
با سهم 34 درصدی گروه
 فوالد مبارکه، ایران رکورددار

 رشد تولید در جهان

با سرمایه گذاری 100 درصدی فوالد مبارکه انجام شد؛
با استفاده از  ظرفیت  مراکز خدماتیمعاون بهره برداری فوالد مبارکه اعالم کرد:

 فوالد مبارکه انجام شد؛

تأمین نیاز 5000 مصرف کنندۀ 
با درخواست کمتر از 100 تن

به بار نشستن پروژه 
زیست محیطی فوالد مبارکه با 

سرمایه گذاری 10 میلیون یورویی 
5در شهرهای هم جوار 45

2و 3
افتتاح مرکز نوآوری شرکت فوالد مبارکه در دانشگاه صنعتی اصفهان

هم زمان با ایام دهه مبارک فجر انجام شد؛

یادداشت مدیر مسئول

ل، آزادی و  آرمان اصلی انقالب اسالمی ایران تحقق شعار »استقال
جمهوری اسالمی« است. این شعار در عرصه های مختلفی تحقق یافته و 
صنعت فوالد یکی از مهم ترین این عرصه هاست. این صنعت به عنوان صنعتی 
مادر و  پیشرو در خودکفایی و خوداتکایی ایران و گواهی بر غلبه ارادۀ انقالبی 
بر فشارها و تحریم هاست؛از همین جهت الگوی مطلوبی برای سایر صنایع 

کشور به شمار می آید.
سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی در بهمن 1357، فرصتی مغتنم برای 
بررسی تأثیرات انقالب اسالمی ایران بر فرهنگ، اقتصاد، صنعت و جامعه ایرانی 
است. بی شک گذار از دهه چهارم این نظام عالوه بر اینکه نمادی از استمرار حرکت 
آرمانی ایران اسالمی است، نشانی روشن از خلق فرصت های جدید برای کشور به 

شمار می آید.
استقالل و عدم وابستگی به شرق و غرب، چشم اندازی روشن و مشخص برای ایران 
اسالمی در سال 57 بود. برای نیل به این هدف در عرصه های مختلف، هزینه های 
گزافی پرداخت شد که تحمیل جنگ هشت ساله بخشی از این هزینه هاست. 
آرمان خواهی، استقالل طلبی و آزادی خواهی مردم و استقامت برای دست یابی 
به اهداف همچنان ادامه دارد و با اینکه در سال های اخیر، میدان نبرد با دشمن 
عالوه بر جبهه سیاسی، به میادین اقتصادی و صنعتی نیز کشانده شده، توفیقات 
گون و آمارها گواه روشن  حاصل شده نشان دهنده موفقیت در عرصه های گونا

برکات انقالب اسالمی در حوزه تولید و صنعت است.
در دوران قبل از انقالب، حجم تولید فوالد ایران قریب به یک میلیون تن در سال بود. 
در آن دوران، شرایط به گونه ای بود که سیم خاردار موردنیاز کشور نیز از خارج تأمین 
می شد، اما با گذشت بیش از 44 سال از تغییر نظام سیاسی کشور و استقرار نظام 
اسالمی، جایگاه ایران در صنعت فوالد به نحو چشم گیری ارتقا یافته و امروز صنعت 

فوالد به عنوان صنعتی مولد، پیشرو، پیشران و پشتیبان سایر صنایع، در زمینه 
خودکفایی و بومی سازی گوی سبقت را از سایر صنایع ربوده و بخش عمده نیاز به 

فوالد به همت متخصصان متعهد ایرانی، در داخل کشور تولید و عرضه می شود.
 در سال های اخیر تحریم های ظالمانه، صنعت کشور به ویژه صنعت نفت و فوالد 
را نشانه گرفته است، اما ایران اسالمی با تولید بیش از 28 میلیون تن فوالد، توانسته 
جایگاه مطلوبی در عرصه جهانی صنعت فوالد به دست آورد، به گونه ای که در 
ماه های اخیر به عنوان هفتمین کشور تولیدکننده فوالد در جهان، در این زمینه 
به خودکفایی دست یافته و عالوه بر تأمین نیازهای داخلی، محصوالت خود را به 

برخی از کشورها صادر می کند.
تحریم های صنعت فوالد ضرورت تحقق خودکفایی را در میان کارگزاران، مدیران، 
صنعتگران و متخصصان این صنعت برای توسعه، تعالی و پیشرفت دوچندان 
کرد. به همین جهت مایه مباهات و افتخار است که گروه فوالد مبارکه این ضرورت 
را به خوبی درک کرده و امروز کمی بیش از  یک سوم فوالد کشور در این گروه تولید 
می شود و از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، تمامی شرکت های گروه فوالد مبارکه 
در حال تالش برای تولید، ارتقای صنعت، خودکفایی و شکوفایی اقتصاد کشور 

هستند.
جشن پیروزی انقالب اسالمی در حالی گرامی داشته شد که تداوم انقالب اسالمی، 
گواه روشنی از عزم هم میهنان برای ساخت کشور با تکیه بر توانمندی نیروهای 
داخلی و عدم اتکا به خارج از کشور برای توسعه و رونق میهن است و در این میان 
شرکت های معظمی همچون فوالد مبارکه به عنوان مولود این انقالب، ضمن 
کید بر استمرار حرکت آرمان خواهانه ملت ایران، در مسیر تعالی و عزتمندی و  تأ
خودکفایی گام برمی دارند  و عزم خود را برای کسب توفیقات بیشتر در عرصه های 

مختلف استوار می سازند.

تحقق استقالل و خودکفایی در صنعت فوالد؛ ثمره آرمان انقالب اسالمی

شهادت هفتمین آفتاب والیت 
امام موسی کاظم )علیه السالم(

 بـر تمام شیعیان جهان تسلیت  باد
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شرایط مطلوب رشد تولید در کشور نسبت به سال گذشته
قائم مقام وزیر صنعت گفت: در ۶ ماه سال همه شاخص هایی که توسط مراجع رسمی کشور منتشر شد نشان دهنده رشد هم زمان و متوازن کل بخش های تولید بود.

دو حامی تولید در الیحه بودجه ۱۴۰۲
جهت گیری کلی الیحه بودجه سال ۴۰۲، در حمایت از تولید مشابه سال قبل، بهره گیری از دو ابزار تأمین منابع مالی و معافیت مالیاتی است.

هم زمان با سالروز حادثه ۱۹ بهمن سال ۱۳۵۷ و بیعت 
تاریخی جمعی از همافران نیروی هوایی با امام خمینی )ره( 
صدها تن از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند 

هوایی ارتش با فرمانده کل قوا دیدار کردند.
، با تجلیل از ارتش مؤمن،  رهبر انقالب اسالمی در این دیدار
 ، انقالبی، عزیز، مردمی و پیش برنده کارهای بزرگ و شگفت آور
حادثه 1۹ بهمن سال 1357 را عاملی مهم و موج آفرین در پیروزی 
انقالب اسالمی در 22 بهمن آن سال و همچنان پیش قراول و 
روحیه بخش در 22 بهمن های سال های پس از انقالب دانستند 
و با تبیین هدف اصلی دشمن برای به زانو درآوردن جمهوری 
اسالمی و از بین بردن آن از طریق ایجاد اختالف و بی اعتمادی، 
کید کردند: مهم ترین وظیفه در مقابل این نقشه پلید، حفظ  تأ
راهبرد وحدت است و به توفیق الهی 22 بهمن امسال مظهر اتحاد 
و اعتماد ملی خواهد شد و مردم این پیام را به طور صریح به همه 
بدخواهان خواهند رساند که تالش آن ها برای ایجاد بی اعتمادی 

و از بین بردن اتحاد ملی، خنثی شده است.
همچنان  را  بهمن   1۹ حادثه  خامنه ای  آیت ال�ل  حضرت 
پیش درآمدی اثرگذار و روحیه بخش به مردم برای روز 22 بهمن 
و نشان دادن عظمت و عزت ملت ایران خواندند و گفتند: 22 
بهمن، اوج قله حرکت پرافتخار ملت ایران و یادآور پرشکوه ترین 
که مردم در این روز عزت، عظمت  روز تاریخ ملت ایران است؛ چرا

و قدرت خود را به دست آوردند.
کنون زنده  کید بر اینکه 22 بهمن هم چنان که تا ایشان با تأ
نگه داشته شده، باید در آینده نیز زنده نگه داشته شود، افزودند: 
انقالِب زنده، انقالبی است که پیرایه ها و آرایش های خود را زنده 
نگه دارد و در هر دوره، با شناخت نیازها و خطرات، آن نیازها را 

برطرف و خطرات را خنثی کند.

درمحضر والیت

خبر کوتاه

خـبــــــــــــــــــر

۲۲ بهمن امسال  مظهر اتحاد ملی و 

خنثی شدن راهبرد دشمن خواهد شد

مرکز نوآوری شرکت فوالد مبارکه در دانشگاه صنعتی 
کثری از توان علمی  اصفهان با هدف استفاده حدا
دانشگاه ها در زمینه اولویت های شناسایی شده 
صنعت فوالد، با حضور مدیرعامل و تعدادی از معاونان فوالد مبارکه، 
رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان و مدیرعامل شرکت پشتیبانی و 

توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار فوالد، محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه، 
در این آیین، طی سخنانی با اشاره به اهمیت و جایگاه نوآوری در دنیای 
کز نوآوری در دانشگاه صنعتی  امروز گفت: فوالد مبارکه با ایجاد مرا
اصفهان درصدد نقش آفرینی در تحقق آرمان های تمدن اسالمی- 

ایرانی است.
وی در بخش آغازین سخنان خود ضمن گرامیداشت ایام ال�ل دهه فجر 
خاطرنشان کرد: آن هدف مقدسی که امام خمینی )ره( در انقالب اسالمی 
تعریف و دنبال کردند، صرفًا تغییر    رژیم نبود، بلکه پایه گذاری تمدن 
نوین اسالمی- ایرانی بود. در دهه های گذشته افتخارات ارزشمندی در 
جمهوری اسالمی رقم خورده، اما با هدف گذاری تمدن اسالمی-ایرانی 

موردنظر بنیان گذار انقالب اسالمی همچنان فاصله دارد.
طیب نیا گفت: دلیل هم زمانی ایجاد مرکز نوآوری فوالد مبارکه در دانشگاه 
صنعتی اصفهان با دهه مبارک فجر این است که یکی از پایه های ایجاد 
تمدن اسالمی-ایرانی، برداشتن چنین گام هایی به منظور تحقق 

نوآوری است.
در مسیر نوآوری کار بزرگی صورت نگرفته و از 

دانش بنیان ها به درستی حمایت نشده است
کید بر اینکه امروز شناخت بشر از طبیعت گسترش یافته و  وی با تأ
همین امر عرصه های زیادی را برای نوآوری باز کرده است ادامه داد: بنا 
بر اظهارات متفکران و بنیان گذاران عرصه نوآوری، قرن حاضر از جهتی 
بدترین شرایط و از جهتی هم بهترین شرایط برای ورود به عرصه نوآوری 
را دارد. از این جهت بهترین شرایط است که بشر در بسیاری از علوم به 
شناخت و پیشرفت خوبی دست یافته و همین پیشرفت ها زمینه را برای 
نوآوری های بیشتر فراهم می آورد؛ اما از این نظر بدترین قرن است که با 
گسترش روزافزون نوآوری ها، چنانچه هر بنگاه اقتصادی یا هر شخص 
بخواهد نوآوری جدیدی ایجاد کند، باید به همه این علوم تسلط داشته 
باشد و هزینه و خطرپذیری زیادی را هم متقبل شود. ازاین رو متأسفانه 
شاهد آن هستیم که ورود به این عرصه در کشور ما بسیار اندک بوده 
است. قریب به 42 درصد سرمایه گذاری های خطرپذیر کشور کمتر از  
یک میلیارد تومان است و این نشان می دهد در مسیر نوآوری کار بزرگی 

صورت نگرفته و از دانش بنیان ها به درستی حمایت نشده است.
فوالد مبارکه برای تحقق آرمان های تمدن 

اسالمی-ایرانی، مأموریت های زیادی برای خود تعریف کرده 
است

مدیرعامل فوالد مبارکه اظهار کرد: این شرکت برای تحقق آرمان های 
تمدن اسالمی-ایرانی، مأموریت های زیادی برای خود تعریف کرده است 
و در سی امین سالگرد تأسیس، به دستاوردهای قابل توجهی ازجمله 

بومی سازی، اشتغال زایی و تولید محصوالت متنوع دست یافته است 
و از این پس نیز برای اینکه بتواند بیشتر به حوزه نوآوری ورود کند، برای 

خود مأموریت های بسیار جدی تری در نظر گرفته است.
به گفته طیب نیا، چشم انداز فوالد مبارکه برای 3۰ سال آینده، داشتن 
، رشد اقتصادی و تحقق  نقش تعیین کننده در خلق آینده ای بهتر
اقتصاد بدون نفت است. همچنین برای تحقق اهداف شرکت تا افق 
141۰ می توان به برنامه های فوالد مبارکه برای کسب درآمد 15 میلیارد 
دالری، حفظ و ارتقای جایگاه خود در عرصه بهترین بنگاه های فعال 
اقتصادی کشور و همچنین قرار گرفتن در بین برترین تولیدکنندگان 

فوالد دنیا اشاره کرد.
تحقق توسعه متوازن؛ گامی برای تحقق اهداف فوالد 

مبارکه
وی خاطرنشان کرد: یکی از اقداماتی که فوالد مبارکه در رویکرد جدید 
خود به منظور دست یابی به اهداف ترسیم شده تا افق 141۰ در نظر 
گر  گرفته است، تحقق توسعه متوازن است. فوالد مبارکه معتقد است ا
در حوزه های مختلف توسعه پیدا نکند و نتواند از ظرفیت های موجود 
کثری داشته باشد، قطعًا نخواهد توانست به اهداف خود  استفاده حدا

دست یابد.
نگاه فوالد مبارکه به دانشگاه صنعتی از نگاه سنتی به 

نگاهی مدرن، باز    و  همه جانبه تغییر پیدا کرده است
بنابر اظهارات مدیرعامل فوالد مبارکه، حوزه فناوری و نوآوری یکی از 
بخش های مهم و زیربنایی است که فوالد مبارکه به عنوان یک مجموعه 
کنون برای تحقق اهداف این  ،  از بیش از یک سال گذشته تا پیشتاز
گر به عنوان یک  بخش گام های ارزشمندی برداشته و معتقد است ا
مجموعه پیشرو و با اهداف توسعه متوازن در این بخش برنامه و عملکرد 
خوبی نداشته باشد، به یقین نخواهد توانست اهداف ترسیم شده را 

محقق کند.
کنون بیش از 5۰ درصد منابع و سرمایه گذاری های  کید بر اینکه تا وی با تأ
فوالد مبارکه در حوزه های تحقیقاتی در دانشگاه صنعتی بوده، تصریح 
کرد: ورود فوالد مبارکه به حوزه نوآوری با ایجاد مرکز نوآوری در دانشگاه 
صنعتی اصفهان با گذشته متفاوت است. نگاه فوالد مبارکه به دانشگاه 
صنعتی از نگاه سنتی به نگاهی مدرن و باز و همه جانبه در محدوده ای 
باز تغییر پیدا کرده و در راستای هدف این شرکت برای  سرمایه گذاری در 

دانشگاه های پیشرو است.
فوالد مبارکه صرفًا به کسب وکار خود نگاه نمی کند، بلکه بر 

کسب وکارهای مجاور و جدید نیز تمرکز دارد
کید کرد: فوالد مبارکه در نگاه جدید، صرفًا  طیب نیا در همین زمینه تأ
به کسب وکار خود نگاه نمی کند، بلکه بر کسب وکارهای مجاور و جدید 
نیز تمرکز دارد و به گونه ای برنامه ریزی کرده که 2۰ درصد سرمایه گذاری 
شرکت بر کسب وکارهای جدید متمرکز باشد. ازاین رو این شرکت با حضور 
کز دانشگاهی و کمک گرفتن از ظرفیت های آن ها  و سرمایه گذاری در مرا
تالش می کند به اهداف توسعه متوازن شرکت و توسعه پیرامون خود و در 

نهایت به توسعه کشور همت گمارد.

نوآوری منبعی برای تولید ثروت و از منابع رشد اقتصادی 
است

وی با اشاره به اینکه تعداد قابل توجهی از مدیران تأثیرگذار کشور محصول 
دانشگاه های برتری همچون دانشگاه صنعتی اصفهان هستند، عنوان 
که نوآوری یکی از منابع  کرد: نگاه به نوآوری باید نگاهی ویژه باشد؛ چرا
تولید ثروت و رشد اقتصادی است. فوالد مبارکه در سی ساله دوم عمر 
خود بنا دارد تا آن اتفاق میمون بیرونی را رقم بزند و به عنوان یک بنگاه 
اقتصادی به معنی واقعی، عالوه بر توسعه مرزهای دانش کشور، با نگاه 

توسعه اقتصادی کالن خود و کشور پا به این عرصه گذاشته است.
اقتصاد نوآورانه مدنظر فوالد مبارکه هم به نفع صنعت 

است و هم توسعه دانش و دانشگاه را در پی دارد
مدیرعامل فوالد مبارکه با اشاره به ظرفیت های باالی دانشگاه در تحقق 
توسعه اقتصادی، خاطرنشان کرد: این شرکت به عنوان یک بنگاه 
اقتصادی پیشران، از دانشگاه انتظار دارد که از این ظرفیت علمی در 
حل مشکالت موجود کشور، به ویژه صنعت و نگاه به اقتصاد نوآوری بهره 
گیرد. اقتصاد نوآورانه ای که هم به نفع صنعت است و هم توسعه دانش 

و دانشگاه را در پی دارد.
کی  وی خاطرنشان کرد: صبر و حوصله دانشگاه باید در کنار چابکی و چاال
صنعت قرار گیرد تا بتواند با اقدامات علمی و پژوهشی خود اقتصاد نوآوری 
را محقق کند. به طورکلی سرعت باید در کنار اقتصاد نوآوری قرار گیرد تا 

نتیجه مطلوب در همه بخش های صنعت اتفاق افتد.
تبدیل استان اصفهان به قطب نوآوری و فناوری کشور؛ 

یکی از اهداف فوالد مبارکه
مدیرعامل فوالد مبارکه تصریح کرد: یکی دیگر از اهداف فوالد مبارکه از 
کز نوآوری در دانشگاه ها این است که استان اصفهان به قطب  ایجاد مرا
نوآوری و فناوری کشور تبدیل شود و این همت جانانه دانشگاهیان را 
می طلبد؛ به گونه ای که دانشگاه صنعتی به عنوان مرکز حرکت، هدایت و 
تحقق این ایده ها در این مرکز، انتظار صنعت را با هدایت منابع علمی و 

پژوهشی خود برآورده سازد.
به گزارش خبرنگار فوالد در این آیین همچنین، رئیس دانشگاه صنعتی 
اصفهان،  معاون تکنولوژی فوالد مبارکه، مدیرعامل شرکت پشتیبانی 
و توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه،مشاور مدیرعامل فوالد مبارکه 
در حوزه دانش بنیان و  معاون پژوهش و فناوری دانشکده صنعتی 
اصفهان طی بیاناتی در خصوص اهمیت افتتاح مرکز نوآوری شرکت 
فوالد مبارکه در دانشگاه صنعتی اصفهان سخن گفتند. خالصه این 

سخنان را در ادامه می خوانید.

سید علی محمد میرمحمدی میبدی، رئیس دانشگاه صنعتی 
اصفهان:

فوالد مبارکه با ایجاد مرکز نوآوری در دانشگاه صنعتی اصفهان، 
به مقوله ارتباط دانشگاه با صنعت عینیت بخشید

امروز وظیفه ما این است که به دنبال پرورش نیروهای نوآور باشیم. ما باید 

افتتاح مرکز نوآوری شرکت فوالد مبارکه 
در دانشگاه صنعتی اصفهان

هم زمان با ایام دهه مبارک فجر انجام شد؛

فرمانده کل قوا در دیدار صدها تن از فرماندهان و کارکنان نیروی 
هوایی و پدافند هوایی ارتش:

 شرکت فوالد مبارکه  برای تحقق آرمان های 
تمـــدن اسالمی-ایرانی، مأموریت های 
زیادی برای خود تعریف کرده است و در 
سی امین سالگرد تأسیس، به دستاوردهای 
قابل توجــــــــهی ازجمـــــــــــله بومــــــی سازی، 
اشتغال زایی و تولید محصوالت متنوع 
دست یافته است و از این پس نیز برای 
اینکه بتواند بیشتر به در حوزه نوآوری 
ورود کند، برای خود مأموریت های بسیار 

جدی تری در نظر گرفته است

 محمدیاسر طیب نیا
 مدیرعامل فوالد مبارکه

رشد ۱۱ درصدی تولید فوالد ایران
 در ده ماهه نخست سال جاری

تولید فوالد ایران در ده ماهه نخست سال جاری با رشد 
۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۵ میلیون و 
۷۴۱ هزار تن رسید. تولید فوالد کشور در ۱۰ ماه نخست امسال، 
بالغ بر ۲٫۵ میلیون تن بیش از مدت مشابه سال گذشته بوده 

است.
همچنین پایش و بررسی تولید آهن اسفنجی در واحدهای احیا 
مستقیم نشان می دهد که حجم تولید آهن اسفنجی ایران در 
ده ماهه نخست امسال 27 میلیون و 4۹۰ هزار تن بوده که 7 درصد 

بیش از مدت مشابه سال قبل است.
تولید فوالد میانی کشور

در ده ماهه نخست امسال، 15 میلیون و ۶۹۰ هزار تن بیلت و بلوم 
در واحدهای فوالدسازی کشور تولیدشده که رشد 14 درصدی 
را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد. میزان تولید 
اسلب نیز در ده ماهه نخست سال 14۰1 با رشد ۶ درصدی نسبت 
به مدت مشابه سال قبل به بیش از 1۰ میلیون تن رسیده است. 
از کل تولید فوالد میانی کشور، ۶1 درصد سهم بیلت و بلوم و 3۹ 

درصد سهم اسلب بوده است.
قابل ذکر است که تولید آهن اسفنجی کشور در ده ماهه نخست 
امسال، 1 میلیون و ۶82 هزار تن بیش از مدت مشابه سال قبل 
بوده است. رشد تولید فوالد میانی نیز در سال جاری، 4 درصد 
بیش از رشد تولید آهن اسفنجی بوده است. در کل، مدیریت 
بهتر کمبود برق در تابستان سال جاری باعث شد تا در مجموع 
تولید فوالد کشور نسبت به سال گذشته، رشد داشته باشد. با این 
وجود، در دی ماه امسال، حجم تولید فوالد میانی و آهن اسفنجی 
کشور به دلیل محدودیت های شدید مصرف گاز، کمتر از دی ماه 

سال گذشته بوده است.
جزئیات تولید فوالد میانی و آهن اسفنجی کشور را در تصویر 

زیر ببینید:

    منبع: پترومتالز

آهن اســفنجی و فوالد میانی در  مقایســه تولید 
ده ماهه نخســت سال 1400 و 1401 

)میزان تولید برحســب هزار تن(

نام محصول
بیلت و بلوم

اسلب
فوالد میانی

آهن اسفنجی

ده ماهه 1400
13,746
9,463
23,209
25,808

ده ماهه 1401 
15,690
10,051

25,741
27,490

سید علی محمد میرمحمدی میبدی
 رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان

ادامه خبر  در صفحه ۳
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بازار اختصاصی دانش بنیان ها در بورس تشکیل خواهد شد
کرات سازمان بورس و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری قرار شده بازار اختصاصی دانش بنیان ها در بورس تشکیل شود. براساس مذا

شرایط برگشت ارز حاصل از صادرات ابالغ شد
سازمان توسعه تجارت ایران با ارسال نامه ای به مدیران صنایع ۵ استان کشور نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات به صورت اسکناس را ابالغ کرد.

 خـبــــــــــــــــــر       خـبــــــــــــــــــر      

52

11

35

عبور صادرات غیرنفتی از ۵۲ میلیارد دالر تا پایان 
سال برای نخستین بار

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: پیش بینی 
می شود تا پایان امسال صادرات غیرنفتی کشور به ۵۲ میلیارد 
دالر خواهد رسید که این آمار برای نخستین بار برای کشور 

ثبت می شود.
ک با بیان اینکه یکی از  به گزارش فوالدبان، علیرضا پیمان پا
کردن  کید دولت سیزدهم فعال  موضوعات مهم و مورد تأ
کرد:  تصریح  است،  بوده  تجاری  و  اقتصادی  دیپلماسی 
استفاده از ظرفیت های بین المللی برای کشور خروجی و آمارها 

امیدوارکننده و اثربخش به دنبال داشته است.
وی با بیان اینکه سال گذشته شاهد رشد 4۰ درصدی صادرات 
غیرنفتی بودیم، خاطرنشان کرد: در 1۰ ماهه اول امسال 45.3 
میلیارد دالر صادرات دست یافتیم که رشد 17.7  در ارزش و 3 

درصدی در وزن را به ثبت رسانده است.
کید بر اینکه این آمار  رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با تأ
باالترین رکورد تجاری کشور بوده است، بیان کرد: تا پایان امسال 
به 52 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی دست خواهیم یافت که برای 

نخستین بار رقم زده خواهد شد.

رشد ۱۱ درصدی تجارت ایران و آلمان در سال ۲۰۲۲

وزارت صمت از رشد ۱۱ درصدی تجارت ایران و آلمان در سال 
۲۰۲۲ خبر داد.

به گزارش فوالدبان، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: 
کشور آلمان با صادرات یک هزار و 4۶5 میلیارد یورویی، بیشترین 
سهم را در میان اعضای اتحادیه اروپا در صادرات به ایران داشته؛ 
به طوری که مبادالت تجاری آلمان با کشورمان در سال 2۰22 با 

رشد 2 رقمی مواجه شده است.
در این راستا، صادرات آلمان به ایران در یازده ماهه سال 2۰22 
رشد 12 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. 
همچنین واردات آلمان از ایران در یازده ماهه 2۰22 با رشد 5 
درصدی مواجه شده و به 2۶۰ میلیون یورو رسیده است. در 
همین حال، کل مبادالت تجاری ایران و آلمان در یازده ماهه 2۰22 
با رشد 11 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن مواجه 

شده و به 1.725 میلیارد یورو رسیده است.

کتشافی طی ُنه ماهه  رشد ۳۵ درصدی حفاری ا
امسال

کتشافی  کتشاف ایمیدرو اعالم کرد: میزان حفاری ا مدیر ا
این سازمان و شرکت های تابعه، طی ُنه ماهه ۱۴۰۱ با رشد ۳۵ 

درصدی، به ۲۰۷ هزار متر رسید.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، احمد فتاحی مجلج با بیان این 
کتشافی ایمیدرو و شرکت های تابعه  مطلب گفت: میزان حفاری ا
کتشافی  از ابتدای فروردین تا پایان آذر، نسبت به میزان حفاری ا

ُنه ماهه 14۰۰)حدود 153 هزار متر(، 54 هزار متر بیشتر شد.
وی افزود: ایمیدرو و شرکت های تابعه طی ُنه ماهه امسال در 
کتشافات سنگ آهن، زغال سنگ، پلی متال، بوکسیت و...،  حوزه ا
7 هزار و 838 میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال سرمایه گذاری کردند که 
نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته )3 هزار و 232 میلیارد و 

3۰۰ میلیون ریال(، 14۰ درصد رشد نشان می دهد.
کتشاف ایمیدرو« ۶.3 هزار متر  وی افزود: »طرح توانمندسازی ا
کتشافات فاز عمومی و »مجتمع سنگ آهن سنگان«  در بخش ا
در آنومالی های شرقی و مرکزی، 5.1 هزار متر حفاری انجام دادند. 
کتشاف منابع معدنی پایا« نیز در مرحله اجرای  »شرکت مدیریت ا

کتشافات سطحی قرار دارد. عملیات ا

عدد خبر

میلیارد دالر

درصد

درصد

نقش خود را در عرصه های نوآور به خوبی ایفا کنیم و فوالد مبارکه با ایجاد 
مرکز نوآوری در دانشگاه صنعتی اصفهان، نخستین گام را در این زمینه 

برداشت و مقوله ارتباط دانشگاه با صنعت را عینیت بخشید.
باید در نظر داشته باشیم نخستین گام در ارتباط دانشگاه و صنعت، 
تبلور نوآوری در صنعت است. امروز باید سیاست گذاری نوآوری را آغاز 
کنیم و امیدوارم بتوانیم از فرصت های جدید به صورت بهینه بهره 
ببریم و تالش های خود را هم افزا کنیم. در این راه و مسیر روشن همه 
دانشگاهیان، دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان آمادگی 

خود را برای حضور و شکوفایی در عرصه صنعت اعالم می کنند.
گفتنی است در این آیین، تفاهم نامه ای میان شرکت فوالد مبارکه و 
دانشگاه صنعتی اصفهان با موضوع انجام پروژه های پژوهشی در قالب 
گرنت( بر اساس سند توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری  اعتبار پروژه )

فوالد مبارکه در محل دانشگاه صنعتی اصفهان به امضا رسید.

محمد ناظمی هرندی، معاون تکنولوژی فوالد مبارکه:
امروز تمام  ایران به وجود فوالد مبارکه افتخار می کند

طی سی سال اخیر کارهای بزرگی در فوالد مبارکه انجام شده است. این 
شرکت که برای تولید 2.4 میلیون تن فوالد در سال در نظر گرفته شده 
کنون به مجموعه ای با ظرفیت 1۰.3 میلیون تن تولید تبدیل  بود، هم ا
کنون طی کرده است، عوامل  شده است. در مسیری که فوالد مبارکه تا
مختلفی نقش آفرینی کردند و ازجمله این عوامل می توان به همکاری 
مؤثر مجموعه فوالد مبارکه با بسیاری از مجموعه های دانشگاهی و 
دانش بنیان کشور اشاره کرد. همه آن ها کمک کردند تا این شرکت با 
حل مسائل خود یکی پس از دیگری پله های رشد و ترقی را طی کند و به 

نقطه ای برسد که امروز تمام کشور به وجود آن افتخار می کند.
با توجه به فضای کامًال رقابتی در حوزه صنعت فوالد جهان، واقعیت این 
است که مسیر آینده فوالد مبارکه چندان راحت و هموار نخواهد بود 
و در آن چالش های بزرگی مانند رقابت وجود خواهد داشت. از سوی 
دیگر محدودیت ها و انتظارات مختلف زیست محیطی، مسئولیت های 
اجتماعی و بسیاری از مباحث دیگر باید در این مسیر دیده شود. 
به همین منظور باید شرایطی فراهم کنیم که طی کردن مسیر آینده 
رونوشتی از روش و طی طریق مسیر گذشته نباشد. واقعیت این است که 
همه بنگاه های اقتصادی داخلی و جهانی تقریبًا با چنین چالش هایی 

مواجه اند.
توجه ویژه به دو موضوع و الزام جدید به نام نوآوری و 

پایداری
در راهکارهای شرکت های متعالی توجه ویژه به دو موضوع و الزام جدید به 
نام نوآوری و پایداری همواره وجود داشته است. به همین منظور مدیریت 
شرکت برای آینده، فوالد مبارکه نوآور و پایدار را تعریف کرده و بر همین 

اساس اسناد استراتژیک مرتبط با آن را تدوین کرده است.
امروز در دانشگاه صنعتی اصفهان با امضای این تفاهم نامه و افتتاح 
مرکز نوآوری در دانشگاه، در حقیقت یک رویکرد را در دانشگاه های 
کثری  مختلف کشور آغاز کردیم و در این مسیر با حمایت و استفاده حدا
، بنا داریم تالش ها و ظرفیت های  از ظرفیت های علمی نخبگان کشور
این عزیزان را به سمت موضوعات کالن زمان حال و به ویژه آینده صنعت 
فوالد کشور سوق دهیم. در حقیقت موضوعات به سمت کالن روندها 
سوق داده خواهد شد؛ موضوعاتی که نه فقط مشکالت فوالد مبارکه، بلکه 
مباحث کالن صنعت فوالد کشور را در بر خواهد گرفت. مصمم هستیم که 
در این مسیر، پذیرای دانشجویان باشیم تا آن ها فوالد مبارکه و صنعت 
فوالد کشور را بیشتر بشناسند و با انتخاب موضوعات موردتوجه صنعت 
و کار روی آن ها، ضمن توانمندسازی خود، در حل مشکالت و چالش ها 
نیز منشأ اثر واقع شوند. در این فرایند عالوه بر اینکه موضوعات و مشکالت 
صنعت حل خواهد شد، ظرفیت های دانشگاهی نیز با توانمند شدن به 

هسته های فناور و شرکت های دانش بنیان بزرگ تبدیل خواهند شد.
در افق 1۴1۰، فوالد مبارکه 1.۵ درصد فروش 

پیش بینی شده خود را به فناوری و نوآوری اختصاص خواهد 
داد

با توجه به اهمیت افزایش همکاری صنعت و دانشگاه، فوالد مبارکه 
به گونه هدف گذاری کرده که در سال آینده ۰.5 درصد فروش خود را 
برای حمایت حوزه های نوآوری و فناوری اختصاص دهد که البته 
کوسیستم نوآوری این ظرفیت را جذب کند. پس از آن، در  الزم است ا
افق 141۰، برنامه فوالد مبارکه این است که حدود 1.5 درصد از فروش 

پیش بینی شده را به فناوری و نوآوری اختصاص دهد.

، مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و  یحیی پالیزدار
نوآوری فوالد مبارکه:

فوالد مبارکه تا سال آینده از ۱۵۰ پایان نامه و ایجاد ۱۰ هسته 
پژوهشی در دانشگاه صنعتی اصفهان حمایت می کند

براساس برنامه زمان بندی شده، امروز افتتاح اولین مرکز نوآوری فوالد 
مبارکه در یک دانشگاه پیشرو کشور رقم می خورد و امیدواریم تا سال 
آینده، هدف تعیین شده برای رسیدن به 15۰ پایان نامه و ایجاد 1۰ هسته 

پژوهشی تحقق یابد.
حرکتی که آغاز شده می تواند الگویی برای همکاری استراتژیک دانشگاه 
و صنایع بزرگ باشد که این اقدام می تواند آینده اصفهان و حتی کشور را 
تحت تأثیر قرار دهد. در بسیاری از کشورها ارتباطات دانشگاه و صنعت 
موجب خلق ثروت می شود که البته در ایران نیز حرکت هایی شروع شده 

و شرکت فوالد مبارکه در این زمینه پیشگام بوده است.
گر این مسیر به  نقطه ای که در آن ایستاده ایم جای رشد بیشتری دارد و ا

فرایندی مولد تبدیل شود می توانیم پایداری آن را تضمین کنیم.
گذشته به دستور  مدل رشد زیست بوم فناوری و نوآوری در سال 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه طراحی شد و بنا بر این بوده که این مدل 
به آینده درخشان صنعت فوالد منجر شود. همچنین در گذشته به صورت 
زنجیره ای در زیست بوم نوآوری اقدامات خوبی انجام شده است، ولی با 

ایجاد ارتباط بیشتر و صحیح تر، این اقدامات می توانند مؤثرتر باشند.
برای رسیدن به این مهم باید ارتباط معنادار جدی میان دانشگاه و 
صنعت شکل گیرد، منابع مالی فراهم شود و از نظر قرابت فیزیکی نیز 
بسترهای الزم ایجاد شود تا ابرروندهای صنعت در دانشگاه اطالع رسانی 
گر کسی در این زمینه اقدامی انجام داد، بتوانیم به او نوید ایجاد  گردد و ا

یک کسب وکار را بدهیم.
کراتی با رئیس دانشگاه صنعتی انجام شد و بر  حدود 7 ماه پیش مذا
اساس آن، بنای افتتاح مرکز نوآوری گذاشته شد تا در نهایت هسته های 
ح هایی در دانشگاه و  فناور از دل دانشگاه بیرون آید. همچنین طر
هسته های فناور بررسی شده تا قبل از ایجاد مرکز نوآوری، این طرح ها 

اجرایی شوند.
براساس برنامه زمان بندی شده، امروز افتتاح اولین مرکز نوآوری فوالد 
مبارکه در یک دانشگاه پیشرو کشور رقم می خورد و در همین راستا از 
حمایت های مدیرعامل و معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه قدردانی 
می کنم. این رویدادها، باعث امیدآفرینی هرچه بیشتر مردم کشور به ویژه 

جامعه دانشگاهی و دانشجویان کشور می شود.

حوزه  در  مبارکه  فوالد  مدیرعامل  مشـــاور  مظاهری،  امیـــر 
دانش بنیان:

فوالد مبارکه بر این باور است که مجموعه دانشگاه ها را باید 
به عنوان یک محور بزرگ در قطب نوآوری لحاظ کند

بیـش از یـک سـال اسـت کـه پـازل نـوآوری شـرکت فـوالد مبارکـه تعریف 

شـده اسـت. پازلی که قطعـًا بایـد با حضـور دانشـگاه ها کامـل شـود. در 
این خصـوص، بـرای اینکه بتوانیـم با دانشـگاه ها ارتبـاط برقـرار کنیم، 
طـی فراینـدی به گونـه ای برنامه ریـزی کردیـم تـا مجموعه هـای نـوآور 
دانشـگاهی را به این پازل اضافه کنیـم. فـوالد مبارکه بر این باور اسـت 
کـه مجموعـه دانشـگاه ها را بایـد به عنـوان یـک محـور بـزرگ در قطـب 

نـوآوری لحـاظ کنـد. 
برای ارتبـاط بـا دانشـگاه در گام نخسـت جهـت امضـای تفاهم نامه با 
دانشـگاه های مختلـف اقـدام کرده ایـم. به نحوی کـه در حـال حاضـر 
فوالد مبارکه با بیشـتر دانشگاه های بزرگ کشـور تفاهم نامه همکاری 
کز  امضا کـرده یا در حـال عقد قرارداد اسـت. همچنیـن در بعضـی از مرا
دانشگاهی مانند دانشگاه صنعتی که طی سـال های گذشته ارتباط 
خوبی بـا آن ها داشـتیم بـه این نتیجه رسـیدیم کـه بایـد در کنـار آن ها 
کارهای جدی تر با شتاب بیشتری انجام شـود. در برنامه های بعدی 
تالش خواهیم کرد دانشگاه صنعتی به عنوان یک قطب فنی به فوالد 
مبارکـه کمـک کنـد. در حـال حاضـر ایـن مجموعـه به عنـوان پایگاهی 

برای ارتباط با صنعت تشـکیل شـده اسـت.
تعریف یک کارگزار اقدام دیگری اســت که در همین راســتا انجام شده 
اســت. کارگزار تعریف شــده ارتباط صنعــت با دانشــگاه را به عنــوان یک 
کســب وکار پیگیری می کند. این کارگزار مباحثی نظیر برقــراری ارتباط 
بــا اســاتید دانشــگاه، راه هــای ارتباطــی و چگونگی تبدیــل همکاری ها 
و پژوهش هــا بــه قــرارداد همــکاری بــا دانشــگاه را پیگیــری می کنــد. بــا 
چنیــن اقدامــی از ایــن بابــت کــه یــک پایــگاه یــا شــخص دانشــگاهی در 
فضایی فیزیکی، پیگیــر مباحــث و چالش های فــراروی صنعت اســت 
ــود.  و آن را به طــور مســتمر رونــق می بخشــد آســوده خاطر خواهیــم ب
ایــن دقیقــًا کاری اســت کــه فعــًال در دانشــگاه صنعتــی در حــال انجــام 
اســت که بتوانیم تا ســال آینــده بــه تعــداد قابل مالحظــه ای پایان نامه 
و کار اجرایــی از ســوی اســاتید و دانشــجویان در حوزه صنعت برســیم.

حمیدرضا صفوی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی 
اصفهان:

فـوالد مبارکـه بـا ایجـاد مرکـز نـوآوری در دانشـگاه صنعتـی 
اصفهـان، ضلـع سـوم زیسـت بوم نـوآوری را تکمیـل کـرد

افتتاح پژوهشکده فوالد، مسئولیت اجتماعی فوالد مبارکه در استان 
اصفهـان کـه شـامل حمایـت از دانشـگاه، کارآفرینـی و آینده نگـری در 
صنعت فوالد اسـت، دو رأس مثلث نـوآوری و ایجاد مرکز نـوآوری فوالد 
مبارکـه در دانشـگاه صنعتـی اصفهـان رأس سـوم ایـن مثلـث اسـت.

باید اذعان داشـت تجهیـز و آماده سـازی مرکز نـوآوری فـوالد مبارکه در 
دانشگاه صنعتی اصفهان اقدام ارزشمندی بود که توسط این شرکت 
انجـام شـد. به طورکلـی فـوالد مبارکـه اقدامـات خوبـی در همـکاری بـا 
دانشـگاه صنعتی اصفهان انجام داده و اتفاقات خوبی در این زمینه 

افتـاده اسـت.
، عضویـت مدیرعامـل فـوالد مبارکـه در  یکـی از اتفاقـات خـوب دیگـر
هیئت امنای دانشگاه است که باعث تحقق بخشی از مسئولیت های 
اجتماعی فوالد مبارکه شده است. با افتتاح مرکز نوآوری فوالد مبارکه 
در دانشگاه صنعتی، مسائل آینده فوالد مبارکه بررسی می شود و این 
موضوع می تواند باعث شتاب  بخشیدن به همکاری های میان این 

دو مرکز علمی و صنعتی کشـور شود.
مدیران فــوالد مبارکه برای رقم خــوردن این موضوع زحمــات زیادی 
کشــیدند و بــه همیــن دلیــل از همــه ایــن عزیــزان تشــکر می کنیــم 
و امیدواریــم نتایــج ایــن زحمــات، درخــور شــأن فــوالد مبارکــه و 
دانشــگاه صنعتــی باشــد. بــا ایــن اتفــاق می توانیــم شــاهد جلوگیــری 
از خــروج نخبــگان از کشــور و خدمــات زیــادی بــه صنعــت و اقتصــاد 

کشــور باشــیم.

امیر مظاهری
 مشاور مدیرعامل فوالد مبارکه در حوزه دانش بنیان

یحیی پالیزدار
مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه

حمیدرضا صفوی
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان

محمد ناظمی هرندی
 معاون تکنولوژی فوالد مبارکه
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بهره برداری از بزرگ ترین معدن اورانیوم کشور در بافق قشم به زنجیره تولید محصوالت فوالدی کشور پیوست

محمد اسالمی، رئیس سازمان انرژی اتمی از بهره برداری بزرگ ترین معدن 
اورانیوم کشور در بافق خبر داد و گفت: از اورانیوم این معدن برای 
خالص سازی و ساخت سوخت استفاده می شود. مولیبدن نیز در صورت 
فراوری در صنایع آلیاژی و متالوژی استفاده خواهد شد. ظرفیت سازی 
برای توسعه برق هسته ای و توسعه کاربرد پرتو اصلی ترین بخش این 
برنامه امروز است تا چرخه سوخت هسته ای کشور را تأمین کند و یک 
ک به شمار می آید. سرمایه گذاری برای دست یابی به انرژی پا

افشار فتح الهی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در آیین کلنگ زنی 
احداث بزرگ ترین کارخانه تولید ورق های فوالدی ضدزنگ کشور 
گفت: با راه اندازی شرکت تولید ورق استیل با ۲۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبار 
و ایجاد اشتغال برای هزار و ۸۰۰ نیروی بومی، این جزیره به زنجیره تولید 
محصوالت فوالدی کشور خواهد پیوست. شرکت ایلیا استیل آریا قشم 
در شهرک صنعتی کاوه قشم در مساحتی به وسعت ۹۷ هکتار با ظرفیت 
تولید ۳۰۰ هزار ُتن ورق استیل ضدزنگ احداث می شود.

خـبــــــــــــــــــر            
خبر بین الملل

به گزارش آرتان پرس و به نقل از GMK، وب سایت 
کرده شرکت معدنی  گی اعالم  SteelOrbis به تاز خبری 
انگلیسی Anglo American در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ 
تولید سنگ آهن را ۴٫۲ درصد نسبت به مدت مشابه در سال 
۲۰۲۱ افزایش داد و به ۱۵٫68 میلیون تن رساند. شرکت انگلیسی 
Anglo American پیش بینی می کند که در سال ۲۰۲۳ حدود 

۵۷ تا 6۱ میلیون تن سنگ آهن تولید کند.
به نقل از چندین منبع خبری، افزایش شاخص ها در دوره 
سه ماهه چهارم سال 2۰22 با پس زمینه افزایش تولید در معادن 
کومبا )آفریقای جنوبی( و میناس ریو )برزیل( این شرکت صورت 
گرفته است. بررسی ها نشان می دهد میزان سنگ آهن تولیدشده 
در معادن کومبا )آفریقای جنوبی( و میناس ریو )برزیل( در 
سه ماهه چهارم 2۰22 به ترتیب 2.۶ درصد و ۶.۹ درصد نسبت به 

مدت مشابه در سال قبل افزایش یافته است.
شرکت معدنی انگلیسی Anglo American در سال 2۰22 حدود 
5۹.28 میلیون تن سنگ آهن تولید کرد. این در حالی است که 
میزان سنگ آهن تولیدشده توسط این شرکت در سال 2۰22 
حدود 7 درصد نسبت به سال 2۰21 افت داشته است. تولید زغال 
کک در سه ماهه چهارم سال 2۰22 توسط شرکت معدنی انگلیسی 
Anglo American به 4.۶5 میلیون تن رسید. این در حالی است 
که میزان زغال کک تولیدشده توسط این شرکت نسبت به مدت 
مشابه در سال 2۰21 با افزایش ۶.4 درصدی همراه بوده است. باید 
توجه داشت که افزایش تولید زغال کک در این شرکت عمدتًا به 

دلیل رشد معدن گروسونور )استرالیا( است.
طبق آمارهای منتشرشده تولید زغال کک در کل سال 2۰22 
توسط شرکت معدنی Anglo American به 15 میلیون تن 
رسید که نسبت به سال 2۰21 حدود 1 درصد افزایش یافته 
 Anglo است. بررسی ها نشان می دهد شرکت معدنی انگلیسی
American پیش بینی کرده است که در سال 2۰23 حدود 1۶ تا 1۹ 

میلیون تن زغال کک تولید کند.
همان طور که مرکز GMK قبًال گزارش داده بود، در دسامبر 2۰22 
شرکت معدنی Anglo American پیش بینی های خود را برای 
تولید سنگ آهن و زغال کک در سال های 2۰23 تا 2۰24 کاهش 
داد. بررسی ها نشان می دهد این شرکت قصد دارد در سال 2۰23 
حدود 57 تا ۶1 میلیون تن سنگ آهن تولید کند و در سال 2۰24 

میزان تولید سنگ آهن را به سطح ۶1 تا ۶5 میلیون تن برساند.
گفتنی است بزرگ ترین شرکت معدنی برزیل به نام شرکت معدنی 
Vale تولید سنگ آهن خود را در سال 2۰22 به 3۰8 میلیون 
تن رساند. این در حالی است که میزان سنگ آهن تولیدشده 
توسط این شرکت نسبت به مدت مشابه در سال 2۰21 به میزان 
2 درصد کاهش یافته است. در سه ماهه چهارم سال 2۰22 حدود 
81.7میلیون تن سنگ آهن توسط شرکت معدنی Vale تولید شد 
که نسبت به مدت مشابه در سال قبل 1 درصد افت داشته است.

به گزارش آرتان پرس و به نقل از GMK، داده های 
منتشرشده توسط انجمن جهانی فوالد نشان می دهد 
شرکت های فوالدی مستقر در اتریش در دسامبر ۲۰۲۲ حدود 
۵6۰ هزار  تن محصوالت فوالدی تولید کردند. این در حالی 
است که میزان تولید محصوالت فوالدی در دسامبر ۲۰۲۲ در 
اتریش نسبت به نوامبر ۲۰۲۲ با افزایش ۰٫۵ درصدی همراه بوده 

است.
تولید محصوالت فوالدی در اتریش در دسامبر 2۰22 در مقایسه با 
دسامبر 2۰21 به میزان 13.8 درصد کاهش یافته است. همچنین 
بررسی ها نشان می دهد در سال 2۰22، فوالدسازان مستقر در 
کشور اتریش 7.51 میلیون تن محصول فوالدی تولید کردند. 
این در حالی است که میزان تولید محصوالت فوالدی توسط 
فوالدسازان اتریش در سال 2۰22 حدود 4.7 درصد کمتر از سال 

2۰21 بوده است.
اتریش در سال 2۰21 حدود 7.884 میلیون تن محصول فوالدی 
تولید کرد که 17.1 درصد بیشتر از سال 2۰2۰ بوده است. به طورکلی، 
تولید محصوالت فوالدی در کشورهای اتحادیه اروپا در دسامبر 
2۰22 به ۹.2 میلیون تن رسید. این در حالی است که میزان تولید 
محصوالت فوالدی در دسامبر 2۰22 در کشورهای اتحادیه اروپا 
با کاهش 1۶.7 درصدی نسبت به دسامبر سال 2۰21 همراه بوده 
است. همچنین بررسی ها نشان می دهد در سال 2۰22، شاخص 
تولید محصوالت فوالدی در کشورهای اتحادیه اروپا به 13۶.7 
میلیون تن رسید که نسبت به سال 2۰21 با کاهش 1۰.5درصدی 

همراه بوده است.
در سال 2۰22، فوالدسازان اروپایی به دلیل تأثیر پیامدهای 
جنگ روسیه در اوکراین و کاهش تقاضای جهانی برای فوالد، 
تولید محصوالت فوالدی را به شدت کاهش دادند. همچنین 
بررسی ها نشان می دهد که تولیدکنندگان فوالد اروپایی با افزایش 
هزینه منابع انرژی و با مصرف کم محصوالت فوالدی نهایی 
مواجه شده اند که ناشی از انتظار رکود در بسیاری از اقتصادهای 
جهان است. عالوه بر این، بازار اتحادیه اروپا با محصوالت فوالدی 
وارداتی آسیایی اشباع شده است که ارزان تر از محصوالت فوالدی 

داخلی هستند.
تحلیل گران بازار اعالم کردند در پایان سال 2۰22، دولت اروپا 
شروع به حمایت از فوالدسازان اروپایی کرد که به لطف آن افزایش 
هزینه های برق برای تولیدکنندگان کمتر حساس شد؛ اما باید 
توجه داشت که تقاضا برای محصوالت فوالدی همچنان در 

سطح پایینی قرار دارد.

  کاهش تولید سنگ آهن توسط شرکت 

Anglo American معدنی انگلیسی

افزایش تولید محصوالت فوالدی در اتریش

در ایام ال�ل  خجسته دهه فجر سال ۱۴۰۱، با حضور 
جمعی از مسئوالن شهرستان مبارکه و استان، پروژه 
احداث شبکه فاضالب شهری شهر دیزیچه، یکی 
دیگر از سرمایه گذاری های فوالد مبارکه در راستای تکمیل پروژه های 
زیست محیطی و عمل به مسئولیت های اجتماعی شرکت به بار 

نشست.
مدیر اجرای پروژه های انرژی و سیاالت فوالد مبارکه ضمن اعالم این خبر 
گفت: در تاریخ 18 بهمن ماه سال جاری، یکی دیگر از پروژه های زیربنایی 
فوالد مبارکه در احداث شبکه فاضالب شهری شهر دیزیچه از توابع 
شهرستان مبارکه که سهم بسزایی در بهداشت شهری و پیشگیری از ورود 
پساب های شهری به رودخانه و سفره های آب زیرزمینی دارد، افتتاح شد.

کید بر اینکه این پروژه در ادامه و تکمیل  حمیدرضا خسروانی پور با تأ
طرح های به بهره برداری رسیدۀ قبل بود، گفت: طبق توافق به عمل آمده، 
اجرای این پروژه در ابتدا با سهم ۶۰ درصدی فوالد مبارکه در تأمین اعتبار 
آغاز شد، اما درنهایت به  دلیل عدم تأمین اعتبار از سوی مؤدیان طرف 
قرارداد )آبفای مبارکه و شورای اسالمی دیزیچه(، فوالد مبارکه در راستای 
عمل به مسئولیت های اجتماعی خود و با رویکرد ارزش آفرینی در جامعه 
به عنوان شهروندی مسئولیت پذیر، جهت تأمین صددرصدی اعتبار 

اقدام کرد.
وی میزان سرمایه گذاری فوالد مبارکه در این پروژه را بالغ بر 1۰ میلیون یورو 
اعالم و اضافه کرد: فوالد مبارکه برای اجرای این پروژه که از سال 13۹8 
آغاز گردید، با تحمل سختی های فنی اجرای پروژه و حل معارضات 

بسیار زیاد با همکاری حدود پنجاه شرکت، بالغ بر 17۰ کیلومتر شبکه 
فاضالب در شهرهای دیزیچه و  زیباشهر  و در مناطق صعب العبور و 

سنگی احداث کرد.
وی در تشریح اثربخشی این پروژه خاطرنشان کرد: فاضالب دو شهر مذکور 
پس از جمع آوری از طریق دو ایستگاه پمپاژ به تصفیه خانه شهر مبارکه که 
در فاز اول با سرمایه گذاری فوالد مبارکه احداث گردیده بود منتقل می شود 
و در ادامه برای تصفیه نهایی به تصفیه خانه های صنعتی واقع در شرکت 
فوالد مبارکه که در دی ماه سال جاری با حضور معاون رئیس جمهوری 
افتتاح گردیده بود، انتقال می یابد و درنهایت در خطوط تولید فوالد مبارکه 

بازچرخانی می شود.
مدیر اجرای پروژه های انرژی و سیاالت فوالد مبارکه در ادامه گفت: 
این پروژه ها با سرمایه گذاری قابل توجه فوالد مبارکه و در راستای 
عمل به مسئولیت های اجتماعی در این شرکت اجرا شد و برخی  از  
کنان  : بهره مندی حدود 4۰ هزار خانوار سا مزایای آن ها عبارت است از
شهرهای هم جوار شرکت از شبکه بهداشتی فاضالب؛ بهبود فرایندهای 
زیست محیطی و پیشگیری از ورود پساب های شهری به محیط زیست؛ 
پیشگیری از نفوذ پساب های خانگی به ساختمان ها و زمین های 
مسکونی شهرهای یادشده؛ استفاده بهینه از منابع آبی و بازچرخانی 
آب های جمع آوری، تصفیه و بازچرخانی شده در بخش صنعت؛ استفاده 
از پساب های شهری تصفیه شده با هدف به صفر رساندن برداشت 

آب خام.
خسروانی پور با بیان اینکه فوالد مبارکه در حوزه بازچرخانی پساب های 

شهری و استفاده از آن ها در کشور پیشگام و الگوی دیگر صنایع 
است ادامه داد: سرمایه گذاری فوالد مبارکه برای جمع آوری، تصفیه و 

بازچرخانی پساب های شهری در نوع خود در صنعت کم نظیر است.
وی تصریح کرد: با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده و همچنین 
انجام تغییرات و اصالحات در خطوط تولید با تعریف تعداد زیادی پروژه 
در کمیته عالی آب فوالد مبارکه و همچنین تنظیم سند ره نگاشت، این 
شرکت به سمت استمرار تولید بدون نیاز به برداشت آب از رودخانه 

حرکت می کند.
مدیر اجرای پروژه های انرژی و سیاالت فوالد مبارکه از راه اندازی 
تصفیه خانه شهر زیباشهر و  بهره مندی مردم این شهر از شبکه فاضالب 
در ماه های آتی خبر داد و گفت: با اتمام این پروژه ها، چهار شهِر شهرستان 
مبارکه با ۹۰ میلیون یورو سرمایه گذاری مستقیم فوالد مبارکه، از شبکه 
فاضالب برخوردار می شوند و مشکالت بهداشتی و زیست محیطی 
ناشی از نبودن شبکه فاضالب در شهرهای یادشده به طور کامل رفع 

خواهد شد.
خسـروانی پور در بخـش پایانـی سـخنان خـود اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه 
درخواسـت های مکرر شهرداری ها و شـوراهای شهر و همچنین آبفای 
اسـتان اصفهـان مبنـی بـر سـرمایه گذاری و مشـارکت فـوالد مبارکـه در 
احداث شـبکه فاضـالب سـایر شـهرهای شهرسـتان مبارکـه، مطالعات 
کـره جهـت کمـک بـه احـداث شـبکه فاضـالب چنـد شـهر  فنـی و مذا
دیگـر در راسـتای مسـئولیت های اجتماعـی فـوالد مبارکـه در دسـتور 

کار قـرار دارد.

به بار نشستن پروژه زیست محیطی فوالد مبارکه با سرمایه گذاری 10 میلیون یورویی در شهرهای هم جوار
با سرمایه گذاری 1۰۰ درصدی فوالد مبارکه انجام شد؛

حمیدرضا خسروانی پور
مدیر اجرای پروژه های انرژی و سیاالت

حضور پرشور کارکنان شرکت فوالد مبارکه در راهپیمایی یوم ال�ل ۲۲ بهمن و جشن سالروز پیروزی انقالب اسالمی

گزارش تصویری
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خبــــــــر کوتاه

کوروش فتاحی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی المرد در یک نشست 
خبری که به مناسبت دهه فجر برگزار شد، از امضای سه قرارداد 
سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در حوزه های فوالد و پتروشیمی 
خبر داد و گفت: یکی از قراردادهای سرمایه گذاری در حوزه فوالد 
گذار  است که ۵۰ هکتار زمین جهت استقرار کارخانه به سرمایه گذار وا
شده است. همچنین دو مورد سرمایه گذاری در حوزه های پتروشیمی 
اجرا می شود.

دو تفاهم نامه همکاری بین وزارت صنعت معدن و تجارت و ایمیدرو 
با بانک ملی امضا شد. هدف از امضای این تفاهم نامه کمک به رونق 
سرمایه گذاری، تأمین مالی واحدها و پروژه های بخش صنعت و معدن و 
 جعفری رئیس هیئت عامل 

حمایت از اشتغال این حوزه است. وجیه ال�ل
ایمیدرو در این باره گفت: با امضای تفاهم نامه با بانک ملی ایران، زمینه 
مساعدی برای رشد سرمایه گذاری، افزایش سرمایه در گردش و تأمین 
مالی واحدهای زیرمجموعه و تابعه ایمیدرو فراهم می شود.

 خـبــــــــــــــــــر      

امضای 3 قرارداد سرمایه گذاری در حوزه های فوالد و 
پتروشیمی در المرد

امضای دو تفاهم نامه همکاری وزارت صمت و ایمیدرو
 با بانک ملی برای توسعه و اشتغال

تأمین گاز پایدار با تشکیل کنسرسیومی از 

فوالدسازان بزرگ

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: تشکیل 
برای  کنسرسیوم توسط فوالدسازان، راهکاری مناسب 
سرمایه گذاری در میادین گازی در راستای تأمین گاز پایدار 

است.
به گزارش فوالدبان، حمیدرضا صالحی اظهار داشت: یکی از 
چالش های صنایع بزرگ به ویژه فوالدسازان تأمین انرژی است. 
فوالدسازان با افزایش مصرف برق در تابستان و گاز در زمستان 
به ویژه در سال های گذشته دچار افت تولید شدند و در نتیجه 
عدم النفع قابل توجهی را متحمل شدند. این در حالی است که 
صنایعی نظیر فوالد، وابستگی زیادی به انرژی دارند و این چالش 

باید به نحوی حل شود.
وی گفت: به نظر می رسد راه حل های مختلفی برای فائق آمدن بر 
این مشکل هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت وجود دارد که به 
همین دلیل، فعاالن حوزه انرژی و فوالدسازان، ایده سرمایه گذاری 
در میادین گازی را ارائه کرده اند و این ایده بسیار می تواند برای 
حل این مشکل کارساز باشد تا نگرانی ها برای تأمین گاز در آینده 

تا حدی کم شود.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران افزود: به نظر می رسد 
برای حل این چالش باید کنسرسیوم هایی با ائتالف چند شرکت 
بزرگ تشکیل شود تا بخش خصوصی به همراه مصرف کنندگان، 
با سرمایه گذاری در این زمینه همکاری مؤثری را شکل دهند. این 
راهکار می تواند در دو یا سه سال آینده چالش های فوالدسازان را 
در زمینه محدودیت های گاز رفع کند. این گزینه هم از نظر امنیت 

اقتصادی و هم از نظر پایداری تأمین گاز، راهی مناسب است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از تجربه های خوبی که برای حل 
مشکل چالش انرژی اتفاق افتاد، موضوع تأمین برق با ایجاد 
ظرفیت نیروگاهی بود که با سرمایه گذاری های بخش صنعت 
در حال انجام است و به زودی شاهد بهره برداری بسیاری از این 

پروژه ها خواهیم بود.
صالحی تصریح کرد: یکی از مسیرهای دیگر که می تواند در 
کوتاه مدت در این زمینه راهگشا باشد، واردات گاز از کشورهای 
هم جوار تولیدکننده گاز است که با بررسی های انجام شده، 
کشور ترکمنستان می تواند گزینه خوبی باشد. البته در این 
زمینه چالش هایی وجود دارد که باید با هماهنگی دو کشور 
برنامه ریزی های الزم انجم شود تا بتوانیم گاز موردنیاز صنایع را از 

طریق خطوط لوله مشترک با این کشور تأمین کنیم.
   منبع: فوالدبان

در حالی عنوان بیشترین رشد تولید ساالنه فوالد 
در میان ۱۰ کشور نخست تولیدکننده فوالد جهان 
در سال ۲۰۲۲ میالدی به ایران تعلق گرفت که از کل 
۳۰ میلیون و 6۰۰ هزار تن فوالد خام تولیدشده در ایران، گروه فوالد 
مبارکه با تولید ۱۰ میلیون و ۳۳۰ هزار تن، در این افتخارآفرینی سهم 

۳۴ درصدی داشته است.
انجمن جهانی فوالد در جدیدترین گزارش خود اعالم کرد به طورکلی 
میزان تولید فوالد خام جهان در سال 2۰22 میالدی )از 1۰ دی ماه سال 
14۰۰ تا نهم دی 14۰1( با 4.3 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال 
قبل یک میلیارد و 831 میلیون و 5۰۰ هزار تن بوده است؛ اما علی رغم 
این کاهش تولید، ایران با رشد 8 درصدی باالترین میزان رشد را در بین 

1۰ تولیدکننده برتر دنیا داشته است.
معاون بهره برداری فوالد مبارکه ضمن تأیید این خبر گفت: تولید 
فوالد خام ایران در بازه زمانی یادشده 3۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تن بوده 
است که از این میزان، گروه فوالد مبارکه )شرکت فوالد مبارکه، فوالد 
هرمزگان و مجتمع فوالد سبا( علی رغم محدودیت مصارف انرژی 
در فصول مختلف سال، با تولید 1۰ میلیون و 33۰ هزار تن و رشد ۹.2 
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، نقش بسزایی در رشد 8 
درصدی تولید فوالد ایران و تثبیت جایگاه دهم کشور در بین برترین 

تولیدکنندگان جهان داشته است.

غالمرضا سلیمی تصریح کرد: بنابر آمارهای موجود در سال 2۰22 در 
منطقه غرب آسیا 44 میلیون تن فوالد تولید شده است که از این میزان 

۶۹.5 درصد آن در اختیار ایران بوده است.
وی خاطرنشان کرد: درحالی که در سال گذشته میالدی همه 1۰ کشور 
نخست تولیدکننده فوالد جهان با کاهش تولید 5 تا 2۰ درصدی مواجه 
شده اند، فقط کشورهای هند و ایران هریک به ترتیب 5.5 و 8 درصد 
افزایش تولید داشته اند. این در حالی است که در پی عملکرد خوب 
فوالدسازان ایران در ماه نوامبر 2۰22 ایران تا جایگاه هفتم نیز صعود کرد.

معاون بهره برداری فوالد مبارکه، میزان تولید گروه فوالد مبارکه در سال 
14۰۰ را ۹ میلیون و 338 هزار تن اعالم و تصریح کرد: با توجه به رشد تقاضا 
و مصرف انواع ورق های فوالدی در کشورمان که خوشبختانه از رونق 
که تا افق 14۰4 تولید  تولید و توسعه فضای کسب خبر می دهد و ازآنجا
55 میلیون تن فوالد در کشور هدف گذاری شده است، گروه فوالد مبارکه 
برای سال 14۰1 تولید ۹ میلیون و ۹4۰ هزار تن فوالد خام را هدف گذاری 
کرده که با توجه به دستاوردهای خوب گروه در ده ماهه سال جاری و 
تولید 8 میلیون و 883 هزار تن در این بازه زمانی، پیش بینی می شود تا 
پایان سال، تولید گروه فوالد مبارکه به رکورد بی سابقه 1۰ میلیون و 3۰۰ 

هزار تن افزایش یابد.
ســلیمی خاطرنشــان کــرد: بــا عنایــت بــه دســتاوردهای شــرکت فــوالد 
ــا کنــون، پیش بینــی می شــود، تولیــد  ــه از ابتــدای ســال جــاری ت مبارک

تختــال فــوالد مبارکــه تــا پایــان اســفندماه از 7.2 میلیــون تــن عبــور کنــد.
وی در خصوص دالیل هدف گذاری افزایش تولید در گروه فوالد مبارکه 
تصریح کرد: افزایش مصرف سرانه فوالد در کشور، ارزآوری با حضور در 
کثری بازار داخلی، پیشگیری از  بازارهای صادراتی با اولویت تأمین حدا
واردات و هدف گذاری گروه فوالد مبارکه برای حفظ سهم خود در تولید 
و صادرات انواع محصوالت فوالدی تخت از مهم ترین دالیل این افزایش 

تولید هدفمند بوده است.
به گفته معاون بهره برداری فوالد مبارکه، افزایش انگیزه، همدلی و 
همگرایی مدیریت و کارکنان در دست یابی به اهداف، برنامه ریزی 
هوشمندانه و هدفمند برای نوسازی )اورهال( خطوط، انجام تعمیرات 
اساسی نواحی مختلف در زمان توقف های ناشی از محدودیت مصارف 
برق و گاز در فصول مختلف سال با توجه به تجارب سال های قبل و 
کثری در زمان هایی که خطوط  چابک سازی نواحی برای تولید حدا
با محدودیت در مصارف مواجه نیستند و در نهایت کسب رکوردهای 
متعدد و پی درپی در شرکت های فوالد مبارکه، هرمزگان و مجتمع فوالد 

سبا از مهم ترین عوامل رسیدن به اهداف گروه بوده است.
سـلیمی اظهار امیدواری کرد در سـالی که به نام »تولید؛ دانش بنیان؛ 
اشـتغال آفرین« نـام نهـاده شـده اسـت، گـروه فـوالد مبارکـه بـا همـت 
مدیریت و کارکنان خود بتواند به تمام اهداف کمی و کیفی خود دست 

یابـد و ارزش افـزوده فزاینده ای بـرای ذی نفعـان و کشـور حاصل کند.

با سهم 34 درصدی گروه فوالد مبارکه، ایران رکورددار رشد تولید در جهان
معاون بهره برداری فوالد مبارکه اعالم کرد:

تأمین نیاز 5000 مصرف کنندۀ با درخواست کمتر از 100 تن
کز خدماتی فروش و  جلسه ارزیابی عملکرد مرا
بازاریابی فوالد مبارکه با حضور معاون فروش و 
بازاریابی و جمعی از مدیران این معاونت و همچنین 
کز  مدیران عامل شرکت های آتیه فوالد نقش جهان، فوالد متیل و مرا

خدماتی، به میزبانی فوالد مبارکه برگزار شد.
محمد تاجمیر ریاحی مدیر فروش داخلی فوالد مبارکه در خصوص 
اهداف و دستاوردهای این جلسه گفت: در این نشست برنامه های 
کز خدماتی، مباحث مربوط به اهداف و  سال آتی فوالد مبارکه در حوزه مرا
کز خدماتی، تحلیل و پیش بینی بازار سال جاری و آتی و  مأموریت های مرا
کز خدماتی  راهکارهای ارائه خدمات بهتر به مشتریان نهایی از طریق مرا

مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
وی تصریح کرد: معاونت فروش و بازاریابی فوالد مبارکه در سال های 
کز خدماتی را با چهار شاخصه اصلی مورد ارزیابی و پایش  مختلف مرا
قرار داده است که این چهار شاخص عبارت اند از:  1- بازاریابی و فروش 
محصوالت فوالد مبارکه به تولیدکنندگان کوچک؛ 2 - ارائه انواع خدمات 
موردنیاز مشتریان شامل مشتریان بزرگ که به صورت مستقیم از فوالد 
مبارکه خرید می کند و همچنین مشتریان کوچک؛ 3- خرده فروشان 
محصوالت در تمام نقاط کشور؛ 4- فروش محصوالت خریداری شده در 

کز خدماتی. داخل استان محل استقرار مرا
کید بر اینکه برنامه فروش محصول به  مدیر فروش داخلی فوالد مبارکه با تأ
کز همه ساله بر اساس این چهار شاخص اصلی تعیین و برای سال  این مرا
آینده ارائه می شود، افزود: فوالد مبارکه به منظور ارتقای این چهار شاخص 
کز خدماتی  در سال آتی در نظر دارد با ایجاد نرم افزار یکپارچه، عملکرد مرا
خود را مورد پایش و بررسی قرار دهد و گام های مؤثرتری برای تأمین نیاز 

مشتریان ُخرد در تمامی نقاط کشور بردارد.
 به گفته تاجمیر ریاحی مشتریان فوالد مبارکه به دو دسته مشتریان عمده 
و مشتریان ُخرد تقسیم می شوند. در این تقسیم بندی مشتریانی که توان 
خرید ساالنه بیش از 1۰۰۰ تن محصول را داشته باشند به عنوان مشتریان 
بزرگ شناخته می شوند. این دسته از مشتریان محصوالت موردنیاز خود 
را به صورت مستقیم از فوالد مبارکه خریداری می کنند؛ مشتریان ُخرد 
کز  کسانی هستند که کمتر از 1۰۰۰ تن درخواست دارند و باید از طریق مرا

خدماتی نیاز خود را تأمین نمایند.
وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته حدود 5۰۰۰ مشتری ُخرد نیازهای 
کز خدماتی فوالد مبارکه تأمین کرده اند و جای خوشحالی  خود را از مرا
کز خدماتی خود حدود 2۰۰  است که فوالد مبارکه توانسته از طریق مرا

هزار تن انواع محصوالت شرکت را بین این تعداد از مشتریان توزیع کند.

مدیر فروش داخلی فوالد مبارکه اظهار کرد: این شرکت بر آن است که 
کز خدماتی را افزایش دهد و در سال های آینده  درصد خرده فروشی در مرا
زیرساخت های مناسبی ایجاد کند تا تعداد مشتریان کوچکی که نیاز خود 

کز خدماتی تأمین می کنند، افزایش یابد. را از مرا
وی افزود: خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته در دو سال اخیر تعداد 
کز خدماتی نزدیک به 5۰  مشتریان مصرف کننده نهایی کوچک در مرا
درصد افزایش یافته است. این در حالی است که در سال های گذشته 
کز خدماتی فوالد مبارکه 3۰۰۰ مشتری بوده است.  تعداد مشتریان خرد و مرا
این افزایش تعداد مشتریان کوچک نشان از افزایش عرضه محصوالت 
کز خدماتی و بهبود شرایط برای تأمین هرچه بهتر  فوالد مبارکه در مرا
نیاز این دسته از مشتریان و همچنین حذف واسطه ها در بازار بوده 
است. امید می رود با این اقدامات، فوالد مبارکه بتواند محصوالت را 
با مناسب ترین قیمت و در زمان کوتاه تری به مصرف کنندگان نهایی 

تحویل دهد.
گفتنی است در پایان این جلسه برنامه ها و اهداف معاونت فروش و 
کز خدماتی تشریح  بازاریابی فوالد مبارکه برای سال آینده در حوزه مرا
کز خدماتی نیز  شد و در همین زمینه هر یک از مدیران و نمایندگان مرا

نظرات خود را ارائه کردند.

کز خدماتی فوالد مبارکه انجام شد؛ توسط مرا

غالمرضا سلیمی
معاون بهره برداری

محمد تاجمیر ریاحی 
مدیر فروش داخلی

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مطرح کرد؛

تولید فوالد و آهن اسفنجی ایران

 در دی ماه به ترتیب ۲6 و ۴۹ درصد 

کاهش یافت

محدودیت های شدید مصرف گاز باعث شد تا تولید 
فوالد ایران در دی ماه سال جاری با کاهش ۲6 درصدی نسبت 
به آذرماه به ۱ میلیون و ۹۵۵ هزار تن برسد. تولید آهن اسفنجی 
نیز در دی ماه با کاهش شدید ۴۹ درصدی نسبت به آذرماه 

سال جاری، به ۱ میلیون و ۱۲۰ هزار تن رسیده است.
بررسی پترومتالز نشان می دهد که خصوصًا قطعی و محدودیت 
گاز بر واحدهای احیا مستقیم، تأثیر بسیار مخربی داشته، 
به نحوی که تولید آهن اسفنجی کشور در دی ماه نسبت به 
آبان ماه امسال، ۶7 درصد کاهش یافته است که این کاهش 
معادل 2.3 میلیون تن است! تولید فوالد میانی کشور نیز در 
دی ماه، حدود 32 درصد کمتر از آبان سال جاری بوده است. 
در دی ماه سال جاری نسبت به آذرماه، تولید شمش فوالدی 
)بیلت و بلوم( و اسلب به ترتیب 24 و 3۰ درصد کاهش یافته است.

نگاهی دقیق تر به تأثیر محدودیت های گاز بر 
تولید آهن اسفنجی

بررسی روند تولید ماهانه آهن اسفنجی ایران توسط پترومتالز 
نشان می دهد که از آبان ماه امسال، تولید ماهانه آهن اسفنجی 
کشور کمتر از ماه مشابه سال قبل بوده است. در آبان 14۰1، تولید 
آهن اسفنجی 12 درصد کمتر از آبان سال گذشته، در آذرماه 
امسال 13 درصد کمتر از آذر سال گذشته و در دی ماه امسال 44 

درصد کمتر از دی ماه سال گذشته بوده است.
در واقع، آثار محدودیت های مصرف گاز به وضوح از دی ماه 
امسال قابل مشاهده است. علی رغم مدیریت بهتر کمبود برق 
در تابستان امسال، شاهد این هستیم که کمبود گاز در سال 
جاری، تأثیر شدیدتری بر صنعت فوالد نسبت به سال گذشته 

داشته است.
نگاهی به روند ماهانه تولید فوالد میانی ایران

، اثر خود را بر تولید فوالد ایران عمدتًا در  محدودیت های گاز
دی ماه سال جاری نشان داده است. علی رغم، ظرفیت های 
فوالدسازی که در یک سال اخیر به بهره برداری رسیده اند، در 
دی ماه امسال تولید فوالد میانی کشور 8 درصد کمتر از دی ماه 
سال گذشته است. در دی ماه 14۰1، نسبت به آذر امسال، اما 
تولید فوالدی میانی کشور 2۶ درصد کاهش یافته است. دی 
دی ماه امسال، تولید اسلب ایران 14 درصد کمتر از دی ماه سال 
گذشته بوده و تولید بیلت و بلوم نیز 3 درصد کمتر از دی ماه سال 

گذشته بوده است.
    منبع: پترومتالز

برگزاری جلسه ارتقای ایمنی ناحیه حمل ونقل و پشتیبانی
جلسه ارتقای ایمنی ناحیه حمل ونقل و پشتیبانی با 
حضور مدیران، رؤسا، سرپرستان، شیفت فورمن ها و 
مدیران و مسئولین شرکت های پیمانکاری این ناحیه 

در سالن جلسات واحد آموزش برگزار شد.
 در این جلسه، ابتدا مغایرت های ایمنی پیمانکاران و واحدها، نمرات 
ارزیابی ایمنی پیمانکاران، اهمیت صدور مجوزهای موقت برای نفرات 
بیرونی براساس نوع فعالیت مشخص شده، حوادث و شبه حوادث ناحیه 
و واحدها با هدف درس آموزی و جلوگیری از تکرار حوادث تشریح و مقرر 
ع وقت، تمهیدات مناسب  شد ضمن رفع همه موارد و مغایرت ها در اسر

برای کنترل رفتارهای ناایمن در نظر گرفته شود.
در ادامه این جلسه شفیع زاده مدیر حمل ونقل و پشتیبانی فوالد مبارکه 

به بیان اهمیت رعایت کامل دستورالعمل ها و گردشکارها در سازمان 
پرداخت و به نظارت دقیق بر اجرای ایمن فعالیت ها توسط مسئولین 
واحدها و شیفت فورمن ها و پیگیری مصوبات جلسات آنالیز تا حصول 

کید کرد. نتیجه تأ
گی های منحصربه فرد ناحیه حمل ونقل و  کرد: از ویژ وی تصریح 
کنده  پشتیبانی می توان به تنوع فعالیت ها و محیط های وسیع و پرا
تحت پوشش این ناحیه در کل فوالد مبارکه اشاره کرد. این تنوع فعالیت 
و وسعت، نظارت بیشتر و مستمر را می طلبد که با این شرایط نظارت 

همکاران بر حجم وسیعی از فعالیت ها قابل تقدیر است.
گفتنی است در پایان این جلسه مشکالت و چالش های ایمنی 

پیمانکاران ناحیه حمل ونقل پشتیبانی مورد بررسی قرار گرفت. 
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انتخاب شرکت فوالد امیرکبیر کاشان 

به عنوان واحد نمونه استانی

 در حوزه استاندارد

ضرورت تأمین زیرساخت ها، هم زمان 

با ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی

افزایش سرمایه ۱۵ درصدی »ذوب« ثبت شد
بهره برداری رسمی از واحد تولید کنسانتره آهن شهرستان 
زیرکوه در خراسان جنوبی

، نماینده  کنسانتره آهن شهرستان زیرکوه با حضور استاندار واحد تولید 
مردم شهرستان در مجلس شورای اسالمی، فرماندار زیرکوه، سرپرست 
کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی و جمعی از مدیران  اداره 
استان به بهره برداری رسید. حامد حسن نژاد، سرپرست اداره کل صنعت، 
معدن و تجارت خراسان جنوبی در این خصوص گفت: کارخانه کنسانتره 
ک هیراد با سرمایه گذاری حدود ۴۰۰ میلیارد تومان  آهن شرکت بارمان آسا
به عنوان بزرگ ترین واحد صنعتی این شهرستان، فعالیت خود را آغاز کرد.

افزایش سرمایه 1۵ درصدی شرکت ذوب آهن اصفهان در مرجع ثبت 
شرکت ها به ثبت رسید. پیشنهاد این افزایش سرمایه در ۲۶ مهر 1۴۰1 
این اساس سرمایه  بر  گردید.  ارائه  این شرکت  توسط هیئت مدیره 
این شرکت از ۶1 هزار و ۵۰۳ میلیارد و ۵۳۸ میلیون و ۵۵۴ هزار ریال 
به ۷۰ هزار و ۷۷۵ میلیارد و ۵۳۸ میلیون و ۵۵۴ هزار ریال افزایش 
یافت. این افزایش سرمایه ۹ هزار و ۲۷۲ میلیارد ریالی به منظور اصالح 
ساختار مالی شرکت انجام گرفت.

خبـــــر کوتاه

    گـــــــروه فــــــوالد مبــــــــارکه 

پس از ارزیابی های به عمل آمده، از سوی اداره کل 
استاندارد استان، شرکت فوالد امیرکبیر کاشان در سال ۱۴۰۱ نیز 
مانند سال های قبل توانست لوح تقدیر و تندیس واحد نمونه 

استاندارد را به خود اختصاص دهد.

 مدیرکل اداره استاندارد استان اصفهان:
دریافت این تندیس، نشان دهنده سطح باالی این 
شرکت در رعایت الزامات استانداردهای ملی در صنعت 

فوالد است

به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان، علی مالکی 
مدیرکل استاندارد استان اصفهان ضمن حضور در شرکت 
امیرکبیر کاشان و دیدار با مدیرعامل و مدیران این شرکت، با 
اهدای لوح تقدیر و تندیس، از اقدامات مدیریت و کارکنان شرکت 
در زمینه ارتقای کیفیت محصوالت مطابق با استانداردهای 

مربوطه قدردانی کرد.
 مدیرکل اداره استاندارد استان اصفهان با اشاره به دالیل عدم 
برگزاری مراسم تجلیل از واحدهای نمونه استاندارد، گفت: فوالد 
امیرکبیر کاشان بارها به عنوان واحد نمونه استاندارد انتخاب 
شده و این نشان دهنده سطح باالی این شرکت در رعایت الزامات 

استانداردهای ملی در صنعت فوالد است.

مدیرعامل شرکت امیرکبیر کاشان:
لوح تقدیر واحد نمونه استاندارد را به همه کارکنان 

شرکت تقدیم می کنم

شهرام عالی وند، مدیرعامل شرکت فوالد امیرکبیر کاشان نیز پس 
از دریافت این لوح تقدیر و تندیس، کسب این موفقیت را مرهون 
زحمات و همدلی مجموعه مدیریت و کارکنان شرکت دانست و 

گفت: این لوح را به همه کارکنان شرکت تقدیم می کنم.
وی با اشاره به پیشینه این شرکت در رعایت الزامات استاندارد 
گفت: محصوالت فوالد امیرکبیر کاشان فراتر از شاخص های کیفی 
تولید می شوند و گواهینامه ملی استاندارد دارند. این محصوالت 
، در بازارهای داخلی و صادراتی از جایگاه  به دلیل کیفیت برتر
ویژه ای برخوردارند و  این افتخار با تالش شبانه روزی همکاران 

شرکت به دست آمده است.
شایان ذکر است انتخاب واحدهای برتر براساس ارزیابی سازمان 
ملی استاندارد از جمله ارتقای سطح کیفی و تکنولوژی، استمرار 
در حفظ پروانه کاربرد عالمت استاندارد، نبود موارد نقص در 
محصوالت مورد ارزیابی، مشارکت واحد در تدوین استانداردهای 
ملی و بین المللی، میزان صادرات واحد تولیدی، تعداد کل 
پروانه های کاربرد عالمت استاندارد، دارا بودن گواهینامه سیستم 
مدیریت کیفیت، میزان فعالیت آموزشی مدیران و کارکنان کنترل 
کیفی و ارتقای فناوری، تدوین استانداردهای ملی، صادرات، درج 
مقاالت بین المللی و استمرار کاربرد پروانه از مهم ترین معیارها و 

نشان های استاندارد است.

رئیس هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در 
ح های توسعه شرکت صنایع آهن و فوالد  جلسه بررسی طر
سرمد ابرکوه با اشاره به اهمیت توسعه طرح های زنجیره فوالد 
در کشور گفت: توسعه صنعت در هر منطقه ای می تواند 
مشکالت و مزایایی برای مردم در پی داشته باشد که بخشی 
از پیامدهای آن اجتناب ناپذیر است، اما در صورت پیش بینی 
و تأمین زیرساخت ها ازجمله آب، برق، راه و گاز و پیوسته ای 
فرهنگی و اجتماعی، نه تنها از بروز مشکالت پیشگیری خواهد 
شد، بلکه موجب توسعه پایدار و بهبود فضای کسب وکار نیز 

می گردد.
گفتنی است شرکت صنایع آهن و فوالد سرمد در 15 کیلومتری 
شهرستان ابرکوه در استان یزد واقع شده است و در حال حاضر 

ساالنه 45۰ هزار تن انواع میلگرد تولید می کند.
منبع: تیتر ۲۰

کید رئیس هیئت مدیره چادرملو: تأ

عملکرد درخشان شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در ده ماهه سال 1401
با کسب رکوردهای روزانه و ماهانه حاصل شد؛

کارکنان بلندهمت شرکت ورق خودرو چهارمحال و 
بختیاری علی رغم محدودیت های برق در تابستان 
و گاز در زمستان موفق شدند با ثبت رکوردهای 
پی درپی روزانه و ماهانه و همچنین افزایش تولید در ده ماهه سال 
جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، کارنامه درخشانی از خود 
برجای گذارند و مسیر دست یابی به اهداف ساالنه شرکت را هموارتر 

سازند.
 خبرنگار روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در پی 
کسب این موفقیت ها با برخی از مدیران و مسئوالن این شرکت گفت وگو 

کرده است. ماحصل این گفت وگوها را در ادامه می خوانید.

نوید ایزدی، مدیر ارشد کارخانه ورق خودرو چهارمحال و بختیاری:
استراتژی و راهبرد مؤثر شرکت و همدلی کارکنان از 

عوامل مهم کسب موفقیت های شرکت
دست یابی به این اهداف در راستای اجرای برنامه های بلندمدت 

شرکت و تعامل مطلوب با بازار و توجه هرچه بیشتر به نیاز مشتریان 
محقق گردید. این در حالی است که کارکنان شرکت مصمم اند که در 
سایه همدلی و مودت فزاینده، به نتایج بهتری در تولید محصوالت 

کیفیت  دست یابند. با
اسـتراتژی و راهبـرد مؤثـر شـرکت در توسـعه کمـی و کیفـی محصـوالت، 
کید بـر تفکر مبـدل کردن  اسـتفاده از تمامـی ظرفیت های موجـود، تأ
شـرکت بـه سـازمانی سـرآمد بـا تکیه بـر سـرمایه های انسـانی کارآمـد و 
همدل همه نواحـی، انجام تعمیـرات اساسـی سـازمان در زمان هایی 
کـه خطـوط بـا محدودیـت مصـرف انـرژی مواجـه بـوده و در نهایـت 
چابک سـازی سـازمان بـرای شـرایط بهتـر از اصلی تریـن دالیـل کسـب 

ایـن موفقیت هـا بـوده اسـت.
اسـتراتژی و تمرکـز اصلـی شـرکت بـر رسـیدن هرچـه سـریع تر بـه ظرفیـت 
نامی، با رعایت تمامی اصول و الزامات استانداردهای ملی و بین المللی 
اسـت و در همیـن راسـتا از حمایت هـای بی شـائبه مدیرعامـل و 

تالش هـای بی دریـغ کارکنـان شـرکت قدردانـی می گـردد.

فردین علیمیرزایی، مدیر بهره برداری شرکت ورق خودرو چهارمحال 
و بختیاری:

کسب رکوردهای روزانه، ماهانه و عملکرد درخشان 
ده ماهه علی رغم محدودیت

کارکنـان شـرکت موفـق شـدند در دی مـاه سـال جـاری، رکـورد تولیـد 
27۰۰8 تـن تولیـد ورق گالوانیـزه را به عنـوان یـک رکـورد ماهانـه جدیـد 
در کارنامـه خود ثبـت کننـد. ثبت رکـورد قبـل مربـوط بـه فروردین ماه 
سـال جـاری بـه میـزان 2۶813 تـن بـوده اسـت کـه ۹۹5 تـن افزایـش را 

نشـان می دهـد.
همچنین رکورد تولید روزانه در تاریخ 14 بهمن ماه سال جاری به میزان 
1۶۰2 تن ثبت گردید.  این در حالی است که رکورد قبلی در 8 تیرماه سال 

جاری و به مقدار 158۶ به ثبت رسیده بود.
در شـرایطی کـه محدودیـت انـرژی و به ویـژه بـرق و گاز ترمـز تولیـد را 
در همـه کارخانه هـای کشـور کشـیده بـود، همدلـی و تـالش مدیـران 
و کارکنـان شـرکت بـا ارتقـای بهـره وری نیـروی انسـانی و اسـتفاده 

کثری از تجهیـزات مؤثـر واقع شـد؛ به نحوی که در ده ماهه سـال  حدا
جاری رکورد تولید به 2۰3 هزار و 822 تن رسید. شایان ذکر است که در 
مدت مشـابه سـال قبل 2۰۰ هزار و 883 تن محصول تولید شـده بود.

مهدی محمدی، رئیس دفتر فنی شرکت ورق خودرو:
ارتقا و بهبود شاخص های تولید و تعمیرات از علل مهم 

و اساسی کسب موفقیت ها
جهت ارتقای سطح فرایندهای تولیدی و تعمیراتی شاخص هایی 
تعریـف شـده کـه به صـورت مسـتمر رصـد می شـود و متناسـب بـا 
شـرایط شـاخص، اقـدام مناسـب تعریـف می گـردد. ایـن امـر سـبب 
بهبود روند شـاخص های کمی و کیفـی ازجملـه IU و PDW گردیده 

اسـت.
امیدواریم با بهتر شدن شرایط تولید و کاهش محدودیت های انرژی 
بتوانیم در سایه همدلی و تالش همه مدیران و کارکنان شرکت به 

موفقیت های ارزنده تری دست یابیم.

 کلنگ زنی  احداث مدرسه دوازده کالسه 
فوالد هرمزگان در شهرک پیامبر اعظم )ص( 

گان،  گزارش روابط عمومی شرکت فوالد هرمز به 
عملیات احداث مدرسه دوازده کالسه فوالد هرمزگان 
در راستای مسئولیت های اجتماعی این شرکت، 
در شهرک پیامبر اعظم )ص( با حضور مهدی دوستی استاندار 
گان،  گان، عطاال�ل معروفخانی مدیرعامل شرکت فوالد هرمز هرمز
محسن تابش و محمدرضا بنائیان اعضای هیئت مدیره شرکت فوالد 
هرمزگان، محمد مرودی فرماندار بندرعباس و محمد قویدل مدیرکل 

آموزش وپرورش استان هرمزگان، آغاز شد.
فوالد هرمزگان؛ بنگاه نمونه در زمینه  مسئولیت های اجتماعی

در این مراسم، استاندار هرمزگان ضمن تبریک فرارسیدن دهه فجر و 
تقدیر و تشکر از دست اندرکاران احداث مدرسه دوازده کالسه به ویژه 
مدیرعامل فوالد هرمزگان گفت: شرکت فوالد هرمزگان یکی از بنگاه های 

نمونه در زمینه مسئولیت های  اجتماعی در استان هرمزگان است.
مهدی دوستی افزود: در زمینه مسئولیت های اجتماعی، نمی توان یک 
بنگاه یا شرکت را ملزم به انجام فعالیت کرد؛ بلکه مسئوالن استانی باید نیاز 
خود را برای بنگاه ها مطرح کنند تا خود بنگاه ها در این زمینه پیش قدم 
شوند. خوشبختانه بسیاری از صنایع استان هرمزگان، به ویژه شرکت 
فوالد هرمزگان، پس از طرح نیازها، به سرعت پای کار می آیند و به عمران 

و آبادانی استان کمک می کنند. 
وی خاطرنشان کرد: اخیرًا بسیاری از هنرستان های تخصصی تجهیز 
شده؛ به طوری که در یک ماه اخیر، حدود پنج میلیارد تومان تجهیزات 

جدید برای دو هنرستان پاالیشگاه و فوالد خریداری شده است.
استاندار هرمزگان در پایان از مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و 

مسئوالن شرکت فوالد هرمزگان به دلیل اهتمام و توجه به مسئولیت های 
اجتماعی، به ویژه در حوزه آموزش وپرورش، تشکر و ابراز امیدواری کرد 
استانداری هرمزگان با کمک فوالد هرمزگان بتوانند استان و کشور را به 

جایگاه واقعی و درخور برسانند.
همدلی در راستای آبادانی و توسعه استان هرمزگان

در ادامه مراسم، عطاال�ل معروفخانی با تقدیر از تالش های استاندار 
هرمزگان در زمینه توسعه استان و اهتمام ایشان به حل چالش های 
بنگاه های صنعتی گفت: احداث مدرسه دوازده کالسه در استان هرمزگان 
با هماهنگی و همکاری استانداری به سرانجام رسید و فوالد هرمزگان با 
تصویب این موضوع در هیئت مدیره به عنوان انجام مسئولیت های 
اجتماعی، در این امر پیشگام شد. توسعه آموزش در استان هرمزگان جزو 
اولویت های نخست فوالد هرمزگان و مسئوالن استانی به ویژه استاندار و 

مدیرکل آموزش وپرورش استان است.
وی افزود: خوشبختانه استان هرمزگان در زمینه آغاز طرح های توسعه ای 
با حضور استاندار جدید پیشرفت خوبی داشته و با توجه بیشتر به حوزه 
تعلیم و تربیت، نخستین اقدام فوالد هرمزگان هنرستان فنی فوالد و 
دومین حرکت، احداث مدرسه دوازده کالسه شهرک پیامبر اعظم )ص( 

بوده است.
مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان، همدلی و هماهنگی میان اعضای 
هیئت مدیره شرکت را یکی از رموز موفقیت شرکت به ویژه در زمینه 
مسئولیت های اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: فوالد هرمزگان در 
سال های اخیر در همه عرصه های مسئولیت های اجتماعی پیشرو و 

پیشگام صنایع بوده است. 

در راستای مسئولیت های اجتماعی فوالد هرمزگان صورت گرفت؛
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با هدف ایجاد یکپارچگی در امنیت سایبری صورت گرفت:

خبر  کوتاه

داده های انجمن جهانی فوالد نشان می دهد اوکراین در سال ۲۰۲۲ به 
رتبه ۲۵ در رتبه بندی جهانی میان ۶۴ کشور تولیدکننده فوالد سقوط 
کرد. این در حالی است که در سال ۲۰۲1، این کشور در رتبه بندی 
جهانی تولید فوالد در رتبه چهاردهم بود. فوالدسازان اوکراینی حدود 
۶.۲۶ میلیون تن محصوالت فوالدی تولید کردند. این رقم نسبت به 
سال ۲۰۲۲ حدود ۷۰.۷ درصد افت داشته است. اوکراین در سال ۲۰۲1 
تولید محصوالت فوالدی را به ۲1.۴ میلیون تن رسانده بود.

کی از آن است که تقاضای فوالد ساختمانی در ژاپن سال  گزارش ها حا
۲۰۲۳ رونق خواهد داشت. انتظار می رود سرمایه گذاری در بخش 
ساخت وساز امسال ۳.۴ درصد بهبود ساالنه داشته باشد و به ۶۹.۹ هزار 
که سرمایه گذاری هر دو بخش خصوصی و دولتی  میلیارد ین برسد؛ چرا
امسال بهبود خواهد داشت. با بهبود بازارهای جهانی و خروج از بحران 
کرونا امیدواری بازارهای فوالد به رونق ساخت وساز بیشتر شده و تقاضای 
بخش های دیگری چون صنایع تولیدی و... باثبات برآورد شده است.

 گــــــروه فـــــوالد مبــــــــارکه      

سقوط اوکراین در رتبه بندی جهانی تولید فوالد رونق تقاضای فوالد ساختمانی در ژاپن

هم زمان با ایام پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، 
گانه ای روز سه شنبه هیجدهم  طی آیین های جدا
کز خدماتی  بهمن ماه چندین پروژه توسعه در مرا
هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان کلنگ زنی و تعدادی از پروژه های 

دیگر نیز وارد فاز بهره برداری شد.
به گزارش روابط عمومی هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان، در بخش 
نخست این مراسم، پروژه های شرکت آهن و فوالد کاسپین قزوین با 
حضور احمد سعیدبخش مدیرعامل هلدینگ آتیه فوالد، مدیران شعب 
مرکزی بانک های استان قزوین، مسئولین شهرک های صنعتی، مدیران 
عامل شرکت های تولیدی و اعضای هیئت مدیره آهن و فوالد کاسپین، 
به این شرح  افتتاح و یا کلنگ زنی شد: 1-افتتاح سالن شماره 2 و انبار 

به مساحت 24۰۰ مترمربع  جهت تعبیه خطوط جدید برش و ظرفیت 
انبارش تا 7 هزار تن انواع محصوالت فوالدی و بهره برداری از دو دستگاه 
جرثقیل سقفی در این سالن به ظرفیت 32 و 1۶ تن با ارتفاع مفید 8 متر 
جهت تخلیه و بارگیری انواع محصوالت؛ 2-کلنگ زنی خط برش طولی با 
ضخامت از ۰/4 تا 2 میلی متر با میانگین برش کاری 5۰۰ تن در ماه به منظور 
 ، تأمین نیاز تولیدکنندگان قطعات خودرو، تولیدکنندگان کپسول گاز
کلنگ زنی  صنایع پروفیل سازی و تولیدکنندگان صنایع برودتی؛ 3-

ساختمان اداری.
بنا بر این گزارش، در بخش دوم این مراسم نیز سالن شماره 2 و خط 
برش شرکت پارس فوالد مبین با حضور مدیرعامل هلدینگ آتیه فوالد 
نقش جهان و هیئت همراه، مدیران شرکت دانا فوالد سمنان و جمعی 

از صنعتگران شهرک صنعتی شمس آباد به این  شرح افتتاح شد و به 
بهره برداری رسید: 1-افتتاح سالن شماره 2 تولید و انبار به مساحت 3825 
مترمربع جهت تعبیه خطوط جدید برش و ظرفیت انبارش تا 1۰ هزار تن 
انواع محصوالت پوشش دار که توسط شرکت دانا فوالد سمنان ساخته و 
تکمیل شده است؛ 2-بهره برداری از دو دستگاه جرثقیل سقفی در سالن 
مذکور به ظرفیت های 32 و 1۰+25 تن با ارتفاع مفید 8.5 متر جهت تخلیه 
و بارگیری انواع محصوالت؛ 3-بهره برداری از یک خط اسلیتر جهت برش 
انواع محصوالت از ضخامت ۰.5 تا 1.5 میلی متر با ظرفیت تولید روزانه 
حداقل 5۰ تن؛ 4-بهره برداری از یک خط برش شیت نیمه اتوماتیک 
جهت برش محصوالت از ضخامت 2 تا ۶ میلی متر با ظرفیت روزانه 8۰ تن؛

5-بهره برداری از یک دستگاه گیوتین با دهانه 3 متر با توان برش انواع 

ورق تا ضخامت 12 میلی متر جهت بلنکینگ با ظرفیت روزانه 1۰ تن.
شایان ذکر است با بهره برداری از تجهیزات جدید این شرکت امکان 
ارائه خدمات برش بر روی تمام محصوالت تخت فوالدی فراهم شده و 
صنایع جدیدی ازجمله تولیدکنندگان لوله و پروفیل سبک، لوازم خانگی، 
قطعه سازان و... به جمع مشتریان خدمات شرکت افزوده خواهند شد؛ 
ضمن اینکه با افزایش فضای سالن تولید، امکان توسعه تجهیزات و 
راه اندازی ماشین آالت فرمینگ یا تولید محصوالت نیز فراهم آمده است.

همچنین در تاریخ 12 بهمن ماه طی مراسمی با حضور معاون راهبردی و 
امور شرکت های هلدینگ آتیه فوالد و اعضای هیئت مدیره شرکت فوالد 
گرس به مساحت ۶7۰  گرس چهارمحال، ساختمان اداری شرکت فوالد زا زا

مترمربع افتتاح شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.

تیه فوالد نقش جهان افتتاح و کلنگ زنی چندین پروژه توسعه در مراکز خدماتی هلدینگ آ
آتیه فوالد نقش جهان بر مدار توسعه؛

ایجاد مدیریت کسب وکار امنیت سایبری

 در شرکت ایریسا

شــرکت ایریســا به منظور ایجاد یکپارچگــی در امنیت 
کوسیستم در این  سایبری حوزه های IT و OT و ایجاد یک ا
زمینــه و همچنیــن بــرای بهره گیــری و تجمیــع توانمندهــای 
شــرکت های همکار و مدعی در حــوزه امنیت ســایبری و در 
نتیجــه ارائــه بهتریــن راه حل هــا بــه مشــتریان، »مدیریــت 

کسب وکار امنیت سایبری« را ایجاد کرد.
مدیر امور کسب وکار امنیت سایبری شرکت ایریسا با اعالم این 
کید و نیاز مشــتریان از جمله شــرکت  خبر افــزود: با توجه بــه تأ
فوالد مبارکه و تأیید هیئت مدیره شــرکت ایریسا، این مدیریت 

در شرکت ایریسا تشکیل شد.
 رسول مشکین فام، اضافه کرد: امنیت فضای تبادل اطالعات 
همواره یکی از دغدغه های کالن سیاست گذاران کشور بوده، به 
همین منظور سازمان های تخصصی دولتی در خصوص امنیت 
اطالعات مانند سازمان پدافند غیرعامل، ســازمان افتا و... در 

کشور شکل گرفته است.
مدیر امور کســب وکار امنیت سایبری خاطرنشــان کرد: تأمین 
امنیت زیرســاخت های اطالعاتــی و ارتباطی صنایع کشــور در 
عصری که تمامی فعالیت هــای صنایع به ســمت الکترونیکی 
شــدن ســوق یافته، به یکی از مهم ترین شــاخصه های توسعه 
تبدیل شده است. به همین منظور استفاده از یک طرح جامع 
امنیت برای ارتباطات می تواند در حفظ دستگاه ها، تجهیزات 
و زیرســاخت های حیاتــی در صنعت کشــور در مقابل حمالت 

الکترونیکی مؤثر واقع شود.
وی یادآور شــد: ســازمان های صنعتی تمایل بســیاری جهت 
به روزرســانی سیســتم های صنعتی بــا رویکــرد Industry 4.0 و 
حرکت به سمت کارخانه هوشمند دارند. مضاف بر اینکه حرکت 
به سمت کارخانه هوشمند و پیاده سازی ارکان انقالب صنعتی 
چهارم، مستلزم افزایش ارتباط و افزایش گردش اطالعات است.
کید کرد: یکی از نیازهای مهم سازمان ها، دریافت  مشکین فام تأ
راه حل جامع، ترجیحًا بومی و یکپارچه جهت تضمین امنیت 

فضای تبادل اطالعات در سیستم های IT و OT است.
 به گفته مدیر امور کسب وکار امنیت سایبری، نگرانی مدیران 
ارشــد ســازمان ها و صنایــع پــس از افزایــش گــردش اطالعات، 
امنیت ایــن حوزه اســت کــه این مهــم، لزوم نــگاه ویژه شــرکت 
ایریسا به عنوان شرکت فعال در حوزه IT و OT در صنایع کشور 

را می طلبد.
وی تصریح کــرد: با توجه به تنوع کســب وکار ایریســا، لزوم نگاه 
یکپارچه به حوزه امنیت بیش ازپیش احساس می شد و این نیاز 

از طرف مشتریان ایریسا نیز همواره عنوان شده است.
مشــکین فام، کســب وکار جدیــد را تکمیل کننــده محصوالت و 
خدمات دیگر ایریسا برشمرد و افزود: تشکیل تیم های تخصصی 
و مســتقل از همــه کســب وکارهای موجــود شــرکت ایریســا در 
قالب یک مدیریت جهت تمرکز بر موضوعات ذکرشــده یکی از 

راهکارهای پیش رو جهت پاسخ به نیاز مشتریان است.

یتی«  در گروه توکافوالد برگزاری دوره آموزشی »بازی های مدیر

آیین افتتاح واحد خردایش ۲ و کلنگ زنی
 کارخانه کنسانتره ۲50 هزار تنی شرکت »راهبران فوالد اصفهان«

دوره آموزشی »بازی های مدیریتی« همگام با آخرین 
متدهای آموزشی شرکت های بزرگ و سرآمد جهان، 
با هدف آموزش تخصصی مدیران هلدینگ توکافوالد 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی هلدینگ سرمایه گذاری توکافوالد، در پی افتتاح 
و راه اندازی مرکز آموزش های تخصصی و مدیریتی این هلدینگ، این 
مرکز در راستای اهداف کالن علمی و آموزشی شرکت مادر،  برای نخستین 
بار در اصفهان، دوره آموزشی »بازی های مدیریتی« را برای جمعی از 
مدیران گروه سرمایه گذاری توکافوالد برگزار کرد.این دوره با عنوان »بازی 
جدی کوک ساز تغییر« با هدف چابک سازی سازمانی و با اجرای 1۰ بازی 
جدی مدیریتی در زمینه های ارتباطات، رهبری، مسئولیت پذیری، 
کار تیمی، حل مسئله، مدیریت پارادوکس، خالقیت، تفویض اختیار، 
استعدادشناسی و ارزش های سازمانی توسط تسهیلگر بین المللی، دکتر 
کاچیهو  ک ره آل محمد، دارنده دکتری مدیریت از دانشگاه تا سعید خا

ژاپن در مجموعه فرهنگی- ورزشی مجموعه فردوس برگزار شد.
آموزش مدیران و سرمایه های انسانی با روش »بازی های مدیریتی« یکی 
از آخرین متدهای بین المللی در شرکت های بزرگ و سرآمد جهان است 
که گروه سرمایه گذاری توکافوالد با هدف به روزرسانی ابزارها و روش های 
آموزش سرمایه های انسانی خود و همگام با آخرین تحوالت جهانی 
در این زمینه، جمعی از مدیران هلدینگ، مدیران عامل شرکت های 
زیرمجموعه و مدیران بخش های مختلف آن ها را از طریق این دوره، با 

مهارت های تخصصی مدیریت آشنا ساخت.
گفتنی است شرکت توکانیرو سپاهان، از شرکت های تابعه هلدینگ 
سرمایه گذاری توکافوالد که مسئولیت اساسی آموزش نیروی انسانی و 
مدیریت مرکز آموزش های تخصصی و مدیریتی گروه توکافوالد را بر عهده 
دارد، مجری و برگزارکننده دوره بازی های مدیریتی بوده و دیگر برنامه های 
آموزشی نوآورانه با هدف ارتقای دانش و مهارت سرمایه های انسانی نیز 

در دستور کار این شرکت قرار دارد.

آیین افتتاح واحد خردایش ۲ و کلنگ زنی کارخانه 
کنسانتره ۲۵۰ هزارتنی شرکت »راهبران فوالد اصفهان« 
از شرکت های گروه سرمایه گذاری توکافوالد، با حضور 
مدیرعامل این گروه، مدیرعامل شرکت راهبران فوالد اصفهان و 

جمعی از مدیران این دو شرکت برگزار شد.
توکافوالد همگام با سیاست های فوالد مبارکه در حال 

ایفای نقش در تولید پایدار است
احمدرضا سبزواری مدیرعامل گروه سرمایه گذاری توکافوالد در حاشیه 
این مراسم در گفت وگو با خبرنگار ایراسین اظهار کرد: این شرکت در 
حوزه های مختلف، ازجمله معادن و نسوزها سرمایه گذاری کرده و در 
زمینه معادن، دو شرکت »راهبران فوالد اصفهان« و شرکت »تهیه و تولید 

مواد اولیه استقالل سپاهان« فعال هستند.

کنون بالغ بر 3۰۰ میلیارد تومان برای احداث  وی افزود: شرکت توکافوالد تا
خط دوم خردایش و احداث و راه اندازی کارخانه کنسانتره سرمایه گذاری 
کرده است که با بهره برداری از خط دوم خردایش، 5۰ نفر به صورت 
مستقیم و ۹۰ نفر به صورت غیرمستقیم در مجموعه معدن اسفندار 
مشغول به کار می شوند و این موضوع که در قالب مسئولیت های 
اجتماعی گروه توکافوالد تعریف می شود، این منطقه کمتر برخوردار را از 

نظر اقتصادی و اشتغال زایی رشد می دهد.
کرد: این معدن  گروه سرمایه گذاری توکافوالد تصریح  مدیرعامل 
نزدیک ترین معدن فلزی به مجتمع فوالد مبارکه در بین شرکت های گروه 
فوالد مبارکه است. آزمایشگاه تعبیه شده در این مجموعه نیز می تواند به 
کیفیت در این مجموعه کمک کند تا به پایداری تولید در صنعت  تولید با

فوالد کمک کند.

تالش »راهبران فوالد اصفهان« برای تأمین بخشی از 
کنسانتره بزرگ ترین فوالدساز کشور

محمد جاوری رئیس هیئت مدیره شرکت راهبران فوالد اصفهان نیز 
بیان داشت: ساالنه حدود 2۰ میلیون تن کنسانتره در گروه فوالد مبارکه 
نیاز است و گروه توکافوالد بخشی از این کنسانتره را از شرکت راهبران فوالد 
اصفهان تأمین می کند تا در این زمینه به سهم خود مؤثر باشد. این اولین 
قدم از اقدامات این شرکت برای تأمین کنسانتره موردنیاز بزرگ ترین 
فوالدساز کشور است و امیدواریم این شرکت در ادامه، ظرفیت های 

بیشتری را برای تأمین مواد اولیه صنعت فوالد کشور ایجاد کند.
 آغاز عملیات اجرایی احداث کارخانه ۲۵۰ هزار تنی 

تولید کنسانتره راهبران فوالد اصفهان
سیدعلی صدری مدیرعامل شرکت راهبران فوالد اصفهان نیز اظهار 

کرد: معدن سنگ آهن اسفندار این شرکت 4.5 کیلومترمربع مساحتی 
کتشافی انجام شده در دو مرحله و برداشت  دارد و طی گزارش های ا
7 هزار گمانه، دارای ذخیره 7 میلیون تن سنگ آهن مگنتیت با عیار 

میانگین 22 است.
وی گفت: ظرفیت تولید این معدن با راه اندازی خط دوم خردایش به 35۰ 
تن بر ساعت افزایش یافته و قادر به تولید 2۰ هزار تن سنگ دانه بندی با 

عیار 45 تا 5۰ است.
ک کارخانه آتی  مدیرعامل شرکت راهبران فوالد اصفهان افزود: تأمین خورا
کنسانتره با ایجاد خط اول و دوم خردایش محقق می شود که تا 1۰ سال 
ک، پاسخگوی کارخانه کنسانتره است. همچنین این کارخانه  این خورا
ک  با ورود عیار 3۰ برنامه ریزی  شده تا ماده معدنی موجود بتواند خورا

کارخانه کنسانتره با ظرفیت تولید 25۰ هزار تن در سال را تأمین کند.

با هدف آموزش تخصصی مدیران انجام شد؛

همزمان با دهه مبارک فجر برگزار شد؛

سید مهدی سجادی، مسئول واحد HSE شرکت فوالد 
امیرکبیر کاشان، برای اولین بار در تاریخ تکواندو شهرستان کاشان 
موفق به کسب مدرک داوری درجه دو رشته »پومسه« کشوری از 

فدراسیون تکواندو جمهوری اسالمی ایران گردید.

افتخارآفرینی یکی از کارکنان

 فوالد امیرکبیر کاشان در عرصه ورزش
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       بـــــــــــــــازار

کاهش تولید محصوالت فوالدی چین

خبــــــــــــــــر       

سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت  به وضعیت تأمین گاز 
و برق واحدهای تولیدی پرداخت  و  گفت: سال هاست مشکل 
که  گاز در واحدهای تولیدی وجود دارد؛ چرا قطعی برق و 
سرمایه گذاری در دهه گذشته برای توسعه شبکه برق و گاز صورت 
نگرفته است. در موضوع برق با وزارت نیرو برای ساخت 14 هزار 
کنون نیز برخی از واحدهای  مگاوات نیروگاه توافق کردیم و هم ا
صنعتی نیروگاه در حال احداث دارند که اولین آن 5۰۰ مگاوات در 
سمنان راه اندازی شده است. همچنین یکی دیگر از نیروگاه ها نیز 

برای فوالد مبارکه بوده که راه اندازی می شود.
کید کرد: در حوزه برق به این نتیجه رسیدیم که  فاطمی امین تأ
نمی توانیم منتظر توسعه صنعت برق در بخش های خارج از 
صنعت بمانیم؛ بر همین اساس این کار را آغاز کردیم تا طی یک 
برنامه سه ساله بتوانیم از تأمین برق واحدهای تولیدی اطمینان 
داشته باشیم و تولید کمترین آسیب را ببیند. البته بخش دیگر را 

باید کاهش مصرف دنبال کنیم.
کره کردیم تا در  وی اضافه کرد: در حوزه گاز نیز با وزارت نفت مذا
حوزه پاالیشگاه و خط لوله های انتقال به لحاظ فنی و در حوزه 
کثر توان خود را به کار بگیریم تا  صنعت و معدن و تجارت حدا
عقب افتادگی در حوزه گاز به سرعت جبران شود. البته در این 
میان تدابیری هم صورت می گیرد به عنوان نمونه در تابستان 
امسال صنعت 4 درصد به نسبت مدت مشابه سال قبل برق 
بیشتری استفاده کرد و این امر با همکاری وزارتخانه ای صمت و 
نیرو با نظم خوبی انجام شد و قطعی های یک باره برق که به تولید 

خسارات وارد می کرد، از بین رفت.
   منبع: بورس نیوز

نایب رئیس و دبیر کل انجمن آهن و فوالد چین )CISA(، در جریان 
یک کنفرانس صنعتی اعالم کرد تولید محصوالت فوالدی در چین 
در سال ۲۰۲۲، با ۲.۲ درصد کاهش در سال به حدود 1.۰1 میلیارد 
تن رسیده است. دالیل کاهش تولید محصوالت فوالدی در چین 
ک و مستغالت بوده  کاهش رشد اقتصادی و کاهش بازار امال
است. پیش بینی شده بود که صادرات فوالد در پایان سال ۲۰۲۲ با 
رشد 1 درصدی ساالنه روبه رو شود.

خبر گروه فوالد مبارکه

کاهش مصرف محصوالت فوالدی در اتحادیه اروپا
 در سال ۲۰۲3

انجمن تولیدکنندگان فوالد اروپا )EUROFER( اعالم کرده میزان 
مصرف محصوالت فوالدی در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته، 
اما انتظارات مربوط به مصرف محصوالت فوالدی در سال ۲۰۲۳ اندکی 
بهبود یافته است. این انجمن پیش بینی کرده روندهای منفی سال 
گذشته در مورد میزان مصرف محصوالت فوالدی در اتحادیه اروپا در 
سال ۲۰۲۳ همچنان تأثیرگذار باشد، امامیزان کاهش مصرف محصوالت 
فوالدی در سال ۲۰۲۳ حدود 1.۶ درصد تخمین زده شده است.

توافق با وزارت نیرو 
برای ساخت ۱۴ هزار مگاوات نیروگاه

سهام

گهی آ

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

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهان

موضوع

ید، نصب، تست، راه اندازی، آموزش و تضمین عملکرد پروژه تعویض سیگلوکانورتر و درایوهای سکشن ها  طراحی، خر

و سایدگایدهای ورودی و خروجی، تابلوی برق، کلیدهای قدرت، رله های حفاظتی به همراه قطعات یدکی دوساله

ید، نصب، تست و راه اندازی  شرکت فوالد مبارکه قصد اجرای طراحی و مهندسی، خر

و تضمین عملکرد پروژه ارتقای سیستم سیکلوکانورتر قفسه های نورد سبا

راهبری و نگهداری مجموعه ویالھای شرکت فوالد مبارکه در نوشهر

ید، نصب و راه اندازی تجهیزات و ملزومات دو عدد جرثقیل 8 تن  خر

و دو عدد جرثقیل 5 تن در مجتمع فوالد سبا

ید، نصب و راه اندازی تجهیزات خر

 و ملزومات یک عدد دستگاه تسمه زن دوبل به همراه مارکر
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در شماره قبل خبرنامه فوالد،  به معرفی لیتیم یکی از 
پرتقاضاترین کامودیتی های  جهان پرداختیم.در 
این شماره از خبرنامه فوالد قصد داریم به وضعیت 
انتشار کربن و تالش هایی که کشورهای مختلف برای رسیدن به 

صفر خالص انجام داده اندبپردازیم. با ما همراه باشید.
صفر خالص

سال 2۰15 میالدی توافق نامه ای به نام پیمان پاریس شکل گرفت 
که در آن کشورهای زیادی متعهد شدند به سمت انتشار کربن صفر 
)صفر خالص( حرکت کنند. در واقع هدف اصلی این توافق داشتن 
کنش قوی تر نسبت به خطر تغییر اقلیم است؛ اما با گذشت نزدیک  وا
به ده سال، در حال حاضر انتشار گازهای گلخانه ای بیشتر از سال 2۰15 

میالدی است و چشم انداز روشنی هم پیش روی ما نیست.
از مجموع 137 کشوِر متعهد به تحقق صفر خالص، تنها هشت کشوِر 
 ،)Gabon( گابن ،)Comors( مجمع الجزایر قمر ،)Bhutan( بوتان
گاسکار )Madagascar(، گویان )Guyan(، نیووی )Niue(، پاناما  مادا
)Panama( و سورینام )Suriname( تا به امروز توانسته اند به صفر خالص 

 )World economic forum( دست پیدا کنند. مجمع جهانی اقتصاد
به این کشورها لقب سینک کربن )carbon sink( داده است. این 
کسید کربن منتشر کنند،  »سینک های کربن« ساالنه بیشتر از آنکه دی ا
کثر این کشورها، کوچک و دارای بخش های  آن را از جو جذب می کنند. ا
صنعتی محدود هستند و اقدامات حفاظت از محیط زیست را در اولویت 

قرار داده اند. 
124 کشور از مجموع 137 کشوِر متعهد به تحقق صفر خالص، یعنی 
تقریبًا ۹۰ درصد از آن ها قرار است که تا سال 2۰5۰ میالدی از شر کربن 
خالص شوند و به صفر خالص دست پیدا کنند. کشور اوروگوئه بر 
روی سال 2۰3۰ میالدی هدف گذاری کرده است و کشورهای فنالند، 
اتریش، ایسلند، آلمان و سوئد ترجیح داده اند که سال 2۰45 میالدی را 
به عنوان سال دست یابی به اهداف صفر خالص نشانه گیری کنند. تنها 
5 کشوِر استرالیا، سنگاپور، اوکراین، قزاقستان و بزرگ ترین منبع انتشار 
کربن در جهان یعنی چین، بر اساس هدف گذاری خود در سال 2۰۶۰ 
میالدی به صفر خالص دست پیدا خواهند کرد. جالب است بدانیم 
که 25 درصد از کل انتشار کربن در جهان مربوط به چینی هاست و باید 

دید آیا واقعًا موفق خواهند شد تا 27 سال دیگر صنایع خود را عاری از 
کربن کنند یا خیر. 

با اینکه هدف گذاری 2۰3۰ اوروگوئه از سایر کشورها نزدیک تر است، اما فعًال 
خبری از کربن زدایی در این کشور نیست و با یک رویکرد خوش بینانه 
در حال حاضر نزدیک ترین هدف گذاری برای تحقق صفر خالص در 
دولت سوئد است که انتظار می رود تا سال 2۰45 میالدی محقق شود. 
عالوه بر سوئد، 5 کشور دانمارک، فرانسه، مجارستان، نیوزلند و بریتانیا 
نیز کربن زدایی را در قانون خود به صورت رسمی تصویب کرده اند. کره 
جنوبی، کانادا، شیلی، اسپانیا و فیجی )Fiji(  نیز قانون کربن زدایی را در 
برنامه های خود قرار داده اند و فعًال در حال طی کردن مراحل اداری آن 
هستند. 24 کشور ازجمله برزیل، چین، آلمان و آمریکا نیز اهداف اقلیمی 

را به سیاست رسمی خود تبدیل کرده اند.
اما از 137 کشور متعهد، ۹۹ کشور یعنی حدود 72 درصد از این کشورها، 
در حال بررسی و تحقیق برروی اهداف اقلیمی هستند. یعنی فعًال به طور 
رسمی خبری از کربن زدایی در این کشورها نیست و صرفًا تعهد آن ها 
موجود است و نه برنامه رسمی آن ها. اما با گذر زمان و افزایش فشارها بر 

روی این کشورها، طولی نخواهد کشید که آن ها هم دست به کار شوند. 
الزم است درخواست ها از دولت ها، صنایع و سایر سازمان ها برای 
تقویت تعهدات خود به منظور رسیدن به انتشار صفر خالص، به طور 
فزاینده ای گسترش یابد؛ زیرا ناتوانی جوامع در محدود کردن و مقابله با 
تغییرات اقلیمی روزبه روز آشکارتر می شود و این مسئله ادامه حیات و 
رشد اقتصادی همه کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد. کشتی کره زمین 
متعلق به همه سرنشینان آن است و کسی نمی تواند با این ادعا که اینجا 

متعلق به من است، آن را سوراخ کند. 
  منابع:

www.carbon-neutrality.global  
www.climateactiontracker.org
www.weforum.org
www.visualcapitalist.com
www.statista.com
www.unfccc.int

وزیر صمت خبر داد:

 وضعیت انتشار کربن و تالش  کشورهای مختلف برای رسیدن به صفر خالص

   رصدخانه استراتژیک و آینده پژوهی شرکت فوالد مبارکه

کسید کربن به تفکیک کشور )۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱(   شکل ۱. انتشار دی ا

بازگشت دوباره 

شرکت فوالدساخت جنوب به بازار فوالد

با تغییرات مدیریتی و اصالح ساختار مالی شرکت فوالد 
 به بازار محصوالت 

ً
ساخت جنوب، این مرکز خدماتی مجددا

فوالدی بازگشت و فعالیت خود را از سر گرفت.
شرکت  متیل،  فوالد  هلدینگ  عمومی  روابط  گزارش  به 
فوالدساخت جنوب یکی از شرکت های هلدینگ فوالد متیل و 
شبکه دو فروش محصوالت تولیدی شرکت فوالد مبارکه در استان 
خوزستان است که در سال 1375 تأسیس شد. این شرکت بعد از 
گذراندن دوره گذار و کم شدن فعالیت هایش طی 3 سال اخیر، 
به تازگی فعالیت های خود را در زمینه فروش و خدماتی از قبیل 
برش، فرمدهی و توزیع محصوالت فوالد مبارکه در سطح استان 

آغاز کرده است.
رضا حیدری، مدیرعامل هلدینگ فوالد متیل، در بازدید میدانی 
کید  از کارخانه فوالدساخت جنوب در استان خوزستان، ضمن تأ
بر انجام وظایف سرویس سنتری محول شده به این شرکت، اظهار 
کرد: شرکت فوالدساخت جنوب دارای ظرفیت های مناسبی برای 
انجام فعالیت های بازرگانی و تولیدی است و می تواند با شناسایی 
بازارهای استان خوزستان و شهرهای هم جوار، همچون گذشته، 

به فروش محصوالت فوالد مبارکه در منطقه بپردازد.
وی همچنین با اشاره به تغییرات مدیریتی انجام شده در 
شرکت فوالدساخت جنوب و به مدار بازگرداندن این شرکت به 
فعالیت های مرتبط با آن، اظهار کرد: پیشتازی در تأمین و ارائه 
خدمات موردنیاز مشتریان که در چشم انداز این شرکت ترسیم 
شده، می تواند منجر به گسترش دامنه نفوذ شرکت فوالدساخت 
جنوب در توزیع و فروش محصوالت فوالدی در بازار منطقه شود 
و در نهایت شاهد دست یابی به بازارهای منطقه توسط این 

سرویس سنتر باشیم.
اخالق محمدیان مدیرعامل شرکت فوالدساخت جنوب نیز در 
حاشیه بازدید مدیرعامل هلدینگ فوالد متیل از این شرکت 
اظهار کرد: ظرفیت تولیدی برای استفاده از ورق های فوالد مبارکه 
در مجموعه فوالدساخت جنوب وجود دارد و می تواند باراندازی 
برای صادرات محصوالت فوالد مبارکه به کشورهایی همچون 

عراق و سوریه باشد.
شرکت  برای  صورت گرفته  بازطراحی  در  کرد:  تصریح  وی 
کرات انجام شده با  فوالدساخت جنوب و هماهنگی و مذا
مجموعه معاونت فروش فوالد مبارکه مقرر شد این مرکز خدماتی 
به عنوان شرکت مبدأ، وظیفه فروش و خدمات رسانی در سه 
استان خوزستان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده گیرد 
و نسبت به تأمین نیازهای صنایع این دو استان نیز اقدام کند 

که خوشبختانه مقدمات انجام این کار نیز صورت گرفته است. 

با تغییرات مدیریتی و اصالح ساختار مالی رخ داد؛

شرکت فوالد امیرکبیرکاشان در نظر دارد اسپیره خود را از طریق مزایده عمومی به فروش 
برساند. متقاضیان برای بازدید، دریافت اسناد مزایده و اعالم قیمت پیشنهادی، از 
تاریخ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ تا پایان وقت اداری۱۴۰۱/۱۱/۲۵ از ساعت 8 صبح تا ۱۵ به نشانی کاشان 

کیلومتر ۱۴ جاده اردستان، شرکت فوالد امیرکبیر کاشان، واحد بازرگانی مراجعه فرمایند.
ارائه ضمانت نامه به مبلغ 5 درصد قیمت پیشنهادی برای شرکت در مزایده الزامی است.

 شماره تماس کارخانه: ۰3155۰3833۹ و ۰3155۰3823۹

دفتر تهران: 22۶58351
دفتر اصفهان:8۹- 3۶۶5۰28۶

روابط عمومی فوالد امیرکبیرکاشان
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 کربن موجود در زیست توده از CO2 موجود در جو مشتق شده است که توسط 
فتوســنتز گیاهان یا جلبک هــا تثبیت می شــود. با در نظــر گرفتــن فرایند تولید 
زیست توده تا مصرف به عنوان یک کل، این منبع انرژی، کربن خنثی در نظر گرفته 

می شود، زیرا طی آن غلظت CO2 در جو تغییر نمی کند.
میکروجلبک ها  

از آن جهت که زیسـت توده طبیعی در دسترس محدود اسـت، برای اسـتفاده پایدار به عنوان 
یک منبع انـرژی تجدیدپذیر، تولید آن به صـورت مصنوعی ضروری اسـت. از این منظر، تولید 
زیسـت توده بـا اسـتفاده از ریزجلبک هـا در سـال های اخیـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. در 
گی هـای مناسـبی بـرای تولیـد زیسـت توده اسـت  مقایسـه بـا گیاهـان، ریزجلبک هـا دارای ویژ
کـه یکـی از آن هـا سـرعت رشـد زیـاد اسـت. سـرعت رشـد ریزجلبک هـا تـا حـد زیـادی بـه گونـه و 
سـویه آن بسـتگی دارد؛ به طوری کـه ریزجلبک هـای بـا سـرعت رشـد بـاال، مقـدار زیسـت توده را 
ک  در عـرض چنـد سـاعت دو برابـر می کننـد. عـالوه بـر ایـن، ازآنجا کـه بـرای کشـت آن هـا بـه خـا
نیـاز نیسـت، یکـی از مزایـای ریزجلبک هـا ایـن اسـت کـه کمتـر در معـرض تضـاد بـا زمین هـای 

کشـاورزی موجـود هسـتند.
بیش از 5۰ درصد وزنی زیست توده برخی میکروجلبک ها روغن است که این میزان حتی از درصد 
روغن موجود در گیاه پالم نیز بیشــتر اســت؛ بنابراین از آن ها به عنوان منابــع پایدار جهت تولید 

سوخت های زیستی از جمله بیودیزل یاد می شود.
تولید میکرو جلبک از ضایعات کارخانه فوالد   

شــرکت Nippon Steel در حال توســعه فناوری های مختلفی برای کاهش انتشــار CO2 است که 
شامل تحقیق در مورد تولید زیست توده با استفاده از ریزجلبک ها نیز می شود. در جدول 1 برخی 
از آالینده ها و ضایعات کارخانه فوالد و پتانسیل استفاده از آن ها در کشت میکروجلبک ها آورده 
گر تولید میکروجلبک در یک کارخانه فوالد عملیاتی شود، چنین فرایندی می تواند  شده است.ا

یک فناوری کاهش گاز CO2 مؤثر باشد.

انتخاب سویه میکروجلبک 
 NS001C را نشان می دهد. ســویه NS001C شــکل 1 نتایج مشاهده میکروســکوپ نوری ســویه 
یک جلبک تک سلولی بیضی شکل ســبز با قطر ســلولی تقریبًا 3 تا 8 میکرومتر است. در نتیجه 
تجزیه وتحلیل توالی ژنتیکی،   گفته شد که این سویه ارتباط نزدیکی با جنس Chlorella یا جنس 

Parachlorella دارد و می تواند یک جنس جدید و سویه جدید باشد.
کی 2۰ میلی گرم در لیتر باشد بیشتر است و با افزایش  سرعت رشد زمانی که غلظت نیتروژن آمونیا
ک نیز  ک به تدریج کاهش می یابد. ازآنجا که رشــد در غلظت بســیار باالیی از آمونیا غلظت آمونیا
ک برای کاربرد در فاضالب کک سازی  مشاهده می شود، سویه NS001C دارای تحمل کافی آمونیا
است. عالوه بر این، مشخص شد که دارای تحمل نمک نیز هست که رشــد را هم در آب شیرین 
و هم در آب دریا امکان پذیر می کند. بر اســاس این یافته ها، ســویه NS001C به عنوان یک سویه 

مناسب در نظر گرفته شد.
در شکل 2 جلبک ها روی بسترهای متخلخل در فاز گازی کشت داده می شوند. نور از طریق فاز 
گازی به جلبک ها می رسد، درحالی که آب و مواد مغذی از بسترهای پرشده با محیط کشت تأمین 

می شود. جلبک ها می توانند CO2 را از فاز گاز بگیرند و O2 را به داخل آن تخلیه کنند.
نتیجه گیری  

تولید زیست توده ریزجلبکی به عنوان یک فناوری برای کاهش انتشار CO2 توجه را به خود جلب 
کرده است. یک میکروجلبک تک سلولی )سویه NS001C( جداشده از تجهیزات تصفیه فاضالب در 
ک باال را نشان داد. در آزمایش هایی که در آن، سویه  کارخانه فوالد، میزان رشد زیادی با تحمل آمونیا
کثر بهره وری زیست توده 15.4  NS001C به کشت بستر سطحی در مقیاس کوچک اعمال شد، حدا
گرم بر مترمربع در روز بود. با استفاده مؤثر از نور خورشید در سیستم، بهره وری زیست توده 2۰ تا 3۰ 
گرم در مترمربع در روز را می توان تحقق بخشید. کشت بستر سطحی یک تکنیک امیدوارکننده برای 
کتور  دست یابی به تولید زیست توده باال در مقیاس بزرگ ریزجلبک هاست و باید توسعه یک بیورا

در مقیاس بزرگ را مورد مطالعه قرار داد.

 علم و فناوری       

امنیت سایبری

کشف شکل جدیدی از یخ با شباهت عجیبی به آب مایع کشف و تشخیص   مغز 3۱9 میلیون ساله یک ماهی

گرچه حالت جامد دارد،  محققان شکلی از یخ را مشاهده کرده اند که ا
که با نام یخ  اما ساختار مولکولی آن شبیه به آب مایع است. این ماده 
کریستالی  یخ های  برخالف  می شود،  شناخته  متوسط  چگالی  آمــورف 
که به طور طبیعی روی زمین به وجود می آیند، ساختار مولکولی منظمی 
ندارد. محققان باور دارند که این یافته می تواند در بررسی یخ های سطح 
سیاره های مختلف ازجمله قمر مشتری نیز حائز اهمیت باشد. نتایج این 
پژوهش در مجله Science منتشر شده است.

که ظاهرًا بیش از ۳1۹ میلیون  کشف مغزی شده اند  محققان موفق به 
سال قدمت دارد و ازاین رو، به عنوان قدیمی ترین مغز حفظ شده از یک 
مهره دار در طول تاریخ حیات روی زمین شناخته می شود. این مغز ظاهرًا 
درون جمجمه یک ماهی از دوره کربنیفر باقی مانده که متعلق به گروهی 
از جانوران عصر کربنیفر موسوم به پرتوبالگان است. فسیل این جمجمه 
حدود یک قرن پیش پیدا شده بود، اما محققان به تازگی دریافته اند که 
این فسیل مربوط به مغز است.

کره شمالی 
پشت سرقت رمزنگاری هارمونی

Riot Games هدف حمله هکرها

جست وجوی مقامات آلمانی 
برای یافتن »مجرمان« حمله به 

سرور وب سایت ها

هکرها ۱۰۰ میلیون دالر ارز دیجیتال را در حمله به پل 
Horizon به سرقت بردند، معامله گران از آن برای مبادله 
ک چین  توکن های دیجیتال بین شبکه های مختلف بال

استفاده می کنند.
از همان ابتدا گمان می رفت که هک Horizon  که متعلق به 
ک چین هارمونی مستقر در کالیفرنیاست، توسط هکرهای  بال
مرتبط با گروه Lazarus انجام شده باشد. اداره تحقیقات فدرال 
آمریکا )اف بی آی( این موضوع را تأیید کرده است. این آژانس 
بیان کرد مجرمان سایبری کره شمالی از Railgun)پروتکل 
حفظ حریم خصوصی(، برای برداشت ۶4 میلیون دالر اتریوم 
)ارز دیجیتال( استفاده کردند. بخشی از اتریوم سرقت شده به 
چند ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی ارسال و به بیت کوین 
تبدیل شد. FBI اعالم کرده است مبلغی از آن با هماهنگی 
انجام شده برای برخی از ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی 

مسدود شده است.
cybernews :منبع خبر    

شرکت سازنده بازی های رایانه ای )Riot Games( از 
طریق حمله باج افزار هدف حمله هکرها قرار گرفت. 
ک گذاری ایمیل باج گیری قصد  هکرها از طریق به اشترا
دریافت باج از شرکت داشتند که موفق به دریافت آن 
نشدند. آن ها مدعی شدند اطالعات بازیکنان در این 

حمله به مخاطره نیفتاده است.
همچنین هکرها اعالم کردند که موفق به سرقت کد منبع دو 
 Teamfight و League of Legends ،بازی موردعالقه طرفداران
Tactics، از یکی از پلتفرم های قدیمی شده اند که این پلتفرم 
قدیمی در برابر کاله برداری مصون نشده بود. این حمله 
سبب تعطیلی دفاتر تولید بازی شرکت Riot Games گردید و 
شرکت برای چند بازی وصله هایی برنامه ریزی شده را منتشر 
که تأثیرات این  کرد. Riot Games در توییتر مدعی شد 
حمله بر پلتفرم اشاره شده ارزیابی شده و در صورت نیاز 

اصالحاتی اعمال خواهد شد.
cybernews :منبع خبر     

آلمان در جست وجوی حمالت دیجیتالی است که 
هکرها به کمک آن ها وب سایت های این کشور را هدف قرار 
می دهند. این حمالت، معروف به انکار سرویس توزیع شده 
)DDoS(، حجم زیادی از ترافیک اینترنتی را به سمت 
سرورهای هدفمند هدایت می کنند. وزارت کشور آلمان 
کرده قلمرو و منبع این حمالت در حال حاضر  اعالم 
شناسایی شده است. در همین زمان کاربران مایکروسافت 
در سرتاسر جهان گزارش کرده اند که با این مورد مواجه اند.

آژانس جدید رویترز گزارش داده که مقامات امنیت سایبری 
آلمان در حال بررسی مشکالت مایکروسافت و جست وجوی 
مجرمان هستند، اما بعدًا اصالحیه داد و ارجاع به مایکروسافت 
را حذف کرد. تعداد افرادی که موردحمله قرارگرفته اند فاش 
نشده، اما Downdetector.com که قطعی ها را ردیابی می کند، 
 Teams، Outlook، هزاران نفر را ثبت کرده است که مشکالت
Microsoft 3۶5 و XBox Live را گزارش کرده اند و در فاصله 
زمانی کمی تعداد گزارش ها به میزان قابل توجهی کاهش یافته 
است. شرکت مایکروسافت توییت کرد که مشکل اتصاالت 
شبکه در دستگاه های سراسر شبکه WAN را که سبب این 
مشکل شده رفع کرده و از زیرساخت های اضافی برای تسریع 

روند بازیابی استفاده کرده است.
news.sky :منبع خبر      

کشن: ادامه بحث پرایس ا
پولبک می تواند کوچک تر از یک کندل باشد و یا شامل تعداد 

زیادی کندل باشد که بستگی به قدرت روند دارد.
کندلی که هم کف جدید )پولبک( می زند و هم سقف جدید، 

نشان دهنده انتهای روند است و ما باید به کندل بعدی دقت کنیم.
پولبک ها می توانند در قالب یک کندل یا چند کندل باشند.

یک پولبک می تواند با کانال یا یک اسپایک دیگر ادامه پیدا کند که 
گر ایجاد شود، قدرت زیادی دارد. ا

Price Action
)Channels part4(

یم بورس بیاموز

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه

الینده های صنعت فوالد تولید میکرو جلبک؛ روشی نوین جهت مدیریت آ

شکل ۲- کشت بستر سطحی جلبک NS001C شکل ۱- سویه

جدول 1

ضایعات کارخانه فوالد
فاضالب کوره های کک

CO2
گرمای اضافی فرایندها

سرباره فوالدسازی

استفاده در محیط کشت میکروجلبک
منبع نیتروژن

منبع کربن
حفظ دمای محیط کشت در زمستان

منبع فسفر و مواد مغذی ضروری

کتور برای کشت میکروجلبک فتوبیورا
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سالمندان در فضای مجازی

 اجتمـــــا             عـــــــی

برخی فرکانس های خاص می توانند قدرت یادگیری مغز را 
تا سه برابر بیشتر کنند

D ارتباط میان مصرف مکمل های ویتامین
 و کاهش تمایل به خودکشی

و  نـــوری  پالس های  کــه  اســت  ایــن  از  کی  حا جدید  علمی  تحقیقات 
الگوهای تصویری خاص می توانند بر قدرت یادگیری مغز تأثیر بگذارند 
و آن را تا سه برابر حالت عادی افزایش دهند. محققان دانشگاه کمبریج 
سفید  مربع  نوعی  ازجمله  نــوری،  پالس های  ایــن  به کارگیری  معتقدند 
کودکی تا بزرگسالی به  چشمک زن با پس زمینه سیاه، می تواند از دوران 
یادگیری بهتر کمک کند. البته این فرکانس ها برای هر فرد منحصربه فرد 
بوده و فرکانس سازگار با مغز دو نفر یکسان نیست.

نرخ  کاهش  با   D ویتامین  مکمل های  مصرف  می گویند  دانشمندان 
خودکشی و آسیب به خود ارتباط دارد. تحقیقات جدید نشان می دهند 
به  دست  بقیه  از  کمتر  کرده اند،  دریافت  را  مکمل ها  این  که  افرادی 
خودکشی زده اند. البته دانشمندان می گویند این رابطه نه علت و معلولی، 
بلکه از نوع همبستگی است. مطالعه جدید تأیید می کند ویتامین دی 
می تواند در زمینه افسردگی و رفتارهای وابسته به خودکشی نقش مهمی 
ایفا کند. نتایج پژوهش در ژورنال PLoS One منتشر شده است.

با نهایت تأسف در هفته گذشته، تعدادی از همکاران گرامی 
داغدار عزیزان خود شدند، ازجمله میالد بیگی  شاغل در 
متالورژی و روش های تولید و محمد عبدالوندی شاغل در 
مجتمع فوالد سبا در غم درگذشت پدر ،  محمد پدیدارفر  
شاغل در نورد سرد  در غم درگذشت مادر و مهدی کاظمی 
شاغل در خدمات عمومی در غم درگذشت برادر  به سوگ 

نشستند.
همچنین همکاربازنشسته، شادروان  حسن بهرامی به علت 

سکته قلبی 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.

ابراز همدردی

خانواده 

مغـز انسـان اندامی اسـت که توسـط تحریـکات ذهنی 
ارتقـا پیـدا می کنـد. مغـز بـا تشـکیل نورون هـای جدید 
 خود را با شـرایط سـازگار می کند و رشـد می یابد. 

ً
دائما

هنگامی کـه سـن افـراد بـاال مـی رود امـکان دارد در حافظـه یـا برخـی 
الت پیش بیاید کـه به جز دالیـل مرتبط با  مهارت های حرکتـی، اختـال
بیماری، در بیشـتر اوقات علت آن عـدم ورزش ذهن و تقویت نکردن 
گر شـما مغزتـان را بـه چالش نکشـید و از آن اسـتفاده  آن اسـت. یعنی ا

نکنیـد، اطالعاتـش را از دسـت می دهـد.
 هرچنـد اسـتفاده از دسـت مخالـف بـه اختیـار افـراد اسـت، امـا برخـی از 
آزمایشـات ارتبـاط آن را بـا هـوش نشـان داده انـد. طـی پژوهشـی کـه در 
سـال 2۰1۶ انجـام شـد، شـرکت کنندگان راست دسـت بایـد بـه مـدت ده 
روز و روزی بیسـت دقیقـه، بـا دسـت خـود اشـکالی را ترسـیم می کردنـد. 
محققـان متوجـه شـدند کـه به مـرور زمـان، ایـن طرح هـا نـرم و صاف تـر 
ترسـیم می شـدند. آن ها حدس زدند که این مهارت به علـت ارتباطات 
قوی بیـن قشـرهای حرکتی دسـت چـپ و راسـت مغز اسـت کـه عملکرد 
گـر شـما بـا خودتـان بگوییـد کـه فـالن  دسـت ها را مدیریـت می کنـد. ا
کـه هر کـدام از  دسـت من ضعیف اسـت، این جملـه معنایـی نـدارد؛ چرا
دسـت ها توانایی هـای خـاص خودشـان را دارنـد. بـرای مثـال، هنگامی 
گر دسـت برتر شـما راسـت باشـد،  کـه می خواهیـد کاری را انجـام دهید؛ ا
امـا دسـتتان پـر باشـد، شـما به راحتـی می توانیـد وسـایل را بـا دسـت 

چپتـان برداریـد.

استفاده از دست مخالف و تأثیر آن بر مغز انسان
استفاده از دست مخالف، منجر به قوی تر شدن ارتباطات عصبی مغز و 
شکل گیری ارتباطات جدید می شود. برای مثال، زمانی که شما در باشگاه 
شرکت کرده اید، هر روز با تمرینات جسمانی بیشتر، عضالت شما قوی تر 
شده و عملکرد بدنی تان بهبود پیدا می کند. بنابراین شما می توانید به مرور 
تمرین کنید و گاهی اوقات با دست دیگرتان کارهایی را انجام دهید؛ مثًال 
از آن برای کنترل وسایل یا کنترل تلویزیون استفاده کنید و یا سعی کنید با 
ک بزنید. به تدریج متوجه می شوید که انجام دادن  دست دیگرتان مسوا
این گونه حرکات بسیار سخت و پیچیده است. وقتی با دست مخالفتان 
شروع به نوشتن می کنید، ممکن است حسی را که بار اول برای نوشتن 
اسمتان داشتید به یاد آورید. هر چند بار اول احساس بدی به شما دست 
می دهد؛ دلیلش این است که می خواهید مهارت جدیدی را یاد بگیرید. 
گر تمرینات را بیشتر انجام دهید، در نهایت عملکرد بهتری خواهید  ا
داشت؛ هرچند که این توانایی به اندازۀ استفاده از دست غالبتان نیست.

استفاده از دست مخالف و افزایش خالقیت
مغز وظیفۀ حفظ کارآمدی شما را بر عهده دارد. عالوه بر این، مغز انسان 
نحوۀ کار و رفتار بدن را متوجه می شود، اما هنگامی که از دست دیگرتان 
استفاده می کنید، مغز گیج می گردد. این کار باعث ارتقاء عملکرد مغز شما 
گر می خواهید خالقیت پنهان خود را باال ببرید، سعی کنید با  می شود. ا
، شما به ذهن منطقی تان تلنگری  دست دیگرتان بنویسید. با این کار
می زنید تا راه برای رشد خالقیت فردی باز شود. دست مخالف شما با 

بخش کره مخالف در مغز شما ارتباط دارد. بررسی ها نشان داده است 
هنگامی که از دست غالبتان استفاده می کنید، یک نیمکره در مغز فعال 
می گردد و هنگامی که از دست دیگرتان استفاده می کنید، هر دو نیمکرۀ 
مغز فعال می شوند. این کار باعث می شود که شما به گونۀ متفاوتی 

بیاندیشید و درنتیجه خالق تر شوید.
کارهایی که می توانید با دست مخالف انجام دهید

ک بزنید، موس کامپیوتر را بگیرید،  شما می توانید با دست دیگرتان مسوا
نوشیدنی ها را از پارچ به لیوان بریزید، از دربازکن استفاده نمایید، ظرف ها را 
بشویید، مواد را پیمانه کنید، از قاشق استفاده کنید و... برخی روانشناسان 
و درمانگرها از مراجعین خود می خواهند که با دست مخالف خود 
بنویسند. این کار باعث می شود که آن ها احساسات سرکوب شدۀ خود را 
پیدا کنند. شما هم می توانید هر روز کمی زمان بگذارید و با دست دیگرتان 

بنویسید و تأثیر آن را بر خالقیت و حافظه خود ببینید.
بیشتر افراد، توانایی انجام دادن کارها را صرفًا با دست غالبشان دارند. 
اما انجام دادن کارها با دست مخالف، یکی دیگر از مهارت هایی است 
که به مرور زمان می توان آن را کسب کرد؛ هرچند دست مخالف هیچ گاه 
گر شما بتوانید از دست مخالفتان استفاده  توانایی دست غالب را ندارد. ا
کنید، در بعضی امور مانند ورزش و موسیقی پیشرفت زیادی خواهید کرد. 
بهتر است بدانید که دست مخالف تأثیری زیادی در افزایش ضریب هوشی 

نخواهد داشت، هرچند برای خالقیت مناسب است.
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کـودکان نیـز همچـون افـراد بزرگسـال روحیـات و 
گی هایی که  گی های اخالقی متفاوتی دارند؛ ویژ ویژ
برقراری تعامل با آن هـا را متمایز می کنـد. در برخورد 
با کـودکان، بیـش از هـر زمانی نیـاز داریـم که خـالق باشـیم و بتوانیم 
راه های مناسبی از جمله بازی برای تخلیه ی انرژی شان پیدا کنیم. 
جـدا از تفاوت هـای شـخصیتی کـودکان، شـرایط و موقعیت هـای 
محیطی نیز بر تعامـل ما بـا فرزنـدان تأثیرگذار هسـتند. در شـرایطی 
همچون شـیوع بیماری کرونـا و آلودگی هـوا که کـودکان مجبورند در 
خانه بمانند، بسـیاری از تفریحاتی که در خارج از خانه داشته اند، 
از زندگی شان حذف شده اسـت. درنتیجه ما با میزان زیادی انرژی 
جمع شـده در کـودکان مواجـه هسـتیم کـه ناچاریـم آن را درون 
خانـه تخلیه کنیـم. بنابرایـن می توان بـه کمـک یک سـری بازی ها و 

فعالیت هـا، فرزنـدان خـود را درون خانـه سـرگرم کنیم.
بازی های ایستگاهی طراحی کنید

بـرای کـودک خـود بازی هایـی طراحـی کنیـد کـه او را درگیـر تحـرک و 
چالش های جسـمانی کند. برای مثال از او بخواهید از ابتدا تا انتهای 
راهـرو را بـا یـک پـا ِلی ِلـی بـرود و تمـام مسـیر را در حالـی کـه روی پنجه ی 
پا قدم می گذارد، بازگردد. نوپایان و کودکان خردسـال تر دوسـت دارند 
در بازی هـای ایسـتگاهی، حـرکات شـما را تقلید کننـد و به دنبال شـما 
، پیـروی کـردن از  مراحـل بـازی را طـی کننـد. ترجیـح بچه هـای بزرگتـر
دسـتورالعمل بـازی اسـت. آن هـا دوسـت دارنـد مسـیرهای مختلـف 
بـازی را برای شـان توضیـح دهیـد تـا بـرای اجـرای آن، حافظه شـان هم 
بـه چالش کشـیده شـود. بـرای مثـال می توانید مسـیری طراحـی کنید 
و از کودکتـان هـم بخواهیـد کـه او نیـز بـرای شـما چنیـن مسـیرهای 

خالقانـه ای طراحـی کنـد.

با وسایل کودکتان قایم موشک بازی کنید
یک اسباب بازی یا یکی از وسایل کودکتان، مثًال قاشق چوبی اش را پنهان 
کنید و از او بخواهید آن را پیدا کند. زمانی که کودکتان به شیء پنهان شده 
نزدیک شد، او را راهنمایی کند تا آن وسیله را پیدا کند. برای مثال بگویید: 
»خب حـاال بپیچ بـه چـپ، دو تا قدم به سـمت جلـو بـردار، حـاال زیر پتـو رو 
نگاه کـن!«. این بـازی را به نوبت با فرزندتان انجـام دهید و اجـازه دهید او 

نیز وسایلی را پنهان کند تا شما آن ها را پیدا کنید.
با توپ جورابی بازی کنید

یـک یـا دو عـدد جـوراب را بـه گونـه ای گلولـه کنیـد کـه شـبیه بـه یـک تـوپ 
شـوند. یک جعبۀ مقوایی یا یک سـطل را نیز برای بازی بیاورید. به نوبت 
توپ های جورابی را درون جعبه یا سبد بیندارید. احتماًال برای بچه های 
کوچکتـر جذاب تر اسـت کـه نزدیـک به سـبد بایسـتند و تـوپ را داخـل آن 
بیندازنـد و بعـد از خالـی کـردن سـبد روی زمیـن، بـازی را تکـرار کننـد. امـا 
بچه های بزرگتـر دوسـت دارند بداننـد از چـه فاصلـه ای می توانند تـوپ را 
درون جعبـه بیندازند یـا حالت های متنوعـی که بـرای پرتاب تـوپ وجود 
دارنـد را امتحـان کننـد؛ مثـًال پرتاب توپ با چشـمان بسـته یـا پرتـاب توپ 

درحالی کـه روی یـک پـا ایسـتاده اند.
در انجام کارهای خانه از کودکتان کمک بگیرید

کودکتـان را در انجـام کارهـای منزل کـه نیاز بـه تحرک وفعالیت جسـمانی 
دارند مشارکت دهید. احسـاس مشـارکت داشـتن در کارهای خانه  برای 
بچه ها احساسـی لذت بخش اسـت. برای مثـال می توانیـد از او بخواهید 
کـه سـبد پـر از لبـاس را بـرای شـما تـا مقابـل لباسشـویی هـل بدهـد، یـا بـا 
هـم لباس هـای خشـک شـده را جمـع و مرتـب کنیـد. می توانیـد هنـگام 
جمـع آوری لباس هـا آن هـا را دسـته بندی کنیـد. بـرای اینکـه جمـع آوری 
لباس هـا جنبـۀ سـرگرم کننده نیـز داشـته باشـد، زمانـی کـه می خواهیـد 

هـر دسـته ی لبـاس را سـر جـای خـودش بگذاریـد، وانمـود کنیـد یـک 
نامه رسـان و یا مسـئول پیکی هسـتید کـه می خواهیـد آن را بـه صاحبش 

تحویـل بدهیـد.
روی یک بند یا طناب راه بروید

روی زمیـن یـک قطعـه بنـد بگذاریـد و یـا نـوار باریکـی از چسـب کاغـذی 
بچسـبانید. از کودکتـان بخواهیـد تـا وانمـود کنـد در حـال راه رفتـن روی 
یک بند یا پل باریک اسـت. پاهایـش را به گونـه ای بگـذارد که یکی جلوی 
دیگـری باشـد، در حالـی کـه دسـت ها نیـز بـرای حفـظ تعـادل بـه دو طرف 
کشـیده شـده اسـت. زمانـی کـه کودکتـان بـه انتهـای پـل رسـید، دومیـن 
مسـیر را بـا نـخ یـا چسـبی دیگـر، بـه مـوازات مسـیر اول بسـازید. این مسـیر 
رودخانه ای است که کودکتان باید تا انتهای آن شنا کند. این ماجراجویی 
می توانـد با اضافـه کـردن قطعاتی بـرای پـرش و همچنین داستان سـازی 

شـما دو نفـر ادامـه پیـدا کند.
قصه خوانی را با فعالیت و تحرک همراه کنید

سـاعت های قصه خوانـی را بـه زمان هایی بـرای فعالیـت و تحرک داشـتن 
تبدیـل کنیـد. بعـد از اینکـه کتـاب را خواندیـد، یـک دور قصـه را بـا هـم 
مـرور کنیـد. امـا ایـن بـار در حیـن خوانـدن قصـه، در قسـمت هایی کـه 
شـخصیت های داسـتان کاری انجام می دهند توقف کنید و سـعی کنید 
حرکات آن هـا را تقلید کنیـد؛ مثًال از جـای خود بلنـد شـوید و وانمود کنید 
که به باغ وحش می روید. هرکدام از این فعالیت ها را می توانید به گونه ای 
تغییر دهید و اجرا کنید تا به عالقه مندی های فرزندتان نزدیک تر شـود. 
کیـد کنیـم کـه بـازی سـبب افزایـش رشـد مغـذی و  در آخـر بـه ایـن نکتـه تأ
خالقیت او می شـود. به بازی به چشـم یک ابزار برای تقویت مهارت های 

مختلـف کـودکان نـگاه کنیـد و بـرای آن وقـت بگذارید.
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فوالدسازی و ریخته گری مداوم

روز بازنشستگی :  14۰1/1۰/3۰

غالمرضا شفیعی
اقتصادی و مالی

روز بازنشستگی :  14۰1/1۰/3۰

بازنشستگان فوالد 

 در حوزۀ 
ً
شاید چنین به نظر برسد که تکنولوژی خصوصا  

ارتباطات، بیشتر مناسب نسل جوان است و سالمندان امکان 
استفاده از آن را ندارند، اما یافته های جدید نشان می دهد که 
این تکنولوژی برای سالمندان نیز مفید است؛ در صورتی که 
زنان و افراد مسن، نابرابری دیجیتالی را بیشتر از سایر گروه های 
جامعه تجربه می کنند. سالمندان یا به فناوری دسترسی 
ندارند، یا اغلب از فرصت های ارائه شده توسط پیشرفت 

فناوری به طور کامل استفاده نمی کنند.
ترس از طرد شدن و تنها ماندن به شدت سالمندان را آزار 
می دهد؛ گاهی دچار سردرگمی و احساسات مبهم و گاهی 
بی دلیل، پریشان و بدحال می شوند. استفاده از اینترنت و فضای 
مجازی در سالمندان، موجب ارتقاء موقعیت اجتماعی، تقویت 
اعتمادبه نفس و تغییر نگرش پیری ستیزی و دید کلیشه ای 
نسبت به سالمندی شده و همین امر حمایت عاطفی را به همراه 
داشته و همچنین از احساس انزوای اجتماعی سالمندان کاسته 
است. فضای مجازی، نوع جدیدی از ارتباطات را با دنیای بیرون 
برای سالمندان ایجاد کرده؛ و همین مسئله منجر به استقالل، 
افزایش لذت از زندگی و احساس مفید بودن شده و تأثیر مثبتی 
بر روان آن ها داشته و میزان افسردگی در سالمندان کاربر فضای 

مجازی کمتر بوده است.
مسئلۀ پذیرش تکنولوژی توسط سالمندان یک چیز است و 
ارتباطی که این افراد با ابزار اینترنتی خود دارند، چیز دیگری است. 
طبق تحقیقات، افراد مسن گوشی خود را به مثابه دستگاهی 
می دانند که ارتباط آن ها را با دیگر نقاط جهان حفظ می کند و 
کنون این افراد با گوشی  می توانند با دیگران ارتباط برقرار کنند. ا
خود کار های متفاوتی انجام می دهند و از آن برای پرکردن اوقات 
فراغت خود نیز استفاده می کنند. استفاده از شبکه های اجتماعی 
و استفاده از اینترنت، بر زندگی سالم در دوران سالمندی تأثیر 
به سزایی دارد و با کمک به فعالیت مغزی افراد سالمند، مانع از 

ابتالی آن ها به آلزایمر می شود.
یک ساعت جست وجو در اینترنت فعالیت مغزی  افراد سالخورده 
را در مقایسه با افرادی که از اینترنت استفاده نمی کنند، بسیار 
باالتر برده است. در رابطه با تأثیر شبکه های اجتماعی، مشخص 
شده است که رواج شبکه های اجتماعی در میان سالمندان 
باعث کاهش انزوای آن ها و همچنین عاملی تعدیل کننده در 
جهت زندگی بهتر این قشر شده است. عالوه بر این استفاده از 
شبکه های اجتماعی می تواند بر سایر شرایط سالمندان مانند 
بیماری های مزمن، محدودیت های عملکردی ناشی از درد نیز 
مؤثر بوده و باعث شود این افراد فعالیت های بدنی خود را نیز 

افزایش دهند.
در مقابل، تأثیرات منفی فضای مجازی مانند وابستگی بیش ازحد 
روانی و کاهش روابط چهره به چهره در بسیاری از سالمندان 
مشاهده شده است. روابط اجتماعی، ارزش زیادی برای سالمت 
روان هر فردی دارد که هرچه ارتباطات بین فردی در جامعه 
بیشتر شود، سرمایۀ روانی آن جامعه نیز باالتر می رود. سالمندان 
به دلیل مشکالت فیزیکی و مالی، ارتباطات کمتری با دوستان 
و اطرافیان برقرار می کنند و همین گوشه گیری عامل بسیاری از 
مشکالت ازجمله افسردگی سالمندان است. شبکه های اجتماعی 
تا حدی این مشکل را حل می کنند، اما متأسفانه یکی از عیوب 
این شبکه ها این است که ارتباطات در آن عمق الزم را ندارد و فرد 
احساس حمایت اجتماعی نخواهد کرد. این شبکه ها به شرطی 
مؤثرند که زمینه ساز برقراری ارتباطات بهتر در زندگی واقعی باشند. 
در نتیجه، بین استفاده از فضای مجازی و اثرات آن بر سالمت 
روان افراد سالمند و همچنین کیفیت زندگی آن ها ارتباط مثبتی 
وجود دارد. این مسئله می تواند تمام جنبه های زندگی افراد 
سالمند را تحت تأثیر قرار دهد. باید بدانیم درحال حاضر باتوجه به 
تنگناهایی که کرونا ایجاد کرده است، سالمندان با آشنایی با 
فناوری های جدید، می توانند حتی از دانش و اطالعات جدید 
گاه شوند و آن ها را در زندگی خود به کار  بهداشتی و پزشکی نیز آ
ببرند. بنابراین، انجام اقدامات الزم جهت فراهم کردن تسهیالت 
و ساخت برنامه هایی مطابق با نیاز آن ها در رابطه با استفاده از 
فضای مجازی، برای ایجاد انگیزه و امید به زندگی و شادی و شعف 

بیشتر به شدت ضروری است.
 www.didarnews.ir :منبع    
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به گزارش خبرنگار فوالد، با توجه به بازگشایی استخر 
فوالد مبارکه، نخستین دوره مسابقات قهرمانی 
شنای کارکنان این شرکت هم زمان با دهه مبارک فجر 
انقالب اسالمی و در ۴ رده مختلف در مسافت ۳۳ متر، روز یکشنبه 

۱6 بهمن ماه، با حضور ۱8۰ نفر از کارکنان برگزار شد.
مهدی کفایت، معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت فوالد 
مبارکه در حاشیه برگزاری این دوره از مسابقات در گفت وگو با خبرنگار 
فوالد اظهار کرد: هم زمان با چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقالب 
، برنامه های متنوعی ازجمله  اسالمی و به مناسبت دهه مبارک فجر

مسابقات ورزشی در شرکت فوالد مبارکه در حال برگزاری است.
کید بر ضرورت توجه به سالمت روحی و جسمانی سرمایه های  وی با تأ

انسانی در ادامه افزود: در همین راستا، مسابقات شنای قهرمانی با 
استقبال و حضور 18۰ نفر از کارکنان شرکت در رده های مختلف برگزار شد.

معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی فوالد مبارکه هدف از اجرای 
مسابقات و برنامه های ورزشی در این شرکت را ارتقای سطح سالمت 
کارکنان این شرکت دانست و  جسمانی و سالمت روحی و روانی 
خاطرنشان کرد: چنین برنامه های نقش بسزایی در افزایش روحیه و 

نشاط کارکنان دارد و این امر تأثیر مستقیمی بر بهره وری آنان می گذارد.
جایگاه واالی ورزش در دین مبین اسالم

کریمی، فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید  سرهنگ محمدرضا 
موحدیان شرکت فوالد مبارکه نیز در گفت وگو با خبرنگار فوالد، جایگاه 
ورزش در دین مبین اسالم را واال دانست و بیان داشت: عقل سالم در 

بدن سالم است و رهبر معظم انقالب اسالمی نیز همواره به امر ورزش 
کید فراوانی داشته اند. تأ

وی استقبال کارکنان فوالد مبارکه از برنامه های ورزشی را تحسین برانگیز 
توصیف کرد و یادآور شد: برگزاری برنامه های مختلف ورزشی برای آقایان 
و بانوان شرکت، بازخوردهای مثبتی را در پی داشته و منجر به افزایش 

بازدهی و بهره وری آنان شده است.
ضرورت ارتقای سالمتی و شادابی سرمایه های انسانی

مجتبی لطفی فروشانی رئیس امور ورزش شرکت فوالد مبارکه نیز در 
حاشیه برگزاری این مسابقات در گفت وگو با خبرنگار فوالد گفت: فوالد 
مبارکه هم زمان با ایام ال�ل دهه فجر، در راستای ارتقای سالمتی، شادابی 
و نشاط سرمایه های انسانی، مانند سال های گذشته، اقدام به برگزاری 

مسابقات شنای قهرمانی کارکنان نمود.
وی ادامه داد: برگزاری همایش ورزش صبحگاهی در مجتمع فوالد مبارکه 
و فوالد سبا وهمایش ورزش بانوان در مجموعه ورزشی صفائیه نیز از دیگر 

برنامه های شرکت در این ایام است.
رئیس امور ورزش شرکت فوالد مبارکه در پایان ابراز امیدواری کرد حضور 
کارکنان در چنین برنامه هایی سرآغازی برای ادامه مستمر فعالیت های 
ورزشی آن ها و در نتیجه افزایش توانایی روحی و جسمی و ارتقای 

بهره وری سازمان باشد.
گر،  گفتنی است در اولین دوره از مسابقات شنای کارکنان بیش از 23۰ شنا
در 3 رده سنی و 4 ماده )کرال سینه، کرال پشت، قورباغه و پروانه( به 

رقابت پرداختند.

 ۱8 سه شنبه  روز  فجر  مبارک  دهه  مناسبت  به 
بهمن ماه ۱۴۰۱، همایش تفریحی ورزشی بانوان در 
مجموعه صفاییه، با حضور مسئولین امور ورزش، 
باشگاه سپاهان نوین، مجموعه صفاییه و ۵۵ نفر از بانوان شاغل 

در شرکت برگزار شد.
در این مراسم رشته دارت توسط مربی تیم صنعت بانوان استعدادیابی 
کی، بیلیارد و فوتبال  شد و  وسایل ورزشی مرتبط با   تنیس روی میز، ایرها
دستی در اختیار بانوان قرار گرفت. همچنین در پایان به مناسبت 22 

بهمن از بانوان حاضر تجلیل شد.

، روز چهارشنبه ۱۹  به مناسبت دهه مبارک فجر
بهمن ماه، همایش بزرگ ورزش صبحگاهی با حضور 
مدیرعامل، معاونان و جمع کثیری از کارکنان در 
محل باند هلی کوپترشرکت فوالد مبارکه و هم زمان با حضور  مدیران 

و کارکنان مجتمع فوالد سبا  در محل پارکینگ این  مجتمع برگزار شد.
به گزارش خبرنگار فوالد، محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه 
در این همایش بزرگ در جمع کارکنان شرکت، ضمن تبریک ایام ال�ل دهه 

مبارک فجر و اعیاد ماه مبارک رجب اظهار کرد: با توجه به رویکرد فوالد 
مبارکه برای ایجاد تحول و تحقق پیشرفت در حوزه های مختلف، برگزاری 

برنامه های ورزشی برای کارکنان را الزم می دانیم.
وی با بیان اینکه انجام ورزش همگانی افزایش روحیه کارکنان را به دنبال 
دارد، افزود: افزایش سرانه ورزش در کارکنان منجر به افزایش سالمت و 
نشاط روحی آنان می شود و توصیه می کنم از امکانات و تجهیزات ورزشی 

که شرکت فراهم کرده به نحو مطلوب استفاده شود.

مدیرعامل فوالد مبارکه با اشاره به فراهم سازی امکان استفاده از 
تجهیزات و امکانات ورزشی برای پیمانکاران این شرکت گفت: توسعه 
ورزش همگانی و عمومی در شرکت فوالد مبارکه را در دستور کار قرار 
داده ایم؛ بنابراین از واحد امور ورزش انتظار می رود با برنامه ریزی های 
الزم شرایط انجام حرکات ورزشی روزانه برای کارکنان شرکت را در محل 

کارشان فراهم کند.
وی کارکنان فوالد مبارکه را به انجام نرمش روزانه 15 دقیقه ای در 

محل کار توصیه کرد و عنوان داشت: در ابتدا هدف گذاری ما برای 
این کار روزانه 3۰ دقیقه بود تا سرانه ورزش میان کارکنان افزایش یابد 
که البته هدف گذاری سخت گیرانه ای بود و آن را به 15 دقیقه در روز 

کاهش دادیم.
طیب نیا در پایان خاطرنشان کرد: انجام نرمش روزانه در محل کار به 
سالمت روحی و جسمی کارکنان کمک می کند و منجر به موفقیت در 

امور جاری و ارتقای زندگی آنان خواهد شد.

بغل راست  فوالد مبارکه سپاهان در جمع ۱۰ گلزن برتر جهان سیاوشی؛ دومین دروازه بان برتر جهان

محمدرضا اورعی به عنوان دهمین گلزن برتر از جهت آمار نسبت شوت 
به گل در لیست برترین گلزنان مسابقات جهانی هندبال مردان ۲۰۲۳ 
قرار گرفت. محمدرضا اورعی بازیکن هندبال تیم فوالد مبارکه سپاهان 
، پس از عملکرد درخشان خود در رقابت های جهانی  و تیم ملی کشور
نام خود را با آماری فوق العاده در لیست 1۰ نفره برترین گلزنان این 
مسابقات )نسبت شوت به گل( جای داد.

به گزارش روابط عمومی باشگاه بزرگ فوالد مبارکه سپاهان؛ محمد 
 ، سیاوشی دروازه بان تیم هندبال فوالد مبارکه سپاهان و تیم ملی کشور
پس از عملکرد عالی و درخشش فوق العاده در رقابت های جهانی 
۲۰۲۳ لهستان_سوئد، توانست عنوان دومین دروازه بان در مهار ضربات 
۷ متر را پس از پرز د وارگاس مورنو معروف، ابرقدرت اسپانیایی، از آن 
خود کند و دروازه بانان معروفی چون وولف آلمانی و جرارد فرانسوی را 
پشت سر خود قرار دهد.
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حفظ صدرجدول در کنار کارون

خبــــــر کوتاه

اطالعیه

برگزاری همایش بزرگ ورزش صبحگاهی در شرکت فوالد مبارکه و مجتمع فوالد سبا

مسابقات قهرمانی شنای کارکنان فوالد مبارکه برگزار شد

همایش ورزشی 
بانوان به مناسبت 

دهه مبارک فجر

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان،   
دیدار تیم های فوتبال سپاهان اصفهان و فوالد خوزستان در 
چارچوب هفته نوزدهم لیگ برتر در ورزشگاه شهدای فوالد برگزار 

شد و با برتری یک بر صفر فوالد مبارکه  سپاهان خاتمه یافت.

به مناسبت دهه مبارک فجر انقالب اسالمی انجام شد؛

هم زمان با دهه مبارک فجر انقالب اسالمی؛

در هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال صورت گرفت؛ 

نتایج نهایی مســابقات شــنای قهرمانی 
شرکت فوالد مبارکه
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مقام
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رکورد
00:25:02

00:25:76
00:27:43

رکورد
00:25:02

00:25:76
00:27:43

رکورد
00:31:05
00:32:42
00:33:12

رکورد
00:19:84
00:20:42
00:20:61

رکورد
00:26:42
00:26:43
00:36:76

رکورد
00:27:54
00:31:15
00:31:87

رکورد
00:28:02

00:39:67
00:44:24

رکورد
00:21:42

00:24:39
00:24:68

رکورد
00:19:37
00:41:03

****

رکورد
00:29:56
00:33:00

00:33:67

رکورد
00:29:96
00:34:04
00:34:40

رکورد
00:19:09

00:22:34
00:22:59

نام شناگر
حسین رجائی

محمدمهدی صفابخش
محسن حسینی

نام شناگر
روح ال�ل طاهری
مهدی مسیبی

محسن انصاری خواه

نام شناگر
حسین ابراهیمی
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عبادت هفتاد جزء است و واالترین و بزرگ ترین جزء آن کسب 
حالل است.
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حدیث

 فرهنــݡگــــی

سال های طوالنی بود که مردم جهان   
به خصوص مردم جزیره العرب، در تاریکی 
جهل و خرافات غوطه  می خوردند و با آلودگی 
به اشرافیت، غارتگری، قساوت، تعصبات 
نژادی، قبیله ای و بت پرستی فضایل اخالقی 
پایمال شده بود. در چنین دورانی، در ۲۷ 
 6۱۰ با  برابر  عام الفیل  چهلم  سال  رجب 
میالدی، فرشتۀ وحی بر حضرت محمد)ص( 
وارد شد و به او بشارت نبوت داد. اولین آیاتی 
که بر حضرت نازل شد، نخستین آیات سورۀ 

علق بود. 
امیرالمؤمنین)ع( دربارۀ بعثت پیامبر فرموده اند: 
»خداوند پیامبر اسالم)ص( را زمانی فرستاد که 
مردم در فتنه ها گرفتار شده و رشته های دین 
گسسته بود و چراغ هدایت بی نور و کوردلی 
همگان را فرا گرفته بود. خدای رحمان معصیت 
می شد و شیطان یاری می گردید. با دست مردم 
جاهل، نشانه های شیطان آشکار و پرچم او 
افراشته گردید. فتنه ها مردم را لگدمال کرده و 
یا سم های محکم خود نابودشان کرده و پابرجا 
ایستاده بود؛ اما مردم حیران و سرگردان، بی خبر 
کعبه(  و فریب خورده، در کنار بهترین خانه )
زندگی  )بت پرستان(  همسایگان  بدترین  و 
می کردند. خواب آن ها بیداری و سرمۀ چشم 
آن ها اشک بود، در سرزمینی که دانشمندان آن 
لب فروبسته بودند و جاهل گرایی رواج داشت.«
کرم)ص(، روز بزرگی برای  سالروز بعثت پیامبر ا
تاریخ و بشریت است. واقعۀ بعثت، جایگاه 
ویژه ای در فرهنگ مسلمانان دارد و درحقیقت، 
نقطۀ آغازین اسالم است. دین اسالم که در 

روز ۲۹ بهمــن ۱۳۵6 ازجملــه روزهــای   
مانــدگار در تاریــخ تحــوالت انقالب اســالمی 
ایــران به شــمار مــی رود. در ایــن روز مــردم 
به پاخاستۀ تبریز در اربعین شهدای ۱۹ دی قم، 
عالوه بر حضور در مســاجد و تکایا و برگزاری 
آئین هــای چهلمیــن روز شــهادت شــهدا، 
به صورت راهپیمایی های بزرگ به خیابان ها 
آمدند و با نثار خون خود، راه شهدای قم و راه 

انقالب اسالمی را تداوم بخشیدند.
مــردم تبریــز پیش ازظهــر 2۹ بهمــن در مقابــل 
مسجد میرزایوسف اجتماع کردند. اما مأموران 
پلیس از ورود آن ها به مسجد جلوگیری نمودند 
و عده ای از مردم را مورد ضرب وشتم قرار دادند 
و درنتیجه درگیــری در همین نقطه با مأمورین 
آغاز شــد. این درگیری به سرعت توسعه یافت و 
گرفــت. در این روز  تدریجًا تمام شــهر تبریز را فرا
بانک های متعلق به بهائیان، ساختمان حزب 
رستاخیز، مجسمه های شاه، مشروب فروشی ها، 
کز  کز فساد، کارخانه پپسی کوال، سینماها و مرا مرا
دولتی بــه آتــش کشــیده شــد. در این حــوادث 
عــده ای شــهید و صدهــا نفــر زخمــی شــدند. 
درنتیجه در شــهر تبریز حکومــت نظامی اعالم 
شــد؛ ولــی مــردم اعتنائی بــه مقــررات حکومت 
نظامــی نکردند. فــردای ایــن روز نیز شــهر تبریز 
دســتخوش تظاهــرات و درگیــری شــدید مردم 
با پلیــس بــود. در چنــد نقطــه شــهر، تظاهرات 
اوج بی ســابقه ای یافــت و بــه آتــش زدن چنــد 
ســاختمان دولتی دیگر انجامید. بنا به نوشتۀ 

ارگ تاریخی گوگد یکی از بناهای دیدنی   
اصفهان  استان  در  گلپایگان  شهرستان 
است. این ارگ از بناهای  بزرگ  خشت  و گلی  
ایران  است  که  تاریخ  و زمان  ساخت  آن  به  

حدود چهار قرن  پیش  می رسد.
 تنها سند مکتوبی  که  از این  بنا موجود است  
متعلق  به  حدود 13۰ سال  پیش  است  که  نشان  
می دهد نصف  بنای  ارگ  توسط  شخصی  به  نام  
گذار  علیخان  به  عنوان  مهریه  به  همسرش  وا
شده  است  و از آن  پس  به  عنوان  ارگ  علیخانی  
نامیده  شده  است. ارگ گوگد در زمان صلح 
به عنوان کاروانسرا مورد استفاده قرار می گرفته 
است و باتوجه به وضع و موقعیت ویژۀ خود 
نسبت به کاروانسراهای مجاور، محل استراحت 
کمان و والی های  کاروان تجار سرشناس و یا حا
سایر ایاالت ایران بوده است و حتی به استناد 
اظهارات افراد مسن گوگد، آقامحمدخان قاجار 
نیز در لشکرکشی های خود چند روزی را در این 

محل استراحت کرده است.
ارگ  تاریخی  گوگد در زمان  جنگ  و حملۀ  اشرار به  
عنوان  دژ نظامی  مورد استفاده  قرار می گرفته  و 
در باالی  درب  ورودی  شمالی  قسمتی  به عنوان  
همچنین   است .  داشته   وجود  شاه نشین  

مبعث؛ عید بشارت

قیام مردم تبریز در 
چهلم شهدای قم

ارگ گوگد

مناسبت

مناسبت

گردشگری
شهید

همه  پرآوازۀ  خلبان  دوران،  عباس  شهید 
دفاع  ابتدای  از  جنگنده اش  غرش  با  که  دوران، 
هم پیمانانش  و  صدام  تن  به  لرزه  مقدس 
می انداخت، در سال ۱۳۲۹ در شهر شیراز متولد 
خلبانی  دانشکده  وارد   ۱۳۵۱ سال  در  او  شد. 
دورۀ  طی  از  پس  و  شد  ارتش  هوایی  نیروی 
مقدماتی در ایران، برای ادامه تحصیل و گذراندن 
از اخذ  اعزام شد و پس  آمریکا  دورۀ تکمیلی به 

نشان و گواهینامه خلبانی به ایران بازگشت.
خلبان  افسر  پست  در  تحمیلی،  جنگ  آغاز  در  او 
شکاری و معاونت عملیاتی فرماندهی پایگاه سوم 
شکاری )شهید نوژه( انجام وظیفه می کرد. به گفتۀ 
حالت  در  ساعت   72 عملیاتی  طی  همرزمانش، 
با پروازهای تأثیرگذارش، طنین  آماده باش ماند و 
در  او  ساخت.  دشمنان  گوش  زنگ  را  دالوری اش 
طول جنگ بیش از 12۰ پرواز جنگی داشت و بارها 
باشد  نداشته  بال  هواپیما  گر  ا که  بود  کرده  اعالم 
خودم بال درآورده و بر سر دشمن فرود می آیم و هرگز 

تن به اسارت نخواهم داد.
شهید دوران، در آذرماه سال 135۹ در یک عملیات 
در  را  عراق  دریایی  نیروی  ناوچۀ  دو  متهورانه، 

حوالی اسکله »االمیه« و »البکر« غرق کرد؛ چنانچه 
می گفتند و به اثبات هم رسید، نیروی دریایی عراق 
را سرهنگ خلبان عباس دوران و سرهنگ خلبان 
عراق  که  جایی  تا  کشاندند.  نابودی  به  خلعتبری 
پرواز  تعداد  در  که  دوران  عباس  شهید  سر  برای 
جنگی در نیروی هوایی رکورد داشت، جایزه تعیین 

کرده بود.
شعله  ورتر  روز  هر  تحمیلی  جنگ   ،13۶1 سال  در 
می شد و صدام رئیس دولت بعث عراق، برای مانور 
سخن  غیرمتعهدها  کنفرانس  برپایی  از  سیاسی 
بغداد  آمریکا  کمک  به  قبل  مدت ها  از  و  می گفت 
و  کرده  تبدیل  نفوذناپذیری  دژ  به  خود  به زعم  را 
تبلیغات بسیار وسیعی به راه انداخته بود. آن زمان 
که بغداد غیرقابل نفوذ بوده  کرده بود  صدام اعالم 
کند. در این  آن نفوذ  و هیچ خلبانی نمی تواند به 
که سرهنگ خلبان عباس دوران برای  شرایط بود 
غیرمتعهدها،  سران  کنفرانس  برگزاری  از  جلوگیری 
بیستم تیرماه 13۶1 مأموریت یافت تا پایتخت عراق 
که احتمال برگشت آن تنها  کند. مأموریتی  را ناامن 
و  کرد  پشت  تعلقات  همۀ  به  او  اما  بود؛  5درصد 
شهادت را به جان خرید و با سه هواپیما که هر کدام 

شهید عباس دوران
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انجام  عملیاتی  بغداد  روی  یافتند  مأموریت  داشتند  سرنشین  دو 
دهند. هدف آن ها بمباران پاالیشگاه بغداد، نیروگاه اتمی بغداد و 

»پایگاه الرشید« یا ساختمان اجالس در بغداد بود. 
سرانجام شهید دوران در آخرین مأموریت خود در حالی که برایش 
مسجل شده بود که با این پرش، نغمۀ شهادت را سر می دهد، پس 
کابین دوم،  با خارج شدن سرنشین  از بمباران پاالیشگاه بغداد و 
هواپیمای خود را که آتش گرفته بود، به هتل محل برگزاری اجالس 
که اجالس سران  کرد  کاری  کوبید و با شهادتش  سران غیرمتعهدها 
ک  غیرمتعهدها به علت فقدان امنیت در بغداد برگزار نشود. پیکر پا
شهید عباس دوران به همراه 57۰ شهید دیگر در روز دوم مردادماه 

ک میهن بازگشت. ک پا 1381، پس از بیست سال به خا
www.isna.ir :منبع 

سال های نخستین خود با پیروانی اندک و در شرایط 
سخت آغاز شد، بعدها در سراسر جهان انتشار یافت و 
دل های فراوانی را به سوی خود جذب کرد. به فرمان 
خداوند، حضرت محمد)ص( مأمور شد مردم را به 
سوی پروردگار خویش بخواند، پروردگاری که جهان 

و انسان را آفرید و آنچه را نمی دانست، به او آموخت.
فلسفۀ  با  خاتم  پیامبر  بعثت  فلسفۀ  درواقع 
بعثت سایر پیامبران تفاوتی ندارد. تنها تفاوت 
این است که او برنامۀ پیامبران گذشته را تکمیل 
ت به او ختم گردیده است.  کرده و بدین جهت، نبو�
درحقیقت پایه و اساس ادیان یکی است، ولی جهانی  
ساختن و برتری بخشیدن به دین خدا، تنها به 
گرفته است. حضرت  دست پیامبر اسالم انجام 
کار ناتمام پیامبران  محمد)ص( مبعوث شد تا 
پیشین را به کمال برساند. نکتۀ مهم این است که 
ادیان دیگر نمی توانستند مانند اسالم، برنامه های 
کامل و جاودانی را ارائه کنند؛ چون ادیان گذشته 
برای مخاطب و زمان خاصی فرستاده شده بودند 
و قابلیت جهانی شدن را نداشتند. بنابراین پیامبر 
اسالم مبعوث شد تا برنامۀ کاملی برای انسان ها به 
ارمغان بیاورد و خداوند او را چونان باران بهاری برای 
تشنگان حقیقت و مایۀ سربلندی و عزت و شرافت 

انسان ها قرار داد.
www.goums.ac.ir :منبع   

مطبوعــات و خبرگزاری هــا، مجموعــًا در ایــن دو روز 
در تبریــز، ۶ نفر کشــته و 125 نفر زخمی شــدند؛ ولی 
آمارهای غیررســمی تعــداد قربانیــان را بیــش از این 
ارقام ذکر کرده است. براســاس گزارش مطبوعات در 
این دو روز همچنین 135 نقطۀ شهر به آتش کشیده 
شــد و تعداد زیادی از بانک ها، سینماها، هتل ها در 

آتش سوختند.
قیــام 2۹ بهمــن مــردم تبریز چنــان بــرای رژیم شــاه 
خردکننده بود که در عکس العملی تدافعی سپهبد 
اسکندر آزموده، استاندار نظامی آذربایجان برکنار و 
به تهران اعزام شد و سپهبد جعفر شفقت، قائم مقام 
ستاد ارتش به جای وی رهسپار تبریز شد. در همین 
رابطه رئیس شهربانی تبریز نیز از مقام خود عزل شد. 
عالوه بر این دولت جمشید آموزگار، کمیتۀ ویژه ای را 
مأمور بررسی اوضاع تبریز کرد و مقامات و مسئوالن 
دولتی مــورد حملــۀ شــدید نماینــدگان در مجلس 

قرار گرفتند.
قیام مردم تبریز خود مبدأ تازه ای شــد تــا در اربعین 
شهدای آن، مردم دیگر شهرها نیز به پاخیزند و این 
انقــالب را تــداوم بخشــند. راهپیمایــی و تظاهــرات 
گسترده مردم تبریز در اعتراض به کشتار مردم بی پناه 
در قم باردیگر یادآور پیوند روحانیت و مردم درصدر 
مشروطیت و وقایع حاصل از پیشگامی مردم تبریز در 

برابر ظلم و بیدادگری بود.
www.psri.ir :منبع  

سوراخ هایی  روی  دیوارهای  مرتفع  وجود دارد که  از 
آن  به عنوان  سیستم  امنیتی  هشداردهنده  استفاده  
کبوترهایی  را در این   که   می شد؛ به  این  صورت  
سوراخ ها اسکان  می داده اند، شب ها با بی قراری  
و سروصدای  آن ها، متوجه  ورود مهاجمان  توسط  

قالب  و یا نردبان  می شدند.
در ساختمان ارگ وجود بنا در اطراف و فضای باز در 
وسط، همچنین وجود طبقات پایین و باال نشان 
از معماری کاروانسرایی دارد که بیانگر رعایت نظام 
طبقاتی در اجتماع آن روز است؛ به این نحو که استر و 
استربانان در طبقۀ پایین و در مجاورت هم و بازرگانان 
و افراد شاخص در طبقات باال مسکن می گزیده اند. 
، این بنای تاریخی پس از بازسازی،  درحال حاضر
به عنوان مهمانسرا با امکانات مدرن مورداستفاده 
قرار گرفته و پذیرای مهمانان و گردشگران ایرانی و 

خارجی است.
www.isfahancht.ir :منبع 

چیدانه

نویسنده:
کری  مرضیه ذا
ناشر:

راه یار 

کتاب »رجعت« مجموعه خاطرات مردم 
کرمان از شهادت حاج قاسم سلیمانی است که به 
کری و با مشارکت بنیاد مکتب حاج  قلم مرضیه ذا

قاسم منتشر و روانه بازار شد.
در بخشی از مقدمۀ کتاب رجعت، درباره ماجرای 
، به قلم نویسنده می خوانیم: وقتی  نگارش این اثر
خورشید روز جمعه سیزدهم دی ماه 13۹8، در وسط 
آسمان قرار گرفت دیگر همه این خبر تلخ را شنیده 
بودیم: »سردار حاج قاسم سلیمانی به شهادت 
رسید!« احساس مشترک همه در آن روز،  ترکیبی بود از 
غم و بهت و خشم. همه به دنبال جایی بودیم برای رها 
کردن فریادی که در گلو داشتیم و غمی که روی دلمان 
سنگینی می کرد، همۀ وجودمان را پر کرده بود. آن روز 
در خیلی از شهرهای ایران، تجمعات و راهپیمایی های 
خودجوش مردمی راه افتاد و چقدر تسلی بخش بود 
قرار گرفتن در میان جمعی که هم دردمان بودند و 
دل به دلمان می دادند.حاال بعد از گذشت سه سال 
از شهادت سردار، کتاب های زیادی با موضوع روایت 
مردم شهرهای مختلف ایران از روزهای بعد از شهادت 
کنون نوبت رسیده به  ، چاپ شده است و ا سردار
کرمان: زادگاه سردار. در میان این کتاب ها شاید روایت 
کرمان، روایت متمایز و منحصربه فردتری باشد؛ نه فقط 
از این جهت که سردار متولد کرمان است، بلکه از این 
جهت که شخصیت سردار برای مردم کرمان آشناتر و 
ملموس تر است. این همان دلیل اصلی اشتیاق من 

برای نوشتن این روایت ها و خاطرات بود.

تمام شناخت من از شهید سلیمانی این بود که او 
فرمانده سپاه قدس و قهرمان مبارزه با داعش بود و 
تنها تصویری که از او دیده بودم از قاب تلویزیون بود، 
خیلی رسمی و همیشه در نسبتش با عراق و سوریه؛ 
اما با روایت مردم کرمان، تصویرهای دیگری از او برایم 
ترسیم شد. برای آن ها سردار سلیمانی، همان حاج 
قاسم خودشان بود که بین مردم کوچه و بازار و توی 
روستای قنات ملک و روستاهای اطرافش دیده بودند. 
او را در حال خدمت گزاری در روضه های بیت الزهرا 
دیده بودند، در جبهه های دفاع مقدس و  در دیدارش 
با خانواده شهدا. با بسیاری از روایت ها اشک ریختم، 
با خیلی از آن ها حس غرور و افتخار داشتم و با خیلی 
از آن ها شگفت زده شدم. کرمان در روزهای شهادت 
حاج قاسم حکم صاحب عزایی را داشت و مردم آن 
با هرچه در توان داشتند، از آدم هایی که به عشق 
حاج قاسم از همه جای ایران روانه شهرشان شده 
بودند، پذیرایی کردند. مسیر گلزار شهدای کرمان و 
مهمان نوازی کرمانی ها برای خیلی ها تداعی کننده 
طریق کربال و پیاده روی ایام اربعین بود و بیشتر از 
هرچیزی یادآور امنیتی که سردار برای جنوب کرمان 

به ارمغان آورده بود.
در نظر کرمانی ها حضور حاج قاسم همیشه باعث 
عزت و آبروی شهرشان بوده است. چه زمانی که نقل 
قهرمانی هایش باعث افتخار بود و چه حاال که مزارش 
شهر کرمان، بیش ازپیش، مرکز توجه همه قرار گرفته 
است. چقدر خوشبخت است شهر کرمان که چنین 

اسطوره ای را در دل خود جای داده است.
گردآوری و تحقیق کتاب رجعت برعهدۀ هدی پادام 
بوده است. این کتاب در 12۰ صفحه و شمارگان 1۰۰۰ 

نسخه از سوی انتشارات »راه یار« منتشر شده است.
www.ibna.ir :منبع     

رجعت
گلی تاقک    ا

معرفی اپلیکیشن

، فیلم  در آستانۀ برگزاری چهل ویکمین جشنواره فیلم فجر
»اتاقک گلی« به کارگردانی محمد عسگری و تهیه کنندگی داود 
صبوری به جشنواره پیوست. این فیلم با موضوع و محتوای اقدامات 
جنایتکارانۀ گروهک منافقین ساخته شده و محصول مشترک بنیاد 
فرهنگی روایت فتح، باغ موزه انقالب و دفاع مقدس و بنیاد شهید 

است. 
اتاقک گلی، روایتی از عملیات مرصاد در سال 13۶7 و حملۀ منافقین به 
کشور و حضور لشگر 27 محمد رســول ال�ل در سه راه اســالم آباد و منهدم 
کردن ادوات جنگی اســت که در عملیات مرصاد دســته ای از رزمندگان 
کن در روستای شیان، عازم این منطقه  برای حفاظت از زن و بچه های سا
می شــوند و درنهایت تعدادی از رزمنــدگان در حفاظت از این روســتا به 
شهادت می رسند و اهالی روستا سالم می مانند. نکتۀ جالب توجه فیلم 
این است که تهیه کننده فیلم، یکی از رزمنده هایی است که برای نجات 

یک دختر ُکرد، همراه دیگر همرزمانش در این عملیات حضور داشتند.
، فریدون حامدی، تینو صالحی و هادی  ج الوند، آناهیتا افشار تور
گرچه امسال  شیخ االسالمی بازیگران این فیلم سینمایی هستند. ا
محمد عسگری به عنوان فیلم اولی حضور دارد، اما او سال ها به عنوان 
دستیار در پروژه های مهم کارگردانان حرفه ای سینمای ایران حضور 
داشته و با کوله باری از تجربه، اولین فیلم سینمایی خود را ساخته 

است.
www.khabarban.com :منبع  

چیدانه محلی برای دیدن عکس پروژه های دکوراسیون و 
معماری شرکت های مختلف ایرانی، مشاهدۀ محصوالت متنوع 
موجود در بازار و ارتباط با سازندگان و فروشندگان آن ها است و این 
اپلیکیشن به واسطۀ عملکرد خوب خود، می تواند شما را از داشتن 

اپلیکیشن های دیگر در این زمینه بی نیاز کند. 
اپلیکیشن چیدانه را می توان اولین اپلیکیشن ایرانی در مورد طراحی 
و معماری داخلی به شمار آورد که جزء اپلیکیشن های محبوب کافه 
بازار نیز به شمار می رود. این اپلیکیشن در واقع توسط سایت چیدانه 
که مرجع تخصصی دکوراسیون داخلی و معماری و از سایت های برتر 
در حوزۀ طراحی داخلی است طراحی شده است. اپلیکیشن چیدانه از 
نظر ظاهری و سهولت دسترسی به بخش های مختلف، در شرایط بسیار 
خوبی قرار دارد و به طور کلی دارای چهار بخش اصلی؛ مطالب، اهالی 
فن، عکس ها و کاالها است که در هر کدام از این بخش ها می توانید 

مطالب متنوعی در مورد طراحی داخلی بیاموزید.
قسمت مطالب، دارای گزینه ای به نام انتخاب موضوع است که با 
استفاده از آن و اعمال فیلترهای مختلفی مانند طراحی دکوراسیون، 
بازسازی ساختمان و... می توانید به مطالب مختلفی در این زمینه ها 
دسترسی پیدا کنید. قسمت عکس ها شامل تصاویر مختلفی از بهترین 
دکوراسیون های داخلی و خارجی است که می توانند الهام بخش شما در 

طراحی منزل و یا محل کارتان باشند. 
www.androidzoom.ir :منبع  

        کارگردان:   محمد عسگری




