
تامین 94درصدی نیازهای 
فوالد مبارکه از داخل کشور

 در نشست مدیرعامل فوالد مبارکهمعاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه  اعالم کرد:
ح شد؛  با کارکنان معاونت خرید مطر

رئیس کنترل کیفی نورد گرم فوالد مبارکه 
اعالم کرد:

ارتقای کیفیت محصوالت گرم
 فوالد مبارکه

افزایش 18 درصدی عرضه 
محصوالت فوالد مبارکه به بازار 

داخل و رشد 15 درصدی درآمد
5 44

2و3
اقتدار بین المللی با تولید فوالدهای خاص

وزیر صمت در آیین رونمایی از ورق فوالد زنگ نزن توسط فوالد مبارکه تصریح کرد:

یادداشت مدیر مسئول
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 سازمان مدیریت صنعتی ایران در آخرین ارزیابی های خود برای 
بیست و پنجمین سال متوالی، شرکت های ایرانی را بر مبنای 32 شاخص اصلی 
ازجمله میزان فروش، ارزش افزوده، تعداد کارکنان، اشتغال، دارایی ها، بهره وری، 
صادرات و... مورد سنجش قرار داد که در این رتبه بندی 500 شرکت برتر ایران 
معرفی گردید و شرکت فوالد مبارکه در مقایسه با سایر شرکت ها، به عنوان یکی 

از بهترین شرکت های ایرانی انتخاب و معرفی شد.
شرکت فوالد مبارکه اصفهان به عنوان یکی از مجموعه شرکت های بزرگ و پیشرو 
کشور، همواره در تالش بوده تا نقش پایدار، مؤثر و سازنده ای در توسعه صنعتی و 
اقتصادی کشور ایفا کند که به استناد ارزیابی های صورت گرفته در ادوار مختلف، 
در این موضوع توفیقات زیادی داشته، به گونه ای که در رده بندی های چند سال 
، در رتبه های نخست رتبه بندی قرار داشته و تالش این گروه صنعتی برای  اخیر

کسب رتبه های بهتر ادامه دارد.
کسب رتبه اول  باالترین ارزش افزوده،  بیشترین سودآوری در میان شرکت های 
ایرانی، کسب رتبه اول فروش در گروه فلزات اساسی و رتبه چهارم در شرکت های 
ایرانی، کسب رتبه چهارم اشتغال زایی در کشور با به کارگیری 24.285 نفر در مجموعه 
شرکت ها و کسب رتبه نهم بیشترین دارایی در میان شرکت های کشور تنها بخشی از 
افتخارات فوالد مبارکه در راستای ارتقای جایگاه سازمانی و منزلت ملی و بین المللی 

ایران اسالمی است.
توفیقات شرکت های ایرانی در حوزه تولید، اقتصاد، بهره وری، اشتغال زایی و 
سودآوری در شرایطی شکل گرفته که فشارهای بین المللی به ویژه در عرصه اقتصاد 
و صنعت در ماه های اخیر به باالترین سطح خود رسیده و تحریم های ظالمانه، 
محدودیت های مالی و ارتباطی در واردات نیازمندی های صنعتی و صادرات 

محصوالت، مانعی اساسی بر سر راه فعالیت شرکت ها بوده است. 
آینده پژوهی برای فعالیت های فوالد مبارکه متناسب با اَبرروندهای جهانی، 
بهره گیری از نوآوری و فناوری، استفاده از دانش و فناوری شرکت های دانش بنیان، 
ایجاد زنجیره های تأمین بین المللی، توسعه برند با هدف جذب و استقرار نخبگان 
و توسعه خدمات و مسئولیت های اجتماعی و اقدامات دوستدار محیط زیست 
ازجمله راهبردهایی است که شرکت فوالد مبارکه برای ارتقای جایگاه خود به آن ها 

اهتمام دارد.
در آستانه چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقالب پرعزت ایران اسالمی، شرکت 
فوالد مبارکه به عنوان مولود این  انقالب بر خود می بالد که تمامی توفیقات را در این 
برهه تاریخی به یمن تالش و عزت متخصصان ایرانی به دست آورده است و در مسیر 
کسب عزت و تعالی کشور، هم قسم با سایر جهادگران میهن در میدان های مختلف، 

از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

یابی های ملی فوالد مبارکه نشان از مسیر درست این شرکت دارد نتایج ارز

امام علی )علیه  السالم(:

، کلید رسیدن است صبر
 و کامیابی سرانجام کسی است

 که شکیبایی می ورزد.

اطالعیه
برنامه هــای دهه فجر

تاریخ
 12 بهمن

12 بهمن

12 بهمن

 
12 بهمن

 
13 بهمن
14بهمن

 15 بهمن 

 16 بهمن
 16 بهمن

16 بهمن

 17 بهمن
17 بهمن
 18 بهمن
18 بهمن
 19 بهمن
 19 بهمن

22بهمن

22 بهمن

توضیحات
 امور فرهنگی روابط عمومی

 ) گیت ورودی  پرسنل ) ورود پرسنل شیفت و روزکار

ساعت 9:33  همزمان با  لحظه ورود  امام راحل )ره(

یادمان شهدای گمنام شرکت 
ساعت 9:33 همزمان با ورود امام )ره(

گلزار شهدای شهرستان های استان 

محل برگزاری نمازجمعه شهرستان های استان

 خانواده شهدای شرکت -نماز مغرب

ساعت11-نواحی فوالدسازی و نورد سرد
پایگاه های بسیج حوزه شهید موحدیان فوالد مبارکه

امور ورزش شرکت - استخر داخلی شرکت

نماز ظهر و عصر- مسجد جامع و نمازخانه های سطح شرکت 
روابط عمومی و آموزش شرکت 

امور ورزش- سالن ورزشی صفاییه
ساعت 8:30 صبح 

ساعت 9 صبح - سایت فرودگاه بالگرد

ساعت 11- مسجد جامع شرکت

ساعت 9 صبح - میدان فلسطین 

روابط عمومی

برنامه
آذین بندی ورودی شرکت، خیابان ها و ساختمان های شرکت به مناسبت دهه مبارک فجر

 علیه( وآغاز دهه فجر
ویژه برنامه ورود حضرت امام )رحمه ال�ل

)اجرای برنامه های متنوع به همراه پذیرایی (
 علیه( وآغاز دهه فجر 

ویژه برنامه ورود حضرت امام )رحمه ال�ل
)به صدا درآمدن صوت لوکوموتیوها- جرثقیل های نواحی(

تش نشانی  در سطح شرکت رژه خودرویی یگان حفاظت فیزیکی و آ
  گلباران و ادای احترام مدیران و کارکنان شرکت به تمثال حضرت امام)ره( و

 غبارروبی شهدای گمنام
ادای احترام به مقام شامخ شهدا،غبارروبی و گل افشانی قبور شهدای گرانقدر 

شرکت در نماز جمعه اصفهان و شهرستان های استان توسط بسیجیان وکارکنان شرکت 
دیدار و بازدید از خانواده شهدای فوالد مبارکه و اجرای برنامه خاص ویژه تولد 

حضرت علی علیه السالم  توسط بسیجیان ناحیه سبا
جشن ویژه پیروزی  انقالب اسالمی در نواحی  فوالد سازی  و نورد سرد 

شروع مسابقات ورزشی ,فرهنگی  به مناسبت دهه فجر  در پایگاه های بسیج شرکت 

برگزاری مسابقات شنای تخصصی  به مناسبت دهه فجر انقالب 
ویژه کارکنان و پیمانکاران شرکت 

 علیها 
عزاداری شهادت حضرت زینب سالم ال�ل

شروع اکران فیلم های فاخر سال های اخیر به مناسبت دهه فجر انقالب اسالمی
مجموعه مسابقات ورزشی  ویژه کارکنان خانم شرکت 

گردهمایی و ورزش صبحگاهی کارکنان فوالد سبا

گرد همایی  و ورزش صبحگاهی کارکنان شرکت همراه با اهدای هدیه

جشن بزرگ انقالب با حضور  مدیران و کارکنان شرکت و مسئوالن استانی و  منطقه

شرکت در راهپیمایی کارکنان و پیمانکاران فوالد مبارکه از مسجدالقدس به سمت
 میدان امام اصفهان و نیز شهرستان مبارکه 

غرفه فرهنگی  فوالد مبارکه در محل میدان امام)ره( اصفهان و  مبارکه 
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پر شدن۴۰ درصدی سدهای کشور
کی از پر شدن ۴0 درصدی و خالی بودن 60 درصدی ظرفیت مخازن سدهاست. میزان ذخایر آبی سدهای کشور ۱۹ میلیارد و ۹60 میلیون مترمکعب است که حا

ک سرمایه گذاری هزار میلیارد دالری در زمینه انرژی پا
بحران انرژی موجب شد سرمایه گذاری جهانی بر منابع انرژی کم آالینده در سال ۲0۲۲، به رکورد ۱.۱ تریلیون دالر صعود کند.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار صدها تن از 
تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعاالن عرصه های دانش بنیان، 
آینده روشن کشور را نیازمند رشد سریع و مستمر اقتصادی 
خواندند و با اشاره به اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با 
عدالت در برنامه هفتم توسعه، به تبیین دالیل و الزامات رشد 
کید کردند: حل مشکالت محسوس  اقتصادی پرداختند و تأ
معیشتی و دشواری های زندگی خانوارها، رشد اقتصادی را 

کامًال ضروری کرده است.
ایشان، نام گذاری سال جاری به نام سال »تولید، دانش بنیان، 
اشتغال آفرین« را تا حدودی ناشی از دیدار سال گذشته با فعاالن 
اقتصادی خواندند و افزودند: نمایشگاهی که دو روز قبل بازدید 
شد، نشان می داد کارهای نسبتًا خوبی در زمینه شعار سال انجام 
شده، ضمن اینکه سخنان فعاالن اقتصادی در این دیدار درباره 
پیشرفت اقتصادی کشور، امیدها و نویدهای خوبی می دهد و 
شاخص های رسمی نیمه اول سال ۱4۰۱ هم عمدتًا نشان دهنده 

حرکت و رشد است.
حضرت آیت ال�ل خامنه ای با اشاره به برخی توقعات تولیدگران از 
ایشان افزودند: البته روش بنده ورود به مسائل اجرایی نیست 

کید، آن ها را دنبال می کنم. اما راه را نشان می دهم و با اصرار و تأ
رهبر انقالب در ادامه سخنانشان در دیدار با تولیدگران، کارآفرینان 
و فعاالن عرصه های دانش بنیان به تبیین حرف اصلی و مهم خود 

یعنی ضرورت رشد اقتصادی سریع و مستمر پرداختند.
حضرت آیت ال�ل خامنه ای ضعف های مدیریتی و مسائلی نظیر 
تحریم ها و تمرکز کشور بر مسئله هسته ای و درنتیجه شرطی 
شدن اقتصاد را ازجمله علل مهم عقب ماندگی اقتصادی در 

دهه نود برشمردند.
رهبر انقالب در تبیین چرایی نیاز به رشد سریع و مستمر 
کمیتی، تولیدگران و فعاالن  اقتصادی، همه مسئوالن دولتی و حا

اقتصادی را به تمرکز و دقت در 4 دلیل عمده فراخواندند.
دلیل اول، مشکالت محسوس معیشتی مردم و دشواری های 
موجود در رفاه خانوارها بود. ایشان این مشکالت را دلیل بسیار 
مهمی برای درک ضرورت رشد سریع اقتصادی خواندند و 
گفتند: رفع فقر و مشکالت معیشتی مردم و تأمین رفاه و آسایش 
آنان، بدون رشد اقتصادی عالج پذیر نیست و همه مسئوالن و 
افراد دارای توانایی های مدیریتی، فکری و مالی، در این زمینه 

مسئولیت سنگینی دارند.
ضرورت ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد منطقه و جهان و ایجاد 
غ التحصیل دو دلیل دیگری بود که  اشتغال برای میلیون ها فار

رهبر انقالب در این زمینه بیان کردند.
ایشان گفتند: وجود جواِن متخصِص تحصیل کرده افتخار است 
اما بیکاری او باعث سرافکندگی است، جوان کارآمد تحصیل کرده 
از کشور، شغل و امکان پیشرفت علمی می خواهد و بدون ایجاد 
شغل برای آنان نباید بگوییم چرا مهاجرت می کنند و طبعًا ایجاد 
شغل برای این مجموعه عظیِم متخصص و توانمنِد جوان، رشد 

سریع و مستمر اقتصادی می طلبد.
دلیل چهارم رهبر انقالب در تبیین ضرورت رشد اقتصادی، 
وضع مبهم جمعیت کشور ازلحاظ جوانی در آینده ای نه چندان 

دور بود.
بخش بعدی سخنان رهبر انقالب به بیان الزامات و لوازم تحقق 
رشد اقتصادی اختصاص داشت. الزاماتی که بخشی از آن ها 
به مسئوالن، برخی به فعاالن اقتصادی و بخشی هم به مردم 

مربوط می شود.
حضرت آیت ال�ل خامنه ای در این زمینه »افزایش سرمایه گذاری 
برای تولید« و »ارتقای بهره وری« را دو رکن مهم و الزام اساسی رشد 
اقتصادی خواندند و گفتند: در برخی بخش ها ازجمله چگونگی 

مصرف منابع طبیعی، بهره وری واقعًا پایین است.
»وجود چشم انداز راهبردی و برنامه بلندمدت در دستگاه های 
اجرایی و حکومتی« الزام دیگری بود که رهبر انقالب به آن 
اشاره کردند  »ارتقاء دانش و فناوری« نیز دیگر الزام مهم 
رشد اقتصادی بود که رهبر انقالب به آن پرداختند و توجه 
کز علمی- پژوهشی را به آن جلب کردند.  دانشگاه ها و مرا
»افزایش بهره وری« در همه بخش ها ازجمله در فعالیت نیروها 
و کارمندان دستگاه های دولتی و در چگونگی مصرف منابع 
طبیعی ازجمله آب نیز در بحث الزامات رشد اقتصادی، مورد 

تبیین رهبر انقالب قرار گرفت.
ایشان »رقابت پذیر کردن کاالها و خدمات« با افزایش کیفیت و 
کاهش قیمت محصول نهایی را از دیگر لوازم رشد اقتصادی کشور 
برشمردند و گفتند: این مسئله در عرصه صادرات اهمیت فراوانی 
دارد.»بهبود محیط کسب وکار« ششمین الزام دست یابی به رشد 
کید  اقتصادی باال و پایدار بود که رهبر انقالب چندمین بار بر آن تأ
کردند و گفتند: باید کاری کنیم که مردم بتوانند به راحتی، تولید و 

کسب وکار و دادوستد کنند.

درمحضر والیت

خـبــــــــــــــــــر

حل مشکالت محسوس 
معیشتی و رفاه خانوار بدون رشد 

اقتصادی ممکن نیست

روز پنج شنبه 13 بهمن ماه، هم زمان با ایام ال�ل 
دهه مبارک فجر انقالب اسالمی، با حضور وزیر 
صنعت، معدن و تجارت، استاندار اصفهان، جمعی 
از نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسالمی و مسئوالن 
اصفهان و منطقه،  از ورق فوالدی زنگ نزن که به دست توانمند 
کارکنان فوالد سبای فوالد مبارکه برای نخستین بار در جنوب غربی 
آسیا و شمال آفریقا تولید شده است، رونمایی شد و شرکت فوالد 
 به جمع معدود تولیدکنندگان این محصول باارزش 

ً
مبارکه رسما

فوالدی در دنیا پیوست.
سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در جریان سفر 
خود به اصفهان، ضمن حضور در فوالد مبارکه و بازدید از خطوط تولید 
این شرکت و رونمایی از ورق فوالدی زنگ نزن گفت: از ابتدای سال، تولید 
فوالدهای خاص با ارزش افزوده باال در دستور کار تمامی فوالدسازان 
کشور قرار گرفته است و خوشبختانه در همین راستا، کارکنان فوالد 
مبارکه توانسته اند با دست یابی به فناوری تولید فوالدهای زنگ نزن، این 
محصول باارزش را برای نخستین بار در جنوب غربی آسیا و شمال آفریقا 
تولید و عرضه کنند؛ ازاین رو کسب این دستاورد ارزشمند را به تمامی ملت 

شریف ایران صمیمانه تبریک می گویم.
وی در ادامه تصریح کرد: طی چهل سال اخیر، ایران راه جدیدی را آغاز 
کرده و خوشبختانه در تمامی حوزه ها به دستاوردهای بسیار خوبی 

دست یافته است.
وزیر صمت گفت: بدون استثنا بسیاری از رهبران و کارگزاران کشورهای 
مختلف در سفرهای خود به ایران با مشاهده دستاوردهای کسب شده، 
به شدت ابراز شگفتی می کنند که ایران در شرایط تحریم توانسته به 

چنین دستاوردهایی دست یابد.
مردم باید از دستاوردهایی که در فوالد مبارکه رقم خورده 

گاهی یابند به طور کامل آ
کید  وی با اشاره به اهمیت اطالع رسانی دستاوردهای سال های اخیر تأ
کرد: مردم باید از چنین دستاوردهایی که در فوالد مبارکه رقم خورده است 

گاهی یابند. به طور کامل آ
فاطمی امین در ادامه سخنان خود اظهار کرد: صنعت فوالد ایران توسعه 
و پیشرفت قابل توجهی داشته است. در حال حاضر حدود ۳۰ میلیون تن 
فوالد در کشور تولید می شود و با چنین ظرفیتی در بین ده کشور اول دنیا 
قرار داریم. این در حالی است که علی رغم کاهش تولید فوالد در جهان 
طی ماه های اخیر، توانستیم در نوامبر سال 2۰22 رتبه هفتم را کسب کنیم 
و در طول سال 2۰22 با 8 درصد رشد، بیشترین میزان رشد تولید فوالد را در 

بین فوالدسازان صاحب نام دنیا داشته باشیم.
وی با اشاره به راهبردهای کشور در حوزه تولید و صنعت تصریح کرد: 
کاری که از این پس باید در صنعت فوالد کشور انجام دهیم این است که 
کتشافی، حمل ونقل و برخی  بر روی تکمیل زنجیره فوالد که با مشکالت ا
زیرساخت های دیگر مواجه است، تمرکز کنیم و در بخش دوم این راهبرد، 
باید توجه ویژه ای به تولید محصوالت با ارزش افزوده بیشتر داشته باشیم 
و از حوزه تولید انبوه محصوالتی که همه کشورهای دنیا می توانند آن ها 

را تولید کنند خارج شویم.

بهبود وضعیت معیشت و زندگی مردم و اقتدار بین المللی 
دو هدف وزارت صمت

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت این وزارتخانه دو هدف مهم را برای 
توسعه اقتصادی کشور در نظر گرفته است. اولین هدف که از اهمیت 
زیادی برخوردار است بهبود وضعیت معیشت و زندگی مردم است 
و دیگری اقتدار بین المللی است که برای رسیدن به این هدف باید 
همچنان که اشاره شد، محصوالتی تولید کنیم که کشورهای کمتری 

می توانند آن را تولید کنند و این راهبرد به کشور اقتدار می دهد. 
تولید محصوالت خاص به صنعت کشور اقتدار می دهد 

و این اتفاق میمون، امروز در فوالد مبارکه رخ داده است
به خاطر داشته باشیم بنا بر »شاخص پیچیدگی«، در کشورهایی که 
تنوع محصول بیشتری دارند، توانایی تولید محصوالت کمتر است و 
گر کشوری محصولی تولید کند که کشورهای کمتری توان  بالعکس، ا
تولید آن را دارند، آن کشور به لحاظ رتبه پیچیدگی جایگاه بهتری خواهد 
داشت. به همین دلیل باید محصوالتی تولید کنیم که کشورهای زیادی 
توان تولید آن را نداشته باشند. در این حالت برای واردات محصوالت 
عمومی دچار مشکل نخواهیم شد و در عوض می توانیم محصوالت 
خاص تولیدی خود را با ارزش افزوده باالتر صادر کنیم. این دقیقًا همان 
چیزی است که به صنعت کشور قدرت می دهد و این اتفاق میمون، امروز 

در فوالد مبارکه رخ داده است.
وی در همین زمینه ادامه داد: کسب این موفقیت را جشن می گیریم 
و به هیئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان این شرکت و به تمامی ملت 
ایران و همه کسانی که در این راستا زحمت کشیدند، تبریک می گوییم. 
بدون شک تولید این محصول ارزش سه تا چهار برابری نسبت به سایر 
ورق های معمولی دارد و سود، درآمد و ارزش افزوده بیشتری برای فوالد 

مبارکه و کشور به ارمغان می آورد.
فاطمی امین اظهار امیدواری کرد مسیر پرشتابی که در تولید، توسعه 
و اشتغال و به طورکلی در توسعه کشور از اواخر سال گذشته و در طول 

سال جاری آغاز شده است در ادامه نیز با شتاب فزاینده ای ادامه یابد.
وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: مسلمًا این دستاوردها به دست 
توانمند تک تک کارکنان کارخانه ها به دست می آید و ما تالش خواهیم 

کرد در این مسیر پرافتخار از آن ها حمایت کنیم.

استاندار اصفهان:
باید قدردان مجموعه عوامل حاضر در فوالد مبارکه باشیم

در ادامـه ایـن آییـن، سـیدرضا مرتضـوی، اسـتاندار اصفهـان نیـز از 
کارکنان و مدیران فوالد مبارکه به عنوان افسـران تولید و اقتصاد کشور 
نـام بـرد و ضمـن قدردانـی از حضـور وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت 
در فـوالد مبارکـه گفـت: امـروز حرکـت در عرصـه صنعـت و تـالش بـرای 
، برای  تولیـد محصـوالت بـا فناوری هـای جدیـد و تکنولوژی هـای برتـر
کشـور ما یک ضرورت اسـت و به دلیل پیشـرفت های متعـددی که در 
بخش هـای مختلـف اقتصـادی و صنعتـی رخ داده اسـت، ما نیـز باید 
تـالش کنیم جامعیـت خـود را در بخش هـای مختلـف در زمینـه آنچه 

در کشـور بـه آن نیازمندیـم و همچنیـن نیازمندی هـای کشـورهای 
منطقـه، حفـظ کنیـم.

اسـتاندار اصفهـان افـزود: امـروز در کشـور شـاهد بـه بـار نشسـتن 
گونی هسـتیم. روزی نیسـت کـه یکـی از حوزه های  پیشـرفت  های گونا
فنـاوری در تسـخیر دانشـمندان و فنـاوران کشـور قـرار نگیـرد. به طـور 
مشـخص اصفهان نیز بـا توجه بـه ظرفیت هـای علمـی و فنـاوری خود 
و پیشـینه ای کـه در حـوزه صنعـت داشـته، از دیربـاز ، به ویـژه از دوران 
صفویـه بـه بعـد، مهـد صنعـت، هنـر و فرهنـگ بـوده و ایـن تجربه هـا 

به طـور مسـتمر بـه آن افـزوده شـده اسـت.
وی با اشاره به ظرفیت های علمی و فنی اسـتان اصفهان خاطرنشان 
کرد: امـروز بـه جایـی رسـیده ایم کـه وقتـی صنعتـی بـه اسـتان اصفهان 
وارد می شـود، در انـدک زمانـی شـرایط بومـی و جایـگاه حرفـه ای آن 
بـه جایـی می رسـد کـه از صفـر تـا صـد آن در دسـت صنعتگـران ایـن 
اسـتان قـرار می گیـرد و به طـور مشـخص یکـی از ایـن حوزه هـا صنعـت 

فـوالد اسـت.
مرتضـوی افـزود: فـوالد مبارکـه تولیـد خـود را بـا 2.4 و پـس از آن ۳.5 
میلیـون تـن آغـاز کـرد؛ امـا امـروز شـاهد ایـن هسـتیم کـه در گـروه فـوالد 
مبارکـه تولیـد بیـش از ۱۰ میلیـون تـن فـوالد مطـرح اسـت و ایـن همـان 
اتفاق مبارکی است که به خاطر آن باید به همدیگر تبریک بگوییم. در 
نظر داشته باشیم با تبیین چنین دستاوردهایی برای مردم می توان 
کام گذاشـت؛ دشـمنی کـه بـا  دشـمن را در رسـیدن بـه اهـداف خـود نـا
بمباران تبلیغات منفی تـالش می کند جنبه های مختلـف موفقیت را 
از ذهـن و دل مردم ما دور کند. وقتی به سـاحت های مختلف فناوری 
و تکنولوژی نهادینه شده در کشور نظر می اندازیم، می بینیم که کشور 

ما بعـد از انقـالب انصافـًا خوش درخشـیده اسـت.
وی افزود: روزی پزشکانی از کشورهای خارج برای معالجه هموطنان 
ما بـه ایـران سـفر می کردند؛ امـا امـروز می بینیـم کـه بسـیاری از مـردم از 
سراسـر دنیا برای درمان بیماری های خود، ایـران را انتخاب می کنند.
اسـتاندار اصفهان کسـب موفقیت تولید ورق های زنگ نـزن را به همه 
دسـت اندرکاران ایـن حـوزه تبریـک گفـت و تصریـح کـرد: بایـد قـدردان 
مجموعـه عوامـل حاضـر در فـوالد مبارکـه از مدیریـت گرفته تـا تک تک 

کارکنـان ایـن مجموعه باشـیم.
گر هریک از کارکنان فوالد مبارکه کمترین کوتاهی در کار  ا

خود می کردند، مسلمًا چنین موفقیت هایی حاصل نمی شد
گر هریک از این کارکنان فوالد مبارکه کمترین کوتاهی  کید کرد: ا  وی تأ
در کار خود می کردند، مسـلمًا چنین موفقیت هایی حاصل نمی شد؛ 
بنابرایـن بایـد قـدردان ایـن زحمـات باشـیم و ایـن امیـد را در دل 
تالشگران عرصه صنعت زنده نگه داریم و آن ها را برای کسب قله های 

واالتـر، حمایـت و تشـویق کنیم.
مرتضوی اظهار امیدواری کرد در آینده ای نه چنـدان دور که به همراه 
وزیر صنعت به اصفهان و مشـخصًا فوالد مبارکه سـفر می کنند، دانش 
فنی، ظرفیت و توانمندی تولید بسیاری از دیگر گریدهای محصوالت 
فـوالدی در ایـن شـرکت ایجاد شـده باشـد و فـوالد مبارکه بـه تکنولوژی 

آن ها دسـت یافته باشد.

اقتدار بین المللی با تولید فوالدهای خاص
وزیر صمت در آیین رونمایی از ورق فوالد زنگ نزن توسط فوالد مبارکه تصریح کرد:

سیدرضا فاطمی امین
 وزیر صنعت، معدن و تجارت

سیدرضا مرتضوی
 استاندار اصفهان

رهبر انقالب اسالمی در دیدار تولیدکنندگان، کارآفرینان
 و فعاالن عرصه های دانش بنیان:
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درآمد گمرک از حق ورودی به ۶۰ هزار میلیارد تومان می رسد
به گفته رئیس کل گمرک ایران، درآمد تجارت خارجی ۲0 میلیارد دالری نشان می دهد در ۱0 ماه گذشته دولت نسبت به سال قبل موفق تر بوده است.

هوشمندسازی تأسیسات برای عبور از بحران های آبی
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور گفت: هوشمندسازی سامانه ها و تأسیسات صنعت آب و فاضالب، یاری رسان ما در بحران ها خواهد بود.

 خـبــــــــــــــــــر       خـبــــــــــــــــــر      

70
ایــران تولیدکننــده ۷0 درصــد فــوالد غــرب آســیا 

در سال 2022

انجمن جهانی فوالد در جدیدترین گزارش خود اعالم کرد: 
ایران در سال 2022 بالغ بر 30.6 میلیون تن فوالد تولید کرده 
است که با توجه به تولید 44 میلیون تنی فوالد در غرب آسیا، 
69.5 درصد تولید فوالد غرب آسیا در اختیار ایران بوده است.

به گزارش فوالدبان، انجمن جهانی فوالد در جدیدترین گزارش 
خود اعالم کرد: تولید فوالد ایران در ماه دسامبر 2۰22، آخرین ماه 
سال گذشته میالدی برابر با آذرماه ۱4۰۱ نسبت به مدت مشابه 
سال 2۰2۱ با افزایش ۳.۳ درصدی به 2.7 میلیون تن رسیده 
است. درحالی که همه ۱۰ کشور نخست تولیدکننده فوالد در جهان 
در ماه دسامبر با کاهش تولید مواجه شده اند، ایران و هند افزایش 
تولید داشتند. ایران بیشترین افزایش تولید و ترکیه بیشترین 

کاهش تولید در ماه دسامبر را داشتند.
بر اساس این گزارش، ایران در فوریه 2۰2۱ )بهمن ۱۳۹۹(، در میان 
بزرگ ترین تولیدکنندگان فوالد جهان در جایگاه دهم قرار گرفت 

کنون این جایگاه را حفظ کرده است. که از آن ماه تا
افزایش 8 درصدی تولید فوالد ایران در سال 2022

بر اساس این گزارش، تولید فوالد ایران در سال 2۰22 به ۳۰ میلیون 
و ۶۰۰ هزار تن رسیده که نسبت به سال گذشته 8 درصد بیشتر 

شده است.
براساس برآوردهای این نهاد بین المللی، بیشترین رشد تولید 
سالیانه در میان ۱۰ کشور نخست تولیدکننده فوالد جهان به ایران 
تعلق دارد، اما در میان ۶4 کشور تولیدکننده در جهان، ایران در 

جایگاه سوم قرار گرفته است.
کستان،  ایران، هند، اندونزی، مالزی، عربستان، بلژیک، پا
آرژانتین، الجزایر و امارات کشورهایی هستند که تولید فوالد آن ها 
در سال 2۰22 نسبت به سال 2۰2۱ رشد داشته است که بیشترین 
کستان اختصاص یافته  رشد تولید در این سال با ۱۰.۹ درصد به پا

و پس از آن مالزی و ایران قرار دارند.
همچنین بر اساس آمار این نهاد بین المللی، تولید فوالد ایران 
طی سال 2۰2۱ به 28.۳ میلیون تن رسیده است که نسبت به 

سال 2۰2۰ کاهش ۱.8 درصدی را نشان می دهد.
 تولید  ۷0 درصد فوالد غرب آسیا در سال 2022 در ایران

تولید فوالد در غرب آسیا در سال 2۰2۱ افزایشی بوده و نسبت 
به سال 2۰2۱ رشد 7.۱ درصدی را ثبت کرده و به 44 میلیون تن 
رسیده است. کشورهای غرب آسیا که در این گزارش مورد بررسی 
، عربستان و امارات هستند. با  قرار گرفته اند شامل ایران، قطر
توجه به تولید ۳۰.۶ میلیون تنی ایران در سال گذشته میالدی، 

۶۹.5 درصد تولید فوالد غرب آسیا در اختیار ایران بوده است.
کاهش تولید فوالد جهان در سال 2022

بر اساس این گزارش، ۶4 کشور تولیدکننده فوالد جهان در سال 
2۰22 بیش از یک میلیارد و ۹۶۰ میلیون تن )۱۹۶۰.4( فوالد تولید 
کرده اند که نسبت به سال 2۰2۱ کاهش 4.2 درصدی را نشان 
می دهد. این کشورها در سال 2۰2۱ بیش از یک میلیارد و 878 
میلیون تن )۱878.5( فوالد تولید کرده بودند. چین با تولید ۱۰۱۳ 
میلیون تن، هند با تولید ۱24.7میلیون تن و ژاپن با تولید 8۹.2 

میلیون تن، سه کشور نخست تولید فوالد در جهان هستند.
بیشترین کاهش تولید در سال 2۰22 نیز به کشور اوکراین تعلق 
دارد که 7۰.7 درصد تولید فوالد این کشور در اثر درگیری نظامی 
با روسیه کاهش یافته است؛ این درحالی که تولید فوالد روسیه 
کی و  تنها 7.2 درصد کاهش یافته است. پس از اوکراین، اسلوا
اسپانیا قرار دارند که به ترتیب تولید فوالد آن ها 2۰.4 درصد و 
۱۹.2 درصد کم شده است. تولید فوالد کره جنوبی ۶.5 درصد، 
آلمان 8.4 درصد، ترکیه ۱2.۹ درصد، ایتالیا ۱۱.۶ درصد، مکزیک 

و فرانسه ۱۳.۱ درصد، انگلیس ۱5.۶ درصد کاهش یافته است.
کاهش تولید 23 درصدی تولید فوالد کشورهای اروپایی
بر اساس برآوردهای انجمن جهانی فوالد، تولید فوالد در 27 کشور 
عضو اتحادیه اروپا در سال 2۰22 با کاهش ۱.5 درصدی نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته به ۱۳۶.7 میلیون تن رسیده است. 
سایر کشورهای اروپایی یعنی بوسنی و هرزگوین، مقدونیه، 
نروژ، صربستان، ترکیه و انگلیس نیز کاهش ۱2.2 درصدی تولید 
داشتند و میزان تولید فوالد آن ها به 44.7 میلیون تن رسیده 
است. به این ترتیب، همه کشورهای اروپایی تولیدکننده فوالد 
در سال 2۰22 در سایه جنگ اوکراین و پیامدهای بحران انرژی که 
صنایع این کشورها را مجبور به صرفه جویی کرده است، حدود 

2۳ درصد تولید فوالد خود را کاهش داده اند.
در ادامه این گزارش آمده است کشورهای آسیا و اقیانوسیه 
کستان، کره جنوبی،  شامل استرالیا، چین، هند، ژاپن، نیوزیلند، پا
تایوان، تایلند و ویتنام، در سال گذشته میالدی ۱۳5۱.۳ میلیون 

تن فوالد تولید کردند که 2.۳درصد کمتر شده است.
تولید فوالد کشورهای آمریکای شمالی )شامل کانادا، کوبا، 
السالوادر، گواتماال، مکزیک و آمریکا( نیز در سال 2۰22 در مقایسه 
با 2۰2۱ حدود 5.5 درصد کاهش یافته و به ۱۱۱.4 میلیون تن 
رسیده است.تولید فوالد آفریقا که شامل کشورهای مصر، لیبی 
و آفریقای جنوبی است با کاهش ۶.۶ درصدی به ۱4.۹ میلیون 

تن رسیده است.

عدد خبر

درصد

محمدیاسر طیب نیا
 مدیرعامل فوالد مبارکه

مدیرعامل فوالد مبارکه:
فوالد مبارکه مصمم است اصفهان را به قطب نوآوری و فناوری 

کشور تبدیل کند

محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه نیز در این آیین، ضمن 
قدردانی از حضور وزیر صمت و سایر مسئوالن حاضر در جلسه، طی 
سخنانی گفت: در سالی که رهبر معظم انقالب آن را »تولید؛ دانش بنیان؛ 
اشتغال آفرین« نام نهادند، شعف بسیاری برای این جانب و سایر کارکنان 
که تولید ورق های خاص و محصوالت مطابق با  فوالد مبارکه ایجاد شد؛ چرا
فناوری های روز دنیا در شرکت فوالد مبارکه هدف گذاری شده بود و با این 
رویکرد مصمم تر شدیم تا در عرصه تولید فوالدهای خاص و با ارزش افزوده 

بیشتر گام برداریم.
وی با اشاره به بازدید اخیر رهبر معظم انقالب از نمایشگاه توانمندی های 
تولید داخل خاطرنشان کرد: راهبردهای معظم له در جریان این بازدید 
کید ایشان بر افزایش توان اقتصادی و صنعتی کشور این نوید را به  و تأ
مجموعه هایی مانند فوالد مبارکه داد که به درستی در راستای اهداف 

نظام و راهبردهای رهبری در حال حرکت هستند.
مدیرعامل فوالد مبارکه افزود: این شرکت به عنوان یک مجموعه پیشران 
به درجه ای از بلوغ رسیده که در توسعه اقتصادی، به ویژه در بخش 
، الگوست و در تمامی حوزه های اقتصادی که رهبر  صنعت فوالد کشور
معظم انقالب به آن اشاره کردند، ازجمله افزایش سرمایه گذاری ها، ارتقای 
بهره وری، وجود چشم انداز راهبردی، بهبود فضای محیط کسب وکار و 
رقابت پذیر کردن کاالهای تولیدی،خدماتی و قیمت ها به دستاوردهای 

خوبی دست یافته است.
طیب نیا در ادامه سخنان خود با ارائه گزارشی از دستاوردهای اخیر 
فوالد مبارکه گفت: این شرکت با سهم 2۰ درصدی، بزرگ ترین تولیدکننده 
ورق های فوالدی در خاورمیانه و شمال آفریقاست و در تولید ناخالص 
داخلی )GDP( نیز ۱.5 درصد و در تولید ناخالص داخلی بخش صنعت 

کشور نیز 8 درصد سهم دارد.
وی با اشاره به اینکه فوالد مبارکه دارای یک شبکه گسترده بالغ بر ۳5۰۰ 
کارخانه، کارگاه و تأمین کننده در باالدست و پایین دست خود است، 
افزود: این شرکت علی رغم محدودیت های انرژی به ویژه در فصل زمستان 
به دلیل محدودیت گاز، با عملکرد خوب خود در شش ماه اول سال جاری 

توانست بخش عمده ای از اهداف تولید ساالنه خود را محقق کند.
از ابتدای بهره برداری تاکنون ۱۴۲ میلیون تن انواع محصول 

به بازار عرضه شده است
مدیرعامل فوالد مبارکه ضمن ابراز خرسندی از عملکرد شرکت طی ۱۰ ماه 
اخیر گفت: انتظار می رود در پایان سال، تولید در گروه فوالد مبارکه از ۱۰ 

میلیون و 2۰۰ هزار تن فراتر رود.
کنون ۱42 میلیون  به گفته طیب نیا، فوالد مبارکه از ابتدای بهره برداری تا
تن انواع محصوالت فوالدی تولیدشده خود را به بازار عرضه کرده و در 
عملکرد ده ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل به رشد ۱2.8 درصدی 

رسیده است.
گر ایران توانسته است در رده بندی های جهانی رتبه دهم را از  وی گفت: ا
آن خود کند و در ماه نوامبر سال گذشته میالدی نیز به رده هفتم برسد، به 
دلیل وجود مجموعه هایی مانند فوالد مبارکه است که توانسته اند رشد 
2۰ درصدی را رقم بزنند و نقش خود را به خوبی در توسعه اقتصادی کشور 

به ویژه در بخش صنعت فوالد ایفا کنند.
فوالد مبارکه با عملکرد خوب خود از وارد آمدن هرگونه 

التهاب به بازار جلوگیری کرد
طیب نیا با اشاره به اهمیت عملکرد شرکت فوالد مبارکه گفت: نکته 
قابل توجه این است که این شرکت با عملکرد خوب کارکنان خود توانسته 

از وارد آمدن هرگونه التهاب به بازار جلوگیری و نیاز بازار داخلی را به طور 
کامل تأمین کند.

وی تصریح کرد: فوالد مبارکه تا اوایل بهمن ماه توانسته ۱8 درصد بیشتر 
گرچه در بخش  از مدت مشابه سال قبل، محصول به بازار عرضه کند، ا
، ازجمله  صادرات، به دلیل اولویت بازار داخل و برخی عوامل دیگر
محدودیت های انرژی، برنامه خود را محقق نساخته است. با این حال 
اراده شرکت بر این است که تا پایان سال در بخش صادرات نیز به اهداف 

خود دست یابد.
فوالد مبارکه مصمم است همچنان الگوی ملی بنگاه داری 

در صنعت کشور باشد
طیب نیا تصریح کرد: فوالد مبارکه مصمم است همچنان الگوی ملی 
بنگاه داری در صنعت کشور باشد و این را رسالت خود می داند. نکته دیگر 
اینکه فوالد مبارکه بنا دارد با گذر از سی سالگی خود، گام های بلندتری 
بردارد. این شرکت در گام اول، خودکفایی صنعتی را هدف گذاری کرده بود 
و در گام دوم رشد فزاینده اقتصادی کشور را ترسیم کرده است و تصمیم 
دارد به عنوان یک شرکت بزرگ در نقش پیشران اقتصاد غیرنفتی در کشور 

ایفای نقش کند.
تولید ۱۸ میلیون تن فوالد در گروه فوالد مبارکه تا افق ۱۴0۴

کید بر اینکه با همت همکاران خود، در افق سال ۱4۱۰ درآمد ۱5  وی با تأ
میلیارد دالری را برای فوالد مبارکه هدف گذاری کرده ایم، ادامه داد: با 
انجام توسعه های زیر سقف، افزایش بهره وری، مشارکت و برخی اقدامات 
دیگر، تولید ۱8 میلیون تن در گروه فوالد مبارکه در افق مذکور هدف گذاری 

شده است.
بنا داریم در حوزه بهره وری نیروی انسانی به ازای هر تن 

تولید به نتایج بهتری دست یابیم
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه در ادامه سخنان خود از تولید محصوالت با 
ارزش افزوده بیشتر به عنوان هدف ارزشمندتر فوالد مبارکه نام برد و گفت: 
تا امروز فوالد مبارکه توسعه کمی را مدنظر قرار داده بوده و از این به بعد بنا 
دارد بر تولید فوالدهای کیفی خاص و با ارزش افزوده بیشتر تمرکز کند. 
روند هدف گذاری فوالد مبارکه به طورکلی ایجاد ارزش افزوده در کشور با 
تولید فوالدهای خاص است و تالش خواهیم کرد در حوزه بهره وری نیروی 

انسانی به ازای هر تن تولید به نتایج بهتری دست یابیم.
امروز فوالد مبارکه از نظر الگوی مصرف انرژی به ویژه آب 

در دنیا جزو بهترین هاست
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: از دیگر افتخارات شرکت 
فوالد مبارکه این است که در مصارف آب و انرژی نیز به دستاوردهای بسیار 
ارزشمندی دست یافته است. امروز فوالد مبارکه از نظر الگوی مصرف 
انرژی به ویژه آب در دنیا جزو بهترین هاست. این شرکت علی رغم اینکه 
ظرفیت تولید خود را افزایش داده، مصرف آب در بخش های مختلف 
خود را با سرمایه گذاری های کالن و استفاده بهینه از منابع آبی کاهش 
داده است و بنا دارد تا سه سال آینده برداشت آب خام خود را به صفر 
برساند. این شرکت در راستای صرفه جویی انرژی و پروژه های مرتبط با 

محیط زیست 2.۳ میلیارد دالر سرمایه گذاری در دست اقدام دارد.
به گفته طیب نیا، پروژه های نیروگاهی، آب و مدیریت پسماند و سایر 
اقدامات این شرکت برای بهبود فرایندهای زیست محیطی از دیگر 
ارزشمند فوالد مبارکه است؛ تاجایی که اخیرًا مسئوالن  اقدامات 
محیط زیست کشور، این شرکت را الگوی مناسب زیست محیطی برای 

سایر بنگاه های اقتصادی و تولیدی معرفی کرده اند.
کید بر اینکه فوالد مبارکه در حال حاضر با ۹5 درصد ظرفیت  طیب نیا با تأ
خود در حال کار است، تصریح کرد: متأسفانه برخی صنایع کشور به دالیلی 
نمی توانند از تمامی ظرفیت های خود استفاده کنند و چالش اصلی این 
است که در سال های آینده ظرفیت آن ها ممکن است به ۶۰ درصد و حتی 

در سال های بعد به 5۰ درصد کاهش یابد.
وی خاطرنشان کرد: هدف گروه فوالد مبارکه این است که محصوالت با 
ارزش افزوده بیشتر و خاص تولید کند و مسیر تولید فوالدهای رایج را برای 
سایر فوالدسازانی باز کند که تازه به این عرصه پا گذاشته اند. در همین 
راستا فوالد مبارکه در سال جاری توانسته حدود 2۰ نوع محصول جدید از 
انواع ورق های الکتریکی، کورِتن، تختال و ورق زنگ نزن و برخی گریدهای 
خاص را تولید و به بازار عرضه کند و در ادامه کار نیز بنا دارد انواع و اقسام 

گریدهای دیگر را تولید نماید.
تولید تختال و ورق زنگ نزن بدون حضور کارشناسان 

خارجی
طیب نیا تصریح کرد: امروز توانایی تولید تختال و ورق فوالدی زنگ نزن 
با عرض ۱۰۰۰ میلی متر و ضخامت های ۶،      ۳    و      2.5 میلی متر به همت 
همکاران فوالد مبارکه و مجتمع فوالد سبا نهادینه شده و ارزش این کار 
به این است که این اتفاق را در سال تولیِد دانش بنیان بدون حضور هیچ 

کارشناس خارجی رقم زده ایم.
وی خاطرنشان کرد: تعداد تولیدکنندگان ورق های زنگ نزن در دنیا 
انگشت شمار است و همکاران ما در فوالد مبارکه پس از حدود یک سال 

تحقیق، مطالعه و بررسی توانستند به این توفیق دست یابند.
طیب نیا مصرف ورق های زنگ نزن )stainless steel( در کشور را 8۰ هزار تن 
اعالم کرد و گفت: در کشورهای توسعه یافته به ازای هر نفر ۱5 تا 2۰ کیلوگرم 
انواع فوالدهای زنگ نزن مصرف می شود و در کشورهای درحال توسعه 
این میزان یک کیلوگرم به ازای هر نفر در سال و میانگین جهانی ۶ 
کیلوگرم به ازای هر نفر است. امیدواریم فوالد مبارکه در سال های آینده، 
درصورتی که شرکت های دیگر کشور بتوانند ورق های رایج را تولید کنند و 
فشار درخواست ورق های معمولی بر فوالد مبارکه کاهش یابد، بتواند این 

محصول را تا 2۰۰ هزار تن در سال تولید و عرضه کند.
۹0 درصد تجهیزات موردنیاز فوالد مبارکه طی سالیان 

گذشته بومی سازی شده است
وی تصریح کرد: موارد ذکرشده تنها بخشی از دستاوردهای فوالد مبارکه 
است و این شرکت توانسته در حوزه بومی سازی به دستاوردهای 
ارزشمندی دست یابد؛ تاجایی که بیش از ۱۰۰ هزار قطعه، تجهیز و ماده 
اولیه موردنیاز فوالد مبارکه با حمایت این شرکت از سازندگان و شرکت های 
کنون بومی سازی شده است. به جرئت می توان  دانش بنیان داخلی تا
گفت که ۹۰ درصد تجهیزات موردنیاز فوالد مبارکه طی سالیان گذشته 

بومی سازی شده است.
فوالد مبارکه مصمم است اصفهان را به قطب نوآوری و 

فناوری کشور تبدیل کند
گروه فوالد مبارکه افزود: اقدامات این شرکت در حوزه  مدیرعامل 
کسب وکارهای جدید از دیگر دستاوردهای ارزشمند این شرکت است 
که با همکاری شرکت های دانش بنیان و با تعریف زیست بوم فناوری 
و نوآوری هدف گذاری شده و در این راستا فوالد مبارکه مصمم است 
اصفهان را به قطب نوآوری و فناوری کشور تبدیل کند. البته در این راستا 
به دستاوردهای خوبی نیز دست یافته و این شرکت ایجاد 2 هزار فرصت 

شغلی جدید در این حوزه را تا سال آینده برنامه ریزی کرده است.
وی خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه در حوزه اشتغال زایی نیز خوش 
درخشیده و اخیرًا با برگزاری آزمون استخدامی شرایط جذب بیش 
از ۱۱۰۰ را فراهم کرده است. مدیرعامل فوالد مبارکه در بخش پایانی 
ک در  سخنان خود به اقدامات این شرکت در حوزه تولید انرژی های پا
کشور اشاره کرد و گفت: اقدامات و سرمایه گذاری های فوالد مبارکه در 
ک و تجدیدپذیر باعث حذف ساالنه 2.5 میلیون تن  تولید انرژی های پا
ک شرایط بهتری برای جامعه  گاز CO2 می شود و با تولید انرژی های پا

فراهم خواهد شد.

فـوالد مبارکـه مصمـم اسـت همچنـان الگـوی 
ملی بنگاه داری در صنعت کشـور باشـد و این 
را رسـالت خـود می دانـد. نکتـه دیگـر اینکـه 
فوالد مبارکه بنا دارد با گذر از سی سالگی خود، 
گام هـای بلندتـری بـردارد. ایـن شـرکت در گام 
اول، خودکفایی صنعتی را هدف گذاری کرده 
بود و در گام دوم رشد فزاینده اقتصادی کشور 
را ترسـیم کـرده اسـت و تصمیـم دارد به عنـوان 
یـک شـرکت بـزرگ در نقـش پیشـران اقتصـاد 

غیرنفتـی در کشـور ایفای نقـش کند

تصویر بازدید رهبر معظم انقالب از دستاوردهای فوالد مبارکه به ویژه در تولید ورق فوالد زنگ نزن، در قالب  نمایشگاه توانمندی های صنعتی در محل حسینیه امام خمینی )ره(  - 8 بهمن 1401
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مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تغییر کرد کتشاف سنگ آهن است مهم ترین برنامه برای کشور ا

طی حکمی از سوی دکتر امیرحسین نادری مدیرعامل تاصیکو، مهدی 
کوهی به عنوان مدیرعامل ذوب آهن اصفهان منصوب و جایگزین ایرج 
رخصتی شد. کوهی از آذرماه سال جاری به عنوان رئیس هیئت مدیره 
ذوب آهن اصفهان منصوب شده بود. وی کوهی دارای مدرک تحصیلی 
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی است که مدیرعاملی شرکت های پترو 
عمران مکران، هلدینگ توسعه معادن روی ایران، فوالد شرق کاوه، 
ایریتک، پترو غدیر  و... را در کارنامه کاری خود دارد.

اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن 
و فلزات در ششمین همایش بین المللی سنگ آهن ایران گفت: 
امروز میزان سرمایه گذاری در بخش فوالد نزدیک به ۴۹ میلیون تن 
گر  و ظرفیت ایجادشده در کشور نزدیک به ۷۵ میلیون تن است.  ا
فرض کنیم ۱۰ درصد ظرفیت قابلیت تولید داشته باشد، مشخص 
کتشاف سنگ آهن است،  می شود که مهم ترین برنامه برای کشور ا
چون ذخیره موجود بیش از ۱۲ تا ۱۵ سال آینده را کفاف نمی دهد.

خـبــــــــــــــــــر            
خبــــــــر کوتاه

معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه از افزایش 
18 درصدی عرضه محصوالت فوالد مبارکه به بازار 
داخلی و افزایش 15 درصدی درآمد این شرکت طی 

ده ماهه سال 1401 خبر داد.
طهمورث جوانبخت افزود: علی رغم کاهش و نوسانات شدید قیمت ها 
که از پایان سال گذشته تا آذرماه سال جاری در بازارهای جهانی و داخلی 
شاهد آن بودیم، فوالد مبارکه توانسته تمامی اهداف خود در زمینه فروش 
را از جنبه تناژ محقق سازد و تمامی محصوالت تولیدی مورد سفارش و 

نیاز مشتریان را به بازار عرضه کند.
کید بر اینکه ازنظر درآمدی نیز فوالد مبارکه درمجموع در سال  وی با تأ
جاری بیش از ۱5 درصد نسبت به درآمد ده ماهه سال گذشته رشد کرده 
است، تصریح کرد: در زمینه تناژی، با توجه به اینکه رویکرد شرکت فوالد 
کثری نیاز مشتریان داخلی است، توانسته ایم نیاز بازار  مبارکه تأمین حدا
داخلی را در سال »تولید؛ دانش بنیان؛ اشتغال آفرین« تأمین کنیم و به 
رشد ۱8 درصدی در عرضه محصوالت از اسلب تا انواع محصوالت سرد 

پوشش دار به بازارهای داخلی دست یابیم.
معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه در پاسخ به این سؤال که بیشترین 
تقاضا در بازار داخل مربوط به کدام یک از ورق های فوالد مبارکه بوده 
است، پاسخ داد: بیشترین رشد ازنظر تناژ مربوط به محصوالت کالف گرم 
بوده که طی ده ماهه سال جاری ۱۰ درصد رشد داشته و این رشد عرضه 

منجر به افزایش درآمد شرکت شده است.
وی با بیان این که در ده ماهه گذشته حدود ۶ میلیون تن محصول فوالد 
مبارکه در بازار داخلی، عرضه شده است، ادامه داد: این میزان در سال 
گذشته 5 میلیون و 54 هزار تن بوده است که با توجه به سفارش های 
ثبت شده، قطعًا در پایان سال جاری شاهد ادامه روند روبه رشد عرضه 

محصول خواهیم بود.

کید بر اینکه در سال جاری علی رغم رکود بازار و  جوانبخت با تأ
محدودیت های برق و آب در تابستان و گاز در زمستان، خوشبختانه در 
زمینه تولید محصوالت اساسی موردنیاز بازار داخلی هیچ کاهش تولیدی 
نداشته ایم، گفت: در این بازه زمانی توانستیم تمامی محصوالت گرم، 
سرد و پوشش دار موردنیاز بازار را تولید و عرضه کنیم و فقط حدود کمتر 
از 4 درصد از برنامه عقب هستیم. خوشبختانه این 4 درصد نیز مربوط به 
تولید اسلب بوده است که با توجه به مازاد بودن بر نیاز مصرف کنندگان و 

بازار داخل، آسیبی از این حیث به بازار وارد نشده است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط قیمت ها در بازار و پیش بینی های 
پیش رو، قطعًا در دو ماه پایانی سال جاری و ماه های ابتدایی سال آینده 
تمامی برنامه های پیش بینی شده شرکت به همت همکاران محقق 

خواهد شد.
به گفته معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه، ازنظر تناژ، بیشترین 
عرضه محصول فوالد مبارکه مربوط به صنف تولیدکنندگان لوله و پروفیل 
بوده است. این در حالی است که در حال حاضر کشور با تقاضای زیادی 
در همه انواع ورق مواجه است. در این زمینه صنایع حمل ونقل، 
خودروسازی و لوازم خانگی اصنافی هستند که نیاز خود را از فوالد مبارکه 

تأمین کرده اند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از افزایش تقاضای ورق در صنعت 
لوازم خانگی از سال ۱۳۹7 و افزایش 2هزار تنی عرضه محصوالت فوالد 
مبارکه به این صنعت خبر داد و اظهار داشت: جای خرسندی است که 
فوالد مبارکه در ده ماهه سال ۱4۰۱ توانسته 2 هزار تن بیش از مدت مشابه 
سال قبل، محصول به صنف تولیدکنندگان لوازم خانگی عرضه کند. 
این امر نشان دهنده رشد در این صنعت است و پیش بینی می شود 
تا پایان سال، بیشترین میزان عرضه طی سال های گذشته را در حوزه 
صنعت لوازم خانگی داشته باشیم. عرضه محصوالت فوالد مبارکه در 

صنعت لوازم خانگی از ۱۳5 هزار تن در سال ۹7 به 22۰ هزار تن در سال 
جاری رسیده است.

جوانبخت خاطرنشان کرد: رشد مصرف ورق های فوالد مبارکه در صنایع 
کثری  پایین دستی نشان می دهد از نظر اشتغال زایی نیز عرضه حدا
محصوالت شرکت برای ایجاد فرصت های شغلی جدید مؤثر بوده است.
او در ادامه سخنان خود بر اهتمام مستمر فوالد مبارکه در تولید 
کید و تصریح  محصوالت کیفی و رضایت مندی هرچه بیشتر مشتریان تأ
کرد: فوالد مبارکه در زمینه کیفیت با خودروسازان و فعاالن حوزه های 
حمل ونقل و لوازم خانگی ارتباط مستمر و گسترده ای داشته و دارد و 
افزایش کیفیت محصول خود را همواره مدنظر قرار داده است؛ تا جایی 
که خوشبختانه طی چند سال اخیر، در بسیاری از ِگریدهایی که به صنعت 
لوازم خانگی تحویل  شده است، شاهد بهبود کیفی محصول بوده ایم و 
طی دو ماه اخیر نیز توانسته ایم ورق رنگی موردنیاز صنعت لوازم خانگی را 
با بهترین کیفیت و حجم موردنیاز تولید و به بازار عرضه کنیم. عالوه بر این 
امیدواریم با اقدامات توسعه ای خوبی که در بخش های مختلف فوالد 
مبارکه برای توسعه سبد محصوالت انجام  شده است، طی سال های 
آینده شاهد قطع وابستگی کامل ورق موردنیاز صنایع لوازم خانگی 
و سایر بخش ها ازجمله خودروسازی باشیم و از خروج ارز از کشور 

جلوگیری کنیم.
جوانبخت در خاتمه سخنان خود به موفقیت های اخیر فوالد مبارکه 
در همایش رتبه بندی ۱۰۰ شرکت برتر کشور اشاره و خاطرنشان کرد: در 
همایش رتبه بندی )IMI100( فوالد مبارکه در بخش فروش بین ۱۰۰ 
شرکت برتر کشور موفق به کسب رتبه چهارم و در بخش سودآوری نیز 
به کسب رتبه اول دست  یافته و ان شاءال�ل پیش بینی می شود با همت 
و تالش همکاران و با توجه به روند روبه رشد تقاضا در بازارهای جهانی و 

بهبود قیمت ها در سال آینده نیز بتوانیم این موفقیت ها را تکرار کنیم.

افزایش 18 درصدی عرضه محصوالت 
فوالد مبارکه به بازار داخل و رشد 15 درصدی درآمد

معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه اعالم کرد:

طهمورث جوانبخت
 معاون فروش و بازاریابی

با همکاری گروه کنترل کیفی ناحیه نورد گرم و تالش 
کارکنان این ناحیه کیفیت ورق های گرم فوالد مبارکه 
در بخش عیوب سطح )حفره( با کاهش چشمگیر 
از 0.11  در خردادماه به صفر در آبان ماه رسیده و به طور میانگین طی 

ده ماهه سال 1401 به 0.06 کاهش یافت.
کید بر اینکه تولید   مسعود مهدیه، رئیس کنترل کیفی نورد گرم، با تأ
کیفیت همواره جزو خط مشی و اهداف کالن فوالد مبارکه در  محصول با
همه نواحی بوده است، ادامه داد: یکی از مهم ترین پارامترهای کیفی 
محصوالت گرم وضعیت سطح است و عیب حفره ازجمله عیوبی است 

که کیفیت سطح را پایین می آورد و نارضایتی مشتریان را در پی دارد.
وی در تشریح چگونگی ایجاد این عیب روی کالف های گرم خاطرنشان 
کرد: اثر فرورفتگی روی سطح ورق اصطالحًا حفره اطالق می شود که سهم 
اصلی آن ناشی از پینچ رول کالف پیچ های )کویلرهای( نورد گرم است. 
تماس و سایش لبه ورق با سایدگایدهای کالف پیچ باعث جدا شدن 
پلیسه از لبه ورق می شود و نهایتًا این پلیسه به پینچ رول ها می چسبد و 

بر سطح ورق حفره ایجاد می کند.
کثر مـوارد  بـه گفتـه رئیـس کنتـرل کیفـی نـورد گـرم، بازرسـی سـطح در ا
به صـورت چشـمی و در برخی مـوارد حفره ناشـی از قفسـه ها به کمک 
تجهیز بازرسی اتوماتیک سطح )پارسی تک( صورت می گیرد. بازرسی 
کنتـرل کیفـی به صـورت آنالیـن و مشـاهده به موقـع بـر روی سـطح 
کالف به صـورت چشـمی انجـام می شـود. در صـورت وجـود عیـب در 

کمترین زمـان ممکن، مشـخصات عیب شـامل شـدت و موقعیت آن 
به همـکاران تولید اطالع رسـانی می شـود تـا اقدامات اصالحـی انجام 

گـردد و از تولیـد محصـول نامنطبق بعـدی جلوگیری شـود.
وی فعالیت های تولید، تعمیرات و فرایند نورد گرم را در جلوگیری از 
بروز و کاهش این عیب حائز اهمیت دانست و گفت: عامل اصلی 
، تعویض جنس پینچ رول و صفحات  کاهش آمار در ماه های اخیر

سایشی و رفع مشکالت تجهیزاتی کویلرهای نورد گرم است.
مهدیه در خاتمه سخنان خود ضمن قدردانی از حمایت های مدیران 
کنترل کیفی و ناحیه نورد گرم، و همکاری مجدانه کارکنان کنترل کیفی 
و خط نورد گرم که در ارتقای کیفی محصول سهیم بوده اند، بر این نکته 
کثری  کید کرد که پیگیری مستمر در این زمینه می تواند به تحقق حدا تأ

اهداف کیفی سازمان منجر گردد. 

مسعود مهدیه، رئیس کنترل کیفی نورد گرم

ارتقای کیفیت محصوالت گرم فوالد مبارکه
رئیس کنترل کیفی نورد گرم فوالد مبارکه اعالم کرد:

29 طرح معدنی و صنایع معدنی آماده 

افتتاح برای دهه فجر 

رئیس هیئت عامل ایمیدرو از آمــاده افتتاح بودن 29 
طرح معدنی و صنایع معدنی برای دهه فجر خبر داد.

به گــزارش روابط عمومــی ایمیدرو، وجیــه ال�ل جعفــری با بیان 
این مطلــب اظهار داشــت: طرح های آمــاده افتتــاح در زمینه 
زنجیره فوالد، مس، فروکروم، ســرب، فسفات، طال، زیرساختی 
و... است که با بهره برداری از این طرح ها، برای 2 هزار و ۹8 نفر 

اشتغال زایی می شود.
وی افزود: میزان ســرمایه گذاری ارزی و ریالی انجام شــده برای 
این طرح ها، به ترتیب 258.۶ میلیون یورو و ۱4.4 میلیون دالر 

و 5 هزار و ۶5۱ میلیارد تومان است.
برنامه ریزی برای صرفه جویی ارزی 500 میلیون دالر

رئیــس هیئــت عامل ایمیــدرو بــا اشــاره بــه صرفه جویــی ارزی 
حاصل شــده از بومی ســازی در بخش معدن و صنایع معدنی 
تصریح کرد: شرکت های تابعه ایمیدرو طی سال های ۹۹ و ۱4۰۰ 
با اســتفاده از ظرفیت ها و توانمندی های کشور و بومی سازی 
تجهیزات و قطعات موردنیاز، حدود یک میلیارد و ۱88 میلیون 

دالر صرفه جویی ارزی کردند.
وی افــزود: همچنیــن برای ســال جــاری صرفه جویــی ارزی به 
کنون ۳۰۰ میلیون  میزان 5۰۰ میلیون دالر برنامه ریزی شده که تا

دالر آن محقق شده است.
صندوق پژوهش و فناوری فوالد، در آستانه 

دریافت مجوز فعالیت
جعفری خاطرنشان کرد: ایمیدرو با همکاری معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران و 
مشارکت شرکت های فوالدی کشور، تأسیس »صندوق پژوهش 
و فناوری فوالد« را در جهت حمایت از شرکت های دانش بنیان 
و سازندگان داخلی و نیز تســهیل گری طراحی ساخت و تولید 

داخل، پیگیری می کند.
وی بیان داشــت: بــا برنامه ریــزی انجام شــده، مقــرر شــد ایــن 
صندوق تــا پایان ســال جــاری، مجــوز ثبــت و عملیاتی شــدن 
فعالیــت خــود را از بانــک مرکــزی دریافــت و بــرای پوشــش 
ضمانت نامه ای تا ســقف ۱۰ هــزار میلیــارد ریــال، فعالیت های 

ساخت و تولید داخل را حمایت و پشتیبانی کند.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو خبر داد:

گمرک جمهوری اسالمی ایران نشان  بررسی آمار 
و  میانی  )فوالد  کشور  فوالد  صادرات  مجموع  می دهد 
محصوالت فوالدی( در ده ماهه نخست سال جاری، 8 میلیون 
و 459 هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 
کاهش 1 درصدی را نشان می دهد. نکته قابل توجه در 
که در  صادرات محصوالت زنجیره فوالد ایران این است 
ده ماهه نخست امسال، صادرات گندله با رشد 31۷ درصدی 

به بیش از 4.2 یلیون تن رسیده است.
، در ده ماهه نخست سال جاری، صادرات  به گزارش پترومتالز
، 5 میلیون و 7۰5 هزار تن بوده که کاهش 2  فوالد میانی کشور
درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد. 
صادرات بیلت و بلوم با رشد ۱۱ درصدی به 4 میلیون و ۳44 هزار 
تن رسیده و صادرات اسلب نیز با کاهش 28 درصدی به ۱ میلیون 

و ۳۶۱ هزار تن رسیده است.
وضعیت صادرات محصوالت فوالدی

کل صادرات محصوالت فوالدی کشور در ده ماهه نخست سال 
۱4۰۱، 2 میلیون و 754 هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال 

قبل، افزایش ۱ درصدی را نشان می دهد.
از میان محصوالت فوالدی، سهم صادرات مقاطع طویل 
فوالدی، 2 میلیون و ۳۹8 هزار تن بوده و صادرات این مقاطع 

در ده ماهه نخست سال جاری، 7 درصد افزایش یافته است.
صادرات میلگرد شاخه که بیشترین سهم را از میان صادرات کل 
محصوالت فوالدی دارد، در ده ماهه نخست سال جاری نسبت 
به مدت مشابه سال قبل، ۱۰ درصد افزایش یافته است و به ۱ 
میلیون و 77۱ هزار تن رسیده، اما صادرات میلگرد کالف ۱4 درصد 
کاهش یافته است. صادرات مقاطع تخت فوالدی نیز با کاهش 28 

درصدی به ۳5۶ هزار تن رسیده است.
گفتنی است در ده ماهه نخست امسال صادرات آهن اسفنجی 
744 هزار تن بوده است که کاهش 24 درصدی را نسبت به مدت 
مشابه سال قبل نشان می دهد. صادرات کنسانتره نیز با افزایش 
۱۶ درصدی به 57۶ هزار تن رسیده است. صادرات گندله نیز در 
ده ماهه نخست امسال با رشد ۳۱7 درصدی نسبت به مدت 

مشابه سال قبل به 4 میلیون و 2۰7 هزار تن رسیده است.
جزئیات واردات فوالد ایران

در ده ماهه نخست امسال، کل واردات فوالد ایران )فوالد میانی و 
محصوالت فوالدی( 7۱7 هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه 
سال قبل رشد ۱۳ درصدی را نشان می دهد. بخش اعظم واردات 
فوالد ایران مربوط مقاطع تخت فوالدی است که در ده ماهه 
نخست امسال، ۶2۰ هزار تن از این مقاطع وارد کشور شده است. 
واردات مقاطع تخت فوالدی کشور در ده ماهه نخست امسال 
نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۰ درصدی داشته است. با 
این وجود باید گفت که به ُیمن افزایش تولید فوالد کشور، واردات 

فوالد کشور درمجموع عدد بزرگی محسوب نمی شود.

از افزایش 31۷ درصدی صادرات 
گندله تا کاهش 1 درصدی صادرات 

فوالد ایران
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خبـــــر کوتاه

فوالد شهرکرد تولید آزمایشی خود را در چهارمحال و بختیاری با موفقیت 
سپری و پروانه بهره برداری دریافت کرد. سجاد رستمی مدیرکل صمت 
استان با اشاره به تکنولوژی بروز این واحد صنعتی در استان گفت: این 
کارخانه در مرحله نخست خود ظرفیت تولید سالیانه ۶۰ هزار تن فوالد و 
چدن را دارد. بخش مهمی از خط تولید این واحد صنعتی در زیرِ زمین 
کنون ۱۰۰ میلیارد تومان  ساخته شده و برای تکمیل و بهره برداری آن تا
هزینه شده است.

مقداد ملکی مدیرعامل شرکت دانش بنیان کاوشگران صنایع معدنی 
راشا گفت: بررسی چالش های صنعت فوالد از مهم ترین برنامه های این 
شرکت است و در مجموع ۱۵ پروژه در شرکت در دست اقدام است تا 
با اجرایی شدن آن ها شاهد حل چالش های صنعت فوالد، بهینه سازی 
خط تولید، افزایش بهره وری و افزایش کارایی ماشین آالت باشیم. ماحصل 
هوشمندسازی مدارهای آسیاب و کوره های احیا مستقیم، افزایش کیفیت 
محصوالت فوالدی کشور است.

 خـبــــــــــــــــــر      

فوالد شهرکرد
 تکمیل و آماده بهره برداری می شود

۱۵ طرح معدنی و فوالدی دانش بنیان در زنجیره 
صنعت فوالد در دست اجراست

در ادامه سلسله نشست های مدیرعامل فوالد 
مبارکه با معاونان، مدیران و کارکنان نواحی تولید، 
هم راستایی،  اهداف  با  که  پشتیبانی  و  ستاد 
وز  هم افزایی و بررسی چالش ها و فرصت ها انجام می شود، ر
شنبه 8 بهمن ماه نخستین نشست ستادی با اولویت حوزه 
محمدیاسر  حضور  با  خریدوفروش(  )معاونت های  رگانی  باز
طیب نیا مدیرعامل، معاونان، مدیران ارشد و میانی و جمع 
کثیری از کارکنان معاونت خرید در سالن اجتماعات شاهد شرکت 

برگزار شد.
به گزارش خبرنگار فوالد، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در این 
کید بر اهمیت جایگاه و عملکرد معاونت خرید در فوالد  نشست با تأ
مبارکه گفت: ساختار ۹۱ درصد از هزینه های شرکت، اعم از هزینه های 
تولید و توسعه، در این معاونت شکل می گیرد و طبیعتًا بررسی 
چالش ها و ارائه راهکارهای مناسب جهت حل وفصل مسائل واحد 

خرید ضروری است.
نقش محوری معاونت خرید فوالد مبارکه در سودآوری 

و تولید
وی با اشاره به نقش محوری واحد خرید فوالد مبارکه در موفقیت، 
کاهش هزینه ها، سودآوری، تولید، توسعه و تقویت نیروی انسانی این 
گر کارکنان واحد خرید کار خود را به خوبی انجام ندهند،  شرکت افزود: ا
تأمین کنندگان نمی توانند در همکاری با فوالد مبارکه موفق شوند و 

به تبع توفیقات دیگر نیز به دست نخواهد آمد.
طیب نیا با بیان اینکه معاونت خرید فوالد مبارکه با تمامی واحدهای 
شرکت و شرکت های طرف قرارداد بیرونی ارتباط چندجانبه دارد، 
تصریح کرد: این بخش به دلیل ارتباطات گسترده بیرونی، درواقع 
پیشانی کارخانه شناخته می شود و بر تجاری سازی نشان )برندینگ( 

و قضاوت جامعه پیرامونی در مورد فوالد مبارکه تأثیرگذار است.
کاهش چشم گیر هزینه های فوالد مبارکه با کوچک ترین 

اقدام در فرایندهای خرید
وی گفت: انجام فعالیت های تخصصی در حوزه خرید از اهمیت 
زیادی برخوردار است و آشنایی کامل با آیین نامه ها، اصول و فنون 
کرات بازرگانی و داشتن تخصص در انجام مکاتبات از الزامات  مذا

فعالیت در معاونت خرید فوالد مبارکه است.
کید کرد:  طیب نیا با اشاره به اهمیت چابکی در فرایندهای خرید تأ
انجام تخصصی و دقیق حتی کوچک ترین اقدامات در فرایندهای 
خرید فوالد مبارکه می تواند منجر به کاهش قابل مالحظه هزینه ها 
شود و با توجه به حجم قراردادهای خرید شرکت، میزان کاهش 

هزینه ها در این حوزه می تواند بسیار قابل تأمل باشد.
، بازوان اجرایی  پیمانکاران و شرکای تجاری کسب وکار

فوالد مبارکه هستند
وی اذعان داشت: »کیفیت«، »قیمت« و »سرعت« جزو شاخص های 
اصلی یک »خرید« خوب است، اما بهتر است شاخص دیگری تحت 
عنوان »سالمت« نیز به آن ها اضافه شود. به کارگیری صحیح فرایندها 

و رعایت دقیق قوانین و مقررات در خرید بسیار مهم است.
کید  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در بخش پایانی سخنان خود با تأ
بر ضرورت انجام فراخوان های شناسایی گسترده توسط معاونت 
خرید در فوالد مبارکه ادامه داد: اعالم عمومی با هدف به روزرسانی 
فهرست تأمین کنندگان به صورت مداوم و ماهانه منجر به شناسایی 
بهتر و هدفمندتر تأمین کنندگان خواهد شد. پیمانکاران و شرکای 
، بازوان اجرایی فوالد مبارکه هستند؛ بنابراین باید  تجاری کسب وکار

از آن ها حمایت کنیم.
کی است در ادامه این نشست، معاونان، مدیران،  این گزارش حا
 رؤسا و کارشناسان حاضر دیدگاه ها و موضوعات موردنظر خود 
ح کردند که موردتوجه  را در حضور مدیرعامل فوالد مبارکه مطر

وی قرار گرفت. 
در ادامه  این گزارش  به برخی از  این مباحث اشاره می شود. 

مصطفی عطایی پور معاون خرید:
تبدیل تحریم ها به فرصت ها با بومی سازی قطعات و 

تجهیزات

فوالد مبارکه از سال ها قبل تا امروز، زیر فشارها و تحریم های اقتصادی 
بوده، اما با تکیه بر توان داخلی و بومی سازی قطعات و تجهیزات 
موردنیاز خود، تحریم ها را به فرصت تبدیل کرده است؛ تا جایی که 
در راستای بومی سازی، با استفاده از ظرفیت های علمی شرکت های 
دانش بنیان و تخصص و توانمندی شرکت های سازنده داخلی به 
دستاوردهای ارزشمندی دست  یافته است. فوالد مبارکه به عنوان 
نماد خودکفایی کشور شناخته شده و این امر نشان دهنده استفاده 
کیفیت  کثری از توان داخلی برای افزایش تولید و ارتقای  حدا

محصوالت این شرکت است.

غالمرضا سلیمی، معاون بهره برداری:
ضرورت حفظ چابکی در فرایندهای خرید

حفظ چابکی در فرایندهای خرید از ضروریات است. انتظار می رود 
در انجام فرایندهای خرید شرکت، از توان واحد مهندسی صنایع 

بیشتر استفاده شود.
بخش قابل توجهی از تجهیزات و قطعاتی که در فوالد مبارکه خریداری 
می شوند مربوط به تولید و معاونت بهره برداری است که همواره 
به موقع و با دقت صورت می گیرد و از این حیث قدردان زحمات کلیه 

کارکنان این معاونت هستیم.

علی یار عراقی مدیر برنامه ریزی خرید:
تأمین 94 درصدی نیازهای فوالد مبارکه از داخل کشور

حجم سفارش های ده ماهه شرکت فوالد مبارکه در سال جاری به 
میزان ۹۳ هزار میلیارد تومان بوده که از این رقم، ۶ درصد نیازها از 

خارج و ۹4 درصد از داخل تأمین شده است.
در معاونـت خریـد، سـرمایه های انسـانی و سیسـتم نقـش کلیـدی 
گـر ایـن ابزارها بـه کمک مـا نیاینـد، قطعًا بـه چالش  دارنـد. بالطبع، ا
تبدیـل خواهنـد شـد. یکـی از چالش هـای معاونـت خریـد نیـز 
گسـتردگی سیسـتم ها و فرایندهاسـت کـه بـا توجـه بـه زیـاد بـودن 
حجم خدمات و سفارش ها در این معاونت، سختی کار دوچندان 

شـده اسـت.
فوالد مبارکه درصدد یکپارچه سازی و اثربخشی 

واردات و صادرات
و  تجاری  شرکای  درخواست های  و  انتظارات  بتوانیم  باید 
تأمین کنندگان را به خوبی برآورده کنیم؛ به همین جهت معاونت 
خرید شرکت فوالد مبارکه درصدد یکپارچه سازی، متمرکز کردن و 

اثربخش کردن واردات و صادرات است.
یکی از چالش های بهره برداران، طوالنی بودن پروسه های خرید 
بود که در این راستا در بهمن ماه، فراخوان زمینه فعالیت خدمت 
)پیمانکاران( شرکت فوالد مبارکه صورت گرفت تا ضمن شناسایی، 

یک بانک اطالعاتی قوی تهیه شود.

سید وحید مدینه، مدیر قراردادهای خرید:
حجم 20 هزار میلیارد تومانی قراردادهای خرید فوالد مبارکه 

در سال جاری

واحد قراردادهای خرید در سال گذشته بالغ بر ۱2۰۰ قرارداد و اصالحیه 
و مبلغی بیش از ۱8 هزار میلیارد تومان قرارداد منعقد کرده و طی 
ده ماهه نخست سال جاری چیزی حدود 8 هزار و 5۰۰ میلیارد تومان 
قرارداد به امضا رسانده که این عدد تا پایان سال جاری به 2۰ هزار 

میلیارد تومان خواهد رسید.
در حال حاضر شرکت فوالد مبارکه بیشترین سهم اجرای پروژه های 
عمرانی کشور را دارد. فرایند خرید از زمانی که یک درخواست صادر 
می شود تا زمانی که قرارداد مربوط به آن ابالغ می شود، در حقیقت 

زنجیره ای است که همراهی همه واحدها را می طلبد.

مهدی سهرابی، مدیر خرید تجهیزات و قطعات:
کیفیت در خرید تجهیزات و قطعات اولویت دارد

کید شده است، شاخص های معاونت خرید فوالد  همان گونه که تأ
کیفیت«، »سرعت« و »قیمت« است که این شرکت در  مبارکه »
کیفیت ترین خریدها انجام  حوزه کیفیت همواره پیشتاز بوده و با

شده است.
در فوالد مبارکه صددرصد فرایند مربوط به قراردادهای خرید 
به صورت سیستمی انجام می شود و برای خرید تجهیزات و قطعات 
موردنیاز شرکت، بهترین کیفیت با قیمت رقابتی کشف می شود که 
باید در هر مورد به زمان بندی و پیشگیری از طوالنی شدن فرایند 

توجه داشته باشیم.

سعید عابدی، مدیر خرید مواد اولیه:
برخی مشکالت در این معاونت مربوط به حوزه کسب وکار 

است

برخی مشکالت در این معاونت مربوط به حوزه کسب وکار است. 
، نوسان قیمت های جهانی مواد اولیه،  خ ارز نوسان شدید نر
اولیه  مواد  کمبود  و  صنایع  در  انرژی  مصرف  محدودیت های 
)کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی( با کیفیت در داخل کشور ازجمله 

چالش های واحد خرید مواد اولیه است.

محمدرضا ممتاز، مدیر خرید مواد مصرفی:
تأمین مواد مصرفی موردنیاز از داخل کشور

این واحد از سه قسمت مواد مصرفی عمومی، تولید، کاال و خدمات 
)خرید اضطراری( تشکیل شده و همواره بومی سازی را در اولویت 

خود قرار داده است.
فوالد مبارکه در حال حاضر به جایگاهی رسیده که عمده نیاز خود 
در حوزه مواد مصرفی را از داخل تأمین می کند. خرید گچ موردنیاز 
در ناحیه نورد سرد، بیرینگ های ریخته گری آیش، گریس مصرفی 
در غلتک های نورد گرم و نوارنقاله مقاوم به حرارت نوارنقاله با عرض 
۱8۰۰ نوارنقاله مقاوم به روغن ازجمله پروژه های در دست اقدام این 

واحد است.

احمدرضا جمشیدیان، مدیر کنترل مواد:
ضرورت مدیریت متمرکز کنترل کیفی کاالهای وارده

استفاده از نیروهای متخصص و کیفی در واحدهای زیرمجموعه 
معاونت خرید و تقویت انگیزه کارکنان برای انجام بهتر فعالیت ها 

ضروری است.
کاالهای وارده از اهمیت زیادی  کیفی  کنترل  مدیریت متمرکز 
برخوردار است. در حال حاضر نیازمند مدیریت ُکدگذاری یکپارچه 
یا اصالح فرایند ُکدگذاری فعلی در فوالد مبارکه هستیم. بروز هرگونه 
مغایرت و موازی کاری می تواند مشکالت خاص خود را در سیستم 

به وجود آورد.
گفتنــی اســت در ایــن نشســت کارکنــان رده هــای مختلــف ســازمانی 
معاونــت خریــد، بــه بیــان مشــکالت و دغدغه هــای خــود پرداختنــد 
و مدیرعامــل شــرکت نیــز پاســخ گوی مســائل و مشــکالت آنــان بــود.

تامین 94درصدی نیازهای فوالد مبارکه از داخل کشور
در نشست مدیرعامل فوالد مبارکه با کارکنان معاونت خرید مطرح شد؛

 انجام تخصصی و دقیق حتی کوچک ترین 
اقدامات در فرایندهای خرید فوالد مبارکه 
می توانـد منجـر بـه کاهـش قابل مالحظـه 
حجـم  بـه  توجـه  بـا  و  شـود  هزینه هـا 
قراردادهـای خریـد شـرکت، میـزان کاهـش 
هزینه هـا در ایـن حـوزه می توانـد بسـیار 

قابل تأمـل باشـد

در فـوالد مبارکـه صددرصـد فراینـد مربـوط 
بـه قراردادهـای خرید به صورت سیسـتمی 
انجـام می شـود و بـرای خریـد تجهیـزات و 
قطعات موردنیاز شرکت، بهترین کیفیت با 
قیمت رقابتی کشف می شود که باید در هر 
مـورد بـه زمان بنـدی و پیشـگیری از طوالنی 

شـدن فرایند توجه داشـته باشـیم

سه رکن مهم صنعت فوالد 

در برنامه هفتم توسعه

 ردپای قطعی گاز و ارز نیمایی 

در کاهش صادرات فوالد

مشــاور وزیر اقتصاد گفت: یکی از اولویت های برنامه 
هفتم توسعه تدوین سند ملی توسعه معدن و صنایع معدنی 

خواهد بود.
حمیدرضا فوالدگر با اشاره به اولویت های صنعت فوالد در برنامه 
کنون  هفتم توســعه، اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه که هم ا
در دولت در حال تدوین اســت، باید اقدامات الزم برای تجمیع 

پیشنهاد ها صنایع لحاظ شود.
که در  وی گفت: از این فرصت باید به خوبی استفاده شــود، چرا
این برنامه دیگر قرار نیست به تمامی مسائل کشور پرداخته شود 

و فقط اولویت ها در نظر گرفته خواهد شد.
مشــاور وزیــر اقتصــاد بیــان کــرد: معــدن و صنایــع معدنــی از 
اولویت های کشــور هســتند که بایــد در این برنامــه بخش های 

مهمی برای توسعه این صنعت در نظر گرفته شود.
به گفته فوالدگر، سه موضوع مهم در صنعت باید در این برنامه 

احکام الزم را دریافت کنند.
مشاور وزیر اقتصاد در ادامه به این موضوعات پرداخت و گفت: 
جــزو الزامات زنجیــره فــوالد، تدوین ســند ملی توســعه معدن و 
صنایع معدنی است که فوالد نیز یکی از رکن های مهم آن به شمار 
می رود. رفع مشــکالت مربوط به زیرســاخت ها و تأمین انرژی از 

اولویت های این برنامه خواهد بود.
وی در پایان به ســاماندهی مجوزها، توازن در زنجیره، مدیریت 
هوشمند کاالی واسطه ای، مدیریت هوشمند انرژی، ساماندهی 
معافیت های مالیاتی، متناسب سازی حقوق دولتی و استفاده آن 
برای توسعه معادن اشاره کرد و گفت: باید بررسی های الزم انجام 
و در آن ها دقت بیشتری شود تا شرایط تولید برای صنایع به ویژه 

صنعت فوالد کشور هموار شود.
منبع: فوالدبان

بررســی آمار گمــرک جمهــوری اســالمی ایران نشــان 
می دهد که تغییــرات منفِی بزرگــی در الگوی صــادرات فوالد 
ایران در دی ماه سال جاری به دلیل محدودیت های مصرف 
تناقــض  و  کشــور  زی  ار سیاســت های  در  ابهــام   ، گاز
سیاســت های صادراتی بــا روند قیمت هــا در بــازار داخلی 
ایجاد شده اســت. صادرات کل فوالد کشــور )فوالد میانی و 
محصوالت فوالدی( در دی ماه امسال ۷۷9 هزار تن بوده که 

61 درصد کمتر از آذرماه سال جاری است.
به گــزارش پترومتالــز، در دی ماه ســال جــاری، صــادرات فوالد 
، 54۱ هــزار تــن بــوده کــه کاهــش 28 درصــدی را  میانــی کشــور
نسبت به آذرماه امسال نشــان می دهد. صادرات بیلت و بلوم 
در دی مــاه ۳۱۹ هزار تن بــوده کــه 54 درصد کمتــر از ماه پیش 

از آن است.
وضعیت صادرات محصوالت فوالدی

کل صادرات محصــوالت فوالدی کشــور در دی ماه ســال ۱4۰۱، 
2۳8 هزار تــن بوده که نســبت بــه مــاه پیــش از آن، کاهش ۳۳ 
درصدی را نشــان می دهد. از میان محصوالت فوالدی، سهم 
صــادرات مقاطع طویــل فــوالدی در دی امســال، ۱۹۹ هزار تن 
بوده و صادرات این مقاطع نسبت به آذرماه، ۳5 درصد کاهش 

یافته است.
صــادرات میلگــرد که بیشــترین ســهم را از میــان صــادرات کل 
محصــوالت فــوالدی دارد، در دی مــاه ســال جــاری نســبت به 
ماه پیش از آن، ۳۶ درصد کاهش یافته اســت و به ۱۶۶ هزار تن 
رســیده اســت. صادرات مقاطع تخت فــوالدی نیــز در دی ماه 
امســال بــا کاهــش 24 درصدی نســبت بــه آذر بــه ۳۹ هــزار تن 

رسیده است.
گفتنی است در دی ماه امسال و در اوج محدودیت مصرف گاز، 
صادرات آهن اســفنجی ۱۱5 هزار تن بوده است که افزایش ۳2 

درصدی نسبت به آذرماه داشته است.
علل کاهش صادرات فوالد ایران

دالیل اصلی کاهش صــادرات فــوالد ایران در دی ماه امســال، 
قطعــی و محدودیت هــای شــدید مصــرف گاز صنایــع فــوالد 
و همچنیــن الــزام بــه بازگشــت ارز صادرکننــدگان فوالد بــا نرخ 
نیمایــی 285۰۰ تومانــی بــوده اســت. در دی مــاه از یک ســو، 
محدودیت های گازی، تولید و صادرات فــوالد را کاهش داد. از 
ســوی دیگر، فوالد میانی و محصوالت فــوالدی در بازار داخلی 
با نرخی به مراتب باالتر از دالر نیمایی معامله می شد و این امر 
باعث شد تا صادرات فوالد برای شرکت های فوالدی، جذابیت 

و توجیه چندانی نداشته باشد.

مشاور وزیر اقتصاد عنوان کرد:
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کرمان، نیازمند توسعه شرکت های تولیدکننده
 سازه های فوالدی است

ایران رتبه هفتم تولیدکنندگان فوالد جهان را دارد

سیدمهدی طبیب زاده رئیس اتاق کرمان گفت: این استان در حال 
جهش جدی توسعه و سرمایه گذاری های بسیار سنگین است و به 
سازه های فوالدی نیاز روزافزون پیدا کرده؛ درنتیجه به توسعه شرکت های 
تولیدکننده سازه های فوالدی نیاز دارد. مصرف اسکلت فلزی در کرمان 
بسیار زیاد است و توسعه شرکت های تولیدکننده سازه های فوالدی نیاز 
استان است و می توان با پرداختن به آن، کرمان را پایلوت سازه های 
فوالدی قرار داد. 

سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معادن و تجارت وضعیت تولیدات 
صنعتی و معدنی کشور را بسیار مناسب دانست و اعالم کرد: در بین 
۱۰ کشوری که بیشترین تولید فوالد را در جهان دارند، ایران به رتبه 
هفتم ارتقا یافته است. خوشبختانه در طول سال ۲۰۲۲ میالدی رشد 
تولید فوالد در ایران در میان ۱۰ کشوری که به لحاظ میزان فوالد برتر 
هستند، بیشترین رشد را داشته و ما بیشترین رشد را در میان ۱۰ کشور 
برتر تولید فوالد داشتیم.

خـبــــــــــــــــــر            
خبر بین الملل

مجتمع آموزشی و توسعه نوآوری نگین آینده شرکت فوالد مبارکه اصفهان افتتاح شد

به گزارش آرتان پرس به نقل از GMK، وب سایت خبری 
Eurometal با استناد به داده های اداره آمار فدرال آلمان 
گی اعالم کرد در ژانویه تا نوامبر 2022، آلمان صادرات  به تاز
قراضه فوالدی را به ۷.2 میلیون تن رساند که نسبت به مدت 
مشابه در سال 2021 حدود 11 درصد کاهش یافته است. از نظر 
پولی نیز میزان محموله های قراضه فوالدی صادر شده از 
آلمان در ژانویه تا نوامبر 2022 حدود 4.6 میلیارد یورو بود که 
9.5 درصد نسبت به مدت مشابه در سال 2021 افزایش یافته 
است. افزایش ارزش صادرات قراضه فوالدی از آلمان در 11 ماه 
نخست سال 2022 به دلیل افزایش قیمت قراضه فوالدی 

نسبت به سال قبل از آن محقق شد.
به نقل از چندین منبع خبری، هلند بزرگ ترین واردکننده 
قراضه فوالدی از آلمان است. باید توجه داشت که هلند حدود 
۱.48میلیون تن قراضه فوالدی از آلمان وارد کرده که ۱۶ درصد 
کمتر از ژانویه تا نوامبر 2۰2۱ بوده است. از طرفی بررسی ها نشان 
می دهد ایتالیا نیز که دومین کشور خریدار بزرگ قراضه فوالدی 
از آلمان است واردات قراضه فوالدی از آلمان را در ژانویه تا نوامبر 
2۰22 به ۱.۳5 میلیون تن رسانده که حدود ۱۳ درصد نسبت به 

مدت مشابه در سال قبل کاهش یافته است.
طبق این گزارش، در خارج از اتحادیه اروپا، ترکیه مقصد اصلی 
صادرات مواد خام از آلمان بوده است. بررسی ها نشان می دهد 
در ۱۱ ماه نخست سال 2۰22، آلمان ۶24 هزار تن قراضه فوالدی 
به کشور ترکیه صادر کرد که نسبت به مدت مشابه در سال قبل 
5 درصد افت داشته است. باید توجه داشت که صادرات قراضه 
فوالدی به هند در ماه های ژانویه تا نوامبر 2۰22 حدود ۱7۳.۱۳ 
هزار تن گزارش شد که نسبت به مدت مشابه در سال قبل 2.7 

برابر افزایش یافته است.
منابع خبری همچنین گزارش دادند در ژانویه تا نوامبر 2۰22، 
واردات قراضه فوالدی به آلمان با ۱4 درصد کاهش در سال به 4 
میلیون تن رسید. همچنین بررسی ها نشان داد هزینه واردات 
قراضه فوالدی به آلمان در ۱۱ ماه نخست 2۰22 بالغ بر 2.۱ میلیارد 

یورو بوده است. 
معامله گران معتقدند قیمت قراضه فوالدی در آلمان در ماه 
ژانویه 2۰2۳ در میان بهبود تقاضای صادرات افزایش یافته 
باشد. بررسی ها نشان می دهد افزایش ۳۰ تا 4۰ درصدی قیمت 
گزیر بر تجارت  حمل ونقل ریلی در کشور از اول ژانویه 2۰2۳، نا

قراضه فوالدی تأثیر خواهد گذاشت.
همان طور که مرکز GMK قبًال گزارش داده است، در سال 2۰22، 
فوالدسازان آلمانی تولید محصوالت فوالدی را 8.4 درصد نسبت 
به سال 2۰2۱ کاهش داده و به ۳۶.85 میلیون تن رساندند. تولید 
فوالد در این کشور در سال 2۰22، به دلیل تأثیرات ویروس کرونا 
و جنگ در اوکراین به پایین ترین میزان خود از سال 2۰۰۹ رسید. 
بررسی ها نشان می دهد صنعت فوالد تحت تأثیر قیمت باالی 
انرژی ناشی از حمله روسیه به اوکراین، اختالل در زنجیره تأمین، 

تقاضای ضعیف و افزایش شدید واردات قرار گرفته است.

بیانیه  ازGMK، در  به نقل  آرتان پرس  گزارش  به 
 )EUROFER( مطبوعاتی وب سایت انجمن فوالدسازی اروپا
آمده است این انجمن از اتحادیه اروپا می خواهد که ضایعات 
آهن را در فهرست مواد خام حیاتی قرار دهد، زیرا تنها شرایط 
مساوی دسترسی به قراضه فوالدی، رقابت طوالنی مدت 
فوالدسازان اروپایی را تضمین و از افزایش انتشار کربن 

جلوگیری می کند.
به نقل از منابع خبری، در مارس 2۰2۳، اتحادیه اروپا قانون مواد 
خام حیاتی خود )CRMA( را معرفی خواهد کرد و  این قانون 
برای امنیت انرژی در اروپا بسیار مهم به شمار می رود. انجمن 
فوالدسازی اروپا )EUROFER( به تازگی اعالم کرده اروپا در حال 
حاضر با کمبود قراضه فوالدی مواجه است. درعین حال، علیرغم 
اهمیت حیاتی قراضه فوالدی برای کربن زدایی موفقیت آمیز 
بخش فوالد، قراضه فوالدی بیشترین حجم محصوالت اضافی 
صادراتی از اتحادیه اروپا به کشورهای ثالث را شامل می شود. 
بررسی ها نشان داده 5۹ درصد از کل صادرات محصوالت اضافی 
از اروپا در سال 2۰2۱ مربوط به قراضه فوالدی بوده است. عالوه بر 
این، بیشتر  کشورهای واردکننده فاقد استانداردهای معادل 

استانداردهای اروپایی  در  زمینه محیط زیست هستند.
کارشناسان معتقدند این وضعیت متناقض، هم استقالل 
استراتژیک اروپا و هم اهداف آب و هوایی آن را به خطر می اندازد 
و اتحادیه اروپا باید امکان بازیافت و گردش مواد حیاتی را بهبود 
بخشد.پیش از این، پارلمان اروپا پیشنهادی را برای بازنگری در 
مقررات حمل ونقل زباله )WSR( تصویب کرد. بررسی ها نشان 
می دهد براساس اصالحات WSR، صادرات ایمن قراضه فوالدی 
برای بازیافت )به ویژه قراضه فوالدی و غیرآهنی( به کشورهای 
خارج از سازمان همکاری اقتصادی و توسعه )OECD( تنها در 
صورت درخواست آن کشورها، رضایت و نشان دادن توانایی 

مدیریت زباله های زیست محیطی مجاز خواهد بود.
طبق این گزارش، انجمن فوالدسازی اروپا از بازنگری مقررات 
حمل ونقل زباله )WSR( استقبال کرده؛ بااین حال، اعضای  
این انجمن معتقدند اقدامات سخت گیرانه تر برای اطمینان از 
صادرات قراضه فوالدی فقط برای مصرف کنندگانی ضروری است 

که استانداردهای زیست محیطی معادل اتحادیه اروپا دارند.

کاهش صادرات قراضه فوالدی توسط 

آلمان در ژانویه تا نوامبر 2022

درخواست EUROFER از اتحادیه اروپا 

برای بازیافت قراضه فوالدی

از نگاه فوالد مبارکه آموزش منحصر به کارکنان 
خود شرکت نیست. فوالد مبارکه تالش کرده 
است در همه زمینه ها الگو باشد. در این 
شرکت، مدیرانی پرورش و توسعه یافته اند که 
امروزه هرکدام از آن ها به عنوان مدیر یا یکی از 
مؤثرین افراد در کارخانه ها و شرکت های سراسر 
کشور در حال ایفای نقش هستند و بخش 
قابل توجهی از افتخاراتی که در صنعت فوالد 
کشور به بار نشسته به واسطه حضور فعال 
همین افرادی است که در سازمان هایی نظیر 

فوالد مبارکه پرورش یافته اند

با حضور نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس 
شورای اسالمی و مدیرعامل و جمعی از معاونان و 
مدیران فوالد مبارکه، مجتمع آموزشی و توسعه نوآوری 

نگین آینده شرکت فوالد مبارکه اصفهان افتتاح شد.
فوالد مبارکه به عنوان مولود انقالب مسیر خود را به درستی 

انتخاب کرده است
به گزارش خبرنگار فوالد، پس از افتتاح این مجتمع آموزشی، پروین 
صالحی، نماینده مردم شهرستان مبارکه، در مجلس شورای اسالمی به 
همراه مدیرعامل و معاون نیروی انسانی فوالد مبارکه از نزدیک از فرایند 
کانون استعدادیابی و ارزیابی شایستگی ویژه استخدام شرکت فوالد 

مبارکه اعم از کنترل مدارک، طب صنعتی و کانون ارزیابی بازدید کردند.
نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی، پس از این 
بازدید، ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن دهه فجر انقالب اسالمی 
و ابراز خرسندی از افتتاح این مجتمع آموزشی گفت: یکی از آرزوهای 
من به عنوان نماینده مردم استان اصفهان ایجاد مرکز جامع سنجش و 
استعدادیابی بود و زیباتر اینکه افتتاح این مرکز با ایام ال�ل دهه مبارک فجر 
مقارن شده و در مکانی شروع به کار می کند که خود مولود انقالب است.

وی تصریح کرد: از نویدهای خوب این است که فوالد مبارکه به عنوان 
مولود انقالب، مسیر خود را به درستی انتخاب کرده و روند خوبی را در 
پیش گرفته است؛ ازاین رو برای مدیرعامل و سایر همکاران ایشان در 

فوالد مبارکه آرزوی موفقیت دارم.
تأسیس مجتمع آموزشی و توسعه نوآوری نگین آینده؛ 

گامی دیگر در راستای توسعه سرمایه های انسانی
در همین زمینه محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
نیز ضمن گرامیداشت ایام پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی گفت: 
از همان ابتدا که به عنوان مدیرعامل توفیق خدمت در شرکت را پیدا 
کردیم، با تمرکز بیشتری بر سرمایه های انسانی، راهبردهای مؤثری را 
در این زمینه مشخص نمودیم تا جایی که معاونت نیروی انسانی و 
سازماندهی را به معاونت سرمایه های انسانی و سازماندهی ارتقا دادیم 
و در این مسیر با همکاری سایر مدیران و همکاران این حوزه گام های 

مثبتی نیز برداشتیم.
وی از تأسیس مجتمع آموزشی و توسعه نوآوری نگین آینده به عنوان 
یکی دیگر از این اقدامات نام برد و گفت: تأسیس و بنیان گذاری 

مرکزی که بتوانیم به صورت هدفمند در آن بر کارکنان شرکت به عنوان 
سرمایه های اصلی شرکت سرمایه گذاری کنیم در دستور کار قرار 
داده شد؛ به ویژه اینکه در الگوی جدید راهبردی آموزش و توسعه 
سرمایه های انسانی شرکت، بر بالندگی، مهارت افزایی، استعدادیابی، 
کید شده است؛ ازاین رو با توجه به اهمیت  فرهنگ و توان افزایی تأ
استعدادیابی، بنا را بر آن گذاشته ایم که استعدادیابی را از درون 
سرمایه های انسانی شرکت شروع کنیم. با پرورش این استعدادها و 
آموزش های بهینه، به مربی گری، مهارت افزایی و در نتیجه به ایجاد 

انگیزه و حفظ این سرمایه ها دست یابیم.
آموزش و ایجاد انگیزه فزاینده در کارکنان از مهم ترین 

اهداف شرکت در حوزه سرمایه های انسانی است
وی خاطرنشان کرد: آموزش و ایجاد انگیزه فزاینده در کارکنان از 
مهم ترین اهداف شرکت در حوزه سرمایه های انسانی است؛ یعنی 
ما باید بتوانیم کارکنان را به گونه ای آموزش دهیم و به نحوی در آن ها 
انگیزه ایجاد کنیم که با تمام وجود در راستای اهداف سازمان گام 
بردارند. وقتی شرکت های بزرگ استعدادها را در جهان شناسایی 
می کنند و با روش های مختلف مثل حقوق، امکانات و... آن ها را به 
سمت خود جلب می کنند، ما نیز می توانیم بهترین ها را انتخاب و 
جذب کنیم و در ادامه شرایطی مهیا سازیم که این استعدادها روزبه روز 
توسعه یابند و بالنده شوند و بتوانند بیش ازپیش نبوغ خود را در 

راستای اعتالی میهن به کار بندند.
به گفته طیب نیا، در حال حاضر اقدامات خوبی در این زمینه در حال 
انجام است، اما هنوز تا رسیدن به شرایط آرمانی که فرزندان نخبه این 
سرزمین بتوانند استعدادها و ارزش های خود را به طور کامل در مسیر 
یادشده به کار ببندند، به تالش و برنامه ریزی بیشتری نیاز داریم. البته 
این امر با همکاری تمامی ظرفیت ها ازجمله دانشگاه میسر خواهد شد. 
باید با این همکاری ها بسترهایی فراهم کنیم که سرمایه های انسانی 
در مسیرهای رشد و تعالی قدم بردارند. در چنین شرایطی خواهیم 
دید که افراد برای رشد کشور تالش می کنند و امیدواریم مسیری که با 

سرمایه گذاری قابل توجهی آغاز شده، این بستر را فراهم کند.
فوالد مبارکه خلق آینده بهتر را هدف گذاری کرده است

وی خاطرنشان کرد: از نگاه فوالد مبارکه آموزش منحصر به کارکنان خود 
شرکت نیست. فوالد مبارکه تالش کرده است در همه زمینه ها الگو باشد. 

در این شرکت، مدیرانی پرورش و توسعه یافته اند که امروزه هرکدام از آن ها 
به عنوان مدیر یا یکی از مؤثرین افراد در کارخانه ها و شرکت های سراسر 
کشور در حال ایفای نقش هستند و بخش قابل توجهی از افتخاراتی که 
در صنعت فوالد کشور به بار نشسته به واسطه حضور فعال همین افرادی 
است که در سازمان هایی نظیر فوالد مبارکه پرورش یافته اند. مجتمع 
آموزشی و توسعه نوآوری نگین آینده شرکت فوالد مبارکه باید به مرکزی 
برای تربیت مربیان و مدیران آینده کشور مبدل گردد و محلی شود برای 
اینکه صنایع و شرکت های مختلف بتوانند مدیران خود را جهت ارتقا به 
آن ارجاع دهند. انتظار می رود این مرکز در حوزه مدیریت، خانواده ها و 
جامعه و سایر ذی نفعان توسعه یابد. به خاطر داشته باشیم فوالد مبارکه 
خلق آینده بهتر را هدف گذاری کرده و این کار را با اقداماتی نظیر ایجاد 

مرکز آموزش شروع نموده است.
هدف غایی فوالد مبارکه جذب جوانان متخصص و 

متعهد به خدمت برای این سرزمین است
مهدی کفایت، معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی فوالد مبارکه نیز 
گفت: انقالب شکوهمند اسالمی ایران با رهبری داهیانه بنیان گذار کبیر 
انقالب، حضرت امام خمینی )ره(، اراده پوالدین ملت و الهام از نهضت 
عاشورا شکل گرفت و مردمان ایران زمین برای تحقق آرمان هایشان 
با شعار »استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی« پا به میدان گذاشتند و 

لحظه ای از خواسته خود عقب نشینی نکردند.
کید بر اهمیت فعالیت های این مرکز گفت: فرایند استخدام  وی با تأ
شرکت فوالد مبارکه شامل چهار مرحله اصلی است. مرحله اول آن، آزمون 
کتبی است که داوطلبان را از نظر سطح دانش ارزیابی می کند. مرحله دوم، 
کانون ارزیابی شایستگی است که شایستگی های رفتاری و تخصصی 
داوطلبان متناسب با نیازهای شغلی فوالد مبارکه را موردسنجش قرار 
می دهد. مرحله سوم معاینات طب کار است که توانمندی های جسمی 
و روحی داوطلبان را مورد ارزیابی قرار می دهد و در نهایت مرحله چهارم، 
گزینش است تا داوطلبان از نظر ارزش های سازمانی و اسالمی ارزیابی 

و تأیید شوند.
وی خاطرنشان کرد: هدف غایی فوالد مبارکه از تعریف این فرایند جذب 
جوانان متخصص و متعهد به خدمت برای این سرزمین است؛ جوانانی 
که به عنوان سرمایه های اصلی سازمان با اتکا بر دانش و تخصص و 

ارزش های سازمانی دل در گرو اعتالی نام میهن داشته باشند.

رقابت بیش از سه هزار نفر در آزمون روانشناختی
در ادامه اقدامات مربوط به تکمیل فرایند استخدام 
فوالد مبارکه، روز جمعه چهاردهم بهمن ماه سال 
جاری، مرحله آزمون روان شناختی داوطلبان استخدام 

فوالد مبارکه برگزار شد.
در حاشیه برگزاری دومین مرحله از فرایند استخدام داوطلبان فوالد 
مبارکه، معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی، مدیر بهداشت 
حرفه ای، ایمنی و محیط زیست، مدیر آموزش و توسعه سرمایه انسانی 
و رئیس کانون ارزیابی و توسعه شایستگی فوالد مبارکه در بیان اهمیت 

این مرحله از آزمون چنین گفتند:
مهدی کفایت، معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی 

فوالد مبارکه
 امروز مرحله فرایند آزمون استخدام فوالد مبارکه با عنوان آزمون 
روان شناختی ویژه داوطلبان برگزار شد.بنا بر آمارهای منتشرشده 
بالغ بر 22 هزار نفر در آزمون استخدامی فوالد مبارکه حاضر شدند که از 
این تعداد حدود ۳ هزار نفر به مرحله دوم راه یافتند. این مرحله، یعنی 
مرحله روان شناسی صنعتی داوطلبان، یکی از مراحل بسیار مهم این 
گی های  فرایند است که طی آن افراد از نظر بهداشت روانی و برخی ویژ
شخصیتی دیگر با نظر کارشناسان این حوزه مورد بررسی قرار می گیرند و 
در پایان ۱۱۰۰ نفر از آنان برای خدمت به صنعت کشور انتخاب می شوند.

شرکت فوالد مبارکه یکی از بزرگ ترین بنگاه های اقتصادی کشور است؛ 
ازاین رو جامعه و اقتصاد کشور از آن انتظار دارد که در توسعه اقتصادی 
و اجتماعی کشور اقدامات بزرگی انجام دهد؛ بنابراین الزم است کارکنان 
آن نیز از هر نظر آماده و شایسته باشند تا بتوانند سازمان را در رسیدن به 

اهداف خود یاری کنند.

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

 پـس از برگـزاری آزمـون کتبـی، پذیرفته شـدگان  مرحلـه طـب کار را 
می گذرانند تـا از نظر سـالمت جسـمی و روانـی بررسـی شـوند؛ به گونه ای 
که بیشترین سـازگاری را با محیط کار داشـته باشند و بتوانند به بهترین 
شـکل ممکن به پیشـبرد اهـداف سـازمان کمـک کننـد و درعین حـال با 
رضایت شغلی و عالقه مندی کامل در سازمان فعالیت کنند. شناسایی 
گی هـای فـردی و روان شـناختی در  نقـاط قـوت و قابل بهبـود و ویژ
به کارگیـری فـرد در پسـت مناسـب تأثیـر زیـادی دارد. در ارزیابی سـالمت 

کارکنـان دو جنبـه جسـمی و روانـی مـورد سـنجش قـرار می گیـرد.
در این راستا و در ادامه مراحل استخدامی، با همکاری واحدهای 
بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست، امور اداری، آموزش و توسعه 
سرمایه های انسانی و گزینش به صورت یکپارچه و با رویکرد ایجاد بستری 
مناسب و یکسان برای همه متقاضیان، آزمون های روان شناختی در 

دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.
امیدواریـم ایـن فعالیت هـا در جـذب نیروهـای کارآمـد، مسـتعد و 
بهـره ور و همچنیـن بـرای توسـعه شـرکت و سـربلندی ایـران اسـالمی 

مؤثـر باشـد.

ابراهیم کاظمی، مدیر آموزش و توسعه سرمایه انسانی 
فوالد مبارکه

آزمون های  از  استاندارد  مجموعه ای  روان شناختی  آزمون های 
استخدامی هستند که در فرایند جذب نیروی انسانی در شرکت های 
پیشرو استفاده  می شوند. این آزمون در واقع پشتیبان فرایند کانون 
ارزیابی استخدامی فوالد مبارکه است که با همکاری دانشگاه صنعتی 

اصفهان در حال انجام است.
با توجه به شرایط کار در کارخانجات فوالدسازی، برای کار و فعالیت در 
این مشاغل، افراد باید از هر نظر مورد تأیید پزشکان و روان شناسان 
باشند تا در ادامه، فرد بتواند با کمترین ریسک و با بهترین شرایط در 
شرکت به فعالیت ادامه دهد. در واقع هدف فوالد مبارکه از طراحی و 
ایجاد چنین مراحلی به ویژه مرحله دوم، ایجاد تناسب بین شغل و 
شاغل است و به این منظور  باید از ابزارها  و راهکارهای علمی مربوط به 

این حوزه استفاده شود.
همایون کرد، رئیس کانون ارزیابی و توسعه شایستگی 

فوالد مبارکه
 هدف از برگزاری آزمون روان شناختی فوالد مبارکه جذب بهترین ها برای 
هر شغل است. این مرحله از آزمون برای افرادی در نظر گرفته شده است 

که آزمون کتبی را با موفقیت پشت سر گذاشته اند.
در این مرحله، ویژگی های شخصیتی فرد ارزیابی می شود و در مرحله بعد 
و مصاحبه های تأییدی، این نتایج در فرایند طب صنعتی و کانون ارزیابی 
توسط روان شناسان مورد استفاده قرار می گیرد. در این مرحله همچنین 
تیپ شخصیتی افراد بررسی می شود تا   آنان بتوانند با عالقه مندی هرچه 

بیشتر و با شایستگی در سازمان مشغول فعالیت شوند.

در دومین مرحله آزمون استخدامی فوالد مبارکه صورت گرفت:
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محمدحسین ترکان، مدیر خرید تجهیزات ذوب آهن اصفهان گفت: 
طی ۳ سال گذشته در جهت حمایت از تولید داخل با بیش از ۱۰۰۰ 
شرکت در جهت ساخت قطعات و تجهیزات مصرفی کارخانه همکاری 
داشتیم. بومی سازی پمپ های گریز از مرکز کوره بلند با ۴۵۰ هزار یورو، 
ونتیالتورهای هوای مشعل فوالدسازی با ۹۰ هزار یورو، تسمه نقاله های 
حرارتی با ۲۷۰ هزار یورو و پمپ های گریز از مرکز فوالدسازی نیز با ۵۰ 
هزار یورو صرفه اقتصادی در داخل کشور ساخته شدند.

عطارد گودرزی مدیرعامل شرکت احیا استیل فوالد بافت گفت: میزان 
پیشرفت فیزیکی کارخانه احیای مستقیم شماره ۲ مجتمع فوالد بافت به 
8۳.۱ درصد رسیده و طبق برنامه، تست سرد آن تا پایان بهمن ماه سال 
جاری آغاز می شود. با تکیه بر دانش و تخصص مهندسان، مشاوران و 
توانمندی های داخلی، خط تولید شماره ۲ کارخانه در خردادماه سال 
۱۴۰۲ به بهره برداری خواهد رسید و با شروع عملیات بهره برداری آن، برای 
۱۰۰ نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد می شود.

 خـبــــــــــــــــــر      

همکاری ذوب آهن اصفهان با بیش از ۱۰۰۰ شرکت در 
جهت ساخت قطعات

پیشرفت فیزیکی فاز ۲ فوالد بافت به ۸۳ درصد رسید

 مدیران و سرپرستان ایمنی خالق فرهنگ ایمنی سازمان هستند

با توجه به داده های منتشرشده، میزان مالیات مربوط 
به واردات محصوالت فوالدی نورد شده تخت در ترکیه در 

سال 2022 افزایش یافته است.
به گزارش آرتان پرس و به نقل از GMK، وب سایت خبری 
SteelOrbis  به تازگی اعالم کرد کشور ترکیه مالیات واردات برخی 
از محصوالت فوالدی نورد شده تخت را در سال 2۰22 افزایش 

داده است.
به نقل از چندین منبع خبری، مالیات واردات کویل نورد گرم 
فوالدی بدون آلیاژ در ترکیه از ۹ درصد به ۱5 درصد و کویل 
نورد سرد فوالدی از ۱۰ درصد به ۱7 درصد افزایش یافته است. 
این در حالی است که میزان مالیات واردات کویل نورد گرم 
فوالدی آلیاژی از ۶ درصد به ۱۳ درصد افزایش یافته است. 
مالیات واردات ورق فوالدی نورد شده تخت ضخیم نیز  از ۹ تا ۱5 
درصد در سال 2۰2۱ به ۱5 تا 2۰ درصد در سال 2۰22 افزایش یافته 
است. بررسی ها نشان می دهد واردات کویل نورد سرد فوالدی 
بدون آلیاژ در ترکیه به جای ۱۰ درصد شامل ۱7 درصد مالیات 
می شود. این در حالی است که عوارض گمرکی کویل های 
فوالدی ضدزنگ نورد گرم و نورد سرد در ترکیه بدون تغییر 
باقی مانده اند. درعین حال، مالیات واردات محصوالت فوالدی 
نورد گرم توسط شرکت های نورد و تولیدکننده لوله های جوشی 
از ۶ درصد به ۱۳ درصد افزایش یافت و واردات محصوالت 
فوالدی مورداستفاده در ساخت لوازم خانگی به جای 7 درصد، 

مشمول ۱5 درصد مالیات می شود.
طبق این گزارش، در ژانویه تا نوامبر 2۰22، واردات محصوالت 
فوالدی نورد شده تخت به ترکیه 7.7۹ میلیون تن بوده است؛ 
این در حالی است که در سال 2۰2۱، میزان محصوالت نورد 
تحویل داده شده به کشور ترکیه به ۹.4۳ میلیون تن رسیده بود.
طبق آنچه مرکز GMK گزارش داده، در سال 2۰22 فوالدسازان 
مستقر در ترکیه تولید محصوالت فوالدی را به ۳5.۱ میلیون 
تن رساندند. این در حالی است که میزان تولید محصوالت 
فوالدی توسط فوالدسازان ترکیه در سال 2۰22  نسبت به سال 
2۰2۱ حدود ۱2.۹ درصد کاهش یافته است. همچنین بررسی ها 
نشان داد میزان صادرات محصوالت فوالدی در سال 2۰22 به 
۱۹.۶ میلیون تن رسید. درحالی که به نقل از برخی منابع خبری 
میزان صادرات محصوالت فوالدی از ترکیه در سال 2۰22 نسبت 

به سال 2۰2۱ با کاهش ۱7.7 درصدی همراه بوده است.

 Fortescue بررسی داده ها نشان داد شرکت معدنی
Metals مستقر در استرالیا در ژوئیه تا دسامبر 2022 میزان 

محموله های سنگ آهن ارسال شده را افزایش داد.
به گزارش آرتان پرس و به نقل از GMK، بررسی ها نشان می دهد 
شرکت معدنی Fortescue Metals مستقر در استرالیا، در جوالی 
تا دسامبر 2۰22 )نیمه اول سال مالی 2۰2۳/2۰22(، حدود ۹۶.۹ 
میلیون تن محموله سنگ آهن به مشتریان خود عرضه کرد. این 
در حالی است که میزان محموله های سنگ آهن عرضه شده 
توسط این شرکت در جوالی تا دسامبر 2۰22 حدود 4 درصد 

نسبت به مدت مشابه در سال 2۰2۱ افزایش یافته است.
 Fortescue Metals فعاالن بازار اعالم کردند شرکت معدنی
مستقر در استرالیا، در سه ماهه دوم سال مالی 2۰22 حدود 
4۹.4  میلیون تن سنگ آهن را به مصرف کنندگان خود ارسال 
کرده است که نسبت به سه ماهه اول سال 2۰22 و سه ماهه دوم 
سال 2۰2۱ با افزایش 4 درصدی همراه بوده است. بررسی ها 
 Fortescue نشان می دهد به لطف عملکرد باالی شرکت معدنی
Metals در سه ماهه دوم 2۰22، این شرکت موفق به دست یابی 
به رکورد حجم محصوالت ارسال شده در نیمه اول سال 2۰22 

شود.
به نقل از منابع خبری، تولید سنگ آهن توسط شرکت معدنی 
Fortescue Metals مستقر در استرالیا در جوالی تا دسامبر 
2۰22 نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۹ درصد افزایش 
داشته است. بررسی ها نشان می دهد در سه ماهه دوم سال 
2۰22، شرکت معدنی Fortescue Metals حدود ۶۰ میلیون تن 
سنگ آهن تولید کرد که ۹ درصد بیشتر سه ماهه اول سال 2۰22 

و 5 درصد بیشتر از مدت مشابه در سال 2۰2۱ بوده است.
حجم تخمینی محموله های سنگ آهن ارسال شده از شرکت 
معدنی Fortescue Metals مستقر در استرالیا، برای سال 2۰2۳ 

در محدوده ۱87 تا ۱۹2 میلیون تن اعالم شده است.
 Fortescue گزارش داده، شرکت معدنی GMK طبق آنچه مرکز
Metals مستقر در استرالیا قراردادی را با شرکت میتسوبیشی 
ژاپن و تولیدکننده فوالد اروپایی به نام Voestalpine برای ایجاد 
 )DRI( یک نمونه صنعتی از کارخانه برای تولید آهن اسفنجی
امضا کرده است. مجله خبری بلومبرگ اعالم کرده است که 
شرکت معدنی Fortescue Metals از سال 2۰2۱ چندین قرارداد 
از این دست به امضا رسانده ، زیرا به دنبال تبدیل خود به یک 
شرکت انرژی سبز برای پاسخ گویی به درخواست های روبه رشد 
مشتریان خود برای کربن زدایی است. باید توجه داشت که 
این غول معدنی قصد دارد تا سال 2۰۳۰ ساالنه ۱5 میلیون تن 
ک  هیدروژن سبز تولید کند تا به تولیدکننده اصلی انرژی پا

تبدیل شود.

افزایش مالیات واردات محصوالت فوالدی 

نورد شده تخت در ترکیه

افزایش محموله های سنگ آهن

 در استرالیا

معاون بهره برداری فوالد مبارکه:

دهمین نشست کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 
شـرکت فـوالد مبارکـه روز دوشـنبه دهم بهمن مـاه در 
سـالن جلسـات مرکـز تحقیقـات بـا حضـور معاونـان 
بهره بـرداری و سـرمایه های انسـانی و سـازماندهی، مدیـران 
ارشـد تولیـد و خدمـات فنـی و پشـتیبانی، مدیـران بهره بـرداری و 
مدیران و رؤسـای سـایر نواحی، مدیر بهداشـت حرفه ای، ایمنی 
و محیط زیسـت، کارشناسـان و تکنسـین های ایمنـی و بهداشـت 
حرفـه ای بـا رویکـرد ارتقـای سیسـتم ایمنـی و بهداشـت حرفـه ای 

شـرکت فـوالد مبارکـه برگزار شـد.
 بـه گـزارش خبرنـگار فـوالد در ایـن جلسـه، غالمرضـا سـلیمی، معـاون 
و  ارائه شـده  گزارش هـای  از  تشـکر  ضمـن  شـرکت،  بهره بـرداری 
تالش هـای صورت گرفتـه در جهـت بهبـود نتایـج ایمنـی و بهداشـت 
حرفـه ای، مدیـران، رؤسـا و سرپرسـتان را خالـق فرهنـگ ایمنـی 

سـازمان برشـمرد.
وی افزایـش یـا کاهـش حـوادث را نتیجـه چگونگـی تحقـق فرهنـگ 

ایمنی در شـرکت دانسـت و گفت: ایجاد فرهنگ ایمنی مناسـب بین 
کارکنـان و سـازمان بـه زمـان نیـاز دارد، امـا دشـواری های مسـیر نبایـد 

سـازمان را از دسـت یابی بـه اهـداف خـود در ایـن زمینـه بـازدارد.
وی با اشـاره به اهمیت ارتقـای فرهنگ ایمنی کارکنان در پیشـگیری 
گـر کارکنان با مزایـای رعایت قوانیـن و مقررات  از حوادث اظهـار کرد: ا
به خوبی آشـنا شـوند و مزایای آن را درک کنند، نتایج ایمنی سـازمان 

بهبـود پیـدا می کند.
کیـد بـر لـزوم آمادگـی بیشـتر نواحـی  معـاون بهره بـرداری ضمـن تأ
جهـت پاسـخ گویی در شـرایط اضطـراری و بحران هـای احتمالـی 
کنـش در شـرایط اضطـراری  خواسـتار بررسـی دسـتورالعمل های وا
نواحـی و آمـوزش کارکنـان به منظـور شناسـایی حـوادث احتمالـی و 

پیامدهـای آن شـد.
سـلیمی ضمن قدردانی از تالش های صورت گرفتـه در خطوط تولید 
سازمان جهت ایمن سازی محیط، بهبود مستمر برنامه های ایمنی 

را نقطه قوت سازمان برشمرد.

مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست:
باور صحیح  درباره ایمنی و بهداشت حرفه ای از رموز موفقیت 

سازمان است

مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست فوالد مبارکه نیز در 
گزارشی به اهمیت اصول فرهنگ ایمنی و رهبری سازمان پرداخت و 
باور صحیح درباره ایمنی و بهداشت حرفه ای را از رموز موفقیت سازمان 

دانست.
حسین مدرسی فر در ادامه ضمن اشاره به نقش مدیران سازمان در ایجاد 
فرهنگ ایمنی و محافظت از آن به تشریح برخی راهکارهای تقویت و 
نگرش مثبت کارکنان به مقوله ایمنی پرداخت و در ادامه به منظور تأمین 
کثری امنیت و سالمت جسمی و روانی کارکنان سازمان، خواستار  حدا
جلب مشارکت همکاران در ایده های جدید در زمینه ایمنی و بهداشت، 
تقویت حس مشارکت آن ها در تصمیم گیری ها، و مشارکت در به چالش 
کشیدن فعالیت های فعلی و روش های کاری موجود، بهبود مداوم 

و پیاده سازی نوآوری ها در زمینه ریسک های ایمنی و بهداشت شد.
گفته وی یادگیری عملیاتی، مطالعه موردی حوادث، افزایش  به 
گاهی موقعیتی، تشخیص خطر و توقف  فرایندهای ممیزی، افزایش آ
در صورت عدم اطمینان نمونه ای از فعالیت ها و راهکارهایی هستند که 

موجب تقویت فرهنگ ایمنی سازمان می شوند.
ناحیه  ، مدیر  این جلسه قاسم خوشدل پور ادامه  همچنین در 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم، در گزارشی به اهم اقدامات صورت گرفته 
در جهت ارتقای فرهنگ ایمنی کارکنان و بهبود شاخص های ایمنی 

ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم و چالش های پیش رو پرداخت.
پس  از آن کامران مرادی، مدیر ریخته گری مداوم، مسیب فتاح المنان 
مدیر تولید کوره های پاتیلی و عباس محمدی مدیر کوره های قوس 
الکتریکی به تشریح چالش های ایمنی و مهم ترین اقدامات اصالحی 
در واحدهای تحت مدیریت خود پرداختند و در بخش پایانی جلسه 
نیز ایل بگ کارشناس هماهنگ کننده HSE در گزارشی اهم اقدامات 

موردنیاز جهت ارتقای فرهنگ ایمنی کارکنان را تشریح کرد.

تفکیک و بسته بندی بیش از هزار تن پسماندهای کاغذی و پالستیکی در فوالد مبارکه
زیست محیــــــــطی،  فراینـــــدهای  بهبـــود  هدف  با 
ارزش افزوده  ایجاد  و  انبارش  بهینه سازی فضای 
اقتصادی برای شرکت، بیش از هزار تن از پسماندهای 
کاغذی و پالستیکی در فوالد مبارکه، بازیافت، تفکیک و بسته بندی 

شد.
رئیس امور پسماند فوالد مبارکه، ضمن تأیید این خبر و با اشاره به 
اهمیت بسته بندی و تفکیک پسماندها، گفت: به عنوان یک اصل 
اساسی در مدیریت پسماند، یکی از اقدامات مثبت واحد پسماند فوالد 
مبارکه بسته بندی و تفکیک پسماندهای کاغذی و پالستیکی است. 
در این خصوص، با توجه به مشکالت زیست محیطی و ایمنی موجود 
در زمینه نگهداری و انبارش پسماندهای کاغذی و پالستیکی، این 
امور با به کارگیری دو دستگاه پرس کاغذ و کارتن اقدام به تفکیک، پرس 
و بسته بندی پسماندهای مذکور نموده و این موضوع نقش مؤثری در 

بهبود فضای انبارش به همراه داشته است.
مجید غیاثوند بازیافت کارتن و پسماندهای کاغذی را عامل مهمی در 
حفاظت از منابع طبیعی دانست و گفت: بازیافت یک تن کارتن می تواند 
از قطع ۱7 درخت جلوگیری و مصرف انرژی و آب در کارخانه های تولید 
کاغذ را ۶۰ درصد کاهش دهد. این در حالی است که تفکیک، پرس و 
بسته بندی پسماندهای کاغذی اولین گام در فرایند بازیافت این نوع 
پسماندهاست که خوشبختانه با توجه به رویکرد مدیریت پسماند در 

فوالد مبارکه توجه ویژه ای به آن شده است.
کاغذی و  ح تفکیک و بسته بندی پسماندهای   وی خروجی طر
پالستیکی را جداسازی پسماندهایی شامل کاغذ، کارتن، گونی و 

پالستیک از یکدیگر و پرس آن ها در ابعاد و حجم مناسب جهت انبارش 
بهینه و همچنین کاهش خطرات ایمنی و زیست محیطی ناشی از انبارش 

این پسماندها عنوان کرد.
رئیس امور پسماند فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: با اجرایی شدن این 
طرح پسماندهای مذکور در سه دسته، شامل انواع گونی و کیسه های 
بزرگ ضایعاتی، انواع کاغذ و کارتن ضایعاتی و مخلوط نایلون، پالستیک و 

پت ضایعاتی، تفکیک، پرس و انبارش می گردد که این امر عالوه بر مزایای 
گفته شده، امکان فروش با ارزش واقعی و حمل ونقل بهتر را نیز برای فوالد 

مبارکه فراهم می سازد.
کنون با اجرای این  غیاثوند در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: تا
طرح بیش از هزار تن انواع کاغذ، گونی و پالستیِک انبارشده از سال های 

قبل، بسته بندی و آماده فروش شده است.

عکس نوشت

ادای احترام مدیریت و کارکنان فوالد مبارکه به مقام شامخ شهدا به مناسبت گرامیداشت آغاز دهه مبارکه فجر انقالب اسالمی

مجید غیاثوند
رئیس امور پسماند
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نخستین همایش ارزیابی عملکرد 
مجتمع های شرکت ملی فوالد برگزار می شود

انعقاد تفاهم نامه سه جانبه ارتقای سطح ایمنی معادن
 امضا می شود

 جعفری رئیس هیئت عامل ایمیدرو در نشست با معاون 
وجیه ال�ل

کرد: تفاهم نامه  کار و رفاه اجتماعی اعالم  کار وزارت تعاون،  روابط 
وزارت  معدنی  صنایع  و  معادن  امور  ایمیدرو،  از  متشکل  سه جانبه 
، برای ارتقای سطح ایمنی معادن منعقد خواهد  کار صمت و وزارت 
شد. این تفاهم نامه پس از تشکیل و بررسی مسائل مربوط به معادن، 
در بازه زمانی کوتاه اجرایی می شود و در طول سال نیز کارگروه مربوطه 
، اقدام به پایش اجرای آن خواهد کرد. با برگزاری جلسات مستمر

آقاجانلو مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران از برگزاری نخستین  محمد 
همایش ارزیابی عملکرد مجتمع های فوالدی زیرمجموعه های این شرکت 
گفت: هدف از برگزاری این همایش در درجه اول نظارت و  خبر داد و 
زیرمجموعه  فوالدی  مجتمع های  فعالیت های  دادن  قرار  محک  مورد 
شرکت ملی فوالد ایران و »ارتقای کارآمدی، بهره وری و شفافیت عملکرد«، 
»نظام مندسازی اقدامات جاری و برنامه های پیش رو« و همچنین »ایجاد 
« در واحدهای زیرمجموعه است. انگیزه برای تالش و بهره وری بیشتر

پس از ۳۰ سال بهره برداری انجام شد؛

اهتمام واحد برنامه ریزی و پشتیبانی پروژه ها تحقق اهداف توسعه ای فوالد مبارکه است

 تعمیرات و الیروبی خطوط آب سرویس کولینگ تاورهای نورد گرم و سرد فوالد مبارکه

، مدیــر  برنامــه رادیوفــوالد  میزبــان جلیــل نصــر
برنامه ریــزی و پشــتیبانی پروژه هــا بــود. ماحصــل 
گفت وگــوی مجــری ایــن برنامــه  بــا  ایشــان  را در ادامــه 

می خوانیــد.
در مورد واحد برنامه ریزی و پشتیبانی پروژه ها توضیح 

دهید.
این واحد زیرمجموعه معاونت طرح و توسعه است و از قسمت های 
اجرا و مهندسی کارخانه و برنامه ریزی و پشتیبانی پروژه ها تشکیل شده 
گر برای هر پروژه یک چرخه حیات در نظر بگیریم، مرحله ای که  است. ا
برای پروژه اعالم نیاز می شود، حالت پیش پروژه دارد. نیازها پاالیش، 
دسته بندی و اولویت بندی می شوند و در ادامه امکان سنجی هریک 
در کمیته ها بررسی و پس از آن، پروژه تعریف می شود و در مراحل بعد 

وارد فاز اجرا می گردد.
با خاتمه یافتن مرحله اجرای هر پروژه، مرحله پساپروژه شامل 
آنالیز و تحلیل بازدهی پروژه است. در این فرایندها پروژه ها نیاز به 
پشتیبانی هایی دارد که شامل برنامه ریزی و کنترل پروژه است. این امور 
در تمامی مراحل مدیریت تغییرات و ارائه گزارش ها و تحلیل ها، نظارت 
بر عملکرد مشاوران و بررسی فرایندها و سیستم ها نقش دارد و می تواند 

به فرایند پشتیبانی و کنترل پروژه ها کمک کند.
سلسله مراتب پشتیبانی از یک پروژه موفق را بیان کنید.

مرحله پشتیبانی و برنامه ریزی برای پروژه بسیار حائز اهمیت است. 
وقتی یک پروژه تعریف می شود، ساختار شکست فعالیت ها بررسی 
و برنامه ریزی ها چک می شود. بعد از آن، ساختار شکست هزینه ها و 
تحلیل تغییرات و پشتیبانی قراردادی به ادامه فرایند و موفقیت پروژه ها 

کمک می کند.
به منظور ایجاد زبان مشترک بین تمامی ذی نفعان پروژه و 
امکان توافق بر نتایج و دستاوردهای انجام آن، چه اقدامات، 
کارگروه ها و جلساتی برگزار می شود و اساس این موضوع بر چه 

مبنایی است؟
یکی از اقدامات خوب در حال انجام در فوالد مبارکه استانداردسازی و 
یکپارچه سازی ساختار مدیریت پروژه ها )تیلورینگ متدولوژی( است. 
طبق استانداردهای روز دنیا این مفهوم سرفصل های مختلفی دارد. 
یکی از این سرفصل ها مدیریت ذی نفعان است. در این سرفصل، 
شناسایی ذی نفعان در شروع پروژه بسیار حائز اهمیت است. ذی نفعان 
ما به دو دسته اصلی و فرعی )کلیدی و غیرکلیدی( تقسیم می شوند. ما 
باید بتوانیم خواسته ها، انتظارات و اثرگذاری آن ها را به خوبی شناسایی 

و دسته بندی و تحلیل کنیم تا ببینیم باید چه اقداماتی برای آن ها 
انجام دهیم.

آیا تابه حال پروژه ای بوده که از نظر زمان بندی، هزینه و 
منابع موردنیاز براساس طرح اولیه دچار چالش شود؟

برای هر پروژه احتمال وقوع چالش وجود دارد. کاری که در این امور 
انجام می شود این است که چالش ها را به حداقل تأثیرگذاری برسانیم. 
در همین راستا در ابتدای شروع پروژه، برنامه ریزی بر اساس کتابچه 
WPS(Weiding procedure specification( فعالیت ها به خوبی 
برنامه ریزی می شود. در ادامه فرایند، کنترل و درصد پیشرفت به خوبی 
و با دقت اندازه گیری می گردد تا بتوانیم براساس آن، چالش های 
به وجود آمده را مدیریت کنیم و اقدامات مناسبی برای رفع گلوگاه ها 

داشته باشیم.
برای اطمینان از انجام به موقع هر مرحله از پروژه، مطابق 
با بودجه و استانداردهای کیفی چه اقداماتی انجام می شود؟

یکی از اقدامات این واحد کنترل بودجه و هزینه متناسب با پیشرفت 
پروژه هاست. در هر مرحله از پروژه، کارشناسان خبره و مشاوران نظارت 
آنچه از نظر هزینه ها و بودجه ها اتفاق می افتد بررسی می کنند و نهایتًا 
کنترل بودجه و هزینه به خوبی انجام می شود؛ هرچند ممکن است 

چالش های خاص خود را داشته باشد.
برای جلوگیری از تأخیر در انجام پروژه ها مدیریت ریسک 

را چقدر و چگونه به کار می برید؟
یکی از حوزه های دانشی بسیار مهم استانداردهای روز دنیا در زمینه 
مدیریت پروژه، مدیریت ریسک است. در فوالد مبارکه گردش کار بسیار 
خوبی در ارتباط با مدیریت ریسک تهیه شده و در حال اجراست. بسیار 
مهم است که بتوانیم ریسک های هر پروژه را شناسایی و ثبت کنیم. باید 
ریسک ها را تقسیم بندی کنیم و به ریسک های داخلی و خارجی برسیم. 
در این حوزه انواع ریسک های سازمانی، قراردادی، فنی و مهندسی، 
متأثر از تولید و متأثر از محیط های بیرونی وجود دارد. ریسک های 
اقتصادی و متأثر از پیمانکاران را هم باید به موارد فوق اضافه کرد. 
به هرحال همه این ریسک ها باید به خوبی تجزیه و تحلیل شوند. مرحله 
بعد، مرحله انجام اقدامات مناسب در خصوص این ریسک هاست. در 
این حوزه هم فعالیت های خوبی آغاز شده و همچنان در حال بهبود 
آن  ها هستیم. به طورکلی تمامی ریسک ها در برنامه زمان بندی اجرای 
پروژه ها تأثیرگذارند. به هر اندازه که بتوانیم این ریسک ها را بهتر و دقیق تر 
شناسایی کنیم و اقدامات مناسبی برای آن ها انجام دهیم، غافلگیری و 

تأخیرها کمتر خواهد بود.

چه پروژه هایی در سال ۱۴0۱ برنامه ریزی و اجرا شده اند و 
به بهره برداری رسیده اند؟

به طورکلی روند اجرای پروژه های توسعه مطلوب است. در سال جاری 
حدود 22 پروژه تحویل موقت و بهره برداری شده است. پروژه نوسازی 
واحد گالوانیزه، نوردگرم، بازسازی و اصالح کوره های ۳ و 4 خط نورد گرم، 
پروژه اولترافیلتراسیون مستقل UF، اُسمز معکوس ثانویه بخشی از این 

پروژه ها هستند.
چه پروژه هایی در دست اقدام و اجرا دارید؟

حدود ۱2۰ پروژه با حجم و مبالغ مختلف با پیشرفت خوبی در حال 
اجراست. پروژه های توسعه انباشت و برداشت آهن سازی، تبدیل 
سیستم خنک کننده هیبریدی، احداث واحد RH TOP، نوسازی 
درایوهای دیسک اصلی و کمکی نورد گرم در راستای تأمین نیازهای 
زیرساختی و پشتیبان تولید، تکمیل زنجیره تولید، بهبود شرایط محیط 

کار و توسعه کمی و کیفی سبد محصوالت شرکت در حال انجام است.
چالش مشترکی که بین همه پروژه ها وجود دارد چیست؟
متغیرهای مؤثر بر پروژه خیلی زیادند و این متغیرها می توانند بیرون 
از محیط سازمان یا محیط درون سازمان باشند. برای متغیرهای 
درون سازمانی روش هایی پیدا می کنیم، ولی چالش های بیرون سازمان 
ازجمله تغییرات اقتصادی و تحریم ها از چالش های اصلی هستند و 

اغلب هم بین پروژه ها مشترک هستند.
از میزان مشارکت با شرکت های دانش بنیان توضیح دهید.
رویکرد بهره مندی از ظرفیت شرکت های دانش بنیان در قسمت طرح و 
توسعه با جدیت مدنظر است؛ به نحوی که مصمم شده ایم در هر قسمت 
از فعالیت های پروژه ازجمله فرایند مهندسی از این شرکت ها استفاده 
کنیم. در حال حاضر مطالعه و اجرای حدود ۱5 پروژه را با مشارکت 

شرکت های دانش بنیان در دست مطالعه و اجر داریم.
با شرکت ها دانش بنیان در چه زمینه هایی همکاری دارید؟
در حوزه های دانشی و تخصصی بیشترین همکاری را داریم. برخی از 
شرکت ها هم هستند که از تجهیزات مناسبی برخوردارند و ما از تجهیزات 

آن ها استفاده می کنیم.
سخن پایانی؟

در حال حاضر تولید فوالدهای خاص به عنوان یکی از مهم ترین و 
اصلی ترین راهبردها در دستور کار فوالد مبارکه قرار دارد. در این راستا 
توسعه کمی و کیفی برخی واحدها اجتناب ناپذیر است و اهتمام 
واحد برنامه ریزی و پشتیبانی پروژه ها تحقق اهداف توسعه ای فوالد 

مبارکه است.  

بـرای نخسـتین بـار و بـدون توقـف واحدهـای نـورد 
گرم و سـرد، تعمیرات اساسـی و آماده سازی خطوط 
آب سـرویس نوردهـا و الیروبـی و نظافـت مخـازن 
کولینگ تـاور پنج تایـی فـوالد مبارکه پـس از 30 سـال 

بهره بـرداری مسـتمر بـا موفقیـت انجـام شـد.
مهـدی ضیائـی رئیـس توزیـع سـیاالت فـوالد مبارکـه در مصاحبـه بـا 
خبرنگار فوالد به تشریح فرایند اجرا و اهمیت این پروژه مهم پرداخته 

اسـت. ماحصـل ایـن گفت وگـو را در ادامـه می خوانیـد.
آب در این واحدها چه نقشی دارد؟

آب سـرویس )WS( ارسـالی کولینگ تـاور پنج تایـی کـه در مـداری 
گـردش می کنـد، جهـت خنـک کاری مبدل هـا،  ۱۰۰ درصـد بسـته 
الکتروموتورها و سیستم های هیدرولیک واحدهای نورد گرم، تکمیل 
نـورد گـرم و واحدهـای نـورد سـرد اعـم از اسیدشـویی ۱ و 2، تانـدم دو 
کس آنیلینگ و... مورد استفاده قرار می گیرد. دبی آب  پنج قفسه ای، با
در گردش کولینگ تاور 55۰۰ مترمکعب بر سـاعت و دبی آب تغذیه آن 
۱5۰ مترمکعب با فشار بین ۳.7 تا 4.2 بار و دمای رفت 2۶ و برگشت ۳۶ 

درجـه سـانتی گراد اسـت.
قدری در خصوص پروژه انجام شده توضیح دهید.

به منظور بهبـود کیفیت آب صنعتی ارسـالی بـه واحدهای اشاره شـده 

و در راستای کاهش رسـوب، خوردگی و گرفتگی خطوط ارسال سیال، 
بعـد از برگزاری جلسـات متعـدد بـا نواحی مصرف کننـده آب سـرویس و 
واحد توزیع سـیاالت، فعالیت تأمین خطوط جایگزین آب سـرویس از 
مهرمـاه ۱4۰۱ شـروع شـد و تـا اواسـط آبان مـاه، آب جایگزیـن واحـد نورد 
گـرم )5۱( و واحد تکمیل نورد گـرم )52( از خط آب صنعتی اسـتخرهای 
ذخیـره آب صنعتـی و همچنیـن آب جایگزیـن واحدهـای نـورد سـرد 
)5۳( از خط چیلدواتـر و آب صنعتی تأمین و احداث گردیـد. در ادامه، 
برنامه ریـزی جهـت انجـام ایـن پـروژه تعمیراتـی در دی مـاه ۱4۰۱ انجـام 
گرفت و برای نخسـتین بار از تاریخ شـروع بهره بـرداری فـوالد مبارکه، در 
تعمیرات برنامه ریزی شده )شات دان( کولینگ تاور پنج تایی با صرف 
۳7۰۰ نفر سـاعت و انجـام اقداماتی نظیر تأمیـن متریال و آماده سـازی، 
برشکاری، جوشـکاری، نظافت صنعتی و الیروبی، تعمیرات برق و ابزار 
دقیق و مکانیک و تأمین مکانیسـم از واحد حمل ونقل به میـزان 45۰ 

سـاعت صـورت گرفت.
تعمیـرات اساسـی از ۱۱ تـا ۱5 بهمن ماه و پـس از اتصـال خط واحـد نورد 
گـرم و تکمیـل نـورد گـرم بـه خـط آب صنعتـی و واحدهـای نـورد سـرد به 
خطوط جایگزین، تخلیه آب مخازن گرم و سرد مربوط به کولینگ تاور 
پنج تایی، الیروبـی و نظافـت کامل اسـتخرهای مذکور و کف سـل های 
کولینگ تـاور پنج تایـی انجـام شـد و خطـوط ۹۰۰ و ۳5۰ میلی متـری آب 

سرویس واحد نورد سرد و تاندم پنج قفسه ای به کلکتور اصلی متصل 
و لوله های 5۰۰ میلی متـری خروجی پمپ های کولینگ تـاور پنج تایی 

به کلکتـور اصلی تعویض شـدند.
انجام این پروژه از چه نظر اهمیت دارد؟

بـا انجـام ایـن عملیـات تعمیراتـی خطـوط یادشـده بـرای ادامـه رونـد 
تولید بهینه سـازی و آماده شـد. نکته بـارز دیگر این فعالیت این اسـت 
که تمامـی فعالیت هـا بـدون وارد آوردن هرگونه توقـف به رونـد تولید در 
واحدهـای نورد گـرم و سـرد و در مـدار بـودن تمامـی واحدهـا و خطوط 
جایگزیـن در صـورت قطع آب سـرویس بود کـه ضمن احـداث خطوط 
جدید برای تأمین آب جایگزین واحدهای ذکرشده، نظافت و الیروبی 

مخـازن و تعمیـرات خطـوط کولینگ تـاور پنج تایی انجام شـد.
مهم ترین فعالیت های انجام شده در این پروژه 

کدام اند؟
الیروبـی مخـازن کولینگ تـاور پنج تایـی؛ تأمین خطـوط جایگزیـن آب 
سـرویس برای واحدهای نورد گرم و سـرد؛ اتصال خـط ۹۰۰ میلی متری 
نـورد سـرد بـه کلکتـور اصلـی و مصرف کننده هـا؛ احـداث خـط ۳5۰ 
میلی متـری آب سـرویس بـه واحـد تانـدم دوقفسـه ای؛ قابلیـت اتصال 
دو خط ۱2۰۰ میلی متری برگشت آب سرویس نورد سرد به شبکه پساب 
صنعتی؛ تعویض لوله های 5۰۰ میلی متری خروجی پمپ های استخر 

کلد ول به کلکتـور اصلی؛ تعویض کابـل الکتروموتورهای اصلی اسـتخر 
هات ول؛احداث دو انشعاب انتظار برای واحدهای نورد سرد در پیت 

5۳ بـه درخواسـت واحد نورد سـرد.
به طورکلی اجرای این پروژه چه مزایایی را دربر داشته 

است؟
بهبود کیفیـت آب سـرویس ارسـالی در راسـتای کاهش رسـوب گذاری، 
بـه واحدهـای  گرفتگـی خطـوط ارسـال آب سـرویس  خوردگـی و 
مصرف کننده؛ ایجاد خط جایگزین آب سـرویس برای واحدهای نورد 
گـرم، تکمیـل نـورد گـرم و نـورد سـرد و امـکان اسـتفاده در مواقـع نیـاز بـه 
عملیات الیروبـی و تعمیـرات در واحد؛ رضایت مشـتریان آب سـرویس 
در خصـوص بهبـود عملکـرد سیسـتم های خنـک کاری مبدل هـا، 

هیدرولیـک و روانکارهـا، کاهـش دمـای الکتروموتورهـا.
  سخن پایانی؟

انجـام چنیـن پروژه هایـی به ویـژه وقتـی کـه بـرای نخسـتین بـار انجـام 
می شوند باید با هماهنگی و همدلی بسیاری از واحدهای دیگر انجام 
شـود که در این زمینـه مدیریت و کارکنـان نواحی گرم و سـرد، تعمیرات 
مرکـزی، حمل ونقل، نظافـت صنعتی، خرید مـواد مصرفـی و در نهایت 
همکاران ناحیـه انرژی و سـیاالت زحمـات فراوانـی متقبل شـدند که از 

ایشـان صمیمانه قدردانـی می کنیم. 

مدیر برنامه ریزی و پشتیبانی پروژه های شرکت فوالد مبارکه:

جلیل نصر
مدیر برنامه ریزی و پشتیبانی 

پروژه ها

دست یابی ایران به رتبه ششم 

تولیدکنندگان برتر فوالد جهان

 امکان پذیر است

ایجاد بیش از سه هزار فرصت شغلی

 در بخش فوالد، به زودی

خبــــــر کوتاه

عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، دست یابی 
کشورمان به رتبه ششم تولیدکنندگان برتر فوالد جهان را 
تولید  سمت  به  حرکت  گفت:  اما  برشمرد،  امکان پذیر 
زش افزوده باال باید در دستور کار  محصوالت کیفی و با ار

باشد.
بهمـن قاسـمی افـزود: امـروز کشـورهای برتـر تولیدکننـده فـوالد 
به دنبـال تولید محصوالت کیفـی و بـا ارزش افزوده بـاال و صنایع 
های تـک هسـتند؛ بـر ایـن اسـاس مـا هـم بایـد از خام فروشـی 
کنیـم، زیـرا  و نیمه خام فروشـی بـه ایـن سمت وسـو حرکـت 

ارزش افـزوده باالتـری برایمـان بـه دنبـال خواهـد داشـت.
ایـن مقـام صنفـی بیـان  داشـت: در ایـن زمینـه بایـد ابتـدا بـه 
تأمیـن زیرسـاخت های موردنیـاز به ویـژه تأمیـن آب، بـرق، گاز و 

جاده هـای دسترسـی پرداخـت.
گـر سیاسـت گذاری مناسـبی بـرای صـادرات  وی تصریـح کـرد: ا
محصـوالت نهایـی ایـن بخـش داشـته باشـیم، اشـتغال زایی 
و ارزش افـزوده بیشـتری بـه دنبـال خواهـد داشـت و ضمـن 
، از ظرفیت های خالی واحدها نیز استفاده  ارزآوری برای کشـور

خواهـد شـد.
تأمیـن  عـدم  ایـران،  فـوالد  تولیدکننـدگان  انجمـن  عضـو 
زیرسـاخت ها را پاشـنه آشـیل تولیـد فـوالد کشـور برشـمرد کـه 
می توانـد دسـت یابی بـه هـدف 55 میلیـون تنـی فـوالد در افـق 
چشـم انداز ۱4۰4 را بـا چالـش همـراه کنـد، امـا گفـت: در صـورت 
تأمین زیرسـاخت ها، سـال آینده به راحتی به تولید ۳5 میلیون 

تـن فـوالد خواهیـم رسـید.
 قاسمی، سرانه مصرف فوالد هر ایرانی را 2۰۰ کیلوگرم برشمرد که 
نصف متوسـط جهانی اسـت و یادآور شـد: رکود ساخت وسازها 

در سال های گذشـته، دلیل این مسـئله بوده است.
وی خاطرنشـان کـرد: بـا اینکـه صنعـت فـوالد ایـران، فنـاوری 
و دانـش موردنیـاز را از شـرکت های بـزرگ جهـان همچـون 
»دانیلی«، »نیپون« و... اخذ کرده، با محقق شـدن برنامه های 
داخلی سـازی در سـال های گذشـته در بسـیاری شـرکت ها، 
درصـد خودکفایـی در ایـن صنعـت بسـیار افزایـش یافتـه و امروز 
قـادر بـه تولیـد بسـیاری تجهیـزات موردنیـاز در داخل هسـتیم؛ 
بااین حـال در مباحـث بومی سـازی بایـد صرفـه اقتصـادی را در 

نظـر داشـت.
این مقام صنفی، در ادامه به مشکالت محدودیت گاز و برق در 
واحدهای فـوالدی و نـوردی اشـاره کرد و اظهـار داشـت: در این 
زمینـه هرچنـد تابـع شـرایط کشـور و تأمیـن نیـاز بخـش خانگـی 
به عنـوان یـک اولویـت هسـتیم، امـا می تـوان بـا برنامه هایـی 
همچـون نوبت بنـدی بـرای صنایـع و شـرکت ها، موجبـات 

برنامه ریـزی بهتـر بـرای مواجهـه بـا ایـن چالـش را فراهـم کـرد.
وی به ورود شرکت های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی به 
سـاخت نیروگاه برای تأمین برق اشـاره کـرد، اما گفـت: این مهم 
برای شرکت های کوچک و متوسط فراهم نیست، ضمن اینکه 
موضوع تولید برق یـک بحث تخصصی اسـت و پیچیدگی های 

خاص خود را داراسـت.
قاسـمی همچنیـن ورود برخـی شـرکت های خصوصـی فـوالدی 
و نـوردی بـه تأمیـن آب موردنیـاز از پسـاب را یـادآور شـد و گفـت: 
کنـون بزرگ تریـن شـرکت فوالدسـاز بخـش  به طـور نمونـه ا
خصوصی کشـور بـا خریـداری پسـاب شـهر بوئین زهرا، همـه آب 
موردنیـاز خـود را بـدون فشـار آوردن بـه سـایر منابـع سـطحی و 
زیرزمینی تأمین می کند. همـه این عوامل در دسـت یابی ایران 

بـه رتبـه ششـم تولیـد فـوالد جهـان تأثیرگذارنـد.
عضو انجمـن تولیدکننـدگان فـوالد ایران، مشـکل دیگر فـراروی 
واحدهـا را عرضـه انـدک و قطره چکانی مـواد اولیه در بـورس کاال 

عنـوان کرد.
     منبع: دنیای اقتصاد

استاندار گیالن در نشست ساماندهی جوانان: با 
تقویت بخش فوالد استان زمینه اشتغال 3 هزار نفر ایجاد 

می شود.
اسـتاندار گیـالن در نشسـت سـاماندهی جوانـان بـا اشـاره بـه 
برنامـه ریز هـا بـرای رونـق اشـتغال جوانـان گیالنـی گفـت: طبـق 
برنامـه ریزی هایـی که انجـام شـده قرار اسـت بـا تقویـت صنعت 
فـوالد بـه ویـژه در جنـوب اسـتان زمینـه ایجـاد ۳ هـزار فرصـت 

شـغلی در گیـالن فراهـم می شـود.
دکتر اسدال�ل عباسی افزود: ما باید برای رشد و بالندگی جوانان 
حلقه هـای اتصـال بیـن خانـواده و جامعـه را پیونـد دهیـم تـا از 
گسسـتی که این روز ها در زندگـی جوانان ایجاد شـده جلوگیری 
کنیـم. وی بـا اشـاره بـه اینکـه تمرکـز متولیـان فرهنگـی بایـد بـر 
مسـائل جوانـان بـه ویـژه سـاماندهی و حـل مسـائل اخالقـی و 
فضـای مجـازی باشـد باشـد گفـت: تسـهیل ازدواج جوانـان، 
فراهـم کـردن مسـکن و ابجـاد اشـتغال هـم وظیفـه متولیـان 

اقتصـادی و سیاسـی اسـت.
     منبع: خبرگزاری صدا و سیما گیالن

خبــــــــــــــــــر    

استاندار گیالن:
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عملکرد سرب نخلک؛ 
افزایش ۱۳ درصدی تولید کنسانتره، رشد ۲۸ درصدی استخراج

تمرکز استان قم بر بهره برداری از معادن فلزی است

کبر ابدالی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گفت: به دلیل  ا
ارزش افزوده و ثروت آفرینی مناسب، تمرکز استان بر کامل کردن فرایند 
با فعال سازی معادن  از معادن فلزی است.  بهره برداری  و  کتشاف  ا
فلزی در قم می توانیم از ظرفیت کارشناسی نظام مهندسی معدن استان 
کنیم. درخواست  استفاده و ثروت قابل توجهی در این بخش ایجاد 
که  کشور و سازمان ایمیدرو این است  استان از سازمان زمین شناسی 
کتشاف این محدوده ها را با سرعت بیشتر دنبال کنند. کار تکمیلی ا

مجتمع  سرب  کنسانتره  تولید  ایمیدرو،  عمومی  روابط  گزارش  به 
نخلک طی ُنه ماهه امسال، با رشد ۱۳ درصدی از ۷۴۰۰ تن عبور 
کرد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۶۵۲8 تن بود. این میزان 
است.  داشته  رشد  درصد  تن(، ۲۵   ۵۹۲۰( برنامه  به  نسبت  تولید 
این شرکت طی ُنه ماهه امسال، ۲۱۰ هزار و ۱۳۷ تن ماده معدنی 
استخراج کرد که نسبت به سال گذشته )۱۶۴ هزار و ۵۹8 تن(، ۲8 
درصد رشد نشان می دهد.

مدیر فروش داخلی فوالد مبارکه مطرح کرد:

اهتمام معاونت سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت در جهت رضایتمندی کارکنان

کثری از ظرفیت های دانش بنیان و رضایت مندی بیشتر مشتریان اراده فوالد مبارکه استفاده حدا

  برنامه رادیوفوالد  میزبان سید مهدی رضوی، مدیر 
امور اداری بود.  ماحصل گفت وگوی مجری این برنامه  

با  ایشان  را در ادامه می خوانید.
درباره نقش امور اداری سازمان ها و به طور مشخص فوالد 

مبارکه توضیح دهید.
امور اداری سازمان ها و نیز شرکت فوالد مبارکه یکی از ارکان اصلی شرکت 
محسوب می شود که تأمین نیروهای واحدها، صدور احکام انتصاب و 
انعقاد قرارداد جدید، ارتقای گروه شغلی، تأیید کارکرد و حضوروغیاب 
کارکنان، پرداخت حقوق و دستمزد، رسیدگی و بررسی تخلفات انضباطی، 
صدور مرخصی های بدون حقوق، پاسخ گویی به شکایات و مشاوره های 
ح وظایف این واحد است. کارکنان  ، بیمه و درمان از شر روابط کار
سازمان از بدو خدمت تا بازنشستگی و حتی بعد از آن هم با امور اداری و 

بخش های زیرمجموعه آن در ارتباط هستند.
در مورد آزمون استخدامی فوالد مبارکه و اعالم نتایج 

کتبی آن توضیح فرمایید.
در سراسر کشور چنین آزمون عادالنه ای با این گستردگی و ابعاد 
نداشته ایم. باعث افتخار است که ۱۱۰۰ نفر از جوانان جویای کار را در فوالد 
مبارکه میزبانی کنیم. این ۱۱۰۰ نفر برای تأمین نیاز ۳ سال آینده شرکت 
در نظر گرفته شده اند. به مرور فرایند جذب پذیرفته شدگان در تمامی 
مراحل انجام می شود. به فراخور نیاز واحدهای سازمان ان شاءال�ل از 
اوایل سال آینده همکاران جدیدالورود به تدریج آغاز به کار خواهند کرد. 
در این مرحله داوطلبانی که نمرات آزمون آن ها بیش از سایرین بوده، 
به صورت رتبه بندی بر اساس نمرات آزمون کتبی، به مرحله بعدی 
دعوت می شوند. در مرحله بعد دو فعالیت معاینات طب صنعتی و طب 
کار و مرحله کانون ارزیابی شایستگی به صورت هم زمان انجام می شود. 
وجه تمایز این آزمون استخدامی از آزمون استخدامی قبلی این است 
که در آزمون قبلی بعد از اینکه نتایج کتبی اعالم شد، پذیرفته شدگان 
مرحله اول به کانون ارزیابی و پذیرفته شدگان کانون ارزیابی به مرحله 
طب صنعتی و طب کار رفتند؛ ولی در این دوره وضعیت متفاوت است. 
۱۱۰۰ نفر از داوطلبان که در این دو مرحله پذیرفته شوند به مرحله بعدی 
دعوت می شوند. فرایند ارزیابی طب صنعتی و ارزیابی شایستگی هم از 

ابتدای هفته قبل آغاز شده است و تا پایان سال ادامه دارد.
نیروهای اپراتور بیشتر در کدام بخش ها مشغول به کار 

می شوند؟
واحدهای بهره برداری اولویت اول شرکت است.

چگونگی دریافت مدرک تحصیلی دوم کارکنان شاغل با 
چه روندی صورت می گیرد؟

تعداد زیادی دانشگاه دولتی و آزاد و علمی-کاربردی و غیرانتفاعی در 
غ التحصیل از  سطح کشور فعال هستند و هرساله تعداد زیادی فار

این بخش به جمع دارندگان مدرک اضافه می شود. در فوالد مبارکه 
تعداد افرادی که مدرک دومشان باالتر از مدرک احراز شغلشان است 
حدود 25۰۰ نفر است. ما در آزمون استخدامی امسال حدود ۱8۰ نفر 
کارشناس را برای مدت ۳ سال دعوت به کار کرده ایم، یعنی هر سال ۶۰ 
. عدد ۶۰ را در مقایسه با عدد 25۰۰ نفر کسانی که مدرک دوم به ما  نفر
ارائه داده اند در نظر بگیریم. البته برای تشویق افرادی که اقدام به اخذ 
مدرک دوم کرده اند، مبلغ فوق العاده به عنوان مازاد مدرک دوم در پرفراژ 
حقوق لحاظ می گردد؛ ولی طبیعی است که همکاران به دنبال ارتقا 
هستند و با وجود پست های بالتصدی محدود و نظام عرضه و تقاضای 
غیرمتوازن، این روند مشکل و زمان بر است؛ بنابراین برای اینکه رعایت 
عدالت استخدامی و عدالت در ارتقا فراهم شود، باید مکانیسم هایی را 
در سیستم پیش بینی کنیم. برای اطمینان از نظام عادالنه برای فراهم 
شدن شرایط ارتقا، گردش کاری در این خصوص وجود دارد. یکی از این 
گهی  شرایط برای همکاران دارای مدرک دوم همان شرایطی بود که در آ
استخدام برای آن ها لحاظ شد؛ یعنی اینکه آن ها از شرط معدل، سن و 
رشته تحصیلی معاف بودند و حتی برای آن ها ضریبی هم قائل شدیم تا 
رقابت پذیری افراد را افزایش دهیم. مکانیسم دیگری که برای همکاران 
وجود دارد این است که در آزمون های دولتی و آزاد کارشناسی ارشد 
گر کف نمره آن ها در آزمون به حد مشخصی برسد،  شرکت می کنند و ا
شرایط ارتقا برای آن ها فراهم می شود. ساختار دیگری هم تحت عنوان 
کمک کارشناس وجود دارد. طبیعی است که ظرفیت ها کم و فرصت های 
پست های سازمانی محدود است و گاهی ما شرمنده همکاران می شویم.

در مورد وام پرسنلی اتفاقات جدیدی رخ داده است. 
لطفًا توضیح دهید.

تا حدود یک سال قبل دو وام تحت عنوان وام های ضروری و مسکن 
به کارکنان داده می شد که مبالغ این ها با توجه به تورم کشور قابل توجه 
نبود و چون در مقاطع زمانی متفاوت پرداخت می شد، انتقاع خودش را 
از دست داده بود. از سال گذشته این دو وام تجمیع شده و تحت عنوان 
وام قرض الحسنه و با توجه به پس اندازهایی که از پرفراژ حقوق به صورت 
ماهانه کسر می شود پرداخت می شود. با همکاری معاونت اقتصادی و 
کراتی با یکی از بانک ها انجام گرفت و قرار بر این شد که مبلغ وام  مالی، مذا
را در وجه بانک واریز کنیم و خود بانک هم معادل همین مبلغ از محل 
اعتبارات خود به میزان وام اضافه کند و به همراه پس اندازی که در طول 
زمان جمع شده به صورت یکجا به فرد پرداخت گردد. پیش بینی ما این 

است در آینده این فرایند را به صورت ۳ سال یک بار تکرار کنیم.

در مورد صندوق بازنشستگی فوالد توضیح دهید.
در حال حاضر بین مشمولین صندوق بازنشستگی فوالد و تأمین 
کراتی انجام  اجتماعی اختالف مستمری وجود دارد. با صندوق فوالد مذا
شده که فرمول برقراری مستمری را مشابه سازمان تأمین اجتماعی انجام 

دهد. در این خصوص، جلسات بسیاری حتی در سطح وزیر کار برگزار 
شده، ولی صندوق فوالد با توجه به داشتن مشارکین دیگر، از پذیرش 
کنون از ناحیه دو  درخواست شرکت امتناع کرده است. با توجه به اینکه تا
صندوق فوالد و تأمین اجتماعی مشارکتی در حل مشکل نشده است، 
تعدادی از همکاران با طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری، اجرای 
تبصره ماده ۳۱ قانون اصل 44 و برقراری مستمری به روش سازمان تأمین 
کنون موفق به اخذ رأی  اجتماعی را از صندوق فوالد مطالبه کرده اند که تا
موافق از شعب تجدیدنظر دیوان شده اند و این موضوع در حال حاضر 
برای تسری به سایر همکاران مشمول در انتظار طرح، در هیئت عمومی 
دیوان است و ان شاءال�ل در صورت حصول نتیجه به اطالع مشمولین 
خواهد رسید. عالوه بر این اقدامات جبرانی دیگری نیز توسط خود 

شرکت در دست بررسی است.
در فوالد مبارکه اتصال به دولت الکترونیک محقق شده 
است. این اتفاق چه خدماتی را برای شرکت تسهیل کرده است؟

الکترونیکی شدن خدمات اداری شامل دو وجه است؛ یک وجه 
ارتباطاتی که فوالد مبارکه با دستگاه های دولتی و غیردولتی بیرون 
دارد و کارکنان مخاطب این موضوع نیستند. بخش دیگر هم خدمات 
الکترونیکی است که به خود همکاران در محدوده فوالد مبارکه یا 
ارتباطاتی که آنان با سازمان های بیرونی دارند ارائه می شود. در بخش 
اول و با توجه به دولت الکترونیک، علی رغم اینکه فوالد مبارکه یک شرکت 
خصوصی است، برای اینکه هم از چرخه الکترونیکی شدن خدمات 
ج نشود و ابالغیه ها و اطالعات به موقع به دست فوالد  دولتی خار
مبارکه یا به دست مخاطب بیرونی برسد و هم سریع و دقیق باشد و از 
کاغذبازی های بی مورد جلوگیری شود، با همکاری استانداری اصفهان 
و تالش همکاران IT، اتصال فوالد مبارکه با شبکه دولت الکترونیک برقرار 
شد و در حال حاضر مکاتبات شرکت در این بستر انجام می شود. بخش 
دوم خدماتی که است که به همکاران ارائه می شود و مواردی مثل 
استعالمات مدارک تحصیلی از دانشگاه، درخواست و ارائه گواهی های 
کسر از حقوق و استعالم بانک از فوالد و سامانه قراردادهای کار به صورت 
الکترونیک انجام می شود. با این اقدامات عالوه  افزایش دقت و سرعِت 
کار، فوالد مبارکه با بالغ بر ۱2 هزار نفر سرمایه انسانی، به طور چشم گیری 

در مصرف کاغذ صرفه جویی و به پایداری محیط زیست کمک می کند.
سخن پایانی؟

با توجه به اینکه شرکت فوالد مبارکه سهامی عام است، حاصل زحمات 
 ، و تالش های شبانه روزی همکاران، عالوه بر شکوفایی اقتصاد کشور
باعث سودآوری برای تمام هم وطنان کشورمان از همه اقشار خواهد 
شد؛ بنابراین در این راه از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد و تمام 
اهتمام مسئوالن شرکت نیز در جهت جبران خدمات همکاران گرامی 

خواهد بود.

در ادامه جلسات معاونت فروش و بازاریابی شرکت 
فوالد مبارکه با مشتریان این شرکت، روز سه شنبه 11 
بهمن ماه، جلسه هم اندیشی شرکت فوالد مبارکه 

با شرکای تجاری کسب وکار ویژه مشتریان دانش بنیان برگزار شد.
 به گزارش خبرنگار فوالد، محمد تاجمیر ریاحی، مدیر فروش داخلی فوالد 
مبارکه، در خصوص اهمیت برگزاری این نشست گفت: در سال »تولید؛ 
دانش بنیان؛ اشتغال آفرین«، فوالد مبارکه این جلسه را با هدف تعامل 
گاهی از  و آشنایی هرچه بیشتر با مشتریان دانش بنیان و همچنین آ

دیدگاه ها، توانمندی ها و نوآوری های آن ها ذکر کرد.
 وی افزود: خوشبختانه در این جلسه تعدادی از مشتریان دانش بنیان 
خواسته ها و انتظارات خود را در فضایی کامًال صمیمی با معاونت فروش 

فوالد مبارکه در میان گذاشتند.
مدیر فروش داخلی فوالد مبارکه در خصوص دغدغه های مشتریان 
دانش بنیان فوالد مبارکه تصریح کرد: این دسته از مشتریان که 
معموًال به طور میانگین کمتر از ۱۰۰ محصول در پروسه تولید خود 
مصرف می کنند، تأمین پایدار ورق موردنیاز خود خارج از بورس و 

همچنین تخصیص اعتبارات اسنادی بلندمدت تر را مطرح کردند.
وی در همین زمینه گفت: برخی از دیگر مشتریان فوالد مبارکه که 
کنون به عنوان پیمانکاران فوالد مبارکه مشغول فعالیت اند، همکاری  هم ا
و تعامل بیشتر با واحدهای تأمین شرکت برای استانداردسازی روند 

فعالیت ها را مطالبه کردند.
 تاجمیر ریاحی تصریح کرد: در این جلسه شرکت فوالد مبارکه اعالم کرد 
در آینده نزدیک از تأمین هرچه بیشتر نیاز مشتریان ُخرد و دانش بنیان 
و همچنین اختصاص اعتبارات اسنادی بلندمدت تر حمایت بیشتری 
خواهد کرد؛ همچنین در برخی موارد که کاالهای موردنیاز و سفارش 
آن ها با سایر مشتریان مطابقت داشته باشد، نسبت به تولید و تحویل 

محصول موردنظر آن ها با تناژ پایین تر اقدام کند.
 به گفته مدیر فروش داخلی فوالد مبارکه، درمجموع مشتریان حاضر 
در جلسه از اقدامات شرکت در راستای رضایتمندی هرچه بیشتر آن ها 
ابراز خرسندی و اعالم کردند شرکت فوالد مبارکه طی سال های اخیر با 

همکاری های خود موجبات رشد  و توسعه آن ها را فراهم کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در پی برگزاری این جلسه شرایطی فراهم شد که 

برخی از مشتریانی که به عنوان شرکت های دانش بنیان شناسایی 
نشده بودند، ضمن برقراری ارتباط با فوالد مبارکه توانمندی های خود 
را در خصوص طراحی و تولید محصوالت جدید ارائه کنند؛ به همین 
منظور فوالد مبارکه نیز مصمم تر از همیشه جهت برگزاری چنین 
جلسات و شناسایی دستاوردهای آن ها اقدام خواهد کرد تا بتواند از 
گاهی یابد و در راستای اهداف  تمامی ظرفیت های مشتریان خود آ

طرفین گام بردارد.
کید بر اینکه از سال های اخیر و به ویژه سال قبل مدیریت ارشد  او با تأ
فوالد مبارکه تولید محصوالت متنوع با گریدهای جدید و ارزش افزوده 
اقتصادی بیشتر را در دستور کار خود قرار داده است، تصریح کرد: به 
همین منظور معاونت فروش و بازاریابی شرکت برای شناسایی نیاز 
مشتریان و جلوگیری از واردات و خروج ارز از کشور با برگزاری چنین 
جلساتی به توفیقات خوبی در این زمینه دست یافته است. این در 
حالی است که رویکرد مدیریت شرکت مبنی بر تولید محصوالت متنوع 
به ویژه در سال جاری با تولید بیش از ۹ محصول جدید در فوالد مبارکه 

به بار نشسته است.

مدیر امور اداری شرکت فوالد مبارکه:

سید مهدی رضوی
مدیر امور اداری

محمد تاجمیر ریاحی
مدیر فروش داخلی فوالد مبارکه

گره های صادرات فوالد باز شود

گرهای نرخ های احتمالی جدید  اماوا

حامل های انرژی برای صنعت

خبــــــر کوتاه

مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران با بیان اینکه باید 
گره های صادرات فوالد باز شود، گفت: از واردکننده فوالد در 

10 سال گذشته به صادرکننده فوالد تبدیل شده ایم.
محمـد آقاجانلـو در نخسـتین همایـش ارزیابـی عملکـرد 
مجتمع هـای هفتگانـه فـوالدی کشـور کـه امـروز ۱۱ بهمن ماه 
در اهواز برگزار شـد، اظهار کـرد: رتبه دهم تولید فـوالد در دنیا 
و رتبه هفتم ظرفیتـی را در دنیا داریم. طی ۱۰ سـال گذشـته با 
تمام نامالیمات داخلی و خارجی رشد ظرفیت و تولید فوالد 
کشور به طور متوسط حدود 8 تا ۱2 درصد رقم خورده است.
وی افزود: طی ۱۰ سال گذشته ایران از واردکننده بودن شمش 
و محصـوالت فـوالدی بـه صادرکننـده عمـده تبدیـل شـده و 
گر بحث هـای انرژی امسـال  خام فروشـی کاهش یافتـه اسـت. ا
اجازه می داد تولید بسـیار بیشـتری در واحدهـای تولیدکننده 

فـوالدی کشـور محقـق می شـد.
آقاجانلـو عنـوان کـرد: از حـدود ۳.5 میلیـون تـن واردات فـوالد 
کنون به عدد صفر رسـیده ایم. این مسئله  در ۱۰ سـال گذشته ا
در زمینه صادرات برعکس شـده اسـت و از صـادرات نزدیک به 
صفـر در گذشـته، در حـال رسـیدن بـه صـادرات ۶ یـا 7 میلیـون 

تنی هسـتیم.
وی ادامـه داد: بـا توجـه بـه اینکـه کشـور در حـال رسـیدن بـه 
ظرفیـت بـاالی تولیـد فـوالد اسـت، همـه بایـد کمـک کننـد تـا 
مشـکالت صـادرات رفـع شـود. بـا توجـه بـه ظرفیـت 5۰ میلیون 
تنی فوالد کشـور و تولید ۳۰ تا 4۰ میلیون تنی و اینکه نیاز داخل 
حـدود 2۰ میلیـون تـن اسـت بایـد بـه موضـوع صـادرات فـوالد 

توجـه جـدی شـود.
مدیرعامل شـرکت ملی فوالد ایران بـا بیان اینکه بایـد گره های 
صادرات فوالد باز شـود، گفت: شـرکت فوالد خوزستان با توجه 
بـه ظرفیـت باالیـی کـه دارد در حـوزه صـادرات بسـیار می توانـد 

مؤثر باشـد و نقشـی تعیین کننده داشـته باشد.
  منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(

تأمین انرژی و سوخت برای صنایع فلزی ازجمله 
موضوع هایی بوده که همواره دولت و صنعتگر را با چالش 
مواجه کرده است. طی سال های متمادی در فصل سرما 
بیشتر صنایع فلزی و معدنی با معضل کمبود حتی قطعی 
خ سوخت در  انرژی روبه رو هستند که دراین بین افزایش نر
الیحه بودجه سال 1402 ضربه سنگینی را به واحدهای 

صنعتی و تولیدی وارد خواهد کرد.
دست دولت در جیب صنایع فلزی

خ  بـه گـزارش آرتـان پـرس، طبـق الیحـه بودجـه سـال ۱4۰2، نـر
ک گاز صنایـع از 5 بـه 7 هـزار تومـان بـرای هـر مترمکعب و  خـورا
ک پتروشـیمی ها ۱۰ واحد  نسـبت نرخ سـوخت صنایع به خـورا
درصـد افزایش خواهد یافت. گاز سـوخت صنایع پتروپاالیشـی 
ک و نرخ از 2 هزار به ۳5۰۰ تومان،  و فوالد از 4۰ به 5۰ درصد خورا
ک و نرخ از  صنایع معدنی و فلـزی از ۳۰ بـه 4۰ درصد بهای خـورا
۱5۰۰ بـه 28۰۰ تومـان، سـیمان و سـایر صنایـع از ۱۰ بـه 2۰ درصـد 
ک و نرخ از 5۰۰ بـه ۱4۰۰ تومان تغییر می کند. این در حالی  خورا
ک  اسـت کـه در بودجـه سـال جـاری، سـقف قیمـت گاز خـورا
خ  پتروشـیمی 5 هـزار تومـان تعییـن شـده بـود. همچنیـن نـر
سـوخت گازی صنایـع پتروپاالیشـی و فـوالد معـادل 4۰ درصـد و 
ک 2 هـزار تومـان، صنایـع فلـزی و معدنـی معـادل ۳۰  نـرخ خـورا
ک ۱5۰۰ تومان و سیمانی ها معادل ۱۰ درصد  درصد و نرخ خورا

ک 5۰۰ تومـان بـود. و نـرخ خـورا
درایـن راسـتا مدیرعامـل شـرکت تحلیـل سـرمایه آرویـن در 
گفت وگویی اظهار کرد: زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه 
می شـود دسـت در جیـب صنایـع می کنـد، ایـن در حالی اسـت 
کـم بـر کشـور دولـت بایـد بـه  کـه در شـرایط فعلـی اقتصـادی حا
نحوی حامی و مشوق صنعتگر و معدن دار باشد. به خصوص 
صنایعـی کـه صادرات محـور هسـتند و به نوعـی عملکـرد آن هـا 
کشـور را مسـتحکم می کنـد بـه حمایـت  پایه هـای اقتصـاد 

دوچنـدان نیـاز دارنـد. 
رضـا اعتـدال افـزود: در حـال حاضـر صنایـع مختلـف بـا چنـد 
چالـش اساسـی مواجـه هسـتند. یکـی از چالش هـا موضـوع 
کنـون دولـت مجـدد روی ایـن  عـوارض صادراتـی اسـت کـه ا
مـورد مانـور داده اسـت و درصـدد اعمـال عـوارض صادراتـی 
بـرای چندمیـن مرتبـه در دوره هـای مختلف اسـت. ایـن اقدام 
دولتمـردان بـرای صنعـت خـوب نیسـت. ایـن اتفـاق در سـال 
۱4۰۰ نیـز افتـاد و درسـت زمانـی کـه تولیدکننـده و صادرکننـده 
می توانست فروش خوبی داشته باشد و ارز بیشتری وارد کشور 
کند، عوارض صادراتی وضع شد و عمًال سدی محکم در مقابل 

صـادرات سـاختند.
نکتـه مهـم دیگـری کـه در ایـن حـوزه موردبحـث بـوده فـروش 
ارز صادراتی در سـامانه نیماست که مسـئوالن مجدد اشتباه 
خ ثابـت  خ 42۰۰ تومانـی یـا فـروش ارز بـه نـر خـود را در دالر نـر
کنـون بـا  را تکـرار کردنـد و بـر ایـن اسـاس فـروش ارز صادراتـی ا
قیمـت 28 هـزار و 5۰۰ تومـان رقـم می خـورد. ایـن در صورتـی 
اسـت کـه تعـداد زیـادی از صنایـع بـر اسـاس نـرخ ارز آزاد مـواد 
اولیـه موردنیـاز خـود را تأمیـن می کننـد و چرخـه تولیـد را زنـده 

نگه داشـته اند. 

خبــــــــــــــــــر    

مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران:
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گ صنعتی صادرات اسلب با

خبــــــر کوتاه

خبــــــــــــــــــر    

گزارش مرکز پژوهش های مجلس، با توجه به  به 
بررسی های انجام شده، عدم استفاده از ظرفیت خالی 
واحدها و خام فروشی اسلب، کمبود ظرفیت تولید برای 
واحدهای تولیدی زیر 3 میلی متر و عدم استفاده از توان 
داخل در طراحی، مهندسی و ساخت واحدها، از مشکالت 
ک  واحدهای تولید ورق های نورد گرم است و کمبود خورا
برای تخصیص واحدها، قیمت گذاری محصوالت و عدم تولید 
ورق با ارزش افزوده باالتر، مشکالت واحدهای ورق های نورد 
سرد و پوشش دار بیان شده است. همچنین فقدان بررسی 
دقیق بازار و هزینه سرمایه گذاری و ریسک باال برای کل خط، 
از عوامل مشکل آفرین در حوزه ورق های فوالد زنگ نزن و 
آلیاژی است که با بررسی دقیق مشکالت واحدهای تولید 

انواع ورق ها، راهکارهای کارآمد ارائه شده است.
این راهکارها شامل تعیین فهرست اولویت های سرمایه گذاری 
در زنجیـره صنعـت فـوالد بـا رویکـرد رفـع واردات و ایجـاد 
ارزش افـزوده و ابـالغ آن بـه بانـک مرکـزی و صنـدوق توسـعه 
ملـی، حـذف معافیـت مالیاتـی زنجیره هـای ناقـص و عامـل 
نظـام  تغییـر  پایین دسـت،  واحدهـای  ک  خـورا صـادرات 
رتبه بندی و اعطای تسهیالت دولتی و یارانه انرژی و اختصاص 
حمایت هـای دولتـی بـه تولیـد محصـوالت بـا ارزش افـزوده بـاال 
 ، ماننـد ورق هـای نـورد گـرم بـا ضخامـت کمتـر از ۳ میلی متـر
ورق هـای نـورد سـرد زیـر یک میلی متـر و ورق هـای آلیـاژی و 

می شـود. زنگ نـزن 
ورق های فوالدی، از محصوالتی با ارزش افزوده باال در زنجیره 
فوالد هستند که توسعه آن ها، از خام فروشی جلوگیری می کند 
و باعث درآمدزایی بیشتر ارزی می شود. سایر صنایع کشور نیز 
همچون خودروسازی، لوازم خانگی، صنعت نفت و گاز و لوله و 
پروفیل، به آن وابسته هستند و برای تأمین برخی از نیازهای این 
صنایع نیز واردات باید انجام شود. ظرفیت خالی در ورق های 
نورد گرم ۳.۳ میلیون تن، در ورق های نورد سرد ۱.7 میلیون تن 

و در ورق های پوشش دار 2.5 میلیون تن است.
با بررسی تجارت ورق های فوالدی در کشور مشخص شد در 
۱۰ سال گذشته، میانگین واردات انواع ورق های فوالدی ۱.5 
میلیارد دالر که بیشتر آن شامل محصوالت با ارزش افزوده باال 
می شود، از قبیل ورق های گرم زیر ۳ میلی متر و ورق های نورد 
سرد زیر یک میلی متر و انواع ورق های آلیاژی و به طور میانگین 
حدود ۶۰۰ میلیون دالر ورق فوالدی که اغلب ارزش افزوده 
کمتری داشتند مانند ورق های گرم با عرض کم و ضخامت باال 

صادر شده است.
روند نزولی تولید ورق نورد گرم

یکی از دالیل روند نزولی تولید ورق نورد گرم در کشور کاهش 
تولید در بخش خصوصی است. تولید بخش خصوصی در سال 
۱۳۹۱، ۱.۹ میلیون تن بود که تا سال ۱۳۹7 به 5۰۰ هزار تن کاهش 
پیدا کرد و سپس به 8۰۰ هزار تن در سال ۱۳۹۹ رسید. در نهایت 
می توان نتیجه گرفت که بدون احداث واحدهای جدید نورد 
گرم و استفاده از ظرفیت های موجود با مدیریت شبه دولتی و 
خصوصی می توان تولید ورق نورد گرم را حدود ۳۰ درصد افزایش 

داد و مانع خام فروشی اسلب در کشور شد.
تجارت ورق نورد گرم

میزان واردات ورق نورد گرم در سال های اخیر به شدت کاهش 
کرده، به طوری که در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹5 به طور  پیدا 
میانگین 7۰۰ میلیون دالر واردات داشته، اما در سال های ۱۳۹7 
و ۱۳۹8 حدود ۱۰۰ میلیون دالر بوده است. در سال ۱۳۹۹ رشد در 
واردات مشاهده شد و ارزش واردات در این سال به ۳۰۰ میلیون 
دالر رسید. صادرات کشور نیز از ۶4۰ میلیون دالر در سال ۱۳۹5 
به ۳۰۰ میلیون دالر در سال ۱۳۹۹ کاهش پیدا کرد. میانگین ۱۰ 
سال گذشته صادرات ورق نورد گرم 58۰ میلیون دالر بوده است. 
کاهش واردات کشور با میزان مصرف ظاهری آن متناسب است. 
به عبارتی کاهش واردات به دلیل بومی سازی تولید ورق های 
نورد گرم نیست، بلکه دلیل اصلی آن رکود در صنعت است و 
درصورتی که صنعت کشور از رکود خارج شود، واردات این نوع 

ورق افزایش خواهد یافت.
مسائل و پیشنهادها در مورد تولید ورق نورد گرم

بیـش از ۳ میلیـون تـن ظرفیـت خالـی در تولیـد ورق نـورد گـرم 
وجـود دارد، ایـن در حالـی اسـت کـه ۱.۶ میلیـون تـن اسـلب 
فـوالدی بـه دیگـر کشـورها صـادر می شـود و بـه واحدهـای نـورد 
گـرم تخصیـص پیـدا نمی کنـد. یکـی از علـل اصلـی ایـن موضـوع 
جذابیـت صـادرات بـه دلیـل معافیـت مالیاتـی صادراتی اسـت. 
تولیدکننـدگان درصورتی کـه شـمش خـام را در داخـل عرضـه 
گـر  کننـد درآمـد حاصـل از آن مشـمول مالیـات می شـود؛ امـا ا
صـادرات انجـام دهنـد، از مالیـات معـاف می شـوند. یکـی دیگـر 
از علـل صـادرات اسـلب خـام، تأمیـن نیازهـای ارزی واحدهـای 
گرافیتـی، برخـی از  فوالدسـازی، از جملـه نسـوزها، الکتـرود 
فروآلیاژهـا و تجهیزات تولید اسـت. بنابراین پیشـنهاد می شـود 
معافیت مالیاتی اسلب و ورق های نورد گرم که ضخامت باالیی 
دارند حذف شـود و بر محصوالت تخت که ارزش افزوده پایینی 
ایجاد می کنند عوارض صادراتی وضع شود. همچنین معافیت 
مالیاتـی بـرای محصـوالت بـا ارزش افـزوده بیشـتر معیـن شـود تا 
صادرکنندگان محصوالت خام ترغیب شوند که از ظرفیت خالی 
واحدهای پایین دسـت نسـبت به تولید و صـادرات محصول با 
ارزش افـزوده باالتـر و اسـتفاده از روش حق العمـل کاری اقـدام 
کنند. در این صورت چالش تأمین نیازهای ارزی، عدم استفاده 
از ظرفیـت و خام فروشـی حـل خواهـد شـد و ارزآوری بیشـتری 

بـرای کشـور خواهـد داشـت.
     منبع: دنیای اقتصاد

یک انجمن صنعتی چینی اعالم کرد که تولید لیتیوم چین در سال ۲۰۲۲ 
به شدت افزایش یافته که به دلیل تقاضای شدید بخش انرژی جدید و 
افزایش قیمت هاست. طبق گزارش انجمن صنایع فلزات غیرآهنی چین، 
این کشور در سال گذشته ۳۹۵ هزار تن کربنات لیتیوم تولید کرد که نسبت 
به سال گذشته ۳۲.۵درصد افزایش داشت. تولید لیتیوم هیدروکسید نیز 
۲۹.۵ درصد افزایش یافت. کربنات لیتیوم و هیدروکسید لیتیوم عمدتًا در 
ساخت باتری برای وسایل نقلیه الکتریکی استفاده می شوند.

میزان تجارت بین المللی ضایعات آهن در سال ۲۰۲۲ حدود ۶ درصد 
افت داشت و ۶۷ میلیون تن ثبت شد. همه کشورهای صادرکننده ازجمله 
آمریکا و ژاپن از کاهش صادرات ساالنه خود خبر دادند. میزان صادرات 
آمریکا ۴ درصد افت داشت و ۱۷ میلیون تن ثبت شد و صادرات ژاپن 
نیز با ۱۴ درصد کاهش به ۶ میلیون تن رسید. میزان صادرات هفت کشور 
اروپایی که جزو عرضه کنندگان برتر سال ۲۰۲۱ بودند نیز سال گذشته افت 
داشت.

جهش قیمت در بازار لیتیوم چین کاهش تجارت جهانی قراضه آهن در سال ۲۰۲۲

درحالی که امروزه اقتصادهای بزرگ جهان به دنبال 
دست یابی به فرصت اقتصادی 4500 میلیارد دالری 
ناشی از حذف ضایعات با استفاده از مدل های اقتصاد 
چرخشی هستند، شرکت های بزرگ معدنی و فلزی چگونه می توانند 
از سهم بازار خود محافظت کنند و همچنین سهمی از منابع جدید 

خلق ارزش اقتصادی داشته باشند؟
در این برهه از زمان که مدل های چرخشی در اقتصاد وضعیت فعلی را به 
چالش کشیده اند، فشار بر صنایع معدنی به منظور انطباق با شرایط 
جدید، در حال افزایش است. صنعتگران خالق بر فرصت های نوظهور 
سرمایه گذاری می کنند تا از چرخه ای شدن محصوالت درآمد به دست 
آورند. شرکت های معدنی و فلزی مادر تنها در صورت برداشتن گام های 
صحیح می توانند جایگاه مناسبی در خلق ارزش های جدید با استفاده 

از مدل های اقتصاد چرخشی نوین پیدا کنند.
گذار به اقتصاد چرخشی بر تمام جنبه های صنایع معدنی و فلزی اثرگذار 
است. به عنوان مثال، در مورد فلز طال، میزان طالی موجود در یک تلفن 
همراه در حدود ۱ دالر ارزش دارد و همچنین 4۱ عدد تلفن همراه می تواند 
به اندازه ۱ تن سنگ  معدن، طال در اختیار ما بگذارد؛ بنابراین شرکت های 
کتشاف و استخراج، به  معدنی باید توجه خود را از روش های سنتی ا

کتشاف های شهری با استفاده از ضایعات الکترونیکی معطوف کنند. ا
تولید ساالنه طال در سال 2۰۱7 تنها ۳هزار تن بود و به منظور استخراج این 
مقدار طال با استفاده از منابع شهری، به ۹5 میلیارد تلفن دور انداخته 
شده نیاز خواهد بود. با فرض اینکه تنها 5 میلیارد تلفن همراه در چرخه 
مصرف وجود دارد، به نظر می رسد در آینده ما تنها برای مدتی محدود به 
استخراج طال از سنگ معدن ادامه خواهیم  داد و پس از آن، با استفاده از 
بازیابی طال از تلفن های همراه دور انداخته شده، طالی موردنیاز تأمین 
می گردد. در کل زنجیره های تأمین صنایع معدنی و فلزی، همانند طال، 

در حال تغییرند و این سؤال را به پیش می آورند که تولیدکنندگان فعلی تا 
چه میزان نسبت به تغییرات در زنجیره تأمین منعطف خواهند بود.

مادام که بازار بازیافت برای فلزات در حال رشد و توسعه است، شرکت های 
فلزی و معدنی باید خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. امروزه قراضه  
آهن بیشترین ماده بازیافت شده در سراسر جهان است. مطابق با آمار 
بازیافت جهانی، 4۰ درصد از فوالد تولیدی از قراضه تهیه می شود و بازار 
بازیافت فلزات از 277 میلیارد دالر در سال 2۰۱5 تا 4۰۶ میلیارد دالر در 
سال 2۰2۰ با نرخ ساالنه 8 درصد رشد کرده است. روند مشابهی برای مس 
و آلومینیوم نیز وجود دارد. این نرخ برای فلزات گران بها از این هم بیشتر 
است. این موضوع برای شرکت های معدنی و فلزی دارای دو جنبه حیاتی 
است: اول اینکه آن ها همیشه در جایگاه مناسبی در راستای کسب سود 
از جریان بازیافت مواد نیستند و دوم اینکه افزایش میزان چرخش مواد، 
میزان تقاضا به مواد اولیه را کاهش خواهد داد. به عالوه، چون میزان 
هدررفت و اتالف مواد با گذر زمان کاهش یافته )به عنوان مثال حرکت به 
سمت استفاده از روش های ساخت افزایشی( تأثیر غیرمستقیم منفی بر 

روی تقاضای مواد اولیه بیشتر خواهد شد.
در طول 5 سال گذشته، صنایع کاالهای مصرفی، صنایع خرد و 
صنعت اتومبیل سازی اشتیاق زیادی به مدل های چرخه ای نشان 
داده اند و استانداردهای جدیدی در زمینه نوآوری تعیین کرده اند. 
در مراسم جایزه Circulars Awards که در سال 2۰۱۹ در سوئیس برگزار 
شد، بیش از 45۰ طرح کاربردی از پیشتازان اقتصاد چرخشی در دنیا 
معرفی شد؛ اما در بخش معادن و فلزات این طرح ها نسبتًا اندک بود. 
نگاه صنعت به اقتصاد چرخشی تا امروز عمدتًا به عنوان بستری برای 
افزایش بازدهی و مواردی نظیر بازیابی آب یا کسب ارزش از موادی 
مثل سرباره ها یا تایرهای فرسوده بوده است. درصورتی که سؤال و 
چالش بزرگ تر این است که چگونه می توان از این تغییر عظیم در 

مدل اقتصاد و تقاضای بازار مصرف، ارزش اقتصادی کسب کرد.
درحالی که مدل های چرخشی به طور روزافزون در حال گسترش و 
پذیرفته شدن توسط شرکت های نوآور هستند، عدم هماهنگی با جریان 
اقتصاد چرخشی در زنجیره تأمین مواد، شرکت های معدنی و فلزی را در 

معرض خطر قرار خواهد داد.
کی بدین معنی است  در صنعت اتومبیل سازی، مدل های سواری اشترا
که تا سال 2۰۳5 میزان وسایل نقلیه مسافری در حال استفاده به مقدار 25 
درصد کمتر از مقداری است که مدل های اقتصادی قبلی پیش بینی 
می کنند. در صنعت کشتی سازی، کمپانی Maersk از  ۹5 درصد مواد و 
اجزای تولیدات خود استفاده مجدد می کند. همچنین تولیدکننده 
تجهیزات معدنکاری و ساخت وساز کاترپیالر 8۰ هزار تن از محصوالت 
خود را ساالنه بازمی گرداند و آن را به یک محصول جدید تبدیل می کند. 
گر نوآوری تنها در صنایع پایین دستی اتفاق  حال می توان متوجه شد که ا
بیفتد، صاحبان صنایع معدنی و فلزی بازندگان اصلی بازار خواهند بود. 
از سوی دیگر، تکنولوژی های جدید که انقالب صنعتی چهارم را تعریف 

می کنند، کاالهای اساسی جدیدی را طلب می کنند.
طبق گزارش بانک جهانی، گذار به اقتصاد کم کربن تقاضا برای برخی از 
کی، نقره، نیکل،  فلزات پایه و گرانبها نظیر کبالت، لیتیوم، فلزات نادر خا
سرب و روی را افزایش خواهد داد. شرکت Glencore بزرگ ترین 
تولیدکننده کبالت در جهان، گفته است که دست یابی به اهداف انرژی 
ک که فروش ۳۰ میلیون وسیله نقلیه الکتریکی تا سال 2۰۳۰ را پیش بینی  پا
کرده، به چیزی در حدود ۳۱4 هزار تن کبالت به صورت ساالنه تا 2۰۳۰ نیاز 
خواهد داشت که بیش از سه برابر میزان تقاضا تا سال 2۰۱7 است. در این 
مقیاس، منابع فعلی تنها تا 2۳ سال دوام خواهند داشت؛ بنابراین 
استفاده از روش های جایگزین ضروری است. بر این اساس، چالشی که 
پیش روی شرکت های فلزی و معدنی است، تمرکز بر این گذار بازار و 

به طور مطلوب تر کسب منفعت هم از اقتصاد چرخشی و هم از روندهای 
ک است. تکنولوژی پا

 به منظور پیشرفت در زمینه اقتصاد چرخشی، شرکت های معدنی و فلزی 
باید به سرعت جایگاه خود را تغییر دهند. به منظور همراهی با پیشگامان 
اقتصاد چرخشی و صنایع پایین دستی به روز، شرکت های معدنی و فلزی 
باید سبد محصوالت خود را ارزیابی مجدد کنند تا مشخص گردد در چه 
مواضعی ریسک کاهش تقاضا حادتر به نظر می رسد. بسیار مهم است که 
کثر بازیابی مؤثر را ارائه دهند و  مشخص گردد چه موادی می توانند حدا
کجاها مدل های جدید اقتصاد چرخشی می تواند به عنوان تهدید یا 
فرصت تلقی گردد. پس از آن نیاز است که شرکت ها در زمینه مدل های 
کسب وکار نوآورانه به منظور گذار هرچه سریع تر به سمت اقتصاد 

چرخشی گام های اساسی بردارند.
www.accenture.com :منبع   

خلق ارزش های جدید برای صنایع معدنی با استفاده از مدل های اقتصاد چرخشی

   تهیه کننده: ساسان نوری، کارشناس تحقیق و توسعه

یک و آینده پژوهی شرکت فوالد مبارکه رصدخانه استراتژ

آینده آبستن تغییرات ریزودرشتی است که ریشه های آن را 
به احتمال زیاد می توان در چهار رکن روندها، رخدادها، اقدامات 
کنونی و تصاویر آینده جست وجو کرد. از همین جهت آینده پژوهی 
به معنای خلق هوشمندی در مورد آینده، با بررسی نظام آینده های 

ممکن، باورپذیر، محتمل و مطلوب است.
دفتر اســتراتژی و اهداف شــرکت فــوالد مبارکــه، رصدهــا و تحلیل های 
اســتراتژیک محیــط دور و نزدیــک را از طریــق رصدخانــه اســتراتژیک و 
آینده پژوهــی فــوالد مبارکه دنبــال می کند. بــر آن شــدیم تا در راســتای 
هوشــمندی اســتراتژیک، تعالــی و ارتقــای دانــش ســازمانی، هــر هفته 
تحلیل های محیطی این رصدخانه را از طریق خبرنامه فوالد با همکاران 

ک گذاریم. به اشترا
لیتیم؛ نفِت قرن بیست و یکم

امروزه لیتیم یکی از پرتقاضاترین کامودیتی های جهان به حساب می آید. 
این فلز در طبیعت به صورت آزاد یافت نمی شود و بیشتر در سنگ های 
آذرین و در چشمه های آب معدنی موجود است. لیتیم عنصری بسیار 
قدیمی است و به همراه هیدروژن و هلیوم، سه عنصری را شامل می شود 
که ۱4 میلیارد ســال پیــش ایجاد شــده اند، ولــی حاال به لطــف باتری ها 
که تقریبًا در همه جا حاضرند، اســم لیتیم بر ســر زبان ها افتاده اســت و 
باتری های لیتیمی بیشترین میزان مصرف این فلز را به خود اختصاص 
داده اند. جالب اســت بدانیم که با رواج استفاده از خودروهای برقی در 
ســال های اخیر، مصرف لیتیوم در بین ســال های 2۰۱۰ تا 2۰2۱ میالدی 
حدود 28۳ درصد رشد داشته است و این رشد همچنان ادامه خواهد 
داشت، زیرا با گذار به سمت منابع انرژی های تجدیدپذیر و همچنین 

افزایش اســتفاده از خودروهای برقی به علت مسائل زیست محیطی، 
انتظار می رود تقاضای لیتیم در ســال های آتی با افزایش چشــمگیری 

روبه رو شود.
  در ســال 2۰2۰ میالدی کشــورهای اســترالیا، شیلی )عربســتان سعودِی 

لیتیم( و چین به تنهایی بیش از 88 درصد از تولید جهانی لیتیم را به خود 
اختصاص دادند. استرالیا، 52 درصد از لیتیم دنیا را در سال 2۰2۱ میالدی 
تولید کرد و طی سال های 2۰22 تا 2۰2۳ میالدی از صادرات این فلز حدود 

۱۶ میلیارد دالر درآمد کسب نمود. 

پس از استخراج، فرایندهای دیگری مانند پاالیش، پردازش و بسته بندی 
لیتیم در باتری صورت می گیرد و بیشتر تأسیساتی که برای این فرایندها 
در دنیا وجود دارد، در کشور چین واقع شده اند. برای مثال در سال 2۰۱۹ 
میالدی، چینی ها 8۰ درصد از مواد شــیمیایی موردنیــاز برای باتری ها 
را تولید کردند. تا ســال 2۰۳۰ میــالدی، قرار اســت بیــش از 2۰۰ ابرکارخانه 
باتری سازی در دنیا افتتاح شــود که ۱48 کارخانه از این تعداد، در چین 
افتتاح خواهد شد. همین امر چین را به کشوری پیشرو در زمینه تولید 
باتری های لیتیمی مبدل خواهد کرد؛ اما در آمریکا اوضاع کمی متفاوت 
است. آمریکایی هایی که تنها یک معدن لیتیم در کشور خود دارند و برای 
تأمین لیتیم موردنیاز خود مجبور به واردات آن هستند، برای پاسخ گویی 
به تقاضای روزافزون لیتیم باید چاره ای بیندیشند. با افزایش تقاضای 
لیتیم و همچنین افزایش استفاده از خودروهای برقی، نداشتن لیتیم 
کافی می تواند استقالل انرژی این کشور را در آینده با چالش جدی مواجه 
کند. راهکار آمریکایی ها برای خروج از این بحران، به امضا رساندن فرمان 
اجرایی با هدف ایجاد زنجیره تأمین پایدار برای مواد معدنی استراتژیک 

توسط دولت جو بایدن است.
کنون عرضه لیتیوم با افزایش تقاضای روزافزون آن همگام نشده است  تا
و انتظار می رود که تعادل بازار لیتیوم برای چندین سال به سمت کسری 
عرضه متمایل باشد و فرصت هایی را برای شرکت های معدنی که عرضه 

را دیکته می کنند، ایجاد کند.
   تهیه کننده:دفتر استراتژی واهداف

منابع:
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www.whitehouse.gov
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www.bp.com پیش بینی میزان تقاضای لیتیم تا سال 2030
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فوالد متیل و آتیه فوالد نقش جهان 

به سمت تخصصی شدن در حرکت اند

خبر  کوتاه

قطر یکی از ذی نفعان اصلی تهاجم روسیه به اوکراین در اوایل سال 
گذشته بوده و جایگاه اصلی صادرکننده گاز طبیعی مایع )LNG( خود 
را تضمین کرده است. این کشور هفته گذشته اعالم کرد که قرار است 
مجتمع پتروشیمی راس الفان، پروژه عظیم پتروشیمی را که ازجمله 
برنامه های توسعه گاز امارات برای افزایش صادرات پتروشیمی است 
راه اندازی کند. این پروژه شامل شرکت های بزرگی از ایاالت متحده و 
چندین متحد اصلی آن در آسیا، ازجمله تایوان است.

تحلیلگران بازار چین انتظار دارند تولید فوالد خام این کشور در فوریه 
و مارس رشد چشمگیری داشته باشد؛ درحالی که در ژانویه افت جزئی 
داشته است. بهبود تقاضای فصلی و اثر آن بر بهبود قیمت فوالد در چین 
به افزایش تولید کمک خواهد کرد. با اتمام موج اول ابتال به کرونا در 
ژانویه، زندگی مردم به حالت عادی برگشته؛ ازاین رو در فصل بهار باید 
منتظر بهبود تقاضای فوالد در بخش های ساخت وساز و مصرف کننده های 
فوالد چین بود.

 خـبـــرگــروه فوالد مبارکه      

پروژه بزرگ پتروشیمی قطر تولید فوالد چین در انتظار بهبود

رئیس هیئت مدیره هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان و 
مدیر کمیسیون معامالت شرکت فوالد مبارکه در بازدید از 
فوالد متیل تصریح کرد: فوالد مبارکه در حال تبدیل شدن به 

یک هلدینگ عملیاتی است.
به گزارش روابط عمومی هلدینگ فوالد متیل، منوچهر نیکفر در 
خصوص چشم انداز معماری سازمانی این مجموعه اظهار کرد: 
طی سال گذشته معماری سازمانی برای گروه فوالد مبارکه در 
دستور کار قرار گرفت تا هلدینگ های زیرمجموعه فوالد مبارکه، 
همچون فوالد متیل و آتیه فوالد نقش جهان، بتوانند به عنوان 
کامل کننده زنجیره تولید، در رسیدن به اهداف استراتژیک 
فوالد مبارکه نقش پررنگی داشته باشند و با تبدیل شدن به 

هلدینگ های تخصصی در این مسیر گام بردارند.
وی در ادامه افزود: فوالد مبارکه سال هاست که از ابعاد یک شرکت 
یا کارخانه فوالدساز خارج و به گروه تبدیل شده و حدود 4۰ شرکت 
زیرمجموعه دارد که در میان آن ها ۳ هلدینگ نیز در حوزه های 
مختلف در حال فعالیت اند. حال برای اینکه این شرکت ها در 
راستای اهداف گروه قدم بردارند، نیاز به بازنگری در معماری 
سازمانی احساس شد و در نهایت برنامه ریزی جهت بازنگری 

امور مرتبط با مجموعه در دستور کار قرار گرفت.
رئیس هیئت مدیره هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان با اشاره به 
مدل هایی که می توان برای هلدینگ های زیرمجموعه فوالد 
مبارکه در نظر گرفت اظهار کرد: لزوم ایجاد هلدینگ عملیاتی، 
هلدینگ کنترل استراتژی، هلدینگ مالی و... بسته به ماهیت 
هر مجموعه متفاوت است. ازاین رو می بینیم شرکت فوالد مبارکه 
معماری سازمانی را آغاز کرده و ستادی در فوالد مبارکه برای 
همین موضوع تشکیل شده است که امید می رود تا پایان سال 

۱4۰2 به مرحله اجرا برسد.
نیکفر در خصوص اینکه هلدینگ های فوالد مبارکه همچون 
فوالد متیل و آتیه فوالد نقش جهان چگونه می توانند نقش 
مستمر و پررنگی در مسیر معماری سازمانی فوالد مبارکه ایفا 
گر فوالد مبارکه را همچون ناو در نظر بگیریم،  کنند اظهار کرد: ا
شرکت های زیرمجموعه آن همچون ناوچه در اطراف آن قرار 
گرفته اند و از آن حمایت می کنند. در حال حاضر برنامه ریزی های 
قابل قبولی برای زیرمجموعه ها ازجمله هلدینگ ها تدوین  شده 
است؛ به این شکل که هلدینگ فوالد متیل و هلدینگ آتیه فوالد 
نقش جهان در حوزه های متفاوت به ایفای نقش بپردازند و در 
نهایت مدیریت متمرکز و انسجام الزم در زمینه فعالیت مختص 

آن ها ایجاد شود.
مدیر کمیسیون معامالت شرکت فوالد مبارکه معتقد است اقدام 
صورت گرفته توسط فوالد مبارکه و ایجاد هلدینگ های تخصصی 
در صنعت فوالد، همچون فوالد متیل و آتیه فوالد نقش جهان، 
تولید  و  بازرگانی  ازجمله  مختلف  بخش های  در  می تواند 
محصوالت حمایتی و مواد اولیه مصرفی تأثیرات قابل توجهی در 
رسیدن به اهداف استراتژیک فوالد مبارکه داشته باشد و منجر به 
متعادل سازی زنجیره تولید در فوالد مبارکه از سنگ تا رنگ شود؛ 
که در طرح جامع فوالد مبارکه که هم راستا با طرح جامع  چرا
فوالد کشور نوشته شده و امروز به دالیل مختلف ازجمله تحریم ها 
رسیدن به آن با چالش مواجه است، استراتژی توسعه ای فوالد 
مبارکه و فرایند اصلی این شرکت بر اساس رسیدن به اهداف طرح 

فوالد تعریف شده است.
وی افزود: جهت تولید محصوالت حمایتی و جانبی، همچنین 
تأمین مواد اولیه برای محصوالت نهایی فوالد مبارکه، همچون 
فروآلیاژ، فرومنگنز و مواد نسوز و... استراتژی الزم تدوین  شده و 

این کار بر عهده هلدینگ های فوالد مبارکه گذاشته شده است.
به گفته وی، امروزه ساختار فوالد مبارکه از ساختار هرمی به سمت 
ساختار شبکه ای در حال حرکت است و می توان با این روش 
ضمن افزایش سرعت تصمیم گیری، از مزیت های اقتصادی 

آن بهره برد.
رئیس هیئت مدیره هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان در خصوص 
مدیریت دوره جدید فوالد متیل و اقدامات انجام شده طی یک 
سال گذشته نیز اظهار کرد: خوشبختانه با اقدامات مؤثر مدیریت 
هلدینگ فوالد متیل و همدلی سایر بخش های زیرمجموعه، 
رشدی سریع در این مجموعه رخ داده است. هلدینگ فوالد 
متیل طی سال های اخیر از فرهنگ سیستماتیک فوالد مبارکه 
دور شده بود، اما سبک مدیریتی جدید موجب شد فوالد متیل 
به سمت نظم و همسوسازی با فوالد مبارکه حرکت کند و منجر به 

رشد فوالد متیل و فوالد مبارکه گردد.
نیکفر افزود: همپوشانی نوع فعالیت ها و تحقق اهداف فوالد 
مبارکه از سوی فوالد متیل و همچنین حمایت های فوالد مبارکه 
در مسیر تحقق اهداف فوالد متیل نوعی همزیستی و همسویی 
دارد. این در حالی است که با رویکرد و راهبردهای مدیریت فوالد 
متیل، این هلدینگ از حالت جزیره ای خارج و جزئی از بدنه 
فوالد مبارکه شده و هماهنگ با آن در حال فعالیت است؛ ازاین رو 
به زودی در صورت های مالی این مجموعه می توان نتیجه 

عملکرد مدیریت جدید در فوالد متیل را مشاهده کرد. 

انتخاب فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری 
یابی عملکرد به عنوان شرکت برتر در ارز

ح های هفتگانه شرکت ملی فوالد ایران  طر

بــا پشــتیبانی ایمیــدرو، شــرکت ملــی فــوالد ایــران، 
فــوالد مبارکــه و باهمــت پیمانــکاران کنسرســیوم، 
هم زمــان بــا برقــراری موفقیت آمیــز نخســتین قــوس 
الکتریکــی کــوره فوالدســازی شــرکت فــوالد سفیددشــت چهارمحال 
کســیژن ایــن شــرکت نیــز در ایــام ال�ل دهــه فجــر  و بختیــاری، واحــد ا
بــه بهره بــرداری رســید و نخســتین محصــول تولیــدی ایــن واحــد بــه 
دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان چهارمحــال و بختیــاری جهــت 

مصــارف بیمارســتانی اهــدا شــد.
روابــط عمومــی شــرکت فــوالد سفیددشــت چهارمحــال و بختیــاری 
کســیژن شــرکت بــا ظرفیــت  اعــالم کــرد: مراحــل نصــب واحــد تولیــد ا
کســیژن بــا اســتفاده از  تولیــد 47۰۰ نرمــال مترمکعــب بــر ســاعت ا
ــا حضــور کارشناســان شــرکت تأمین کننــده  پیمانــکاران داخلــی و ب
تکمیــل وهم زمــان بــا تســت قــوس الکتریکــی کــوره، به عنــوان اولین 

ــرداری رســید. ــه بهره ب ــه اســتانی ب واحــد از طرح هــای هفتگان
کســیژن و نیتــروژن ایــن شــرکت بــا خلــوص بــاال در دو فــاز  محصــوالت ا
ــده  ــازی گردی ــز خالص س ــون نی ــول آرگ ــده، محص ــد ش ــع تولی گازی و مای
کســیژن و نیتــروژن،  و تجهیــزات پایین دســتی از قبیــل کمپرســورهای ا
مخازن ذخیره سازی مایعات و سیستم پشتیبان و همچنین ایستگاه 

شــارژ کپســول راه انــدازی شــده اســت.
شــایان ذکر اســت این واحد که آموزش کارکنان آن توســط شــرکت فوالد 
کســیژن، آرگــون و نیتــروژن  مبارکــه اصفهان صــورت گرفــت، تــوان تولیــد ا
ج از  مایــع جهــت اســتفاده در مصــارف صنعتــی و بیمارســتانی خــار

مجتمــع فــوالد سفیددشــت را داراســت.
ــا حمایت هــای صورت گرفتــه توســط فــوالد مبارکــه، ایمیــدرو، شــرکت  ب
ملــی فــوالد و شــرکت های پیمانــکار کنسرســیوم، فــوالد سفیددشــت 

پیشــتاز طرح هــای هفتگانــه فــوالدی کشــور اســت.

امضای تفاهم نامه همکاری شرکت های ورق خودرو چهارمحال
 و  بختیاری و پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه

شرکت  بین  مشترک  همکاری های  تفاهم نامه 
پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه و 

شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری امضا شد.
 به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، کارگروه 
فنی شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه و تیم مدیریتی 
شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری به منظور امضای تفاهم نامه و 
همکاری های متقابل، روز یکشنبه نهم بهمن ماه تشکیل و آغاز به کار کرد.

در ابتدای این جلسه، حمید شجاعی، مدیرعامل شرکت ورق خودرو 
چهارمحال و بختیاری، بر لزوم همکاری، هم اندیشی و هم افزایی در زمینه 
مباحث دانشی و استفاده از تجربیات متقابل برای پیشبرد اهداف گروه 
کید کرد و افزود: همکاری های فناورانه و نوآورانه با تمرکز  فوالد مبارکه تأ
بر شناسایی چالش ها و ظرفیت ها به منظور حرکت هماهنگ در مسیر 

توسعه تکنولوژی و فناوری روز دنیا امری ضروری و اجتناب ناپذیر است 
و امیدواریم با فضایی که درنتیجه این همکاری ها ایجاد خواهد شد، 
بتوانیم موجبات تسهیل و تسریع در تأمین نیازهای مجموعه ورق خودرو 

در حوزه فناوری را فراهم سازیم.
در همین زمینه، یحیی پالیزدار مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه 
فناوری و نوآوری فوالد مبارکه از حضور در شرکت ورق خودرو و عالقه مندی 
این مجموعه برای همکاری در حوزه فناوری ابراز خرسندی و خاطرنشان 
کرد: مجموعه پشتیبانی توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه درصدد 
است با ارائه راهکارهای فناورانه و نوآورانه و با تعامل نزدیک با دانشگاه ها 
کز علمی و پژوهشی و نیز با در نظر گرفتن نیازهای شرکت های گروه،  و مرا

پاسخ گوی نیازهای این مجموعه در حوزه تکنولوژی باشد.
گفتنی است در پایان این نشست صمیمی، تفاهم همکاری امضا شد.

روابـط عمومـی شـرکت فـوالد سفیددشـت اعـالم 
کرد براسـاس ارزیابـی عملکـرد و رأی هیئـت داوران 
ح هـای  نخسـتین جشـنواره ارزیابـی عملکـرد طر
هفتگانـه شـرکت ملـی فـوالد ایـران کـه در تاریـخ دهـم و یازدهـم 
بهمن مـاه سـال جـاری و بـه میزبانـی فـوالد شـادگان و فـوالد 
خوزسـتان انجام گرفت، شـرکت فـوالد سفیددشـت چهارمحال و 

ح های مذکور گردید. بختیاری موفق به کسب رتبه اول در بین طر
 بر اساس این ارزیابی که به همت روابط عمومی شرکت ملی فوالد ایران 
و بر مبنای شاخص های فرایند تولید، طرح و توسعه، بهره وری، توسعه 
منابع انسانی، روابط عمومی، HSEE، سیستم ها و سود عملیاتی 
صورت گرفت، شرکت فوالد سفیددشت به عنوان شرکت برتر انتخاب و 

مورد تقدیر قرار گرفت.

توســط  صورت گرفتــه  حمایت هــای  بــا 
فــوالد مبارکــه، ایمیــدرو، شــرکت ملــی فــوالد 
و شــرکت های پیمانــکار کنسرســیوم، فــوالد 
سفیددشــت پیشــتاز طرح هــای هفتگانــه 

فــوالدی کشــور اســت.

مجموعــه پشــتیبانی توســعه فنــاوری و 
نــوآوری فــوالد مبارکــه درصــدد اســت بــا 
ارائــه راهکارهــای فناورانــه و نوآورانــه و بــا 
کز علمی  تعامل نزدیــک بــا دانشــگاه ها و مرا
و پژوهشــی و نیــز بــا در نظــر گرفتــن نیازهــای 
شــرکت های گروه، پاســخ گوی نیازهای این 

مجموعــه در حــوزه تکنولــوژی باشــد

کسیژن شرکت بهره برداری از واحد ا
 فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری

رئیس هیئت مدیره هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان:

با حمایت شرکت ملی فوالد ایران، ایمیدرو و فوالد مبارکه میسر شد؛
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       بـــــــــــــــازار

پیش بینی کاهش بلندمدت تقاضای نفت

خبــــــــــــــــر       

بریتیش پترولیوم در آخرین پیش بینی ساالنه خود چشم اندازش را 
برای تقاضای نفت و گاز کاهش داده است و استدالل می کند که 
تحوالت ناشی از حمله روسیه به اوکراین، کشورها را مجبور خواهد کرد 
تا امنیت انرژی بیشتری را در دهه آینده با سرمایه گذاری در انرژی های 
تجدیدپذیر دنبال کنند. بریتیش پترولیوم در چشم انداز ساالنه انرژی 
خود اعالم کرد در نتیجه انتشار کربن جهانی می تواند زودتر از آنچه 
قبًال در سال ۲۰۲۰ پیشنهاد کرده بود به اوج خود برسد.

خبر کوتاه

اهمیت توسعه هیدروژن سبز برای شرکت های نفت و گاز

با افزایش عالقه به هیدروژن سبز در سراسر جهان، شرکت های انرژی 
از انواع پروژه های انرژی تجدیدپذیر برای تأمین انرژی تولید هیدروژن 
گهانی بسیاری از شرکت های انرژی به  استفاده می کنند. دلیل عالقه نا
، حمایت از تولید طوالنی مدت نفت و گاز با کمک به  هیدروژن سبز
کربن زدایی عملیات استخراج است. هیدروژن سبز از طریق خطوط لوله 
نفت و گاز به ساحل فرستاده می شود و جایگزین سوخت های فسیلی 
در عملیات نفت می شود و انتشار کربن را تا ۶8 درصد کاهش می دهد.
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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 
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روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهان

موضوع

یب نسوز  طراحی، مهندسی، تهیه و تأمین، ساخت حمل و نصب و آموزش سیستم های رفع غبار جهت سالن برشکاری و تخر

مدول A ناحیه فوالدسازی

PC عملیات متفرقه اصالحات و بهینه سازی متفرقه تأسیسات برقی، مکانیکی و ساختمانی فوالد سبا به صورت

ید سالن پیش ساخته به مساحت 140 مترمربع واحد کنترل مواد انجام عملیات ساخت نمازخانه و خر

مناقصه نگهداری و تعمیرات بازسازی و بهینه سازی مجموعه باغ فردوس

بازسازی و بهینه سازی و نگهداری و تعمیرات سایت 127 و 128 نوشهر

، طراحی، نصب، اجرا، تست و راه اندازی و عملیات ساختمانی  ج از کشور ید تجهیزات ساخت داخل و خار انجام عملیات خر

یک دستگاه کمپرسور هوای فشرده واحد اکسیژن با ظرفیت 30 هزار نرمال مترمکعب بر ساعت 

جهت تأمین هوای فشرده پروژه نورد گرم 2

ید تجهیزات، طراحی، نصب، تست و راه اندازی، آموزش و تضمین عملکرد پروژه شامل: تابلوی برق،  انجام عملیات خر

ینگ واحد گندله سازی فوالد مبارکه کلیدهای قدرت، رله های حفاظتی و تجهیزات مانیتور

واگذاری فعالیت سرویس و تعمیر و تست شیرهای اطمینان

ید، ترخیص از گمرک، بسته بندی، حمل، انبارداری و نصب در محل کلیه اقالم، مصالح خر

 و تجهیزات مربوط به پروژه سیستم تهویه اتاق ترانس کوره قوس و کوره پاتیلی خط 1 فوالدسازی سبا

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

دستگاه شست وشوی غلتک های کاری و پشتیبان در کارگاه غلتک نورد سرد

برگزاری مناقصه قرارداد تأمین و به کارگیری انواع مکانیسم های لیفتراک دائمی و موردی در شرکت فوالد مبارکه

یلی حسن آباد توسعه ایستگاه ر

عملیات اجرایی پروژه مقاوم سازی و بازسازی تونل ها و زیرزمین های برق و سیاالت اویل سیلر نورد گرم

ساخت و بازسازی کلیه تابلوهای خیابان های سطح شرکت فوالد مبارکه )به جز ترافیکی(

ک ر ا مــد ل  ســا ر ا مهلــت 

1 4 0 1 /1 1 /30

1 4 0 1 /1 1 /2 1

1 4 0 1 /1 1 /1 7

1 4 0 1 /1 1 /2 2

1 4 0 1 /1 1 /2 2
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1 4 0 1 /1 1 /30

1 4 0 1 /  1 2 /  03

1 4 0 1 /  1 1 /  25

1 4 0 1 /  1 1 /  25

یت مرتبط مدیر

قراردادهای توسعه 

و اجرای پروژه ها

ید خدمات قراردادهای خر

ید خدمات قراردادهای خر

ید خدمات قراردادهای خر

ید خدمات قراردادهای خر

قراردادهای توسعه 

و اجرای پروژه ها

قراردادهای توسعه

 و اجرای پروژه ها

قراردادهای توسعه و اجرای پروژه ها

قراردادهای توسعه

 و اجرای پروژه ها

قراردادهای توسعه

 و اجرای پروژه ها

قراردادهای حمل ونقل

قراردادهای توسعه و اجرای پروژه ها

قراردادهای توسعه و اجرای پروژه ها

ید خدمات قراردادهای خر

گهی فراخوان شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان  آ

نوع فراخوان

گهی فراخوان آ

گهی فراخوان آ

گهی فراخوان آ
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معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با بیان 
اینکه دولت باید تدبیرهایی بیندیشد که تناسب عرضه و 
تقاضا در بورس کاال به وضوح آشکار باشد، گفت: تناسب 
ساختارها و زیرساخت ها باید با وضعیت نیازهای تولید 

همخوانی داشته باشد.
وحید یعقوبی درباره تعیین کف عرضه واحدهای تولیدی فعال 
در زنجیره فوالد کشور توسط وزارت صمت مطرح کرد: زمانی که 
عرضه محصوالت در بورس کاال اختیاری شود، تولیدکنندگان 
مجاز هستند هر میزانی که تمایل دارند، محصوالت خود 
کاال  را بفروشند، بنابراین درصورتی که قیمت ها در بورس 
به درستی تعیین شوند، طبیعتًا مزیت معافیت مالیاتی در 

بورس کاال را از دست نخواهند داد.
گر سمت تقاضا بتواند به میزان مناسب خرید کند،  وی گفت: ا
شرکت های تولیدکننده به راحتی در بورس کاال محصوالت 
خود را عرضه می کنند. در این صورت، با وجود اینکه قیمت 
گفت  محصوالت زیر قیمت تمام شده است، باز می توان 
مشکالتی در قوانین و مقررات بورس کاال ازجمله در بخش 

معافیت مالیاتی وجود دارد.
معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران معتقد است 
که سیاست های تنظیم بازار دولت در صنعت فوالد باید مورد 

بازنگری قرار گیرند.
یعقوبی با اشاره به خسارات تعیین کف عرضه محصوالت تصریح 
کرد: تعیین کف عرضه محصوالت سیاستی است که سیگنال 
کمبود فوالد در بازار را می دهد و به دنبال آن، تقاضا افزایش 
می یابد؛ این در حالی است که چنین سیاستی با واقعیت کشور 
که این سیگنال باعث به صف کشیده  همخوانی ندارد، چرا
شدن تقاضای محصوالت می شود و در نهایت قیمت به ضرر 

مصرف کننده افزایش خواهد یافت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: درصورتی که دولت قصد داشته 
باشد در بلندمدت به این سیاست ها ادامه دهد یا باید بستر 
خوب برای روند قیمت ها داشته باشد و با باید در مواجهه با 
پرش قیمتی که در آینده اتفاق خواهد افتاد، سیاست های 
سخت گیرانه دستوری را اعمال کند. این دو عامل، راهکارهایی 
هستند که با علم اقتصاد متناسب نیستند و باید در این حوزه، 
دولت تدبیرهایی بیندیشد که تناسب عرضه و تقاضا در بورس 

کاال به وضوح آشکار باشد. 
   منبع: فوالدبان

بهادر احرامیان در گفت وگو با فوالدبان، با اشاره به 
عدم تأثیر تحریم ها بر تأمین مواد اولیه صنعت فوالد، اظهار 
کرد: تحریم ها تأثیری بر تأمین قطعات و مواد اولیه نداشته 
است؛ به طوری که همه خطوط تولیدی در زمان تحریم ها 
فعال بودند و حتی تعمیرات دستگاه ها نیز با مشکلی مواجه 

نشد.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با اشاره 
به اینکه کمبود آب، برق و گاز از چالش های صنعت فوالد 
است، گفت: این چالش ها غیرقابل حل نبود؛ اما به دلیل عدم 

مدیریت صحیح به چالش تبدیل شد.
کید بر اینکه بازار داخلی صنعت فوالد سال هاست که  وی با تأ
با رکود مواجه است و آمار جوازهای تولیدی هم نشان از سیر 
نزولی دارد، افزود: با توجه به وجود فرصت بسیار ویژه برای 
افزایش قیمت ها، در ابتدای سال به دلیل وجود عوارض 

صادراتی این فرصت از دست رفت.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران تصریح 
کرد: به طورکلی در تولید و صادرات در شرایط ایدئال قرار نداریم 
و در صورت ادامه این روند، همچنان با مشکالتی که ناشی از 

تحریم هاست، روبه رو خواهیم بود.
این فعال صنعت فوالد در ادامه بیان کرد: در حال حاضر بر 
همگان آشکار است که افزایش قیمت فوالد به دلیل تورم است 

و قیمت گذاری دستوری و تعزیرات حالل مشکل نیست.
به گفته احرامیان، دو کشور روسیه و ترکیه از رقبای صادراتی 
ایران هستند. کشور روسیه به دلیل فروش فوالد با قیمت های 
پایین تر و با سوءاستفاده از عوارض صادراتی که در ایران وضع 
شده بود و مخصوصًا مشکالتی که ایران در دوره تحریم ها با آن 
دست به گریبان بود، جایگاه ایران را در صادرات محصوالت 

فوالدی از آن خود کرد.
وی توضیح داد: در صادرات میلگرد، به عنوان محصول 
دوم صادراتی نیز کشور ترکیه رقیب ماست؛ به طوری که این 
کشور با بهره گیری از موقعیت و دسترسی به امکانات تجاری 
، از جایگاه بهتری نسبت به ایران  و فرصت های مالی بیشتر

برخوردار است.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد در پایان گفت: 
در ایران، مشکلی که در حوزه صادرات فوالد و محصوالت 
فوالدی وجود دارد، مشکل فضای کسب وکار است که به دلیل 

محدودیت در ارتباطات با سایر کشورها ایجاد شده است.

لزوم بازنگری سیاست های 

تنظیم بازار دولت در صنعت فوالد

قیمت گذاری دستوری و تعزیرات 

حالل مشکل نیست

معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران مطرح کرد:

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران:

بورس

خبر  گروه

حجــم عرضه)تن(

337040

14300

351340

مقــدار تقاضا )تن(

407990

16550

424540

حجــم معامله )تن(

337040

14300

351340

یــال / کیلوگرم( قیمــت پایانی )ر

269152

354831

یــخ تحویل تار

1 4 02 یــن  د ر و فر

1 4 02 یبهشــت  د ر ا

آمــار  معامالت محصوالت شــرکت فــوالد مبارکه در بورس کاالی ایران

نماد

HR

B

محصول

ورق گرم

ورق سرد

 تاریخ معامله

1401/11/10

1401/11/10

اداره     فــــــــــروش   بــــــــــــــــــــورس جــــمـــع    کــــــــــل

گرامیداشت ایام دهه فجر در شرکت فوالدسنگ مبارکه

کارکنان شرکت فوالدسنگ مبارکه روز  مدیران و 
چهارشنبه 12 بهمن ماه هم زمان با آغاز دهه مبارک 
با ویژه برنامه هایی با شعار محوری »ایران استوار،44 

سال افتخار« این ایام مبارک را گرامی داشتند.

رژه خودرویی از ورودی شــرکت تا ســاختمان اداری، پخش سرودهای 
« و  انقالبــی، برگــزاری مســابقات ورزشــی بــا عنــوان »ورزش ســبز
مولودی خوانــی بخشــی از برنامه هــای ایــن جشــن باشــکوه در شــرکت 

فــوالد ســنگ مبارکــه بــود.
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فرآیند HISARNAمقایسه بین ذخیره سازی و استفاده از دی اکسید کربن جذب شده

جذب و ذخیره سازی کربن )CCS( مجموعه ای از 
فناوری ها را توصیف می کند که CO2 را جمع آوری 
می کند، آن را به محل ذخیره سازی انتقال می دهد و در 

جایی که وارد جو نمی شود، ذخیره می سازد.
 )geological formation( ذخیره شده به یک سازند زمین شناسی CO2
تزریق می شود. این سازند می تواند یک مخزن نفت و گاز تخلیه شده یا 
دیگر سازندهای زمین شناسی مناسب باشد. CO2 همچنین می تواند 
به میدان های نفتی بالغ تزریق شود و نفت اضافی را قبل از ذخیره دائمی 
 EOR-( ج کند. این امر به عنوان ازدیاد برداشت نفت از سنگ خار
Enhanced oil recovery( شناخته می شود و نوعی جذب، استفاده و 

ذخیره سازی کربن )CCUS- Carbon capture use and storage( است.
وضعیت کنونی گسترش این تکنولوژی

در حال حاضر 2۶ واحد تجاری جذب و ذخیره سازی کربن در سطح 
جهان فعال هستند. بیشتر این واحدها )۱۶ مورد( در آمریکای شمالی 
کثر قریب به اتفاق، از CO2 جذب شده در عملیات ازدیاد  قرار دارند و ا
برداشت نفت  )EOR(  استفاده می کنند. ۱۱ مورد از تجهیزات جذب و 
ذخیره سازی کربن در کارخانه های فراوری گاز طبیعی، یک مورد در 
بخش برق و ۱4 واحد باقی مانده در تعدادی از بخش های دیگر ازجمله 

کنده شده اند. مواد شیمیایی، هیدروژن، کود و فوالد پرا
جذب و ذخیره سازی کربن در صنعت فوالد

رویکردهای بالقوه
کارخانه های احیا مستقیم می توانند مسیر آسان تری را برای جذب و 

ذخیره سازی کربن ارائه دهند، زیرا برخی از کارخانه ها، جداسازی CO2 را 
در طرح های خود وارد می کنند و جریان متمرکزی از CO2 را در طول 
عملیات عادی منتشر می کنند. در این کارخانه ها تجهیزات اضافی برای 

جذب کربن موردنیاز نیست.
کارخانه های نوآورانه احیای ذوب مبتنی بر زغال سنگ مانند فرایند 
HISARNA که در تاتااستیل در هلند به صورت آزمایشی اجرا شده است، 

قادر به تولید بخار غلیظ CO2 است و نیاز به فناوری جذب CO2 ندارد.
وضعیت توسعه این تکنولوژی در صنعت فوالد

 CCS در امارات استیل در ابوظبی در حال حاضر تنها کارخانه DRI واحد
عملیاتی در بخش آهن و فوالد است. این واحد قادر است ساالنه 8۰۰ هزار 
کسید کربن را جذب، فشرده و خشک کند. سپس از طریق  تن کربن دی ا
5۰ کیلومتر خط لوله پمپ می شود تا به یک میدان نفتی بالغ در ساحل 
می رسد که برای عملیات ازدیاد برداشت نفت تزریق می شود. طراحی 
واحد DRI این گونه بوده است که یک جریان ضایعات حاوی ۹۰ درصد 
کسید در طول عملیات عادی منتشر می کند، بنابراین مرحله  کربن دی ا

جذب اضافی موردنیاز نیست.
 CO2 یک کارخانه مشابه در ونزوئال یک جریان اتالف نزدیک به ۱۰۰ درصد
منتشر می کند، اما CO2 جذب شده در حال حاضر به اتمسفر تخلیه 

می شود.
یک مطالعه طراحی مهندسی در حال حاضر توسط آرسیلورمیتال در 
حال انجام است که به دنبال طراحی یک سیستم جذب کربن با قابلیت 

جذب 5۰ تا 7۰ درصد از انتشار CO2 از گاز کوره بلند است.

تاتااستیل در پروژه آتوس با هدف توسعه شبکه حمل ونقل و ذخیره 
کسید کربن در منطقه کانال دریای شمال هلند به منظور امکان  دی ا

استفاده و ذخیره حجم زیادی از CO2 مشارکت دارد.
آرسیلورمیتال با کنسرسیوم الیتس شمالی کار می کند. این پروژه به طور 
بالقوه می تواند CO2 حاصل از فوالدسازی در بلژیک و فرانسه را برای 

ذخیره سازی زمین شناسانه به نروژ ارسال کند.
چالش ها

افزایش مقیاس
بر اساس سناریوی توسعه پایدار )SDS( آژانس بین المللی انرژی، تا سال 
2۰7۰ حدود 75 درصد از کل CO2 تولیدشده در سطح جهان در آهن و 
، از سال 2۰۳۰ تا 2۰7۰، باید هر  فوالد، جذب می شود. برای تحقق این امر
سال به طور متوسط ۱4 کارخانه فوالدی که با جذب CO2 کار می کنند 
کسید به طور تجمعی  ساخته شود و با این کار بالغ بر ۱5 گیگا تن کربن دی ا
تا سال 2۰7۰ جذب می شود. ظرفیت CCS در حال حاضر ۰/۰۰۰7 گیگا تن 

در سال است. چالش های افزایش مقیاس قابل توجه است.
زیرساخت

یکی از چالش هایی که CCS با آن مواجه است، نحوه انتقال حجم 
قابل توجهی CO2 فشرده از منابع نقطه ای به مکان هایی است که برای 
ذخیره سازی در مقیاس بزرگ، به ویژه در فراساحل ایجاد شده اند. 
خطوط لوله یکی از راه حل هاست. گزینه دیگر استفاده از تانکرهای 
 ، دریایی اختصاصی است که می توانند CO2 را از یک یا چند بندر

مستقیمًا به یک سایت ذخیره سازی فراساحلی تحویل دهند.

 علم و فناوری       

امنیت سایبری

چرخش هسته داخلی زمین
 درحال معکوس شدن است

توسعه پهپادی که از تاج درختان DNA محیطی 
جمع آوری می کند

گوشته و هسته داخلی و خارجی تشکیل شده است.  زمین از پوسته، 
چرخش هسته داخلی توسط میدان مغناطیسی ایجاد و به هسته بیرونی 
گوشته متعادل می شود. حال  گرانشی  هدایت می گردد و توسط اثرات 
در تحقیقی  تازه، دانشمندان دانشگاه پکن متوجه شده اند از سال ۲۰۰۹ 
در رکوردهای لرزه ای که قبًال نیز در طول زمان تغییر کرده بودند، تفاوت 
کمی وجود داشته است. آن ها گفتند این امر نشان می دهد که چرخش 
هسته داخلی متوقف شده و در حال معکوس شدن است.

یا  DNA محیط  گردآوری  برای  را  دانشمندان سوئیسی روش جدیدی 
که می تواند در تاج پوش جنگل استفاده شود  eDNA توسعه داده اند 
و اطالعات زیادی را از این زیست بوم ها به دست بیاورد. در این روش 
از  مجموعه ای  از   ، صعب العبور و  دورافتاده  مناطق  به  دسترسی  برای 
پهپادها استفاده می شود که روی درختان می نشینند و مواد ژنتیکی آن ها 
را جمع آوری می کنند. دانشمندان در آزمایشی که برای این فناوری انجام 
داده اند، توانسته اند ۲۱ گروه جانوری را شناسایی کنند. 

 GhostSec باج افزار
اولین حمله RTU را اجرا کرد

صدها سایت آسیب پذیر 
WordPress در معرض مخاطره از 

طریق آلودگی پایگاه داده

بیت دیفندر رمزگشای رایگان برای 
باج افزار MegaCortex منتشر کرد

گروه باج افزاری GhostSec ادعا کرده است که اولین 
 Remote Terminal Unit .را اجرا کرده است RTU حمله
attack حملهای است که واحدهای کنترل صنعتی را هدف 
گر این خبر صحت داشته باشد به اولین حمله  قرار میدهد ا

باج افزاری RTU تبدیل خواهد شد. 
Ghost Security که به GhostSec نیز معروف است، گروهی است 
« معرفی می کند و  که خود را به عنوان یک سازمان »هوشیار
به عنوان یک گروه فرعی از گروه Anonymous در نظر گرفته 
می شود. گروه باج افزار GhostSec عمدتًا مشاغل و سازمان ها را 
هدف قرار می دهد و از طریق ایمیل های فیشینگ، کیت های 
بهره برداری و روش های دیگر پخش می شود. مهاجمان 
GhostSec معموًال درخواست باج خود را از طریق بیت کوین و یا 
سایر ارزهای دیجیتال دریافت می کنند. در این حمله، یک هکر 
ممکن است به یک RTU دسترسی غیرمجاز پیدا کند و از آن برای 
ایجاد اختالل در عملکرد سیستم صنعتی تحت کنترل خود 
استفاده کند و به طور بالقوه باعث آسیب قابل توجه یا حتی آسیب 
فیزیکی شود. این حمالت معموًال از آسیبپذیری های موجود در 

دستگاه ها یا پروتکل های ارتباطی استفاده می کنند.
thecyberexpress :منبع خبر    

آسیب پذیری های WordPress می توانند منجر به 
 WordPress مخاطره شوند و اغلب آلوده کردن سایت های
با استفاده از آسیب پذیری های شناخته شده انجام می شوند. 
معموًال به وب سایت های قدیمی با چند عامل تهدید حمله 
می شود یا با استفاده از چند کانال مختلف توسط یک مهاجم 

هدف قرار می گیرند.
Sucuri اخیرًا با یک injection پایگاه داده مواجه شده که دارای 
دو قسمت مختلف بدافزار است که دو هدف نامرتبط را انجام 
می دهد. injection اول با تغییر مسیر، کاربران را به یک وب سایت 
ورزشی اسپم هدایت می کند و injection دوم با تقویت اعتبار 
سایت کازینو، اعتبار یک وب سایت کازینوی اسپم را در موتورهای 
کنون، تقریبًا 27۰ محل تحت تأثیر  جست وجو افزایش می دهد. تا
injection اول قرارگرفته اند، درحالی که 82 محل تحت تأثیر 

injection دوم قرارگرفته اند.
با دسترسی مهاجم به یک وب سایت، او به راحتی بدافزار را منتشر 
کرده و از وسیله نفوذ خود برای توزیع بدافزار از طریق کانال های 
متعدد استفاده می کند. بسیاری از عوامل تهدید از یک وب سایت 
آسیب پذیر مشابه با انواع مختلف بدافزار کسب درآمد می کنند تا 
از دسترسی کامل آن ها استفاده کنند و یافتن انواع بدافزار در 

همان وب سایت آلوده غیرممکن نیست.
sucuri :منبع خبر    

افزار  برای باج  گشا  Bitdefender یک رمز شرکت 
که به قربانیان اجازه  کرده است  MegaCortex منتشر 

می دهد تا داده های خود را به صورت رایگان بازیابی کنند.
باج افزار MegaCortex برای اولین بار در ماه می 2۰۱۹ توسط 
کارشناسان امنیتی Sophos مشاهده شد. کارشناسان متوجه 
شدند در زمان حضور این باج افزار سایر بدافزار ها مانند 
Emotet و Qbot در شبکه حضور دارند. از نوامبر سال 2۰۱۹ 
کتیک های کردند و از  اپراتورهای باج افزار شروع به اتخاذ تا
قربانیان باج هایی در بازه 2۰ هزار تا 5.8 میلیون دالر درخواست 

کردند.
افزار  باج  خصوص  در  شرکت ها  به   FBI  ،2۰۱۹ دسامبر  از 
MegaCortex هشدار داد و شرکت Bitdefender ابزار رمزگشا را با 
حمایت Europol و دفتر دادستانی زوریخ و محققان پروژه 

NoMoreRansom توسعه داد.
این ابزار رمزگشا از حالت Scan Entire System پشتیبانی می کند 
که به کاربران امکان می دهد تمام فایل¬های رمزگذاری شده را 
جست وجو کنند و از طریق سرورهای Bitdefender قابل دانلود 
است. راهنمای ابزار به کاربران توصیه می کند که گزینه »فایل های 
پشتیبان« را فعال نگه  دارند، زیرا با تیک زدن گزینه پشتیبان گیری، 
کاربران فایل های رمزگذاری شده و رمزگشایی شده را مشاهده 

خواهند کرد.
securityaffairs :منبع خبر   

کشن: ادامه بحث پرایس ا
گر شرایط فراهم باشد می تواند شروع یک روند باشد. هر کندل پرقدرت یک اسپایک است ا

کندل هایی که بدنه بزرگی دارند در تایم فریم پایین تر یک اسپایک هستند؛ به عبارتی هر کندل بزرگ و پرقدرت یک اسپایک است. کندل هایی که 
هیچ سایه ای ندارند پرقدرت محسوب می شوند.

نقاط ورود ما در کانال ها می تواند همین اسپایک ها باشد. اسپایک ها بهترین نقاط برای ورود در جهت حرکت مارکت هستند. هر اسپایک می توان 
نقطه ورود ما باشد، زیرا اسپایک ها آن قدر پرقدرت اند که احتمال اینکه روند مسیر خودش را از این کندل ها بگیرد زیاد است.در کانال ها دوطرفه معامله 

می کنیم )خرید در کف کانال و فروش در سقف کانال( و هرچه شیب کانال کمتر باشد، با راحتی بیشتری وارد معامله دوطرفه می شویم.
گاهی اوقات از اسپایک مستقیمًا وارد تریدینگ رنج می شویم.

وقتی که قیمت از اسپایک وارد تریدینگ رنج می شود، اولین اتفاقی که باید بیفتد این است که روند یک جا متوقف شود و پولبک های متوالی   
بدهد و تالش های نافرجام داشته باشد. وقتی که وارد محدوده تریدینگ رنج می شویم دو محدوده باید مشخص کنیم: یک محدوده باالیی و یک 

محدوده پایین و باید آن ها را از روی سایه کندل ها تشخیص دهیم.

Price Action )Channels part4(

یم بورس بیاموز

   گردآوری:امور سهام و مجامع

رویکردهای جذب و ذخیره سازی کربن

 )SDS( بر اساس سناریوی توسعه پایدار
آژانس بین المللی انرژی، تا سال ۲070 حدود 
75 درصد از کل CO۲ تولیدشده در سطح 
جهان در آهن و فوالد، جذب می شود. برای 
، از سال ۲030 تا ۲070، باید هر  تحقق این امر
سال به طور متوسط ۱۴ کارخانه فوالدی که با 
جذب CO۲ کار می کنند ساخته شود و با این 
کسید به طور  کار بالغ بر ۱5 گیگا تن کربن دی ا

تجمعی تا سال ۲070 جذب می شود

  اولین پروژه تجاری جذب و ذخیره سازی کربن در جهان در واحد احیامستقیم شرکت امارات استیل ابوظبی

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه
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 اجتمـــــا             عـــــــی

کنش به اضطراب با افزایش سن  کشف یک ژن ضدپیریبهبود وا

هیچ کس با اضطراب غریبه نیست. اخیرًا دانشمندان در فهم تأثیر عوامل 
اضطراب آور روزانه پیشرفت هایی کرده اند. به نظر می رسد افراد با افزایش 
که  افرادی  کمتر دچار استرس می شوند. دانشمندان دریافته اند  سن 
در دهه ۲۰ زندگی خود هستند، عوامل استرس زا را در حداقل ۴۰ تا ۴۵ 
درصد روزها گزارش می کنند، اما زمانی که به دهه ۷۰ می رسند، این آمار 
کنش در برابر  کاهش می یابد. همچنین نوع وا به ۲۰ تا ۲۵ درصد روزها 
اضطراب برای سالمت و تندرستی اهمیت دارد.

گروهی از محققان بین المللی در پژوهشی دریافته اند که یک ژن خاص 
در میان افرادی که از ۱۰۰سالگی عبور کرده اند، وجود دارد که قلب آن ها 
را جوان نگه می دارد و مانع از بروز بیماری های مرتبط با سالخوردگی مثل 
برای درمان  این ژن  از  بتوانند  امیدوارند  آن ها  نارسایی قلبی می شود. 
افرادی پیدا  به ژن ضدسالخوردگی در  این ژن موسوم  کنند.  استفاده 
آبی متوسط  آبی« زمین زندگی می کنند. در مناطق  که در »مناطق  شده 
عمر افراد بیشتر است.

با نهایت تأسف در هفته گذشته، تعدادی از همکاران 
گرامی داغدار عزیزان خود شدند، ازجمله محمد مختاری  
، احسان بهنام   شاغل در نیروگاه در غم درگذشت پدر
 ، شاغل در مجتمع فوالد سبا در غم درگذشت مادر
غالمرضا مالجعفری شاغل در خدمات عمومی در غم 
،  حمید شیرانی  شاغل در نورد سرد در  درگذشت برادر
غم درگذشت خواهر و مجید ترکمانی شاغل در  مدیریت 

شهری در غم درگذشت همسر به سوگ نشستند.
همچنیـــن همکار بازنشـــسته شادروان احمد فوالدفر به 

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

اداره کل انتقال خون استان اصفهان اعالم کرد با توجه 
به تغییرات فصلی آب وهوا و افزایش شیوع عفونت های 
ویروسی، میزان اهدای خون کاهش یافته است و با توجه 
به نیاز مبرم به افزایش ذخایر خون از تمامی کارکنان 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان که واجد شرایط اهدای خون  
هستنددعوت می نماید با هماهنگی با روابط عمومی این 
اداره کل )خانم آرامش به شماره تماس 09131093241( و 
کز اهدای خون زیر در این امر خداپسندانه  مراجعه به مرا

مشارکت کنند.
۱-مرکز اهدای خون خواجو، شنبه تا پنج شنبه از ساعت 

7:۳۰ تا ۱8
، بلوار دکتر حسابی،  2-مرکز اهدای خون شاهین شهر

روزهای زوج از ساعت 8 تا ۱2
۳-مرکز اهدای خون عاشق اصفهانی، چهارراه عاشق 

اصفهانی، روزهای زوج از ساعت 8 صبح تا ۱2
، خیابان امام شمالی،  4-مرکز اهدای خون خمینی شهر

روزهای شنبه تا پنج شنبه از ساعت 8 تا ۱۳
5-مرکز اهدای خون زرین شهر، بلوار معلم، روزهای یکشنبه 

و سه شنبه از ساعت 8 تا ۱2
۶-مرکز اهدای خون شهرضا، خیابان دکتر بهشتی، شنبه تا 

پنج شنبه 8 الی ۱2
7-مرکز اهدای خون نائین، خیابان امام خمینی )ره( روزهای 

زوج از ساعت 8 تا ۱2

ابراز همدردی

اطالعیه

 همه افراد در زندگی خود استرس را تجربه 
ً
تقریبا

می کنند. در این مطلب به شش باور غلط رایج در مورد 
استرس و حقیقت های پشت پردٔه آن اشاره می کنیم. با 

ما همراه باشید.
باور غلط شماره 1: استرس برای همه یکسان است.   

واقعیت: استرس یک تجربٔه ذهنی است.  
پاسخ به این سؤال که استرس چگونه بر افراد مختلف تأثیر می گذارد 
ساده نیست. استرس بسیار شخصی و ذهنی است. یک عامل استرس زا 
برای یک فرد ممکن است اصًال فرد دیگری را آزار ندهد. استرس به چند 
دسته تقسیم می شود: ۱- استرس معمولی ناشی از کار، مدرسه، مسائل 
گهانی در اثر  خانوادگی و مسئولیت های روزانه؛ 2- استرسی که به طور نا
تغییر زندگی مانند طالق، از دست دادن شغل یا تشخیص سرطان اتفاق 
می افتد؛ ۳- استرس ناشی از تجربه یک رویداد آسیب زا مانند تیراندازی 

دسته جمعی، بالیای طبیعی و بسیاری موارد دیگر.
تأثیر استرس نیز بسیار وابسته به ذهن است. افراد ممکن است با انواع 
خاصی از استرس بهتر از سایرین کنار بیایند، یا بسته به نوع استرس، 
ممکن است سریع تر به حالت عادی برگردند. به طورکلی، مقابله با استرس 
روزمره برای افراد آسان تر از استرس تجربه شده از یک رویداد آسیب زا، 

مانند استرس پس از سانحه است.
باور غلط شماره 2: استرس همه جا هست و نمی توان از آن   

اجتناب کرد.
واقعیت: استرس را می توان در بسیاری از شرایط مدیریت کرد   

یا از آن اجتناب کرد.
یادگیـری نحـوه اجتنـاب از اسـترس دشـوار اسـت و گاهـی اوقـات افـراد 

نمی تواننـد از اسـترس اجتنـاب کننـد، به ویـژه زمانـی کـه علـت اسـترس 
بیرونی باشد. در برخی موارد، اجتناب از استرس، استرس بیشتری ایجاد 
می کند. با ایـن وجـود، راه های مؤثـری بـرای غلبه بر اسـترس وجـود دارد.

برخی از عوامل استرس زا وجود دارد که می توان از آن ها اجتناب کرد. 
به عنوان مثال، دانشجویی که در دوران دانشگاه، شروع یک تکلیف 
را به آخرین لحظه موکول می کند، دچار استرس غیرضروری می شود؛ 
درحالی که با مهارت های مدیریت زمان مؤثر و داشتن فهرست مشخصی 

از اولویت ها می توان از آن جلوگیری کرد.
باور غلط شماره 3: استرس همیشه بد است.  

واقعیت: گاهی اوقات استرس می تواند خوب باشد.  
به گفته کارشناسان دانشگاه کالیفرنیا برکلی، استرس می تواند گاهی خوب 
باشد. سطوح معینی از استرس می تواند فرد را هوشیارتر کند و هم رفتار و 
هم شناخت او را بهبود بخشد. از طرفی استرس می تواند باعث افسردگی یا 
بی حوصلگی افراد شود. تفاوت بین استرس خوب و بد در این مورد نهفته 

است: مدت زمانی که یک فرد استرس را تجربه می کند.
باور غلط شماره 4: نداشتن عالئم به معنای نداشتن استرس است.
واقعیت: فقط به این دلیل که یک فرد عالئم یا نشانه های استرس را 

نشان نمی دهد به این معنی نیست که استرس ندارد.
در برخی افراد، استرس ممکن است به راحتی از طریق تغییرات رفتاری 
 ، یا به طور خاص پس از رویدادهای آسیب زا ظاهر شود. در برخی دیگر
، از روی  ممکن است تشخیص اینکه آیا فرد تحت استرس است یا خیر
رفتارش بسیار دشوار باشد. چنین افرادی احتماًال عادی به نظر می رسند 
و استرس خود را به خوبی پنهان می کنند، اما از نظر ذهنی درگیر هستند و 

استرسشان را معموًال به صورت ذهنی و عاطفی منعکس می کنند.

باور غلط شماره 5: فقط عالئم اصلی استرس نیاز به توجه   
دارند.

واقعیت: حتی عالئم جزئی استرس نیز باید برطرف شود.  
گر عالئم مدیریت  استرس می تواند به سرعت از حاد به مزمن تبدیل شود، ا
نشود. استرس مزمن با بسیاری از مشکالت جسمانی ارتباط دارد. 
تحقیقات نشان داده است که هورمون های استرس بیش ازحد می توانند 
بر حافظه، قوای شناختی، یادگیری، سیستم ایمنی بدن، سیستم قلبی 
عروقی، سیستم غدد درون ریز، معده و سیستم روده ای تأثیر بگذارد. به 
عبارت دیگر، هورمون های استرس قادر به ایجاد یک پاسخ کلی در بدن 
گر فردی عالئم جزئی استرس را نشان دهد. درمان های  هستند، حتی ا
معمولی برای استرس شامل یادگیری تکنیک های مدیریت استرس، 

تجویز دارو و رفتاردرمانی است.
باور غلط شماره 6: استرس یک محرک است.  

واقعیت: استرس ممکن است در برخی افراد انگیزه ایجاد کند،   
اما مزایای انگیزه بیشتر از عوارض منفی کلی آن بر سالمتی نیست.

برای برخی افراد، استرس کوتاه مدت می تواند یک عامل محرک باشد. 
استرس حاد به برخی افراد کمک می کند تا کارهای فوری و مهم را زود 
انجام دهند و هوشیاری فرد را افزایش می دهد. عالوه بر این، باعث 
می شود افراد بهترین عملکرد خود را داشته باشند و خالقانه در مورد 
چگونگی حل مشکالت فکر کنند. در این موارد، استرس به عنوان 
ح می شود؛ اما استرس مزمن که پیامدهای  یک نیروی محرک مطر
منفی درازمدت دارد، کمتر یک عامل انگیزشی و بیشتر یک عامل 

مزاحم است.
www.tebyan.net :منبع  

کز یادگیری به عنوان بخشی از  درصد زیادی از مرا
برنامه های خود، فعالیت های ورزشی مختلفی را انجام 
می دهند؛ چون دانش آموزانی که در ورزش و فعالیت 
بدنی شرکت می کنند، در مقایسه با دانش آموزان کم تحرک از سالمت 
روانی مطلوب و بهتری برخوردار هستند. همچنین ادغام ورزش در 
آموزش نیز می تواند به کاهش سطح اضطراب، استرس و افسردگی 
کمک کند. با این وجود، مهم است بدانید که هر ورزشی ممکن است 
تأثیر و نتیجه متفاوتی بر روی یادگیری داشته باشد. مطالعات نشان 
می دهد که مشارکت روزمره در ورزش و فعالیت های بدنی می تواند 
تأثیرات مفیدی بر بهبود زندگی دانش آموزان داشته باشد که از میان 

مهم ترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
تأثیر ورزش بر عملکرد تحصیلی

خیلی  از افراد تصور می کنند که اختصاص زمان برنامه درسی به ورزش و 
فعالیت بدنی، بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان تأثیر منفی می گذارد. با 
این حال، تحقیقات نشان می دهد که مشارکت در ورزش و فعالیت های 
ج از کالس، بر عملکرد تحصیلی و کارایی  بدنی، چه در داخل و خار
دانش آموزان تأثیر مثبت دارد. دانش آموزانی که در کالس متوسط هستند 
اما در ورزش می درخشند، عزت نفس بیشتری در خود دارند. در حقیقت، 
بیشتر آن ها جسورتر از بقیه هستند، زیرا ورزش می تواند به آن ها رسمیت و 
اعتبار بیشتری در بین دوستان خود بدهد. همۀ این عوامل باعث افزایش 
انگیزه برای درس خواندن در این افراد خواهد شد. اعتمادبه نفس باالتر 
باعث می شود که این افراد خیلی بهتر با چالش ها روبه رو شده و به حل 

مشکالت  خود بپردازند.
نقش ورزش بر توجه و تمرکز هنگام یادگیری

مشارکت روزانه در ورزش و فعالیت بدنی، با میزان توجه بیشتر در 
کالس های درس ارتباط مثبت دارد. هرچه میزان فعالیت بدنی بیشتر 

باشد، یادگیری مطالب جدید سر کالس بیشتر و بهتر می شود. عالوه بر 
این، هنگام مرور کردن دروس، مغز انسان پردازش سریع تری خواهد 
داشت. برخی از مطالعات نشان می دهد دانش آموزانی که به ورزش 
مشغول هستند، در مطالعات خوب عمل می کنند، زیرا مغز آن ها یاد 
گرفته است که گسترده تر به پردازش اطالعات بپردازد. در عین حال، 
به هنگام ورزش به خصوص ورزش هوازی، گردش خون بهتری در مغز 
صورت می گیرد. همۀ این موارد در نهایت موجب سبک شدن مغز  
می شوند. این سبکی کمک می کند تا دانش آموز مطالب را راحت تر 
یاد بگیرد. به بیان دیگر ورزش حتی باعث لذت بردن از درس خواندن 

خواهد شد.
تأثیر ورزش در آیندۀ افراد

ورزش و فعالیت بدنی در مدارس می تواند دانش آموزان را قادر سازد 
تا مهارت ها و دانش خود را بهبود بخشند. به این ترتیب نه تنها در 
کالس درس، بلکه در خانه، جامعه و شغل خود نیز به موفقیت های 
فراوانی برسند. با پیشرفت مهارت ها و افزایش اعتمادبه نفس، افراد 
پویا تمایل بیشتری به دنبال کردن تحصیالت عالی خود دارند. ورزش و 
فعالیت های بدنی به دانش آموزان و دانشجویان این امکان را می دهد 
تا مهارت هایی را یاد بگیرند که در شغل آیندۀ آن ها تأثیر به سزایی خواهد 
داشت. هر چه فرد اعتمادبه نفس باالتر و مهارت های تخصصی بیشتری 
داشته باشد، احتمال اشتغال به کار بهتر و پردرآمدتر نیز بیشتر می شود. 
همچنین مطالعات نشان می دهد دانش آموزانی که در ورزش های 
خارج از برنامه درسی شرکت می کنند، بیشتر احتمال دارد که در جوامع، 

پویاتر و درگیر مسائل اجتماعی و خیرخواهانه باشند.
ارتباط ورزش با مشارکت گروهی و افراد

مشارکت در ورزش و فعالیت بدنی برای دانش آموزان فرصت های جدیدی 
را جهت تعامل با یکدیگر فراهم می کند. ترویج روابط دوستانه قوی یکی 

از مزایای شرکت در ورزش گروهی است. وقتی کاری را با همراهی یکدیگر 
انجام دهند، بازدهی آن کار به مراتب افزایش می یابد. به این ترتیب هم 
ورزش بهتری انجام داده اند و هم روابط دوستانه جدیدی نیز برقرار 
می شود. مطالعه و درس خواندن گروهی یکی از بهترین روش های 
یادگیری است. از طرفی، در کالس درس فضای مثبتی به خاطر صمیمیت 

و نشاط بین افراد ایجاد می شود.
نقش ورزش در سالمت روان و یادگیری

انجام ورزش های هوازی دو یا سه بار در هفته بسیار مفید می باشد. 
تحقیقات نشان می دهد دانش آموزانی که در ورزش و فعالیت بدنی 
شرکت می کنند، در مقایسه با افراد غیرفعال از سالمت روانی مطلوبی 
برخوردار هستند. ورزش و فعالیت بدنی می تواند با تقویت احساس ایمنی، 
تقویت ارتباطات و اهداف مشترک، سالمت روان را تحت تأثیر قرار دهد. در 
نهایت تمامی این اتفاقات منجر به حاالت بهتر جسمی و روحی و روانی 
می شوند. قرار دادن ورزش در برنامه آموزشی نیز می تواند به کاهش سطح 
اضطراب، استرس و افسردگی و افزایش کیفیت مطالعه کمک شایانی کند. 
دانش آموزان با تحرک کافی معموًال دارای سطح باالتری از اعتمادبه نفس 

و عزت نفس هستند.
شاید بسیاری از والدین، معلمین و یا اولیای مدرسه تصور کنند ورزش های 
صبحگاهی و یا کالس های ورزشی وقت دانش آموزان را هدر می دهد؛ اما 
باید بدانید تحقیقات فراوانی روی ورزش و تأثیر آن در افزایش یادگیری 
دانش آموزان انجام شده و همگی آن ها نشان داده اند که ورزش، الزمه ی 
داشتن بدنی سالم و ذهنی آماده برای یادگیری و مطالعه است. همچنین 
تحقیقات ثابت کرده است دانش آموزانی که حرکات ورزشی انجام می دهند 
در نمرات دروس خود نیز باالتر از دیگران هستند و به طورکلی فعالیت بدنی 

تأثیر مثبتی بر حافظه و رفتار فرد در کالس درس دارد.
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دعوت اداره کل انتقال خون استان اصفهان

مزایای بازی های ویدئویی
 در میان  سالمندان

خانواده 

در شماره قبلی خبرنامه فوالد به مزایای بازی های   
ویدئویی برای سالمندان پرداختیم و از آن میان به وضعیت 
سالمتی و احساسی بهتر، تقویت تعادل و بهبود توانایی های 
شناختی اشاره کردیم. در این شماره به سایر مزایای یادشده 

خواهیم پرداخت.
کاهش خطر آلزایمر

با کمال تعجب، تحقیقات اخیر حتی ارتباطی بین بازی های 
ویدئویی در سالمندان و کاهش خطر ابتال به آلزایمر را نشان 
داده اند. در این مطالعه ارتباط بین بازی سه بعدی و رشد بافت 
در نواحی مختلف مغز، به ویژه هیپوکامپ، ناحیه مرتبط با حافظه 
و پیشرفت آلزایمر بررسی شده است. این مطالعه افزایش ماده 
کستری هیپوکامپ در گروه ۳۳ نفره در سنین 55 تا 75 سال  خا

نشان داده است و بهبود سالمت مغز ایشان را تأیید کرده است.
هیجان و سرگرمی

بازی های ویدئویی در سالمندان عالوه بر تمام مزایایی که در 
بهبود سالمت ایشان دارند، باعث ایجاد هیجان و سرگرمی نیز در 
آن ها می گردد. بحث رقابت در این بازی ها مطرح نیست، بلکه 
فقط سرگرم کننده است و همه یکدیگر را تشویق می کنند و در 
واقع از کنار یکدیگر بودن و انجام بازی لذت می برند. بازی های 
ویدئویی در سالمندان از جمله فعالیت هایی است که هم باعث 
ایجاد لذت می شود و هم در بهبود سالمت ایشان تأثیرگذار است.

مطالعه ای که توسط دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی انجام شده 
است نشان داده است که سالمندانی که به طور مرتب و یا حتی 
گاه به گاه بازی های ویدئویی را انجام می دهند، وضعیت عاطفی 
بهتری از خود نشان می دهند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان 
داد که این افراد احساس و حال بهتری نسبت به کسانی که اصًال 
بازی های ویدئویی انجام نداده اند، دارند. کسانی که می گفتند 
هرگز بازی نکرده اند، بیشتر متمایل به حس کردن افسردگی و 

تجربه کردن احساسات منفی بوده اند.
طبق تحقیقات انجام شده، بازی های استراتژیک پیچیده 
برای بهبود سالمت روان فوایدی دارند. برخی بازی ها به تقویت 
حافظه و مهارت های شناختی کمک می کند. با انجام این بازی ها 
می توانید مغز را برای حفظ تمرکز آموزش دهید. نکته اصلی بهبود 

در بازی و یادگیری مداوم است. 
www. mehrmandan.com :منبع 
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 ورزش             

تیم فوتبال سپاهان در هفته هجدهم لیگ برتر 
مقتدرانه از سد گل گهر سیرجان گذشت.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، 
دیدار تیم های فوتبال فوالد مبارکه سپاهان اصفهان و گل گهر سیرجان 
در چارچوب هفته هجدهم لیگ برتر چهارشنبه ۱2 بهمن ماه در ورزشگاه 
نقش جهان به مصاف یکدیگر رفتند که در نهایت این دیدار با برتری قاطع 

و 4 بر یک طالیی پوشان خاتمه یافت.
در این دیدار که در زیر بارش باران برگزار شد، سپاهانی ها بازی را بهتر آغاز 

کردند و در ۱۰ دقیقه نخست بازی موفق شدند با گل مغانلو یک بر صفر از 
رقیب خود پیش بیفتند.

در ادامه پس از تالش های نصف و نیمه گل گهر برای رسیدن به گل 
تساوی، طالیی پوشان دوباره به بازی مسلط شده و چند موقعیت 
توسط رامین رضاییان، شهریار مغانلو و فرشاد احمدزاده روی دروازه 
گل گهر خلق کردند و باالخره در آخرین ثانیه های نیمه نخست گل دوم را 

احمدزاده به ثمر رساند.
در آغاز نیمه دوم به نظر می رسید اخراج امید نورافکن از سپاهان نتیجه 

مثبتی برای گل گهر داشته باشد و بر عملکرد فوالد مبارکه سپاهان تأثیر 
بگذارد، اما برخالف انتظار این سپاهانی ها بودند که روی حرکت انفرادی 

و فوق العاده مغانلو به گل سوم دست یافتند.
این پایان کار نبود و طالیی پوشان با ضربه ایستگاهی تماشایی رامین 
رضاییان به گل چهارم دست یافتند. پس از آن سپاهان در ضد حمالت 
و گل گهر در حمالت خود موقعیت هایی داشتند که تنها کیروش استنلی 
توانست یکی از گل های خورده گل گهر را جبران کرده و بازی با نتیجه 4 بر 

یک به پایان برسد.

ایگور کاتاتو به سپاهان پیوست اختصاص درآمد حاصل از بلیط فروشی سپاهان- گل گهر به 
زلزله زدگان خوی

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، تیم فوتبال فوالد 
مبارکه سپاهان در راستای تقویت تیم برای حضور قدرتمند در نیم فصل 
دوم لیگ برتر و مسابقات جام حذفی و با نظر ژوزه مورایس، اقدام به 
جذب یک وینگرمهاجم برزیلی کرد. ایگور کاتاتو مهاجم ۲۷ ساله برزیلی 
سابقه حضور در لیگ های A و B برزیل و همچنین سوپرلیگ هند را در 
کارنامه دارد. کاتاتو در سال ۲۰۲۰ برای تیم واسکودوگاما برزیل در لیگ 
سری A به میدان رفته است. 

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان،  این باشگاه 
در راستای عمل به وظیفه انسان دوستانه و تعهد به مسئولیت های 
اجتماعی خود و حمایت از زلزله زدگان شهرستان خوی  در آذربایجان 
غربی ،عواید حاصل از بلیط فروشی دیدار تیم های فوتبال فوالد مبارکه 
سپاهان و گل گهر سیرجان را  که چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه با حضور 
هواداران تیم برگزار شد صرف کمک به آسیب دیدگان زلزله این 
شهرستان  نمود.

 ورزش              ورزش             

طوفان فوالد مبارکه سپاهان در هوای بارانی نقش جهان

 در جلسه ای با حضور مدیرعامل فوالد مبارکه 
سپاهان و مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه 
فناوری و نوآوری فوالد مبارکه، تفاهم نامه همکاری 

امضا شد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، در راستای 
رویکرد دانش بنیان مدیریت باشگاه و توجه به حوزه فناوری های نوین، 
روز گذشته طی جلسه ای فی مابین مدیران باشگاه سپاهان و شرکت 
پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه تفاهم نامه همکاری در 

حوزه فناوری های ورزشی منعقد شد.
کت مدیرعامل باشگاه، ضمن تقدیر از  در این جلسه، محمدرضا سا
فعالیت های چشمگیر شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالد 
مبارکه، این جلسه را ادامه رویکرد دانش بنیان باشگاه سپاهان عنوان 
کرد و افزود: باشگاه سپاهان در سال جاری که »تولید؛ دانش بنیان؛ 
اشتغال آفرین«  نام گذاری شده است، در حوزه های مختلف زیرساخت، 

تجهیزات و نرم افزارهای ورزشی، به سمت حوزه دانش بنیان حرکت 
کرده و خوشحالیم این فعالیت ها مورد توجه فعاالن عرصه دانش بنیان 

قرار گرفته است.
وی این تفاهم نامه را نقطه عطفی در همکاری های دانش بنیان باشگاه 
و مجموعه های دانشگاهی و پژوهشی عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد 

این تفاهم نامه زمینه ساز تحوالت دانشی مؤثری در حوزه ورزش باشد.
در ادامه این جلسه، یحیی پالیزدار مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه 
فناوری و نوآوری فوالد مبارکه ضمن تقدیر از استقبال باشگاه سپاهان از 
ایده های فناورانه و دانش بنیان، این تفاهم نامه را مقدمه فعالیت های 
مشترکی دانست که منجر به رشد علمی و دانش بنیان حوزه ورزش 

کشور می شود.
در پایان این جلسه بخشی از دستاوردهای دانش بنیان ورزشی 
تحت حمایت شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه 

معرفی شد.

به اطالع همکاران محترم می رساند امور ورزش فوالد مبارکه   
به مناسبت دهه فجر اقدام به برگزاری مسابقات شنا نموده است. 
به  توجه  با  می توانند  مسابقه  در  شرکت  به  عالقه مندان 
دستورالعمل ذیل جهت ثبت نام با شماره 03152۷3531۷ تماس 

حاصل فرمایید.
گران می بایست توانایی فنی و آمادگی جسمانی الزم جهت  ۱.شنا

اجرای صحیح ماده ای را که در آن ثبت نام می نمایند دارا باشند.
2.قبل از ثبت نام در ارتباط با سالمت کامل قلبی عروقی، پوستی و 

هرگونه ممنوعیت احتمالی با پزشک خود مشورت نمایید.
ک مناسب )مایو مخصوص شنا،  ۳.همراه داشتن وسایل و پوشا

عینک، کاله و...( الزامی است.
4.مسابقات روز یکشنبه مورخ ۱4۰۱/۱۱/۱۶ رأس ساعت ۹ صبح در 

استخر فوالد مبارکه برگزار می شود.
5.مسابقات در چهار ماده و در سه رده سنی به شرح جدول ذیل  برگزار 
کثر در 2 ماده و در رده سنی مربوط  گر می تواند حدا می گردد که هر شنا

به خود ثبت نام کند.

بـه اطـالع همـکاران خانـم شـاغل در شـرکت فـوالد مبارکـه   
می رسـاند امـور ورزش در نظـر دارد، روز سه شـنبه 1401/11/18 بـه 
مناسـبت دهه مبارک فجر، همایش تفریحی ورزشی در مجموعه 

صفاییه به شرح ذیل برگزار نماید.
۱. مسیر اول ایاب و ذهاب: ساعت ۱۱:۱5 از خدمات فنی و پشتیبانی، 

ساعت ۱۱:2۰ امور ورزش، ساعت ۱۱:25 ساختمان آموزش
مسیر دوم ایاب و ذهاب: سـاعت ۱۱:25 از درب تشریفات ساختمان 

مرکزی، سـاعت ۱۱:۳۰ از مرکز تحقیقات
2.بازدید، بازی و تفریح در مجموعه تفریحی ورزشی صفاییه

۳.پذیرایی
4.قرعه کشی و اهدای جوایز

شـایان ذکـر اسـت همـراه داشـتن کارت پرسـنلی و کفـش مناسـب 
الزامـی اسـت. همچنیـن سـاعت ۱2:4۰ سـرویس جهـت بازگشـت بـه 

فـوالد مبارکـه فراهـم گردیـده اسـت.

  به اطالع کلیه همکاران ارجمند می رساند همایش بزرگ 
ورزش صبحگاهـی آقایـان بـه مناسـبت دهـه مبـارک فجـر، در روز 
خ 1401/11/19 سـاعت 08:00 صبـح، در بخـش  چهارشـنبه مـور
آقایـان و در محـل بانـد هلی کوپتر جنـب سـاختمان مرکـزی برگزار 

می گردد.
خواهشمند است ضمن رعایت موارد ذیل در تاریخ و ساعت مقرر در 

محل مذکور حضور به هم رسانید.
۱.نظر به اینکه برگزاری همایش فوق به صورت مکانیزه بوده و ثبت نام 
همکاران در شروع و پایان همایش به وسیله دستگاه های کارت خوان 
انجام خواهد شد، همراه داشتن کارت شناسایی پرسنلی هنگام 

ثبت نام در شروع همایش الزامی است
2.همراه داشتن کفش ورزشی مناسب الزامی است.

۳.شرکت کنندگان نباید هیچ گونه منع و محدودیت پزشکی داشته 
باشند.

4.برای شرکت کنندگان محترم البسه ورزشی )تی شرت( پیش بینی 
شده است.

5.در پایان همایش به تعدادی از همکاران گرامی، به قید قرعه جوایزی 
اهدا خواهد شد.

   بـه اطـالع کلیـه همـکاران ارجمنـد می رسـاند همایـش 
 ، بزرگ ورزش صبحگاهـی آقایان به مناسـبت دهه مبـارک فجر
خ 1401/11/18 سـاعت 08:30 صبـح، در  در روز سه شـنبه مـور

بخش آقایان و در محل ترابری فوالد سبا برگزار می گردد.
خواهشـمند اسـت ضمـن رعایـت مـوارد ذیـل در تاریـخ و سـاعت 

مقـرر در محـل مذکـور حضـور بـه هـم رسـانید.
مکانیـزه  به صـورت  فـوق  همایـش  برگـزاری  اینکـه  بـه  ۱.نظـر 

بـوده و ثبت نـام همـکاران در شـروع و پایـان همایـش به وسـیله 
دسـتگاه های کارت خـوان انجـام خواهـد شـد، همـراه داشـتن 
کارت شناسـایی پرسـنلی هنـگام ثبت نـام در شـروع همایـش 

الزامـی اسـت.
2.همراه داشتن لباس ورزشی مناسب الزامی است.

۳.در پایـان همایش بـه تعـدادی از همـکاران گرامی، بـه قید قرعه 
جوایـزی اهدا خواهد شـد.

همکاری   باشگاه فوالد مبارکه سپاهان با مجموعه های دانش بنیان

برگزاری مسابقات شنا به مناسبت دهه فجر

یحی ورزشی بانوان  برگزاری همایش تفر
به مناسبت دهه مبارک فجر

همایش بزرگ ورزش صبحگاهی 
به مناسبت دهه مبارک فجر

همایش بزرگ ورزش صبحگاهی به مناسبت 
دهه مبارک فجر در مجتمع فوالد سبا

 ورزش              ورزش             

چهار طالیی پوش در اردوی تیم ملی 

فوتبال نوجوانان

شمشیرباز فوالد مبارکه سپاهان، تنها 

نماینده اصفهان در جمع ملی پوشان

باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در مسیر تعالی

خبــــــر کوتاه

چهار بازیکن فوالد مبارکه سپاهان به تیم ملی فوتبال 
نوجوانان جهت اعزام به بالروس دعوت شدند.

 به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان به نقل 
از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تیم ملی فوتبال نوجوانان 
ایران خرداد ۱4۰2 در مسابقات جام ملت های زیر ۱7 سال آسیا 
به میزبانی تایلند شرکت می کند. به این منظور اردوهای داخلی 
و برون مرزی این تیم در حال پیگیری است و چهارمین اردوی 
گردان حسین عبدی از دهم بهمن در مرکز ملی فوتبال  داخلی شا
آغاز شد تا نوجوانان کشورمان پس از برگزاری یک اردوی چهارروزه 
جهت شرکت در تورنمنت هشت جانبه دوستانه عازم بالروس 
شوند. چهار بازیکن طالیی پوش سپاهان، کسری طاهری، 
محمدفرزاد رحیمی، مهدی موسوی و اسماعیل قلی زاده به 

این اردو دعوت شدند.

ریحانه رضایی، شمشیرباز تیم فوالد مبارکه سپاهان و 
تنها نماینده اصفهان به اردو تیم ملی نوجوانان و جوانان 

پیوست.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، اردو تیم 
ملی شمشیربازی نوجوانان و جوانان اسلحه اپه با دعوت ۶ 
نفر از شمشیربازان کشور در تهران آغاز شد که ریحانه رضایی، 
شمشیرباز طالیی پوش سپاهان به عنوان تنها نماینده اصفهان 

در این اردو حضور دارد.
این مرحله از اردو تیم ملی شمشیربازی دختران رده نوجوانان 

و جوانان از 8 تا ۱۳ بهمن ماه به میزبانی تهران برگزار می شود.

فرایند ارزیابی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان جهت 
شرکت در بیستمین دوره جایزه ملی تعالی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، جلسات 
ارزیابی بیستمین دوره جایزه ملی تعالی با حضور سرارزیاب و 
ارزیابان حرفه ای سازمان مدیریت صنعتی به میزبانی باشگاه 

سپاهان برگزار شد.
کت مدیرعامل باشگاه،  در افتتاحیه این دوره، محمدرضا سا
از سپاهان به عنوان اولین باشگاه فرهنگی ورزشی که در دهه 
هشتاد توانست در سطح خاورمیانه موفق به اخذ ایزو ۹۰۰۱ شود 
یاد نمود و این باشگاه را الگویی متفاوت برای  دیگر باشگاه های 

کشور معرفی کرد.
 این فرایند با جلسات متعدد بین ارزیابان و پرسنل و همچنین 
بازدید از ورزشگاه نقش جهان و زیرساخت های باشگاه سپاهان 
ادامه پیدا کرد و ارزیابان تمامی بخش های باشگاه را جهت 

تدوین گزارش دقیق، مورد بررسی قرار دادند.
در جلسه اختتامیه این دوره، هومن فیروزی معاون اجرایی، 
کن باشگاه سپاهان ضمن تشکر از تیم ارزیاب  پشتیبانی و اما
جهت حضور و ارائه دیدگاه ها و تقدیر از کارکنان باشگاه به ویژه 
واحد توسعه و فناوری جهت نمایش مناسب دستاوردها و 
همکاری مفید با ارزیابان، اظهار داشت: این دوره از فرایند عالوه 
بر فرصتی که جهت نمایش امکانات، دستاوردها و فعالیت های 
مؤثر باشگاه در حوزه های مختلف فراهم آورد، موقعیت مناسبی 
را برای کسب اطالعات و دانش مفید ارزیابان محترم جهت بهبود 

روندها و ساختارها در اختیار باشگاه قرار داد.
گفتنی است مدیریت توسعه و فناوری باشگاه سپاهان برای 
شرکت در این دوره از جایزه ملی تعالی، در قالب ۹ کمیته و کارگروه، 
722 نفرساعت آموزش، فرایندهای تدوین اظهارنامه و بازخوانی 
را با تعداد 4۹4 نفر ساعت جلسه و 258 نفرساعت خودارزیابی به 

انجام رسانده است.
نتایج نهایی ارزیابی در هفته اول اسفندماه در قالب همایش 
بیستمین دوره جایزه ملی تعالی به طور رسمی اعالم خواهد شد.

اطالعیه

ماده
33 متر کرال سینه
33 متر کرال پشت

33 متر قورباغه
33 متر پروانه

رده سنی
زیر 30 سال
زیر 30 سال
زیر 30 سال
زیر 30 سال

رده سنی
31 تا 41 سال
31 تا 41 سال
31 تا 41 سال
31 تا 41 سال

رده سنی
41 سال به باال
41 سال به باال
41 سال به باال
   خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش41 سال به باال



امام علی )علیه السالم(:
منتظر فرج باشید و از روح خدا مأیوس نشوید که محبوب ترین 

اعمال در پیشگاه خدا انتظار فرج است.
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حدیث

 فرهنــݡگــــی

نهضت اسالمی ایران که در سال 1341   
با اعتراض شدید امام خمینی)ره( و روحانیت 
پیشرو به الیحۀ انجمن های ایالتی و والیتی و 
آنچه که محمدرضا شاه آن را انقالِب سفید 
شاه و ملت می خواند شروع شد، سرانجام 
پس از سال ها مبارزه در روز 22 بهمن 135۷، با 
کثریت قاطع مردم ایران به پیروزی  مشارکت ا
رسید. مردم ایران به رهبری امام خمینی)ره( 
توانستند به حاکمیت خاندان پهلوی خاتمه 

داده و آن را سرنگون سازند.
امام خمینی)ره( بنیانگذار جمهوری اســالمی، 
پس از پانزده سال تبعید در تاریخ ۱2بهمن ۱۳57 
به ایران بازگشــت و با ورود ایشــان قیــام انقالبی 
مردم به اوج رســید. ســرانجام با اعالم بی طرفی 
ارتــش،  انقــالب پیــروز شــد. در ایــن روز زنــدان 
اویــن، وزارت امــور خارجــه، نیروهــای امنیتــی، 
نیــروی دریایــی ســلطنتی، مجلــس، شــورای 
دفاع ملی، پلیس، ژاندارمری و کمیتۀ مشــترک 
ضدخرابکارانــه بــه دســت انقالبیــون افتــاد. بــا 
دســتگیری ژنــرال رحیمــی، فرمانــده ارتــش در 
تهران، سالح ها به دست انقالبیون افتاد. انقالب 
ایران با مشارکت گروه ها و قشرهای مختلف مردم 
ایجاد شد. سلســلۀ پهلوی رســمًا پایان یافت و 
درنهایت، شرایط برای تشکیل جمهوری اسالمی 
بــه رهبــری ســید روح ال�ل خمینــی آمــاده شــد. 

یکــی از گام های بلنــدی کــه در جریان   
انقالب موجب ریشــه کن ســاختن حکومت 
پهلوی شد، حرکت متهورانۀ نظامیان نیروی 
هوایــی در 19 بهمن 135۷ بــود؛ این روز نقطۀ 

عطفی در تاریخ انقالب محسوب می شود.
یــک هفتــه از ورود امــام خمینــی)ره( بــه ایــران 
گذشــته بود و هنــوز رژیــم شاهنشــاهی پابرجا و 
بختیار، مدعی مقاومت در مقابــل انقالب بود. 
گیرتر می شد  شایعۀ کودتای ارتش، روزبه روز فرا
گرچــه  و همــه نگــران اوضــاع و احــوال بودنــد. ا
کنده در برخی از واحدهای ارتش،  اعتصابات پرا
گســترش و موضــوع بــه روزنامه هــا نیز کشــیده 
شده بود؛ اما هنوز مردم، ارتش را در مقابل خود 
می دیدند و نگران آیندۀ مبهم و سرنوشت نهایی 

انقالب بودند.
بهتریــن و عظیم تریــن کاری کــه می توانســت 
روحیۀ انقــالب را تقویــت کند، مقاومــت دولت 
بختیار را درهم شکند و درنهایت روحیۀ معدود 
نظامیانی را که هنوز انقــالب را باور نکرده بودند 
درهم شــکند، اعالم همبســتگی ارتــش با ملت 
بود. مقامات عالی رتبۀ نظامی به هیچ وجه زیر بار 
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دوگاهه اقبالی  سیدعلی 

معرفی کتاب

نویسنده:
 چارلز کورزمن
مترجم:
 محمد مالعباسی
ناشر:
ترجمان 

»انتظار می رود که شاه تا ده سال آینده فعاالنه 
در قدرت باقی باشد«. این نتیجه گیری گزارشی کامًال 
سری دربارۀ آیندۀ شرایط سیاسی ایران بود که 
تحلیلگران سازمان سیا در آبان ماه سال 135۷ به 
کردند. 100 روز بعد،  دولت ایاالت متحده ارائه 
پادشاهِی 3۷  سالۀ محمدرضا پهلوی سقوط کرد. 
انقالب اسالمی ایران از همان لحظۀ پیروزی چالشی 
دشوار پیش پای تحلیلگرانی گذاشت که وضعیت 

کورزمن، استاد  ایران را مطالعه می کردند. چارلز 
جامعه شناسی دانشگاه کارولینای شمالی، در این 
کتاب به مطالعۀ همین تصورناپذیری می پردازد. او 
تحلیل های رایج دربارۀ انقالب اسالمی را مطرح می کند 
و نشان می دهد در نظر نگرفتِن »پیش بینی ناپذیرِی 
وقایع« چطور باعث شده تجربۀ انقالب به درستی 
تجزیه و تحلیل نشود. گری سیک، تحلیلگر بلندآوازۀ 
سیاسی، دربارۀ انقالب تصورناپذیر در ایران گفته است: 

»کاری عظیم دربارۀ انقالب ایران«.
کورزمن از طریق مصاحبه ها و گزارش های شاهدان 
عینی، اسناد امنیتی از طبقه بندی شده و جزوه های 
زیرزمینی، احساس سردرگمی گسترده ای را که ایران 
گرفته بود و مشخصه جنبش های  پیش از انقالب را فرا

اعتراضی بزرگ است، مستند می کند.
www. fidibo.com:منبع  

تصورناپذیر در ایران انقالب 

خلبان  سرلشکر 
علی سید شهید

 اقبالی دوگاهه

شهید

سیدعلی اقبالی دوگاهه در سال 1328 در محله دوگاهه 
پایین بازار رودبار در خانواده  مذهبی به دنیا آمد. او پس از گذراندن 
دوران کودکی، در دبیرستان امیرکبیر تهران به ادامۀ تحصیل پرداخت. 
اقبالی در سال 1346 به استخدام نیروی هوایی درآمد. پس از طی 
انگلیسی،  زبان  آزمون های  آموزش های نظامی و موفقیت در 
مهارت های فنی و تخصصی، انجام دوره های پرواز با هواپیماهای 
، برای تکمیل دوره خلبانی و پرواز با  مختلف در دانشکدۀ پرواز
هواپیماهای پیشرفته جت شکاری به همراه دو نفر از دانشجویان، به 
پایگاه هوایی ویلیامز شهر فنیکس ایالت آریزونای امریکا اعزام شد و 
گشت از این دوره آموزشی در سال 1348 به عنوان افسر  پس از باز
کتیکی فعالیت خود را آغاز کرد. او در سال 1354  خلبان شکاری تا
ازدواج کرد و ثمره این ازدواج یک پسر به نام افشین، یکی از پزشکان 

حاذق کشور و از افتخارات ایران است.
گاهی های باالی علمی، نبوغ و مهارت فنی و تخصصی در  وی به دلیل آ
کتیکی و عملیاتی در کمترین زمان توانست به سطح لیدری  پروازهای تا
ارتقا یابد. او مسئولیت هایی در پایگاه های بوشهر، دزفول، تبریز و ستاد 
نیروی هوایی تهران داشت و سرپرست و صاحب پست های راهبردی 
معلم خلبانی، رئیس شعبه اطالعات و عملیات فرماندهی گردان 2۳ 
شکاری و افسر ناظر اجرای طرح های عملیاتی معاونت طرح و برنامه 

نهاجا بود.
با آغاز جنگ تحمیلی، یکی از جوان ترین استادان خلبان شکاری در 
عملیات ۱4۰ فروندی بود و لیدر دسته پروازی چهارفروندی به شمار 
می رفت. اقبالی  آبان ماه ۱۳5۹ زمانی که لیدر یک دسته دو فروندی 
هواپیمای F-5 را به عهده داشت، در یک مأموریت برون مرزی با هدف 
بمباران یکی از سایت های راداری موصل به همراه همرزم خلبانش پرواز 
کرد؛ اما در پایان این عملیات موفقیت آمیز، هواپیمای او به شدت مورد 
اصابت موشک دشمن قرار گرفت و در۳۰ کیلومتری شرق موصل سقوط 
کرد و اقبالی دوگاهه با چتر نجات هواپیما را ترک کرد و به اسارت دشمن 
بعثی درآمد. پیش ازاین خلبان اقبالی، تلمبه خانه ها و نیروگاه های برق 
ح های عملیاتی اش موجب شده بود  عراق را از کار انداخته بود و طر
تا صادرات نفت عراق به صفر برسد. به همین منظور صدام جنایتکار 
به خون این شهید تشنه بود و دستور داد پس از دستگیری، بدنش را 
دو نیمه کردند. این جنایت به حدی وحشیانه بود که رژیم بعثی برای 
ک، تا سال ها از اعالم سرنوشت او  سرپوش گذاشتن بر این جنایت هولنا
خودداری می کرد. تا اینکه در خرداد سال ۱۳7۰ طبق گزارش ها و اظهارات 
موجود عملیاتی و اطالعاتی و نامۀ کمیته بین المللی صلیب سرخ جهانی، 

شهادت خلبان اقبالی محرز شد.
دشمن بعثی عراق بخشی از پیکر مطهر شهید اقبالی را در گورستان 
ک  محافظیه نینوا و بخش دیگر را در قبرستان زبیر شهر موصل به خا
سپرده بود و سرانجام در پنجم مرداد سال ۱۳8۱ پس از 22 سال دوری از 
وطن در بین حزن و اندوه یاران و همرزمان به میهن بازگشت و در بهشت 

زهرا، کنار دیگر همرزمان شهیدش آرام گرفت.
وی با بیش از ۳ هزار ساعت پرواز عملیاتی و آموزش خلبانی به ده ها 
دانشجوی جوان خلبانی که تعدادی از آن ها همچون شهیدان سرافراز 
سرلشکر خلبان عباس بابایی و سرلشکر خلبان مصطفی اردستانی به 
مقام واالی شهادت نائل گردیده اند و یا به رده های ارشد فرماندهی نیروی 
هوایی رسیده اند، کارنامه درخشان و پرافتخاری در طول عمر کوتاه و 

پربرکت خود به جای گذاشت.
 به یاد رشادت ها و دالوری های شهید امیر سرلشکر خلبان سید علی 
اقبالی دوگاهه، بهمن سال ۱۳88 بنای یادبودی شامل مجسمۀ او و 
کت هواپیمای F-5 تایگر در شهرستان رودبار و در ساحل سفیدرود  ما

رونمایی شد.
www.hamshahrionline.ir :منبع 
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افکار و شخصیت های اسالمی نقش مهمی در قیام 
ضدسلطنتی داشتند و امام خمینی )ره( آن را انقالب 
نامید. پس از پیروزی انقالب ایران در روز 22بهمن، 
صدها نفر از پرســنل نظامــی و پلیس به طــرف برج 
آزادی حرکت کردند. یکی از خواسته های آن ها عدم 
وابستگی به ایاالت متحده و اتحاد جماهیر شوروی 

به عنوان قدرت غالب آن زمان بود.
از آن تاریخ تا امروز، همه ساله راهپیمایی 22بهمن 
در ایران همزمان با سالگرد انقالب ۱۳57 و در آخرین 
روز از دهۀ فجر برگزار می شود. در این روز مردم به 
خیابان ها می آیند و جشن می گیرند. جمعیت کثیری 
از ایرانیان هر سال برای جشن سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی با راهپیمایی کنار یکدیگر جمع می شوند. 
آن ها شعارهایی با مضمون میثاق با آرمان های 
گسستنی ایران با  حضرت امام خمینی  )ره( و پیوند نا
رهبر و نظام جمهوری اسالمی و همچنین شعارهای 
ضدآمریکایی و استکبار جهانی را تکرار می کنند. 
درواقع سالگرد انقالب اسالمی یک جشن سیاسی 
محسوب می شود و پرچم ایران و پوسترهای فراوانی 
با شعارهای انقالبی و سیاسی در دست راهپیمایان 

دیده می شود. 
www.tabnak.ir :منبع 

پذیرش انقالب و اعالم همبستگی با مردم نمی رفتند. 
در این شرایط نظامیان متعهد نیروی هوایی به این 
نتیجه رســیدند که باید وظیفۀ ملی و مذهبی خود 

را انجام دهند. 
روز ۱۹ بهمــن ۱۳57، همافران که جمعی از نظامیان 
متعهد نیروی هوایی بودند به دیدار امام در مدرسۀ 
رفاه تهران رفتند و همبســتگی خود را برای همیشه 
اعالم کردند. امام خمینی)ره( در جمع پرسنل نیروی 
هوایی فرمودنــد: »درود بر شــما ســربازان امام عصر 
کنون در  سالم ال�ل علیه، همان طور که فریاد زدید، تا
خدمت طاغوت بودید؛ طاغوتی که همۀ هستی ما 
را ســاقط کرد، طاغوتــی که مــا را بــردۀ خارجی ها کرد 
و از امــروز در خدمــت امام عصــر ســالم ال�ل علیه و در 
خدمت قرآن کریم هستید.« از آن تاریخ به بعد، این 
روز باشــکوه به نــام نیــروی هوایی ارتــش جمهوری 

اسالمی نامگذاری شد.
www.beytoote.com :منبع 

هر سال روز سیزدهم ماه رجب المرجب   
برای شــیعیان و عاشــقان اهــل بیت با ســایر 
روزهای سال تفاوت دارد. این روز مزین به نام 
موالی متقیان امام علی)ع( است که پدر همه 

امت و شیعیان محسوب می شود.
بنــا بــه نوشــته مورخیــن، امــام علــی)ع( در روز 
جمعــه ۱۳ رجــب ســال ســی  ام عــام الفیــل و در 
کعبه متولد شــد. تولد در خانــۀ کعبه، فضیلتی 
ویــژۀ حضــرت علــی)ع( اســت و خــدای متعال 
تنها ایشــان را بــه چنین امتیــازی کرامــت نمود 
و در تاریــخ، بــرای هیچ کســی چنیــن فضیلتــی 
پدیــد نیامده اســت. پــدر آن حضــرت ابوطالب 
فرزنــد عبدالمطلب بن هاشــم بن عبدمناف، 
عموی پیامبر)ص( و مادرش هم فاطمه دختر 
اسدبن هاشــم بــود. بنابرایــن امــام علــی)ع( از 
هــر دو طــرف هاشمی نســب اســت. از القــاب 
 ، مشهور آن حضرت، می توان به حیدر، اسدال�ل
مرتضــی، امیرالمؤمنین و اخو رســول ال�ل اشــاره 
کرد و کنیه های ملقب به ایشــان نیز ابوالحسن 

و ابوتراب است.
ایــن روایــت کــه حضــرت امیرالمؤمنیــن )ع( 
نخســتین فــرد اســالم آورنده از میــان مــردان 
باشــد امــری طبیعــی اســت؛ زیــرا بنــا بــر روایت 
سیره نویسان، حضرت رسول)ص( بعثت خود را 
نخست به خدیجه اعالم فرمود و خدیجه قول او 
را تصدیق و تأیید کرد و پس از آن شخص بعدی 
گاه می شــد،  کــه از اســالم و بعثــت پیامبر بایــد آ
علی بن ابیطالب )ع( بود که در خانۀ آن حضرت 

والدت حضرت 
علی)ع( و روز پدر

مناسبت

زندگی می کرد و در آن هنگام به اختالف روایات میان 
ده تــا پانــزده ســال داشــت. بنابرایــن امیرالمومنین 
علی)ع( نخســتین کســی بــود که بــه پیامبــر ایمان 
آورد و ازنظــر شــیعه، به فرمــان خدا و تصریــح پیامبر 
ع   رســول خــدا حضرت  جانشــین بالفصل و بالمناز

محمد)ص( است. 
هرساله شیعیان، در زادروز وصی نبی مکرم اسالم، 
امیرمؤمنان و پیشوای مسلمانان حضرت علی)ع( 
که به عنوان روز پدر نام گرفته است، از پدران خود که 
عالوه بر همت برای تأمین معاش زندگی در تربیتی 
و نشان دادن راه ورسم زندگی به فرزندان نیز نقش 
پررنگی دارنــد، تقدیر و تشــکر می کننــد و البته این 
روز را جشــن می گیرند. علت نامگــذاری روز والدت 
امیرالمومنین)ع( به عنوان روز پدر، براساس روایتی 
کرم)ص( نقل شده است؛ طبق  است که از رســول ا
این روایت رسول خدا)ص( فرمودند: »أنا و علٌی� أبوا 
ة«، یعنی: من و علی، پدران امت هستیم.  هذه ااُلم�
این حدیث بیانگر این مهم اســت کــه پدر معنوی 
شیعیان امام علی)ع( است و شیعیان باید الگوگیری 
از آن امام همام را در دستور کار خود قرار دهند؛ زیرا 
ایشان اسوۀ بزرگ شیعیان و الگوی مناسب زندگی 
پدرانه است. بدین جهت روز میالد خجسته مولود 

کعبه به روز پدر نامگذاری شده است.
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