بودن بحران گاز در کشور
می کند سرمایه گذاری های زیادی در کسب وکارهای مجاور و توسعه 
زیرساخت های کشور انجام دهد تا زنجیره فوالد خودکفا گردد و مشکات 

رفع شود.
وی توضیح داد: فوالد مبارکه به دولت پیشنهاد داده تا به جای 
سرمایه گذار خارجی، این شرکت در میادین گازی سرمایه گذاری کند و 
کنون در راستای این هدف دو میدان گازی در حال مطالعه است  هم ا

که به زودی فاز مهندسی آن شروع می شود.
سه سال دیگر برداشت آب فوالد مبارکه از زاینده رود به صفر 

می رسد
طیب نیا عنوان کرد: فوالد مبارکه در ابتدای شکل گیری به ازای تولید 
۲ میلیون تن فوالد، ۴۰ میلیون مترمکعب آب نیاز داشته، ولی امروز با 
تولید حدود ۸.5 میلیون تن فوالد چیزی حدود ۲۲ میلیون مترمکعب 

آب مصرف می کند که تنها 1۴ میلیون مترمکعب از آن، برداشت آب 
کنون در زمینه بهینه سازی  خام است. فوالد مبارکه از بدو راه اندازی تا
مصرف اقدامات زیادی انجام داده که به طور نمونه می توان به احداث 
بزرگ ترین تصفیه خانه پساب صنعتی کشور اشاره کرد. با استفاده از این 
تصفیه خانه حدود ۷ بار آب در خطوط تولید بازچرخانی می شود که این 
دستاورد با سرمایه گذاری قابل توجهی برای ایجاد زیرساخت هایی با 

تکنولوژی های باال انجام شده است.
وی گفت: پساب فاضاب 9 شهر اطراف برای خطوط تولید در حال 
استفاده است و به زودی ۶ شهر دیگر به این میزان اضافه خواهد شد و 
امیدواریم تا سه سال آینده کل برداشت فوالد مبارکه از آب خام رودخانه 

به صفر برسد.
حل مشکل آب اصفهان با سرمایه گذاری فوالد مبارکه

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه افزود: این تنها اقدام فوالد مبارکه در زمینه 
آب نیست و ما به دنبال حل مشکل آب در استان اصفهان هستیم. در 
همین راستا با انتقال آب های فراسرزمینی به استان اصفهان نه تنها 
مشکل آب فوالد مبارکه، بلکه مشکل صنایع کشور و مشکل آب در 
اصفهان حل خواهد شد و برخاف چیزی که دشمن تاش می کند به 

جامعه القا کند، مشکات این بخش رفع می شود.
وی خاطرنشان کرد: به موازات رشد صنایع مختلف در کشور، مصرف 
ورق های فوالدی نیز افزایش  یافته است. این موضوع نشان می دهد 
که صنعت ما در حال قوت گرفتن و توسعه است و به همین دلیل برای 
تأمین نیازهای کشور طرح های توسعه ای تولید فوالد را در دستور کار 
قرار داده ایم. البته در زمینه های کمی با استفاده از ظرفیت های موجود، 
امسال نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد در تحویل محصول به 

داخل کشور داشته ایم و امیدواریم این میزان افزایش یابد.
بی نیازی کشور از واردات محصوالت فوالدی به همت 

فوالد مبارکه
طیب نیا تصریح کرد: فوالد مبارکه محصول خود را در بورس می فروشد 
و در فرایند فروش دخالتی ندارد که البته ایراداتی نیز در این روش وجود 
دارد. بااین حال امسال فوالد مبارکه محصوالت جدید را تولید و به بازار 
عرضه کرده و تا دو سال آینده کل نیاز ورق های فوالدی کشور را تأمین 
خواهد کرد. در زمینه تولیدات محصوالت فوالدی با تکنولوژی باال نیز 

اقداماتی انجام شده که به زودی اخبار آن را منتشر می کنیم.
اشتغال آفرینی مستقیم برای ۱۱۰۰ نفر

کید کرد: فوالد مبارکه در زمینه مسئولیت های اجتماعی کارهای  وی تأ
ارزشمندی را شروع کرده که باید در فرصت مقتضی به آن پرداخت. 
به طور مثال، با برگزاری آزمون استخدامی، به تدریج و بر اساس نیاز 
سازمان، حدود 11۰۰ نفر به طور مستقیم در فوالد مبارکه مشغول به 
فعالیت خواهند شد. در حوزه ورزش نیز باشگاه ورزشی فوالد مبارکه 
سپاهان ۸۸ تیم ورزشی را تشکیل داده که این تیم ها به صورت جدی در 
حال فعالیت هستند. به طور نمونه، امسال رشته کشتی به این باشگاه 
اضافه شده که این تیم قهرمان کشور شد و میزبانی جام باشگاه های 

جهان در اسفندماه را بر عهده دارد.

حرکت صنعت کشور در مسیر خودکفایی به برکت سی سال فعالیت فوالد مبارکه

فوالد مبارکه صنعتی الگو در بهینه سازی مصارف 
انرژی است و از سوی دیگر با توجه  به جدی بودن 
بحران گاز در کشور، به عنوان مسئولیت اجتماعی 
خود تالش می کند سرمایه گذاری های زیادی در 
کسب وکارهای مجاور و توسعه زیرساخت های 

کشور انجام دهد تا زنجیره فوالد خودکفا گردد

هدف از تأسیس فوالد مبارکه، نه صرفًا تولید 
ورق های فوالدی، بلکه خلق آینده ای بهتر بود. این 
شرکت، صنعتی صنعت ساز و مادر است که باعث 
تحوالت زیادی در صنعت کشور شده است. 
کنون در زنجیره تأمین گسترده فوالد مبارکه و  هم ا
شبکه گسترده مشتریان این شرکت بیش از 3۵۰۰ 
تأمین کننده خدمات و کاال همکاری دارند که این امر 

باعث شده تحریم های دشمن بی اثر شود
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خبر  کوتاه

جالل سلیمان نژاد، مدیر مهندسی معکوس و ساخت داخل شرکت 
گل گهر گفت: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر تالش دارد با فرآیند 
بومی سازی، ارزبری زنجیره تولید فوالد را تا حد امکان و منطقی کاهش 
دهد. همچنین به منظور کاهش اثرات تحریم ها و تأمین دشوار و هزینه بر 
قطعات یدکی، واحد بومی سازی در شرکت گل گهر تشکیل شد که 
تالش دارد با فرایند بومی سازی ارزبری زنجیره فوالد را از ۱۰۰ یورو به ۴۰ 
یورو به ازای هر تن تولید فوالد کاهش دهد.

مسعود اتحاد توکل، مدیر مهندسی اتوماسیون و ارتباطات شرکت 
ذوب آهن اصفهان گفت: با تالش کارکنان و مسئولین مهندسی 
اتوماسیون و ارتباطات شرکت، کنترل گازهای آالینده محیط زیست با 
پایش مستمر و انجام تمهیدات الزم جهت کاهش میزان انتشار آن ها که 
یکی از الزامات سازمان محیط زیست است انجام گرفت. برای سنجش 
و کنترل آالیندگی دودکش های دو نقطه از کارخانه، پس از بررسی های 
الزم و هزینه ای بالغ بر ۱۵۰ هزار یورو، آناالیزر مناسب تأمین و نصب شد.

 خـبــــــــــــــــــر      

تالش بومی سازی گل گهر برای کاهش ارزبری
 و افزایش توان ساخت داخل

بهره برداری از آناالیزرهای دودکش های نیروگاه هاربین و 
کوره نورد ۳۵۰ ذوب آهن اصفهان

روز یکشنبه ۲۵ دی ماه ۱۴۰۱ حماسه آفرینان خط 
تاندم میل مداوم نورد سرد فوالد مبارکه توانستند پس 
از ۱۱ سال به ثبت رکوردی تاریخی باالتر از ظرفیت اسمی 

خط دست یابند.
محسن استکی، مدیر محصوالت سرد ناحیه نورد سرد در پی کسب این 
رکورد غرورآفرین اظهار کرد: اهمیت ثبت این رکورد در این است که طی 
این 11 سال، هیچ گونه توسعه ای در این خط انجام نشده و این امر شرایط 

تولید و رکوردشکنی را سخت تر کرده بود.
وی تصریح کرد: علی رغم همه محدودیت ها، برنامه ریزی دقیق، مدیریت 
متفاوت در زمینه بهره برداری و تاش مضاعف کارکنان خط تاندم میل 
مداوم نورد سرد برای جبران همه کاستی ها به بار نشست و تولید 59۴۸ 
تن کاف خام سرد در یک روز در دفتر افتخارات نورد سرد حک شد. رکورد 

قبلی خط تاندم میل مداوم به میزان 59۲1 تن بوده است.
مدیر محصوالت سرد خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط ویژه خط تاندم 

میل، برای دست یابی به چنین تناژی نیاز است که برای تمام دقیقه ها 
برنامه ریزی، کنترل و نظارت وجود داشته باشد و خوشبختانه با این 

اقدامات نتیجه موردنظر حاصل گردید.
استکی در ادامه عنوان کرد: با عنایت به روند روبه رشد چندماهه اخیر 
خط تاندم از نظر کمی و کیفی، ان شاءاهلل شاهد موفقیت های دیگری نیز 

در این خط خواهیم بود.
وی در پایان از حمایت های مدیریت ارشد سازمان و تمامی واحدهای 
پشتیبانی و جنبی، کارگاه غلتک، واحد برنامه ریزی تولید، مدیریت انبارها 

و گروه تخصصی و دفتر فنی تعمیرات و تولید تشکر کرد.
تولید باالتر از ظرفیت اسمی

کبری، رئیس واحد تاندم میل نورد سرد نیز در این باره چنین  مرتضی ا
گفت: شکستن رکورد یازده ساله در این خط و تولید 59۴۸ تن کاف خام 
سرد به معنی واقعی کارستانی بود که در میدان عمل و به دست همکاران 
این بخش و یاری سایر واحدهای مرتبط به بار نشست. ضمن اینکه در 

ماه های جاری، رکورد شیفت های بدون توقف و رکورد تولید بر ساعت 
خط نیز محقق شده بود.

وی ظرفیت اسمی روزانه این خط را به طور متوسط حدود ۴۳۰۰ تن اعام 
گون در تمام گروه های  و عنوان کرد: این رکوردها حاصل فعالیت های گونا
کاری بوده است؛ فعالیت هایی نظیر برنامه ریزی و اجرای منظم تعمیرات و 
استانداردها، افزایش آماده به کاری تجهیزات، بازرسی های دقیق و مداوم 
و پیگیری مستمر پارامترهای تأثیرگذار بر تولید که با همت و همدلی تمامی 

کارکنان تولید و تعمیرات محقق شده است.
رئیس واحد تاندم میل نورد سرد اظهار امیدواری کرد در آینده نیز این 

افتخارآفرینی تداوم داشته باشد.
کبری در خاتمه از حمایت صمیمانه مدیر نورد سرد، مدیر محصوالت  ا
سرد، واحد بسته بندی و انبار، کارگاه غلتک نورد سرد، واحد برنامه ریزی 
تولید نورد سرد، گروه های تخصصی و فنی تولید و تعمیرات نورد سرد 

قدردانی کرد.

محسن استکی، مدیر محصوالت سرد ناحیه نورد سرد

کبری، رئیس واحد تاندم میل نورد سرد مرتضی ا

رکورد شکنی در خط تاندم میل مداوم نورد سرد
 پس از یازده سال

قطعی ۵۰ درصدی برق صنایع

انجمن  هیئت مدیره  عضو  شهرستانی،  رضا 
تولیدکنندگان فوالد، از قطعی شدید گاز شرکت های فوالدی 
خبر داد و افزود: صنعت فوالد روزانه ۴۰ میلیون مترمکعب گاز 
مصرف می کند که امروز عدد مصرف آن ها به ۱۵ میلیون 
مترمکعب رسیده است. باید توجه کرد که این حجم گاز 
جوابگوی نیاز ۵۰ درصد شرکت های احیای آهن اسفنجی 

است.
وی با اعام قطعی 5۰ درصدی برق صنایع، گفت: کمبود 
که گاز فعلی  گاز باعث قطعی برق صنایع نیز شده است؛ چرا

جوابگوی نیاز نیروگاه ها برای تولید برق نیست.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد در پاسخ به این 
پرسش که قطعی گاز و برق فوالدی ها چه تأثیری بر میزان تولید 
می گذارد، خاطرنشان کرد: به نظر می رسد قطعی گاز و برق در 
صنعت فوالد، کاهش ۲ میلیون تنی تولید فوالد را به همراه 
بیاورد. البته کاهش تولید تأثیری بر روند صادرات فوالد نخواهد 

که مازاد نیاز داخل فوالد را صادر می کنیم. گذاشت؛ چرا
وی مشکل کمبود گاز در ایران را ادامه دار دانست و افزود: سال 
گر همین رویه ادامه  آینده این چالش شدیدتر خواهد شد و ا
داشته باشد، بر میزان تولید همه صنایع تأثیر ملموسی خواهد 
گذاشت. به نظر من افرادی که سکان دار وزارت نفت شده اند، 
در قد و قواره این جایگاه نیستند؛ ازاین رو شاهد نابسامانی در 

همه زمینه ها هستیم.
وی با بیان اینکه دولت نسبت به راهکارهای کوتاه مدت، 
میان مدت و درازمدت بخش خصوصی برای کنترل بحران گاز 
بی توجه است، گفت: برای برد-برد کردن مصرف گاز در بخش 
خانگی و صنعت، بخش خصوصی به دولت پیشنهاد داده است 
گر براساس  که یک الگوی مصرف به ازای هر فرد تدوین کند و ا
این الگو مصرف کننده ای مصرف گاز را کاهش دهد و میزان 
مصرف را به الگو برساند، اختاف قیمت را به ازای همان ۲ هزار 
تومان که از صنعت گرفته می شود صنعت به صورت مستقیم 

به مصرف کننده ای که مصرف را کاهش داده پرداخت کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر سه برابر نیاز واقعی مصرف گاز 
گر شهروندی بتواند بر مبنای الگوی واقعی مصرف  داریم که ا
کند و ۶۰۰ مترمکعب مصرف را کاهش دهد، می تواند هزینه 
این کاهش مصرف را به طور مستقیم از صنعتگر دریافت کند 
و گاز صرفه جویی شده به صنعت داده شود. به این ترتیب 
عاوه بر اینکه برای مصرف کننده درآمد ایجاد می شود، تولید 

نیز متوقف نمی شود.
شهرستانی، معدل بهره وری سیستم های گرمایشی در ایران 
را ۳5 درصد دانست و افزود: بهره وری سیستم های گرمایشی 
در اروپا به 1۰5 درصد هم رسیده است. در ایران بخاری هایی 
وجود دارند که باالی ۸5 درصد بهره وری دارند و شرکت های 
بزرگ می توانند سیستم های گرمایشی یک استان را تغییر 
دهند و مصرف را به یک سوم برسانند. همچنین در ایران 
باالی ۶۰ میلیون مترمکعب گاز فلر می شود، این در حالی است 
که شرکت های داخلی و خارجی تمایل دارند روی آن کار کنند 
تا این گاز به جای فلر شدن به صنعت داده شود. به این ترتیب 
شرایط تولید فوالد دگرگون می شود و دیگر شاهد خواب تولید 

نخواهیم بود.
همچنین عباس جبال بارزی، عضو کمیسیون صنایع اتاق 
بازرگانی ایران، با بیان اینکه روند قطعی گاز صنایع بزرگ 
)شرکت های فوالدی و پتروشیمی( از یک ماه پیش آغاز شد، 
گفت: قطعی گاز به برخی از شهرک های صنعتی رسیده؛ اما این 
موضوع کمتر از صنایع بزرگ است و هرچه هوا سردتر شود این 
احتمال وجود دارد که در استان های سردسیر روند قطعی گاز 
صنایع تشدیدتر شود تا بتوانند گاز بخش خانگی را تأمین کنند.

وی با اشاره به تأثیرات قطعی گاز بر روند تولید بنگاه های 
تولیدی، تصریح کرد: زمانی که یک واحد تولیدی در بازه زمانی 
حتی محدود نتواند تولید کند متضرر می شود و این زیان ممکن 

است به زیان دهی واحد تولیدی یا کاهش سود ختم شود.
عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: صنایع 
بزرگ، پتروشیمی ها و صنایع فوالدی توان مقاومتی بیشتری در 
گر قطعی گاز به شهرک های صنعتی برسد  این وضعیت دارند. ا
تأثیرات زیان باری بر روند تولید خواهد گذاشت. البته قطعی گاز 
شهرک های صنعتی آغاز شده است؛ اما موضوع چندان حاد 

نیست و باید دید در آینده چه اتفاقی رخ می دهد.
این فعال اقتصادی با اشاره به لزوم حل بحران به صورت 
ریشه ای، گفت: راهکار مشخص برای جبران کمبود برق 
مشخص است. نخست شرایط به سمتی هدایت شود که 
بخش خصوصی به سمت ایجاد نیروگاه های خورشیدی برود. 
همچنین باید با قیمت منطقی برق تولیدشده را خریداری کرد 
کنده  تا تولید توجیه داشته باشد. دوم، باید نیروگاه های پرا
در مدار ایجاد شوند. سوم اینکه شرایط خرید خاموش مطرح 
و عملیاتی شود. خرید خاموشی به این معناست که باید 
مصرف کنندگان خانگی که کمتر مصرف می کنند بتوانند برق 

صرفه جویی کرده خود را به صنایع بفروشند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اقدامی در زمینه راهکارهایی 
که ارائه دادید انجام شده است، گفت: به نظر می رسد آن گونه 
که باید، دولت برای حل بحران اقدامی انجام نداده است. البته 
به صنایع بزرگ این مجوز را داده اند که برای تأمین برق نیروگاه 
احداث کنند. برخی صنایع اقداماتی را در این زمینه آغاز کردند. 
باید قیمت انرژی عددی شود تا برای کسانی که می خواهند در 
بخش نیروگاهی سرمایه گذاری کنند ورود سرمایه به این بخش 

توجیه اقتصادی داشته باشد.
منبع: ایلنا

افزایش همکاری مجتمع فوالد سبا با گروه چدن سازان
کید شد؛ در نشست مشترک مدیران مجتمع فوالد سبا و گروه چدن سازان تأ

مدیران مجتمع فوالد سبا ضمن بازدید از خطوط 
گروه چدن سازان در نشست مشترک با  تولید 
مدیرعامل و مدیران این گروه، راهکارهای توسعه 
تعامالت و افزایش همکاری های دو مجموعه در جهت امکان سنجی 

استفاده از گریدهای جدید را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.
به گزارش خبرنگار فوالد، در این دیدار محمود محمدی فشارکی، مدیر 
مجتمع فوالد سبا ضمن تشریح افق های برنامه ریزی شده در فوالد سبا 
در راستای تعامل با ذی نفعان و تأمین کنندگان گفت: در حال حاضر 
گون خطوط تولید مانند  مجتمع فوالد سبا توانسته پارامترهای گونا
میزان تولید ساالنه، امکان تولید گریدهای جدید و فوالدهای آلیاژی 
خاص با ارزش افزوده باالتر و تولید ورق های ضخامت پایین را ارتقا بخشد 
و گام مهمی در خودکفایی صنعت فوالد کشور بردارد. این مجتمع با 
توجه به اهداف از پیش تعیین شده و توسعه سبد محصوالت و نیاز به 

غلتک های کاری و پشتیبان ویژه، جلسات فنی به منظور تبادل نظر با 
شرکت های سازنده را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: این مهم اتفاق نمی افتاد، مگر با حمایت و همکاری 
صنعتی  گروه  که  سبا  فوالد  مجتمع  کسب وکار  تجاری  شرکای 
چدن سازان در این میان نقش تأثیرگذاری دارد. به یقین این گروه 
صنعتی به عنوان تأمین کننده غلتک های موردنیاز صنعت فوالد 
کشور توانسته بخشی از درخواست های فوالد سبا را رفع کند. ما بر 
آن هستیم تا با تشکیل جلسات کارشناسی و بررسی شرایط فنی و 
استفاده از توانمندی ها و امکانات جدید گروه چدن سازان، در راه 
توسعه و تقویت توانمندی هر دو مجموعه صنعتی گام برداریم و از 
این رو کارگروهی مشترک از کارشناسان دو مجموعه صنعتی تشکیل 
می گردد و برنامه های اجرایی الزم جهت دست یابی به اهداف 

تعیین شده تعریف و پیگیری می شود.

تولید انواع گریدهای آلیاژی مورداستفاده در غلتک های 
خطوط نورد از نقاط قوت شرکت چدن سازان

در ادامه این دیدار، داود صافی مدیرعامل شرکت چدن سازان گفت: 
کار متخصص، متعهد و باانگیزه، استفاده  بهره گیری از نیروهای 
از مشاوران باتجربه خارجی و قابلیت تولید انواع گریدهای آلیاژی 
مورداستفاده در غلتک های خطوط نورد پیشرفته دنیا از نقاط قوت 
شرکت چدن سازان است. از سویی، برنامه های توسعه ای شرکت 
ازجمله تأمین و ساخت تجهیزات به روز مانند کوره های عملیات حرارتی 
و ماشین های تراشکاری و... می تواند راه را برای تأمین به موقع و مناسب 

غلتک های موردنیاز شرکت های بزرگ فوالدساز هموار سازد.
بنا بر ایـن گـزارش، در پایان، مدیـران دو مجموعـه از خطوط تولیـد گروه 
صنعتـی چدن سـازان شـامل شـرکت تولیـدی چدن سـازان، شـرکت 
سنگین صنعت کوهپایه و شرکت غلتک سازان سپاهان بازدید کردند.

گون  مجتمع فوالد سبا توانسته پارامترهای گونا
خطوط تولید مانند میزان تولید ساالنه، امکان 
تولید گریدهای جدید و فوالدهای آلیاژی خاص با 
ارزش افزوده باالتر و تولید ورق های ضخامت پایین 
را ارتقا بخشد و گام مهمی در خودکفایی صنعت 

فوالد کشور بردار
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از طرح های برتر استان هرمزگان

 حمایت می کنیم

افزایش ۱۰۴ هزار میلیارد تومانی بودجه 
صندوق های بازنشستگی

دستیابی به ظرفیت تولید 88 درصدی
 فروکروم طی ُنه ماه امسال

این  داد:  خبر  جغتای  فروکروم  مجتمع  مدیر  عزیزی،  احسان 
ُنه ماه امسال، به 88 درصد ظرفیت تولید اسمی  مجتمع طی 
خود دست یافت. مجتمع فروکروم جغتای از ابتدای فروردین 
و  کرد  تولید  پرکربن  فروکروم  تن  و ۴6۱  هزار   ۲۲ ، آذر پایان  تا 
پیش بینی می شود تا پایان سال از ۲8 هزار تن عبور کند. ظرفیت 
کارخانه، ۲۵ هزار تن است. در طول ُنه ماه امسال،  تولید اسمی 
میزان فروش این مجتمع نیز ۵۳ درصد رشد یافت.

تأمین  سازمان  کشوری،  بازنشستگی  صندوق  به  مربوط  بودجه 
اجتماعی و صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد در الیحه بودجه ۱۴۰۲ 
بیش از ۱۰۴ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. مطابق جزئیات الیحه 
، دولت در این الیحه ۲۴۲ هزار میلیارد تومان  بودجه ۱۴۰۲ کل کشور
را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرده که این اعتبار 
را نشان  افزایش حدود ۷۵ درصدی  بودجه سال ۱۴۰۱،  به  نسبت 
می دهد. بودجه سال گذشته ۱۳8 هزار میلیارد تومان بوده است.

خبر گروه فوالد مبارکه

خبــــــــــــــــــر    

با حضور مدیرعامل فوالد هرمزگان در سومین نمایشگاه 
کوسیستم نوآوری  تخصصی محصوالت دانش بنیان، فناور و ا
استان هرمزگان، شرکت فوالد هرمزگان در راستای بهره مندی 
کز علمی  از علم روز دنیا، نوآوری و خالقیت ها، ظرفیت های مرا
کز پژوهشی و  و فناوری و همچنین به منظور حمایت از مرا

علمی استان هرمزگان، سه تفاهم نامه همکاری امضا کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان، در این آیین 
عطاءاهلل معروفخانی، مدیرعامل فوالد هرمزگان گفت: در سال 
»تولید؛ دانش بنیان؛ اشتغال آفرین«، این شرکت با قوت بیشتر در 
کز علمی، پژوهشی  مسیر حمایت از شرکت های دانش بنیان و مرا
و فناوری در حال حرکت است. به ویژه اینکه فوالد هرمزگان یکی از 
پیشگامان استفاده از عرصه علم و فناوری در میان صنایع فوالدی 
کشور است و همواره از ظرفیت های داخلی به ویژه در حوزه های 
دانش بنیان برای ارتقای عملکرد خود به خوبی استفاده می کند.
وی با اشاره به رکوردشکنی های پیاپی فوالد هرمزگان در سال 
جاری، عنوان کرد: استفاده از ظرفیت های علمی، خاقانه و 
نوآورانه با استفاده از کاِر گروهی در فوالد هرمزگان باعث شد هر 
زمان که محدودیت انرژی نداشته باشیم، رکورد ثبت کنیم و این 
نشان از ظرفیت باالی فنی و علمی فوالد هرمزگان و استفاده از 

دانش فنی برای خطوط تولید است.
مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان با اشاره به تفاهم نامه های 
همکاری امضاشده در این نمایشگاه، خاطرنشان کرد: یکی از 
رویکردهای فوالد هرمزگان حمایت از شرکت های دانش بنیان و 
کز علمی و فناوری بومی استان هرمزگان است و هر سه تفاهم  مرا
امضاشده نیز در این راستا بوده اند. با امضای این تفاهم نامه ها 
قصد داریم از ظرفیت های علمی و پژوهشی عظیم موجود در 
میان جوانان و دانشجویان بومی استان هرمزگان حمایت کنیم 
که یکی این تفاهم نامه ها نیز حمایت از 1۰ طرح برتر خاق و نوآور 
پارک علم و فناوری استان است. با این تفاهم نامه عاوه بر اینکه 
می توانیم برای ارتقای توانمندی های فوالد هرمزگان از این ایده ها 
به خوبی استفاده کنیم، جوانان و دانشجویان بومی استان نیز 

مورد حمایت شرکت قرار خواهند گرفت.
کید کرد: فوالد هرمزگان هیچ استثنا و محدودیتی  معروفخانی تأ
برای حمایت از طرح های دانش بنیان و نوآور قائل نیست و با توجه 
کثری از توان  به طرح های توسعه ای متعدد شرکت، استفاده حدا
داخلی را در راستای اجرای پروژه ها در دستور کار قرار خواهیم داد. 
فوالد هرمزگان حمایت های مادی و معنوی را هم از نظر تأمین 
کز علمی و پژوهشی فراهم خواهد  مالی و هم امکانات موردنیاز مرا
کز علمی و پژوهشی نیز نیازهای فوالد هرمزگان  آورد و در مقابل، مرا

را در مورد مسائل علمی و پژوهشی برطرف خواهند کرد.
گفتنی است شرکت فوالد هرمزگان با حضور فعال خود در این 
نمایشگاه ضمن انعقاد سه تفاهم نامه پژوهش در راستای تدوین 
تازه های علمی و تکنولوژی، طراحی و ساخت پرینتر سه بعدی و 
کز دانشگاهی، علمی و  حمایت از 1۰ طرح برتر خاق و نوآور با مرا
پژوهشی استان هرمزگان، حمایت خود را از بومی سازی، نوآوری و 

ایده پروری به ویژه حمایت از نخبگان در استان اعام کرد.
همچنین این شرکت در چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی 
فوالد ایران با رویکرد بومی سازی و استفاده از ظرفیت شرکت های 
دانش بنیان، پنج تفاهم نامه همکاری را در زمینه های مختلف با 

شرکت های دانش بنیان به امضا رساند.
محصوالت  تخصصی  نمایشگاه  سومین  است  ذکر  شایان 
کوسیستم نوآوری استان هرمزگان از ۲۴ تا  دانش بنیان، فناور و ا
۲۸ دی ماه به مدت پنج روز در محل نمایشگاه های بین المللی 
بندرعباس با حضور شرکت های فوالدی، نفت، گاز و پتروشیمی و 
کز علمی و پژوهشی با هدف معرفی نیازها و توانمندی شرکت ها  مرا

در زمینه بومی سازی، علمی و پژوهشی، برگزار شد.
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 ایـــــــراسیـــــــن
شبکه اطالعات 
فـــــوالد ایـــــــران 

ینی واحد  عملیات ثانویه    رشد فزاینده تولید محصوالت خاص  با نقش آفر
در فرایند تولید فوالد در کنار کوره های قوس الکتریکی 
و ماشین های ریخته گری مداوم بخش های متعددی 
کیفیت و مطابق با  ایفای نقش می کنند تا فــوالدی با
سفارش مشتری تولید شــود. یکی از این قسمت ها که نقش بسیار 
حساس و مهمی بر عهده دارد، واحد عملیات ثانویه است که مسیب 
فتاح المنان در برنامه رادیو فوالد این هفته به آن پرداخته است. با ما 

همراه باشید تا با نحوه کار و اقدامات این واحد بیشتر آشنا شوید.
در مورد واحد عملیات ثانویه توضیح دهید.

واحد متالورژی ثانویه یکی از بخش های ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم اســت. در ایــن واحد، فــوالد مــذاب از کوره های قــوس الکتریکی 
تحویل گرفته می شــود و ازنظــر دما، آنالیز شــیمیایی، تصفیــه و حذف 
ناخالصی ها مورد بررســی و تحلیل قرار می گیرد و پس از انجام عملیات 
الزم، به واحد ریخته گری جهت تبدیل فوالد مذاب به تختال که محصول 

نهایی فوالدسازی است ارسال می شود.
این عملیات با استفاده از هفت کارگاه یا کوره پاتیلی، واحد گاززدایی، ۴۸ 
پاتیل مذاب هریک به ظرفیت ۲۰۰ تن و حدود 1۰۰ تجهیز جرثقیل سبک 
و سنگین که با ظرفیت 1۶ تا ۴5 تن وظیفه جابه جایی مذاب و تجهیزات 

و قطعات را بر عهده دارند، انجام می شود.
خرابی ها و عیوب تجهیزات تا چه میزان در روند تولید و 

رکوردها تأثیرگذار است؟
تجهیزات خطوط ظرفیت تولید بالقوه ای دارند و نیروی انسانی می تواند 
آن ظرفیت را محقق کند. تاش و پویایی مستمر نیروی انسانی در حین 
که  فرایندها می تواند ظرفیت بهره وری تجهیزات را ارتقا بخشــد. ازآنجا
خرابی ها منجــر به افــت و توقف تولیــد می شــود، ســرویس و نگهداری 
تجهیزات با همکاری تیم های دفتر فنی تعمیرات و کارشناسان تعمیرات 
خطوط به صورت مرتب انجام می شود. هرچه این رسیدگی ها و تعمیرات 
کیفی تر انجام گیرد، تجهیزات آماده به کارتر هستند و تولید بهتر و کیفی تر 
را شــاهد خواهیم بود. چاره اندیشــی بــرای حل مشــکات و خرابی ها و 
همچنین بهینه ســازی آن ها از مهم ترین تاش هایی اســت که در این 
حوزه انجام می شــود. به هرحال تمامی تاش مجموعه بر آن اســت که 
تجهیــزات همواره بــه روز و آماده به کار باشــند تا شــاهد تولید مســتمر و 

پایدار باشیم.
برای به روزرسانی و تعویض تجهیزات فرسوده چه اقداماتی 

انجام شده است؟
به روزرســانی کوره هــای پاتیلــی کــه از ســال 1۳۷۳ در مدار بهره بــرداری 
بودند در قالب یک پروژه در حال پیگیری و پیشرفت است و پیش بینی 
می شــود که بتوانیم تا دو ســال آینده بــا جایگزین کردن تجهیــزات نو از 
تکنولوژی جدید در فرایند استفاده کنیم و با توان مضاعف به کار تولید 

همت گماریم.

برای کنترل و کاهش ضایعات چه برنامه ریزی هایی صورت 
گرفته است؟

به مــوازات افزایــش تولید باید بــه کاهــش هزینه ها و همچنیــن کاهش 
کنون با انجام پروژه های متعددی از  ضایعات توجه داشــته باشــیم. تا
جمله کاهش برگشــت ته مانده ذوب از ریخته گری و کنترل فرایند دما، 
5 درصد بهبود داشته ایم و این اقدام تا به صفر رساندن برگشت ته مانده 

پاتیل های برگشتی ادامه خواهد یافت.
برای کاهش توقفات و مدیریت زمان و اثرات آن بر کاهش 

تولیدات چه سیاست های کاری به کار گرفته اید؟
توقفات ســه دســته هســتند: توقفاتــی کــه از بیــرون از فــوالد مبارکه به 
دلیل محدودیــت در منابع به شــرکت تحمیــل می شــوند؛ توقفاتی که 
برنامه ریزی شــده هســتند و غالبــًا بــرای انجــام عملیــات تعمیــرات در 
سیســتم در نظر گرفتــه می شــوند و توقفــات اضطــراری که ناخواســته 
و غیرقابل پیش بینــی اتفــاق می افتنــد و بایــد بــا عکس العمل ســریع و 
مناســب، برای رفع عیب و آماده به کار نگه داشــتن تجهیــز اقدام کنیم. 
البته برای هر ســه دســته توقفات تدابیری در ســطح ناحیه اندیشیده 
شده و عملیاتی شده است. هنگامی که با توقفات ناشی از عوامل بیرونی 
مانند محدودیت برق در تابستان مواجهیم، سعی می کنیم برنامه های 
تعمیراتی شرکت را در آن زمان ها انجام دهیم و خط تولید را برای تولید 
در زمان های مناسب آماده سازی کنیم. درخصوص توقفات ناخواسته 
نیز تاش می کنیم با بهبود ســطح کیفی قطعات و آماده به کاری آن ها و 
همچنین با تقویت و آموزش نیروی انســانی، میــزان توقفات اضطراری 

را کاهش دهیم.
برای مدیریت انرژی و اثرات آن بر کاهش توقفات چه 

تصمیماتی اتخاذ شده است؟
محدودیت انرژی محدودیتی اســت که کمتر قابل کنترل است و فوالد 
مبارکه کمتر می تواند در آن تغییر ایجاد کند. بااین حال تاش می کنیم با 
تغییر و زمان بندی صحیح و هوشمندانه برنامه های تعمیرات و توقفات 
گرچه مواقعی که با محدودیت انرژی  این محدودیت ها را مدیریت کنیم. ا

و منابع مواجه نبوده ایم، بهترین عملکرد و بیشترین تولید را داشته ایم.
در حال حاضر وضعیت تولید محصوالت استراتژیک و 

محصول کم کربن چگونه است؟
فراینــد تولیــد برخــی از آن هــا از ناحیه آهن ســازی شــروع می شــود و در 
خطوط نورد سرد و گرم پایان می پذیرد. تولید محصوالت خاص و ویژه 
ارزش افــزوده باالتری برای ســازمان دارد. گریدهــا و محصوالت کم کربن 
نمونه ای از این محصوالت هســتند که ســیکل تولیــد آن با محصوالت 
معمولی متفاوت است. در فرایند تولید این محصوالت واحد گاززدایی 
تحت خأل که از طریق واحد RH آماده سازی می شود نقش بسزایی دارد. 
در حال حاضر با رشد فزاینده تولید محصوالت خاص در شرکت مواجهیم؛ 

ازاین رو آماده به کاری تجهیزات، تولید کیفی و کنترل هایی که منجر به 
تولید با سیکل گاززدایی RH می شــود در دســت اقدام است تا بتوانیم 

پاسخ گوی سفارش های ویژه مشتریان باشیم.
 تحریم ها چه تأثیری بر تأمین قطعات موردنیاز داشته 

است؟
گرچه شرایط را سخت کرده اند، اما در همین  تحریم ها همواره بوده اند و ا
شرایط ســخت همان گونه که اشــاره شــد، تهدیدها را به فرصت تبدیل 
کید حمایتی مدیریت شــرکت بــر افزایش تــوان فنی  کرده ایــم. نــگاه و تأ
سازندگان داخلی باعث شده در برخی موارد، شاهد تولید کیفی تر از نمونه 
خارجی در داخل کشور باشیم. فوالد مبارکه، شرکت های دانش بنیان 
و سازندگان در فرایند بومی ســازی به نتایج درخشانی دست یافته اند. 
دست یابی به دانش فنی و توان ساخت داخل از یک سو برای شرکت های 
کیفیت و باصرفه  دانش بنیان و سازندگان داخلی از یک ســو و تأمین با
اقتصادی و مهم تر از آن تولید پایدار با دسترسی آسان تر به تجهیزات و 
خدمات پس از فروش از دیگر ســو دستاوردهایی بوده که نصیب فوالد 
مبارکه شده است. در این فرایند سازندگان و شرکت های دانش بنیان به 
عرصه های بین المللی معرفی شده و می توانند محصوالت خود را حتی 

به بازارهای جهانی عرضه کنند.
برای بومی سازی قطعات موردنیاز چه فعالیت هایی 

صورت گرفته است؟
 بومی سازی ماشین تزریق وایر در کوره پاتیلی که وظیفه تزریق وایرهای 
آلومینیوم یا کلسیم با سرعت مناسب را دارد از تکنولوژی خاصی برخوردار 
است که پیش از بومی سازی از کشور آلمان وارد می شده و خوشبختانه 

نمونه های بومی سازی و نصب شده به خوبی در حال کار است.
ارتباط شما با شرکت های دانش بنیان چگونه است؟

در حــال حاضر چندین پــروژه با ایــن شــرکت ها تعریف شــده و در حال 
اجراست. در شرایطی که به بار نشستن این پروژه به شدت مورد تردید 
بود، خوشــبختانه شــاهد این هســتیم که برخی موارد آن هــا به نتیجه 
رسیده و مورد بهره برداری قرار گرفته است. یکی از این موارد رینگ های 
پاتیل مذاب بود که وظیفه این رینگ تشخیص سرباره هنگام خروج از 
پاتیل مذاب به تاندیش اســت که کیفیت تولید و جلوگیــری از حوادث 
را نیز در پی دارد. این رینگ با حضور و تاش شبانه روزی یکی از همین 
شرکت دانش بنیان ساخته شده و با موفقیت روی پاتیل ها نصب شده و 
کیفیت مطلوب در حال بهره برداری است. موفقیت اقام بومی سازی  با
شده نقطه عطفی برای ورود به بومی سازی بسیاری از اقام دیگر است.

سخن آخر؟
از برنامه رادیو فوالد و سایر رسانه های شرکت تشکر می کنم که بین کارکنان 
و مسئوالن شرکت به خوبی ارتباط برقرار می کنند. به طور قطع تقویت این 

ارتباطات و تعامات نهایتًا به تحقق اهداف سازمان منجر خواهد شد.

 مسیب فتاح المنان
 مدیر عملیات ثانویه فوالد مبارکه

مدیر عملیات ثانویه فوالد مبارکه مطرح کرد:

با اجرای موفقیت آمیز پروژه افزایش ظرفیت نوار نقاله های واحد احیا مستقیم 
آماده به کاری تجهیزات  ارتقای  آهن سازی فوالد مبارکه، ضمن  ۲ ناحیه 
حمل محصول، امکان تولید و ارسال مستمر آهن اسفنجی تولیدشده در 

مگامدول های واحد احیا مستقیم ۲ به ناحیه فوالدسازی میسر شد.
رضا خادم کیمیائی، مدیر اجرای پروژه های ناحیه آهن سازی فوالد مبارکه افزود: با توجه افزایش 
تولید مگامدول های واحد احیا مستقیم ۲ و اعام نیاز بهره بردار مبنی بر افزایش ظرفیت ۴۰ درصدی 
نوار نقاله های CV-MF29A و CV-MF30A و CV-MH29 این قرارداد در قالب پروژه طراحی، 

تأمین، نصب و راه اندازی با همکاری پیمانکار مربوطه وارد فاز عملیات شد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت های زمانی توقفات برنامه ریزی شده واحد احیا مستقیم 
۲ و لزوم تغییرات اساسی در سازه های فعلی، امکان تعریض نوار نقاله ها به منظور افزایش ظرفیت 
آن ها وجود نداشت. بنابراین با بررسی و بازطراحی سازه ها و شوت ها و دیگر متعلقات نوار نقاله ها و 
اطمینان از عملکرد آن ها، ارتقای توان درایو یونیت ها و افزایش سرعت نوارها در دستور کار قرار گرفت 
تا اینکه این پروژه با صرف بیش از ۶۰۰۰ نفر ساعت در بخش های سیویل، مکانیک و برق و با رعایت 

کامل موارد فنی و ایمنی با موفقیت انجام شد.

نصب و راه اندازی موفقیت آمیز تجهیزات جدید
در همین زمینه، محمد حسنی رئیس اجرای پروژه های ناحیه آهن سازی افزود: پس از اباغ پروژه 
به این امور، جلسات مشترک با پیمانکار، دستگاه نظارت و بهره برداری تشکیل و با تمهیدات الزم 
و بررسی های میدانی طرح بهینه انتخاب شد. در ادامه، علی رغم تحریم های ظالمانه و شرایط 
سخت تأمین و با توجه به حساسیت و اهمیت آماده به کاری این نوار نقاله ها، درایو یونیت ها به 
همراه موتور و کوپلینگ هیدرولیکی به صورت پک کامل تأمین و در توقفات برنامه ریزی شده با 

موفقیت نصب و راه اندازی گردید.
جایگزینی سیستم توزین چهار لودسله جدید با سیستم تک لودسله قدیمی

سید سعید محتشم خواه، کارشناس اجرای پروژه های ناحیه آهن سازی نیز اضافه کرد: از 
جمله موارد قابل ذکر در این پروژه، برق رسانی بود. با توجه به اینکه با افزایش توان موتورها 
کابل های موجود ظرفیت انتقال برق به درایو یونیت های جدید را نداشت، با ایجاد مسیر جدید 
و کابل کشی مجدد به طول بیش از ۳ کیلومتر، این کار عملیاتی شد. همچنین برق رسانی برای 
نوارهای CV-MF30A & CV-MF29A از اتاق برق اصلی واحد احیا مستقیم ۲ و برای نوار نقاله 
کتی CV-MH29 از اتاق برق بریکت سازی انجام گرفت. عاوه بر این، به منظور اندازه گیری  پا

دقیق مقدار مواد انتقالی از روی این نوار نقاله ها یک سیستم توزین چهار لودسله جایگزین 
سیستم تک لودسله قدیمی شد که دقت پایین تری داشت.

افزایش 4۰ درصدی ظرفیت نوار نقاله ها
یوسف مهاجری، مدیر واحد احیا مستقیم ۲ نیز ضمن اعام رضایت از اجرای موفقیت آمیز این 
پروژه افزود: به دلیل افزایش تولید مگامدول های موجود و کم بودن فضای ذخیره سازی سیلوها، 
 CV-MF30A نیاز به افزایش ظرفیت تخلیه محصول تولیدی از طریق نوارهای تخلیه اضطراری
CV-MF29A & به محوطه کامیون ریز و ارسال آن ها از این محوطه به نواحی مصرف کننده 
نهایی بود؛ بنابراین در راستای هدف افزایش کمیت تولید آهن اسفنجی و افزایش آماده به کاری 
تجهیزات حمل محصول، افزایش ظرفیت نوار نقاله های مربوطه در دستورکار قرار گرفت و با 
انجام موفقیت آمیز و به موقع این پروژه، امکان انتقال محصول تولید این واحد به میزان بیش 

از ۴۰ درصد فراهم گردید.
مدیر اجرای پروژه های ناحیه آهن سازی از زحمات کارکنان واحد اجرای پروژه های آهن سازی، 
دستگاه نظارت، مدیریت و کارکنان بهره برداری ناحیه آهن سازی و همکارانی که در برنامه ریزی، 

اجرا و راه اندازی این پروژه مشارکت داشتند، تشکر و قدردانی کرد. 

افزایش بیش از ۴۰ درصدی ظرفیت نوار نقاله های واحد احیا مستقیم 2 ناحیه آهن سازی

مدیرعامل فوالد هرمزگان:
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خبر  کوتاه

شرکت معدنی ریوتینتو )RioTinto( معتقد است بازگشایی چین پس از 
کاهش محدودیت های کرونایی ریسک های کوتاه مدت کمبود نیروی 
کار و زنجیره تأمین را افزایش می دهد، درحالی که حمل ونقل دریایی 
سنگ آهن شروع قدرتمندی در سال ۲۰۲۳ داشته است. بزرگ ترین 
تولیدکننده سنگ آهن دنیا پیش بینی حمل ونقل سنگ آهن سال ۲۰۲۳ 
خود را در ۳۲۰ تا ۳۳۵ میلیون تن حفظ کرده، اما تورم ناشی از هزینه های 
، هزینه تولید سنگ آهن را افزایش داده است. گازوئیل و نیروی کار

به گزارش وب سایت کیتکو، میزان تولید سنگ آهن شرکت معدنی 
ریوتینتو )RioTinto( در معدن پیلبارا )Pilbara( طی سال ۲۰۲۲ با رشد 
یک درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ به ۳۲۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تن افزایش 
یافت. میزان صادرات سنگ آهن این شرکت طی مدت یادشده، ۳۲۱ 
میلیون و 6۰۰ هزار تن بود که بدون تغییر نسبت به سال ۲۰۲۱ میالدی به 
ثبت رسید. تولید معادن مس این شرکت نیز طی سال ۲۰۲۲ به میزان 6 
درصد رشد کرد.

 خـبـــــر   گروه فوالد مبارکه    

افزایش فعالیت بازار چین و نگرانی بزرگ ترین
 شرکت معدنی دنیا

رشد تولید سنگ آهن و مس غول معدنی جهان
 در سال ۲۰۲۲ میالدی

مدیر واحد عملیات شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری از 
بومی سازی ترانس ۴۰۰ به ۳۳ کیلوولت با ظرفیت ۱8۰ مگا ولت آمپر این شرکت 

با همکاری شرکت ایران ترانسفو خبر داد.
ایمان سلیمانی در این باره افزود: در راستای تحقق راهبردهای کان گروه فوالد مبارکه و به طور 
کثری از توان و تخصص شرکت های  مشخص مجتمع فوالد سفیددشت، مبنی بر استفاده حدا
ایرانی در تأمین تجهیزات اساسی صنعت فوالد کشور و به منظور کاهش وابستگی به تجهیزات 
وارداتی، فوالد سفیددشت از سال گذشته جهت بومی سازی یک عدد ترانس ۴۰۰ به ۳۳ کیلوولت 

به عنوان مهم ترین تجهیز پست توزیع برق این شرکت اقدام کرد.
وی در تشریح فرایند بومی سازی این تجهیز بسیار استراتژیک واحد فوالدسازی گفت: در همین 
راستا جلسات متعددی با حضور کارشناسان فنی هر دو شرکت به منظور حصول اطمینان از تناسب 
ترانس موردنظر به لحاظ ابعادی و فنی با نیاز مجتمع فوالد سفیددشت برگزار شد و در نهایت شرکت 
فوالد سفیددشت ضمن حمایت از شرکت سازنده داخلی و پذیرش ریسک جایگزینی ترانس ایرانی 

با نمونه ایتالیایی )ساخت شرکت Tamini( عملیات ساخت این تجهیز را با شرکت ایران ترانسفو 
به عنوان شرکت سازنده داخلی آغاز کرد.

سلیمانی مدت زمان ساخت این ترانس را شش ماه اعام کرد و گفت: در مدت زمان ساخت ترانس 
مذکور در شرکت ایران ترانسفو، کارشناسان فنی شرکت فوالد سفیددشت به صورت مستمر بر روند 

کار نظارت داشتند و به تبادل نظر با کارشناسان گروه صنعتی ایران ترانسفو پرداختند.
وی از صرفه جویی اقتصادی و ارزی قابل توجه، تأمین پایدار، دسترسی آسان به خدمات پس از 
فروش و در زمان کمتر، اشتغال زایی، نهادینه شدن این دانش در صنعت فوالد کشور و در نهایت 
ایجاد امکان دسترسی سایر فوالدسازان کشور به نمونه مشابه این ترانس به عنوان مهم ترین مزایای 

بومی سازی این ترانس یاد کرد.
صرفه جویی ارزی 3 میلیون دالری

در همین زمینه حسین ناصری مدیر خرید شرکت فوالد سفیددشت نیز با اشاره به اهمیت تأمین 
تجهیزات استراتژیک از شرکت های ایرانی گفت: قبًال خرید ترانس هایی با این سطح توان و ولتاژ 

کنون خرید این ترانس از شرکت  از شرکت های خارجی نظیر Tamini ایتالیا انجام می شد، ولی ا
ایران ترانسفو، عاوه بر رفع نیاز شرکت و سایر واحدهای مشابه در کشور، صرفه جویی ارزی ۳ میلیون 

دالری به ازای هر ترانس را به دنبال داشته است.
پیشرفت 94 درصدی عملیات راه اندازی واحد فوالدسازی شرکت فوالد 

سفیددشت
مدیر تکنولوژی و توسعه شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه عملیات 
احداث و بهره برداری از واحد فوالدسازی این مجموعه با 9۴ درصد پیشرفت به مراحل پایانی خود 
نزدیک شده است، افزود: با نصب ترانس مذکور در محل پست توزیع برق این شرکت، گام بلندی 

برای بهره برداری کامل واحد فوالدسازی آن برداشته شد.
کسیژن این بخش خبر داد  جمشید علی بابایی در ادامه از راه اندازی اولیه واحدهای آب رسانی و ا
و اظهار امیدواری کرد: تا پایان سال جاری شاهد اتمام مرحله تولید مقدماتی شمش فوالدی در 

این شرکت باشیم.

بومی سازی ترانس ۴۰۰ به ۳۳ کیلوولت مجتمع فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری
با حمایت از  شرکت های سازنده داخلی صورت گرفت؛

یتی گروه توکافوالد افتتاح شد مرکز آموزش های تخصصی و مدیر
به گزارش روابط عمومی گروه سرمایه گذاری توکافوالد، روز دوشنبه ۲6 دی ماه 
با حضور مدیرعامل، معاونان و جمعی از مدیران این گروه و مدیرعامل، رئیس 
و اعضای هیئت مدیره شرکت توکا نیرو سپاهان، مرکز آموزش های تخصصی و 

مدیریتی گروه توکافوالد افتتاح شد.
مدیرعامل گروه سرمایه گذاری توکافوالد در آیین افتتاحیه این مرکز اظهار داشت: معتقدیم که 
نیروهای انسانی سرمایه شرکت ها به شمار می آید و همان طور که در مدیریت اقتصادی، به حفظ و 

تقویت سرمایه مادی می اندیشیم، باید به حفظ و تقویت سرمایه انسانی نیز اهتمام ورزیم.
احمدرضا سبزواری افزود: وقتی به نیروی انسانی به عنوان یک سرمایه نگریسته شود، آموزش 
گرچه آموزش در گروه  به عنوان امری الزم و خطیر از اهمیتی دوچندان برخوردار می شود. ا
کنون متمرکز نبوده و مرکز تخصصی برای  سرمایه گذاری توکافوالد دائمی و مستمر بوده، اما تا

ساماندهی امور آموزشی نیز وجود نداشته است.
مدیرعامل گروه سرمایه گذاری توکافوالد اظهار داشت: مأموریت مرکز آموزش های تخصصی و 
مدیریتی که امروز به همت شرکت توکانیرو سپاهان افتتاح گردید، منحصر به گروه توکافوالد نیست و 
این مرکز باید با استفاده از اساتید برجسته، ممتاز و خوش نام، ظرفیت های الزم برای ارائه خدمات 

آموزشی موردنیاز به گروه فوالد مبارکه و دیگر شرکت ها را نیز در درون خود ایجاد کند.
آموزش و ارتقای شایستگی های حرفه ای از مهم ترین نیازهای نیروی انسانی 

است
مدیر امور اداری فوالد مبارکه و رئیس هیئت مدیره شرکت توکانیرو سپاهان نیز در بخشی از آیین 
افتتاحیه مرکز آموزش های تخصصی و مدیریتی گروه توکافوالد اظهار داشت: نیروهای انسانی 
نیازهای متفاوتی دارند که آموزش و ارتقای شایستگی های حرفه ای یکی از مهم ترین آن نیازها به 

شمار می آید.

سید مهدی رضوی افزود: افتتاح و آغاز به کار مرکز آموزش های تخصصی و مدیریتی گروه توکافوالد، 
زمینه ساز ورود شرکت توکا نیرو سپاهان به حوزه گسترده موضوعات نیروی انسانی خواهد شد. 

وی ادامه داد: در سال های اخیر تمرکز این شرکت بر تأمین نیرو بوده، اما با سیاست گذاری ها و 
تحوالتی که در دوره جدید مدیریت عامل شرکت توکانیرو سپاهان صورت گرفته، دیگر حوزه های 

مرتبط با سرمایه های انسانی نیز موردتوجه قرار می گیرد و آغاز این امر با آموزش خواهد بود.
مرکز آموزش های تخصصی و مدیریتی توکافوالد گامی در مسیر تحقق 

»دانایی محوری«
مدیرعامل شرکت توکانیرو سپاهان در بخشی از آیین افتتاحیه مرکز آموزش های تخصصی و مدیریتی 
گروه توکافوالد اظهار داشت: با توجه به مأموریت اصلی شرکت توکانیرو که تأمین نیروی انسانی 
تخصصی، فنی و مدیریتی برای شرکت ها و سازمان هاست، افتتاح این مرکز یکی از اقدامات مهم 

برای این شرکت به شمار می آید.
سجاد خالوزاده افزود: مرکز آموزش های تخصصی و مدیریتی گروه توکافوالد در راستای تحقق 
»دانایی محوری« که از شعارهای اصلی گروه سرمایه گذاری توکافوالد است ایجاد شده و در تاش 
برای برگزاری دوره های آموزشی متعددی با سرفصل های مختلف از قبیل مبانی مدیریت منابع 
انسانی، تدوین استراتژی منابع انسانی، مدیریت بازرگانی و بازاریابی، سیستم سازی کسب وکار، 

هوش هیجانی و کاربرد آن در سازمان و مدیریت، برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک است.
 وی تصریح کرد: مدیریت زنجیره تأمین، اخاق حرفه ای در مدیریت، کاربرد روان شناسی در حل 
، بیمه و تأمین  مشکات منابع انسانی، مهارت های برقراری ارتباط مؤثر و آشنایی با قوانین کار
، برگزاری دوره های آموزشی آن را در  اجتماعی بخش دیگری از سرفصل هایی است که این مرکز

دستور کار خود دارد.

گرامیداشت والدت حضرت فاطمه زهرا )س(، 

روز زن و تکریم مقام مادر  

 در شرکت فوالد امیرکبیر کاشان

برگزاری جشن میالد 

حضرت فاطمه زهرا )س( در شرکت

 ورق خودرو چهارمحال و بختیاری

هم زمان با ایام میالد باسعادت حضرت زهرا )س( و 
، طی آیینی با حضور  بزرگداشت روز زن و مقام واالی مادر
مدیرعامل و مدیران شرکت از زحمات و نقش ارزشمند 
خواهران شاغل در شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری 

قدردانی شد.
گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و   به 
بختیاری، در ابتدای این جشن باشکوه، حمید شجاعی 
مدیرعامل شرکت، ضمن تبریک این روز به خواهران همکار، ابراز 
امیدواری کرد زنان جامعه اسامی ما با الگو قرار دادن اسوه زنان 
عالم، حضرت زهرای مرضیه )س(، برای نیل به آرمان ها و اهداف 
نظام مقدس اسامی و سازندگی کشور و اعتای نظام اسامی 
گر نقشی مؤثرتر برای پیشرفت هرچه  همت کنند و بتوانند ایفا

بیشتر کشور و اعتای نظام باشند.
 وی افزود: نقش اساسی دیگری که بر دوش زنان جامعه است 
نقش محوری مادران در تربیت فرزندان آینده ساز کشور است و 

اهتمام به این امر مهم آینده جامعه اسامی را تضمین می کند.
وی از بانوان همکار خواست تمامی سعی و اهتمام خود را برای 

پیشبرد اهداف شرکت و بهبود شرایط موجود به کار گیرند.

تکریم بانوان شاغل در فوالد متیل و 

بزرگداشت روز زن و مادر

هم زمان با ایام خجسته میالد حضرت فاطمه زهرا )س( 
و در پایان دوره آموزشی دوروزه »ِسمی تئاتر« که با موضوع 
آشنایی با مغالطه و حرکت به سمت تفکر سیستمی با حضور 
کارکنان و خانواده های کارکنان فوالدمتیل برگزار شد، در آیینی 

از بانوان شاغل در فوالد متیل تقدیر شد.
به گزارش روابط عمومی هلدینگ فوالد متیل، در این آیین، 
مدیرعامل هلدینگ فوالد متیل ضمن قدردانی از زحمات بانوان 
شاغل در گروه فوالد متیل بر لزوم تحکیم خانواده و حفظ شأن و 
کید کرد. در این مراسم بانوان شاغل در مجموعه  جایگاه زن تأ

فوالد متیل به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

به مناسبت سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا )س( و 
روز زن با حضور مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد 

امیرکبیر کاشان از بانوان شاغل در شرکت قدردانی شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان، در این 
آیین جهانگیر وکیلی، رئیس هیئت مدیره شرکت، ضمن تبریک 
سالروز باسعادت حضرت فاطمه زهرا )س( و روز زن تصریح کرد: 
انتخاب روز میاد حضرت فاطمه زهرا )س( به عنوان روز زن بیانگر 
نقش و جایگاه واالی زن و احترام به مقام مادر است؛ زنانی که در 
کنار خانواده و جامعه پا به پای مردان به نحوی مؤثر و سازنده  در 

پیشبرد اهداف اقتصادی کشور مشارکت می کنند.
وی افزود: بانوان شاغل در این مجموعه همواره با الگو قرار دادن 
حضرت فاطمه زهرا )س(، ضمن ایفای نقش خود در خانواده، 
به وظایف سازمانی خود در مجموعه به خوبی عمل می کنند و 
بی شک حضور آن ها در موفقیت فوالد امیرکبیر کاشان مهم است.
در ادامه، شهرام عالی وند مدیرعامل شرکت نیز ضمن تبریک این 
روز خجسته اظهار کرد: امروزه نقش و تأثیرگذاری زنان در جامعه 
بیشتر و پررنگ تر از گذشته است و یکی از شاخص های توسعه 

انسانی در هر کشوری حضور فعال زنان در آن جامعه است.
وی ضمن قدردانی از تاش های مجدانه بانوان شرکت در 
پیشرفت اهداف سازمان، ایجاد شرایط شغلی مناسب را محور 

اصلی شرکت در حوزه سرمایه های انسانی دانست.
گفتنی است در  این مراسم بانوان شرکت به بیان دیدگاه های 
خود پرداختند که موردتوجه مدیران حاضر در جلسه قرار گرفت.

یسا در نوسازی ماشین های استاکر 1 و 3 واحد انباشت و برداشت فوالد مبارکه ینی شرکت ایر نقش آفر
با نقش آفرینی شرکت ایریسا، سیستم های کنترل، برق و درایو ماشین های 
کر ۱ و ۳ واحد انباشت و برداشت ناحیه آهن سازی فوالد مبارکه نوسازی  استا

و به روزرسانی شد.
سیاوش نساجان، مدیر اجرای این پروژه تصریح کرد: سیستم کنترل قبلی از نوع رله الجیک و 
سیستم تراول و راه انداز توسط مقاومت های نسبت دو دور انجام می شد که به علت منسوخ بودن 
و معایب بسیار از جمله عدم دسترسی به قطعات یدکی، طوالنی شدن زمان عیب یاب در صورت 
ک ریل، عدم راه اندازی نرم موتورهای تراول، نبود حفاظت های الکتریکی  توقف، سایش و استها
الزم برای موتورها، به روز نبودن نقشه های فنی و ادغام بودن سیستم کنترل و برق، باعث توقفات 

متعدد و بعضًا طوالنی مدت می شد که کاهش تولید را نیز به همراه داشت.
وی اضافه کرد: با توجه به درخواست شرکت فوالد مبارکه، جهت حل اجرای پروژه مذکور، شرکت 
ایریسا پس از بررسی و مطالعات اولیه از سال 1۳99 جهت ارائه پیشنهاد فنی و راهکار مناسب برای 
حل این مشکات اقدام کرد و پس از عقد و اباغ رسمی قرارداد پروژه به شرکت ایریسا، عمًال این پروژه 

از اردیبهشت 1۴۰۰ شروع شد.
کید بر اینکه اقدامات نهایی این پروژه تا پایان اسفند 1۴۰1 به اتمام خواهد رسید یادآور  نساجان با تأ
شد: شرکت ایریسا در این راستا جهت تهیه به روزترین مدل سیستم کنترل و برق و درایو متناسب با 

کر اقدام کرد؛ به طوری که این سیستم قابلیت بسیاری برای کنترل و عیب یابی دارد. سیستم استا

وی در ادامه با اشاره به برخی موانع و مشکات موجود در مسیر اجرای این پروژه افزود: شرایط 
سخت تأمین و حمل تجهیزات به واسطه تحریم های ظالمانه و بحران اپیدمی کرونا و مسائل ناشی 
از آن از عمده ترین مشکات پیرامون اجرای این پروژه بودند که خوشبختانه با پیگیری های مستمر 

و همت همکاران و متولیان پروژه رفع گردید.
او اضافه کرد: این پروژه در سه مرحله و با کمترین زمان توقف در شهریورماه با تعویض تابلوهای 
کر ۲ به مدت ۳ روز، در آذرماه با تعویض تابلوهای برق، قرار  برق و تغییرات در سیستم کنترل استا
کر 1 به مدت ۶ روز و همچنین در آذرماه با تعویض  دادن درایو جدید و تعویض سیستم کنترل استا

کر ۳ به مدت ۶ روز اجرا شد. تابلوهای برق، قرار دادن درایو جدید و تعویض سیستم کنترل استا
مزایای اجرای این پروژه از دیگر مواردی بود که نساجان به آن اشاره و اضافه کرد: افزایش 
کرها و کاهش زمان توقف، ایجاد سیستم مانیتورینگ و نرم افزاری برای بهره بردار  آماده به کاری استا
کر و برج ۰۴ براساس  کرها، ارتباط وایرلس استا جهت عیب یابی سریع، راه اندازی نرم و تراولینگ استا
جدیدترین دستورالعمل های ارتباطی، کاهش چشمگیر ساییدگی ریل ها و همچنین تهیه 

نقشه های فنی به روز از جمله این مزایاست.
مدیر اجرای این پروژه در پایان از مدیریت و کارکنان واحدهای اجرای پروژه های ناحیه آهن سازی، 
مواد خام و همچنین از حمایت های مدیریت عامل و کارکنان شرکت ایریسا که در اجرای 

موفقیت آمیز این پروژه همکاری داشتند، تشکر و قدردانی کرد. 
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خبــــــــــــــــر              بـــــــــــــــازار

سیـــــــــد رسول خلیــــــــــفه سلطانی، دبـــــــــــــــیر انجــــــمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران گفت: یکی از معضالتی که از پنج 
سال اخیر تا سال های آینده، یکی از چالش های مهم 
بود،  خواهد  و  بوده  فوالد  صنعت  در  سیاست گذاران 
مجوزهای فراوان اخذشده برای احداث واحدهای تولیدی 
در زنجیره فوالد است. طی سال های اخیر و از طریق پایش 
ح جامع فوالد با همکاری این انجمن و مسئولیت دولت  طر
کد ابطال شده و آن دسته از  تالش شد تا مجوزهای را
جوازهای تأسیس که در حال پیشرفت بودند، از حمایت 
برخوردار شوند. فرایند صدور مجوزها هم در وزارت صمت 
متمرکز بود تا سیاست گذاری های منسجمی اتفاق بیفتد تا 
اینکه در خردادماه امسال، وزارت صمت طی نامه ای صدور 
مجوز احداث واحدهای صنایع معدنی از جمله فوالد را از 
قید و بندهای قبلی آن آزاد کرد و وظیفه آن را به سازمان های 
استانی سپرد. اقدامی که شاید در حالت کلی، مثبت و در 
راستای حذف زمینه های فساد و رانت ارزیابی شود، اما در 
خصوص صنعت فوالد ایران که با وجود مقررات قبلی هم 
بیش از آنچه نیاز بوده، برایش مجوز صادر شده است، 

می تواند پیامدهای منفی به دنبال داشته باشد.
صدور ۱۰۰ میلیون تن مجوز فوالدی

گزارش دبیرخانه ستاد راهبری فوالد کشور از صدور ۳۰ میلیون 
تن مجوز احداث کارخانجات در زنجیره فوالد فقط در ۶ ماه 
گذشته حکایت دارد. در کنار این عدد قابل توجه، باید این 
کنون برای  نکته را هم در نظر گرفت که جمع مجوزهایی که تا
تولید فوالد صادر شده، به بیش از 1۰۰ میلیون تن می رسد که 
بسیاری از این مجوزها، قطعًا به مرحله بهره برداری نخواهند 
که اساسًا این میزان از حجم نیاز داخلی و پتانسیل  رسید؛ چرا
، برخی  صادراتی کشور به مراتب باالتر است. به عبارت دیگر
از جواز تأسیس ها با فشار مسئولین و مقامات محلی و یا با 
اهداف دیگری به جز توسعه و تولید در زنجیره فوالد اخذ 
می شوند و آمار و ارقام همین مجوزها می تواند سیاست گذاران 
که عاوه بر مسائل اقتصادی باید  را دچار سردرگمی کند؛ چرا
برای ابعاد زیرساختی، اجتماعی و حتی فرهنگی و امنیتی آن 

چاره اندیشی کنند.
راهبردهایی برای مدیریت مجوزهای کاغذی

سؤال اینجاست که با توجه به اجرایی شدن قانون تسهیل 
صدور مجوزها چه راهبردهایی برای کنترل و مدیریت فرایند 
این جواز تأسیس ها وجود دارد. با تصویب و اجرایی شدن این 
قانون، مدیریت مجوزها بسیار سخت شده است، اما می توان 
با تدوین راهبردهایی، متقاضیان مجوز برای ورود به صنعت 

فوالد را توجیه کرد.
یکی از این راهبردها در حوزه انرژی است. می دانیم که صنعت 
فوالد یک صنعت انرژی بر است و از آن سو، زیرساخت های 
انرژی در ایران طی سال های اخیر تحلیل رفته است؛ بنابراین 
دریافت مجوز تأمین انرژی و لحاظ نمودن راهکارهایی برای 
آن برای طرح هایی که در ابتدای مسیر و در مرحله اخذ مجوز 
هستند ضروری است. عاوه بر مسئله تأمین انرژی، بهینه سازی 
مصرف آن هم در اولویت قرار دارد و استفاده از تکنولوژی هایی 
نظیر شارژ گرم پیوسته در واحدهای ذوب و نورد یکی از این 
راهبردهاست. عاوه بر این سرمایه گذاران جدید باید محاسبات 
توجیه اقتصادی و فنی طرح خود را بدون در نظر گرفتن یارانه 
انرژی در کشور و با احتساب نرخ های بین المللی انجام دهند؛ 
که به نظر می رسد به تدریج در حال آزادسازی نرخ انرژی  چرا
برای صنایع کشور هستیم، هرچند که انرژی ارزان یکی از 
مزیت های نسبی کشور در توسعه صنعت فوالد بوده و بسیاری 
از واحدهای موجود بر اساس همین مزیت و البته وجود ذخایر 

غنی سنگ آهن و منابع انسانی کارآمد احداث شده اند.
راهبرد دیگر در این خصوص، الزام به دریافت مشاوره های 
تخصصی از مراجعی نظیر تشکل هاست. به عنوان فردی که 
بیش از ۳۰ سال از عمر خود را صرف توسعه و اعتای صنعت 
فوالد کشور کرده، دلسوزانه تصریح می کنم که باید تاش کرد تا 
سرمایه گذارانی که قصد ورود به زنجیره فوالد را دارند، در ابتدا 
مشورت های تخصصی و مؤثر بگیرند تا در خألهای تکنولوژیک و 
تقاضامحور این صنعت وارد شوند و از سرمایه گذاری غیرضروری 
که چنین سرمایه گذاری های به اصطاح  کنند؛ چرا پرهیز 
، نه تنها منافع ملی کشور را محقق نمی سازد، بلکه منافع  کور
مورد انتظار سرمایه گذاران را نیز برآورده نمی کند و نتیجه آن 
اتاف منابع ملی و معضل مازاد عرضه و تکنولوژی غیربهینه 

خواهد بود.
منبع: چیالن

خبر کوتاه

مجوزهای کاغذی
چالشی برای آینده صنعت فوالد

بورس و سهام

گهی آ

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

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهان

موضوع

ید، ساخت، حمل، نصب، تست و راه اندازی و تضمین عملکرد  طراحی و مهندسی، خر

پروژه تعویض رله های 6.6 و 63 کیلوولت توزیع برق شرکت فوالد مبارکه

ید 3۹6 تن فروکروم خر

یض شده تأمین تجهیزات نوار نقاله های تعر

ید، ساخت، حمل، نصب، تست و راه اندازی و تضمین عملکرد طراحی و مهندسی، خر

 پروژه متال کالد فوالد سبا

انجام عملیات طراحی، تهیه و تأمین تجهیزات، نصب و اجرای پروژه خط انتقال لجن از واحد

 احیا مستقیم 2 به واحد گندله سازی شرکت فوالد مبارکه

انجام عملیات طراحی، تهیه و تأمین تجهیزات، نصب، اجرا، تست و راه اندازی و عملیات ساختمانی 

پروژه 4 دستگاه سرند غلتکی زیر دیسک های 11 و 12 و 13 و 14 گندله سازی در شرکت فوالد مبارکه

ک ر ا مــد ل  ســا ر ا مهلــت 
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ه هــا  ژ و پر ی  ا جــر ا و 

ــعه س تو ی  ــا ه د ا د ر ا قر

ه هــا  ژ و پر ی  ا جــر ا و 

گهی فراخوان شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان  آ

نوع فراخوان

مناقصه عمومی

مناقصه عمومی

فراخوان عمومی

گهی فراخوان آ

گهی فراخوان آ

گهی فراخوان آ
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تعطیل

یال( قیمت  )ر

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

تغییرپایانی

 تغییر
)درصد(

 حجم معامله
)میلیون سهم(

1401/10/24

1401/10/25

1401/10/26

1401/10/27

1401/10/28

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1 . 0 0 0
2. 0 0 0

3. 0 0 0
4. 0 0 0
5. 0 0 0
6. 0 0 0
7. 0 0 0 6.30 0 6.4 60

0

6.44 0 6.4 0 0

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

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

 دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران مطرح کرد:

گهی: فراخوان شناسایی تأمین کننده  نوع آ
گهی:  شناسایی تولیدکنندگان داخلی گلوله های آسیاب قطر ۳۰ و ۴۰ میلی متر  موضوع آ
گهی: شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد گلوله های آسیاب  موردنیاز خود را از طریق  متن آ

تولیدکنندگان توانمند داخلی طبق مشخصات زیر تأمین نماید.
-تولید گلوله های آسیاب قطر ۳۰ و ۴۰ میلی متر به روش ریخته گری طبق مشخصات فنی

مدارک موردنیاز: 
1.مدارک مثبته در خصوص فعالیت در زمینه تولید گلوله های آسیاب

۲.نامه درخواست همکاری با ذکر زمینه فعالیت در سر برگ شرکت

۳.لیست کامل تجهیزات و امکانات درخصوص فعالیت در زمینه تولید گلوله های آسیاب
۴.لیست کامل مشخصات نفرات شرکت

5.دارا بودن حداقل توان مالی مورد تأیید فوالد مبارکه و ارسال مدارک مربوطه
۶.دارا بودن کارگاه تولیدی با توان تولید باال در روز

نحوه دریافت مدارک: متقاضیان می توانند جهت دریافت اطاعات و مشخصات فنی 
موردنیاز با کارشناس مربوطه درخواست خود را مطرح نمایند.

مرتضوی ۰۳1-5۲۷۳۳9۷5
مهلت ارسال مدارک: 1۴۰1/1۲/۲5

نحوه ارسال مدارک: متقاضیان می توانند از طریق پست مدارک خود را ارسال کنند.
آدرس پستی: اصفهان، کیلومتر ۷5 جنوب غربی، شرکت فوالد مبارکه، واحد خرید مواد مصرفی، 

مربوط به فراخوان گلوله های آسیاب. برسد به دست آقای مرتضوی کد پستی ۸۴۸۸1111۳1
اطالعات تماس با کارشناس: 

لطفًا جهت کسب اطاعات بیشتر در ساعات اداری )از ساعت ۸ الی 1۶( با شماره های 
۰۳15۲۷۳۳9۷5 و ۰91۳1۳1۴۳۶۴ مرتضوی تماس بگیرید.

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

گهی: : مزایده  نوع آ
گهی: فروش ضایعات نسوز )آجر نسوز، جرم، دریچه کشویی( از طریق مزایده  موضوع آ

عمومی 
مزایده شماره 1۴۰1۴۰۰۰۸۷ 

گهی: شرکت فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد ضایعات نسوز را از طریق مزایده  متن آ
عمومی به فروش برساند.

عاقه مندان به شرکت در مزایده می توانند جهت تهیه فهرست اقام و اسناد مزایده در روز بازدید 
از طریق واحد فروش اقام مازاد شرکت فوالد مبارکه اقدام نمایند . پیشنهاد های واصله در روز 
سه شنبه 1۴۰1/11/1۸ در محل شرکت فوالد مبارکه گشایش و صورت جلسه خواهد شد.  سایر 

اطاعات موردنیاز در اسناد مزایده شرح داده شده است. 

بازدید در تاریخ سه شنبه 1۴۰1/11/11 دریک نوبت، رأس ساعت 9 صبح در محل فوالد مبارکه 
)درب زرین شهر( با مکانیسم داخلی انجام می گیرد.

 موارد مزایده: ۲5،۰۰۰،۰۰۰ کیلوگرم ضایعات نسوز )آجر نسوز، جرم، دریچه کشویی( 
به صورت تفکیک نشده و جاروبکش

مدارک موردنیاز: 
طبق اسناد مزایده

نحوه دریافت مدارک: پیشنهاددهندگان می بایست پیشنهاد های خود را از ساعت 
11 تا 1۲ دوشنبه مورخ 1۴۰1/11/1۷ به آدرس اصفهان، کیلومتر ۷5 جنوب غربی، شرکت فوالد 
مبارکه، ورود از درب زرین شهر، ساختمان مرکزی، واحد فروش اقام مازاد )آقای اسماعیلی( 

تحویل نمایند.

مهلت ارسال مدارک:   1۴۰1/11/1۷ 
به پیشنهاد هایی که بعد از تاریخ مذکور ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.                                   

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

اطالعات تماس با کارشناس: سایر اطاعات موردنیاز در اسناد مزایده شرح داده شده 
است. در صورت نیاز به اطاعات بیشتر با تلفن ۰۳15۲۷۳۳19۳ )اسماعیلی( تماس حاصل 

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

 روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

شرکت فوالد امیرکبیر کاشان در نظر دارد اقالم ضایعاتی شامل ورق گالوانیزه درجه 
۲، ۳ و ۴ را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان جهت بازدید، دریافت 
اسناد مزایده و اعالم قیمت پیشنهادی، از تاریخ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ تا پایان وقت۱۴۰۱/۱۱/۰۴ از 

ساعت ۰۰: ۰8 صبح الی ۰۰: ۱۵ به نشانی کاشان کیلومتر ۱۴ جاده اردستان شرکت فوالد 
امیرکبیر کاشان، واحد بازرگانی مراجعه فرمایند.

 ارائه ضمانت نامه به مبلغ 5 درصد قیمت پیشنهادی برای شرکت در مزایده الزامی است.

شماره تماس کارخانه: ۷-555۰۳۸۴1-۰۳1 داخلی: ۳۳9، ۳۳۸، ۲۳۸
 دفتر تهران: ۲۲۶5۸۳51

 دفتر اصفهان: ۳۶۶5۰۲۸۶-۲۸9

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان آ

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان آ

گهی مزایده شماره 3654/1401600 شرکت فوالد امیرکبیر کاشان آ

بورس

حجــم عرضه)تن(
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یــخ تحویل تار

1 4 02 یــن  د ر و فر

آمــار معامالت محصوالت شــرکت فــوالد مبارکه در بورس کاالی ایران

نماد

P

محصول

ورق  رنگی

تاریخ معامله

1401/10/27

اداره     فــــــــــروش   بــــــــــــــــــــورس جــــمـــع    کــــــــــل

اطالعیه

ضمن عرض تبریک به مناسبت ایام سی امین سالروز افتتاح شرکت فوالد مبارکه، در 
سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان »تولید؛ دانش بنیان؛ اشتغال آفرین« نام 
نهاده شده است، به اطالع داوطلبان محترم شرکت کننده در مرحله اول فرایند استخدام 
شرکت فوالد مبارکه )آزمون کتبی( می رساند نتایج و اسامی پذیرفته شدگان این مرحله 
آزمون که در تاریخ های ۲۴ و ۲۵ آذرماه سال جاری برگزار شد، از طریق سامانه ثبت نام 
آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان به نشانیcoursereg.iut.ac.ir در تاریخ ۲۷ دی ماه 

اعالم و منتشر شده است.
با عنایت به اهمیت موضوع و سؤاالت متعددی که در این حوزه مطرح است، شایسته است از 

سوی داوطلبان عزیز به نکات ذیل توجه الزم مبذول گردد.
مراحل بعدی پس از آزمون کتبی:

در این مرحله، داوطلبانی که حدنصاب آزمون کتبی را کسب نموده اند از باالترین نمرات )به 
میزان چند برابر ظرفیت پذیرش در هر ردیف شغلی(، »مجاز به ادامه فرایند ارزیابی« شده اند و 
مراحل بعدی ارزیابی شامل کانون ارزیابی شایستگی، معاینات طب کار و هسته گزینش است 
که در نهایت به تدریج و بر اساس نیاز شرکت، تعداد 11۰۳ نفر که تمام مراحل فرایند را با موفقیت 
طی نموده باشند، به صورت قرارداد موقت و طبق ضوابط قانون کار و تأمین اجتماعی جذب 

شرکت خواهند شد.
نکات قابل توجه داوطلبانی که برای ورود به مرحله بعدی ارزیابی، مجاز شده اند:
الف(- داوطلبانی که مجاز به ورود به مرحله بعدی اعام شده اند چنانچه مدارک مخدوش در 
سامانه بارگذاری کرده باشند، برای ورود به مرحله بعدی مجاز نخواهند بود و از ادامه فرایند 

حذف خواهند شد.
ب(- داوطلبان مجاز شناخته شده، جهت انجام کنترل مدارک باید در تاریخ، ساعت و مکانی 
که در سامانه ثبت نام دانشگاه متعاقبًا اعام خواهد شد، مراجعه نمایند. عدم مراجعه داوطلب 

در زمان و مکان مشخص شده، به منزله انصراف ایشان از ادامه مراحل ارزیابی است.
ج(- همراه داشتن اصل مدارک ذیل توسط داوطلب، در زمان کنترل مدارک الزامی است:

1- اصل مدرک تحصیلی که بر مبنای آن در آزمون شرکت نموده اند.
۲- اصل شناسنامه
۳- اصل کارت ملی

۴- اصل کارت پایان خدمت
5- دو قطعه عکس

۶- تصویر سابقه معتبر پرداخت حق بیمه و همراه داشتن شناسه کاربری و رمز ورود به سامانه 
گواهی ریز حقوق و دستمزد( برای داوطلبانی که سابقه کار خود را در سامانه  تأمین اجتماعی )

ثبت نامی اعام نموده اند.
۷- مدرک ایثارگری که از طریق سامانه بنیاد شهید و امور ایثارگران قابل دریافت باشد )برای 

داوطلبان مشمول سهمیه ایثارگری(
ج(- پس از انجام مرحله کنترل مدارک، نفرات مجازشده، برای حضور در فرایندهای غربالگری 
سامت روان، طب کار و کانون ارزیابی مهارتی و شایستگی های رفتاری )برای مقطع دیپلم( 
یا حضور در کانون ارزیابی شایستگی های تخصصی و رفتاری )برای رده کارشناسی(، از طریق 

سامانه ثبت نام یا ارسال پیامک دعوت خواهند شد.

کید می گردد افرادی که در لیست چند برابر ظرفیت قرار گرفته اند و در مرحله  د(- مجددًا تأ
کنترل مدارک قادر به ارائه اصل مدرک )که به استناد آن مجاز به شرکت در آزمون شده اند( 
نباشند، به هیچ وجه مجاز به ادامه مراحل بعدی نخواهند بود و نتیجه آزمون آنان »غیرمجاز 

برای ادامه فرایند« خواهد بود.
ه( - افرادی که گواهی سابقه کار معتبر از سازمان تأمین اجتماعی یا از صندوق بازنشستگی 
ذی ربط در سامانه ارائه ننموده اند و در لیست چند برابر ظرفیت قرار گرفته اند، در صورت عدم 
صحت یا عدم امکان ارائه گواهی مذکور، به هیچ وجه مجاز به ادامه مراحل بعدی نخواهند بود.

و(- با توجه به اینکه کلیه اطاع رسانی های فرایند ارزیابی از طریق سامانه ثبت نام دانشگاه 
گاهی از اطاعیه ها و  انجام خواهد شد، داوطلبان می بایست در طول فرایند جذب، جهت آ
نتایج مراحل مختلف و تغییرات احتمالی، به طور مستمر به سامانه دانشگاه مراجعه نمایند 
و عدم اطاع داوطلب از نتایج مراحل، جزئیات یا تغییرات احتمالی فرایند، موجب هیچ گونه 

حقی برای وی نمی شود.
(- پاسخ گویی به هرگونه سؤال احتمالی داوطلبان، صرفًا از طریق رایانامه )ایمیل( ستاد آزمون  ز
دانشگاه صنعتی اصفهان به نشانی azmoon@of.iut.ac.ir یا شماره تماس ۰۳1۳۳915۳۲۶ 

انجام خواهد شد.
 ) ح(- کارنامه نمرات آزمون کتبی و ارزیابی شایستگی کلیه داوطلبان )اعم از مجاز و غیرمجاز
متعاقبًا و پس از اتمام فرایند کانون ارزیابی شایستگی، از طریق همین سامانه، بارگذاری و 

اعام خواهد شد.
 معاونت سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت فوالد مبارکه

اعالم نتایج مرحله اول آزمون استخدام سال 1401 شرکت فوالد مبارکه )آزمون کتبی(
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 در طیف وسیعی از صنایع و کاربردها، توسعه و استفاده از فوالدهای با عملکرد 
باال به کاهــــش انتـــــشار گازهای گلخــــــــانه ای )GHG( کــــمک می کنـــــــــد. 
فرموالسیون های جدید فوالدهای با کارایی باال، خودروسازان را قادر می سازد 
تا خودروهای قوی تر و سبک تری تولید کنند که مصرف انرژی بهینه تری دارند. استحکام فوالد 
همچنین به طراحان ساختمان این امکان را می دهد که از مواد کمتری استفاده کنند، بدون 
اینکه عملکرد سازه را به خطر بیندازند. فوالد بخشی از فناوری های نوآورانه ای است که مصرف 
انرژی در ساختمان ها را کاهش می دهد، زیرا فوالد یکی از کارآمدترین مصالح ساختمانی 
مدرن است که بیشترین نسبت استحکام به وزن را در بین مواد در دسترس ارائه می دهد و 

بسیار بادوام است.
امروزه حدود ۲5 میلیارد تن فوالد در محصوالت مختلف در حال استفاده است. فوالد 1۰۰ درصد 
قابل بازیافت است و می توان آن را به طور بی نهایت بازیافت کرد و این مهم امکان ایجاد محصوالت 
جدید از محصوالت قدیمی را بدون از دست دادن استحکام، شکل پذیری یا هر معیار مهم دیگری 
از عملکرد فراهم می کند. به همین دلیل است که فوالد یک ماده کلیدی برای ساخت وساز و تولید 

در سراسر جهان باقی می ماند.
امروزه فوالد، بازیافتی ترین ماده در جهان است. به طور متوسط ساالنه حدود ۶5۰ میلیون تن فوالد 
بازیافت می شود که شامل قراضه قبل و بعد از مصرف می شود. در جایی که سیستم های جمع آوری 
و جابه جایی وجود دارد، نرخ بازیافت بسیار باالست. به عنوان مثال، حدود 9۰ درصد وسایل نقلیه 
در سطح جهان بازیافت می شوند و نزدیک به 1۰۰ درصد فوالد در این خودروهای فرسوده، بازیافت 

می شود.

فوالد در حمل ونقل
حمل ونقل ریلی به فوالد در قطارها و ریل ها و زیرساخت ها نیاز دارد. برای سفرهای کوتاه یا متوسط، 
راه آهن زمان سفر و انتشار CO۲ را در هر کیلومتر سفر در مقایسه با سایر اشکال حمل ونقل کاهش 

می دهد.
در سال ۲۰19، حدود 91.۸ میلیون خودرو در سراسر جهان تولید شده است. فوالد مصرفی در هر 
کنون تقریبًا برای  خودرو به طور متوسط 9۰۰ کیلوگرم است. فوالدهای پیشرفته با استحکام باال ا
تمام طراحی های جدید خودرو استفاده می شود. فوالد بیش از 5۰ درصد وسایل نقلیه امروزی 
را تشکیل می دهد و استفاده از فوالدهای پیشرفته با استحکام باال، طراحی های سبک تر و 
بهینه تر خودرو را امکان پذیر می سازد که ایمنی را افزایش می دهد و مصرف سوخت را بهبود 

می بخشد.

هنگامی که رویکرد چرخه عمر برای مقایسه اجزای خودرو از لحاظ عملکردی معادل در نظر گرفته 
شود، فوالدهای پیشرفته با استحکام باال غالبًا از مواد رقیب با چگالی پایین تر عملکرد بهتری دارند 
و 5 برابر کمتر از آلومینیوم یا فیبر کربن CO2 در فاز تولید و ۷ برابر کمتر از منیزیم CO2 منتشر می کنند.

گریدهای جدید فوالدهای پیشرفته با استحکام باال به خودروسازان این امکان را می دهد که وزن 
خودرو را ۲5 تا ۳9 درصد در مقایسه با فوالد معمولی کاهش دهند. در یک خودروی معمولی 
خانوادگی با پنج سرنشین، با استفاده از فوالدهای پیشرفته با استحکام باال، وزن کلی وسیله نقلیه 

1۷۰ تا ۲۷۰ کیلوگرم کاهش می یابد که باعث کاهش انتشار ۳ تا ۴.5 تن گازهای گلخانه ای در کل 
 CO2 چرخه عمر خودرو می شود. این صرفه جویی در انتشار گازهای گلخانه ای بیش از کل مقدار

منتشر شده در طول تولید تمام فوالد استفاده شده در این خودرو است.
 بسیاری از اعضای انجمن جهانی فوالد درحال توسعه گریدهای جدیدی از فوالدهای نوآورانه با 
مقاومت باال تا 15۰۰ مگا پاسکال )MPa( هستند که به قطعات خودرو اجازه می دهد بدون به خطر 

انداختن ایمنی، نازک تر و سبک تر باشند.
فوالد در صنعت انرژی

صرف نظر از اینکه انرژی از سوخت های فسیلی، هسته ای یا تجدیدپذیر تولید شود، فرایند تولید و 
مسیرهای توزیع به فوالد متکی است. فوالد در دکل های برق، برای ساخت سکوهای نفتی دریایی 

و تقویت سازه های بتنی در نیروگاه های برق آبی استفاده می شود.
فوالد همچنین نقش کلیدی در تبدیل انرژی خورشیدی به برق یا آب گرم دارد و به عنوان پایه ای 
برای پانل های حرارتی خورشیدی و در پمپ ها، مخازن و مبدل های حرارتی کاربرد دارد. از فوالد 

برای ساخت وسایل الکترومغناطیس نیز بهره گرفته می شود.
فوالد ماده ای است که به خوبی در سازه های مدرن استفاده می شود و ما اغلب از کارایی طراحی 
آن ها غافلیم. نمونه بارز آن برج های فوالدی لوله ای است که برای توربین های بادی استفاده 
کنون در سراسر جهان نصب می شوند. به طورکلی، برج های بلندتر بازده تولید انرژی  می شوند و ا
بیشتری دارند، زیرا سرعت باد در ارتفاعات باالتر افزایش می یابد. فوالدهای جدید مورد استفاده در 
ساخت چنین برج هایی نسبت استحکام به ازای هر واحد وزن بسیار باالتری نسبت به سایر مصالح 
ارائه می دهند؛ بنابراین برج های بلندتر را می توان با استرس بسیار کمتری بر سازه برپا کرد. وزن کمتر 
همچنین این برج ها را قادر می سازد تا در بخش هایی تا ۳۰ متر ساخته و سپس مونتاژ و در محل 

نصب شوند.
تحقیقات در حال انجام برای تولید فوالدهای جدید که حتی قوی تر از نسل های قبلی خود هستند 

ادامه دارد و در نتیجه وزن برج های آینده به حداقل می رسد.

 علم و فناوری       

امنیت سایبری

دانشمندان با ایجاد یک سیستم هشدار اولیه 
همه گیری های آینده را پیش بینی می کنند

ناسا با تلسکوپ هابل بلعیده شدن یک ستاره
 توسط یک سیاه چاله را مشاهده کرد

بزرگ  مقیاس  نظارتی  برنامه  یک  از  استفاده  با  بریتانیایی  دانشمندان 
جدید متمرکز بر ویروس های تنفسی، قصد دارند برای همه گیری های 
کرده و از این طریق به توسعه  آتی یک »سیستم هشدار اولیه« فراهم 
 Wellcome کسن های مؤثر کمک کنند. این برنامه که توسط مؤسسه وا
Sanger )یک مرکز تحقیقات ژنومیک و ژنتیک در بریتانیا( راه اندازی 
شده، براساس کاری است که این سازمان در تعیین توالی میلیون ها ژنوم 
کووید-۱9 در طول همه گیری ویروس کرونا انجام داده است.

را  بلعیده شدن یک ستاره توسط یک سیاه چاله  به تازگی پدیده  ناسا 
مشاهده کرده و می گوید بر اثر این پدیده، ابری از غبار به اندازه منظومه 
از  نزدیک تر  فاصله ای  در  اتفاق  این  است.  آمده  وجود  به  شمسی 
معمول به تلسکوپ فضایی هابل رخ داده و این تلسکوپ توانسته آن 
را برای مدت زمان طوالنی تری رصد کند. آن ها می گویند این رویدادهای 
شکست کشندی )TDE( شامل ستاره هایی است که از بخت بد در حین 
حرکت از کنار یک سیاه چاله عبور می کنند.

استفاده از ربات تلگرام برای 
استفاده از حمالت فیشینگ 

کرده است افزایش پیدا

 VOIP گ تلفن های استفاده از با
Lorenz برای راه اندازی باج افزار

 Exchange اتمام پشتیبانی از
Server 2013 تا 90 روز دیگر

محققان امنیتی Cofense در تازه ترین تحقیقات بیان 
کردند که استفاده از ربات های تلگرام برای حمالت فیشینگ 

بین سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ افزایش پیدا کرده است.
 استفاده از ربات های تلگرام توسط مهاجمان روش جدیدی 
نیست، اما معموًال برای حمات فیشینگ استفاده می شود و به 
روشی محبوب و کم هزینه برای مهاجمان تبدیل شده است. 
مدیرعامل SlashNext گفته است مهاجمان به دنبال راه های 
جدیدی برای خودکارسازی حمات خارج از mailbox هستند. 
سازمان ها باید امنیت چندکاناله ایجاد کنند تا اطمینان حاصل 
کنند که کاربران در برابر سرقت اطاعات کاربری و پیوست های 
برنامه های واتس آپ و تلگرام محافظت می شوند. گفتنی است 
که باید به کاربران آموزش های الزم برای کلیک نکردن روی 
لینک های مخرب داده شود. همچنین ربات ها در حمات 

DDOS نیز مشارکت داشته اند.
infosecurity-magazine :منبع خبر

 اصالح آسیب پذیری ها برای جلوگیری از حمالت 
نصب  با  می توانند  مهاجم ها  و  نیست  کافی  باج افزار 
Backdoor این فرصت را داشته باشند تا در زمان مناسب 

حمله خود را آغاز کنند. 
از  می توانند  مهاجمان  که  دریافتند   S-RM محققان 
آسیب پذیری سیستم های تلفن های VOIP استفاده کنند و 
باج افزار Lorenz را نصب کنند. در طول بررسی این حمله، 
محققان دریافتند که هکرها پنج ماه قبل، از سرقت داده ها و 
رمزگذاری سیستم ها، به شبکه نفوذ کرده بودند. علی رغم اینکه 
قربانی وصله ها را برای این آسیب پذیری اعمال کرده بود، 
مهاجمان توانستند از آن سوءاستفاده و Backdoor را یک هفته 
قبل از اعمال این وصله نصب کنند. در این تحقیق مشخص  شده 
است که دسترسی اولیه توسط سیستم Mitel صورت گرفته 
است. شرکت های امنیتی Arctic Wolf و Crowdstrike قبًال هم 
مواردی را ثبت کرده بودند که باج افزار Lorenz از آسیب پذیری 
VIOP استفاده کرده است. گفتنی است سیستم های قربانی 
جدیدترین وصله ها را از قبل دریافت کرده بودند که به عنوان 
نمونه می توان به CVE-2022-29499 که در جوالی منتشرشده 
گ ها را حتی پس  است اشاره کرد. محققان توصیه می کنند که ال
از اعمال یا ارائه وصله های امنیتی بازبینی کنید. نظارت مستمر 
بر روی دسترسی های غیرمجاز و ترافیک های مشکوک نیز باید 

انجام شود.
thecyberexpress :منبع خبر

مایکروسافت هشدار داد که تا ۱۱ آوریل ۲۰۲۳، به 
پشتیبانی از Exchange Server 2013 خاتمه خواهد داد. پس 
از پایان تاریخ ذکرشده مایکروسافت دیگر پشتیبانی فنی برای 
این محصول ارائه نخواهد کرد. همچنین وصلههای امنیتی 
برای این محصول مطابق با آسیب پذیری های کشف شده 

ارائه نخواهد شد.
 بعد از تاریخ ذکرشده Exchange Server 2013 به فعالیت خود 
ادامه خواهد داد، اما با توجه به آسیب پذیری های جدید امکان 
به روزرسانی برای آن نخواهد بود. مایکروسافت توصیه کرده است 
که هرچه سریع تر مهاجرت به Exchange Server 2019 یا 
Exchange Online انجام شود تا بتوانید به روزرسانی های امنیتی 
گر به Exchange Online مهاجرت کنید،  را دریافت کنید. ا
می توانید از سرویس FastTrack مایکروسافت استفاده کنید. 
FastTrack بهترین شیوه ها، ابزارها و منابع را فراهم می کند تا 
مهاجرت به Exchange Online تا حد امکان بدون مشکل انجام 

شود.
bleepingcomputer :منبع خبر

ادامه بحث پرایس اکشن:
کانال ها می توانند جمع شونده باشند، مثل مثلث ها.

 

در تایم فریم های مختلف می توانید کانال های مختلفی مشاهده کنید 
که معکوس یکدیگر در حال شکل گیری باشند.

15min

30min 
 هر روند معموًال شامل دو فاز است:

اسپایک: قیمت بریک اوت می کند و پولبک ندارد که در این فا ز یک طرفه 

معامله می کنیم.
کانال: دوطرفه معامله می کنیم که معموًال دارای پولبک است.

Price Action  )Channels part3(

یم بورس بیاموز

خودروهای آماده شده برای حمل به یک کارخانه فوالد

کاربرد فوالدهای نوین

فوالد پیشرفته با استحکام باال

ج های توربین های بادی بر
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اختالالت حافظه در سالمندان

 اجتمـــــا             عـــــــی

استرس، عصبانیت یا خستگی بیش ازحد در میانسالی و 
افزایش خطر ابتال به زوال عقل

چهار رژیم غذایی شناخته شده جهان می توانند 
خطر مرگ زودرس را کاهش دهند

دانشمندان در یک مطالعه جدید نشان داده اند استرس، عصبی بودن 
یا خستگی بیش ازحد در میانسالی ممکن است خطر ابتال به زوال عقل را 
کثر سن ۴۵  افزایش دهد. محققان دانشگاه هلسینکی 69 هزار نفر با حدا
سال را بررسی کردند و از شرکت کنندگان خواستند پرسشنامه هایی درباره 
آن ها نشان می دهد  کنند. تجزیه وتحلیل  عالئم روان شناختی خود پر 
کسانی که از استرس، افسردگی، عصبی بودن یا خستگی رنج می برند، ۱۷ 
تا ۲۴ درصد بیشتر در معرض خطر زوال عقل هستند.

محققان با بررسی وضعیت تغذیه ای بیش از ۱۰۰ هزار داوطلب طی ۳6 
سال، اثر چهار رژیم غذایی شناخته شده در جهان بر سالمت جسمی را با 
یکدیگر مقایسه و به نتایج جالبی دست یافته اند. این محققان می گویند 
گیاهی و رژیم  رژیم غذایی سالم، رژیم غذایی مدیترانه ای، رژیم غذایی 
متناوب می توانند خطر مرگ زودرس به دلیل ابتال به بیماری های مختلف 
را کاهش دهند. در همگی این رژیم ها، گروه های اصلی مواد غذایی مانند 
غالت، میوه ها، سبزیجات، آجیل و حبوبات وجود دارد.

با نهایت تأسف در هفته گذشته، تعدادی از همکاران 
گرامی داغدار عزیزان خود شدند، ازجمله حجت اهلل 
زمانی شاغل در نورد سرد و سید میثم حسینی شاغل 
در  قراردادهای حمل ونقل در غم درگذشت پدر، مهدی 
محسن  ادیبی زاده شاغل در مجتمع فوالد سبا و 
عسگریان شاغل در نورد سرد در غم درگذشت مادر و 
سید رضا حسینی شاغل در دبیرخانه مرکزی و  علیرضا 
میزبانی شاغل در مجتمع فوالد سبا    در غم درگذشت  

برادر به سوگ نشستند.
همچنین  همکار بازنشسته شادروان فتح اهلل امیری 
فرد در اثر حادثه و  همکار شاغل شادروان بهرام شفیعی 
به علت تصادف رانندگی )خارج از فوالد مبارکه(  دار فانی را 

وداع گفتند  و به دیار حق شتافتند.
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 

در شماره هفته گذشته خبرنامه در مورد مهرطلبی 
به  و  گفتیم  سخن  روانی  ل  اختال یک  به عنوان 
گی های روانی فرد مبتال به مهرطلبی به طور مختصر  ویژ
اشاره کردیم. در این شماره به برخی راهکارها خواهیم پرداخت که به 

افراد مهرطلب کمک می کند بهتر و بیشتر از خود مراقبت کنند. 
قطعًا درمان هیچ بیماری یا اختالی، چه جسمی و چه ذهنی کار من و 
شما نیست. همیشه برای مشکاتتان از متخصص کمک بگیرید. اما 
آنچه خودتان می توانید برای کمک به درمان اختال شخصیت مهرطلب 
گر می خواهید الگوی مهرطلبی را بشکنید،  خود انجام دهید چیست؟ ا
تشخیص چگونگی بروز این رفتارها در زندگی شما اولین قدم است؛ افزایش 
گاهی در مورد روش هایی که برای جلب رضایت مردم استفاده می کنید،  آ
گاه  اهمیت ویژه ای دارد. تا زمانی که نسبت به کاستی های خودتان آ
گاهی در مورد  نباشید، نمی توانید آن ها را اصاح کنید؛ بنابراین باید از آ

رفتارهای مهرطلبانه و شکستن این الگوهای رفتاری شروع کرد.
فقط احساسات واقعی خود را ابراز کنید  

مهربان بودن، دوست داشتن، محبت کردن و… خصوصیات بسیار خوبی 
هستند، اما زمانی که واقعی باشند. شما قرار نیست به کسی باج بدهید تا 
رضایت او را جلب کنید. مهربانی، ناشی از تمایل به کسب تأیید هم نیست 
و به طورکلی هیچ انگیزه ای فراتر از این که بخواهیم اوضاع را برای شخص 
گر به ازای محبت، مهربانی و کمکی که  دیگری بهتر کنیم، در بر ندارد؛ پس ا
به افراد می کنید، به طور پنهانی مثًال دلتان می خواهد برای او عزیزتر شوید، 

احساسات و محبت واقعی در کار نیست. 

خودتان را در اولویت قرار دهید  
گر  شما برای کمک به دیگران به انرژی و جسمی و احساسی نیاز دارید. ا
از خود مراقبت نکنید، قادر به انجام کاری برای شخص دیگری نخواهید 
بود. اولویت دادن به نیازهای شخصی خودخواهانه نیست، بلکه یک 
رفتار سالم است. خیلی خوب است که یک فرد بخشنده و دلسوز باشید، 
بااین حال، احترام و رسیدگی به نیازهای خودتان هم مهم هستند. به 
خاطر داشته باشید که این نیازها می توانند مواردی ازجمله ارائه نظر در 
جلسه کاری، آشنا شدن با احساسات و نیازهای خودتان و درخواست 

آنچه در روابط خود نیاز دارید را شامل شود. 
حریم شخصی خود را تعیین کنید  

ایجاد مرزهای سالم گام مهمی در غلبه بر رفتارهای افراد مبتا به اختال 
مهرطلبی است. دفعه بعدی که کسی از شما کمک می خواهد یا شما برای 
شمای کمک کردن وسوسه می شوید، چند مورد را در نظر بگیرید، شاید 
تصمیمتان عوض شد. احساسی که نسبت به آن کار دارید چیست؟ آیا این 
کاری است که دوست دارید انجام دهید یا انجام دادنش برای شما سخت 
و آزاردهنده است؟ آیا مجبور خواهید شد وقت آزاد محدود خود را فدا کنید 
یا از انجام یک کار ضروری صرف نظر کنید؟ و این سؤال اساسی که آیا انجام 
این کار باعث می شود احساس خوشحالی کنید یا پا روی ارزش های 

شخصیتان می گذارید و حس بدی خواهید داشت؟
تا زمانی که از شما درخواست کمک نشده، مداخله نکنید  

مهم نیست چه مشکلی پیش آمده است؛ شما همیشه آماده کمک کردن 
و ارائه راه حل هستید. شما داوطلب انجام کارهای اضافه بر سازمان و 

خارج از شرح وظایفتان در محل کار خود می شوید یا وقتی که دوستی هر 
نوع مشکلی را ذکر می کند به او راه حل پیشنهاد می دهید. دفعه دیگر، خود 
را به چالش بکشید تا منتظر بمانید تا کسی صریحًا از شما کمک بخواهد. 
گر شریک زندگی تان در مورد  کارش غر زد، به جای ذکر نکاتی برای  مثًال ا
مقابله با شرایط، با گوش دادن نشان دهید چقدر به او اهمیت می دهید.

ازدواج با شخصیت مهرطلب  
گر با یک مهرطلب ازدواج کرده اید، می دانید که آن ها بدون هیچ اعتراضی  ا
گر چندان هم باب  به هر جایی که پیشنهاد بدهید، خواهند آمد حتی ا
میلشان نباشد، یا آنچه را که فکر می کنند می خواهید بشنوید به شما 
می گویند، فقط برای اینکه شما را خوشحال کنند. تا اینجای کار شرایط 
آن چنان هم بد به نظر نمی رسد، اما فقط شما نیستید که برای رضایتتان 
تاش می شود. ترکش مهر و محبت های همسرتان به شما هم می خورد. 
فشار روانی زیادی که شخصیت های مهرطلب متحمل می شوند، حتی 
ممکن است عملکرد روزانه آن ها را مختل کند. ممکن است در تربیت 
فرزندانتان هم دچار مشکل شوید. با همسر مهرطلبتان مایم باشید و 
کنش سالم نشان دادن به این  در درمان مهرطلبی او را همراهی کنید. وا
رفتارها نیاز به مشورت با یک متخصص دارد؛ با وجود این، اقدامات کلی 
هستند که می توانید در برخورد با شخصیت مهرطلب به کارگیرید: هنگام 
برقراری ارتباط با افراد مهرطلب به حقایق پایبند باشید؛ به افراد مهرطلب 
یادآوری کنید که گفتن »نه« چیز بدی نیست؛ با برقراری ارتباط متعادل، 

از تأثیرات رفتارهای مهرطلبانه برای شخص مهرطلب صحبت کنید.
www.haal.ir :منبع

در شماره قبلی خبرنامه به تعریف قلدری و ضرورت 
آموزش به کودکان در زمینه مقابله با قلدری پرداختیم 
که شخصیت کودک می تواند در اثر این  و گفتیم ازآنجا
رفتار آسیب هایی شدید و ماندگار ببیند که تا سال های زیادی آثار آن 
از بین نمی رود، الزم است پدر و مادرها در این زمینه به کودکان خود 
آموزش دهند. سپس به چند راهکار اشار کردیم. در این شماره به سایر 

راهکارها خواهیم پرداخت. 
۵-اعتمادبه نفس فرزندتان را تقویت کنید

قلدری موضوعی است که فرزند شما درهرحال، کم یا زیاد و دیر یا زود، 
در مدرسه یا جامعه با آن روبه رو خواهد شد. هرچه فرزند شما نسبت 
به خودش احساس بهتری داشته باشد، احتمال این که قلدری روی 
عزت نفس او تأثیر بگذارد کمتر خواهد بود. بهتر است به وسیله سرگرمی ها، 
فعالیت های فوق برنامه و تقویت ویژگی های منحصربه فرد او، برای ارتقای 

اعتمادبه نفس فرزندتان گام بردارید. 
۶-قبل از ورود کودک به فضاهای آنالین، درباره قلدری در این 

فضا به او آموزش دهید
قلدری آناین با قلدری به صورت حضوری تا حدودی متفاوت است و نیاز 
به مهارت هایی در این زمینه دارد. وقتی فرزندتان برای شروع به استفاده 
از رسانه های اجتماعی می کند، بافاصله به یادگیری مهارت هایی در 
زمینه حفظ حریم شخصی یا نحوه درست کار با شبکه های اجتماعی برای 
ک نگذاشتن  جلوگیری از قلدری احتیاج دارد. مهارت هایی مثل به اشترا
رمزهای عبور، بررسی تنظیمات حریم خصوصی به طور منظم با والدین، 
ک نگذاشتن محتوای خصوصی با دیگران، فوروارد نکردن مطالب  به اشترا
گر در  آسیب رسان ازجمله این موارد است. به فرزندتان توضیح دهید ا
فضای آناین چیزی باعث ناراحتی اش می شود، در اولین قدم و همیشه 
به شما اطاع دهد. همه چیز را با اسکرین شات و تاریخ مستند کند. 
گر فرد قلدر در فضای آناین جزو همکاسی های  ک کند. ا فرد قلدر را با

مدرسه کودک است، آن را با مستندات به مدرسه گزارش دهد. همچنین 
شما می توانید برای نظارت بیشتر بر فعالیت کودک در فضای مجازی 
و محافظت از فرزندتان در برابر زورگویی های آناین، از اپلیکیشن های 

نظارتی استفاده کنید.
۷-به کودک یاد دهید قلدر را با شوخ طبعی خلع سالح کند

فرد فرانکل، نویسنده کتاب »پیدا کردن دوستان خوب سخت است«، 
به قربانیان قلدری پیشنهاد می کند که به حرف های فرد زورگو پاسخ های 
طنزآمیز یا دلسردکننده بدهند. فرض کنید فرد زورگو به کودک می گوید:  »تو 
احمقی«، کودک باید جواب هایی تمرین شده مثل: »واقعًا؟«، »ممنون که 

اینو به من گفتی« بدهد.
در این صورت فرد قلدر نمی تواند لذت الزم را از زورگویی اش ببرد و کم کم 
گر فکر می کند  از این رفتار دست برمی دارد. به کودک توصیه کنید که ا
فضایی ناامن است )درمدرسه یا خارج از آن، مثا در مسیر مدرسه( و قلدر 
می خواهد به او صدمه بزند، از موقعیت دور شود و به یک بزرگسال بگوید 

چه اتفاقی افتاده است.
۸-مهارت های اجتماعی اولیه را به فرزندتان بیاموزید

متأسفانه قلدرها کودکانی را برای آزار انتخاب می کنند که از نظر مهارت های 
گر فرزندی دارید که دارای مهارت های اجتماعی  اجتماعی آسیب پذیرند. ا
ضعیف است، آموزش او را از همین امروز شروع کنید. گاهی اوقات بچه ها 
آن قدر خواهان پذیرش همساالن هستند که حتی زمانی که یکی از 
رهبران گروه شروع به بدرفتاری با آن ها می کند، همچنان در کنار آن ها 
گر فکر می کنید فرزندتان ممکن است آسیب پذیر باشد،  باقی می مانند. ا
به صحبت های او در مورد تعامات همساالنش گوش دهید و آموزش 
مهارت دوست یابی را به او آغاز کنید. این موضوع را به کودک یادآوری کنید 
که قلدرها با ایجاد احساس تنهایی و ناتوانی در قربانیان خود عمل می کنند. 
کودکان زمانی که با دوستان وفادار و بزرگساالن حامی ارتباط برقرار می کنند، 
قدرت خود را بازمی یابند؛ بنابراین یادگیری مهارت های اجتماعی برای 

مقابله با زورگویی و دفاع از خود در بچه ها ضروری به نظر می رسد.
9-از کودک بخواهید قلدری را به بزرگساالن گزارش دهد

گر درباره این موضوع با  گاهی ممکن است کودکان تهدید شده باشند که ا
کسی صحبت کنند، قلدری بیشتر خواهند دید. بسیاری اوقات نیز  کودکان 
نمی دانند تحت قلدری قرار گرفته اند و یا می ترسند و خجالت می کشند این 
موضوع را اطاع بدهند. این دقیقًا همان چیزی است که قلدر می خواهد. 
گاهی و ترس کودکان می تواند قلدری را ادامه دار کند. در واقع،  استفاده از ناآ
تنها با گفتن به بزرگساالن است که بچه ها می توانند قدرت را در دست 
بگیرند. وقتی یک قلدر متوجه می شود که نمی تواند قربانی را منزوی نگه 

دارد، بافاصله قلدری اش را متوقف می کند.
گر کودک شما تمایلی به گزارش قلدری ندارد، با او همراه شوید تا با معلم،   ا
مشاور یا مدیر مدرسه صحبت کند. به کودک آموزش دهید که در صورت 
لزوم و رخ دادن قلدری در فضای خارج از مدرسه، موضوع را به یک بزرگسال 
در دسترس یا پلیس اطاع دهد. در آموزش مقابله با قلدری به کودکان این 
موضوع را یادآور شوید که اطاع دادن به یک بزرگسال در مورد قلدری نشانه 
بزدلی نیست، بلکه حرکتی جسورانه و قدرتمندانه برای متوقف کردن آن 

فرد و رفتارش است.
به کودک خود بیاموزید که وظیفه او فقط محافظت از خود نیست، بلکه 
در قبال همساالن خود نیز مسئولیتی دارد. روان شناسان کودک معتقدند 
گر شاهد قلدری در  نیاز است در سنین مدرسه به کودک بیاموزید که ا
اطراف خود هستند کاری در جهت متوقف کردنش انجام دهند. بهترین 
مداخات می تواند شامل این موارد باشد: نزدیک کودکی که قربانی 
قلدری است بایستند و کم کم او را در جهت دیگر حرکت دهند و از موقعیت 
دور کنند. به سمت کودک قربانی قلدری بروند و بلند بگویند: »کجایی من 
دنبالت می گشتم« یا »معلم منو فرستاد تا پیدات کنم«. چنین کارهایی 

در زمینه متوقف کردن قلدری مفید به نظر می رسد.
www.kidzy.land :منبع

مهرطلبی چیست؟

آموزش مقابله با 
قلدری به کودکان

قسمت دوم

قسمت دوم

غالمحسین ابوالقاسمی آبروی
انرژی و سیاالت

روز بازنشستگی :  1۴۰1/۰۶/۳۰

کاوس آبروی
حمل و نقل و پشتیبانی

روز بازنشستگی :  1۴۰1/۰۶/۳۰

عبد الرسول کاظمی
فوالدسازی و ریخته گری مداوم

روز بازنشستگی :  1۴۰1/۰۸/۳۰

عیسی قلی غالمی دیزیچه
حمل و نقل و پشتیبانی

روز بازنشستگی :  1۴۰1/1۰/۳۰

غالمعباس کریمی کرکوندی
آهن سازی

روز بازنشستگی :  1۴۰1/1۰/۳۰

مرتضی سلمانی
تعمیرگاه مرکزی

روز بازنشستگی :  1۴۰1/1۰/۳۰

بازنشستگان فوالد 

در شماره قبلی خبرنامه به مبحث فراموشی و اختالل   
گفتیم بسیاری از این  حافظه در سالمندان پرداختیم و 
فراموشی ها در نتیجه عوامل دیگر ایجاد می شود و هر فراموشی 
به معنی زوال عقل نیست. از میان بیماری های مرتبط با 
الت حافظه، افسردگی را بررسی کردیم و در این شماره  اختال

به سایر عوامل خواهیم پرداخت.
برخی بیماری ها

هر بیماری ای که بتواند در سوخت وساز بافت مغز اختال ایجاد 
کند، باعث اختال در حافظه و قدرت شناخت در بیمار می شود. 
بیماری هایی مثل بیماری های حاد و مزمن تنفسی، بیماری 
نارسایی کبد و بیماری های غدد درون ریز مثل کم کاری و پرکاری 
تیروئید از آن جمله اند. توجه داشته باشید بیماری های تیروئید 
در سالمندان به شکل غیرمعمول تظاهر می کند و گاهی با عائمی 
مثل کم خوابی، فراموشی، کاهش تمرکز حواس، ضعیف شدن 

حافظه یا خستگی، خواب آلودگی و کوفتگی همراه می شود.
اختالالت تغذیه ای

مصرف نکردن برخی از مواد غذایی یا رژیم غذایی غلط در 
سالمندان و کمبود ویتامین ها و ریزمغذی ها گاهی به صورت 
یک عامل ثانویه بروز می کند و می تواند به علت سوء جذب این 
مواد در دستگاه گوارش یا دفع بیش ازحد آن ها از بدن به دلیل 
ابتا به یک بیماری اولیه، به وجود بیاید. استفاده از برخی داروها 
در سالمندان باعث جذب نشدن یا جذب کمتر ویتامین ها و 
ریزمغذی ها در بدن می شود. مصرف الکل و استعمال سیگار نیز 

در سوءجذب مواد مغذی در بدن نقش مهمی دارد.  
اختالل سطح هوشیاری به طور ناگهانی )دلیریوم(

این نقص موقت و برگشت پذیر در عملکرد مغز که خود را به شکل 
عملکردهای شناختی نشان می دهد به علل متفاوتی ایجاد 
، موارد مربوط به سوخت وساز  می شود. علل ساختمانی مغز
بدن، ایجاد سمیت و علل روانی از دالیل بروز دلیریوم هستند. این 
اختال سطح هوشیاری مختص سالمندان نیست و در هر سنی 
امکان بروز آن وجود دارد. اختال شناخت، ناتوانی در تمرکز فکر 

و کاهش دامنه توجه از عائم مشخص دلیریوم به شمار می رود.
عوارض جانبی برخی داروها

مصرف گروهی از داروها باعث تغییر در توانمندی شناختی فرد و 
حافظه او می شوند یا می توانند اختال شناختی جزئی موجود 
را تشدید کنند. فهرست بلندی از داروها وجود دارد که در فرد 
سالمند باعث افزایش گیجی و کاهش سطح هوشیاری می شوند. 
برخی از داروهای آرام بخش، داروهای فشار خون، داروهای 
ضداسید معده، داروهای ضدالتهاب، داروهای ضدپارکینسون 

و...  از جمله این داروها به شمار می آیند. 
اختالالت شناختی در سالمندی

 این باور که پیری بدون استثنا با نقص جسمی و هوشی عمیق 
کثر افراد سالمند توانایی های  همراه است، مورد تأیید نیست. ا
شناختی و جسمی خود را تا حد قابل توجهی حفظ می کنند. 
اندکی اشکال در حافظه می تواند جزو حالت طبیعی پیری باشد. 
خوش خیم  »فراموش کاری  گاهی  را  طبیعی  تغییرات  این 
سالمندی« یا »اختال حافظه وابسته به سن« می نامند. این 
تغییرات با توجه به شدت کمتر و عدم تداخل قابل ماحظه در 
عملکرد اجتماعی و شغلی از دمانس یا زوال عقل متمایز می گردد. 

بیماری فراموشی یا دمانس
این اختال با تخریب شدید حافظه، قضاوت، جهت یابی و 
کاهش شناخت در  شناخت مشخص است و همچنین به 
زمینه ثبات سطح هوشیاری اطاق می شود. ماهیت مستمر 
و ثابت تخریب، دمانس را از تغییر هشیاری و نقص های نوسان 
دار دلیریوم تفکیک می کند. اعمال شناختی که ممکن است در 
دمانس آسیب ببینند مشتمل اند بر هوش عمومی، یادگیری، 
ک، توجه و تمرکز،  حافظه، زبان، مسئله گشایی، جهت یابی، ادرا
قضاوت و توانایی های شخصیت بیمار که تحت تأثیر قرار می گیرد.
www.hamrahesalmand.com :منبع 

شادروان فتح اهلل امیری فرد شادروان بهرام شفیعی

قسمت دوم
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 ورزش             

در دومین دوره مسابقات آمادگی جسمانی بانوان 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران )ایمیدرو( که به میزبانی شرکت فوالد هرمزگان 
برگزار شد، بانوان ورزشکار   فوالد مبارکه با کسب عناوین دوم و سوم 

افتخار آفریدند. 
 در این دوره از مسابقات، بانوان ورزشکار فوالد مبارکه در رده سنی ۳۰ تا ۴۰ 
سال به عنوان نایب  قهرمانی دست یافتند و در رده سنی ۲۰ تا ۳۰ سال نیز 

مقام سوم را از آن خود کردند. شایان ذکر است در بخش تیمی این دوره 
از رقابت ها تیم های ذوب آهن، مس شهربابک و فوالد مبارکه به ترتیب 

مقام های اول تا سوم را از آن خود کردند.
گفتنی است تیم الف فوالد مبارکه   با حضور نیلوفر نیکوبخت، مریم جعفری 
و کتایون محمدی  به مقام سوم دست یافت و  در همین چارچوب، 
مقام سوم انفرادی رده سنی ۲۰ تا ۳۰  سال به  نیلوفر نیکوبخت و  مقام 

دوم انفرادی رده سنی ۳۰ تا ۴۰  سال به مریم جعفری اختصاص یافت.

تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان در هفته شانزدهم 
لیگ برتر از سد استقالل گذشت.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، 
دیدار تیم های فوتبال فوالد مبارکه سپاهان اصفهان و استقال تهران در 
چارچوب هفته شانزدهم لیگ برتر روز پنجشنبه در ورزشگاه نقش جهان 

برگزار شد و با نتیجه ۲ بر یک به سود سپاهان خاتمه یافت.
طایی پوشان در این دیدار با ترکیب پیام نیازمند، میاد زکی پور، نیلسون 
جونیور، محمد دانشگر، رامین رضائیان، مسعود ریگی، امید نورافکن، 
محمد کریمی، محمد علی نژاد، فرشاد احمدزاده و شهریار مغانلو بازی 
گردان مورایس توپ و  را آغاز کردند.در نیمه نخست این دیدار این شا

میدان را در اختیار داشتند، اما شانس با سپاهانی ها یار نبود .در ابتدای 
نیمه دوم شوت پرقدرت امید نورافکن از میانه میدان نخستین گل بازی 
را به نام فوالد مبارکه سپاهان ثبت کرد. در ادامه استقالی ها توانستند به 
گل تساوی دست یابند، اما  گل شدن پنالتی دقیقه آخر رامین رضاییان 

پیام آور شادی برای زردپوشان دیار زاینده رود شد.

تقدیر دبیر هیئت فوتبال استان اصفهان
 از باشگاه فوالد مبارکه سپاهان

سپاهان میزبان جام باشگاه های جهان

عملکرد مناسب باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در هفتٔه پانزدهم لیگ برتر 
فوتبال کشور و جام حذفی مورد قدردانی و سپاس دبیر هیئت فوتبال 
استان اصفهان قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه 
سپاهان، دبیر هیئت فوتبال استان اصفهان از عملکرد مناسب باشگاه فوالد 
مبارکه سپاهان در خصوص حفظ کیفیت چمن ورزشگاه نقش جهان پس 
از بارش های روز قبل مسابقه اصفهان و مس کرمان در هفته پانزدهم لیگ 
مسابقات فوتبال تقدیر کرد.

پس از قهرمانی تیم فوالد مبارکه سپاهان در بیست و دومین دوره 
رقابت های لیگ برتر کشتی فرنگی ایران، با پیشنهاد فدراسیون کشتی 
و اعالم آمادگی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، هشتمین دوره مسابقات 
کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان به میزبانی این باشگاه برگزار 
خواهد شد. به همین منظور نخستین جلسه ستاد برگزاری مسابقات 
جام باشگاه های کشتی فرنگی جهان در محل باشگاه برگزار شد و 
تقسیم وظایف جهت برگزاری هر چه بهتر این رقابت ها صورت گرفت.

 ورزش              ورزش             

   خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش

برگزیدگان پایگاه استعدادیابی

 امور ورزش فوالد مبارکه

لیست تیم ملی

کادمی سپاهان  با حضور دو ستاره آ

نفرات برتر

خبـــــــر کوتاه

دبل فوالد مبارکه سپاهان مقابل رقیب مستقیم

ینی بانوان فوالد مبارکه  افتخار آفر
در مسابقات آمادگی جسمانی ایمیدرو

قدم اول برای موفقیت در کوچک 
 ، کردن شکم و کاهش سایز دور کمر
داشتن اطالعات اولیه در مورد طرز 
کار عضالت اطراف شکم و چگونگی چربی سوزی 

در بدن است.
برنامه چهارهفته ای کوچک کردن شکم

انجـام حـرکات ورزشـی کوتـاه مختـص شـکم می توانـد 
انـدازه دور شـکم را کاهـش دهـد و بـه حـد مناسـب 
برسـاند. ایـن برنامـه ۲۰ دقیقـه زمـان می بـرد و بایـد 
به صـورت منظـم در طـول چهـار هفتـه انجـام گیـرد. 
ایـن برنامـه بـه شـکلی طراحـی شـده کـه بتوانیـد آن را 
در خانـه انجـام دهیـد و عضـات بخـش میانـی بـدن را 
تقویت کننیـد. شـما بایـد ایـن برنامه را سـه یـا چهـار بار 
در هفته انجام دهید. در روزهای باقی مانده هفته نیز 
باید تمرینات هوازی مانند دویدن و دوچرخه سواری 
انجـام دهیـد کـه ایـن مرحلـه نیـز شـامل تمرین هـای 
1۲ دقیقـه ای اسـت؛ بدین صـورت کـه بایـد ۳۰ ثانیـه 
بی وقفـه بدویـد و سـپس یـک دقیقـه بـه اسـتراحت 
بپردازیـد و سـپس دوبـاره آن را تکـرار کنیـد. ایـن برنامـه 
که تمرینی سنگین برای سوزاندن مؤثر چربی ها مفید 
اسـت ممکـن اسـت در ابتـدا دشـوار باشـد، امـا از هفته 

اول و دوم کـه بگذریـد روزبـه روز بهتـر می شـوید.
۱. منحنی معکوس

منحنـی معکـوس یکـی از ورزش هـای مخصـوص برای 

کوچـک کـردن شـکم اسـت و بـه ایـن ترتیـب انجـام 
می شـود: روی زمیـن دراز بکشـید و دسـت هایتان را 
کنارتان بگذاریـد. پاها را باال ببریـد و یک زاویـه 9۰ درجه 
نسـبت بـه زمیـن بسـازید. بـا پاهایتـان بـه شـکم فشـار 
کنیـد و پاهایتـان را تـا زاویـه ۴5 درجـه پاییـن بیاوریـد و 
سـپس در موقعیت نخسـت قـرار گیریـد. ۲5 مرتبـه این 
کار را تکرار کنیـد. در هفته سـوم و چهارم تعداد تکـرار را 

بـه ۴۰ مرتبـه برسـانید.

۲. پالنک
پانـک حرکتـی مخصـوص آب کـردن شـکم اسـت کـه 
ماننـد شـنای سـوئدی اسـت و بـه ایـن ترتیـب انجـام 
می شـود: روی کف دسـت و مچ پاهایتـان قـرار بگیرید. 
حـدود ۳۰ ثانیـه بـا بدنـی کامـًال صـاف در همیـن حالـت 
قرار بگیرید. در هفته سـوم و چهارم فشـار بیشتری را با 
باال بـردن یـک پـا وارد کنیـد. حـدود 15 سـانتی متر یک 
پـا را بـاال بیاوریـد و در همـان حالت چنـد ثانیـه بمانید. 
۲۰ تا ۳۰ بـار این حرکـت را انجـام دهیـد و 1۰ تـا 15 ثانیه بر 

روی هـر پا صبـر کنید.

3. دراز نشست
دراز و نشست یک حرکت خوب برای کوچک کردن شکم 
است که همه ما با آن آشنایی داریم. ۲5 مرتبه حرکت 
دراز نشست عادی را بی وقفه انجام دهید و تعداد آن را 

در هفته سوم و چهارم تا ۳5 مرتبه برسانید.

4. حرکت نرمشی اسکوات
حرکت نرمشی اسکوات یکی از این ورزش های مناسب 
برای کوچک کردن شکم است و به این ترتیب انجام 
می شود: پاها و شانه ها درحالی که سر پا ایستاده اید، از 
عرض بکشید. در این حرکت باید زانو و مچ پایتان رو به 
جلو، کمرتان صاف و سر روبه رو قرار گیرد. برای تکمیل 
شدن حرکت اسکوات به آرامی پایین بیایید و هنگامی که 

ران دو پایتان موازی هم قرار گرفت، دوباره به موقعیت 
اول برگردید. ۲۰ تا ۲5 بار این تمرین را تکرار کنید و با 
اضافه کردن یک پرش کوچک در هفته سوم و چهارم، 
در انتهای هر اسکوات و پیش از حرکت بعدی، می توانید 

بر  شدت آن بیفزایید.

۵. تمرین شبیه به کوهنوردی
تمرین شبیه به کوهنوردی یک حرکت مناسب برای 
کوچک کردن شکم است و به این ترتیب انجام می شود: 
در حالت شنا قرار بگیرید. برای اینکه وزن بدنتان روی 
کنید. زانوی  کامًال باز  دست هایتان بیفتد آن ها را 
راستتان را تا مقابل شانه راستتان جلو بیاورید و دوباره 
عقب ببرید و دوباره این حرکت را پای دیگرتان انجام 
دهید.۳۰ مرتبه و هر مرتبه 15 ثانیه این کار را تکرار کنید 
و این حرکت را ۴۰ مرتبه و هر مرتبه ۲۰ ثانیه در طول دو 

هفته دوم، تکرار کنید.

۶. باال آوردن ماهیچه سرینی بزرگ
باال آوردن ماهیچه سرینی بزرگ نیز یکی دیگر از حرکات 
ورزشی شکم است و به این ترتیب انجام می شود: 
مطابق شکل روی زمین دراز بکشید و زانوهایتان را خم 
کنید. باسن را با کمک ماهیچه های شکمی منقبض 
کنید و بدن را باال بیاورید. برای ثابت ماندن کف پاها را 
روی زمین فشار دهید. بدنتان را باال نبرید، کافی است 
شانه ها و زانوهایتان در یک خط قرار گیرند. این حرکت را 
۳۰ مرتبه تکرار کنید و به ۴۰ بار در دو هفته پایانی برسانید.

کوچک کردن شکم در یک ماه با ورزش

محمد ترکش، همکار گرامی شاغل در تعمیرگاه مرکزی، در مسابقات قهرمانی جودو پیشکسوتان استان مقام اول را کسب کرد.
ســتایش کرمــی، فرزنــد همــکار گرامــی رســول کرمــی، شــاغل در مدیریــت حســابداری مالــی در مســابقات کاراتــه قهرمانــی کشــور در رده ســنی 

نوجوانان رشته کاتا به کسب مقام اول نائل شد.
 سنا آرا، فرزند همکار گرانقدر محمد آرا شــاغل در واحد تصفیه خانه نورد گرم، در مســابقات تکواندو آزاد قهرمانی کیوروگی نوجوانان استان 

اصفهان به کسب مقام سوم نائل شد.
 آرمیــن قاســمی، فرزنــد همــکار گرامــی حســن قاســمی شــاغل در مجتمــع فــوالد ســبا، در مســابقات قهرمانــی بدمینتــون نونهــاالن اســتان 

اصفهان مقام سوم را به دست آورد.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و به 
نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، صمد مرفاوی سرمربی 
تیم ملی جوانان ایران، اسامی بازیکنان موردنظر خود را برای 
برپایی اردوی 5 روزه تهران مشخص کرد که در این میان دو 
بازیکن حرفه ای باشگاه سپاهان، محمدجواد حسین نژاد، حامد 

دانش خواه در لیست دعوت شدگان هستند.

موفقیت همکاران و فرزندان کارکنان در میادین گوناگون ورزشی

سنا آرا آرمین قاسمی  ستایش کرمیمحمد ترکش

موفقیت

ورزش

آوین فردی فرزند  همکار گرامی حامد فردی
شاغل در  ناحیه فوالد سازی

بنیامین مالکی فرزند همکار گرامی محسن مالکی 
 شاغل در تعمیرگاه مرکزی

دیانا بابایی فرزند  همکار گرامی حجت اله بابایی
شاغل در  فوالد سبا

کبر عاملی علی عاملی فرزند   همکار گرامی علی ا
شاغل در نورد سرد

کیان مصدق فرزند همکار گرامی مهدی مصدق
شاغل در  بخش جرثقیل سقفی

مهرو ملکی فرزند همکار گرامی  اسماعیل ملکی 
شاغل در فوالد سازی



امام محمد باقر )علیه السالم(:
خدا این دنیا را به نیکوکار و بدکار می بخشد، ولی »ایمان« را جز 

به برگزیدگان خلقش نمی دهد.
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حدیث

 فرهنــݡگــــی

امام محمدباقر )ع(، امام پنجم شیعیان   
بنا به روایتی در اول ماه رجب و بنا به روایتی در 
سوم صفر سال ۵۷ در مدینه دیده به جهان 
گشود. در تقویم جمهوری اسالمی ایران در 
حال حاضر یکم رجب به عنوان روز والدت آن 

حضرت ثبت شده است.
وی چهار ســال پیش از واقعه کربا به دنیا آمد و 
همراه پدر بزرگوارش در این واقعه جانسوز حضور 
داشت. پدرش امام سجاد )ع( و مادرش فاطمه 
بنت الحسن المجتبی )ع( هستند. چون َنَسب 
شریف امام محمدباقر )ع( هم از پدر و هم از مادر 
بــه امــام امیرالمؤمنیــن )ع( و حضــرت فاطمــه 
زهرا)س(ســام می رســد، به ایشــان علوی بین 
علویین و فاطمی بین فاطمیین گفته می شود. 
امام محمد بن علی )ع( مکنی به ابوجعفر و ملقب 

به باقرالعلم و باقرالعلوم است.
این امام همام پس از شهادت پدر ارجمندش 
امام زین العابدین )ع( در سال 95 قمری به 
مقام عظمای والیت و امامت شیعیان نائل 
شد و پیروان اهل بیت علیهم السام را در آن 
دریای مواج سیاسی و نظامی عصر خویش و 
هرج ومرج های آخر حکومت امویان به نیکی 

هدایت و رهبری کرد.
امام محمدباقر )ع( و پس از وی امام جعفر 
صادق)ع( از موقعیت مساعد روزگار سیاسی، 
برای نشر تعلیمات اصیل اسامی بهره جسته و 
دانشگاه تشیع و علوم اسامی را بنیان نهادند. 
محضر امام باقر )ع( مرکز علما و دانشمندان و 
راویان حدیث و خطیبان و شاعران بنام بود و در 

امام علی بن محمد )ع(، معروف به   
هادی و نقی، که دهمین امام شیعیان است، 
از ذی القعده سال ۲۲۰ قمری که پدر بزرگوارش 
به  معروف  )ع(  تقی  محمد  امام  حضرت 
ئمه )ع( به شهادت رسید، بنا به  جواداال
وصیت آن حضرت، مقام منیع امامت را بر 
عهده گرفت و آن هنگام، از عمر شریفش بیش 
از هشت سال و پنج ماه نگذشته بود و وی به 
مانند پدر ارجمندش در سنین کودکی به این 

مقام عظیم نائل آمد.
امام علی النقی )ع( در ایام امامت خویش با 
خافت شش تن از خلفای بنی عباس معاصر 
بود و آنان عبارت بودند از: معتصم، واثق، متوکل، 
منتصر، مستعین و معتز. رفتار این عده از خلفای 
عباسی با امام علی النقی )ع( متفاوت بود. برخی 
رفتار خصمانه و برخی دیگر رفتار متعادل تری 
داشتند، ولی همه آنان، در غصب خافت و 
نادیده گرفتن حقوق امامت، هم رأی و هم نظر 

بودند.
در میان آن ها، متوکل عباسی )دهمین خلیفه 
عباسیان( بیش از همه نسبت به اهل بیت )ع( 
و خاندان امامت و علویان صاحب نام، دشمنی 
می ورزید و از هر راه ممکن درصدد اذیت و آزار آنان 
برمی آمد. وی در سال ۲۴۳ قمری، امام علی 
النقی )ع( را از مدینه منوره به سامرا فراخواند و 
آن حضرت را برای همیشه از موطن اصلی وی و 

اجداد طاهرینش دور نمود.
امام علی النقی )ع( به مدت یازده سال در سامرا 
)پایتخت عباسیان( و در محله عسکر )منطقه 

هنگامی که رودکی پدر شعر فارسی دیده   
از جهان فروبست در روستای دیگری از 
سرزمین شعر فارسی در قریه باژ از ناحیه 
طابران طوس، فردوسی بزرگ ترین شاعر ملی 
ایران و یکی از بزرگ ترین حماسه سرایان 
جهان دیده به جهان می گشود. در این 

هنگام، سال ۳۲۹ ه ش بود.
نامش در برخی منابع »حسن« و در برخی دیگر 
»منصور« ثبت شده است؛ اما کنیه او را همه جا 
»ابوالقاسم« نوشته اند. از روزگار کودکی او چیزی 
نمی دانیم. نظامی عروضی، نویسنده ای که 
حدود یک قرن و نیم بعد از فردوسی می زیسته، 
او را از دهقانان طوس قلمداد کرده است. از 
گاهی هایی که از  گفته همین نظامی و از راه آ
احوال دهقانان آن روزگار داریم و نیز اشاره هایی 
که در شعر خود فردوسی هست، می توانیم 
دورنمایی از زندگی او را به دست آوریم. پدر 
فردوسی از دهقانان و دارای ثروت و رفاه بوده 
است. به تربیت فرزند عاقه داشته، او را به مکتب 
فرستاده، یا برای او معلم به خانه آورده بوده 
است. چنین برمی آید که فردوسی مدتی از روزگار 
کودکی و جوانی را در تحصیل دانش گذرانده 

والدت شکافنده دانش ها؛ 
امام محمد باقر )ع(

شهادت جانسوز
 امام علی نقی )ع(

نی نی پا

ین  فردوسی؛ بزرگ تر
حماسه سرای ایران

مناسبت

مناسبت

مشاهیر شهید

احمد در سال ۱۳۴۲ در خانه ای محقر، ولی 
باصفا در یکی از محالت قدیمی راوند کاشان کوی 
گشود. از همان بچگی  بند شیخ دیده به جهان 
فردی اجتماعی و بااخالق بود. در شش سالگی 
به مدرسه رفت؛ مدیران و آموزگارانش متفق القول 
او  داشتند.  اذعان  نیکویش  رفتار  و  اخالق  بر 
دوستدار قرآن و عاشق و دل سوخته اهل بیت )ع( 
تهیدستی  و  مالی  فقر  خاطر  به  احمد  بود. 
شغل  به  و  نداد  ادامه  تحصیل  به  خانواده اش 

گرد بنایی پرداخت. کارگری و سپس شا
رهبری  به  اسامی  انقاب  که  داشت  سال  پانزده 
امام خمینی در شرف پیروزی بود. او با جوانان و 
و مبارز  گاه  آ عاشقان والیت دوشادوش روحانیت 
و   1۳5۶ سال  اوایل  در  می پرداخت.  فعالیت  به 
بود  ایران  ملت  مبارزات  اوج  که  سال 1۳5۷  اواخر 
فعالیت چشمگیری داشت. در تظاهرات خیابانی 
کردن مردم برای راهپیمایی و  و راه اندازی و جمع 
مراسم در مساجد و تکایا و حسینه ها و زدن پوستر 
او  ایام نقش بسزایی داشت.  آن  امام و شعارهای 
گوش دل و جان  را به  کام و فرمان امام  همیشه 
امام  و  انقاب  سربازان  از  یکی  را  خود  و  می خرید 
از  بیرون  تا صبح در  از شب ها  می دانست؛ بعضی 
منزل فعالیت داشت و در جمع جوانان با مدیریت 

روحانیون دلسوز به سامان دهی امور می پرداخت.
 بعد از انقاب نیز در فعالیت های انجمن اسامی 
ازجمله  بود.  فعال  عضو  و  داشت  مشارکت  راوند 
فعالیت های انجمن اسامی جذب نونهاالن، قرائت 
کمیل در هر شب جمعه، جلسات هفتگی  دعای 
مراسم  و  محرم  ایام  در  و  قرآن  قرائت  و  سیاسی 
عزاداری اهل بیت )ع( بود. شهید احمد رفیعی در 
تشکیل پایگاه شهید قدوسی نقش بارزی داشت. 
احمد به فرمان امام جهت تشکیل بسیج و آموزش 
که  اسلحه و فنون نظامی جزو اولین نیروهایی بود 
آموزش دیده و پس از شدت گرفتن جنگ و تهاجم 
عراق به مرزهای میهن اسامی مشتاقانه وارد میدان 
جنگ شد. او یکی از چریک های جنگ های نامنظم 
کردستان بود و مدت سه سال و  شهید چمران در 
کردستان مشغول مبارزه بود  هشت ماه در جبهه 
گرفتن عملیات های جنوب طبق  از شدت  و پس 
جنوب  جبهه  به  سپاه  و  لشگر  فرماندهان  فرمان 

اعزام شد.
شهید احمد رفیعی به عنوان پاسدار رسمی در سپاه 
پاسداران انقاب اسامی کاشان در مأموریت های 
متعدد در جبهه های نبرد و عملیات های مختلف 
لشگرها  در  تدارکات  به عنوان  و  جست  شرکت 
و محورهای غرب مشغول خدمت به اسام شد؛ 

شهید احمد رفیعی راوندی

معرفی کتاب

نویسنده:
جمعی از نویسندگان
ناشر:
سوره مهر

کتــاب قصه هــای شــهر جنگــی مجموعه ای 
است از یازده داستان کوتاه از یازده نویسنده دربارٔه 
شهرهایی از ایران است که در دوران دفاع مقدس با 
جنــگ درگیــر بوده انــد. این کتــاب برای گروه ســنی 
نوجوانان نگاشته شــده و آنچه در مورد کلیت این 
قصه ها می توان گفت سادگی و صمیمت موج زننده 
در این قصه هاست که با احساسی مملو از حماسه 

و غم عجین شده است.
در داستان هر شهر، ماجرایی که بیش از هر چیز دیگر 
مورد توجه بوده، سوژه داستان شده و همراه با تخیل 
نویســنده داســتانی را ســاخته که به این ترتیب نسل 
جدید بــا زبانی ســاده بــا آن شــهر جنگــی و اتفاقاتش 

آشنا شوند.
نویسندگان این اثر عبارت اند از: محسن مطلق، داود 
بختیاری دانشــور، جعفر توزنــده جانی، اصغــر فکور، 
گلســتان جعفریــان، ناهیــد ســلمانی، ســید قاســم یا 
حســینی، داود امیریــان، اصغــر کاظمــی، محمدرضا 

بایرامی.
در ایــن مجموعــه داســتان کــه هر کــدام به یک شــهر 
اختصاص دارد، قصه هــا گاه از زبان شــهر و گاه از زبان 
یکی از اهالی این شهرها نگاشته شده و گاهی هم از زبان 
یکی از حیوانات )پلنگ( بیان می شوند و سعی شده تا 
فضای جنگ و چگونگی شروع آن و آزاد سازی تعدادی 
از این شهرها طوری برای بچه ها روایت شود تا تصویر 

ملموسی از آن زمان داشته باشند و از چگونگی شروع 
گاهی یابند. این داستان ها اغلب با  جنگ تحمیلی آ
زاویه دید سوم شخص و دانای کل بیان می شوند که 
برای نوجوانان مناسب تر است و شروع هر داستان با 
یک نقاشی همراه شده تا شاید مخاطب نوجوان بیشتر 
در حال و هوای فضای قصه قرار گیرد. در ذیل هر قصه 
ِشمایی از جغرافیای آن شهر و منطقه ارائه شده است 
که این البته تصویری ملموس از جغرافیای هشت سال 
جنگ و منطقه درگیری به مخاطب خاص خود عرضه 
می کند. آنچه در مورد کلیت این قصه ها می توان گفت 
سادگی و صمیمت موج زننده در این قصه هاست که 

با احساسی مملو از حماسه و غم عجین شده است.
بخشی از کتاب:

رزمندگان ابتدا امامزاده حســن را فتح کردند و بعد به 
ســوی بهین و بهروزان آمدند. عراقی ها دسته دســته 
پا به فــرار گذاشــتند و از میــداِن نبرد گریختنــد. تعداد 
زیادی از تانک ها و نفربرهای آنان به دست رزمندگان 
افتاد و تعدادی هم به آتش کشیده شد. حاال به تافی 
شهیدان ایران، اطراف شهر از جنازه های عراقی ُپر شده 
بود. روز سوم، ایرانی ها تا نزدیک مهران رسیده بودند. 
من از میان دوِد باروت و صدای انفجارها می توانستم 
طنین گام هایشان را بشنوم و به نجات مهران امیدوار 
شوم. ســاعت یازده صبح آن روز، یعنی یازدهم تیرماه 
سال 1۳۶5 مهران برای همیشه آزاد شد و از آن به بعد، 
دیگر طعم تلخ اســارت را نچشــید. من با خوشــحالی 
لحظات باشــکوه پیروزی را نــگاه می کــردم و از صدای 
تکبیر رزمنــدگان به وجد آمــده بــودم. آن روز یــک روز 

به یادماندنی بود.
www.taaghche.com :منبع   

جنگی شهر  قصه های 
  زنان جبهه شمالی

معرفی فیلم

معرفی اپلیکیشن

مستند »زنان جبهه شمالی« روایتگر زنان پشتیبان جنگ در 
شهر رودسر است که وقتی جنگ شروع شد مانند همه مناطق دیگر 
کشور که درگیر جنگ شده بودند، با این جریان همراه شد. در رودسر 
هم مانند سراسر ایران همه بخش های مختلف برای مقابله با دشمن 

همکاری کردند.
فاطمیه  انجمن  در   ، رودسر امام جمعه  جنیدی،  حاج آقا  همسر 
فعالیت های سیاسی و فرهنگی انجام می دهد و با شروع جنگ، 
پشتیبانی هایی نظیر بافت لباس گرم برای رزمندگان، درست کردن مربا 
و… را به همراه بانوان آن منطقه شروع می کنند. سال 1۳۶۶، با همراهی 
جمعی از زنان و دختران اقشار مختلف گیانی و با همکاری جهاد 
سازندگی، آشپزخانه گردان 1۴ صاحب الزمان در جبهه را به راه می اندازند. 
پخت تعداد زیادی غذا و آماده سازی تدارکات در این آشپزخانه انجام 
می شود. زنانی که آن روزها حضور داشتند، در این مستند از خاطرات 

خود یاد می کنند.
www.ammaryar.ir :منبع  

اپلیکیشن نی نی پا مانند یک روان شناس کودک در مسیر رشد 
و تربیت کودکتان همراه شماست. از قابلیت های این برنامه می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:
در این اپلیکیشن امکان پایش رشد جسمی-حرکتی، هیجانی-اجتماعی، 
کامی-ارتباطی و شناختی کودکتان از زمان تولد تا شش سالگی در 
حوزه های مختلف رشد با عکس و فیلم فراهم است. همچنینی در 
نی نی پا متناسب با سن کودکتان در حوزه های مختلف رشد بازی ها و 
فعالیت هایی با عکس و فیلم وجود دارد که می توانید با کودکتان انجام 
دهید و او را توانمندتر کنید. این اپلیکیشن راهکارهایی را برای برقراری 
دلبستگی ایمن با کودکتان در اختیارتان می گذارد که می تواند از بروز 
مشکات رفتاری، اضطراب و افسردگی و ... پیشگیری کند. در نی نی پا  
راهکارهایی برای برقراری رابطه با جنین و ارتقای سامت هیجانی مادر 
و جنین در دوران بارداری وجود دارد. نی نی پا با راهنمایی های خود  
به شما کمک می کند مسیر فرزندپروری با آرامش بیشتری طی کنید. 
همچنین می توانید از طریق اپلیکیشن سؤاالت خود را به شکل نوشتاری 
و صوتی از متخصصان بپرسید و پاسخ دریافت کنید.عاوه بر این ها، در 
نی نی پا می توانید پیشنهادهای متخصصان روان شناسی را در خصوص 
کتاب های کودک، کتاب های مخصوص مراقبین و فیلم ها و انیمیشن ها 
آموزنده ببینید و دنبال کنید. همچنین نی نی پا این فضا را در اختیار شما 
می گذارد که یک دفترچه خاطرات دیجیتالی برای کودکتان آماده کنید 
گی های  ک بگذارید. از جمله ویژ و خاطراتتان را با والدین دیگر به اشترا
دیگر این اپلیکیشن می  توان به  امکان اضافه کردن بیش از یک کودک در 
اپلیکیشن؛ استفاده از فیلم و عکس برای پایش ها و بازی ها؛ وجود پادکست 

برای تمام محتواهاو  رابط کاربری زیبا و ساده اشاره کرد.
 www.cafebazaar.ir:منبع   
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به طوری که شواهد نشان می دهد او در بیش از 15 تا ۲۰ عملیات با 
مسئولیت های متفاوت مستقیم در خط آتش حضور داشت.

سرانجام در تاریخ ۲۳ خردادماه 1۳۶۷ در آخرین لحظات پذیرش 
ک سازی مناطق مختلف جنگی همراه فرمانده خود در  قطعنامه و پا
یکی از محورهای شلمچه به درجه رفیع شهادت نائل گشت و تا ابد 

نام و یادش گرامی و جایگاهش رفیع ماند. 
بخش کوتاهی از وصیت نامه شهید:

من هیچ نمی خواهم، خداوند متعال بهشت را به آدمی عطا نکند و 
فقط در جوار رحمتش باشد و در کنار بندگان صدیقش باشد برایش 
بس است. بار الها با دلی شکسته و چشمی گریان و سوزی در سینه و 
آهی که در گلو خفه گردیده و به سویت آمده ام. آه چه زیباست اظهار 

عشق به معشوق و محبوب.
www.isaravand.blogsky.com :منبع  

مکتب تربیتی ایشان علم و فضیلت به مردم آموخته 
می شد. چنانکه شیخ مفید در »ارشاد« می نویسد: 
از هیچ کدام از فرزندان امام حسن )ع( و امام حسین 
)ع( این اندازه از علم دین و آثار و سنت و علم قرآن 
و سیره و فنون ادب که از امام باقر )ع( صادر شده، 
ظاهر نشده است. ابن حجر، دانشمند اهل تسنن 
نیز در مورد این امام بزرگوار می گوید: »او جامع علوم 
و شکافنده و توسعه دهنده علم بود. او نمایانگر علم 
بود و دانش را رفعت داد. قلب او مهذب و علم و عمل 
کیزه بود. او طاهر و مطهر بود، خلق او عالی  ک و پا او پا
بود و عمر او در اطاعت خداوند صرف شد. تبحری در 
عرفان داشت که زبان گویای آن نیست. سخنان او در 
عرفان و سیر و سلوک به حدی است که نمی تواند در 

این گفتار ضبط شود.«
از دیگر تاش های امام در راستای نشر تعالیم اسامی، 
مرجعیت علمی امام در پاسخ گویی به مسائل فقهی 
مردم بود. ایشان با برقراری حوزه درس، زدودن 
چالش های علمی و تحکیم مبانی معارف و اصول 
ناب اسامی با تکیه بر آیات قرآن با کج اندیشی ها 
مبارزه و تمام ابواب فقهی و اعتقادی را از دیدگاه قرآن 
بررسی کرد و به پرورش دانشمندان و فرهیختگان 

عصر خود و جنبش بزرگ علمی کمر بست.
www.shiastudy.ir :منبع  

مسکونی نظامیان( به حالت تبعید، زندگی نمود و در 
این مدت، تحت مراقبت و نظارت دستگاه امنیتی 
خافت قرار داشت و از تماس با دوستان و یاران 
خویش محروم بود. سرانجام در سوم رجب و یا به 
روایتی در ۲5 جمادی الثانی سال ۲5۴ قمری، در 
ایام خافت معتز عباسی، به وسیله معتمد عباسی، 
برادر خلیفه وقت، مسموم و در آن غریبه سرا، به 

شهادت رسید.
به هنگام شهادت آن امام همام، جز فرزندش امام 
حسن عسکری )ع(، کسی در بالینش حاضر نبود. 
امام حسن عسکری )ع( در ماتم پدر بزرگوارش، 
بسیار گریست و خود عهده دار غسل، کفن ودفن 
آن حضرت گردید. دوستداران اهل بیت )ع(، فقها، 
قضات، دبیران، امیران و حتی بزرگان دربار خافت در 
تشییع جنازه مطهر وی شرکت کرده و وی را در یکی از 

حجره های خانه اش دفن کردند.
کنون قبر شریفش، به همراه قبر مطهر فرزندش  هم ا
امام حسن عسکری )ع( و قبر خواهرش حکیمه 
خاتون دختر امام جواد )ع( و قبر نرگس خاتون مادر 
امام زمان )ع( در یک ضریح مقدس قرار دارد و در شهر 
سامرا، مزار شیعیان و دوستداران اهل بیت )ع( است.
www. golestanp.ir :منبع 

بوده، زیرا عاوه بر تاریخ و ادب فارسی، از ادبیات 
گاهی هایی داشته است. عرب و علوم دینی نیز آ
شاهنامه فردوسی حماسه ای منظوم، برحسب 
دست نوشته های موجود دربرگیرنده نزدیک به 5۰ 
هزار بیت تا نزدیک به ۶1 هزار بیت و یکی از بزرگ ترین 
و برجسته ترین سروده های حماسِی جهان است که 
سرایش آن دستاورد دست کم سی سال کاِر پیوسته 
این سخن سرای نامدار ایرانی است. موضوع این 
شاهکار ادبی، افسانه ها و تاریخ ایران از آغاز تا حمله 
عرب ها به ایران در سده هفتم میادی است. این 
اثر عظیم ادبی به سه بخش اسطوره ای )از روزگار 
کیومرث تا پادشاهی فریدون(، پهلوانی )از خیزش 
کاوه آهنگر تا مرگ رستم( و تاریخی )از پادشاهی 
بهمن و پیدایش اسکندر تا حمله اعراب به ایران( 

بخش بندی می شود.
www.imna.ir:منابع 
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