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به همت فوالد مبارکه

رئیس هیئت عامل ایمیدرو در بازدید از 
شرکت فوالد سفیددشت خبر داد؛

در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی فوالد 
مبارکه مورد موافقت قرار گرفت؛

در دیدار با مدیرکل اداره منابع طبیعی استان
ح شد؛  مطر

اعالم آمادگی فوالد مبارکه برای 
مشارکت در غرص 30 میلیون 

اصله نهال در استان

اجرایی شدن طرح های تکمیلی 
توسعه فوالد سفیددشت
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نگاه  واقع نگرانه و عملیاتی فوالد مبارکه در عرصه نوآوری
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری در جشنواره و نمایشگاه ملی »مسیر زآینده«  مطرح کرد:

یادداشت مدیر مسئول

رشد چشم گیر، غیرقابل تصور و تحسـین برانگیز صنعت فوالد کشور در 
دوران پس از پیروزی انقالب اسالمی در شرایطی رخ داد که تحریم ها بخش 
زیـادی از رونـد توسـعه این صنعـت را دچـار مخاطـره کـرده بود. بـا  وجـود این، 
اعتماد به توانمندی متخصصان و کارشناسان داخلی و به ویژه شرکت های 
دانش بنیان نقش مؤثری در بومی سـازی دانش فنـی و تکمیل زنجیره تولید و 
رونـق و توسـعه صنعت فـوالد ایفـا کرد، تـا حدی کـه همیـن اعتمـاد، ایـران را در 

میان برترین تولیدکنندگان فوالد به جایگاه نهم رسانید.
صنعت فوالد پیش از پیروزی انقالب، صنعتی وابسته و در اختیار نظام سلطه 
کنون با گذشت چهار دهه از تحول انقالبی، ظرفیت تولید فوالد به  بود و هم ا
همت پوالدمردان ایرانی به بیش از شصت برابر رسیده و این در حالی است که 
تمامی مراحل طراحی، اجرا و توسعه صنعت فوالد و ساخت و نصب تجهیزات و 
راه اندازی و پشتیبانی آن از ابتدایی ترین امور تا تولید نهایی در داخل کشور و با 

همت متخصصان داخلی انجام می شود.
حمایـت از شـرکت های دانش بنیـان در راسـتای توسـعه دانـش و فنـاوری و 
بومی سـازی صنعـت و رونـق تولیـد، تکلیفـی اسـت کـه بـا توجـه بـه نیازمنـدی بـه 
تـوان و دانـش ایـن شـرکت ها در درجـه اول و توانمنـدی و بضاعـت اقتصـادی 
آن هـا در وهله بعـد، بـر دوش صنایع بزرگ کشـور اسـت؛ از همین رو شـرکت فوالد 
گاهانـه ای را در این حـوزه برداشـته و با صـرف اعتباری  مبارکـه گام هـای پایـدار و آ
بالغ بر 7 هـزار میلیارد تومـان حمایت ویـژه ای از 485 شـرکت دانش بنیـان ایرانی 

داشـته اسـت.
نام گذاری سال جاری با نگاه ویژه به حمایت از تولید و شرکت های دانش بنیان از 
سوی رهبر فرزانه انقالب، فرصت مغتنمی برای توجه به شرکت های دانش بنیان 
بود. خوشبختانه شرکت فوالد مبارکه در عمل به توصیه و فرمایشات مقام معظم 

رهبری و لبیک عملی به منویات ایشان پیشتاز بوده است و طبق گفته مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه، با نگاهی تحولی در این زمینه، حرکت ها و اقدامات درخشانی 

را در نوآوری با کمک شرکت های دانش بنیان ثبت کرده است.
سیاست کلی و چشم انداز فوالد مبارکه بر مبنای استفاده از توانمندی و ظرفیت 
شرکت های دانش بنیان است و با توجه به اینکه قریب به 10 درصد از 8 هزار شرکت 
دانش بنیان کشور در استان اصفهان فعالیت می کنند، چشم انداز فوالد مبارکه 
در سال 1410، حمایت از اقتصاد این شرکت ها برای رسیدن به رتبه اول حمایت، 
فعالیت و توسعه شرکت های دانش بنیان در کشور است و در این خصوص 
سرمایه گذاری و مشارکت در هسته های فناور و کمک به رشد آن ها در دستور کار 

فوالد مبارکه قرار دارد.
در رویداد »مسیر زآینده« که هفته گذشته از سوی شرکت فوالد مبارکه و با حضور 
400 شرکت دانش بنیان کشور برگزار شد، از 17 شرکت دانش بنیان که با حمایت 
فوالد مبارکه راه اندازی گردیده اند رونمایی شد و ازآنجا که مهم ترین سرمایه 
بنگاه های اقتصادی برای خلق ارزش، دانش و فناوری است، فوالد مبارکه با 
نگاهی مسئوالنه به موضوع پژوهش، همواره در مسیر خلق ارزش از دانش، گام 
برمی دارد و معتقد است حیات، بالندگی و توسعه شرکت به موضوع پرداختن به 
دانش و نوآوری در تولید محصوالت جدید و بهبود روش ها، فرایندها و توسعه 
مدل های کسب وکار وابسته است و در همین راستا بر استراتژی فوالد مبارکه در 

ایجاد صنعتی پایدار و نوآور اهتمام دارد.
تدبیر شرکت فوالد مبارکه در ماندگاری و رونق تولید، بهره گیری از دانش و فناوری 
و استفاده از شرکت های دانش بنیان در فضای رقابتی در حوزه فوالد است و 
اهتمامی برنامه ریزی شده وجود دارد که این مسیر تا خلق آینده ای روشن برای 

ایران اسالمی ادامه یابد.

ین حامی شرکت های دانش بنیان کشور فوالد مبارکه؛  بزرگ تر

میالد روشنای چشم منتظران، 
 مبشر عدالت و آزادی،  

حضرت مهدی موعود )عج( مبارک باد
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،  خودش پیش قدم و موتور محرک  امروز شاهد این امر هستیم که بزرگ ترین، مؤثرترین و پیشروترین شرکت در صنعت فوالد کشور
جریان نوآوری است و بنده بسیار خوشحالم که این صنعت عظیم با یک نگاه واقع نگرانه و عملیاتی وارد عرصه نوآوری شده است
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مدیرعامل فوالد خوزستان، نایب رئیس انجمن فوالد ایران شد
در جلسه هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، امین ابراهیمی مدیرعامل فوالد خوزستان به اتفاق آراء به عنوان نایب رئیس این انجمن 

بزرگ صنفی انتخاب شد.

سپرده های بانکی اشخاص حقیقی مشمول مالیات نیست
کتشاف شده توسط ایمیدرو و شرکت های تابعه در سراسر کشور را ۲۸ میلیارد  معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، ارزش ذخایر برجا و قطعی شده معدنی ا

دالر برشمرد.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار اعضای مجلس 
خبرگان رهبری، این مجلس رفیع و بسیار مهم را نماد 
درهم آمیختگی »جمهوریت« و »اسالمیت« خواندند و با اشاره 
به حضور بی بدیل، حیاتی و مستمر مردم در صحنه های 
گون گفتند: بنیه قوِی مردمی نظام، ثروتی ملی است که  گونا
خداوند با آن، حجت را بر علما و همه مسئوالن نظام تمام 
کرده است و همه باید در حفظ و افزایش این سرمایه عظیم، 

بی وقفه تالش کنیم.
رهبر انقالب افزودند: حضور مردم، حجت الهی را بر ما مسئوالن و 
علما تمام کرده است و اینکه فقط به این ثروت ملی افتخار کنیم، 
کافی نیست بلکه باید این ثروت را مستمرًا حفظ و زیاد کنیم و به 

وظایف خود در این زمینه عمل کنیم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، ثروت عظیم و تهدیدزدای حضور 
غ  و بنیه مردمی برای نظام را حیاتی دانستند و گفتند: علما فار
از داشتن یا نداشتن مسئولیت دولتی، برای حفظ این سرمایه 
عظیم وظایف سنگینی دارند که مهم ترین آن جهاد تبیین است، 
ک،  کدستی، پرهیز از موارد شبهه نا ضمن اینکه »تقوا، صداقت، پا
انگیزه خدایی و دعوت کردن با عمل نه فقط با زبان« مردم را دلگرم 

و خاطرجمع می کند.

درمحضر والیت

خبر کوتاه

خـبــــــــــــــــــر

بنیه قوی مردمی نظام
 حجت را بر همه مسئوالن و علما 

تمام کرده است

به گزارش خبرنگار فوالد، آیین افتتاحیه جشنواره و 
نمایشگاه ملی »مسیر زآینده«، رونمایی از استراتژی 
و سیاست های نوآوری فوالد مبارکه اصفهان با 
حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری، 
استاندار اصفهان، معاونان و جمعی از مدیران فوالد مبارکه، برخی 
مسئوالن استانی و کشوری و حدود 400 شرکت دانش بنیان کشور در 

شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان برگزار شد. 

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری در 
افتتاحیه جشنواره و نمایشگاه ملی »مسیر زآینده«:

فوالد مبارکه با نگاه واقع گرایانه وارد عرصه نوآوری شده است

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری در این 
آیین خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه با نگاه واقع گرایانه وارد عرصه نوآوری 
شده است و به خوبی تشخیص داده است که باید در حوزه نوآوری چه 

اقدامی انجام دهد.
روح اهلل دهقانی فیروزآبادی افزود: پیش ازاین شاهد بودیم که دانشگاه 
و دانشگاهیان برای ارتباط با صنعت هزار زحمت را متحمل می شدند 
تا بتوانند پروژه ای را مطرح کنند، ولی امروز این خیلی خوشحال کننده 
است که شرکت فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین، مؤثرترین و پیشروترین 
کارخانه فوالدسازی کشور با نگاه واقع گرایانه به عرصه نوآوری و توسعه 
صنعتی کشور وارد شده و موجبات توسعه و تحکیم علم و صنعت کشور 

را فراهم آورده است.
وی با اشاره به اهمیت زنجیره ارزش در صنعت کشور گفت: سنگ آهن 
استخراج شده با قیمت به مراتب پایین تر از محصوالت نهایی در 
کارخانه هایی نظیر فوالد مبارکه به انواع محصوالت فوالدی تبدیل 
و با چند ده برابر ارزش افزوده به بازار عرضه می شود. وقتی از اقتصاد 
دانش بنیان صحبت می کنیم؛ دقیقًا به همین موضوع اشاره می کنیم که 
در دنیای رقابتی امروز دیگر پول، زمین، ساختمان و کارخانه تولید ثروت 
نمی کند و به جای آن مغزها و فناوری و دانش است که ثروت می سازد. در 
شرایط فعلی شاهد این هستیم که در باالدست صنعت فوالد بسیاری از 
معادن در حال کار هستند؛ اما به دلیل نبود نیروی متخصص، بخش 
اعظمی از منابع معدنی استخراج شده عمدتًا به صورت خام به فروش 
گرچه در پایین دست نیز کارخانه های بسیاری در ادامه  می رسد. ا
این چرخه، تولید ثروت می کنند؛ اما سؤال اینجاست که آیا این چرخه 

به درستی کار می کند.
به گفته معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری، 
شرکت های بزرگ و موفق نظیر فوالد مبارکه برای پیشتازی در بازار رقابت 
به سرمایه گذاری خطرپذیر می پردازند و در این زمینه، فعالیت های 
توسعه ای خوبی را انجام داده اند تا درنهایت، ثمرات خوبی را برای کشور 

به ارمغان آورند.
سرمایه گذاری های فوالد مبارکه در زنجیره ارزش باعث 

افزایش امیدواری در جامعه است
دهقانی فیروزآبادی ادامه داد: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان ریاست جمهوری متعهد است که با بیش از 100 ابزار ارزشمند 
خود از زنجیره ارزش حمایت کند؛ به همین خاطر از فوالد مبارکه 
درخواست می کنیم سرمایه گذاری های خود را در این زمینه افزایش دهد؛ 
که این سرمایه گذاری ها باعث افزایش امیدواری در جامعه می شود. چرا

وی اظهار کرد: سرمایه گذاری خطرپذیر باید در دانش بنیان ها به معنای 
واقعی خطرپذیر باشد و از سوی دیگر، شرکت های دانش بنیان نیز باید 
تالش کنند تا با عرضه فناوری که با استفاده از مغز مولد نیروی دانشی 

انجام می شود، به صنایع کمک کنند.
معاون رئیس جمهوری ادامه داد: شرکت های دانش بنیان به خاطر 
ارزش آفرینی با سرمایه گذاری داخلی توسعه های موردنیاز خود را انجام 
می دهند. به همین دلیل باید سرمایه گذاری خطرپذیر برای شرکت های 
ضعیف تر و همکاری های با شرکت های قوی تر برای بالندگی بیشتر ایران 

در دستور کار زیست بوم فناوری قرار گیرد.
بزرگ ترین دستاورد فوالد مبارکه ایجاد کردن جریان انگیزه 

و امید برای کارهای بزرگ آینده کشور است
وی ضمن قدردانی از اقدامات فوالد مبارکه در عرصه دانش بنیان گفت: 

اتفاقی که امروز در حال شکل گیری است طی 5 تا 10 سال آینده چشم انداز 
روشنی خواهد داشت و فوالد مبارکه به خوبی تشخیص داده است که 
باید در حوزه نوآوری چه اقدامی انجام دهد. جای خوشحالی است که 
امروز این حرکت در فوالد مبارکه شروع  شده است. بدون شک جریانی که 
فوالد مبارکه به راه می اندازد می تواند در سطح کشور جریان ساز باشد. به 
اعتقاد من بزرگ ترین دستاورد فوالد مبارکه ایجاد کردن جریان انگیزه و 
امید برای کارهای بزرگ آینده کشور است که قطعًا در آینده نزدیک نتیجه 

این دستاوردها را مشاهده خواهیم کرد.
دهقانی در همین زمینه ادامه داد: امروز بزرگ ترین مسئولیت اجتماعی 
همه افرادی که در این کشور زندگی می کند، بها دادن، فضا دادن و 
امیدآوری برای نسل جوان حاذق کشور است که به آبادانی این کشور 
امیدوارند. باید با صبوری و حوصله به معنای واقعی خطرپذیری کنیم. به 
خاطر داشته باشیم نباید از عرضه کردن فناوری ها و توانایی های ذهنی 
هراس داشته باشیم، شرکتی که ارزش افزوده 500 درصدی ایجاد می کند 

نیاز به سرمایه گذاری ندارد. 
 

استاندار اصفهان:
از هر اقدامی که شرکت های فناور جدیدی را متناسب با 
فضاهای موردنیاز استان همراه کند، با جدیت حمایت 

خواهیم کرد

سـیدرضا مرتضـوی، اسـتاندار اصفهـان نیـز در جریـان برگـزاری ایـن 
همایـش گفـت: الحمـداهلل مدیریـت جدیـد در شـرکت فـوالد مبارکـه بـا 
رویکرد بسـیار خوبـی کـه در پیش گرفتـه، به خوبی به عرصه پشـتیبانی 
از حوزه هـای فنـاوری و نـوآوری و اقتصـاد دانش بنیـان ورود کـرده و 
سرمایه گذاری های خوبی در زنجیره های ارزش پایین دست و فاصله 
گرفتـن از تولیدهـای سـنتی کـه پیش ازایـن در اسـتان متـداول بـوده 

انجـام داده اسـت.
وی گفت: خوشبختانه با برپایی این جشنواره و نمایشگاه شرکت های 
دانش بنیان برای تولید محصوالت جدید و نوآورانه مورد پشتیبانی و 
حمایت قرار خواهند گرفت. امیدواریم این حرکت و سایر اقداماتی که 
دیگر مجموعه های استان در بخش های دولتی و نیمه دولتی شروع 
کرده اند زمینه را برای ورود شرکت های دانش بنیان به بخش صنعت را 
فراهم کند و درزمینه اقتصاد دانش بنیان به صورت واقعی و جهشی در 
استان اصفهان شاهد تغییر باشیم. این در حالی است که در استان 
اصفهان چاره ای جز حرکت در مسیر اقتصاد دانش بنیان نداریم. 
محورهای توسعه استان در دو محور اقتصاد گردشگری و اقتصاد 
دانش بنیان تعریف  شده است؛ بنابراین از هر اقدامی که شرکت های 
فناور جدیدی را متناسب با فضاهای موردنیاز استان همراه کند، با 
جدیت حمایت خواهیم کرد. به همین منظور قرارگاهی را در استان 
تعریف کرده ایم که با همکاری شهرک علمی و تحقیقاتی در حال رصد 

کردن موضوعات مختلف هستیم.

مدیرعامل فوالد مبارکه در آیین افتتاحیه جشنواره و نمایشگاه 
ملی »مسیر زآینده«: 

امروز در عرصه نوآوری، استراتژی کالن فوالد مبارکه به نگاه 
تحولی و تحول در نگاه تغییر یافته است

در آیین افتتاحیه این جشنواره، محمدیاسر طیب نیا سخنان خود 
را این گونه آغاز کرد: بشر از ابتدای خلقت آرزوهای دور و درازی نظیر 
پرواز در آسمان ها، سرعت و درمان بیماری را داشته که با دست یابی 
به فناوری ساخت هواپیما، قطار، اتومبیل و تولید دارو و... توانسته این 

آرزوها را محقق کند.
گری به عنوان یکی دیگر از آرزوهای بشر نام برد  وی از دست یابی به کیمیا
و گفت: در این مسیر دانشمندان بسیار زیادی تالش کرده اند تا به علم 
کسیری دست یابند و بتوانند انواع فلزات کم بها را به طالی باارزش  و ا
تبدیل کنند. امروز شاهد این هستیم که بشر امروزی در بسیاری از این 
کسیر موردنظر دست  یافته و به جایی  عرصه ها ازجمله صنعت فوالد به ا
رسیده است که سنگ آهن را طی فرایندهایی به انواع و اقسام فلزات 

ارزشمند تبدیل می کند.

فوالد مبارکه مصمم است در قالب تغییری اساسی، نگاه 
نوآورانه به مقوله نوآوری داشته باشد

مدیرعامل فوالد مبارکه از تولید انواع محصوالت فوالدی جدید، ازجمله 
ورق های زنگ نزن در فوالد مبارکه که در ادامه چرخه تولید به بسیاری از 
محصوالت مورداستفاده در صنایع پزشکی، ساختمانی و لوازم خانگی 
و... تبدیل می شوند به عنوان مصداق بارز این موفقیت نام برد و گفت: 
این محصوالت که در بازار چندین برابر ورق های معمولی ارزش  دارند 
گری باارزش تر شده اند. امروز  به نظر می رسد طی همان فرایند کیمیا
کسیر است که چند هزار برابر ارزش افزوده  نوآوری همان علم کیمیا و ا
گری طی می کند همان نوآوری است.  ایجاد می کند. مسیری که کیمیا
مسیری که بسیاری از انسان ها بقای عمر خود را در جریان پیشرفت های 

علم پزشکی و تجهیزات آن مدیونش هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به  انگیزه ها و تاریخچه 
ساخت فوالد مبارکه گفت: امروز فوالد مبارکه در سی سالگی دوم خود 
تصمیم گرفته در قالب تغییری اساسی، نگاه نوآورانه به مقوله نوآوری 
داشته باشد. ما به دنبال یک نگاه تحولی و تحول در نگاه هستیم. فوالد 
مبارکه در ۳0 سال گذشته دستاوردهای خوبی داشته است. در دوران 
ساخت، دغدغه شرکت بنا شدن و به بهره برداری رسیدن و پس ازآن 
رسیدن به ظرفیت اسمی و اجرای توسعه ها بود و امروز در حالی مرزهای 
تولید فراتر از 10 میلیون تن در گروه فوالد مبارکه پشت سر گذاشته  شده که 
بیش از 90 درصد اقالم و تجهیزات موردنیاز شرکت نیز بومی سازی شده 
است و به نوعی در این حوزه به نوآوری و فناوری دست یافته ایم. حال این 
سؤال مطرح است که آیا بدون بهره گیری از طرح های فناورانه و نوآورانه، 
این میزان دستاورد، تضمین کننده تعالی و تداوم پیشرانی شرکت و ضامن 

حضور قدرتمند فوالد مبارکه در بازارهای جهانی خواهد بود؟
کید بر اهمیت و لزوم استفاده از فناوری و نوآوری های  تأ

جدید
طیب نیا در پاسخ به این سؤال و با تشریح وضعیت فعلی صنعت فوالد 
کید لزوم و اهمیت استفاده از فناوری و نوآوری های جدید  کشور و در تأ
گفت: ظرفیت امروز تولید فوالد کشور حدود 45 میلیون تن است که 
متأسفانه با بهره گیری از فقط 65 درصد این میزان ظرفیت، ۳0 میلیون تن 
تولید می کنیم و رتبه دهم دنیا را در اختیار داریم؛ این در حالی است که 
این رقم در دنیا با 75 درصد است. عالوه بر این، مجوز بالغ بر 105 میلیون 
تن دیگر نیز در کشور صادر شده است. از طرفی در حوزه صادرات نیز 
مشاهده می کنیم که با حضور همسایگان در این بازار، رقابت شدیدتر 
شده است. از سویی، ذخایر شناسایی شده سنگ آهن غنی و با خلوص 
باال به  شدت و با سرعت زیاد در حال اتمام است و این میزان ذخایر برای 

تولید و ظرفیت های پیش بینی شده به هیچ عنوان کافی نیست.
الزامات بسیاری، فوالدسازان را مجبور می کند که از 

فناوری و نوآوری های جدید بهره مند باشند
بنابر اظهارات مدیرعامل فوالد مبارکه، در بسیاری از مواقع منابع 
سنگ آهن برای تولید برخی پایه ها وجود دارد؛ اما علم فراوری آن ها را 
، بسیاری از مزیت هایی را که پیش  از  در اختیار نداریم. در حال حاضر
این داشتیم امروز نداریم؛ به عنوان مثال، گاز یکی از مزیت های ایجاد 
صنعت فوالد در کشور بوده که متأسفانه در شرایط فعلی در این حوزه 
و سایر منابع به شدت با محدودیت مواجهیم. عالوه بر این، بسیاری از 
زیرساخت های حمل ونقل نیز با ظرفیت های پیش بینی شده و حتی 
ظرفیت های فعلی به هیچ عنوان همخوانی ندارد. در حوزه انتظارات 
منابع انسانی نیز تغییراتی ایجادشده است. همچنین انقالب صنعتی، 
هوش مصنوعی، افزایش بهره وری و الزامات محیط زیستی، همه و همه، 
از مواردی هستند که کارخانه های فوالدسازی را مجبور می کنند از فناوری 

و نوآوری های جدید در این حوزه بهره مند باشند.
امروز لزوم تغییر نگاه و تغییر رویکردها در فوالد مبارکه 

به شدت احساس می شود
کید بر اینکه امروز لزوم تغییر نگاه و تغییر رویکردها در فوالد مبارکه  وی با تأ
گر در ۳0 سال  به شدت احساس می شود و اجتناب ناپذیر است گفت: ا
اول، کمیت تولید را مدنظر داشتیم، امروز باید با تغییر نگاه و رویکردها، 
ارتقای کیفیت را جایگزین کمیت کنیم. فوالد مبارکه امروز دیگر دغدغه 
دست یابی به ظرفیت 25 میلیون تن را ندارد. امروز فوالد مبارکه با تغییر 
نگاه و جهش در راستای نوآوری، هدف گذاری 15 میلیارد دالر درآمد در 

نگاه  واقع نگرانه و عملیاتی فوالد مبارکه در عرصه نوآوری
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری در جشنواره و نمایشگاه ملی »مسیر زآینده«  مطرح کرد:

،  خودش پیش قدم و موتور محرک  امروز شاهد این امر هستیم که بزرگ ترین، مؤثرترین و پیشروترین شرکت در صنعت فوالد کشور
جریان نوآوری است و بنده بسیار خوشحالم که این صنعت عظیم با یک نگاه واقع نگرانه و عملیاتی وارد عرصه نوآوری شده است

رهبر انقالب اسالمی در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری:

محمدیاسر طیب نیا
 مدیرعامل

روح اهلل دهقانی فیروزآبادی
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان 

رئیس جمهوری

سیدرضا مرتضوی
 استاندار اصفهان

رشد ۱۱ درصدی تولید فوالد
 در ۱0 ماه گذشته

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت: امسال 
تولید فوالد ایران در مقایسه با سال گذشته ۱۱ درصد رشد 

داشته است.
به گزارش آرتان پرس، خلیفه سلطانی با اعالم این خبر افزود: 
تولید فوالد میانی کشور در این مدت، 25 میلیون و 655 هزار تن 
بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 11 درصدی 

را نشان می دهد.
وی گفت: درمجموع تولید فوالد ایران با این میزان رشد، از جایگاه 

دهمی دنیا به نهم ارتقا پیدا کرده است.
 دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در ادامه با بیان اینکه 
صنعت فوالد در ایران از سنگ آهن به محصوالت فوالدی می رسد 
و به صورت زنجیره است افزود: مثًال کشور ترکیه با جمع آوری 
قراضه های فوالدی کشورهای دیگر شمش تولید می کند و این 
یعنی با احتساب این موضوع رتبه ایران در تولید فوالد باالتر از 

رتبه ای است که مطرح می شود.
خلیفه سلطانی گفت: در این مدت 10 میلیون و 697 هزار تن 
محصوالت طویل و 7 میلیون و 579 هزار تن محصوالت تخت 
در کشور تولید شده که رشد تولید محصوالت طویل 14 درصد و 
رشد تولید محصوالت تخت 8 درصد بوده است. تولید میلگرد در 
ده ماهه امسال نیز، 8 میلیون و 957 هزار تن بوده که افزایش 16 

درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت: میزان تولید ورق گرم 
کشور در ده ماهه نخست امسال، 7 میلیون و ۳46 هزار تن بوده 
که افزایش 7 درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
نشان می دهد و میزان تولید ورق سرد 2 و یک دهم درصد کاهش 

و ورق پوشش دار نیز 6 درصد کاهش یافته است.
وی در ادامه از رشد 7 درصدی تولید آهن اسفنجی در این مدت 
خبر داد و افزود: تولیدکنندگان آهن اسفنجی در ده ماهه امسال، 
27 میلیون و 519 هزار تن از این محصول را تولید کرده اند که در 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 7 درصد رشد داشته است.
خلیفه سلطانی گفت: البته با این رشد 11 درصدی در تولید در این 
مدت حجم صادرات فوالد ایران به خارج از کشور کم شده است.

وی افزود: همچنین در ده ماهه امسال از حدود 89 میلیون 
تن مجموع اقالم فوالدی در کشور، حدود 11 میلیون و 860 هزار 
تن صادر شده که درمجموع در مقایسه با میزان صادرات اقالم 
فوالدی در مدت مشابه سال گذشته دو درصد کمتر بوده است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت: تا پایان دی ماه دو 
میلیون و ۳28 هزار تن مقاطع طویل فوالدی صادر شده که این 
میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 4 درصد رشد دارد.
وی با بیان اینکه در سال گذشته دو میلیون و 2۳2 هزار تن مقاطع 
طویل فوالدی صادر شده افزود: این تنها مقطع فوالدی است که 

میزان صادرات آن افزایشی ثبت شده است.
خلیفه سلطانی در ادامه اجبار تولیدکنندگان به عرضه محصول 
خود در بورس و مقررات تنظیم بازار را علت این کاهش صادرات 

دانست.
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کشف نخستین ذخیره لیتیوم در کشور
کتشاف وزارت صمت از کشف نخستین ذخیره لیتیوم در کشور خبر داد و گفت: کشف این ذخیره در استان همدان نویدبخش  مدیرکل دفتر امور ا

کشف ذخایر دیگری در این استان خواهد بود.

آخرین وضعیت صادرات کاال به عراق
ناظر گمرکات خوزستان از صادرات ۴ میلیون و ۳۰۶ هزار تن کاالی غیرنفتی به عراق خبر داد. در ۱۱ ماه امسال ۴ میلیون و ۳۰۶ هزار تن کاالی غیرنفتی از 

گمرکات خوزستان به عراق صادر شده است.

 خـبــــــــــــــــــر       خـبــــــــــــــــــر      

4۹

8

ظرفیت تولید 4۹ میلیون تن فوالد فراهم شده است

 مدیرعامـل گـروه سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و فلـزات
کتشـاف سـنگ آهن بـرای تولیـد   )و معـادن( گفـت: بایـد ا
فـوالد گستـــرده تر شـود، در غیـــــر ایـن صـــورت هزینـــه ها 

می یابـد. افزایـش 
به گزارش آرتان پرس، اردشیر سعدمحمدی در حاشیه همایش 
کتشاف ذخایر معدنی ایران درباره صدور مجوزهای  تخصصی ا
بی رویه فوالدی و ظرفیت موجود سنگ آهن در کشور افزود: بر 
اساس برنامه توسعه ای که داشتیم باید تولید فوالد )در افق 1404( 
کنون برای 49 میلیون تن ظرفیت  به 55 میلیون تن برسد که ا

ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه در سه یا چهار سال آینده از تولید 55 میلیون 
تن فوالد نیز عبور می کنیم گفت: با توجه به سرمایه گذاری هایی 
که صورت گرفته است، احتماًال این رقم در 5 سال آینده به 75 
میلیون تن می رسد که بر این اساس ما به بیش از 200 میلیون تن 

سنگ آهن نیاز خواهیم داشت.
سعدمحمدی با بیان اینکه ذخایر قابل دسترس سنگ آهن 
کشور کمتر از ۳ میلیارد تن است افزود: بنابراین در آینده برای 
تأمین سنگ آهن موردنیاز برای تولید فوالد باید به دو موضوع 
کتشاف سنگ آهن جدید و  به طور جدی توجه کرد؛ نخست ا
امکان سرمایه گذاری در کشورهای همسایه است که باید این 

دو عنصر در آینده در دستور کار باشد.
مدیرعامل گروه سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در خاتمه 
کنون مصرف  گفت: موضوع دوم تجاری کردن آن است، زیرا ا
سرانه کشور به ازای هر نفر ۳00 کیلوگرم است که بر این اساس 
باید برای تجارت بین الملل بر اساس افزایش تولیدی که صورت 
می گیرد از امروز فضای جدیدی فراهم کنیم تا در زمینه تولید فوالد 

در آینده دچار تنش نشویم.

درآمد ارزی ۸ میلیارد دالری فوالدی ها

ارزش محصوالت تولیدی صنعت فوالد در کشور ساالنه 
حدود ۱۸ میلیارد دالر است که حدود ۸ میلیارد دالر آن راهی 
بازارهای صادراتی شده و حدود ۱0 میلیارد دالر آن در بازار 

داخلی عرضه می شود.
 به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران )سنا(، رسول خلیفه 
سلطانی با اشاره به برخی اظهارنظرها در انتقاد به عرضه 
خ ارز گفت: جدا کردن  محصوالت در بورس کاال بر مبنای نر
قیمت محصوالت فوالدی از قیمت های جهانی و نرخ ارز اساسًا 
بی معناست. فراموش نکنید بخشی از مواد اولیه و تجهیزات 
موردنیاز صنعت فوالد وارداتی است و فوالدی ها بابت تأمین نیاز 
خود ارز، هزینه می کنند. اما قیمت فوالد در بورس کاال بر مبنای 
قیمت های جهانی تعیین نمی شود و کشف قیمت بر اساس 

عرضه و تقاضا صورت می گیرد.
وی اضافه کرد: در نظر داشته باشید که ارزش محصوالت تولیدی 
صنعت فوالد در کشور ساالنه حدود 18 میلیارد دالر است که 
حدود 8 میلیارد دالر آن راهی بازارهای صادراتی شده و حدود 
گر به هر ترتیب  10 میلیارد دالر آن در بازار داخلی عرضه می شود. ا
شرایطی فراهم آوریم که تولیدکننده، منفعتی از تولید و فروش 
محصول خود نبرد، صنعت فوالد به تعطیلی و نابودی کشانده 
می شود و عالوه بر آنکه ارزآوری این صنعت را از دست داده ایم، 
باید هرساله بابت تأمین نیاز بازار داخل به فوالد نیز ارز مصرف 
کنیم. برخی ادعاها در فضای مجازی فقط منجر به نابودی 

صنعت خواهد شد.
خلیفه سلطانی خاطرنشان کرد: افزایش نرخ محصوالت فوالدی 
در بورس کاال خود معلول تورم است و ضمنًا تجربه نشان داده 
قیمت محصوالت فوالدی در بورس کاال همواره با یک وقفه 
کنش نشان  زمانی نسبت به تورم و افزایش قیمت های جهانی وا
می دهد. کافی است نگاهی به افزایش قیمت کاالهای مختلف 
در کشور داشته باشیم تا متوجه شویم اتفاق غیرمنتظره ای در 
بازار فوالد رخ نداده است. ضمن اینکه معتقدم نباید افزایش 
سرسام آور قیمت مسکن را به افزایش قیمت محصوالت فوالدی 
گره زد. سهم فوالد در بهای تمام شده ساختمان، سهم چندان 
بااهمیتی نیست و نمی تواند توجیه کننده افزایش قیمت ها در 

بازار مسکن باشد.

عدد خبر

میلیون تن

میلیارد دالر

محمد ناظمی هرندی
معاون فناوری فوالد مبارکه

یحیی پالیزدار 
مدیرعامل شرکت پشتیبانی و 

توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه

افق 1404 را جایگزین اهداف کمی قبل کرده است. درآمدی که در اقتصاد 
بدون نفت از طریق 40 درصد محصوالت باارزش افزوده باالتر و یا از طریق 20 

درصد سرمایه گذاری در کسب وکارهای جدید باید حاصل شود.
برای اینکه فوالد مبارکه را به شرکت دانشی تبدیل کنیم، 

نگاه مدیریت شرکت تغییر کرده است
طیب نیا تصریح کرد: امروز برای اینکه فوالد مبارکه را به شرکت دانشی 
گر می خواهیم  تبدیل کنیم، نگاه مدیریت شرکت تغییر کرده است. ا
پیشران و موتور محرکه اقتصاد و صنعت باشیم، باید در حوزه نوآوری و 
دانش بنیان هم پیشران باشیم؛ باید فوالد مبارکه به عنوان یک شرکت 
پیشرو به یک شرکت دانشی تبدیل شود. به یقین دست یابی به چنین 
هدفی امکان پذیر خواهد بود؛ همچنان که روزی تولید ورق زنگ نزن را 
در فوالد مبارکه مطرح کردیم، اما سازندگان خطوط فوالد مبارکه بر این 
باور بودند که این امر با چنین ساختاری امکان پذیر نیست. با این حال 
مشاهده کردیم که با همت همکاران و اجرای طرح های نوآورانه، تولید 
این نوع ورق خاص در فوالد مبارکه میسر شد و این یعنی رسیدن به همان 

هدف دانش بنیان شدن که مدنظر شرکت است.
باید نگاه ها را تغییر دهیم و به سمت نوآوری ها حرکت کنیم

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن مقایسه دستاوردهای 
کارخانه های  کرد:  کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه تصریح 
فوالدسازی کشور ما در نوع تجهیز تفاوت چندانی با کارخانه های خارجی 
ندارند. تفاوت عمده در تجهیزات نیست، بلکه در نیروی انسانی است که 
با این تجهیزات کار می کند؛ تفاوت در دانشی است که در آن مجموعه ها 
وجود دارد؛ تفاوت ما با آن ها در واحدهای تحقیق و توسعه است که آن ها 
در اختیار دارند و در آن مکان ها پژوهش می کنند؛ تفاوت ما با آن ها در 
نگاه مدیریتی است. واقعیت این است که ما یاد گرفته ایم برویم و بهترین 
کارخانه ها را ببینیم و تجهیزات را به کشور بیاوریم و از آن ها استفاده کنیم؛ 
درحالی که باید نگاه ها را تغییر دهیم و به سمت نوآوری ها حرکت کنیم. باید 
به دنبال شرکت هایی باشیم که قیمت اصلی آن ها دیگر در نوع تجهیزات 
آن ها نیست، بلکه دانش نیروی انسانی آن ها است که در حال تولید ثروت 
است؛ نیروی انسانی  که با اتکا به این دانش برای شرکت سودآوری می کند. 
گر دانش و نیروی انسانی بادانش آن ها را از آن ها بگیریم،  شرکت هایی که ا

حدود 80 درصد ثروت خود را از دست خواهند داد.
نوآوری را فقط در حوزه محصول نبینیم

مدیرعامل فوالد مبارکه یادآور شد: ما امروز به دنبال نگاه تحولی و تحول 
در نگاه در مقوله نوآوری هستیم. نگاه تحولی در تغییر افراد، تغییر مدیران 
و حتی تغییر ساختار نیست؛ نگاه تحولی باید در تغییر نگاه ایجاد شود؛ 
به عنوان مثال، مقوله خصوصی سازی در کشور ما به عنوان یک الزام مطرح 
و در بسیاری از شرکت ها مانند فوالد مبارکه نیز اجراشده است، اما سؤال 
گاه  این است که آیا این دستورالعمل به درستی اجرا شده است. باید آ
گر در مقوله نوآوری نیز به همین صورت اقدام کنیم، به طورقطع  باشیم که ا
هیچ اقدام و اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد. ما در کنار نگاه تحولی و ورود به 
کسیر  گر می خواهیم به  ا مقوله نوآوری باید تحول در نگاه داشته باشیم و ا
گری دست یابیم، باید نگاه جامع به نوآوری داشته باشیم و در این  کیمیا
حوزه چهار اتفاق رخ دهد: اول این که نوآوری را فقط در نوآوری محصول 
نبینیم؛ نوآوری باید  در کسب وکارها، زنجیره تأمین، خرید، فروش باالدست 
و پایین دست و درنهایت در مدیریت و حکمرانی سازمان نیز انجام شود. 
گر روزی در دفاتر خود می نشستیم تا اساتید، دانشجویان و  دوم اینکه ا
نخبگان به سراغ ما بیایند و مشکالت ما را حل کنند، امروز باید با تغییر 
کز  نگاه، صاحبان صنایع به سراغ نخبگان و صاحبان دانش بروند و در مرا

علمی و تحقیقاتی حاضر شوند و این یعنی همان تغییر نگاه.
در پی تولید محصوالتی باشیم که هیچ کشوری تاکنون به 

دانش و توانایی تولید آن دست نیافته باشد
گر روزی شرکت های توانمند را به لحاظ  طیب نیا ادامه داد: سوم اینکه ا
تجهیزاتی و مالی برای بومی سازی و تجهیزات و اجرای پروژه های خود 
انتخاب می کردیم که البته با کمک آن ها به 90 درصد خودکفایی هم 
رسیده ایم، ازاین پس باید نگاه خود را تغییر دهیم و به سراغ شرکت هایی 
کز علمی و تحقیقاتی، کارکنان و کارشناسان دانش بنیان  برویم که از مرا
گر تا امروز در مسیر بومی سازی و ساخت  بهره مندند. چهارم این که ا
داخل به دنبال مهندسی معکوس تجهیزات و قطعات بودیم و به دنبال 
تولید محصوالتی بودیم که پیش از ما در کشورهای توسعه یافته به تولید 

آن دست یافته بودند، امروز مقوله نوآوری ایجاب می کند در پی تولید 
کنون به دانش و توانایی تولید آن  محصوالتی باشیم که هیچ کشوری تا

دست نیافته باشد.
فوالد مبارکه می خواهد آن اتفاق بزرگ را با دانش بنیان 

شدن رقم بزند
طیب نیا تصریح کرد: دعوت امروز فوالد مبارکه از تمامی شرکت های 
دانش بنیان کشور به این دلیل است که خود را به شرکت های دانش بنیان 
بیش ازپیش وصل کند تا آن اتفاق بزرگ را با دانش بنیان شدن رقم بزند. 
امیدواریم به یاری همه شرکت های دانش بنیان و کسانی که دغدغه 
تعالی کشور را دارند اصفهان به عنوان قطب نوآوری منطقه تبدیل شود.

معاون فناوری فوالد مبارکه:
 از نگاه فوالد مبارکه، نوآوری کلید ورود به آینده است

محمد ناظمی هرندی در همین زمینه گفت: شرکت فوالد مبارکه با 
بررسی شرایط پیش رو، ازجمله رقابت فضای کسب وکار در آینده و تغییر 
نیازمندی مشتریان و محدودیت های بیشتر در تأمین نیازمندی ها و 
افزایش حساسیت های زیست محیطی و اجتماعی، حفظ پیشتازی 
خود را در گرو بهره گیری از »نوآوری« به عنوان کلید ورود به آینده می داند و 
استراتژی رشد در فوالد مبارکه در افق 1410 بر دو پایه اساسی، »فوالد مبارکه 

نوآور« و »فوالد مبارکه پایدار« هدف گذاری شده است.
وی اظهار کرد: امسال از سوی مقام معظم رهبری به شعار »تولید؛ 
دانش بنیان؛ اشتغال آفرین« مزین گردید که این جهت گیری در امتداد 
نام گذاری سال های اخیر با محوریت موضوعات اقتصادی است. بنابراین 
فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین بنگاه صنعتی کشور با نقش کلیدی در 
اقتصاد ملی و سهم 1.5 درصدی در تولید ناخالص داخلی، در راستای 
عمل به منویات ایشان از ابتدای سال، با رویکردهای جدید، مجموعه 

اقداماتی در توسعه روابط خود با شرکت های دانش بنیان اتخاذ کرد.
اقدامات فوالد مبارکه در مسیر دانش بنیان

معاون فناوری فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: این شرکت در اولین گام با 
تدوین برنامه ای دوساله، مجموعه ای از اقدامات را در راستای توسعه 
زیرساخت ها و پیاده سازی روش های جدید در تعامل با بازیگران اصلی 

زیست بوم فناوری تعریف کرد.
وی تصریح کرد: در این برنامه، هدف گذاری شده تا با حضور مؤثر در 
محیط های دانشگاهی و حمایت از طرح های دانشجویی در راستای 
کالن روندهای آینده که تأثیر جدی بر صنعت فوالد دارند، تصویر روشنی 

از مسیر آینده فوالد مبارکه ترسیم شود.
به کارگیری شتاب دهنده های تخصصی و عمومی

به گفته ناظمی در فوالد مبارکه همچنین پیش بینی شده با حمایت از 
هسته های فناور و استارت آپ ها، شتاب دهنده های تخصصی و عمومی 
به کار گرفته شوند. در تکمیل مجموعه اقدامات و در بخش اصلی اهداف، 
مقرر شد با حمایت از شرکت های دانش بنیان، مسیر رشد پرشتاب آن ها 
کز  هموار شود که در راستای این اهداف، چندین تفاهم نامه و قرارداد با مرا

دانشگاهی و فناوری به امضا رسید.
کرد: هم زمان با این برنامه ریزی، اقدامات اجرایی آغاز  کید  وی تأ
کز نوآوری دانشگاه  ، آغاز به کار رسمی مرا شد و در طی ماه های اخیر
صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد، تشکیل کمیته 
سرمایه گذاری خطرپذیر در سطح گروه فوالد مبارکه، بررسی ظرفیت 
ح مشارکت با 17 شرکت،  شرکت های دانش بنیان متعدد و نهایتًا طر

مهم ترین اقدامات انجام شده در این راستا بوده است.
معاون فناوری فوالد مبارکه تصریح کرد: در این رویداد، بالغ بر 400 شرکت 
دانش بنیان از سراسر کشور حضور دارند که در فضای فراهم شده، 
با مدیران ارشد فوالد مبارکه به تعامل پرداختند. همچنین در این 
رویداد، بالغ بر 200 شرکت در فضای نمایشگاهی پیش بینی شده به ارائه 

توانمندی های خود پرداختند.
توجه فوالد مبارکه به موضوع نوآوری، برخاسته از یک 

ضرورت و نیاز است
ناظمی هرندی توضیح داد: توجه فوالد مبارکه به موضوع نوآوری، 
برخاسته از یک ضرورت و نیاز است. مدیران امروز فوالد مبارکه درحالی که 
قدردان تالش های سه دهه پرافتخار گذشته اند و جایگاه برتر این شرکت 

را ناشی از مجاهدت و خردورزی نسل های قبلی و امروز می دانند، اما با 
بررسی شرایط پیش رو ازجمله رقابت فضای کسب وکار در آینده و تغییر 
نیازمندی مشتریان و محدودیت های بیشتر در تأمین نیازمندی ها و 
افزایش حساسیت های زیست محیطی و اجتماعی، حفظ پیشتازی 
خود را در گرو بهره گیری از »نوآوری« به عنوان کلید ورود به آینده می دانند.

وی گفت: استراتژی رشد در فوالد مبارکه در افق 1410 بر دو پایه اساسی 
بنا نهاده شده و مبتنی بر آن، »فوالد مبارکه نوآور« و »فوالد مبارکه پایدار« 
هدف گذاری شده است. با توجه به نوآوری به معنی جامع آن، یعنی 
نوآوری در محصول، نوآوری در فرایند، نوآوری در زنجیره تأمین و نوآوری 
در کسب وکار، تحقق مأموریت های فوالد مبارکه در دسترس خواهد بود 
و در این راه، نقش شرکت های دانش بنیان و نهادهای علمی و پژوهشی 

بسیار کلیدی است.

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

 گردش مالی ۵ هزار میلیارد تومانی بین شرکت های دانش بنیان 
و فوالد مبارکه در سال گذشته

مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه 
نیز گفت: در سال گذشته حدود 5 هزار میلیارد تومان گردش مالی 
بین شرکت های دانش بنیان و فوالد مبارکه انجام پذیرفت که نشان از 

ظرفیت های مهم این بازار است.
وی اظهار کرد: حدود 15 ماه قبل مدیرعامل فوالد مبارکه برای حمایت 
و همکاری جدی با شرکت های دانش بنیان مأموریت هایی را به شرکت 

پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه ابالغ کرد.
پالیزدار افزود: بسیاری از شرکت های غربی و حتی شرقی مسیر همکاری 
و استفاده از شرکت های دانش بنیان را پیموده اند که در این راستا مقام 
معظم رهبری نیز بر ورود جدی تر شرکت هایی مانند فوالد مبارکه به این 

کید فرموده اند. عرصه تأ
پالیزدار بیان کرد: یکی از اقدامات مهمی که درزمینه دانش بنیان انجام 
کره با شرکت های دانش بنیان  شد، سرمایه گذاری خطرپذیر بود که با مذا

برای گسترش همکاری ها در این حوزه صورت گرفت.
وی ادامه داد: فرایند کارخانه نوآوری برای ورود به موضوع سرمایه گذاری 
خطرپذیر تعریف شده و بر اساس نیازمندی های داخلی گروه فوالد مبارکه 
و توانمندی های خارج از شرکت، پروژه هایی به کمیته سرمایه گذاری 

خطرپذیر با حضور مدیرعامل فوالد مبارکه معرفی شد.
مراکز نوآوری در دانشگاه  صنعتی اصفهان نیز ایجاد شد تا 

هسته های فناور با شدت بیشتری ایجاد شود 
مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه تصریح 
کرد: برای غنا بخشیدن به حرکت سرمایه گذاری خطرپذیر، با دانشگاه ها 
کز علمی و تحقیقاتی کشور همکاری ها افزایش یافت و تفاهم نامه و  و مرا
کز نوآوری در دانشگاه صنعتی  قراردادهایی منعقد شد. عالوه بر این، مرا
اصفهان نیز ایجاد شد تا هسته های فناور با شدت بیشتری ایجاد شود 

و از آن ها حمایت کنیم.
وی افزود: در رویداد »مسیر زآینده«، آشنایی بیشتری بین شرکت ها و 
مدیران فوالد مبارکه صورت گرفت که باعث توسعه همکاری ها میان 
شرکت های دانش بنیان و همچنین شناخت نیازهای فوالد مبارکه 
خواهد شد و امیدواریم این حرکت ها، بسترساز تقویت زیست بوم فناوری 

کشور شود.
گفتنی است این جشنواره بزرگ ترین فرصت برای تعامل شرکت های 
دانش بنیان و فعالین زیست بوم نوآوری با فوالد مبارکه بود. در بخشی از 
برنامه ها، بستری برای برقراری ارتباط و آشنایی این شرکت ها با یکدیگر و 
فعاالن صنعت فوالد مهیا شد تا به نحوی شبکه سازی فعاالن دانش بنیان 

نیز در این رویداد انجام شود.
فوالد مبارکه پیشتاز طرح تحول دیجیتال در کشور است. این طرح که 
بهره گیری از جدیدترین تکنولوژی دیجیتال را ممکن خواهد کرد، شاه کلید 
کاهش مصارف انرژی و حفظ محیط زیست است که گسترش آن در فوالد 
مبارکه منجر به افزایش بهره وری در حوزه های مختلف خواهد شد و همه 
این ها افتخاری است که در فوالد مبارکه به عنوان جبهه اول صنعت فوالد 

کشور به  دست  آمده است.
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معدن آهن حنار به شرکت ذوب آهن اصفهان
گذار شد  وا

کسین خوزستان به جمع دانش بنیان ها  فوالدا
پیوست

علیرضا جاللیان، مدیر مجتمع معدنی خراسان جنوبی از آغاز عملیات 
بهره برداری از معدن حنار خبر داد و گفت: با بهره برداری از این معدن، 
ساالنه ۱۰۰ هزار تن کانسنگ آهن استخراج می شود که جهت تأمین 
ک کارخانجات شرکت ذوب آهن اصفهان مورداستفاده قرار  خورا
خواهد گرفت. این معدن که با ذخیره قطعی یک میلیون تن در ۲۰۰ 
کیلومتری مرکز استان خراسان جنوبی واقع شده، به مدت ۱۰ سال به 
گذار شده است. شرکت ذوب آهن اصفهان وا

کسین خوزستان پس از ارزیابی معاونت علمی و فناوری  شرکت فوالدا
ریاست جمهوری در زمره شرکت های دانش بنیان قرار گرفت. مدیرعامل 
کید بر اینکه  کسین خوزستان با اعالم این خبر و با تأ شرکت فوالدا
دانش بنیان شدن شرکت و محصوالت آن، مزایای بسیاری درزمینه 
گسترش تولید محصوالت با ارزش افزوده باال دارد، گفت: این شرکت 
در سالی که از سوی رهبر معظم انقالب سال »تولید دانش بنیان و 
اشتغال آفرین« نامیده شده، سعی کرده شعار سال را محقق کند.

خـبــــــــــــــــــر            
خبر بین الملل

اعالم آمادگی فوالد مبارکه برای مشارکت در غرص 30 میلیون اصله نهال در استان
مدیرعامل فوالد مبارکه در جریان دیدار با مدیرکل 
اداره منابع طبیعی استان گفت: این شرکت با نگاه 
ملی و همگام با راهبردهای جهانی در نهضت تولید و 
کاشت نهال و ترسیب کربن کشور، در نهضت ملی غرص یک میلیارد 
اصله نهال در گستره ملی که 30 میلیون آن سهم استان اصفهان 

خواهد بود، مشارکت خواهد کرد.
 محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه در جلسه با حضور 
ابوطالب امینی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 
گفت: علی رغم اینکه در حال حاضر در فوالد مبارکه  1450 هکتار و بیش 
از استانداردهای الزم، فضای سبز وجود دارد، این شرکت آماده است 
در راستای مسئولیت های اجتماعی خود و با نگاه ملی، در کاشت 
نهال و توسعه فضای سبز با اداره کل منابع طبیعی استان مشارکت و 

همکاری کند.
 وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه آبیاری بیش از 90 درصد فضای 
سبز فوالد مبارکه به روش قطره ای و از محل پساب تصفیه شده انجام 
می شود تصریح کرد: این رویکرد  نوآورانه در فوالد مبارکه وجود دارد که 
در توسعه فضای سبز به سمت فضای سبز اقتصادی و سودمند پیش 
رود تا عالوه بر ایجاد شرایط بهتر برای بهبود فرایندهای زیست محیطی 
و کاهش کربن، در مواقع لزوم بتواند با توسعه فضای سبز به سمت ثروت 

آفرینی برای شرکت و جامعه حرکت کند. 
ابوطالب امینی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 
کثری نیاز  نیز گفت: از اینکه فوالد مبارکه عالوه بر تولید و تأمین حدا
کارخانه های پایین دست خود، به توسعه فضای سبز هم اهمیت 
می دهد و برای بهبود هرچه بیشتر این فضا اعالم آمادگی کرده، بسیار 

خوشحال و قدردانیم.
وی در تشریح اهداف نهضت غرص نهال در استان خاطرنشان کرد: در 

راستای کاشت مردمی یک میلیارد اصله نهال و با توجه به ظرفیت هایی 
که در شرکت فوالد مبارکه وجود دارد بر آن شدیم تا در جریان دیدار با 
مدیرعامل این شرکت، راهکارهای اجرایی نمودن بخشی از این طرح را 

با همکاری و همیاری فوالد مبارکه بررسی کنیم.
کمیــت ایــن اداره در عرصــه منابــع  امینــی ادامــه داد: بــا توجــه بــه حا
طبیعــی، در عرصه هــای ملــی کــه امــکان و شــرایط فنــی آن هــا بــرای 
ک، میــزان شــیب، توپوگرافــی  کاشــت نهــال وجــود دارد، از لحــاظ خــا
ژئومورفولوژی، این پیشــنهاد را به مســئولین شــرکت فوالد مبارکــه ارائه 
کردیــم و بــا توجــه بــه اینکــه در کارخانه هــا اغلــب کربــن تولیــد می شــود و 
پوشــش گیاهــی می توانــد بهتریــن ترســیب کننده  کربــن باشــد، فــوالد 
مبارکه نیز به مشــارکت در اجرای این طرح ابراز عالقه کــرده تا در تولید 

و کاشــت نهــال و احتمــاًال در نگهــداری آن بــا ایــن امــور همــکاری کنــد.
 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: این اداره نیز 
از لحاظ فنی با در اختیار گذاشتن عرصه ها به فوالد مبارکه در این مسیر 

کمک خواهد کرد.
وی ضمن ابراز خرسندی از نتایج این جلسه گفت: خوشبختانه در 
این جلسه، با نظر مثبت مدیرعامل فوالد مبارکه کار گروهی تشکیل 
شد تا جهت بررسی عرصه ها و نوع کشتی که می تواند با اهداف طرفین 
همخوانی داشته باشد اقدام شود. خوشبختانه مدیرعامل فوالد مبارکه 
گاهی کامل از اهمیت فضای سبز در توسعه متوازن و همچنین با  با آ
اطالعاتی که در این زمینه داشتند به خوبی از اجرای طرح استقبال 

نمودند.

امینی در همین خصوص افزود: طبق مصوبه هیئت دولت باید تا 
4 سال آینده یک میلیارد اصله نهال تولید و کاشته شود که سهم 
استان اصفهان ۳0 میلیون است. به همین منظور در نشست های 
مختلف در بخش های دولتی و خصوصی ازجمله در فوالد مبارکه، 
شهرداری ها، شرکت شهرک های صنعتی، استانداری و زیرمجموعه 
آن، آموزش وپرورش و صداوسیماها طرح موضوع کرده ایم تا آنان نیز در 
این طرح مردمی و برون سازمانی که اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

به تنهایی توانایی انجام آن را  ندارد، ورود کنند.
وی از انجام مطالعات برای اجرایی کردن این طرح خبر داد و گفت: در 
همین راستا مطالعات بسیار زیادی برای شناسایی عرصه های مفید و 
مناسب انجام شده است. همچنین گونه های مختلف و سازگار برای هر 
منطقه با همکاری مرکز پژوهش های دانشکده منابع طبیعی و اساتید 
این حوزه مورد ارزیابی قرار گرفته است. عالوه بر این، گونه های بومی هر 
منطقه که کمترین نیاز به آب و بیشترین سازگاری با آب وهوای منطقه 
را داشته باشند، شناسایی شده اند تا بتوانیم به هدف مورد نظر دست 
یابیم و خوشبختانه با بسیاری از شرکت ها و سازمان ها در این راستا 

توافق نامه هایی نیز به امضا رسیده است.
  مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: تمامی این 
زحمات به خاطر این است که کشور ایران از لحاظ تولید کربن متأسفانه 
رده هفتم و از نظر ترسیب کربن در رده چهل ودوم قرار دارد که با کاشت 
این میزان فضای سبز طبق الزامات بین المللی باید در ترسیب کربن از 
رده 42 به 7  برسیم و این یک وظیفه قانونی و جزو تعهدات بین المللی 
ماست. همچنین از لحاظ فنی نیز باید کنترل سیالب ها و فرسایش 
ک را در اختیار داشته باشیم؛ ضمن اینکه ازلحاظ زیست محیطی  خا
و امنیت زیستی بسیار مهم است که بتوانیم این میزان فضای سبز را 

ایجاد کنیم. 

اهدای تندیس نوآوری به شرکت های برتر دانش بنیان 
در جشنواره و نمایشگاه ملی »مسیر زآینده«

کی است در این جشنواره شرکت های برتر  این گزارش حا
دانش بنیان به شرح ذیل از شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری 

فوالد مبارکه تندیس نوآوری دریافت کردند.
- شرکت مهام صنعت شریف: جمعی از پژوهشگران و نخبگان 
غ التحصیل دوره دکتری دانشگاه صنعتی شریف با تمرکز بر روی  فار
تکنولوژی نوین کوره RHF، موفق به کسب دانش فنی ساخت این 
تجهیز شده اند. این مجموعه با جذب سرمایه ای بالغ بر 100 میلیارد ریال 
و احداث شرکتی مشترک با گروه فوالد مبارکه درصدد است تا با احداث، 
نصب و راه اندازی پایلوت کوره بستر سیال چرخان، برای نخستین بار 

کسید آهن از معادن کم عیار را تدوین و بومی سازد. دانش فنی احیای ا
، با  - شرکت دانش بنیان هوشمند چابک اسپادان: این شرکت  نوآور
هدف تأمین نیاز صنایع کشور درزمینه اتوماسیون صنعتی و رباتیک 
صنعتی با تکیه بر تجربه پانزده ساله متخصصان خود، افتخار دارد که 
کلیه خدمات فنی مهندسی و بازرگانی در ارتباط با ربات های صنعتی و 
اتوماسیون صنعتی را در داخل کشور امکان پذیر کند. در حال حاضر 
بالغ بر 150 دستگاه از ربات های نصب شده توسط شرکت دانش بنیان 
هوشمند چابک اسپادان در گروه های صنعتی بزرگ ایران ازجمله 
ایران خودرو، مجتمع ملی صنایع مس سرچشمه ایران، مجتمع بابک 
مس ایرانیان، اسنوا اصفهان، موادکاران گروه مپنا و همچنین در برخی 
از صنایع کشورهای ترکیه و قزاقستان در حال فعالیت است. گروه فوالد 
مبارکه با سرمایه گذاری و مشارکت 27 درصدی در این مجموعه قصد 
دارد تا از ظرفیت های بالقوه این شرکت در زنجیره ارزش فوالدسازی 

کشور استفاده کند.
غ التحصیالن دانشگاه صنعتی  - شرکت پارس کوثر مواد: جمعی از فار
اصفهـان و صنعتـی شـریف بـا تکیه بـر تجربیـات کسب شـده در سـالیان 
، در قالـب شـرکت پـارس کوثـر مـواد،  متمـادی در صنایـع دفاعـی کشـور
توانسـته اسـت با جذب سـرمایه 140 میلیـارد ریالی از گـروه  فـوالد مبارکه 
در زمینه استحصال عناصر گران بها از ضایعات سـرباره های موجود در 

کارخانجات فوالدسـازی، گامـی مؤثـر در این حوزه بـردارد.
- شرکت دانش بنیان هوشیار صنعت اسپادانا: شرکت دانش بنیان 
هوشیار صنعت اسپادانا در شهرک علمی تحقیقاتی مستقر است. این 
شرکت متشکل از دانش آموختگان دانشگاه اصفهان، صنعتی اصفهان 
و امیرکبیر با مشارکت ۳5 درصدی گروه مبارکه و جذب سرمایه ۳6 میلیارد 
ریالی موفق به تولید برخی از تجهیزات ابزار دقیق )انکودرها و برخی 

ترنسمیترها( شده است.
- شرکت دانش بنیان برنا نانو آلومینیوم آزموده: شرکت برنا نانو فعالیت 
خود را به کمک اعضا هیئت علمی دانشگاه، سازمان انرژی اتمی و جمعی 
از نخبگان در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان آغاز نمود و موفق به 
ثبت اختراعات داخلی، بین المللی و جایزه فرهیختگان برتر کشوری 
گردید. این شرکت بعد از 4 سال فعالیت در زمینه رسوب دهی انتخابی و 
پیرومتالورژی، موفق به دست یابی به دانش فنی کوره های بستر سیال 
برای تبدیل هماتیت به مگنتیت جهت استفاده در معادن غیر پالسری 
در زنجیره فوالد گردیده است. در حال حاضر با سرمایه گذاری 50 میلیارد 
ریالی شرکت فوالد مبارکه، مفتخر به ساخت پایلوت کوره های بستر سیال 

و توسعه این تکنولوژی نو در کشور شده است.
- شرکت آمایش راه میهن )آرامیکو(: گروه صنعتی آرامیکو با سابقه 
پانزده ساله در بومی سازی فناوری های صنعتی متشکل از 8 شرکت، 
کنون در راستای پاسخ به نیازهای صنعت  شامل 5 شرکت دانش بنیان، ا
فوالد کشور در پرعیارسازی منابع هماتیتی با بهره گیری از فناوری کوره دوار 
و سرمایه گذاری 190 میلیارد ریالی فوالد مبارکه و همچنین تأسیس شرکت 

زایشی فعال در این حوزه، قدم به این عرصه گذاشته است.
- شرکت آذرخش مغناطیسی نوین سرو: شرکت آذرخش مغناطیس 
نوین سرو متشکل از نیروهای مهندسی فراوری مواد معدنی، در زمینه 
کسـیدهای آهـن کم عیـار  طراحـی و راه انـدازی خطـوط فـرآوری نویـن ا
و باطلـه، کار خـود را بـا حمایـت شـرکت فـوالد مبارکـه در سـال 1401 آغـاز 
نمـوده اسـت. نتایـج موفقیت آمیـز این طـرح در مقیـاس آزمایشـگاهی 
کامـًال موفقیت آمیـز بـوده کـه بـا سـرمایه گذاری 120 میلیـارد ریالـی فـوالد 
مبارکـه و تأسـیس شـرکت مشـترک بـا سـهام 75 درصـدی، بـه سـمت 

تدویـن دانـش فنـی و احـداث پایلـوت سـوق داده شـده اسـت.
- شرکت فرایندپژوهان معدن ایرانیان: شرکت فرایندپژوهان با سابقه 
ده ساله در زمینه استحصال عناصر ارزشمند از شورابه های طبیعی با 
به کارگیری دانش و تجربه افراد متخصص توانسته است برای اولین بار در 
کسید منیزیم موردنیاز صنایع نسوز کشور را از شورابه ها استخراج  ایران ا
کند. این مجموعه با مشارکت و سرمایه گذاری 50 میلیارد ریالی گروه فوالد 
مبارکه موفق به احداث و بهره برداری از پایلوت تولید محصول استراتژیک 

فیوز مگنزیا با ظرفیت 2 تن در روز شده است.
- شرکت دانش بنیان دیده رایان صنعتی اصفهان )درصا(: شرکت 
دانش بنیان درصا، پیشرو در بهره گیری از هوش مصنوعی و سیستم های 
پرتو ایکس در صنایع فوالد کشور در سال 97 آغاز به کار کرد. هسته 
غ التحصیالن دانشگاه صنعتی  اولیه این شرکت با اتکا به اساتید و فار
اصفهان و حمایت شرکت فوالد مبارکه در راستای ابداع و بومی سازی 
تکنولوژی های نوین در صنایع فوالدی کشور شکل گرفت. شرکت فوالد 
مبارکه با سرمایه گذاری 250 میلیارد ریالی این مجموعه اقدام به مشارکت 

25 درصدی نموده است.
- شرکت دانش بنیان »محرکه گستر آرشید«: شرکت محرکه گستر 
آرشید شرکتی پیشرو در زمینه فناوری های انقالب صنعتی چهارم است. 
این شرکت در حال توسعه پلتفرم اینترنت اشیای صنعتی برای کالن 
پروژه های ملی است. در همین راستا، این مجموعه بارها موفق به انجام 
پروژه های متعددی برای واحد بومی سازی فوالد مبارکه شده است. گروه 
فوالد مبارکه با سرمایه گذاری ۳0 میلیارد ریالی و مشارکت ۳0 درصدی در 
این شرکت، قدمی مثبت درزمینه پیشبرد فناوری های انقالب صنعتی 

چهارم برداشته است.
- شرکت دانش بنیان »توسعه فن و کار رایمون«:  این شرکت اولین 
شتاب دهنده سخت افزاری ایران است که با سرمایه گذاری 45 میلیارد 
ریالی شرکت فوالد مبارکه، تبدیل به اولین شتاب دهنده تخصصی گروه 
فوالد مبارکه شده است که می تواند به عنوان یکی از سهام داران استراتژیک 

در این حوزه در زیست بوم نوآوری نقش ایفا می کند.
- شرکت دانش بنیان »هوشمند اول برنای )هاب( اصفهان«: شرکت 

هوشمند اول برنای اصفهان، شتاب دهنده دانش بنیان هاب اصفهان 
با مأموریت ساخت و توسعه کسب وکارهای نوپا در حوزه ICT، هوش 
مصنوعی و تکنولوژی های نرم با مشارکت همراه اول، دانشگاه صنعتی 
اصفهان، شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان تأسیس گردیده است. گروه 
فوالد مبارکه با مشارکت ۳۳ درصدی و سرمایه گذاری بیش از 60 میلیارد 
ریالی خود قصد دارد تا از این مجموعه به عنوان یکی از سهام داران 
استراتژیک خود در حوزه ICT و تکنولوژی های نرم در حوزه صنعت در 

زیست بوم نوآوری استفاده کند.
- شرکت نام آوران توسعه صنعت پارسیان: تأمین انرژی پایدار توسط 
کثر شرکت های فوالدی است.  انرژی خورشیدی الزمه توسعه پایدار ا
بنابراین شرکت فوالد مبارکه در حال احداث 600 مگاوات نیروگاه 
( در فاز اول است  خورشیدی )بیش از کل ظرفیت احداث شده فعلی کشور
که دارای تکنولوژی ردیابی خورشید و سازه متحرک، خواهد بود. توسعه 
دانش فنی این نوع سازه در ایران با سرمایه گذاری 50 میلیارد ریالی توسط 
شرکت فوالد مبارکه انجام می پذیرد. شرکت نام آوران در حال حاضر طراح 
و مشاور نیروگاه 600 مگاواتی بوده و در ادامه با ساخت سازه های متحرک 

نیاز سایر نیروگاه های خورشیدی را تأمین خواهد کرد.
- شرکت دانش بنیان فناوری پایا مواد: شرکت دانش بنیان فناوری 
پایا مواد با تمرکز برساخت قطعات با جنس سوپر آلیاژ فعالیت خود را از 
سال 1۳82 آغاز کرده است. توانایی ها و قابلیت های بازرگانی، در کنار 
دانش مهندسی و تجهیزات کارگاهی توانسته است که تنوع محصوالت و 
خدمات، چابکی سازمانی و کیفیت قطعات تولیدی را به صورت هم زمان 
به مشتریان ارائه کند. همچنین همگام با استراتژی های کالن کشوری 
مبنی بر افزایش تولید محصوالت فوالدی توانسته در رفع نیازهای و 
گلوگاه های تکنولوژیک نقش مهم ایفا کند. گروه  فوالد مبارکه با هدف 
تأسیس شرکت مشترک در زمینه تولید سیم جوش و مفتول های خاص 

از جنس سوپرآلیاژ، سرمایه گذاری ۳50 میلیارد ریالی انجام داده است.
گفتنی است در پایان این جشنواره و نمایشگاه دوروزه، شرکت های 
دانش بنیان  از خطوط فوالد مبارکه بازدید  کردند و زمینه های مشارکت 

در پروژه های نوآورانه را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

کشــور بــه اهــداف  کشــور چیــن بــرای دســت یابی 
کربن زدایــی، میــزان اســتفاده از قراضــه فــوالدی در تولیــد 

محصوالت فوالدی را در سال ۲0۲۲ افزایش داد.
گزارش آرتان پرس و به نقل از GMK، وب سایت خبری  به 
SteelMint به تازگی اعالم کرده هدف چین افزایش استفاده از 
قراضه فوالدی داخلی و وارداتی در تولید محصوالت فوالدی 
است.  این کشور استانداردهای باالیی برای قراضه فوالدی 
وارداتی دارد و افزایش استفاده از قراضه فوالدی در صنعت فوالد 

برای دست یابی کشور به اهداف کربن زدایی ضروری است.
به نقل از چندین منبع خبری، نمایندگان صنعت فوالد و 
انجمن های دفع قراضه فوالدی خاطرنشان کردند که عالوه بر 
اقدامات قرنطینه ای و رکود اقتصادی، عوامل متعدد دیگری نیز 
بر استفاده از قراضه فوالدی در چین تأثیرگذار است که یکی از آن ها 

مشکالت مالیاتی است.
تحلیل گران اعالم کردند شرکت های کوچک زیادی در بخش 
فرآوری قراضه فوالدی فعالیت می کنند که فعالیت آن ها بیشتر 
به صورت نقدی است. بنابراین باید توجه داشت که دولت در 
جمع آوری مالیات بر ارزش افزوده ضرر خواهد کرد. بررسی ها 
نشان می دهد قرار بود مشکالت مالیاتی با مصوبه دولت چین حل 
شود، بااین حال اقدامات دولت بار مالیاتی را بر روی پردازشگرها 

افزایش داده است.
بررسی ها نشان می دهد تسهیل و بازنگری استانداردهای 
قراضه فوالدی وارداتی با توجه به اهداف زیست محیطی کشور 
به افزایش عرضه آن کمک خواهد کرد. همچنین، دولت باید 
ارتباطات بین تولیدکنندگان و فراورندگان فوالد را ارتقا دهد. در 
نتیجه این امر امکان ایجاد یک پلت فرم یکپارچه برای پردازش 

قراضه را فراهم می کند.
افزایش واردات و فراوری داخلی قراضه فوالدی و استفاده از آن در 
بخش فوالد یکی از عناصر استراتژی چین است. بررسی ها نشان 
می دهد این کشور همچنین قصد دارد تولید داخلی سنگ آهن را 
افزایش ئهئ و حقوق معدن را در بازارهای خارجی گسترش دهد.

همان طور که مرکز GMK قبًال گزارش داده بود، مصرف جهانی 
قراضه فوالدی در تولید فوالد در سال 2022 به 610 میلیون تن 
رسید. این در حالی است که میزان مصرف جهانی قراضه فوالدی 
در تولید فوالد در سال 2022 حدود 7 درصد نسبت به سال 2021 
افت داشته است. بررسی ها نشان می دهد سه کشور چین، 
اتحادیه اروپا و ایاالت متحده سه مصرف کننده اصلی قراضه 
فوالدی در جهان هستند. با توجه به داده های منتشرشده 
چین حدود 225 میلیون تن، اتحادیه اروپا حدود 78 میلیون 
تن و ایاالت متحده حدود 55 میلیون تن قراضه فوالدی در سال 
2022 استفاده کرده است. همچنین انجمن اروپایی EURIC که 
نماینده منافع صنعت فرآوری اتحادیه اروپا است، معتقد است که 
در حال حاضر هیچ خطری در اروپا در مورد تأمین قراضه فوالدی 

برای نیازهای تولیدکنندگان فوالد اروپایی وجود ندارد.

بــا توجــه بــه داده هــای انجمــن جهانــی فــوالد، میــزان 
تولیــد محصــوالت فــوالدی در اســپانیا در ژانویــه ۲0۲3 نســبت 

به ماه قبل با افزایش همراه بوده 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 اسپانیا در ژانویه 202۳ تولید محصوالت فوالدی را به 
7۳9 هزار تن رساندند. این در حالی است که میزان محصوالت 
فوالدی تولیدشده در اسپانیا در ژانویه 202۳ حدود 7.7 درصد 
نسبت به ماه قبل افزایش یافته است.  فوالدسازان اسپانیایی در 
طول ژانویه 202۳ میزان تولید محصوالت فوالدی را 26.2 درصد 

نسبت به ژانویه 2022 کاهش دادند.
اسپانیا در سال 2022 تولید محصوالت فوالدی را به 11.46 میلیون 
تن رساندند. این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد میزان 
تولید محصوالت فوالدی در اسپانیا در سال 2022 حدود 19.2 
درصد نسبت به سال 2021 کاهش یافته است. با توجه داده های 
منتشرشده توسط انجمن جهانی فوالد، فوالدسازان اسپانیا در 
دسامبر 2022 حدود 686 هزار تن محصول فوالدی تولید کردند 

که 19.8 درصد کمتر از ماه نوامبر 2022 بوده است.
به طورکلی، تولید فوالد در کشورهای اتحادیه اروپا در ژانویه 
2022 به 10.۳ میلیون تن رسید که حدود 15.2 درصد نسبت به 
ژانویه 2021 کاهش یافته است. همچنین باید توجه داشت که 
در مقایسه با دسامبر 2022 میزان تولید محصوالت فوالدی در 

اتحادیه اروپا 11.9 درصد افزایش یافته است.
در نیمه دوم سال 2022 فوالدسازان اروپایی به دلیل افزایش 
تعرفه های برق، تولید خود را به شدت کاهش دادند یا متوقف 
کردند. درعین حال بررسی ها نشان می دهد بازار اروپا مملو 
از محصوالت فوالدی وارداتی است که مصرف کنندگان را با 
قیمت های پایین تر از محصوالت داخلی جذب می کند. بر اساس 
برآوردهای Fastmarkets، در سال 2022، حدود 14 تا 15 میلیون 
تن از ظرفیت ساالنه فوالد در اروپا متوقف شده است. با این حال، 
با پایان سال 2022 و آغاز سال 202۳، فوالدسازان اتحادیه اروپا 
شروع به راه اندازی مجدد ظرفیت های متوقف شده برای تولید 
فوالد کردند، زیرا تقاضای ظاهری برای فوالد و قیمت محصوالت 
شروع به رشد کرده و هزینه های منابع انرژی کاهش یافته و 
تثبیت شده است. عالوه بر این بررسی ها نشان می دهد صنعت 

رشد بیشتر تقاضا برای محصوالت فوالدی را پیش بینی می کند.

افزایش استفاده از قراضه فوالدی در تولید 

محصوالت فوالدی چین

افزایش تولید محصوالت فوالدی در اسپانیا

در دیدار با مدیرکل اداره منابع طبیعی استان مطرح شد؛
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خبــــــــر کوتاه

در سال ۲۰۲۲ علی رغم کاهش تولید جهانی فوالد، میزان تجارت جهانی 
زغال سنگ باال بود و تا 8 درصد رشد داشته و  3۱9 میلیون تن ثبت 
شده است. هند بزرگ ترین واردکننده زغال سنگ بود و با 69 میلیون 
تن ۲۲ درصد کل سهم واردات زغال سنگ دنیا را در دست داشت. 
پس ازآن چین با 63 میلیون تن قرار داشت. ژاپن و کره جنوبی نیز با 
57 میلیون تن و ۲۲ میلیون تن و ثبات در واردات زغال سنگ رتبه های 
بعدی را داشتند.

به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان لرستان گفت: در سال جاری پروانه بهره برداری معدن سنگ آهن 
کنون بیش از ۱۰ هزار تن از این ماده معدنی  در الیگودرز صادرشده و تا
استخراج شده است.بهمن جعفری ضمن اعالم اینکه شهرستان نورآباد 
دارای ذخایر منگنز است افزود: پهنه ای که ایمیدرو تعریف کرده بود به 
هفت زیرپهنه تبدیل شده که از این تعداد، چهار پهنه در الیگودرز و سه 
پهنه در بروجرد وجود دارد.

 خـبــــــــــــــــــر      

افزایش تجارت جهانی زغال سنگ در سال گذشته اجرای بیش از ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال پروژه توسط ایمیدرو 
در لرستان

اجرایی شدن طرح های تکمیلی توسعه فوالد سفید دشت از سال آینده
رئیس هیئت عامل ایمیدرو در بازدید از شرکت فوالد سفیددشت خبر داد؛

بازسازی و احیای ۶۶ دستگاه آمبوالنس اورژانس استان اصفهان  با مشارکت فوالد مبارکه
فوالد مبارکه در راستای عمل به مسئولیت های 
اجتماعی خود و با هدف خدمت رسانی بهینه و سریع 
به بیماران اورژانسی استان و خلق ارزش مشترک 
با جامعه،  مشارکت در تعمیرات اساسی و بازسازی ۶۶ دستگاه از 

آمبوالنس های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را بر عهده گرفت.
فوالد مبارکه عالوه بر تولید و نوآوری در ارائه خدمات به 

جامعه نیز پیشگام است
به گزارش خبرنگار فوالد، در جلسه ای که با حضور مدیرعامل و برخی از 
معاونان فوالد مبارکه با رئیس و معاونان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
تشکیل شد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ضمن تشکر از 
ایفای نقش مؤثر فوالد مبارکه در حوزه سالمت جامعه به عنوان شهروند 
مسئولیت پذیر گفت: فوالد مبارکه عالوه بر تولید و نوآوری در ارائه خدمات 

به جامعه نیز در قالب مسئولیت های اجتماعی پیشگام است.
شاهین شیرانی ضمن تشریح مشکالت و کمبودهای موجود در خصوص 
ارائه خدمات اورژانس به همشهریان، خرابی و نیاز به تعمیرات اساسی 
آمبوالنس های اورژانس را یکی از مشکالت اصلی این حوزه در نجات جان 

مصدومان و بیماران برشمرد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود 66 دستگاه آمبوالنس 
اورژانس های این مجموعه نیاز به تعمیرات اساسی دارند، تصریح کرد: 
به دلیل کمبود امکانات، برخی از ایستگاه های اورژانس در مواقعی 
که با افزایش اعالم امدادرسانی مواجه می شوند قادر به ارائه خدمات 
ع وقت نیستند و همکاری فوالد مبارکه در این زمینه  اورژانسی در اسر
نقش بسزایی در تأمین سالمت و بهبود خدمات رسانی به بیماران و 

مصدومان خواهد داشت.
تأمین آسایش خاطر همشهریان در چارچوب ضوابط شرکت
در این جلسه محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه نیز ضمن 

اشاره به برخی از اقدامات فوالد مبارکه در حوزه مسئولیت های اجتماعی 
و همکاری های این شرکت با دانشگاه علوم پزشکی در سال های اخیر، 
کسیژن رایگان و تجهیز بیمارستان های درمانگر کرونا و  نظیر تأمین ا
اهدای تجهیزات پزشکی به برخی از بیمارستان های استان، گفت: فوالد 
مبارکه در راستای ارتقای سطح سالمت جسمی و روانی افراد جامعه و 
تأمین آسایش خاطر همشهریان، در چارچوب ضوابط شرکت همچنان 
از هیچ کوششی فروگذاری نخواهد کرد و در شرایط فعلی هم با توجه به 
نیاز شدید، برای به روزرسانی و چابک سازی ناوگان اورژانس های استان 

آماده همکاری است.
وی در همین زمینه از تشکیل کارگروه های تخصصی مشترک با حضور 
نمایندگان فوالد مبارکه و دانشگاه علوم پزشکی خبر داد و گفت: به همین 
منظور مقرر شد برنامه ریزی جهت تعمیر و تجهیز و بازسازی آمبوالنس ها 

ع وقت صورت گیرد. برای ادامه خدمت رسانی به همشهریان در اسر
به گزارش خبرنگار فوالد، در ادامه این جلسه همچنین بر همکاری 

مستمر و مشترک دانشگاه علوم پزشکی با شرکت فوالد در راستای بهبود 
خدمات پزشکی و سالمت به کارکنان فوالد مبارکه و ایجاد شرایط کاری 
کید  مناسب از قبیل مباحث ارگونومی، بهداشت روانی کارکنان و جامعه تأ
و مقرر شد این همکاری ها به صورت مستمر و تا حصول نتایج قابل قبول 

پیگیری گردد.
گفتنی است با توجه به روند اجرایی عملیات احداث بیمارستان 250 
تختخوابی فوالد مبارکه در سپاهان شهر، گزارشی از روند پیشرفت این 
پروژه ارائه و با توجه به نیاز استان به فضاهای درمانی بر تسریع عملیات 
کید و مقرر شد با تشکیل کارگروهی جهت  اجرایی بیمارستان مذکور تأ
افزایش همکاری و تعامل دانشگاه و فوالد مبارکه به منظور بهینه سازی 
فضاهای درمانی جهت جبران کمبودهای درمانی استان با نگاه به آینده 
و خدمت رسانی به کارکنان فوالد مبارکه و سایر همشهریان اقدام شود. 
همچنین تسریع در عملیات اجرایی این بیمارستان با همکاری دانشگاه 

کید قرار گرفت. علوم پزشکی مورد تأ

به گزارش ایراسین، وجیه اهلل جعفری، معاون وزیر 
صمت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو که به همراه 
مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران، مدیرعامل گروه 
فوالد مبارکه، استاندار چهارمحال و بختیاری، نماینده مردم شهرستان 
بروجن در مجلس شورای اسالمی و جمعی از مسئوالن و مقامات این 
استان از شرکت فوالد سفیددشت بازدید می کرد، در یک نشست 
خبری، از اجرایی شدن طرح های تکمیلی توسعه  فوالد سفیددشت 

از سال آینده خبر داد.
وی با اشاره به عملکرد واحد احیا مستقیم این شرکت در سال های اخیر 
اظهار امیدواری کرد این واحد تا پایان سال جاری به ظرفیت اسمی 800 

هزار تن خود دست یابد.
معاون وزیر صمت، در ادامه، ضمن ابراز خرسندی از راه اندازی کوره 
قوس الکتریکی این شرکت، گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده، 
اولین ذوب از این مجموعه را در روزهای آتی خواهیم گرفت، ولی برای 
بخش ریخته گری به زمان بیشتری نیاز است و این بخش باید نهایتًا در 
نیمه اول سال آینده به بهره برداری برسد. البته تالش می کنیم این زمان 
با همکاری بین سهام داران، فوالد مبارکه، پیمانکاران و خود شرکت فوالد 

سفیددشت، کوتاه تر شود.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو بر لزوم تکمیل زیرساخت های این مجموعه 
کید و خاطرنشان کرد: با راه اندازی مجموعه فوالد سفیددشت، بسیاری  تأ
از زیرساخت های دیگر، ازجمله تأمین آب، پست های برق و پلنت های 
دیگر در این مجموعه به عنوان یک زنجیره در حال تکمیل شدن است 
و ۳0 هزار میلیارد تومان برای تکمیل این زنجیره در مجموعه فوالد 

سفیددشت سرمایه گذاری شده است.
محدودیت اعتباری برای طرح های اکتشاف وجود ندارد

کتشافات و توسعه آن را از مباحث مهم دانست و گفت: این  جعفری ا
استان ظرفیت های خود را دارد و در کنار آن، موضوع زیرساخت ها، 
کتشاف مطرح می شود. در این راستا  کتشاف و کمک به توسعه ا معادن، ا
کتشاف را سرعت دهیم. ایمیدرو و  اقداماتی صورت گرفته و باید فرایند ا

کتشافی را بدون محدودیت  شرکت های تابعه آمادگی دارند که هر کار ا
اعتباری به نتیجه برسانند.

توجه ویژه به حفظ منابع آبی
رئیس هیئت عامل ایمیدرو با بیان اینکه آب و حفظ منابع آبی کشور 
اهمیت بسزایی دارد گفت: این مقوله در واقع در حوزه مسئولیت های 
اجتماعی قرار می گیرد و تالش ها بر این است که با همکاری مجموعه فوالد 
سفیددشت و شرکت های وابسته، عمدتًا آب از طریق پساب تأمین شود. 
این امر کمک به فاضالب شهرستان ها و استفاده کم تر از آب زیرزمینی را 

به دنبال دارد.
بهره برداری از طرح بیلت شرکت فوالد سفیددشت تا سال آینده

او در ادامه درباره طرح بیلت این شرکت تصریح کرد: 80 درصد تجهیزات 
ح  بیلت از سال آینده وارد و در مجموعه نصب خواهد شد. این طر
مشکالت خاصی در حوزه فاینانس داشت که با تالش های صورت گرفته 

سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.
نقش جدی فوالد مبارکه در حوزه برق و آب

جعفری با اشاره به اینکه ایمیدرو و شرکت های تابعه و وابسته به حوزه 
برق و آب ورود کرده اند، گفت: در این راستا فوالد مبارکه نقش جدی 
داشته است و امروز یکی از نیروگاه های فوالد مبارکه 70 درصد پیشرفت 

فیزیکی داشته است.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو در ادامه افزود: در سال جاری، علی رغم 
قطعی گاز و برق، شاهد رشد تولید بودیم و در بیشتر زمینه های مربوط 
به ایمیدرو، تولید از ۳ تا 8 درصد نسبت به زمان مشابه سال گذشته رشد 
داشته است. همچنین در تأمین آب سه خط، دو جدید و یک قدیمی، 
مطرح شده است که طبق آن، آب دریا از مسیرهای متفاوت به کشور 

انتقال پیدا می کند و باعث توسعه صنعتی و زیرساختی می شود.
فوالد مبارکه بسیاری از قطعات خود را بومی سازی و در 

این زمینه سامانه ای به نام کارلینک راه اندازی کرده است
کنون فوالد مبارکه بسیاری از  او در انتها در خصوص بومی سازی گفت: ا
قطعات خود را بومی سازی و سامانه ای به نام کارلینک راه اندازی کرده 

کنون ۳4 هزار قطعه در این سامانه ثبت و 26 هزار قطعه و  است که تا
تجهیز نیز ساخته شده است. این روند باید به جز زنجیره فوالد در سایر 
زنجیره های معدنی مثل نیکل، قلع، سیلیس، گرافیت و... نیز صورت 
گیرد و می تواند حداقل یک میلیون دالر صرفه جویی ارزی به دنبال 

داشته باشد.

مدیرعامل گروه فوالد مبارکه:
با  محصوالت  تولید  مبارکه؛  فوالد  گروه  آینده  استراتژی 

کنون رقبای ما تولید نکرده باشند ارزش افزوده باالیی که تا

محمدیاسر طیب نیا نیز در این نشست خبری گفت: استراتژی گروه 
مبارکه و به ویژه در فوالد سفیددشت، تولید محصوالت با ارزش افزوده 

کنون رقبای ما تولید نکرده باشند. باالیی است که تا
وی گفت: فوالد مبارکه عالوه بر اینکه میزبان برخی از عزیزان چهارمحالی 
در خود مجموعه فوالد مبارکه است، سرمایه گذاری هایی در طول 

سال های متوالی در این استان انجام داده است.
سرمایه گذاری ۳۱۶ میلیون یورویی و ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد 

تومانی فوالد مبارکه در شرکت های فوالد سفیددشت و 
ورق خودرو چهارمحال و بختیاری

کنون در شرکت فوالد سفیددشت حدود 200  طیب نیا ادامه داد: تا
میلیون یورو به صورت ارزی و 4 هزار میلیارد تومان به صورت ریالی 
سرمایه گذاری صورت گرفته که اشتغال 750 نفری را در این شرکت به 
ارمغان آورده است. همچنین در شرکت ورق خودرو در مرحله نخست 
110 میلیون یورو به صورت ارزی و 250 میلیارد تومان به صورت ریالی و در 
سال گذشته نیز به منظور حمایت از اجرای طرح های توسعه این شرکت 
6.5 میلیون یورو به صورت ارزی و 150 میلیارد تومان به صورت ریالی 
سرمایه گذاری انجام شده است. هدف اصلی ما این است که طرح های 
اجراشده در این استان به یک زنجیره متوازن تبدیل شود و بهره برداری 

کاملی از این سرمایه گذاری صورت گیرد.

باید از ظرفیت کامل فوالد سفیددشت بهره برداری شود
مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه بـا اشـاره بـه هـدف اولیـه شـرکت فـوالد 
سفیددشـت توضیـح داد: بـا اضافـه شـدن واحدهـای تولیـدی بـه ایـن 
مجموعـه در سـال آینـده، شـاهد ظهـور یکـی از کارخانه هـای خـوب 
فـوالدی در سـطح کشـور خواهیـم بـود و امیدواریـم در ایـن شـرکت بـه 
کنون اسـتراتژی مـا در گروه فـوالد مبارکه،  زنجیره متوازنی دسـت یابیـم. ا
کثـری از ظرفیت هاسـت و ایـن وجـه تمایز فـوالد مبارکـه از  اسـتفاده حدا

دیگـر مجموعه هاسـت.
برنامه ریزی برای راه اندازی طرح های جدید و اشتغال زایی 

پایدار
طیب نیـا ایجـاد طرح هـای تکمیلـی و متوازن کننـده اعـم از پسـت های 
کسـیژن دوم، کـوره پاتیلـی و دیگـر  بـرق، جـاده، خطـوط انتقـال آب، ا
کثـری  ح هـای کوچـک و بـزرگ را الزمـه اسـتفاده از ظرفیـت حدا طر
مجموعه فوالد سفیددشت دانست و خاطرنشان کرد: در تالشیم همه 
این موارد را تا یکی دو سال آینده وارد مدار تولید کنیم تا به بهره برداری 
و استفاده از ظرفیت کامل برسیم. همچنین در راستای سرمایه گذاری 
در این استان، برنامه هایی برای راه اندازی طرح های جدید پیشنهاد 
شده است که نهایتًا تا پایان سال طرح نهایی جمع بندی خواهد شد 

و برای اسـتان اشـتغال و درآمدزایـی پایدار بـه همراه خواهد داشـت.
ورق شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در کشور 

رقیب ندارد
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در خصوص نقش مجموعه فوالد 
کنون حدود  ح های فوالدی کشور گفت: ا سفیددشت در میان طر
 ، ۳0 میلیون تن فوالد در کشور تولید می شود. شاید به لحاظ تناژ
تولید مجموعه سفیددشت در مقایسه با تولیدات کل کشور اعداد 
قابل مالحظه ای نباشد؛ ولی هدف گذاری ما ارتقای تولید کیفی همراه با 
محصوالت با ارزش افزوده باالست؛ مشابه اتفاقی که در دیگر بخش های 
فوالد مبارکه صورت می گیرد؛ برای نمونه ورقی که در شرکت ورق خودرو 

چهارمحال و بختیاری تولید می شود در کشور رقیب ندارد.

فعالیت ۲۵ درصد کارخانه های فوالد کشور 

در استان آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری فارس، صابر پرنیان، رئیس سازمان 
سمینار  در  شرقی،  آذربایجان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
تخصصی آموزش قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه 
مودیان در شمال غرب کشور با بیان این که آذربایجان شرقی 
ظرفیت تولید 3۵ درصد قطعات خودروی کشور را دارد، اظهار 
کرد: در تولید خودرو های تجاری و کشنده مانند اتوبوس، 
کامیون و کامیونت آذربایجان شرقی رتبه نخست کشور را در 

اختیار دارد.
پرنیان با بیان این که در حال حاضر 25 درصد کارخانه های فوالد 
کشور در استان قرار دارد، ادامه داد: آذربایجان شرقی رتبه نخست 
فوالد بخش خصوصی کشور را در اختیار دارد و در این زمینه به 
منظور تکمیل زنجیره، کارخانه های خوبی در حال احداث است. 

وزارت صمت:

طبق دستورالعمل جدید

 قیمت های زنجیره فوالد 

بر اساس ارز نیمایی خواهد بود

ک با اشاره به  سخنگوی وزارت صمت در گفت وگو با تابنا
افزایش قیمت محصوالتی مانند میلگرد، تیرآهن، نبشی و سایر 
محصوالت این زنجیره در بازار گفت: دلیلی برای افزایش قیمت 
این محصوالت وجود ندارد، بنابراین با توجه به شرایط پدید 
آمده، وزارت صمت سیاست جدیدی برای کنترل محصوالت 

زنجیره فوالد در پیش گرفته است.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: براساس 
این شیوه جدید که از شنبه 1۳ اسفند اجرایی می شود، تمام 
محصوالت زنجیره فوالد که در بورس کاال عرضه می شوند و 
شرکت هایی از یکدیگر ماده اولیه می گیرند، مکلف اند قیمت پایه 
محصوالتشان را براساس ارز نیمایی محاسبه و اعالم کنند؛ برای 
گر میلگرد در بورس کاال عرضه می شود، تولیدکننده این  نمونه، ا
محصول قطعًا شمش موردنیاز خود را از بورس کاال خریداری 
می کند و تولیدکننده شمش نیز مکلف است در درجه اول 100 
درصد تولید را در تاالر داخلی بورس عرضه و در درجه دوم نیز 
قیمت پایه شمش را براساس ارز نیمایی قیمت گذاری و اعالم کند.

که آهن  قالیباف بیان داشت: از آن طرف تولیدکننده شمش ازآنجا
اسفنجی موردنیازش را از بورس کاال تهیه می کند و تولیدکننده 
آهن اسفنجی نیز محصول خود را با ارز نیما عرضه کرده است، 
بنابراین تولیدکننده شمش نیز باید براساس ارز نیمایی قیمت پایه 
را به بورس کاال ارائه کند و همین طور کل زنجیره فوالد براساس 
نرخ سامانه نیما در بورس کاال از همدیگر ماده اولیه را خریداری 

می کنند و محصول تولیدی را در بورس عرضه می کند.
عرضه تمام محصوالت زنجیره فوالد در بورس

سخنگوی وزارت صمت اظهار داشت: براساس تصمیم وزارت 
صمت، تولیدکنندگان تمام محصوالت زنجیره فوالد مکلف 
شدند 100 درصد عرضه خود را در تاالر داخلی بورس انجام دهند و 
قیمت پایه محصوالتی را که در بورس عرضه می کنند، براساس ارز 
نیمایی باشد و بنابراین، در نهایت قیمت کشف شده نیز تابعی از 

قیمت پایه بر اساس ارز نیمایی خواهد بود.
وی اظهار داشت: از طرفی با توجه به رفع محدودیت قطعی گاز 
برای صنعت فوالد تولیدات این زنجیره رو به افزایش است و انتظار 
ما با توجه به اعمال این سیاست، کاهش قیمت محصوالت 

زنجیره فوالد است.
قالیباف گفت: در سازوکار جدید مقرر شد 100 درصد عرضه این 
محصوالت نظیر شمش، ورق، میلگرد و … ابتدا در تاالر داخلی 
کاال عرضه شود و فقط درصورتی که مازاد بر مصرف  بورس 
صنایع داخلی ایجاد شد، این مازاد در تاالر صادراتی بورس برای 

تولیدکننده محصول قابلیت صادرات داشته باشد.
قالیباف اظهار داشت: در توافقی که با گمرک شده، هم زمان با 
درج مازاد محصول توسط شرکت تولیدکننده در تاالر صادراتی 
بورس این اطالعات برخط برای سامانه گمرک نیز ارسال می شود 
و گمرک براساس داده های دریافتی از تاالر صادراتی بورس کاال 
گر خود تولیدکننده قصد  می تواند مجوز صادرات بدهد. البته ا
صادرات ندارد، می تواند امتیاز صادرات محصول را به غیر 

گذار کند. وا
وی افزود: با اجرای این سازوکار و کنترل قیمت محصوالت 
فوالدی ازجمله ورق، می توان انتظار داشت قیمت محصوالتی 
مانند لوازم خانگی و خودرو تحت کنترل قرار گیرد و همچنین 
با کنترل قیمت میلگرد، تیرآهن و… قیمت محصوالت موردنیاز 
ساختمان سازی نیز تحت کنترل قرار می گیرد و در نهایت کل 

محصوالت زنجیره فوالد از نوسانات ارزی مصون خواهد ماند.

در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی فوالد مبارکه مورد موافقت قرار گرفت؛

فـوالد مبارکـه در راسـتای ارتقـای سـطح 
سالمت جسمی و روانی افراد جامعه و تأمین 
آسـایش خاطـر همشـهریان، در چارچـوب 
ضوابـط شـرکت همچنـان از هیچ کوششـی 
فروگـذاری نخواهـد کـرد و در شـرایط فعلـی 
هم با توجه به نیاز شدید، برای به روزرسانی 
و چابک سازی ناوگان اورژانس های استان 

آمـاده همکاری اسـت
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تعویق افزایش تعرفه واردات محصوالت فوالدی نورد 
شده تخت در ترکیه

فروش ۳۷.۳ هزار تن قراضه فوالدی توسط شرکت 
Ukrzaliznytsia

با توجه به داده های مؤسسه آمار ترکیه، دولت این کشور افزایش تعرفه 
واردات محصوالت فوالدی نوردشده تخت را به تعویق انداخت. 
افزایش عوارض واردات محصوالت فوالدی نوردشده تخت در ترکیه از 
مارس ۲۰۲3 برنامه ریزی شده بود، اما احتمال تعویق این افزایش برای 
یک دوره سه تا شش ماهه مطرح شده است. بررسی ها نشان می دهد 
بازار ترکیه منتظر مهلت افزایش عوارض واردات بوده، زیرا نوردکاران 
تقاضای خوبی برای کاهش خسارات ناشی از زلزله دریافت کرده اند.

 Ukrzaliznytsia با توجه به داده های منتشرشده، شرکت فوالدی
حدود 37.3 هزار تن قراضه فوالدی برای فروش تا 6 مارس ۲۰۲3 در 
نظر گرفته و ارزش محموله های قرار داده شده برای فروش توسط شرکت 
فوالدی Ukrzaliznytsia حدود ۱5۰.8 میلیون UAH است. بررسی ها 
نشان می دهد میانگین قیمت اولیه هر تن قراضه فوالدی 4.۱۲ هزار 
UAH است. حراج فروش 54 قطعه قراضه فوالدی نیز توسط شرکت 
فوالدی Ukrzaliznytsia برای 7 مارس ۲۰۲3 برنامه ریزی شده است.

خـبــــــــــــــــــر            
خبـــــر کوتاه

فوالد مبارکه از ابتدای بهره برداری، تولید محصوالت 
کیفی را همواره در دستور کار خود داشته است و 
کثری ناخالصی پروژه شش  به منظور کاهش حدا
سیگما را تعریف و با کارگروهی متشکل از مشاور پروژه، معاونت های 
کاوی و  مرتبط و مدیران و کارشناسان نواحی، این مسئله را مورد وا
تحلیل و بررسی قرار داده و خوشبختانه در سال های اخیر به نتایج 

مطلوبی دست یافته است.
متن حاضر ماحصل سخنان برخی از اعضای این کارگروه است:
محمد ناظمی هرندی معاون فناوری فوالد مبارکه:

یکی از عوامل موفقیت سازمان ها قابلیت و توانایی آن ها در حل مسئله 
است. در واقع هرقدر سازمان در شناسایی درست و به موقع مسئله 
و حل آن در زمان مناسب تواناتر باشد، رقابت پذیری آن سازمان 
بیشتر می شود. حل مسئله را از جهات مختلف می توان بررسی کرد و 
مؤلفه های تأثیرگذار بر آن را شناسایی و تقویت نمود. یکی از موارد در 
این حوزه فرهنگ سازمانی است. سازمان هایی که روحیه کار تیمی و 
مشارکت در آن ها قوی باشد و بهبود مستمر و تحول سازمانی به عنوان 
یک ارزش در آن سازمان شناخته و نهادینه شده باشد، مسائل را بهتر و 

چابک تر از سایرین شناسایی و حل می کنند.
مسلح شدن سازمان به ابزارهای حل مسئله و استفاده از ابزار مناسب 
با نوع مسئله می تواند به شدت قابلیت سازمان را در این خصوص 
ارتقا دهد. در پروژه های تحت عنوان شش سیگما، هدف نهایی عالوه 
بر حل مسائل سازمان، تغییر نگرش و نوع نگاه به مسئله و استفاده 
از ابزار تحلیلی و علم آمار از یک طرف و توسعه فرهنگ همکاری و 
گر در حل مسائل  کار تیمی در سازمان از طرف دیگر است. در واقع ا
سازمان از ابزارهای پیشرفته حل مسئله استفاده کنیم، برگشت پذیری 
مسائل سازمان را کاهش داده ایم و دست یابی به اهداف سازمان را 

تسریع کرده ایم.
غالمرضا سلیمی، معاون بهره برداری:

طی حدود ده سال گذشته، هم فوالد مبارکه به استانداردهای خود 
حساسیت و دقت بیشتری نشان داده و هم انتظار مشتریان از فوالد 
مبارکه افزایش یافته است؛ بنابراین شرکت عزم خود را برای به حداقل 
رساندن ناخالصی ها جزم کرد. در این خصوص، تمامی فرایندها از ورود 
مواد اولیه تا آهن سازی، فوالدسازی و نورد گرم و سرد کنترل با حضور 
کز علمی  چندین کارشناس خارجی و داخلی، اساتید دانشگاهی و مرا
و تحقیقاتی بررسی شد. و با اتکا به ظرفیت های یادشده، به روش حل 
مسئله و روش شش سیگما، به طور خاص در ناحیه فوالدسازی و 
سپس نورد گرم، با تمرکز بیشتری موارد را بررسی و کنترل کردیم.  طی دو 
تا سه سال اخیر توانستیم میزان ناخالصی را از بیش از 6 درصد به کمتر 
از 2 درصد کاهش دهیم و این دستاورد بسیار خوبی است. همچنین 
در بسیاری از مسائل مانند درصد کربن و متالیزاسیون مواد و همچنین 

علل پارگی ورق از روش شش سیگما و تحلیل داده ها استفاده کردیم.
در تمامی فوالدسازی های دنیا میزان ناخالصی بیشتر به نوع گرید 
فوالد بستگی دارد و به طورکلی میزان ناخالصی بین 0.5 تا 1 درصد 
کنون در فوالد مبارکه با اقدامات انجام شده به  قابل قبول است. ا
حدود 2 درصد رسیده ایم و برای سال 1402 نیز کاهش ناخالصی تا 1.5 
درصد را هدف گذاری کرده ایم تا بتوانیم هرچه بیشتر به استانداردهای 

جهانی نزدیک شویم.
کاهش ناخالصی برای فوالد مبارکه عالوه بر ُبعد اقتصادی که در تناژهای 
باال رقم قابل توجهی می شود، از این منظر که عدم توفیق در این فرایند 
بر روحیه کارکنان بسیار تأثیر داشت حائز اهمیت بود. عدم توفیق در 
این حوزه به مرور همکاران را بی انگیزه می کرد و این موضوع به یک 
کس تبدیل می شد. خوشبختانه با تحقیقاتی که حاصل شد،  ک با بال
نه تنها از وارد آمدن ضرر و زیان اقتصادی به شرکت جلوگیری شد، 
کثری این ناخالصی ها  بلکه کارکنان با روحیه بهتری برای حذف حدا
با همکاری شرکت های دانش بنیان، دانشگاه ها و مشاوران زبده 

عالقه مندی نشان می دهند.
کنون یک بسته دانشی در حوزه ناخالصی در فوالد مبارکه ایجاد شده  ا
است که می تواند هم برای شرکت و هم برای سایر فوالدسازان داخلی 

و خارجی مفید باشد. 
سقایی، مشاور پروژه:

به طور کلی وجود ناخالصی در میان فوالدسازان دنیا یک مسئله مزمن 
که شناسایی علل و حذف ناخالصی یکی  محسوب می شود و ازآنجا
کاوی مشکالت  از مهم ترین دغدغه های فوالد مبارکه بود، پروژه وا
کیفی ناخالصی را در حالی آغاز کردیم که از سال 1۳92 دانشگاه ها و 

حتی نمایندگانی از کشورهای مختلف نیز با همکاری کارشناسان 
شرکت برای حل این مسئله تالش کرده بودند. این در حالی بود که 
مشکل ناخالصی به مسئله ای حاد مبدل شده بود و به باالی 1۳ 

درصد رسیده بود.
برای حرکت به سمت تولید فوالدها و گریدهای کیفی، ابتدا باید 
صورت مسئله های پایه را پیدا و آن ها را حل کرد. ازآنجا که همه نواحی 
آهن سازی، فوالدسازی و نورد گرم و سرد نیز در حل مسئله درگیر بودند، 
این پروژه با تمرکز بر ناحیه فوالدسازی آغاز شد و یک تیم میان بخشی 
با حضور کارشناسان حوزه تولید، دفاتر فنی، برنامه ریزی و سایر 
کنون طی دو فاز و با متدلوژی های  بخش های مربوطه تشکیل شد و تا

حل مسئله، سعی کرده ایم مسئله ناخالصی را مدیریت کنیم.
در ابتدای کار برای حل مسئله در فوالدسازی، حدود 140 احتمال و 
در نورد گرم و  سرد نیز هرکدام حدود 50 علت مطرح و بررسی شد. برای 
حل چنین مسائلی نمی توان با سعی و خطا مسائل را حل کرد؛ بنابراین 
نیاز است تحلیل های دقیقی صورت گیرد و متدلوژی حل مسئله را 
مبنا قرار داد. ازاین رو نواحی مختلف را به هم وصل کردیم تا هر تختال 
را قبل و بعد از تولید بررسی و تحلیل کنیم. در این راستا بیش از هزار 
تحلیل انجام شد. این تعداد تحلیل به 200 حدس و در نهایت به یک 
فهرست 10 موردی منتهی شد. پس از آن پروژه های بهبود اجرا شد و 
در همان ماه های اول، با اقداماتی که انجام گرفت، بسیاری از مسائل 
حل شد. برخی تحلیل های جدید در فاز دوم انجام شد؛ به این معنا 
گر حدود 8 یا 10 علت در فاز اول پیدا شده بود، به همین تعداد  که ا
هم در فاز دوم به علت های دیگر دست یافتیم. در برخی موارد برای 
یافتن علت ها و حل آن ها نیاز است به تحلیل ها عمق بیشتری داده 
شود. در اینجاست که مطمئن می شویم ِخرد مهندسی به تنهایی 
جوابگو نیست و عالوه بر دانش مهندسی، به تحلیل های آماری و 
دانش اقتصادی هم نیازمندیم. اینکه بتوانیم دریابیم نقطه بهینه 
کربن در فرایند فوالدسازی کجاست تا بتوانیم اقتصادی ترین تصمیم 
را بگیریم از اهمیت زیادی برخوردار است. به هرحال برای حل مسئله 
باید زبان فنی را با زبان دیتا و تحلیل های اقتصادی را به تحلیل های 

مهندسی اضافه کنیم.
گر  در حال حاضر به توفیقات خوبی در برخی نواحی دست یافته ایم. ا
مبنای 1401 را عدد یک فرض کنیم، می توان گفت میزان ناخالصی در 

1۳99 دو برابر و در سال 98 چهار برابر سال 1401 بوده است.
ارزش اقتصادی تناژ ازدست رفته در نورد گرم حدود 100 برابر بیشتر 
از نورد سرد است؛ به همین جهت تمرکز در این پروژه بر نورد گرم قرار 
گرفت. برای دست یافتن به بهبود بیشتر باید علت های بیشتری را 

تحلیل کنیم.
اساسًا ریشه بسیاری از ناخالصی ها ممکن است به عواملی نظیر 
 ، ، مواد اولیه، تحریم ها، قرار گرفتن مواد در فضای باز عملکرد اپراتور
فرسودگی تجهیز و یا برخی از عوامل دیگر مرتبط باشد که شاید در خط 

تولید کشور دیگری با این مشکل مواجه نباشند.
بسیار ایدئال است که بتوانیم مسئله ناخالصی را به طور کامل حل 
کنیم. به نظر می رسد فوالد مبارکه باید مسئله های بزرگی را پیدا کند؛ 
چه بسا مسائل بسیار مهمی که هنوز دیده نشده اند و کسی به آن ها 
دقت نکرده حتی بزرگ تر از مسائلی باشند که آن ها را پیدا و حل 
کرده ایم. در این حوزه برخی موضوعات میان واحدی هستند؛ یعنی 
واحدها به صورت انفرادی به آن ها نگاه می کنند. این موضوعات 
گرچه ممکن است در خود واحدها آثار اثرات اقتصادی کوچکی داشته  ا
باشند، ولی وقتی به همین مسئله ها و تأثیر اقتصادی آن ها در کل فوالد 
مبارکه نگاه می کنیم، متوجه می شویم تأثیر آن ها بسیار بزرگ است؛ 
به عنوان مثال، نقطه بهینه کربن در خروجی آهن اسفنجی می تواند 
تأثیر شگرفی در فوالدسازی داشته باشد. وجود کربن در فرایند تولید 
آهن اسفنجی ممکن است مفید باشد، اما همین کربن در فوالدسازی 
مشکالت خاص خود را ایجاد می کند. اینجاست که باید نقطه بهینه 
کاوی و پیدا کرد. اینجاست که متوجه خواهیم شد به ازای هر  را وا
یک دهم کاهش کربن چند صد میلیارد تومان در تناژهای باال به سود 
فوالد مبارکه خواهد بود. باید از تولید محصولی که به هیچ عنوان نه 
برای تولیدکننده و نه برای مصرف کننده مفید نیست جلوگیری شود. 
به طورکلی باید به مسائل از نگاه کالن فوالد مبارکه نگاه کرد نه از نگاه 
میان واحدی. در نهایت بسیاری از اتالف ها با تحلیل عمیق مسئله ها 
و استفاده از داده ها و مدل سازی های آماری و ریاضی قابل حل خواهد 
بود و این چیزی است که دنیا به آن رسیده است. بسیاری از مسئله ها 

صرفًا با خرد جمعی حل نمی شوند.

داریوش رشیدی مدیر ناحیه آهن سازی:
کیفیت در محصوالت از اهداف استراتژیک سازمان است  بهبود 
و به طور مستمر کنترل و پایش می گردد. در دست یابی به اهداف 
کیفی مشکالتی وجود دارد که از ابزارهای کمکی برای رفع آن استفاده 
 Statistical Process( می گردد. یکی از این ابزارها کنترل فرایند آماری

Control( است که برای بهبود فرایندها از آن بهره می گیرند.
در ناحیه آهن سازی، در راستای رویکرد کلی سازمان، حل مسئله از 
طریق شش سیگما برای مواردی از کیفیت در نظر گرفته شد که تأمین 
آن از مأموریت های ناحیه آهن سازی محسوب می شود و شامل 
متالیزاسیون، کربن و دانه بندی آهن اسفنجی ارسالی به فوالدسازی 

است.
گـروه، فراینـد حـل مسـئله براسـاس روش تعریـف  پـس از تشـکیل 
، بهبـود، کنتـرل) DMAIC ( پیگیـری شـد.  مسـئله، اندازه گیـری، آنالیـز
در ایـن روش ارتباط بیـن پارامترهـای مختلف فراینـد و تأثیرگـذاری آن 
بـر کیفیـت ابتـدا از روی ِخبرگـی و سـپس براسـاس روش هـای آمـاری 
مشـخص گردیـد؛ سـپس کارشناسـان فراینـد ناحیـه آهن سـازی بـه 
همراه سرپرستان و شـیفت فورمن های تولید احیا مسـتقیم، اقدام به 
کنون نیـز این  جمـع آوری داده هـا و تحلیـل مغایرت هـا کرداند کـه هم ا

فعالیـت ادامـه دارد.
با توجه به تحلیل های انجام شده پروژه های بهبود ذیل استخراج 
گردید: 1- تحلیل داده های آزمایش و بررسی صحت و دقت آن؛ 2- 
بررسی آماده به کاری نمونه گیرهای موجود؛ ۳- تعریف پروژه در راستای 
نصب نمونه گیرهای جدید و ONLINE کردن نمونه گیرهای دستی؛ 
4- افزایش آماده به کاری سرندهای ورودی و خروجی احیا مستقیم؛ 5- 
تعریف پروژه در راستای افزایش ظرفیت سرندهای ورودی و خروجی 
احیا مستقیم؛ 6- انتقال داده فرایند به سرور مجزا جهت استفاده در 

برنامه ریزی و کنترل هوشمند فرایند.
آنچه هم اینک شاهد آن هستیم استفاده مستمر از نرم افزارهای مرتبط 
و تحلیل های آماری در دیگر خطوط ناحیه آهن سازی است که راه 
پیدا کردن دلیل مغایرت های ایجادشده در فرایند را به خوبی بیان 
می کند و می تواند یکپارچگی کنترل کیفیت از مبدأ تا خروجی ناحیه را 
پایش و کنترل کند. ادامه این فعالیت به زیرساخت های سخت افزاری 
در ناحیه نیاز دارد که امید است در آینده با تأمین آن به سمت شش 

سیگما حرکت کنیم.
کامران مرادی، مدیر ریخته گری:

خوشـبختانه در مدت ۳ سـال اجرای این پروژه، میـزان ناخالصی ورق 
گـرم شـرکت فـوالد مبارکـه کـه نوسـان بسـیاری داشـت و حتـی در برخـی 
مقاطع زمانی، به بیشتر از 10 درصد هم رسیده بود، به 2 درصد کاهش 
پیدا کرد و نوسـان آن نیـز در ماه های مختلف حذف شـد که دسـتاورد 
بسـیار ارزشـمندی اسـت. این در حالی اسـت که انجـام بهبودهـا برای 

رسـیدن به مقادیر کمتر ناخالصـی در ورق هـای تولیدی ادامـه دارد.
که ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم به عنوان ناحیه ای با  ازآنجا
بیشترین درگیری با عیب ناخالصی شناسایی شد، تعریف و اجرای 
بیشتر پروژه های بهبود در این ناحیه بوده است. در این راستا ابتدا 
و در  ثبت اطالعات موردنیاز در سیستم های اطالعاتی تکمیل 
ادامه، گزارش های تحلیلی موردنیاز در این زمینه ایجاد شد و پس از 
صحت سنجی عملکرد آن ها، برای انجام تحلیل ها و کنترل فرایندهای 

آماری )Statistical Process Control( مورد استفاده قرار گرفت.
پروژه کاهش پیک آپ نیتروژن در واحد ریخته گری مداوم از مهم ترین 
پروژه های تعریف شده در ناحیه بوده است. این پروژه با شناسایی 
عوامل تأثیرگذار در پیک آپ نیتروژن شروع شد و در ادامه، با انجام 
پروژه های بهبود در زمینه مهم ترین عوامل شناسایی شده، میزان 

پیک آپ نیتروژن به کمتر از ppm 4 کاهش داده شد.
از دیگر پروژه های بهبود انجام شده در ناحیه مربوط به سیستم کنترل 
سطح ذوب در قالب ریخته گری )MLC( بوده است. تعویض سیستم 
کنترل سطح ذوب در قالب با سیستم به روزتر، انتقال اطالعات عملکرد 
آن از سیستم های سطح 2 به Is-suite و انجام روزانه کنترل فرایندهای 
آماری همگی در راستای کنترل دقیق تر سطح ذوب در قالب ریخته گری 

انجام شده است.
گـروه دیگـر پروژه هـای بهبـود انجام شـده در ناحیـه مربـوط بـه عامـل 
پودر قالـب ریخته گری بوده اسـت. تدویـن و اجرای چنـد نظام کنترلی 
ازجملـه نظـام کنتـرل کیفیـت پـودر قالـب و اجـرای تولیـد به هنـگام 
)Just-in-time( در نظـام سـفارش و انبـارداری ازجملـه اقدامـات در 

ایـن زمینـه بـوده اسـت.

قطعًا انجام چنین پروژه بزرگی در سطح شرکت مستلزم کار تیمی 
هماهنگی بوده است که رسیدن به قابلیت انجام پروژه های بزرگ را 

در سازمان نوید می دهد.
علی حاجیان نژاد، مدیر ناحیه نورد گرم:

امروزه حل مسئله به روش شش سیگما به عنوان یکی از ابزارها و 
تکنیک های کیفیت در بسیاری از صنایع کاربرد دارد و آشنایی و 
به کارگیری آن می تواند متخصصان و مدیران را در بهبود فرایندها یاری 
گی روش شش سیگما تمرکز روی افزایش درآمدها  دهد. مهم ترین ویژ

و کاهش هزینه هاست.
براساس اطالعات قابل تصدیق و  با تصمیم گیری  شش سیگما 
روش های آماری به جای فرضیات و حدس و گمان، به دنبال بهبود 
کیفیت خروجی فرایندها از طریق شناسایی و حذف علل عیوب است.

در شرکت فوالد مبارکه از سال 1۳99 به همت واحد تضمین کیفیت و 
با همکاری مشاور پروژه و تیم همراهشان، پروژه ای در خصوص عیوب 
ناخالصی به عنوان بزرگ ترین عیوب محصوالت فوالد مبارکه تعریف شد 
که با به کارگیری اصول روش شش سیگما شامل تعریف دقیق مسئله، 
اندازه گیری، تجزیه وتحلیل، بهبود و کنترل، نتایج و دستاوردهای 
قابل توجهی داشته است. اجرای این پروژه که همراه با آموزش روش ها 
و تکنیک های آماری و تجزیه وتحلیل مسائل بوده است، می تواند 
الگوی بسیار مناسبی برای حل سایر مشکالت در شرکت بزرگ فوالد 

مبارکه باشد.
 محمود رضا قرمزی، رئیس گروه فنی نورد سرد:

پروژه بررسی دالیل پارگی ورق حین نورد در واحد تاندم میل در راستای 
کاهش خسارت به تجهیزات خط و کاهش  بهبود بازده وزنی تولید،
هزینه های تولید بارها در دستور کار قرار گرفته بود که به دلیل تنوع 
متغیرهای مؤثر بر پارگی ورق و پیچیدگی پارامترهای نورد، نتایج مثبتی 
حاصل نشده بود. این بار به دلیل  تبعات تجهیزاتی و تولیدی پاره شدن 
ورق در تاندم میل و همچنین بررسی اثر عیوب ناخالصی در راستای 
پروژه عظیم ناخالصی، پروژه ای در سطح کالن فوالد مبارکه تعریف و 
مقرر شد مشکالت سیستمی در بروز این اتفاق به همراه سایر عوامل 
پارگی ورق در قالب پروژه شش سیگما تعریف و پیگیری شود. طی 
جلسات مختلف طوفان ذهنی با حضور فعال همکاران در ناحیه نورد 
سرد و با مشاوره و مدیریت پروژه توسط دکتر سقایی، داده ها استخراج 
شد و حجم زیادی اطالعات از سیستم لول 2 تاندم در این پروژه مورد 

استفاده قرار گرفت.
 نتایج اولیه پروژه نشان داد بروز پارگی بیشتر در ابتدا و انتهای کالف ها 
مشاهده می شود و عواملی همچون تمرکز عیوب ناخالصی در این 
بخش از ورق، همچنین افزایش و کاهش سرعت ورق هنگام جداسازی 
جوش، وجود خط جوش دو کالف با ضخامت های متفاوت و تغییر 
ضخامت کالف ورودی در نقاط نزدیک به هم در طول کالف بر این 
موضوع تأثیرگذار است. اقداماتی همچون افزایش متراژ جداسازی 
قسمت های ابتدایی و انتهایی کالف، ایجاد کد برای اپراتورهای 
 ، گزارش گیری از ارتباط موضوع با هر نفر پولپیت اصلی و امکان 
راه اندازی سیستم FGC برای کنترل تغییر اسکید و عبور جوش ورودی 
در جهت کاهش تعداد پارگی ورق در تاندم میل با انجام ریومپ در سال 

آینده در قالب پروژه توسعه در حال پیگیری است.
سیامک شجاعی، مدیر تضمین کیفیت و تعالی 

سازمانی:
فـوالد مبارکـه همـواره بـا نـگاه بـه آینـده چشـم انداز سـازمان را بـرای 
خلق آینـده ای بهتـر تعریـف کـرده و با کمـک کارکنان سـازمان در مسـیر 
رسـیدن بـه آن حرکـت کـرده اسـت. نظـام جامـع تحـول فـوالد مبارکـه 
بـا تعریـف فرایندهـای مدیریتـی بـر پایـه ارزش هـای سـازمانی همچـون 
، مشـارکت و... اجـرای ایـن نظـام را  کار تیمـی، نـوآوری، بهبـود مسـتمر

رهبـری می کنـد.
رویکرد شش سیگما با تمرکز بر حل مسائل پیچیده و فرایندها و 
به کارگیری آن به منظور کاهش برگشت پذیری مسائل سازمان اجرا شده 
است. در این راستا با تشکیل تیم های تخصصی در نواحی تولیدی و 
مشارکت بیش از 200 نفر از همکاران، پروژه های بهبود متالیزاسیون 
آهن اسفنجی در آهن سازی، کاهش ناخالصی تختال های تولیدی در 
فوالدسازی و کاهش عیب پارگی از طریق شناسایی علل اساسی در نورد 
سرد به پایان رسیده است. در کنار انجام این پروژه ها چهل نفر ِخبره 
دانشی حوزه شش سیگما در کنار مشاور شرکت، دکتر سقایی آموزش 
دیدند تا در آینده پروژه های بیشتری در سازمان با مربیگری ایشان در 

فوالد مبارکه به نتیجه برسد.

برگزاری جلسه ارائه نتایج پروژه های شش سیگما در فوالد مبارکه

تولید فوالد پس از انقالب اسالمی به ۶۶ برابر ظرفیت 
اولیه رسیده، اما این نباید به مثابه پایان راه باشد، بلکه باید 
گام های بعدی این صنعت را در مسیری نو و در خدمت جامعه 
تنظیم کرد. به این معنا که فوالدسازان با سرمایه گذاری در 
حوزه کسب وکارهای جدید و دانش بنیان، وظیفه پیشرانی 
خود در اقتصاد را ادامه داده و سایر بنگاه های بزرگ را به دنبال 

خود به این مسیر راهنمایی کنند.
به گزارش دنیای معدن، ایران در حال حاضر با ظرفیت تولید 
بیش از ۳۳ میلیون تن فوالد در بین 10 کشور برتر تولیدکننده فوالد 
جهان است. این در حالی است که این عدد برای قبل از انقالب 
محدود به 500 هزار تن تولید فوالد خام فاز اول ذوب آهن اصفهان 
بود. تعبیر رهبر معظم انقالب مؤید این امر است. ایشان فرمودند: 
»یک روزهایی بود که ما باور نمی کردیم ممکن است بعضی از 
گر بشمرم این پیشرفت ها  پیشرفت ها یک روزی پیش بیاید که ا
را، تعجب می کنید. اینکه مثًال فرض کنید تولید فوالد به میلیون 
ُتن برسد، اصًال به ذهنمان خطور نمی کرد؛ آنچه به ذهن ما 
خطور می کرد این بود که حاال پنج هزار ُتن است، مثًال برسد به ده 
هزار ُتن! آنچه امروز جلوی چشم ما هست، اصًال تصورش را هم 
نمی کردیم؛ اما خب ملت همت کردند، جوان ها همت کردند، 
مسؤولیِن خوب داشتیم در این خالل که همت کردند، به اینجا 

رساندند کشور را.«
رشد 66 برابری تولید فوالد در ایران مرهون بومی سازی دانش 
فنی تولید فوالد و تکمیل زنجیره تولید و سرمایه گذاری گسترده 
بنگاه های بزرگ و پیشران در این مسیر بوده است که البته وجود 
مزیت های طبیعی نظیر وجود معادن برگ سنگ آهن، دسترسی 
به آب های آزاد و به خدمت گرفتن منابع انرژی به این پیشرفت 

سرعت داده است.
زمان قبل از انقالب 500 هزار تن ظرفیت نصب شده فوالدی 
به طور کامل از شوروی سابق وارد شده بود و چه در بخش تأمین 
تجهیزات و چه در بخش نصب آن به طور کامل از دانش و مهارت 
خارجی ها استفاده شد، اما فاز دوم همین کارخانه در سال 
1۳62 با دانش فنی و توان متخصصان داخلی اجرایی شد و پس 
از آن سایر بنگاه های بزرگ فوالدی اعم از فوالد خوزستان، فوالد 
مبارکه، فوالد ارفع، فوالد خراسان، هرمزگان و... به طور کامل 
بومی سازی شده و این دانش به کل زنجیره تولید اعم از معدن، 

صنایع معدنی و ساخت تجهیزات گسترش یافت.
در همین زمینه رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران عنوان 
می کند: »فراموش نکنیم که در ابتدای انقالب، صنعت فوالد، 
صنعتی کامًال وابسته بود اما امروز شرکت های داخلی متعددی 
در حوزه تأمین تجهیزات، نصب، راه اندازی و پشتیبانی واحدهای 
فوالدسازی فعال بوده و در این مسیر بسیار موفق عمل کرده اند؛ 
که در حال حاضر از صفر تا صد راه اندازی واحدهای فوالدی  چرا
گر در این مسیر، برخی نواقص  در داخل کشور انجام می شود. ا
وجود داشت و در برهه ای، زنجیره تولید فوالد در کشور دچار عدم 
تناسب شد و گلوگاه هایی در تأمین مواد اولیه به وجود آمد اما با 
برنامه ریزی های صورت گرفته این مشکالت رفع شده و از نظر 

ظرفیتی، عدم تعادلی در زنجیره تولید وجود ندارد.«
فوالد در نقش پیشران اقتصاد

سرمایه گذاری بنگاه های بزرگ فوالدی کشور در خطوط سراسر 
زنجیره باعث شده تا عدم تعادل قابل توجهی در این زنجیره 
شاهد نباشیم و از ابتدایی ترین حلقه های زنجیره تا محصوالت 
نهایی به طور کامل با دانش و تجهیزات ایرانی ساخته شود. 
اما این سرمایه گذاری ها به زنجیره فوالد محدود نشده و با بروز 
مشکالت در تأمین برق و گاز طی سال های اخیر، بنگاه های بزرگ 
این صنعت، با قبول نقش پیشرانی، به حوزه نهاده های اساسی 
تولید اعم از برق، گاز و آب ورود کرده و میلیاردها دالر پروژه در 
این بخش تعریف شده است. در بخش انرژی های تجدیدپذیر، 
احداث بزرگ ترین مجموعه نیروگاه خورشیدی کشور به ظرفیت 
600 مگاوات با سرمایه گذاری فوالد مبارکه، مهم ترین پروژه موجود 
در این بخش از صنعت برق محسوب می شود که ظرفیت آن دو 

برابر ظرفیت فعلی برق خورشیدی کشور است.
بر همین اساس نخستین خط انتقال آب خلیج فارس به فالت 
مرکزی ایران در پاییز امسال با حضور ریاست جمهوری به 
بهره برداری رسید و آب شیرین شده خلیج فارس به استان های 
و  بزرگ فوالدی  که شرکت های  یافت  انتقال  کرمان  و  یزد 
سنگ آهنی این دو استان، سرمایه گذار اصلی این طرح بودند و در 
فازهای بعدی با سرمایه گذاری فوالد مبارکه، این آب شیرین شده 
به اصفهان نیز خواهد رسید. در حال حاضر 60 میلیون مترمکعب 
آب شیرین شده خلیج فارس به گل گهر سیرجان رسیده و در فاز 

بعدی این عدد به 1۳0 میلیون مترمکعب خواهد رسید.
ح انتقال آب خلیج فارس به معادن جنوب شرق کشور بـا  طر
هدف شیرین سازی و انتقال آب مجموعًا به میزان 650 میلیون 
مترمکعب در سال، فاز اول شیرین سازی حدود 180 میلیون 
مترمکعب در سال، که 1۳0 میلیون مترمکعب در سال آن به 
استان های کرمان و یـزد انتقال می یابد و 50 میلیون مترمکعب در 

سال برای شرب استان هرمزگان استفاده خواهد شد.
     منبع: دنیای معدن

کاوی رشد ۶۶ برابری تولید فوالد  وا
در ایران
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خبــــــــر کوتاه

جدیدترین قیمت سنگ آهن وارداتی خلوص 6۲ درصد در چین با 
توجه به محدودیت نقدینگی بازار و اخبار مربوط به کاهش ظرفیت 
تولید داخلی چین کاهش یافت و با 4.۱5 دالر افت نسبت به جمعه 
اخیر به ۱۲۲.5 دالر هر تن خشک سی اف آر چین بازگشت. ظاهرًا 
آلودگی شدید هوا در شهر تانگشان موجب شده به کارخانه ها دستور 
کاهش تولید داده شود ازاین رو انتظار می رود تقاضای سنگ آهن کاهش 
یابد.

هزینه تأمین انرژی صنعت فوالد ترکیه در ماه مارس کمتر خواهد شد؛ 
که قیمت گاز طبیعی در بازار داخلی برای دومین ماه متوالی برای  چرا
کی از آن است  مصارف صنعتی پایین آورده شده است. بررسی ها حا
که در فوریه هزینه فوق ۱3 تا ۱7 درصد پایین آمده بود و حال برای ماه 
مارس نیز ۲۱ تا ۲6 درصد ارزان تر شده است. نیمه دوم سال ۲۰۲۲ هزینه 
باالی تأمین انرژی فوالدسازان ترکیه را به شدت در این زمینه  تحت فشار 
قرار داد.

 خـبــــــــــــــــــر      

آلودگی هوا در چین سنگ آهن را ارزان کرد ترکیه به دنبال پایین آوردن هزینه های انرژی تولید فوالد

روایتی از یک جشنواره خانوادگی خالق و پر نشاط در فوالد مبارکه + انرژی

حلقه مفقوده زنجیره فوالد

بـازار فـوالد در سـال جـاری متأثـر از عوامل مختلفـی قرار 
گرفت که سـبب شـد تـا برخـی از واحدهـای فـوالدی در زنجیره 

فوالد قادر نباشند با تمام ظرفیت خود تولید داشته باشند.
در ایـن بیـن برخـی واحدهـای نـوردکاری کـه در پایین دسـت 
زنجیره فـوالد قـرار دارنـد، بـا ۳0 تـا 40 درصـد ظرفیت خود مشـغول 
بـه کار بوده انـد. مشـکالتی چـون گـران شـدن مـواد اولیـه، اعمال 
محدودیت های عرضه گاز و برق و نوسان نرخ ارز عوامل تأثیرگذار 

بـر ایـن بـازار بوده اند.
 قطعی گاز، عملکرد فوالدسازان را کند کرد

مصطفی عبداللهی عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران فوالدی 
ایران و مدیرعامل صنایع گرم فلز در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« 
درباره وضعیت بازار فوالد به ویژه نوردکاران در سال جاری عنوان 
کرد: یکی از مسـائلی که بازار فـوالد را متأثـر از خود قـرار داد، اعمال 
محدودیت های انرژی و قطع شـدن برق و گاز در طول سال بود. 
در سال جاری نوردکاران بیشتر از واحدهای دیگر با محدودیت 
انـرژی و قطعـی گاز روبـه رو شـدند و ایـن موضـوع به شـدت روی 
عملکرد این واحدها اثرگذار بود. البته نوردکاران امسال به دلیل 
کمبـود مـواد اولیـه، گـران شـدن دسـتمزد کارگـری و محدودیـت 

اعمـال گازی در نقطه سربه سـر قـرار گرفته اند.
عبداللهی در ادامه یادآور شد: تولید فوالد متأثر از زنجیره آن است 
و هر حلقـه مفقـوده ای در ایـن زنجیره ایجـاد شـود، کل زنجیـره را 
تحت تأثیر خود قرار خواهد داد. البته تمام تالش ما بر این اساس 

اسـت که سـبب ایجاد تعادل در زنجیره فوالد شویم. 
وی بـا اشـاره بـه ایـن موضـوع کـه در سـال جـاری واحدهـای 
گندله سـازی و نورد بیشـتر از سـایر واحدهای تولیدی در زنجیره 
تولیـد فـوالد متحمـل فشـار بودنـد، عنـوان کـرد: واحدهـای 
نوردکاری با مشـکل فـروش روبـه رو بودنـد و واحدهای نـوردکاری 

نیـز بـا تأمیـن مـواد اولیـه و قطعـی گاز مواجـه بودنـد.
 سیاست های بورس کاال، سبب ایجاد رانت می شود
این عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران فوالدی ایـران در ادامه 
با اشـاره بـه اثرگـذاری بـورس کاال بر بـازار عنوان کـرد: یکـی از دالیل 
افزایـش قیمت نهایـی محصـوالت فـوالدی در بـازار به بـورس کاال 
برمی گردد و سیاست های بورس کاال و بازار دستوری سبب ایجاد 

رانـت و افزایش قیمت ها می شـود.
عبداللهی در ادامه خاطرنشـان کرد: در کل تولیدکنندگان سـال 
سختی را سپری کرده اند و در تأمین مواد اولیه با مشکالتی روبه رو 
گفته نماند در سـال جاری صـادرات نیز افزایش  بوده اند. البته نا
پیدا کرد، در حقیقت صادرات شمش افزایش یافت، اما باید این 
موضـوع را در نظر گرفت که صادرات شـمش، صادرات نیمه خام 
محسـوب می شـود و بـرای ارزش افـزوده بیشـتر بایـد شـمش را به 

محصول نهایی تبدیـل کرد و سـپس صـادرات کرد.
وی بـا اشـاره به ایـن موضوع کـه دولـت باید در سـال آینده بیشـتر 
نقـش ناظـر را داشـته باشـد، گفـت: امیدواریـم سـال آینـده دولت 
به صـورت دسـتوری وارد بـازار نشـود و تنها بر بـازار نظارت داشـته 
باشـد و اجـازه بدهـد کـه بـازار مسـیر خـودش را بیابـد. امیدواریـم 
دولـت در سـال آینـده بـرای زیرسـاخت هایی همچـون بـرق و گاز 
کـه بـا توجـه بـه شـرایط اعمـال  اقدامـات الزم را انجـام دهـد، چرا
محدودیت هـای انـرژی، حیـات واحدهـای نـوردکاری در خطـر 
که عرضه شمش برای آن ها به صورت محدود  خواهد افتاد، چرا
انجـام می گیـرد و البته واحدهـای تولید شـمش نیز درگیـر تأمین 

آهـن اسـفنجی هسـتند.
عبداللهی ادامه داد: در حقیقت حلقه مفقوده زنجیره تولید فوالد 
در سـال جاری، آهن اسـفنجی بود که هم عرضه آن هـا به صورت 
محـدود انجـام گرفـت و هـم اینکـه محصـول آن هـا بـا افزایـش 
قیمت همراه شد. هرچند در سال جاری بیشترین سود نصیب 
تولیدکنندگان آهن اسفنجی شد. سال گذشته )1400( بیشترین 
سود را تولیدکنندگان شمش نصیب خود کردند و امسال )1401( 

بیشـترین سـود به تولیدکنندگان آهن اسفنجی رسید.
این عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران فوالدی ایران در پاسخ 
به این پرسـش که بـازار فوالد در سـال جـاری تا چـه اندازه متأثـر از 
نوسان نرخ ارز بوده است، گفت: نوسان قیمت ارزبر تمام بازارها 
اثرگـذار بـوده و بـدون شـک بـر بـازار فـوالد نیـز اثرگـذار بـوده اسـت. 
البتـه به صـورت واقعـی تولیـد شـمش و در کل بـازار فـوالد حـدود 
2 تـا ۳ درصـد متأثـر از فـوالد اسـت، امـا بـه دلیـل فضـای روانـی و 
همچنین صادرات محصوالت فوالدی، این تأثیرپذیری بیش از 
این خودش را نشـان می دهد. شمش به دلیل نیمه خام بودن، 
در دنیـا طرفـداران بسـیاری دارد. نـوردکاران حاضـر هسـتند کـه 
شـمش را به قیمت صادراتی خریداری کنند، این در حالی است 
کـه برحسـب دالر نیمایـی، قیمـت شـمش داخلـی 50 تـا 70 دالر 

گران تـر از شـمش صادراتـی تمـام می شـود.
عبداللهی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط کنونی و به 
دلیل محدودیت های عرضه شمش و اجرایی نشدن پروژه های 
تولیـد، کارخانه هـای نـوردکاری بـا ۳0 تـا 40 درصـد ظرفیـت خـود 
مشـغول به کار بودند. امیدواریم که شـرایط بازار سـال آینده بهتر 

از سال جاری باشـد تا زمینه اشـتغال زایی از بین نرود.
   منبع: دنیای اقتصاد / سارا اصغری

ازدحام جمعیت در ورودی ساختمان نگین سپاهان شهر اولین نشانه از یک 
رویداد جذاب و متفاوت بود. خانواده هایی که یکی یکی وارد می شدند و تیم 
حفاظت فیزیکی، همه را با احترام به محل برگزاری جشنواره راهنمایی می کرد.

انرژی مثبت و برق شادی را می شد در چشم فرزندان کارکنان فوالد مبارکه مشاهده کرد؛ کودکانی 
که دست در دست پدر و مادر برای شرکت در جشنی شاد و به یادماندنی برای رسیدن به محل 

جشنواره عجله داشتند.
فضاسازی محیطی، آذین بندی، تنوع برنامه ها و بازی ها، توجه به جزئیات و خالقیت و نوآوری 
مشخصه بارزی بود که در جشنواره بازی های خانوادگی »+انرژی« موج می زد. رویدادی که روابط 
عمومی شرکت فوالد مبارکه به مناسبت اعیاد شعبانیه برای خانواده کارکنان این شرکت از 4 تا 12 
اسفند ترتیب داده بود تا کارکنان و خانواده های ایشان، یک شب به یادماندنی را در کنار فرزندان 

خود تجربه کنند.
محمد سامونی رئیس امور فرهنگی فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار ایراسین در مورد این جشنواره 
اظهار داشت: تالش کرده ایم تا در دوره جدید، خانواده ها محوریت فعالیت های فرهنگی شرکت 

باشند. خانواده به عنوان اولین و اساسی ترین عنصر مستقل اجتماعی نقش مهمی در فضای 
گر خانواده ها در شرایط خوبی باشند، فضای جامعه هم به سمت بهتر شدن  فرهنگی جامعه دارد. ا

پیش می رود و طبعًا فوالد مبارکه هم از این بهبود متأثر می شود.
وی افزود: معموًال کارکنان شاغل در فوالد مبارکه در ساعت های ابتدایی روز از خانه بیرون می روند و 
دیروقت به خانه برمی گردند. بسیاری از این عزیزان نیز در قالب شیفت های کاری فعالیت می کنند و 
ممکن است بخشی از شب یا روز را در خانه نباشند که این روند، وضعیت تفریح خانواده را با مشاغل 

مرسوم متفاوت می کند.
وی توضیـح داد: مـا بـه دنبـال این هسـتیم کـه تفریحاتـی جـذاب را بـه خانواده هـا معرفی کنیـم و با 
برگـزاری ایـن برنامه هـا، شـور و نشـاط را در بیـن کارکنان خانـواده بـزرگ فـوالد مبارکـه افزایـش دهیم 
که این موضـوع باعـث افزایش حـس رضایـت درونـی در کارکنـان و خانواده هایشـان می شـود. یکی 
از مؤلفه های خانواده متعالی، تفریح و نشـاط و با هم بودن اسـت. جشـنواره »+انرژی« با این نگاه 
طراحی و اجرا شـد. محوریت قـرار دادن بازی به جـای اجراهای صحنه ای که در جشـن های قبلی 
مرسـوم بود به اعضـای خانـواده کمک می کند مـدل جدیـدی از تفریـح و شـادی را با خانـواده خود 

تجربه کننـد و حتـی از آن در دورهمی هـای خانوادگی شـان به عنـوان الگو بهـره بگیرند.
رئیس امور فرهنگی فوالد مبارکه در ادامه گفت: میانگین سنی فرزندان پرسنل در خانواده فوالد 
مبارکه حدود 10 سال است؛ ازاین رو ما سعی کردیم بر این مبنا برای کودکان 4 سال به باال و حتی 
والدین، بازی هایی را انتخاب و در فضای جشنواره پیاده سازی کنیم تا خانواده ها بتوانند در 
ایام ماه مبارک شعبان که با اعیاد متعددی خصوصًا میالد امام زمان )عج( همراه است یک شب 
به یادماندنی را در کنار هم سپری کنند. تلفیق بازی های فکری و حرکتی، گروهی و فردی، دیجیتال و 
سنتی و همچنین بازی های علمی، در کنار اجرای صحنه ای کودکانه و آزمایش های علمی، اجرای 
همخوانی سرودهایی با مضامین تقویت خودباوری، ارزش های دینی و ملی و ابراز محبت به ساحت 
ائمه اطهار در میانه جنگ ترکیبی این روزهای دشمنان خانواده های ایرانی از دیگر نکاتی بود که در 

این جشنواره به آن ها توجه شد.
سامونی در پایان گفت: در این 9 شب بالغ بر 4500 نفر از همکاران و خانواده ایشان در مراسم حضور 
یافتند که تالش می شود با توجه به استقبال خوبی که صورت گرفت در جشنواره های آتی ظرفیت 

بیشتری برای استفاده خانواده ها فراهم شود. 

سیستم ترمز اضطراری جرثقیل های ناحیه فوالدسازی 
توانمند متخصصان  مجتمع فوالد سبا به دست 

تعمیرگاه مرکزی فوالد مبارکه بهینه سازی شد.
مسعود آزاد، کارشناس تعمیرات هیدرولیک، رول ها و 
جوش تعمیرگاه مرکزی فوالد مبارکه، ضمن اعالم این خبر گفت: سیستم 
یونیت هیدرولیک ترمز اضطراری، وظیفه تأمین فشار هیدرولیکی الزم 
جهت عملکرد ترمز جرثقیل های فوالدسازی را به عهده دارد. تا قبل از 
انجام این پروژه، وجود عیوب ساختاری در سیستم هیدرولیک یونیت 
ترمز باعث بروز عملکرد ناایمن در سیستم ترمز اضطراری جرثقیل شده 
ک زیاد تجهیز را در  بود که در نتیجه احتمال بروز حوادث و نیز استهال
برداشت. از سوی دیگر، وجود نقص در سیستم، باعث خراب شدن فیلتر 

خط برگشت، نمایشگر سطح روغن و سیستم پمپاژ دستی شده بود.
 وی در تشریح چگونگی اجرای این پروژه گفت: پس از بررسی کارشناسی 
و هماهنگی با ناحیه بهره بردار و دریافت تأییدیه ها از مراجع ذی صالح، 
جهت بهبود عملکرد این دستگاه، مدار هیدرولیکی سیستم اصالح 
کوموالتور و کالیبراسیون pressure Switch در مدار  شد و با اضافه کردن آ
فرمان هیدرولیک، معایب موجود برطرف و رضایت بهره بردار تأمین شد.

 پژمان شاملی، شیفت فورمن کارگاه تعمیرات ابزارآالت تعمیرگاه مرکزی 
کوموالتور باعث تثبیت فشار سیستم  نیز در این باره گفت:  اضافه کردن آ
هیدرولیک و جلوگیری از بروز نوسانات و افت فشار گردیده است. از 
طرفی انجام تنظیمات و کالیبره کردن pressure Switch در محل خروجی 
سیستم و استفاده از فیدبک های آن باعث جبران افت فشار گردید. 
سیستم پمپاژ دستی تجهیز نیز تعمیر و اصالح گردید. با انجام اقدامات 
فوق سیستم ترمز اضطراری جرثقیل از لحاظ فنی و ایمنی به صورت 

قابل مالحظه ای ارتقا یافت.
در همین زمینه هادی اله وکیل، تکنسین آماده ساز کارگاه هیدرولیک 
تعمیرگاه مرکزی در این  باره افزود: تمامی امور مربوط به آماده سازی تجهیز 
نظیر تأمین قطعات و هماهنگی بین واحد خرید اضطراری، ناحیه سبا و 
تعمیرگاه مرکزی در سریع ترین زمان ممکن انجام گرفت. هزینه تعمیر و 
اصالح سیستم ترمزها به ازای هر یونیت هیدرولیک در حدود 7درصد از 

مبلغ خرید یونیت نو برآورد شده است.
مسعود آزاد، کارشناس تعمیرات هیدرولیک تعمیرگاه مرکزی فوالد مبارکه، 
در پایان از زحمات کارکنان تعمیرات ابزارآالت تعمیرگاه مرکزی و سایر 

همکاران مرتبط تشکر و قدردانی کرد.

، اصالح و بهینه سازی سیستم ترمز  تعمیر
اضطراری جرثقیل های فوالدسازی واحد سبا

دچار  که  هیدرولیک  مدار  برگشت  خط  فیلتر  تصویر   -1 شکل 
افت  جبران  و  نوسانات  وجود  دلیل  به  بود.  شده  شدید  سوختگی 
که موجب افزایش  کار بوده   در حال 

ً
، یونیت هیدرولیک دائما فشار

دمای روغن و به تبع آن سوختن فیلتر شده است.

عکس نوشت

   برگزاری جلسه تدوین اهداف شرکت فوالد مبارکه در سال ۱40۲

پنجمین گردهمایی کمیته فناوری اطالعات شرکت های گروه فوالد مبارکه    



4 مارس 2023 11 شعبان    1444 شماره        1317    شنبه    13 اسفندماه    1401    

88

ذخایر جدید سنگ آهن در ایران مرکزی کشف شد کتشاف وارد  فوالد ارفع با سرمایه گذاری در بخش ا
زنجیره باالدست تولید فوالد شد

رضا جدیدی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی، فناوری و بودجه سازمان 
کتشافات جدید سنگ آهن در  کتشافات معدنی از ا زمین شناسی و ا
کشور خبر داد و گفت: به تازگی بخش هایی از استان های اصفهان، یزد، 
کتشافات اولیه قرار گرفته  کرمان و سمنان، سنگ آهن مورد پیمایش و ا
کتشافات  و ذخایر خوبی به دست آمده است. سازمان زمین شناسی و ا
معدنی کشور با اجرای طرح پایش ذخایر معدنی، برای تأمین مواد اولیه 
، بررسی هایی انجام داده است. موردنیاز صنایع کشور

شرکت آهن و فوالد ارفع در هجدهمین سالروز تأسیس این شرکت با 
کتشاف وارد زنجیره باالدست تولید فوالد شد و  سرمایه گذاری در بخش ا
»معدنی« گردید. این شرکت به عنوان برنده مزایده بسته سرمایه گذاری 
کتشاف، ورود به  کتشافی آهن در استان هرمزگان مشتمل بر 6 پروانه ا ا
صنایع باالدستی صنعت فوالد را رسمًا اعالم می کند. با توجه به پتانسیل 
کتشاف در این پهنه منجر به افزایش  موجود، امید است آغاز عملیات ا
کتشاف در کشور و معرفی ذخایر جدید  گردد. نرخ ا

خـبــــــــــــــــــر            

تولیدی،  تختال های  کیفیت  ارتقای  هدف  با 
سیستم کنترل سطح مذاب ماشین های ریخته گری 

به روزرسانی شد.
کامران مرادی، مدیر ریخته گری مداوم فوالد مبارکه، ضمن تأیید این 
کثری رضایت  خبر گفت: به منظور تولید محصول کیفی در راستای حدا
مشتریان، مقرر شد سیستم تنظیم سطح قالب که یکی از پارامترهای مؤثر 

بر کیفیت سطحی و داخلی تختال است، به روزرسانی شود.
وی با اشاره به اینکه سیستم های قبلی از حیث فناوری و تجهیزات از رده 
خارج محسوب می شدند و دقت کمی داشتند گفت: این سیستم ها از 
کنون در مدار بوده اند و با افزایش  اوایل بهره برداری ریخته گری مداوم تا
نیازهای کیفی تختال، نیاز به تجهیزات جدید با دقت و راندمان بیشتر 
به شدت نیاز می شد؛ تا اینکه این پروژه با حمایت های مدیریت ناحیه، 
همکاری واحدهای امور مهندسی، قراردادهای خرید، نسوز و شرکت 
آروکو و با پیگیری و سخت کوشی همکاران متخصص در ریخته گری مداوم 
عملیاتی شد و به ثمر نشست که از همه این عزیزان تقدیر و تشکر می کنم.

در همین زمینه برخی از کارشناسان این ناحیه و حاضر در پروژه چنین 
گفتند:

رضا ترک علی عسکری، کارشناس تعمیرات برق و 
اتوماسیون و ابزار دقیق ریخته گری مداوم

با توجه به مشکالت عدیده سیستم های قدیمی کنترل سطح مذاب 
)MLC( به سبب نوع طراحی، حساسیت و خرابی های مکرر تجهیزات، 
ادوات و…، تعمیرات و نگهداری این تجهیز سال ها از دغدغه ها و 
چالش های اساسی واحد تعمیرات ریخته گری بوده است و در بهترین 
شرایط کاری نیز کنترل سطح ذوب ایدئال جهت تولید تختال کیفی را 

به صورت کامل محقق نمی کرد.
با برگزاری جلسات و انجام برنامه ریزی های الزم، نصب تجهیزات 
کس ها، تابلوهای محلی  ازجمله تابلوهای برق و اتوماسیون، ترمینال با
و کابل کشی در قسمت های مختلف، نصب سیستم جدید خنک کاری 
تجهیز و لوله کشی های آب وهوا، تغییرات و اصالحات سخت افزاری و 
نرم افزاری در سیستم های لول 1 و لول 2 و ایجاد ارتباط و تطابق با سیستم 

جدید و… بر روی ماشین های 1، ۳ و 4 انجام شد.
نکته قابل توجه اینکه کلیه این فعالیت ها به صورت موازی بر روی هر سه 
ماشین و بدون کوچک ترین اخالل در فرایند تولید انجام شد؛ به گونه ای 
که حجم گسترده ای از اقدامات در حین ذوب گیری ماشین ها صورت 
گرفت. نهایتًا پس از انجام اقدامات ذکرشده، MLCهای جدید هر 
ماشین طی یک توقف یک روزه و بدون کوچک ترین خطا و مشکلی به 

بهره برداری رسید.
محمدعلی رحیمی، کارشناس تعمیرات برق، اتوماسیون و 

ابزار دقیق ریخته گری مداوم

 MLC سیستم های کنترل سطح مذاب در قالب ماشین های ریخته گری
در سال های اولیه راه اندازی جهت بهبود کیفیت محصول و تسهیل روند 
تولید بر روی ماشین ها نصب گردید. سیستم های فوق دارای کنترلرهای 
قدیمی Teleperm به همراهPLCهای S5 بود که با فرمان به سیلندرهای 
هیدرولیکی وظیفه کنترل سطح مذاب را بر عهده داشتند. به  علت قدیمی 
بودن، مشکالت فراوانی در نگهداری و تعمیرات و بهینه سازی آن ها وجود 
داشت و همچنین انتظارات تولید در رسیدن به دقت و پایداری الزم پاسخ 
کتیو کبالت 60 که  داده نمی شد؛ عالوه بر این، وجود سورس های رادیوا
برای اندازه گیری سطح مذاب استفاده می شد، همواره خطرات و عوارضی 
به همراه داشت؛ بنابراین با عبور از چالش های فراوان ازجمله نیازسنجی، 
اخذ بودجه، شناسایی پیمانکار، مشکالت تحریم و اصالحات طرح اولیه 
چینی ...، باالخره پس از 7 سال با حمایت های مدیریت و تالش های 
ح قبلی، این پروژه به ثمر نشست و  کارشناسان در جهت ارتقای طر
سیستم های قدیمی و منسوخ تلپرم و S5 و تجهیزات هیدرولیکی قدیمی 
که همگی معضالت فراوانی داشتند با سیستم الکترومکانیکی جدید 
جایگزین شدند. اندازه گیری سطح مذاب نیز به صورت مغناطیسی 
کتیو ندارند. امید است با آسان تر  صورت می گیرد و نیازی به منابع رادیوا
شدن روند نگهداری و تعمیرات و افزایش دقت عملکرد آن شاهد ارتقای 

بهره وری تولید باشیم.
مجتبی غیوری، رئیس برنامه ریزی، کنترل، نگهداری 

تعمیرات ریخته گری مداوم

 MLC با تالش و همت همکاران تعمیرات ریخته گری مداوم، سیستم
که نقش مهمی در کیفیت تولید دارد و سال ها با مشکل مواجه بوده 
و جزو مهم ترین معضالت ناحیه محسوب می شود با سیستم جدید 
الکترومکانیکی جایگزین شده که عملکرد آن بسیار بهتر و نگهداری و 
تعمیرات آن بسیار آسان تر شده است. گفتنی است است که این واحد 
با توجه به رسالتی که داشته تمامی زیرمجموعه را شناسایی و با کمک 
واحد مهندسی و بومی سازی، در حال تهیه نقشه قطعات مکانیکی و 

بومی سازی آن هاست.
سید محمد صدری، کارشناس تعمیرات مکانیک 

ریخته گری مداوم
با توجه به مشکالت زیاد در تأمین قطعات و تجهیزات سیستم هیدرولیکی 
کنترل سطح ذوب در قالب های ریخته گری و تنظیمات خاص تجهیز 
قدیمی، به حول و قوه الهی توانستیم با کار تیمی و تالش همکاران در 
واحدهای مختلف ریخته گری مداوم و همچنین شرکت های پیمانکاری 
در داخل ناحیه و همچنین تعمیرات مرکزی، سیستم جدید کنترل 
سطح ذوب قالب ریخته گری را راه اندازی و به مرحله بهره برداری برسانیم.

منصور سنایی نژاد، مهندس فرایند فوالدسازی و 
ریخته گری مداوم

کنترل میزان نوسان مذاب درون قالب ریخته گری از اهمیت بسزایی 
برخوردار است و در صورت وجود نوسان بیش ازحد سطح ذوب درون 
قالب، عیوب مختلفی بر روی تختال به وجود می آید که مهم ترین آن ها 

حبس پودر قالب درون پوسته تختال و به وجود آمدن ناخالصی بر روی 
ورق های تولیدی در نورد گرم و سرد است. همچنین نوسان بیش ازحدو 
کنترل نشده سطح مذاب باعث عدم روانکاری مناسب بین پوسته 
تشکیل شده و صفحه مسی می شود که منجر به بروز حادثه و پارگی تختال 
می گردد. با توجه به اینکه MLC های قدیمی که بر روی ماشین های 1 و 
۳ و 4 نصب بودند شرایط مناسبی نداشتند و در طول فرایند ریخته گری، 
نوسان بسیار زیادی را بر روی سطح مذاب به وجود می آوردند و عیوب 
بسیار زیادی را در حین فرایند ریخته گری به محصول و ناحیه وارد 
می کردند؛ بنابراین با اقدامات بسیار مفید و پیگیری های مستمری که 
توسط مدیریت ریخته گری و واحدهای تولید و تعمیرات انجام پذیرفت، 
MLC های ماشین های مذکور تعویض شد. با نصب سیستم های جدید 
بر روی ماشین های ریخته گری، مشکالت ذکرشده برطرف گردید و کمک 

بسیار بزرگی به افزایش کیفیت تختال و کاهش خسارات وارد آمد.
مجتبی طاهری، کارشناس تعمیرات برق، اتوماسیون و ابزار 

دقیق ریخته گری مداوم
 Mould( سیستم های کنترل سطح ذوب قالب ماشین های ریخته گری
Level Control( با تالش و همدلی کارکنان ریخته گری مداوم و به ویژه 
واحد تعمیرات ریخته گری در کمترین زمان و با به روزترین و بهینه ترین 
سیستم جایگزین گردید. این تحول بزرگ و تأثیرگذار در شرایط تحریم 
و در غیاب برندهای مطرح اروپایی و با تکیه بر دانش و اعتمادبه نفس 
مدیریت و کارکنان به ثمر نشسته و برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات 

فوالد مبارکه افزوده است.
حسین شیر محمدی، تکنسین تعمیرات مکانیک 

ریخته گری مداوم
تجهیزات  به  نیاز  گون  گونا گریدهای  در  زنگ نزن  تختال  تولید 
و مکانیسم های به روز و پیشرفته دارد که این مهم زمینه  رقابت با 
تولیدکنندگان بزرگ را فراهم می کند. کنترل ذوب داخل قالب از مهم ترین 
پارامترهای کیفیت تختال تولیدی است که با نصب و راه اندازی سیستم 
جدید MLC تا حد زیادی به استانداردهای جهانی نزدیک شده و توانایی 
تولید تختال هایی با گریدهای مخصوص و حساس، با نصب و راه اندازی 

این سیستم میسر شده است.
محمدرضا شریفی، کارشناس تعمیرات مکانیک ریخته گری 

مداوم
روحیه خالق، ابتکار و خودباوری متخصصان شرکت فوالد مبارکه، ضامن 
خودکفایی کشور و حضور مؤثر در عرصه رقابت های جهانی است. امروزه 
کیفیت مهم ترین عامل موفقیت در بازارهای بین المللی است. ازآنجا که 
برای داشتن کیفیت قابل قبول الزم است مشخصه های فنی محصول 
به صورت کامل تأمین گردد، خرید و راه اندازی سیستم جدید کنترل سطح 

مذاب در قالب )MLC( گامی بسیار مؤثر در این راه است. 

یخته گری به روز رسانی سیستم کنترل سطح مذاب ماشین های ر

www.irasin.ir

 ایـــــــراسیـــــــن
شبکه اطالعات 
فـــــوالد ایـــــــران 

صادرات مواد معدنی و فلزی مشمول 

مالیات و عوارض شد

نمایندگان مجلس برای اجرای قانون جهش تولید 
دانش بنیان و جلوگیری از خام فروشی، صادرات محصوالت 
معدنی، فلزی و غیرفلزی، نفتی، گازی و پتروشیمی را مشمول 

مالیات و عوارض صادراتی کردند.
به گزارش آرتان پرس، نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش 
درآمدی الیحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند )ن( تبصره )6( 
ماده واحده این الیحه که پیش ازاین به کمیسیون تلفیق الیحه 
بودجه ارجاع شده بود و مجددًا در صحن علنی به پیشنهاد 

مجتبی توانگر نماینده مردم تهران اصالح شد، موافقت کردند.
در بخش درآمدی بند )ن( تبصره )6( ماده واحده این الیحه آمده 
است: به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و توسعه 
زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و 
محصوالت معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصوالت 
نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب نامه شمارۀ 
1۳۳291 / ت 60۳۳4 ه هیئت وزیران موضوع بند )ص( تبصره 
)6( قانون بودجه سال 1401 در تمام نقاط کشور مشمول مالیات 
بر درآمد شده و از ابتدای سال 1402، حداقل نیم درصد )0.5( از 
ارزش صادراتی این کاالها به عنوان عوارض صادراتی اخذ خواهد 
شد. میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت 
علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ظرف 
مدت دو ماه پس از الزم االجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب 
هیئت وزیران می رسد تعیین خواهد شد. وزارت امور اقتصادی 
و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند، 
همچنین مالیات بر درآمد موضوع بند )ص( تبصره )6( قانون 
بودجه سال 1401 کل کشور مصوب سال 1400/12/25 و نیز 
حقوق ورودی )مطابق بند )د( ماده )1( قانون امور گمرکی مصوب 
سال 1۳90/8/22 و اصالحات بعدی آن( کلیه ماشین آالت و 
تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه ای تولیدی، صنعتی، 
معدنی و کشاورزی که حقوق گمرکی آن پس از ابالغ این قانون به 
مأخذ یک درصد )1( محاسبه می شود، اقدام نماید. کلیۀ منابع 
حاصل از عوارض صادراتی موضوع این بند به ردیف درآمدی 
شماره 110520، مالیات بر درآمد موضوع بند )ص( تبصره )6( 
قانون بودجه سال 1401 کل کشور به ردیف درآمدی شماره 
110518، و حقوق ورودی ماشین آالت، تجهیزات و قطعات 
تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به ردیف درآمدی شماره 
110418 جدول شماره )5( این قانون واریز می شود. کلیۀ منابع 
درآمدی ردیف های شماره 110520، 110518، و 110418 جهت 
اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان در اختیار دبیرخانه 
شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده 
)8( قانون جهش تولید دانش بنیان قرار می گیرد. دبیرخانه شورا 
موظف است گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار در اختیار 
کمیسیون های آموزش و تحقیقات، صنایع و معادن، بودجه و 

انرژی مجلس شورای اسالمی قرار دهد.
اخذ حقوق ورودی موضوع این بند، نافی مفاد تبصره )4( ماده 
)8( قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/0۳/02 و بند الف 
ماده )۳( قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان 
و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1۳89/08/05 

نیست.
برای شرکت های تولیدی مشمول عوارض موضوع این بند، 
در صورت سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه، با 
، تا سقف میزان عوارض صادراتی معادل  تأیید شورای مذکور
نیم )0.5( درصد ارزش صادراتی کلیۀ مواد و محصوالت خام 
و نیمه خام موضوع این بند، اعتبار مالیاتی لحاظ شده و بر 
اساس آیین نامه ای که توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان رئیس جمهور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت دو ماه پس 
از الزم االجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران 
کسر  می رسد، از سرجمع مالیات قطعی شده همان سال 

می گردد.

با تصویب نمایندگان مجلس؛

خبـــــر کوتاه

مدیرعامل گروه فوالد مبارکه به همراه سرپرست 
معاونت فروش و بازاریابی و مدیر فروش داخلی 
این شرکت از شرکت آهن و فوالد صنیع کاوه تهران 

بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی هلدینگ فوالد متیل، محمدیاسر طیب نیا 
کید کرد: ظرفیت  در بازدید از شرکت آهن و فوالد صنیع کاوه تهران، تأ
زنجیره فروش گروه فوالد مبارکه جزو مزیت های منحصربه فرد گروه 
کز خدماتی به درستی  است. متأسفانه در سال های اخیر از پتانسیل مرا
استفاده نشده، اما خوشبختانه طی یک سال گذشته با سیاست گذاری 
صورت گرفته مبنی بر سرمایه گذاری در این بخش، استفاده از ظرفیت 
کز خدماتی در دستور کار قرار گرفته است. در این مسیر الزم است تا  مرا
کز خدماتی به سمت شناسایی ظرفیت های منطقه ای و محلی حرکت  مرا
کز به صورت مکمل در کنار یکدیگر قرار گیرند و  کنند و در نهایت این مرا

برای فوالد مبارکه زنجیره ارزش ایجاد کنند.
وی ضمن تقدیر از مدیرعامل و هیئت مدیره صنیع کاوه بابت اصالحات 
انجام شده در این شرکت، سالمت و شفافیت ایجادشده در شرکت 
صنیع کاوه را در راستای اصالحات انجام شده در کل گروه فوالد مبارکه 

دانست.

کید بر ایجاد هم افزایی در میان شرکت های خدماتی  طیب نیا ضمن تأ
در ادامه افزود: شرکت فوالد مبارکه می تواند بخشی از اقدامات خود را بر 

کز بگذارد. عهده این مرا
کز خدماتی را به رفتن به سمت طرح های نوآورانه تشویق کرد و  وی مرا
افزود: شرکت هایی همچون آهن و فوالد صنیع کاوه تهران می توانند به 
سمت طرح های جدید و اقدامات توسعه ای حرکت کنند. هلدینگ 
کز خدماتی  فوالد متیل نیز باید با شناسایی ظرفیت های موجود در مرا
خود و استفاده از منابع موجود در آن ها حرکت به سمت اجرای طرح های 
کز را تسریع بخشد تا در نهایت هدف فوالد مبارکه مبنی  نوآورانه در این مرا

بر تبدیل شدن به صنعت فوالدی نوآور سرعت گیرد.
کز تحقیق و  مدیرعامل گروه فوالد مبارکه افزود: در این زمینه ایجاد مرا
توسعه می تواند زمینه ساز کارهای نوآورانه در شرکت های فوالدی باشد. 
در حال حاضر سرمایه گذاری فوالد مبارکه در حوزه نوآوری چند صد برابر 

شده است.
کز خدماتی و خرده فروشی، یک شبکه  طیب نیا تصریح کرد: راه اندازی مرا
مویرگی فروش در کشور ایجاد کرده و امید می رود با ایجاد زیرساخت های 
مناسب و رفع مشکالت در این بخش، شاهد گسترش توزیع محصوالت 

فوالد مبارکه در کل کشور باشیم.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه به مدیران ارشد صنیع کاوه توصیه کرد که 
به شناسایی نیاز و دغدغه مشتریان و مصرف کنندگان محصوالتشان 
بپردازند و در این مسیر هدف گذاری الزم برای جذب مشتری بیشتر و 

توسعه بازار فروش را در دستور کار قرار دهند.
به گفته طیب نیا، شرکت فوالد مبارکه با داشتن زنجیره کامل فوالد از سنگ 
تا رنگ همواره به سمت ایجاد ارزش افزوده حرکت کرده و همین موضوع 
نیز فوالد مبارکه را با سایر شرکت های فوالدی متفاوت ساخته است. 
کز خدماتی نیز می توانند همگام با فوالد مبارکه در این مسیر  ازاین رو مرا

گام بردارند و به سمت ایجاد ارزش افزوده حرکت کنند.
رضا حیدری، سرپرست معاونت فروش و بازاریابی فوالد مبارکه نیز در این 
کز خدماتی در توزیع محصوالت  کید بر مأموریت مهم مرا بازدید، ضمن تأ
کز خدماتی با حرکت به سمت  ، اظهار کرد: مرا فوالد مبارکه در کشور
طرح های توسعه ای و ایجاد فضای مناسب برای سرمایه گذاری در این 

بخش، می توانند آینده روشنی را برای خود ترسیم کنند.
وی تصریـح کـرد: شناسـایی ظرفیت هـای منطقـه ای و محلـی یکـی از 
کـز خدماتـی فـوالد مبارکـه  کنـون در دسـتور کار مرا اقداماتـی اسـت کـه ا
قرار گرفته و امید می رود به زودی شـاهد بهره بـرداری از این ظرفیت ها 

باشـیم

مدیرعامل گروه فوالد مبارکه در بازدید از شرکت صنیع کاوه:

ظرفیت زنجیره فروش گروه فوالد مبارکه مزیت منحصربه فرد ماست
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حامد قادرزاده، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
کردستان در جلسه پیگیری تفاهم نامه منعقدشده در ارتباط با اجرایی 
شدن تفاهم نامه تکمیل زنجیره ارزش سنگ آهن با ذوب آهن اصفهان 
از سرمایه گذاری 3 هزار میلیارد تومانی ذوب آهن اصفهان در تولید 
کنسانتره و تکمیل زنجیره فوالد در کردستان خبر داد و اظهار کرد: در 
،  زمینی به مساحت 7۰ هکتار در  راستای اجرایی کردن تفاهم نامه مذکور
شهرستان دهگالن به اجرای این پروژه اختصاص یافت.

به گزارش دنیای معدن از )ایمیدرو(، میزان استخراج سنگ آهن توسط 
مجتمع سنگان طی ۱۱ ماهه سال جاری به ۲۰ میلیون و ۲96 هزار و 
96 تن رسید. این مجتمع طی مدت یادشده 45 میلیون و 3۲۱ هزار و 
۲4۲ تن باطله برداری داشته است. مجتمع سنگان از زیرمجموعه های 
ایمیدرو محسوب می شود که در منطقه خواف استان خراسان رضوی 
ک زنجیره  واقع شده است و تأمین بخش بسیار قابل توجهی از خورا
فوالد را بر عهده دارد.

 خـبــــــــــــــــــر      

سرمایه گذاری ۳ هزارمیلیاردی برای تکمیل زنجیره فوالد 
کردستان

استخراج ۲۰.۲ میلیون تنی سنگ آهن در سنگان

دیدار اعضای هیئت مدیره کانون بازنشستگان فوالد مبارکه با مدیرعامل شرکت

مدیر فروش داخلی مطرح کرد:

مصوبه جدید عرضه ۱00 درصدی

 محصوالت زنجیره فوالد  

در بورس کاال ابالغ شد

صعود ایران

 به جایگاه نهم تولید جهانی فوالد

مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار به بورس کاال ابالغ و 
مقرر شد کف عرضه آهن اسفنجی، شمش و اسلب به ۱00 

درصد تولید شرکت ها افزایش یابد.
به گـزارش دنیـای معـدن، سـیف اله امیـری معـاون معـادن و 
فـراوری مواد دفتـر صنایـع معدنـی وزارت صنعـت، مصوبات 
سـتاد تنظیم بـازار در خصـوص گواهـی صادراتـی محصوالت 
مشـمول عرضـه در بـورس کاال را بـه مدیرعامـل ایـن بـورس 

ابـالغ کـرد.
بر اساس این گزارش، پیرو بند 6 مصوبه ستاد تنظیم بازار 
با موضوع گواهی صادراتی در 18 آبان و تصمیمات کارگروه 
مدیریت بازار کاالهای پایه، موارد زیر جهت اجرا در نوبت اول 

ابالغ می شود.
1. صادرات تعرفه های گمرکی پیوست، مشمول عرضه کل 
تولید در تاالر داخلی است و صادرات آن ها بدون ارزش در تاالر 

داخلی مجاز نیست.
2. چنانچه عرضه کاال منجر به فروش در تاالر اول نشود، 
تولیدکننده مجاز به عرضه کاال در تاالر صادراتی است تا امکان 

خرید آن توسط صادرکنندگان فراهم شود.
۳. چنانچه تولیدکننده تمایل به صادرات محصول داشته 
باشد، به میزان صادرات توسط تولیدکننده از میزان عرضه 
در تاالر صادراتی ک است و میزان مجاز صادرات در قالب یک 

پرونده برای شرکت ثبت می شود.
4. اظهار و صادرات کاالهای موضوع این بخشنامه منوط به 
استعالم از بورس کاال برای تأیید خرید در تاالر صادراتی برای 
غیرتولیدکننده و یا ارز هم آزاد خریداری  نشده در تاالر داخلی 

برای تولیدکننده است.
5. شرکت های تولیدی موظف هستند نسبت به اعالم برنامه 
تولید فصلی به تفکیک هفته برای عرضه در دوره های ۳ ماهه 
به معاونت معادن و فرآوری مواد برای عرضه کلی در بورس کاال 

اقدام و در صورت نیاز به بازنگری کنند.
6. معاونت معادن و فرآوری مواد از طریق دفاتر ذی ربط، 
برنامه تولید فصلی شرکت ها را برای عرضه متناوب و مستمر 
)12 هفته( بورس کاال اعالم می کند. این برنامه باید به گونه ای 
باشد که محصوالت به صورت متناوب و مستمر در بورس کاال 
عرضه شده و از بازارسازی کاذب جلوگیری شود. در هر صورت 
تولیدکننده ملزم به عرضه کل تولید حتی تولید بیشتر و مازاد بر 

میزان اعالم شده در بورس است.
7. معاونت معادن و فرآوری مواد موظف به نظارت عرضه طبق 

برنامه اعالمی از سوی شرکت های تولیدی است.
8. میزان معامله نشده هر عرضه نسبت به برنامه اعالمی به 
بورس کاال به صورت ماهانه تجمیع و تولیدکننده مجاز به 
صادرات میزان تجمیع شده طی سه ماه است. گواهی تأیید 

خرید برای غیر تولیدکننده طی ۳ ماه اعتبار دارد.
9. به منظور ساماندهی تقاضای کاالهای عرضه شده در 
بورس، رویه های تکمیلی مبنی بر متناسب سازی خرید 
مواد اولیه در قبال فروش محصوالت تولیدی در بورس برای 
کاالهای تعیین شده از سوی کارگروه و یا شفاف سازی وضعیت 
محصوالت نهایی خریداری شده در بورس برای ارائه به 

مشتریان اطالع رسانی و اجرایی می شود.
10. این بخشنامه از 1۳ اسفند الزم االجرا بوده و در صورت لزوم 
تا زمان سیستم شدن فرایند امکان استعالم مکتوب این رویه 

وجود دارد.

براساس اعالم انجمن جهانی فوالد، ایران با یک پله 
ارتقای در رتبه نهم تولید فوالد خام جهان ایستاد.

 به گزارش صنایع، براساس اعالم انجمن جهانی فوالد در 
ماه نخست 202۳ میالدی )دی 1401(، ایران 2 میلیون و 700 
هزارتن فوالد خام تولید کرد که درمقایسه با تولید سال گذشته 

رشد 27.7 درصدی داشت.
 )World Steel Association( بنابر اعالم انجمن جهانی فوالد
این درحالی است که تولید 6۳ کشور فوالدساز جهان در ژانویه 
امسال )دی ماه( 145 میلیون و ۳00  هزارتن به ثبت رسید که 
کی از افت ۳.۳ درصدی درمقایسه با مدت مشابه سال  حا

گذشته است.
بر این اساس در این مدت، به ترتیب چین با تولید 79 میلیون و 
500 هزارتن، هند با تولید 10 میلیون و 900 هزار تن، ژاپن با تولید 
7 میلیون و 200 هزار تن، آمریکا با تولید 6 میلیون و 500 هزار تن و 
روسیه با تولید 5 میلیون و 800 هزار تن تولید فوالد خام 5 کشور 

برتر فوالدساز جهان بودند.
همچنین در این مدت، کره جنوبی با تولید 5 میلیون و 500 
هزار تن، آلمان با تولید 2 میلیون و 900 هزار تن، برزیل با تولید 2 
میلیون و 800 هزار تن، ایران با تولید 2 میلیون و 700 هزار تن و 
ترکیه با تولید 2 میلیون و 600 هزار تن در رتبه های ششم تا دهم 

جهان ایستادند.

انجمن جهانی فوالد:

خبـــــر کوتاه

طراحی و  تولید محصوالت جدید با نگاه نوآورانه  در فوالد مبارکه
محمـــــد تاجمیــــر ریاحــی، مدیـــــر فــروش داخـــلی و 
محمدحسیـــن جعفـــــریان، رئیـــــس اداره فــــــروش 
محصــوالت ســرد میهمانــان برنامــه رادیــو فــوالد ایــن 
هفتــه بودنــد و بــه ســؤاالت مجــری ایــن برنامــه چنیــن پاســخ دادنــد:

قدری درباره مدیریت فروش داخلی توضیح دهید.
همان گونه که از نام این مدیریت مشخص است کلیه فعالیت های فوالد 
مبارکه در حوزه فروش داخلی در این مدیریت که از زیرمجموعه های 
کثری  معاونت فروش و بازاریابی فوالد مبارکه است، با هدف تأمین حدا

بازار داخلی و رضایتمندی هرچه بیشتر مشتریان انجام می شود.
در ۱۱ ماه گذشته از سال ۱۴۰۱ چقدر توانسته ایم به اهداف 

پیش بینی شده شرکت در فروش داخلی برسیم؟
خوشبختانه در 11 ماه گذشته تمام برنامه های فروش محقق شده و 
بالغ بر 8 درصد از برنامه پیش بینی شده نیز بیشتر تولید و عرضه شده 
است. از نظر اقتصادی هم حدود 10 تا 12 درصد نسبت به مدت مشابه 
سال قبل رشد داشته ایم. امیدواریم تا پایان سال هم بتوانیم برنامه 
ساالنه را محقق کنیم. قطعًا نسبت به سال گذشته، شرایط سودآوری و 
درآمد بهتری خواهیم داشت. این در حالی است که این شرکت طراحی 

و  تولید محصوالت جدید با نگاه نوآورانه  را در دستور کار دارد.
اداره فروش بورس کاال در خصوص قیمت گذاری و میزان 

عرضه به مشتریان چه سیاست ها و برنامه هایی دارد؟
بخشی از سیاست گذاری های مربوط به قیمت پایه در اختیار فوالد 
مبارکه نیست و مربوط به وزارت صمت و بورس کاالست. شرایط رقابتی 
بورس آزاد است؛ تولیدکنندگان در تاالر بورس کاال رقابت می کنند و قیمت 
نهایی تعیین می شود. با توجه به شرایط بازار کشور، قیمت پایه مناسب 
برای خرید مشخص می شود و به خاطر همین قیمت، تقاضای زیادی 
برای عرضه ایجاد می شود که گاهی موجب افزایش قیمت بیش از سقف 
رقابتی می شود. عرضه کامل محصوالت شرکت در بورس مشکالتی را 
گر مشتری در بازه زمانی اعالم شده از  نیز به وجود می آورد؛ به طوری که ا
سوی بورس نتواند خرید خود را انجام دهد تا یک ماه محصولی نخواهد 
داشت و باید محصول را با قیمت باالتر از بازار تهیه کند. پس در هر 
عرضه ای  که فوالد مبارکه انجام می دهد، تعدادی از مشتریان با مشکل 
روبه رو می شوند. امیدواریم این مشکالت با همکاری شورای رقابت و 
صدور مجوزی که از طریق آن فوالد مبارکه بتواند بخشی از محصوالت 
را خارج از بورس عرضه کند، برطرف شود. به یقین با چنین تمهیداتی 

رضایت مندی هرچه بیشتر مشتریان را شاهد خواهیم بود.

محمدحسین جعفریان، رئیس اداره فروش محصوالت سرد
در مورد وظایف اداره فروش محصوالت سرد )فروش 

مرکزی یک( توضیح دهید.
 این اداره وظیفه فروش انواع محصوالت سرد، گالوانیزه و رنگی به 
مشتریان خودروساز، قطعه ساز، شرکت های تولیدکننده لوازم خانگی، 
تولیدکنندگان محصوالت الکتریکی، ترانسفورماتور و شرکت های 

انرژی محور و... را به عهده دارد. خودروسازان به عنوان بزرگ ترین 
مشتریان این دفتر ماهانه 60 تا 70 هزار تن از انواع محصوالت سرد، گرم، 
اسیدشویی و گالوانیزه و مابقی تولیدکنندگان ماهانه حدود ۳0 تا 40 هزار 

تن محصوالت سرد، گالوانیزه و رنگی را خریداری می کنند.
کید فروش شرکت بر کدام محصوالت  در سال ۱۴۰۲ تأ

خواهد بود؟
در حال حاضر تمرکز شرکت بر تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر 
است. کشور در زمینه های مختلف ازجمله صنایع نفت و گاز، خودرو 
و لوازم خانگی به پیشرفت های خوبی دست یافته؛ بنابراین بخش 
عمده ای از محصوالت جدید فوالدی موردنیاز در این حوزه ها را باید 
فوالد مبارکه با نگاه نوآورانه و به عنوان شرکتی پیشرو، طراحی و  تولید 
کند. مشتریان برای تولید محصوالت جدید به ورق های فوالدی 
متفاوت با گریدهای جدیدتر و قابلیت های ویژه نیاز دارند. صنعت 
لوازم خانگی با یک اختالف یک تا دوساله با محصوالت خارجی رقابت 
می کند. در تولید ورق برای خودروسازان مطالعات و اقدامات زیادی 
در حال بررسی و انجام است. محصول جدیدی که در فوالد مبارکه 
بدین منظور طراحی و تولید شده برخی گریدهای فوالدهای دوفازی 
و زنگ نزن را شامل می شود. در این راستا همواره از کانال های مختلف 
نظیر برگزاری جلسات فنی و تجاری با مشتری یا از طریق سیستم 
نظرسنجی موجود در سامانه ارتباط با مشتریان، از تولیدکنندگان 
درخواست می شود نیازها و توسعه های سال آینده خود را به فوالد 
مبارکه اعالم کنند. برخی مشتریان مانند خودروسازان برنامه پنج ساله 
دارند که به فوالد مبارکه اعالم می کنند تا برای تولید محصوالت بتوانیم 
بهتر برنامه ریزی کنیم. به عنوان مثال، تولید تختال زنگ نزن که اخیرًا 
در شرکت انجام شده نتیجه همین بررسی ها و مطالعات بازار و نیاز 
مشتریان است. این دستاوردها یک شبه اتفاق نیفتاده و حاصل 
مطالعه و برنامه ریزی، بررسی تقاضاهای مشتریان و نیازسنجی بازار 
است. به طورکلی محصولی که تولید می شود یک پروسه یک تا دوساله 

را طی می کند.
در واحد فروش داخلی فوالد مبارکه چه برنامه هایی برای 

گاهی از دیدگاه های مشتریان در تولید محصول، پیش بینی شده  آ
است؟

این موضوع کامًال سیستمی است و طبق گردش کار با توجه به اهمیت 
این موضوع انجام می شود. مشتری ابتدا محصولی را که آزمایشی تولید 
شده است دریافت و در خط تولید خود تست و در ادامه، دیدگاه های 
خود را در جلسات فنی مطرح می کند تا در نهایت به ثبت سفارش و تولید 
انبوه محصول موردنظر مشتری برسیم. این در حالی است که بعد از 
مراحل نهایی تست و تولید محصول هم مشتریان می توانند همچنان 
نظرات خود را با  این امور مطرح کنند. همچنین مشتریان با ورق فوالد 
مبارکه محصوالت جدید تولید می کنند و آن ها را روانه بازارهای صادراتی 
می کنند؛ به این ترتیب مشتریان دیگری در عرصه های بین المللی 
مشتری نهایی محصوالت فوالد مبارکه هستند و ما از نظرات آن ها 

گاه می شویم. رسالت اصلی ما این است که محصول تولیدشده  نیز آ
مطابق با سفارش مشتری باشد. در جلسات مشترک با تولید، با توجه 
کید و تالش ما بر این است که سطح  به بازخوردهای مشتریان، تأ
کیفی محصوالت ارتقا داده شود و ازاین رو کیفیت برخی محصوالت 
تولیدشده فراتر از استاندارد است. موارد زیادی وجود دارد که شرکت های 
مطرح خودروساز اذعان داشته اند که کیفیت ورق های فوالد مبارکه از 

نمونه های خارجی بهتر است.
این موارد در مورد مشتریان ُخرد که کمتر از ۱۰۰۰ تن در سال 

خرید می کنند هم صادق است یا صرفًا مشتریان بزرگ را شامل 
می شود؟

کز   این مورد شامل تمامی مشتریان می شود. مشتریانی که از طریق مرا
خدماتی هم اقدام به خرید محصوالت فوالد مبارکه می کند حق این 
را دارند که با دریافت محصول درجه یک از قابلیت فنی و تجاری فوالد 
مبارکه استفاده کنند. به طورکلی بر این باوریم که هرگونه بازخورد و 
انتقاد سازنده از سوی مشتریان باعث ارتقای سطح کیفیت محصوالت 

می گردد.
اگر مشتری یا سفارش دهنده محصول ویژه ای مدنظر داشته 
باشد، چگونه می تواند آن محصول را به فوالد مبارکه معرفی کند و 

درخواست تولید آن را داشته باشد؟
فوالد مبارکه از سمت مشتریان، به ویژه خودروسازها و تولیدکنندگان 
لوازم خانگی، به صورت مداوم درخواست محصوالت جدید دارد. 
در حوزه خودرو گریدهای E335D ،390-SPFC 400 و E390D و...
طراحی شده و در فاز تولید است. برای شرکت های لوازم خانگی نیز 
گرید EK4 با قابلیت دورو لعاب با همکاری گروه انتخاب طراحی و 

تولید گردید.
که از سمت  کنم این است  که می توانم به آن اشاره  خبر خوبی 
شرکت های بزرگی مثل ایران ترانسفو، موتوژن، الکتروژن و گروه مپنا 
درخواست های متعدد جهت تولید ورق های الکتریکی )هسته( 
داشته ایم که بدین منظور با همکاری واحد سبا و ناحیه نورد سرد 
فوالد مبارکه اخیرًا ورق الکتریکی خام تولید گردید. این محصول در 
شرکت موتوژن تحت تست های موردنظر قرار گرفته و پس از آنیل و 
 M450 کربن زدایی و آزمایش های الزم، این محصول توانسته است گرید
را پوشش دهد. این گرید باعث کاهش تلفات مغناطیسی می شود و 
نهایتًا منجر به افزایش طول عمر موتورهای الکتریکی می گردد. تنها در 
یک مورد، با توجه به تعداد 17 میلیون کولر آبی موجود در کشور، تولید 
و استفاده از این محصول در موتورهای الکتریکی می تواند به میزان 
۳500 مگاوات کاهش مصرف برق در کشور در پی داشته باشد که 
به اندازه تولید برق نیروگاه سد شهید رجایی است. این دستاورد در کنار 
نیروگاه خورشیدی فوالد مبارکه می تواند بخش عمده ای از مشکالت 
برق کشور را رفع کند. ان شاءاهلل گام بعدی فوالد مبارکه طراحی و تولید 
محصول الکتریکی جهت دار )Oriented( است که تولید آن در انحصار 

تنها چند کشور در دنیاست.

رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون بازنشستگان 
فوالد مبارکه روز سه شنبه نهم اسفندماه سال جاری 
با مدیرعامل فوالد مبارکه دیدار و در خصوص برخی 

مسائل مربوط به بازنشستگان شرکت گفت وگو کردند.
به گزارش خبرنگار فوالد، در این  دیدار که معاون نیروی انسانی شرکت 
نیز حضور داشت، محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه پس از 
استماع نظرات و مباحث موردنظر اعضای هیئت مدیره گفت: بدون شک 
بازنشستگان در هر شرایطی مایه افتخار و از سرمایه های بی بدیل شرکت 
هستند. این عزیزان در دوران پرافتخار کاری خود باعث شدند فوالد 

مبارکه شکل گیرد، رشد کند و امروز در عرصه صنعت و بسیاری از موارد 
دیگر مایه افتخار نظام مقدس جمهوری اسالمی باشد.

کید کرد: امروز شاهدیم که بسیاری از کارخانه های فوالدسازی در  وی تأ
اقصی نقاط ایران با حضور و به دست متخصصان بازنشسته فوالد مبارکه 
ساخته و راه اندازی شده اند و این ظرفیت باعث شده است که در بسیاری 

از موارد از حضور کارشناسان خارجی بی نیاز باشیم. 
مدیرعامل فوالد مبارکه با بیان اینکه کارکنان و مدیران فعلی امانت دار 
زحمات بازنشستگان هستند، تصریح کرد: به پاس این تالش های 
صادقانه تالش خواهیم کرد تا این امانت را که منشأ خیروبرکت برای همه 

آحاد مختلف جامعه و پیشران بسیاری از صنایع کشور است، به خوبی 
حفظ و در مسیر تعالی رهنمون کنیم.

کید بر اهمیت توجه به مسائل و مشکالت بازنشستگان  طیب نیا با تأ
خاطرنشان کرد: در چارچوب قوانین و مقررات شرکت تالش خواهیم کرد 

تا شرایط بهتری را برای این عزیزان فراهم کنیم.
به گزارش خبرنگار فوالد، در این جلسه مباحثی از قبیل مشکالت درمانی، 
معیشتی و رفاهی کارکنان بازنشسته در حضور مدیرعامل شرکت مطرح 
شد که موردتوجه مدیرعامل و معاون سرمایه های انسانی شرکت قرار 

گرفت.

محمـــد تاجمیــر ریاحی
 مدیـــر فروش داخـلی

محمدحسیـن جعفـــریان
رئیـــس اداره فــــروش محصوالت سرد
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پیشرفت ۸۹ درصدی پروژه احداث پست برق ۶۳ کیلوولت 
ذوب آهن اصفهان

رکوردشکنی تولید ساالنه آهن اسفنجی و شمش فوالد 
در چادرملو

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی یازده ماهه سال جاری موفق شد 
با دست یابی به باالترین میزان تولید شمش فوالدی و آهن اسفنجی از 
بدو شروع فعالیت این دو واحد صنعتی، رکورد تولید دوازده ماهه سال 
کند. چادرملو در سال جاری با  ۱4۰۰ را در یازده ماهه امسال جابه جا 
، در یازده ماهه امسال گاز  وجود محدودیت های ناشی از قطع برق و 

 ۱ میلیون و 79 هزار تن شمش فوالدی و ۱ میلیون و 45۱ هزار تن آهن 
اسفنجی تولید کرد. 

فوالدسازی،  بخش  پاتیلی  کوره های  احداث  پروژه  اجرای  با  هم زمان 
کوره  کوره پاتیلی 3، اصالح سیستم برق رسانی به  به منظور برق رسانی به 
، پروژه احداث  پاتیلی ۱ و همچنین ارتباط استاندارد با پست برق زرین شهر
ورودی  فیدر  دو  طرح  با   MSDS5 کلید زنی  کیلوولت   63 برق  پست 
کوپالژ و چهار فیدر خروجی در حال انجام است. در این پروژه  و یک 
کارخانه و  مدیریت های فوالدسازی، تولید و توزیع برق، نورد، مهندسی 
شرکت پارسیان با مدیریت اجرایی پروژه ها همکاری فعالی داشتند.

خبــــر بین الملل

خبــــــــــــــــــر    

پس از تأمین بودجه و خرید زمین توسط شرکت ورق خودرو انجام شد؛

یسا تمدید گواهینامه های استاندارد  شرکت ایر
گواهینامه های استاندارد سیستم مدیریت یکپارچه 
شرکت بین المللی ایریسا از سوی مؤسسه کیفیت و 
انطباق کیهان )KQR( مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت 

و برای یک سال دیگر تمدید شد.
مدیرعامــل شــرکت ایریســا در آییــن اختتامیــه ایــن ممیــزی موفقیت 
کسب شــده را حاصل تالش تک تک همکاران در خانواده بزرگ ایریســا 
عنوان و اضافه کرد: باید به مشتریان و ذی نفعان شرکت این اطمینان را 
بدهیم که ایریسا کیفیت خدمات و محصوالت قابل ارائه خود را مدیریت 

می کند تا به رضایت مندی و وفاداری آن ها منجر شود.
کید کــرد: بهبود مســتمر باید در ســازمان مشــهود باشــد  کبر گل بــو تأ ا

درعین حال تمامی فرصت های بهبود باید به نقاط قوت شرکت تبدیل و 
تمامی نقاط ضعف نیز باید شناسایی و برطرف شوند.

سرممیز تیم ارزیابی:
بلوغ کسب شده توسط ایریسا در بین شرکت های بزرگ کشور 

مثال زدنی است

دکتر مسعود، ســرممیز تیم ارزیابی نیز در این ممیزی در مورد تحوالت 
ایجادشده در شرکت ایریسا در طول یک سال گذشــته یادآور شد: این 
شــرکت نســبت به دوره قبل روند روبه رشــدی را طــی کرده تــا جایی که 

روش ها و دستورالعمل های سیســتم مدیریت یکپارچه به یک ابزار در 
واحدهای شــرکت تبدیل شــده اند و این اتفاق مســلمًا مربوط به بدنه 

چابک و تیم مدیریتی این شرکت است.
وی افزود: بلوغی که در طول این یک ســال در شرکت ایجاد شده است 
برای ما کامًال قابل لمس بود و این بلوغ کسب شده توسط ایریسا در بین 

شرکت های بزرگ کشور مثال زدنی است.

مدیر برنامه ریزی و تعالی سازمانی شرکت ایریسا:
با تمدید گواهینامه ها ملزم به پایبندی و رعایت بیش ازپیش 

دستورالعمل ها و روش ها هستیم

آناهیتا احمدی، مدیر برنامه ریزی و تعالی ســازمانی شــرکت ایریسا نیز 
ضمن قدردانی از زحمات همــکاران و همراهی اعضای کمیته مدیران 
اظهار داشت: تمدید گواهینامه های سیســتم مدیریت یکپارچه، ما را 
ملزم می کند که بیش ازپیش به رعایت دستورالعمل ها و روش ها پایبند 
کثری از این اســتانداردها، برای شرکت رشد و  باشیم تا بهره مندی حدا

تعالی را به همراه داشته باشد.
 بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ایریســا، در ایــن ممیــزی دوروزه
 )7 و 8 اسفندماه( گواهینامه های ذیل تمدید شدند:  سیستم مدیریت 
کیفیت   )ISO9001(؛   سیســتم مدیریت محیط زیســت )ISO14001(  ؛  
سیســتم مدیریت ایمنی و بهداشــت حرفه ای )ISO45001(؛  سیستم 
مدیریــت حــل شــکایات مشــتریان )ISO10002( ؛سیســتم مدیریــت 

. )ISO10004( رضایتمندی مشتریان

آغاز عملیات احداث پلی کلینیک شهرستان بروجن

قدردانی از اقدامات شرکت فوالدسنگ مبارکه
 برگزاری جلسه استراتژی تحلیل محیط درون سازمانی 

شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری

و  چهارمحال  ورق خودرو  شرکت  اینکه  از  پس 
بختیاری بودجه موردنیاز خرید زمین موردنیاز احداث 
پلی کلینیک شهرستان بروجن را اهد کرد، در آیینی 
با حضور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور، نماینده مردم 
شهرستان بروجن در مجلس شورای اسالمی، فرماندار شهرستان 
بروجن، مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری و 
جمعی از مقامات استانی، کلنگ احداث این مجتمع درمانی با هدف 

ارائه خدمت به مردم شریف شهرستان به زمین زده شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ، در این مراسم، میرهاشم موسوی 
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور ضمن قدردانی از مشارکت 
شرکت ورق خودرو در این پروژه افزود: مشارکت گسترده بخش صنعت، 
روند توسعه منطقه ای را تسریع می بخشد که امیدواریم دیگر واحدهای 
صنعتی استان نیز در راستای مسئولیت های اجتماعی در چنین 

پروژه هایی مشارکت کنند.
درهمین زمینه حجت االسالم جعفری نماینده مردم شهرستان بروجن 
در مجلس شورای اسالمی نیز از مشارکت همه جانبه این شرکت در توسعه 

منطقه قدردانی کرد.
در ادامه، حمید شجاعی، مدیرعامل شرکت ورق خودرو نیز توسعه 
اقدامات شرکت در حوزه مسئولیت اجتماعی و حضور فعال در 
خدمت رسانی به مردم منطقه و استان را یکی از اولویت های مهم این 
مجموعه عنوان و اضافه کرد: شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری 
همواره در تالش است در قالب مقررات و ضوابط شرکت در توسعه 
اقتصادی و اجتماعی منطقه مشارکت فعال داشته باشد که تأمین زمین 

موردنیاز این مرکز درمانی اقدامی در همین راستا بوده است.

مدیر اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان اصفهان که به همراه نماینده وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی و اعضای کمیته راهبردی 
شورای ارائه دهنده خدمات بهداشتی از شرکت فوالد سنگ بازدید 
می کردند، با اهدای لوح تقدیر به مهرداد فقیهیان، مدیرعامل شرکت 
فوالدسنگ مبارکه از راهبردها و اقدامات این شرکت در صیانت از 

سالمت جامعه کار و تولید قدردانی کرد.
اقدامات انجام شده در شرکت فوالدسنگ مبارکه در حوزه بهداشت و 

محیط زیست چشمگیر و تحسین برانگیز است
به گزارش روابط عمومی شرکت فوالدسنگ مبارکه، در این دیدار که 
روز چهارشنبه 11 اسفندماه انجام شد، مهدی کریمی، مدیر اجتماعی 

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، ضمن تقدیر 
از تالش های شرکت فوالدسنگ مبارکه در جهت ایجاد محیط کار 
سالم، بانشاط و پویا، اظهار کرد: خوشبختانه شاهد رشد ۳00 درصدی 
خانه های بهداشت در محیط های صنعتی استان اصفهان هستیم و 
شرکت فوالدسنگ مبارکه از معدود واحدهای صنعتی و معدنی در استان 
اصفهان است که از بدو تأسیس، خانه بهداشت کارگری دایر کرده است.
وی ایجاد 65 واحد بهداشت کارگری در واحدهای صنعتی استان 
اصفهان را حائز اهمیت دانست و افزود: اقدامات انجام شده در شرکت 
فوالدسنگ مبارکه در حوزه بهداشت و محیط زیست چشمگیر و 
که ایمنی و سالمت دو بال پرواز نیروی انسانی  تحسین برانگیز است؛ چرا

برای تولید باالتر و ارزش افزوده سازمانی است.

 باید به مشتریان و ذی نفعان شرکت این 
اطمینان را بدهیم که ایریسا کیفیت خدمات 
و محصوالت قابل ارائه خود را مدیریت 
می کند تا به رضایت مندی و وفاداری آن ها 

منجر شود

افزایش تدریجی ذخایر 

محصوالت نهایی فوالد چین 

آغاز تولید زغال کک 

در ۱0 معدن خصوصی هند تا سال ۲0۲۵

تازه ترین گزارش از بازار جهانی فوالد از افزایش 
تدریجی ذخایر محصوالت نهایی فوالد چین در ماه فوریه 

حکایت دارد.
به گزارش خبرنگار فوالدبان، براساس جدیدترین شماره نشریه 
متال بولتن، براساس تازه ترین آمارهای اتحادیه آهن و فوالد 
چین، ذخایر محصوالت نهایی فوالد 21 شهر چین در اواسط 
ماه فوریه در مقایسه با 10 روز ابتدایی ماه فوریه 2.۳ درصد 

)معادل ۳1 هزار تن( افزایش نشان می دهد.
در این میان، درحالی هم زمان با رشد تقاضای فصلی، تجارت 
محصوالت نهایی فوالد در چین شدت گرفت که افزایش 
ذخایر در اواسط ماه فوریه بسیار کمتر از افزایش 1.8 میلیون 
تنی )15.8 درصدی( این آمار در آغاز ماه فوریه بود. فعاالن 
بازار در این باره اظهار داشتند: هنوز نامعلوم است که این رشد 
تقاضای فصلی همان گونه که پیش بینی شده است، پایدار 
؟ و این ابهام مانع افزایش قیمت فوالد در بازار  بماند یا خیر

چین شده است.
ارزیابی فست مارکتز نشان می دهد: قیمت کویل ورق گرم، 
بازار داخلی، exw شرق چین بین 4 هزار و ۳00 یوآن تا 4 هزار 
( به ازای هر تن افزایش یافت که  و ۳۳0 یوآن )62۳ تا 628 دالر
باالترین قیمت را در هفت ماه اخیر به ثبت رساند. این افزایش 
پیش از آن بود که قیمت این محصول در تاریخ 27 فوریه )8 
اسفند ماه 1401( به بازه 4 هزار و 280 یوآن تا 4 هزار و ۳00 یوآن به 

ازای هر تن کاهش یابد.

بـه گـزارش آرتـان پـرس و بـه نقـل از GMK، وب سـایت 
خبـری SteelOrbis بـا اسـتناد بـه وزارت صنعـت زغال سـنگ 
کشـور اعالم کرد هند تا سـال ۲0۲۵ قصد دارد تولید زغال کک 
را در ده واحد جدید آغاز کند. باید توجه داشت که همه این 
واحدهای جدید در دو سال گذشته در مزایده به شرکت های 

خصوصی معدنی و شرکت های صنعتی فروخته شده است.
ظرفیت اسمی این 10 بلوک تولیدکننده زغال کک در هند حدود 
22.5 میلیون تن در سال است. بررسی ها نشان می دهد شروع 
تولید زغال کک باعث دست یابی به هدف افزایش تولید داخلی 

زغال کک بـه 140 میلیون تن تا سـال 202۳ خواهد شـد.
درعین حـال بـه نقـل از چندیـن منبـع خبـری، شـرکت دولتـی 
زغال سـنگ هنـد )CIL( کـه بیـش از 80 درصـد تولیـد داخلـی 
زغال سـنگ را بـه خـود اختصـاص می دهـد، 9 معـدن جدیـد بـا 
ظرفیت اسـمی سـاالنه حدود 22 میلیون تـن برای شـروع تولید 
زغـال کک شناسـایی کـرده اسـت، امـا زمان بنـدی اسـتفاده از 
آن هـا هنـوز اعـالم نشـده اسـت. وزارت زغال سـنگ همچنیـن 
چهـار بلـوک زغـال کک سـازی را بـرای اسـتخراج شناسـایی کرده 
اسـت و انتظـار مـی رود مؤسسـه برنامه ریـزی و طراحـی معـدن 
مرکـزی )CMPDI( در دو مـاه آینـده گـزارش زمین شناسـی را در 

مـورد آن هـا تکمیـل کنـد.
در سال مالی 2022 شرکت دولتی زغال سـنگ هند )CIL( حدود 
1.7 میلیون تن زغال کک غنی شـده را به بخش فوالد عرضه کرد 
و هدف سـال مالـی 202۳ نیـز عرضـه ۳.45 میلیـون تن زغـال کک 

غنی شـده است.
همان طور که مرکز GMK قبًال گزارش داد، انجمن تولیدکنندگان 
و تأمین کننـدگان کک مسـتقر در هنـد )IMCOM( از دولـت 
می خواهد که برای محافظت از صنعـت داخلی در برابـر واردات 
ارزان، عـوارض ضـد دامپینـگ ۳0 درصـدی بـر مـواد خـام اعمـال 

کنـد.
ظرفیـت کل تولیـد کک تجـاری در هنـد 7 میلیـون تـن بـرآورد 
شـده اسـت بااین حـال، اسـتفاده از ظرفیـت فعلـی تنهـا حـدود 
۳0 درصـد اسـت. بررسـی ها نشـان می دهـد بـا توجـه بـه قیمـت 
فعلی زغال کک وارداتی، هزینه تولید کک داخلی تقریبـًا 100 دالر 

در هـر تـن اسـت.

جلسه استراتژی تحلیل محیط درون سازمانی 
سند  بازنگری  به منظور  خودرو  ورق  شرکت 
استراتژی های سال ۱40۲ شرکت و نقد و بررسی و 

تعیین اهداف سال ۱40۲ برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو در این جلسه که مدیرعامل 
و اعضای کمیته های تحول سازمان، شامل کمیته های تکنولوژی، 
بهره برداری، بازاریابی و فروش، خرید و تدارکات، مالی، مسئولیت های 
اجتماعی، منابع انسانی و HSE و برخی حوزه های مرتبط دیگر حضور 
داشتند، حمید شجاعی مدیرعامل شرکت ورق خودرو، تشکیل 
مستمر و هدفمند جلسات استراتژی برای ادامه رشد و تعالی شرکت 
کید کرد: شناسایی منابع و قابلیت های  را الزم ضروری دانست و تأ

سازمان و بهبود مستمر امری کلیدی و سرنوشت ساز است.
در ادامه این جلسه بهمن مهراد مدیر تکنولوژی شرکت، بررسی هرچه 
کید قرار  دقیق تر استراتژی های سازمان در تمامی سطوح را مورد تأ
داد و از همکاران خواست تا برای شناسایی هرچه بهتر ظرفیت ها و 
منابع، کاهش اثرات منفی ناشی از تهدیدها و همچنین کنترل بهتر 

فرایندهای سازمانی تالش مضاعف تری داشته باشند.
شایان ذکر است بازنگری اهداف تعالی سازمانی و بررسی دقیق 
معیارها الزمه ایجاد تحول مثبت در فضای کسب وکار و تسهیل حرکت 
سازمان ها در مسیر تعالی است که در پی آن کسب موفقیت روزافزون 
در فضای رقابتی تجاری، به روزآوری الگوها و بهبود مستمر فرایندها را 

الزم و ضروری می سازد.

با حضور نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شد؛
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هم زمان با سالروز والدت باسعادت امام سجاد )ع(، 
حجت االسالم و المسلمین سید سعید حسینی نماینده 
ولی فقیه و امام جمعه شهرستان کاشان، محمد باغبانی 
رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی، امیر ساالر ربیعی رئیس 
اداره تأمین اجتماعی و سرگرد یزدانی فرمانده حوزه مقاومت 
بسیج کارخانجات شهرستان در شرکت فوالد امیرکبیر کاشان 
ضمن بازدید از خطوط تولید با مدیرعامل این شرکت دیدار و 

گفت وگو نمودند.
به گزارش روابط عمومی فوالد امیرکبیر کاشان، در این دیدار 
شهرام عالی وند ضمن ابراز خرسندی از حضور میهمانان در 

شرکت، مسائل تولیدی و چالش های روز صنایع   را مطرح کرد.
 امام جمعه کاشان نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت تولید در 
شرایط دفاع مقدس و تحریم ها، تداوم تولید در شرایط جنگ 

کید کرد. اقتصادی را ارزشمند دانست و بر آن تأ
گفتنی است در جریان این بازدید به مناسبت اعیاد خجسته 
شعبانیه و والدت حضرت ابوالفضل علیه السالم و روز جانباز از دو 
تن از همکاران جانباز شرکت آقایان جهانگیر وکیلی و اسماعیل 

حکیمی با حضور مدیرعامل و میهمانان حاضر قدردانی شد.

تداوم تولید در شرایط جنگ اقتصادی 

ارزشمند است

امام جمعه شهرستان کاشان در بازدید از شرکت فوالد امیرکبیر کاشان:

خبر  کوتاه

داده های منتشرشده توسط مؤسسه آهن و فوالد آمریکا )AISI( نشان 
داد شرکت های فوالدی مستقر در ایاالت متحده در ژانویه ۲۰۲3، 
واردات محصوالت فوالدی را به ۲.6۱ میلیون تن رساندند. این در 
حالی است که میزان محصوالت فوالدی واردشده به ایاالت متحده در 
ژانویه ۲۰۲3 حدود ۱4.4 درصد نسبت به ژانویه ۲۰۲۲ کاهش یافته 
است. واردات محصوالت فوالدی نهایی نیز در ماه ژانویه ۲۰۲3 حدود 
۱۲.۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

در پی وضع محدودیت برای فعالیت کارخانه بزرگ تولید فوالد 
»تانگشان« در شمال چین، قیمت سنگ آهن با ریزش و اصالح 
مواجه شد. کارخانه تولید فوالد تانگشان به دلیل شکل گیری آلودگی 
سنگین هوا در شمال چین، از سوی دولت این کشور موظف به 
تعطیلی بخش عمده ای از فعالیت های خود شده است. در پی این 
رخداد، قیمت معامالت آتی سنگ آهن دالیان و سنگاپور برای دومین 
روز متوالی با ریزش مواجه شده است.

 گــــــروه فـــــوالد مبــــــــارکه      

کاهش واردات محصوالت فوالدی در 
ایاالت متحده

ریزش ۲.5 درصدی قیمت سنگ آهن

 دریافت گواهینامه ISO9001:2015، گامی مؤثر در مسیر تعالی سازمانی
مدیر استراتژی و تعالی سازمانی شرکت فوالد متیل مطرح کرد:

انتخاب شرکت بین المللی ایریسا

 به عنوان شرکت برتر حوزه کارآفرینی

 استان اصفهان

در نهمین جشنواره چهره های برتر حوزه کارآفرینی سال 
۱40۱ اســتان اصفهان که در ۹ اســفندماه برگزار شــد، از سوی 
مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان، مدیر سرمایه های 
انسانی شرکت ایریسا به نمایندگی از مدیرعامل این شرکت 
لوح ســپاس و تندیــس شــرکت برتــر حــوزه کارآفرینی اســتان 

اصفهان را دریافت کرد.
در بخشی از این لوح آمده است:

تحقــق اهــداف بلند ســازمان تأمیــن اجتماعــی مرهــون تالش 
خستگی ناپذیر و عدالت محور مدیران و شرکای اجتماعی این 
ســازمان اســت. حســن تدبیر و تــالش موفق شــرکت ایریســا در 
مسیر تولید و دســت یابی به اهداف ارزشمند صنعت برای نیل 
به اقتصادی پویا و توسعه پایدار نظام بیمه تأمین اجتماعی بین 

اقشار مختلف قابل تقدیر است.
به پاس همت عالی شما در بازار تولید، کار و سرمایه و همچنین 
به جهت اهتمام به مشارکت فعاالنه، مفید و مطلوب در راستای 
تعامل مؤثر با سازمان تأمین اجتماعی، این لوح سپاس در سال 
1401 که مزین به نام »تولید؛ دانش بنیان؛ اشتغال آفرین« است، 
به محضر گرانقدرتان به عنوان منتخب »نهمین جشنواره استانی 
چهره های برتر حــوزه کارآفرینی ســال 1401« در اســتان اصفهان 

تقدیر می گردد.
گفتنی است جشنواره انتخاب کارآفرینان و کارفرمایان برتر سازمان 
تأمین اجتماعی با هدف تقویت و توسعه تعامل اثربخش با جامعه 
کارفرمایی، افزایش رضایتمندی تشکل ها و گروه های کارفرمایی و 
کارآفرینی و ایجاد همدلی و جلب اعتماد کارفرمایان و کارآفرینان به 
عملکرد تأمین اجتماعی در دو سطح ملی و استانی برگزار می گردد.

یت منابع مالی است »توکافوالد« به دنبال شناخت نقاط قابل بهبود ساختار مدیر

مدیر استراتژی و تعالی سازمانی شرکت فوالد متیل از 
دریافت گواهینامه ISO9001:2015 این مجموعه 
خبر داد و آن را گامی مؤثر در مسیر تعالی سازمانی 

اعالم کرد.
به گزارش روابط عمومی هلدینگ فوالد متیل، حامد عباسی مدیر 
استراتژی و تعالی سازمانی فوالد متیل درخصوص اهمیت دریافت این 
گواهینامه استاندارد گفت: استانداردهای تدوین شده، جزو ملزومات 
اولیه برای سیستماتیک کردن فعالیت های هر مجموعه ای بوده و پایه و 

اساس همه استانداردهای مدیریتی نیز ISO9001 است.
وی در تشریح اقدامات انجام شده در این راستا افزود: در این راستا رویکرد 
مدیرعامل شرکت فوالد متیل بر این بود تا فعالیت مجموعه به صورت 
نظام مند باشد، بنابراین تصمیم گرفته شد تا برای دریافت گواهینامه 
ISO9001 برنامه ریزی مدونی تدوین شود و در نهایت در این مسیر یکی 
از مشاورین خوش نام که سال ها در صنعت فوالد حضور داشته و با فوالد 
مبارکه همکاری مستمر داشته، مجموعه فوالد متیل را همراهی کرد تا 
اسناد مرتبط و موردنیاز دریافت گواهینامه با کمک تمام کارکنان فوالد 

متیل تهیه و تدوین شود.
به گفته مدیر استراتژی و تعالی سازمانی فوالد متیل، نتیجه تالش 
همکاران شرکت فوالد متیل دریافت گواهینامه ISO9001، تسهیل، 

نظام مندی و یکپارچگی امور را به همراه خواهد داشت.
عباسی افزود: مدیران ارشد و کارکنان شرکت فوالد متیل بر این باورند 
که دریافت گواهینامه ISO9001 اولین گام بوده و حضور در جایزه ملی 
تعالی سازمانی، گام بعدی مجموعه فوالد متیل در راه رسیدن به رشد 

و تعالی خواهد بود.

معاون مالی و سرمایه انسانی گروه سرمایه گذاری 
گفت: با توجه به اینکه شناخت نقاط  توکافوالد 
قابل بهبود ساختار مدیریت منابع مالی از دیگر 
اقدامات موجود در دستور کار ما بوده است، این معاونت ضمن 
اجرای گام نخست در تأمین منابع الزم با همکاری بسیار مؤثر شرکت 
فوالد مبارکه از طریق بازار پول )بانک ها( برای شرکت های گروه، 
افزایش سرمایه توسط سهام داران و از طریق سود انباشته، مقدمات 
اجرای گام دوم جهت تأمین منابع از طریق بازار سرمایه نیز با همکاری 

شرکت توسعه توکا در حال بررسی است.
امید سخایی اظهار داشت: عملکرد حسابرسی نشده نه ماهه شرکت های 
این گروه پس از برگزاری جلساتی در دی ماه سال جاری مورد بررسی قرار 

گرفت و مشخص شد که با تالش کلیه همکاران، سود خالص تلفیقی 
پیش بینی شده برای گروه سرمایه گذاری توکافوالد در سال مالی منتهی 

به 1401/12/29 تحقق خواهد یافت.
کید مدیریت عامل گروه بر تدوین بودجه بر اساس  وی افزود: با توجه به تأ
اهداف عملیاتی مصوب شده توسط هیئت مدیره شرکت ها، از بهمن ماه 
بررسی های الزم آغاز شده و با حول  و قوه الهی و با وجود تعامل سازنده ای 
که میان کلیه همکاران گروه است، این بررسی ها پایان یافته و همکاران در 
حال اجرای اقدامات اصالحی پیشنهادی برای غنابخشی به بودجه ها و 

پیش بینی های پیوست هستند.
معاون مالی و سرمایه انسانی گروه سرمایه گذاری توکافوالد تصریح کرد: 
در حوزه مدیریت سرمایه های انسانی نیز باتوجه به رویکرد جدید در 

گروه سرمایه گذاری توکافوالد، با تمرکز بر آموزش و تکریم نیروهای انسانی، 
برنامه ریزی هایی بر اساس شناخت ایجادشده از محیط صورت پذیرفت 
که در گام اول با راهنمایی مدیریت عامل گروه، مرکز آموزش های تخصصی 
گروه توکافوالد راه اندازی و برنامه های آموزشی الزم طراحی گردید و در گام 
دوم نیازهای آموزشی مدیران گروه توسط کانون ارزیابی از طریق اجرای 

ارزیابی های علمی در حال شناسایی است.
سخایی با اشاره به بهداشت مالی به عنوان یکی از شعارهای سازمانی 
توکافوالد اظهار داشت: این معاونت از طریق تمرکز بر نقاط قابل بهبود که 
توسط حسابرسان مستقل و داخلی مطرح می گردد پیگیری های الزم را 
در دستور کار خود قرار داد که تأثیرات مؤثر آن، در صورت های مالی منتهی 

به1401/12/29 نمایان تر خواهد شد.

معاون مالی و سرمایه انسانی گروه سرمایه گذاری توکافوالد:

امید سخایی 
معاون مالی و سرمایه انسانی گروه سرمایه گذاری توکافوالد

حمایت فوالد سنگان از برگزاری نخستین رویداد استارت آپی شهرستان خواف
اولیــن رویــداد اســتارت آپی در شهرســتان خــواف با 
حمایت شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان خراسان 

و همکاری پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی فــوالد ســنگان، در نخســتین روز از رویــداد 
استارت آپی ویکند، مهدی عباسپور، فرماندار شهرستان خواف، با اشاره 
به جنگ نرم گفت: مسئولین و دستگاه های اجرایی باید درصدد ایجاد 
انگیزه در جوانان و نوجوانان باشند و به ایده ها و افکار آن ها اعتماد کنند.
این دست برنامه ها باعث جریان سازی در استان می شود

سید ایمان شریعتی، مدیر توسعه کسب وکار پارک علم و فناوری استان 
خراســان نیــز گفــت: ایــن رویــداد به منظــور جهت دهــی ظرفیت هــای 
اقتصادی، فرهنگی و گردشگری شهرســتان خواف و در مسیر توسعه و 

رونق اقتصادی این منطقه انجام شده است.
وی ضمن اشاره بر اهمیت شبکه سازی گفت: ما باید فضای اطرافمان را 
قوی کنیم و از تک روی بپرهیزیم. در این صورت شهرستان خواف با توجه 
به ظرفیت هایی که دارد، شاهد اتفاقات بسیار خوب و موفقیت آمیزی 

خواهد بود.
کید بر اهمیت تأسیس پردیس صنایع معدنی به عنوان اولین  شریعتی با تأ

پردیس در حوزه صنعتی کشــور گفت: راه اندازی این پردیس رویکردی 
است که فناوری ها به حوزه معادن، کارخانه ها و مجموعه های صنعتی 

ورود پیدا کنند.
مدیر توســعه کســب وکار پارک علــم و فنــاوری اســتان خراســان رضوی 
افزود: ما به عنوان پارک علم و فناوری و وزارت علوم، بازوی حمایتی برای 
پردیس صنایع معدنی هستیم. این دست برنامه ها باعث جریان سازی 
در استان می شود و متخصصان را به خلق ایده و طرح آن ترغیب می کند 
که این خود پیش زمینه ای است تا شبکه سازی در کل کشور صورت گیرد.

وی اظهــار داشــت: شهرســتان خــواف به عنــوان پایتخــت ســنگ آهن 
خاورمیانه و یکــی از قطب های اصلی ایــن صنعت نیاز جــدی به ایجاد 
بسترهای آموزش و انتقال اطالعات در فضای کسب وکارهای بومی این 

منطقه دارد.
کیـد بـر اینکـه ایـن شهرسـتان از ظرفیت هـای متنوعی  شـریعتی بـا تأ
در بخش هـای مختلـف اعـم از گردشـگری، صنایـع معدنـی و... 
برخوردار اسـت، افزود: با برپایـی رویداد اسـتارت آپ ویکند، حمایت 
از ایده های برتر و در نهایت تبدیل آن ها به مدل کسب وکار می توان 

در جهـت توسـعه منطقـه ای گام برداشـت.

مدیر توسعه کسب وکار پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی تصریح 
کرد: بهره گیــری از ایده هــای نوآورانــه در قالب رویداد علمی اســتارت آپ 
ویکند بستر توســعه و رونق اقتصادی شهرســتان خواف در زمینه های 

فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را هموار می کند.
توسعه یافتگی باید منجر به تولید ثروت شود

در ادامه، یوسف یوسفی مدیر پردیس صنایع معدنی پارک علم و فناوری 
خراسان گفت: برای دست یابی به توسعه یافتگی در جامعه قطعًا باید در 

آن جامعه تولید ثروت بشود.
وی افزود: در دهه های اخیر تولید ثروت از منابع فیزیکی به سمت منابع 
اطالعاتی علمی و فناورانه جابه جا شده است و نمی توان به صرف داشتن 
منابع فیزیکی به ثروت رسید، اما داشتن اطالعات، علم باال و فناوری باعث 

تولید ثروت می شود.
 گفتنــی اســت اســتارت آپ ویکند یــک رویــداد آموزشــی-تجربی با متد 
بین المللــی اســت کــه در ایــن برنامــه شــرکت کنندگان پرانگیزه شــامل 
برنامه نویســان، مدیران تجــاری، بازاریاب های حرفــه ای و طراحان گرد 
هم می آیند تا در طی 54 ساعت ایده هایشان را مطرح کنند، تیم تشکیل 

بدهند و هر تیم ایده ای را اجرا کند.
کوسیستم کارآفرینی از طریق آموزش  هدف از برگزاری این رویداد تقویت ا
علمی و عملی افراد مشــتاق به راه اندازی کسب وکار شــخصی و اجرایی 

کردن ایده های خود مطابق با اصول علمی کسب وکار است.
کنون در بیش از 1000 شهر  استارت آپ ویکند برنامه ای جهانی است که تا
( برگزار شده و شبکه ای وسیع از کارآفرینان را گرد هم آورده  دنیا )1۳5 کشور
است. ویژگی اصلی این رویداد طوفان فکری و بررسی ایده ها است؛ ولی 
کید زیاد بر اجرای آن ایده هاست.  چیزی که بیشتر از آن اهمیت یافته تأ
در استارت آپ ویکند فقط صحبت از تئوری نیست و طی آن، ایده های 
مناســب ســریعًا اجرا می شــوند. معموًال ایده هایــی در این رویــداد مورد 
اســتقبال قرار می گیرند که در گام اول، مدل کســب وکار مناسبی داشته 
باشند و در گام دوم، خالقانه  باشــند که با وجودشان مفهومی جدید را 
گرچه ایده های خالقانه ریســک سرمایه گذاری  به جامعه عرضه کنند. ا
بیشتری دارند، ولی از آن طرف، بازاری بکر و دست نخورده تر را در اختیار 

سرمایه گذاران قرار می دهند.

شهرستان خواف به عنوان پایتخت 
از  یکی  و  خاورمیانه  سنگ آهن 
قطب های اصلی این صنعت نیاز جدی 
به ایجاد بسترهای آموزش و انتقال 
اطالعات در فضای کسب وکارهای 

بومی این منطقه دارد
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وجیه اهلل جعفری اعالم کرد: ارزش ذخایر برجا و قطعی 
کتشاف شده توسط ایمیدرو و شرکت های تابعه  شده معدنی ا

در سراسر کشور ۲۸ میلیارد دالر است.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، وجیه اهلل جعفری، معاون 
وزیر صنعت، معدن و تجارت، صبح امروز در سومین کنفرانس 
کتشافات ذخایر معدنی، فرصت ها و  استیل پرایس با موضوع »ا
چالش ها« اعالم کرد: این ذخایر قطعی شده در مناطق مختلف 
شامل سنگ آهن، سرب و روی، طال، مس، بوکسیت، باریت، 

زغال سنگ و همچنین شورابه است.
وی افزود: اقدام مهم دیگری که توسط ایمیدرو با کمک سازمان 
زمین شناسی در حال انجام است، تولید اطالعات پایه در دو 
استان کشور و تولید نقشه های زمین شناسی با مقیاس یک 
پنجاه هزارم و اقتصادی است که منجر به آنومانی های جدید 

خواهد شد.
کید کرد: ما به دنبال آموزش  رئیس هیئت عامل ایمیدرو تأ
نیروی انسانی و همچنین تقویت پیمانکاران، تأمین تجهیزات 
کتشافات  آزمایشگاهی و حفاری به ویژه در مقوله ژئوفیزیک و ا

هوایی هستیم تا بتوانیم به ذخایر قطعی و عمقی برسیم.
وی با بیان اینکه در این راستا سه دوره آموزش حفاران در کشور 
کتشاف سیستماتیک و  برگزار شده است، تصریح کرد: برای ا

اطالعات دقیق به مشاوران سطح باال و قوی نیازمندیم.
کتشـاف،  جعفری با اشـاره بـه اهمیت تجهیـزات بـه روز در حوزه ا
اظهـار داشـت: 200 دسـتگاه حفـاری در کشـور وجـود دارد و 
تعدادی هم دستگاه ثبت سفارش شده و بخشی نیز وارد کشور 

شـده اسـت.
کاهش ریسک  

وی همچنین گفت: ایمیدرو با مجموعه اقداماتی تالش کرده با 
کاهش ریسک سرمایه گذاری، زمینه جذب سرمایه را فراهم سازد.

جعفری افزود: در خراسان جنوبی واحدهای فرآوری مواد معدنی 
ازجمله طال )هیرد( راه اندازی شده است.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو به همکاری های این سازمان با 
دانشگاه اشاره کرد و گفت: طرحی با مشارکت دو دانشگاه انجام 
شده که نتیجه آن تهیه سند راهبردی 14 عنصر استراتژیک 

است.

خبر کوتاه

تهیه سند راهبردی عناصر استراتژیک با 
همکاری دانشگاه

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

تأمین یک دستگاه تست سیلندر هیدرولیک

تأمین 500 تن چدن گرانوله

ید 7 ردیف لوله پلی اتیلنی در قطرها و فشارهای مختلف خر

ک ر ا مــد ل  ســا ر ا مهلــت 

1 4 0 1 /1 2 /2 2

1 4 0 1 /1 2 /2 2

1 4 0 1 /1 2 /20

ــط تب مر ــت  ی یر مد

ه هــا ژ و پر ی  ا جــر ا و  ســعه  تو ی  هــا د ا د ر ا قر

ه هــا ژ و پر ی  ا جــر ا و  ســعه  تو ی  هــا د ا د ر ا قر

مــی عمو فــی  مصر د  ا مــو یــد  خر

گهی فراخوان شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان  آ

نوع فراخوان

گهی فراخوان آ

گهی فراخوان آ

گهی فراخوان آ

ه ر شــما

48 5 0 0 0 0 8

48 5۶87 35

48 5703 2 4

یف د ر

1

2

3

7 , ۹ ۶ 0

8 , 2 20

8 , 070

8 , 2 70

8 , 20 0

7 , ۹ ۶0

8 , 5 1 0

8 , 75 0

8 , 70 0

8 , 5۶ 0

۶.۹۹

۶. 53

0.35

1 .42

2. 57

2 ۶ ۶

8۶ 1

52 4

2 7 ۶

38 0

7 , ۹ ۶0

8 , 48 0

8 , 45 0

8 , 570

8 , 35 0

520

520

30

1 20

2 20

ین کمتر
روز یخ تار

ین بیشتر

یال( قیمت  )ر

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

تغییرپایانی

 تغییر
)درصد(

 حجم معامله
)میلیون سهم(

1401/12/0۶

1401/12/07

1401/12/08

1401/12/0۹

1401/12/10

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1 . 0 0 0
2. 0 0 0

3. 0 0 0
4. 0 0 0
5. 0 0 0
۶. 0 0 0
7. 0 0 0
8. 0 0 0
۹. 0 0 0

7.۹ ۶ 0 8.48 0 8.45 0 8. 570
8.35 0

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

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

بورس

حجــم عرضه)تن(

20,000

۶,000

7,000

4,700

37,700

مقــدار تقاضا )تن(

24,400

7,۹00

7,550

5,300

45,150

حجــم معامله )تن(

20,000

۶,000

7,000

4,700

37,700

یــال /کیلوگرم( قیمــت پایانی )ر

3۶۶,557

43۶,4۶۹

4۶1,758

472,50۶

یــخ تحویل تار

1 4 02 د  ا د خر

1 4 02 یبهشــت  د ر ا

1 4 02 د  ا د خر

1 4 02 د  ا د خر

آمــار معامالت محصوالت شــرکت فــوالد مبارکه در بورس کاالی ایران

نماد

B

G

P

T

محصول

ورق سرد

ورق گالوانیزه

ورق رنگی

ورق قلع اندود

تاریخ

1401/12/08

1401/12/08

1401/12/08

1401/12/08

اداره     فــــــــــروش   بــــــــــــــــــــورس جــــمـــع    کــــــــــل

جعفری در سومین کنفرانس استیل پرایس مطرح کرد:

»ایجاد ثروت ملی جدید« 

کتشاف مأموریت بخش ا

کنفرانس  علیرضا غیاثوند، دبیر اجرایی سومین 
کتشاف ذخایر معدنی ایران گفت: مأموریت  تخصصی ا
طریق  از  ملی  جدید  ثروت  ایجاد  کتشاف،  ا بخش 
شناسایی، کشف و توسعه معادن جدید و ایجاد ساختاری 
قانونی برای تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این 

بخش است.
، علیرضا غیاثوند در حاشیه سومین  به گزارش فلزات نیوز
کنون شرایط  کتشاف ایران گفت: هم ا کنفرانس تخصصی ا
استخراج و تولید فلزات و آلیاژسازی )متالورژی( کشور مساعد 
است و در سرزمینمان غنای ثروت معدنی بسیاری داریم 
که این موضوع در کنار سرمایه نیروی انسانی، موقعیت 
استراتژیک و منابع نسبی انرژی، فرصتی بی بدیل برای رشد 
و توسعه شتابان کشور و رهایی از اقتصاد تک محصولی فراهم 

کرده است.
کتشاف، ایجاد ثروت جدید ملی  وی گفت: مأموریت بخش ا
از طریق شناسایی، کشف و توسعه معادن جدید و ایجاد 
ساختاری قانونی برای تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی 

در این بخش است.
کتشاف ایران افزود:  دبیر اجرایی سومین کنفرانس تخصصی ا
کتشاف،  البته در این مسیر موانع و مشکالت موجود سر راه ا
ازجمله در فرایند اخذ استعالم از دستگاه های اجرایی، 
موجب شده است که نتوانیم از این فرصت به شکل شایسته 

استفاده کنیم.
به روزرسانی  و  تهیه  به  مربوط  دیگر  چالش  گفت:  وی 
کتشافی است که بر عهده دولت گذاشته شده  اطالعات پایه ا
است، اما بودجه مناسبی برای این کار در نظر گرفته نشده 
کتشافی سازمان های مشابه در  است به طوری که بودجه ا
کشورهای صاحب نام معدنی جهان و حتی برخی کشورهای 

همسایه قابل قیاس با ما نیست.
غیاثونـد افـزود: ثبـت و صـدور مکانیـزه مجوزهـای معدنـی، 
استعالم از دسـتگاه های اجرایی، اسـتفاده از ظرفیت داخلی 
بـرای به روزرسـانی اطالعات پایـه، تجهیـزات و ماشـین آالت 
کاهـش  و  کتشـافی  ا زیرسـاخت های  ایجـاد  کتشـافی،  ا
کتشـافی از دیگر محورهـای مهم  خطرپذیـری فعالیت هـای ا

ایـن همایـش بـود.
ح شده  وی افزود: با جمع بندی مباحث کارشناسی مطر
کتشاف  امیدواریم راهکارهای عملیاتی و کاربردی در بخش ا

ذخایر معدنی کشور ارائه شود.
کتشاف ایران در قالب سخنرانی  سومین همایش تخصصی ا
و سه کارگاه تخصصی با حضور صاحب نظران و فعاالن بخش 

معدنی کشور در هتل المپیک برگزار شد.

یک و آینده پژوهی رصدخانه استراتژ

اینترنت 5G پنجمین نسل از تکنولوژی اینترنت دیتا 
( است که حجم باالیی از سرعت اینترنت،  )سلوالر
پوشش شبکه و پاسخ گویی سریع سرور را در اختیار 
کاربران قرار می دهد. دموی شرکت ورابیزن از اینترنت 5G نشان 
می دهد این نسل از اینترنت می تواند سرعتی معادل ۱ گیگا بیت در 
ثانیه را ارائه دهد. در ادامه رصد استراتژیک و آینده پژوهی، این هفته 

به بررسی نقش فناوری 5G در صنایع فوالدی می پردازیم. 
آرسلورمیتال از فناوری 5G برای بهبود عملیات فوالدسازی در فرانسه 
استفاده می کند. دیجیتالی شدن باعث تغییر پارادایم در صنعت 
می شود و نقش مهمی نیز در صنعت فلزات ایفا می کند. در حال 
حاضر، فناوری 5G تنها فناوری ای است که می تواند گستره خدمات 
موردنیاز را برای تولید کامًال دیجیتالی پوشش دهد. در همین راستا 
 5G از راه اندازی عملیاتی )Arcelormittal France( آرسلورمیتال فرانسه
Steel بزرگ ترین شبکه 4G/5G در بخش صنعتی با همکاری دو شرکت 
Orange Business Services و Ericsson خبر داد. این تالش که توسط 
 France( دولت فرانسه به عنوان بخشی از استراتژی احیای اقتصاد
کنون اولین موارد استفاده صنعتی را در  Relance( حمایت می شود، ا
تأسیسات آرسلورمیتال در شهر دونکرک )Dunkerque( امکان پذیر 

ساخته است. 
کاربردهای فناوری 5G در صنعت فوالد بسیار زیاد است؛ فناوری 
5G می تواند برای افزایش کارایی و ایمنی عملیات تولید فوالد مورد 

استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال، سنسورها و دوربین های مجهز 
به 5G می توانند در سراسر کارخانه فوالد به کار گرفته شوند تا داده ها 
را بی درنگ از خط تولید جمع آوری کنند که این امر امکان نظارت و 
مدیریت بهتر فرایند تولید را فراهم می کند. از دیگر مزایای این کار می توان 
به کاهش زمان توقف، افزایش بهره وری و بهبود کنترل کلی کیفیت 
اشاره کرد. عالوه بر این، فناوری 5G بستری را فراهم می آورد که با کمک 
آن، فناوری های جدید در بخش فوالد، مانند جرثقیل های کنترل از راه 
دور و اتومبیل های خودران که مواد و محصوالت را در سراسر تأسیسات 
انتقال می دهند، مورد استفاده قرار بگیرد. کاهش خطر حوادث و 

افزایش کارایی فرایند تولید از مزایای این فناوری است. هم چنین ایجاد 
زیرساخت 5G به مقدار قابل توجهی فوالد نیاز دارد. ساخت برج های 
5G و سایر زیرساخت های مرتبط احتماًال خود منجر به افزایش تقاضا 

برای فوالد می شود.
 در تأسیسات آرسلورمیتال فرانسه نیز چنین مصارفی به چشم می آیند. 
Ericsson که یکی از همکاران آرسلورمیتال فرانسه در زمینه پیاده سازی 
فناوری 5G بوده است، مصارف صنعتی این فناوری در تأسیسات 

آرسلورمیتال را بدین شکل عنوان کرده است:
 اپراتور متصل: تحرک افراد و فرایندهای فعال شده توسط فناوری 

5G نحوه عملکرد افراد در محیط های صنعتی را تغییر می دهد. برای 
مثال، در تأسیسات نورد گرم )hot strip rolling mill(، عملیات جمع آوری 
ک گذاری داده ها را می توان با استفاده از تبلت ها سریع تر و  و به اشترا
بهینه تر انجام داد. از دیگر کاربردها می توان به بازرسی در طول عملیات 

تعمیر و نگهداری و ممیزی های ایمنی )safety audits( اشاره کرد.
بازیافت فوالد: مدیریت محوطه فوالد بازیافتی آرسلورمیتال با 
پوشش وسیع و توان عملیاتی باال توسط فناوری 5G پشتیبانی و تسهیل 
می شود. فوالدی که برای بازیافت به کارخانه می رسد، توزین و اسکن 
می شود تا چگالی و ترکیب آن تجزیه وتحلیل شود. سپس این داده ها 
 5G به طور خودکار توسط اپراتورهای مسئول کنترل کیفیت از طریق
منتقل می شوند. اپراتورهای ماشین آالت ازجمله جرثقیل ها و باالبرها 
اطالعات را بالفاصله از برنامه تولید دریافت می کنند و می توانند در مورد 

فعالیت های انجام شده از طریق 5G steel اطالع رسانی کنند.
موارد استفاده صنعتی آینده که در سایت های آرسلورمیتال توسعه 
افراد در  ازنظر پویایی و تحرک  ابتکارات دیگری  می یابد شامل 
تأسیسات  در  خودران  ریلی  نقلیه  وسایل  کاری،  موقعیت های 
مناطق دونکرک و فلورنج )Florange(، وسایل نقلیه جاده ای خودران 
)Autonomous road vehicles(، تعمیم تعمیر و نگهداری سیار با 
بازخورد اطالعات میدانی، واقعیت مجازی یا واقعیت افزوده و وسایل 

ایمنی خواهد بود.
5G Steel که در حال حاضر در کارخانه های آرسلورمیتال در مناطق 
دونکرک و ماردیک )Mardyck( در شمال فرانسه نصب شده است، در 
سال 202۳ در مکان های دیگر ازجمله فلورنج در شرق فرانسه گسترش 

خواهد یافت.
www.ericsson.com         :منابع      
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5G  نگاهی به فناوری
   تهیه کننده:دفتر استراتژی واهداف

شکل شماره ۱- استفاده از فناوری 5G در صنایع

کاشــان )ســهامی عام( به شــماره ثبت 1۹71 و شناســه ملی 102۶020۶130 گهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شــرکت فوالد امیرکبیر  آ

گهی فراخوان شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان آ

 به اطالع کلیه سهام داران محترم می رساند جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت فوالد 
امیرکبیر کاشان )سهامی عام( به شرح زیر برگزار می گردد.

زمان: روز شنبه 1401/12/20 ساعت 10 صبح
مکان: محل کارخانه، واقع در کاشان، کیلومتر 14 جاده اردستان

الف: دستور کار جلسه:
1ـ   استماع گزارش هیئت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص 

پیشنهاد افزایش سرمایه؛
2 ـ  اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه شرکت؛

۳ ـ اضافه نمودن موضوعات:
کتشاف مواد و ذخایر معدنی،  - انجام فعالیت در زمینه مراحل مختلف مرتبط با شناسایی و ا
استخراج و فراوری و بهره برداری از مواد و ذخایر معدنی، اخذ انواع مجوزها و پروانه های مرتبط با 

فعالیت های معدنی و نقل وانتقال پروانه های مرتبط با فعالیت های معدنی و بازرگانی مواد معدنی 
به عنوان موضوع اصلی ماده دو اساسنامه؛

- انجام فعالیت های کنترل کیفیت مرتبط با محصوالت تولیدی و محصوالت مشابه پس از 
اخذ تأییدیه های مرتبط از سازمان های ذی ربط به عنوان موضوع فرعی در ماده دو اساسنامه.

4 ـ اتخاذ تصمیم در خصوص تطبیق اساسنامه شرکت با آخرین نمونه اساسنامه ابالغی سازمان 
بورس و اوراق بهادار؛ 

5 ـ سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.
ب: نحوه دریافت برگ حضور در جلسه:  

در اجرای ماده 99 اصالحیه قانون تجارت و رعایت ماده 19 اساسنامه شرکت، سهام داران 
حقیقی می توانند شخصًا یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص 
صاحب سهم و در خصوص سهام داران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی 

صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت )اعم از عادی یا رسمی( یا نمایندگی با امضای صاحبان 
امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند. از سهام داران محترم و یا نمایندگان آن ها که 
تمایل به حضور در جلسه مذکور را دارند درخواست می گردد با در دست داشتن مدرک شناسایی 
)اصل کارت ملی( در ساعت 09:00 روز شنبه 1401/12/20 به محل امور سهام واقع در محل کارخانه 

کاشان مراجعه فرمایند. 
ج: شرایط حضور در جلسه

با عنایت به مصوبه شماره 184874 مورخ 1400/11/0۳ ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابالغیه مورخ 
1400/11/09 مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص، حضور 
سهام داران محترم در مجمع به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی و با رعایت فاصله اجتماعی 

و پروتکل های بهداشتی مربوط به برگزاری اجتماعات بالمانع است.
هیئت مدیره شرکت فوالد امیرکبیر کاشان )سهامی عام(

گهی: مناقصه عمومی )دومرحله ای(  نوع آ
 ، گهی:  طراحی و مهندسی، خرید تجهیزات ساخت داخل و خارج از کشور موضوع آ
دمونتاژ و نصب، تست و راه اندازی پروژه REVAMP  تجهیزات خط نورد گرم شامل )قیچی، 
خنک کاری ورق، خنک کاری و روانکاری غلتک، اجرهای هیدرولیک و سیستم کنترل اتوماتیک 
عرض و پوسته شویی ها( به همراه تضمین عملکرد، آموزش و تأمین قطعات یدکی پنج ساله 

بهره برداری
که این شرکت در نظر دارد انجام طراحی زلدال مهندسی، خرید تجهیزات  گهی: ازآنجا متن آ
ساخت داخل و خارج از کشور، دمونتاژ و نصب ، تست و راه اندازی، تضمین عملکرد و آموزش پروژه 
REVAMP  خط نورد گرم به همراه تأمین قطعات یدکی پنج ساله بهره برداری مربوطه را به صورت 
EPC در قالب یک قرارداد واحد، داخل فنس شرکت فوالد مبارکه به صورت همکار با یک شرکت 
خارجی صاحب تکنولوژی اقدام نماید، لذا از کلیه شرکت های توانمند که در زمینه موضوع 
فوق الذکر دارای تخصص بوده و توانایی و سابقه اجرایی فعالیت های ریومپ خطوط نورد گرم 

مشابه و همچنین امکان همکاری با یک شرکت صاحب تکنولوژی دارای رفرنس مرتبط و مورد 
تأیید شرکت فوالد مبارکه را دارند تقاضا می گردد ضمن ارسال نامه اعالم آمادگی نسبت به ارسال 

مدارک و مستندات بر اساس موارد ذیل اقدام نمایند.   
مدارک موردنیاز: 

1-ارائه تفاهم نامه با همکار خارجی معتبر صاحب تکنولوژی و دارای رفرنس REVAMP خط نورد 
گرم مشابه و مورد تأیید شرکت فوالد مبارکه؛

2-توان مالی پیمانکار داخلی شامل صورت های مالی حسابرسی شده ؛
۳-توان فنی و برنامه ریزی شامل )چارت سازمانی، سیستم مدیریتی، کارشناسی و اجرایی به 
همراه رزومه و سوابق، توان تجهیزاتی، ماشین آالت و کارگاه ساخت و توان تأمین و تجهیزات 

خرید خارج(؛
4-تجربه و سوابق اجرایی پیمانکار داخلی؛

5-تجربه در زمینه تأمین کاال و خدمات؛

6-حسن سابقه در انجام کارهای قبلی مرتبط با موضوع مناقصه؛
7-گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره کار.

نحوه دریافت مدارک: 
فرم ارزیابی کیفی را از سایت فوالد به نشانی زیر دریافت و تکیل نمایید.  

https://www.msc.ir/fa-IR/Portal/7982/Articles/view/17765/2363
کثر تا تاریخ 20 / 12 / 1401 مهلت ارسال مدارک: حدا

نحوه ارسال مدارک: فرم تکمیل شده در قالب CD به آدرس  75 کیلومتری جنوب غربی 
اصفهان، صندوق پستی 161 مبارکه، ساختمان مرکزی، امور قراردادهای توسعه پست شود.

اطالعات تماس با کارشناس: 0۳1527۳-۳807
ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد

 روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان
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ی در تولید فوالد جــدول 1- کاربرد ورودی هــای انرژ

انرژی ورودی

زغال سنگ

برق

گاز طبیعی

مواد نفتی

کاربرد به عنوان منبع انرژی

کوره بلند )BF(، زینتر و کارخانه کک سازی

EAF، واحدهای نورد و موتورها

کوره ها، ژنراتورهای برق

تولید بخار

کاربرد به عنوان به عنوان منبع انرژی و عامل احیا

تولید کک، تزریق زغال سنگ پودرشده به کوره بلند

-

DRI تولید ،BF تزریق به

BF تزریق به

مصرف انرژی در صنعت فوالد

 صنعت فوالد به طور فعال مصرف انرژی را مدیریت 
می کند. حفظ انرژی در فوالدسازی برای تضمین 
رقابت پذیری صنعت و به حداقل رساندن اثرات 
زیست محیطی مانند انتشار گازهای گلخانه ای بسیار مهم است. 
فوالد از طریق پتانسیل بازیافت ۱00 درصدی، دوام و سبکی وزن 
خود، باعث صرفه جویی در انرژی در طول چرخه های عمر خود 

می شود.
مصرف انرژی در فوالدسازی

تولید فوالد بسیار انرژی بر است. بااین حال، سیستم های پیچیده 
مدیریت انرژی، استفاده کارآمد و بازیابی انرژی را در طول فرایند تضمین 
می کند. همان طور که در شکل 1 نشان داده شده است، بهبود در 
بهره وری انرژی منجر به کاهش حدود 60 درصدی انرژی موردنیاز برای 

تولید یک تن فوالد خام از سال 1960 شده است.
انرژی ورودی و هزینه های مرتبط  

انرژی بخش قابل توجهی از هزینه تولید فوالد )20 تا 40 درصد( را تشکیل 
می دهد؛ بنابراین بهبود در بهره وری انرژی منجر به کاهش هزینه های 
تولید و در نتیجه افزایش رقابت پذیری می شود. بازده انرژی صنایع 
فوالدسازی بسته به مسیر تولید، نوع و کیفیت سنگ آهن و زغال سنگ 
مورداستفاده، ترکیب محصوالت فوالدی، فناوری کنترل عملیات و 

کارایی مواد متفاوت است.
حدود 89 درصد انرژی ورودی BF-BOF از زغال سنگ، 7 درصد از 
برق، ۳ درصد از گاز طبیعی و 1 درصد از سایر گازها و منابع تأمین 
می شود. در مسیر EAF، انرژی ورودی از زغال سنگ 11 درصد، از برق 50 

درصد، از گاز طبیعی ۳8 درصد و 1 درصد از منابع دیگر است.
ورودی های انرژی به عنوان عوامل احیاکننده

کسیژن در دماهای باال(  گرم شدن در غیاب ا کک که از کربوریزه کردن )
زغال سنگ ساخته می شود، عامل کاهنده اولیه سنگ آهن است؛ 
همچنین از سوخت های دیگر برای جایگزینی بخشی از کک استفاده 

می شود.
محصوالت جانبی گازی

کسیژن قلیایی  گازهای تولیدشده در کوره کک، کوره بلند )BF( و کوره ا
)BOF( مورد استفاده قرار می گیرد که باعث صرفه جویی در سوخت 
فسیلی اضافی و منابع انرژی می شود. این منابع معموًال بیش از 60 
درصد انرژی موردنیاز کارخانه فوالد را تأمین می کنند و به عنوان 
جایگزین مستقیم سوخت یا برای تولید برق استفاده می شوند. به طور 
متناوب، گازها را می توان برای تولید برق استفاده یا به خارج از محل 
صادر کرد. فقط درصورتی که هیچ گزینه استفاده دیگری در دسترس 

نباشد، مشعل سوزی )فلر( می شوند.

صرفه جویی فوالد در انرژی در طول چرخه عمر 
محصول

درحالی که محصوالت فوالدی برای تولید نیاز به انرژی دارند، در طول 
چرخه عمر محصول، گاهی اوقات بیشتر از انرژی مصرف شده در طول 

تولیدشان باعث صرفه جویی در انرژی می شوند. به عنوان مثال، طی 
20 سال، یک توربین بادی سه مگاواتی می تواند 80 برابر بیشتر از آنچه 
در تولید و نگهداری مواد مورداستفاده در آن انرژی صرف شده است، 

انرژی ارائه دهد.

 علم و فناوری       

یت دانش مدیر

امارات با افتتاح بزرگ ترین دیتاسنتر خورشیدی جهان، 
رکورد گینس را شکست

قارچی که می تواند در آینده 
جایگزین پالستیک شود

« جهان را با مساحت بیش از ۱6 هزار  امارات بزرگ ترین دیتاسنتر »سبز
آن  از  که  آل مکتوم دبی  مترمربع در پارک خورشیدی محمدبن راشد 
می شود،  یاد  جهان  تک سایتی  خورشیدی  پــارک  بزرگ ترین  به عنوان 
کرده و توانسته رکورد گینس را بشکند. زیرساخت های دارای  راه اندازی 
کربن کم این مرکز و همچنین وابستگی ۱۰۰ درصدی به انرژی تجدیدپذیر 
، از استراتژی  برای تولید ظرفیت بیش از ۱۰۰ مگاوات )MW( در این مرکز
ک و انتشار خالص صفر دبی حمایت می کند. انرژی پا

 Fomes fomentarius دانشمند کشف کرده اند نوعی قارچ با نام علمی
آینده به عنوان  دارای خواص شگفت انگیزی است و می توان از آن در 
یک جایگزین طبیعی و تجزیه پذیر برای پالستیک و مواد دیگر استفاده 
آن  میسیلیوم  که  جدید  روش  یک  با  جدید،  مطالعات  طبق  کرد. 
ک یا مواد پوسیده پخش می شوند(  )شبکه های ریشه مانندی که در خا
را کنار یکدیگر قرار می دهد، از این قارچ می توان به عنوان یک جایگزین 
زیست تخریب پذیر برای پالستیک ها استفاده کرد.

هک وب سایت های دولتی نپال

 »Screenshotter« بدافزار جدید
برای یافتن اهداف باارزش

هک Häfele شرکت متخصص 
در سیستم آشپزخانه

بیش از 400 وب سایت دولتی نپال برای ساعاتی از کار 
افتادند، خدمات رسانی مختل شد و هزاران مسافر در فرودگاه 
کاتماندو سرگردان شدند. افشای آسیب پذیری ها، دامنه 
DOS به  gov.np را در معرض هک قرار داده و حمله 
وب سایت های دولتی نپال هشداری در مورد اتفاقات آتی 

بود.
به نظر می رسد هکرها، بانک داده مرکزی دولت در مرکز داده 
یکپارچه دولتی )GIDC( را با حمله DDOS »منع خدمات 
کثر وب سایت های وزارتخانه های  توزیعشده«، هدف قرار دادند و ا

دولتی، ازجمله اداره گذرنامه و مهاجرت را از کار انداختند.
به دلیل تعطیلی روز حمله، ادارات دولتی ازجمله وزارت 
حمل ونقل تحت تأثیر قرار نگرفتند. بزرگ ترین اختالل در فرودگاه 
بود که در آن صف های طوالنی در گیت های ورودی و خروجی 
سرورها  بودند.  سرگردان  مسافران  و  بود  تشکیل شده 
غیرقابل دسترس بودند، ویزا به صورت دستی صادرشده و 
گذرنامه ها دستی بررسی می شد و ورود و خروج به روش قدیمی و 

دستی در دفتر ثبت می گردید.
nepalitimes :منبع خبر   

عامل تهدید جدیدی با عنوان TA886 قربانیان را با 
استفاده از ایمیل های فیشینگ که شامل پیوست های 
Microsoft Publisher )pub.(، آدرس های اینترنتی مرتبط با 
کروهای مخرب حاوی  فایل های pub. یا فایل های PDF با ما
URLهایی هستند که فایل های مخرب جاوا اسکریپت را 

دانلود می کنند، هدف قرار می دهد.
گر دریافت کننده این ایمیل ها روی URL ها کلیک کند، یک  ا
زنجیره حمله چندمرحله ای ایجاد می شود که منجر به دانلود و 
اجرای »Screenshotter«، )یکی از ابزارهای بدافزار سفارشی 
TA886( می شود. این ابزار اسکرین شات های JPG را از دستگاه 
قربانی می گیرد و آن ها را برای بررسی به سرور عامل تهدید 

می فرستد.
مهاجم به صورت دستی این اسکرین شات ها را بررسی می کند و 
. اسکریپت  تصمیم می گیرد که آیا قربانی ارزشمند است یا خیر
بارگیری شده مخرب، اطالعات با نام »Rhadamanthys« را در 
حافظه بارگذاری می کند که از قابلیت های آن می توان به سرقت 
کیف پول های رمزنگاری، اعتبارنامه ها و کوکی های ذخیره شده 
 ،Steam حساب های ،FTP در مرورگرهای وب، کالینت های
حساب های تلگرام و تنظیمات VPN اشاره کرد.  عالوه بر این، 
Rhadamanthys قادر به سرقت فایل ها از سیستم نقض شده 

است.
bleepingcomputer :منبع خبر   

Häfele شرکت آلمانی متخصص در سیستم آشپزخانه 
اعالم کرد که قربانی یک حمله سایبری شده است و به طور 
موقت سیستم های IT خود را در سراسر جهان تعطیل کرد. 
این شرکت پس از حمله سایبری، سیستم های کامپیوتری 
خود را خاموش و آن ها را از اینترنت جدا کرد و در حال بررسی 

نحوه بازیابی سرویسها در سریع ترین زمان ممکن است.
سخنگوی دفتر مرکزی شرکت اعالم کرده زمان راه اندازی مجدد 
سیستم ها و میزان خسارت وارده به داده های مشتریان هنوز 
مشخص نشده، اما شرکت در تالش است تا این چالش را در 

سریع ترین زمان ممکن حل کند.
این شرکت به مشتریان توصیه کرد تا زمانی که سیستم ها بازیابی 
نشده اند، نسبت به هرگونه فعالیت غیرعادی در حساب خود 
بسیار هوشیار بوده و به محض راه اندازی مجدد وب سایت، 

نسبت به تغییر رمز عبور حساب خود اقدام کنند.
kbbreview :منبع خبر    

یم بورس بیاموز

 )BF( گازهای تولیدشده در کوره کک، کوره بلند
کســـیژن قلیایـــی )BOF( مـــورد اســـتفاده  و کـــوره ا
قرار می گیرد که باعث صرفه جویی در ســـوخت 
فســـیلی اضافـــی و منابـــع انـــرژی می شـــود. ایـــن 
منابـــع معمـــوًال بیـــش از ۶۰ درصـــد انـــرژی موردنیاز 
کارخانـــه فـــوالد را تأمیـــن می کننـــد و به عنـــوان 
جایگزیـــن مســـتقیم ســـوخت یـــا بـــرای تولیـــد بـــرق 

اســـتفاده می شـــوند

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه

شکل ۱- شاخص جهانی مصرف انرژی به ازای هر تن فوالد خام تولیدشده و میزان تولید جهانی فوالد

کشن: ادامه بحث پرایس ا
در کانال های ضعیف دوطرفه معامله می کنیم، چون رفتار آن ها شبیه به تردینگ رنج است.

 به کانالی ضعیف می گوییم که:
1.کندل ها با یکدیگر اورلپ داشته باشند.

2.بعد از کندل های رونددار، نتواند همان روند را ادمه دهد و ضعیف شود.
۳.کندل های زیادی با سایه در کانال سقف داشته باشید )درکانال صعودی(.

4.کندل های زیادی بدنه نزولی داشته باشند )در کانال صعودی(.
5.پولبک های آشکاری داشته باشد.

زمانی که یک تردینگ رنج با کندل های پرقدرت شکسته می شود نشانه ورود به فاز اسپایک است.
- بعد از شکست TR ، کانال یا اسپایک شکل می گیرد .

- بعد از شکست کانال وارد معامالت یک طرفه می شویم.
- در تصویر زیر می بینیم که بعد از شکست TR بازار ریزش زیادی داشته است.

 Price Action )Channels part4(
   گردآوری:امور سهام و مجامع
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توصیه های طب سنتی به سالمندان

 اجتمـــــا             عـــــــی

محققان از ارتباط ژنتیکی
 بین میگرن و سطح قند خون خبر می دهند

غذاهای دریایی؛ راهکاری برای رفع سوءتغذیه، 
بیماری ها و تغییرات اقلیمی

پیش از این تحقیقات نشان داده بود میگرن و ویژگی های مرتبط 
با قند خون مثل انسولین ناشتا و دیابت نوع ۲ با هم ارتباط دارند. 
موارد  بین  کرده  ثابت  زمینه  این  در  جدیدتر  پژوهش های  کنون  ا
آینده  که احتماًال می تواند در  گفته شده ارتباط ژنتیکی وجود دارد 
برای یافتن درمان بهتر برای بیماری های مذکور در نظر گرفته شود. 
از بررسی ژنوم هزاران بیمار مبتال به میگرن  یافته های جدید پس 
توسط محققان به  دست  آمده است.

از  گرفته  منشأ غذایی  منابع  از  استفاده  کرده اند  اعالم  پژوهشگران 
تأثیرات  می تواند  دریایی(  )غذاهای  شیرین  آب های  یا  اقیانوس ها 
چشمگیری بر مسائل مهم جهانی مثل سوءتغذیه، بیماری ها و تغییرات 
اقلیمی بگذارد. غذاهای دریایی ارزش غذایی زیادی دارند و غنی از مواد 
آن ها به  مغذی مخصوصًا ویتامین ب ۱۲ و امگا 3 هستند. استفاده از 
تولید کمتر گازهای گلخانه ای نیز منتهی می شود و در مقایسه با گوشت 
ک دارند. به دست آمده از گونه های خشکی تأثیر کمتری بر آب وخا

با نهایت تأسف در هفته گذشته، تعدادی از همکاران گرامی 
داغدار عزیزان خود شدند، ازجمله اسماعیل لطفی و 
محمد سلیمیان شاغل در نورد سرد و  ابراهیم حاجی عرب 
و  علیرضا ادیبی شاغل در فوالدسازی در غم درگذشت 
کبر صفاری شاغل در  مجتمع فوالد سبا و  رضا  پدر و علی ا
پیرمرادی شاغل در نورد گرم در غم درگذشت مادر     به سوگ 

نشستند.
همچنین همکاران  بازنشسته گرامی  شادروانان منصور 
نادری و فریبرز لطفی دار فانی را وداع گفتند و به دیار حق 

شتافتند.
 گفتنی است شادروان منصور نادری به مدت دوازده سال در 
کما به سر می برده و همسر وفادار   ایشان با ازخودگذشتگی و 
مهربانی مثال زدنی، به پرستاری از وی مشغول بوده است و 
کارانه،  جا دارد به رسم اجر نهادن به این  حرکت انسانی و فدا

از  وی تقدیر گردد.
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 

از  یکـی   )Symmetry OCD( تقـارن  وسـواس 
شاخه های وسـواس فکری- عملی به شـمار می رود. 
افـرادی کـه بـه وسـواس تقـارن مبتـال هسـتند، در مورد 
تقـارن داشـتن و نظـم اشـیاء وسـواس دارنـد و هنـگام دیـدن اشـیایی 
کـه به طـور مناسـب و متقـارن قـرار نگرفته انـد، احسـاس ناراحتـی و یـا 

پریشـانی را تجربـه می کننـد. 
حدود 2درصد از جمعیت جهان به وسواس فکری -عملی مبتال هستند. 
ایـن اختـالل در سـنین پایین تـر در مـردان و در سـنین میانسـالی در زنان 
بیشـتر رخ می دهـد. ایـن نـوع وسـواس در ظاهـر افـراد نیـز می توانـد بـروز 
که فرد مبتـال دائمـًا به دنبال این هسـتند کـه ظاهرشـان تقارن  دهـد، چرا
داشته باشد. این نوع وسـواس از دوران کودکی و نوجوانی شکل می گیرد 
گر درمان نشـود می تواند در بزرگسـالی فرد نیز همراه او باشد. فرد مبتال  و ا
به وسواس تقارن اصرار زیادی به مرتب نگه داشتن اشیاء دارد و می تواند 
زمان زیـادی را صرف قرار دادن اشـیاء به حالتی متقارن و منظم بگذراند.
این نوع افراد می توانند برای نوشـتن یک جملۀ بدون مشکل و متقارن، 
زمـان زیـادی را بگذراننـد و سـاعت ها یـک جملـه را صدهـا بـار بنویسـند. 
گرچـه این نـوع رفتار می توانـد بعـد از مدتی دوسـتان و اطرافیـان نزدیک  ا
فـرد را ناامیـد و خسـته کنـد، اما وسـواس تقـارن همیشـه منطق خاصـی را 
گر غیرمنطقی باشد. تحقیقات نشان می دهند که  دنبال می کند، حتی ا
گر یکی  وسواس تقارن می تواند یک مشکل ژنتیکی باشد. به این معنا که ا
از اعضای خانواده به این نوع وسواس یا سایر انواع وسواس فکری عملی 
مبتال باشـند، احتمـال دارد کـه دیگر اعضـای خانـواده نیز به ایـن اختالل 

مبتال شوند. همچنین تحقیقات نشان داده است که استرس و تروما یکی 
دیگر از علل ابتال به وسواس فکری-عملی می باشد و افرادی که استرس 
را تجربه می کنند، بیش از سـایرین در خطر ابتال به این وسواس هستند.

اجبارهای متداول در وسواس تقارن  
افـرادی کـه بـه وسـواس فکری -عملـی نیـز مبتـال نیسـتند، ممکـن اسـت 
تقارن را دوست داشته باشند. اما مبتالیان به وسواس تقارن از نظر فکری 
بیش از حد درگیـر آن می شـوند و تا جایی کـه امکان پذیر باشـد، دائمـًا در 
حـال تنظیـم اشـیاء به گونـه ای متقـارن هسـتند. بنابرایـن، غیرمعمـول 
نیسـت افرادی که از وسـواس تقارن رنج می برند، همزمان نیز از وسـواس 
کمال گرایی نیـز رنج ببرند. برخـی از اجبارهـای رایج کـه در وسـواس تقارن 

اتفاق می افتـد عبارت انـد از:
-  این افراد به طرز عجیبی سـعی دارند که در هر سطر از صفحه، تعدادی 

کلمه را دقیق و به طور متقارن با یکدیگر بنویسند.
-  این افراد به قدری نوشتن این کلمات را تکرار می کنند تا هیچ گونه نقض 

و عدم تقارنی در آن وجود نداشته باشد.
-  چنیـن افـرادی لباس هـا و کفش هایشـان را بـه طـرزی متقـارن در کمـد 

می چیننـد کـه همـه چیـز بیش ازحـد مرتـب بـه نظر برسـد.
- از رفتن به مکان هایی که طرح های هندسی متقارنی دارند خودداری 
که در این صورت مجبور نیسـتند لبه های این اشـکال را به  می کنند، چرا

طور مـداوم ردیابی کنند.
درمان وسواس متقارن  

افراد مبتال به وسواس تقارن باید حتمًا برای درمان وسواس فکری-عملی 

خود به یک روانشناس یا روانپزشک مراجعه کنند. رفتاردرمانی شناختی 
مبتنی بر ذهن به مراجعان یاد می دهد که همۀ افکار مخل خود را تجربه 
کنند. این افـراد حتی یـاد می گیرند که ایـن افکار منفی و مخـل، هیچ گونه 
قدرتـی در برابـر آن هـا نخواهـد داشـت و بـا پاسـخ بـه افکارشـان از طریـق 
رفتارهای اجباری، به این گونه افکار قدرت و اعتبار بیشـتری می بخشند 
و این نوع ترس بیشتر و بیشتر تقویت خواهد شد. رفتاردرمانی شناختی 
مبتنـی بـر ذهـن، یکـی از درمان  هـای مؤثـر بـرای وسـواس فکری -عملـی 
گـر بـا مواجهه درمانـی همـراه باشـد.  به شـمار مـی رود، به خصـوص ا
تکنیک هـای مواجهه و پیشـگیری از پاسـخ، مبتالیـان به وسـواس تقارن 
را در معرض افکار منفی و مزاحمشان که باعث تجربه احساس اضطراب 
می شـوند قـرار می دهنـد. هـدف از ایـن روش درمانـی این اسـت کـه بیمار 
هنگام تحریک افکار منفـی، مانـع از انجام رفتارهـای اجباری خود شـود. 
فردی که تحت مواجهه درمانی قرار می گیرد، به مـرور زمان با محرک های 
شـدیدتری روبـه رو خواهـد شـد و ایـن رونـد تـا زمانی کـه بیمـاری بتوانـد با 

ک ترین سـناریوی خود مواجه شـود ادامـه خواهد داشـت. ترسـنا
هنگامی که افراد مبتال به وسواس تقارن، قادر به جلوگیری به پاسخگویی 
به ایـن افکار منفی شـدند، می توانند تا حد قابـل توجهی با ترس خـود در 
برابر تقـارن مقابله کننـد. ممکن اسـت فردی کـه به یکـی از انواع وسـواس 
فکری -عملـی مبتالسـت، بـا انـواع دیگـر ایـن اختـالل نیـز درگیـر باشـد. 
بنابراین الزم اسـت که هنگام درمان وسـواس تقارن به درمان سـایر انواع 

وسـواس فکری عملـی نیز پرداخته شـود.
www.pezeshkekhoob.com :منبع    

یکـی از مشـکالت دانش آمـوزان در دوران مدرسـه 
بـوط بـه  و به خصـوص در سـال های ابتدایـی، مر
نوشـتن و یـا نارسانویسـی اسـت. بدخطـی کـودکان 
نیز از مشکالت عمدۀ مربوط به نوشتن اسـت که می تواند از عوامل 
گونـی نشـأت بگیـرد؛ امـا آنچـه کـه اهمیـت دارد، نقـش پررنـگ  گونا
والدیـن و معلمـان در بهبـود و یـا بدتـر شـدن مشـکالت نوشـتن 

دانش آمـوزان اسـت. 
کـودک خـود بی تفـاوت  در صورتی کـه خانـواده در برابـر یادگیـری 
باشـد و بـه پیگیـری و پیشـرفت آن اهمیتـی ندهـد، نمی تـوان انتظـار 
چندانـی در رشـد توانایی هـای کـودک داشـته باشـید. خوش خطـی 
هـم به عنـوان یـک مهـارت از ایـن قاعـده مسـتثنا نیسـت. همچنیـن 
زندگی در خانواده هایی که اختالالت و مشـکالت خانوادگـی زیادی در 
آن هـا وجـود دارد ممکـن اسـت منجـر بـه فشـارهای عاطفـی در کودک 
شـود. فشـارهای عاطفی کودک مانـع از تمرکـز و توجـه الزم در یادگیری 

مهارت هـای او می شـود.
عـالوه بـر تسـلط و خوش خطـی معلـم، نـوع برخـورد او بـا دانش آمـوز نیـز 
می تواند در شکل گیری این مهارت تأثیرگذار باشد. تنبیه کودک و ایجاد 
کامی برای دانش آموزان منجر به بی عالقگی برای  احساس شکست و نا
یادگیری مهارت ها می شـود. اسـترس شـدید هنگام نوشـتن و خستگی 
ناشی از تکالیف زیاد و سنگین نیز می تواند منجر به بدخطی دانش آموز 
شود. در کنار این مسائل، معلم باید به شکل قرار گرفتن کاغذ در مقابل 
کودک، فاصله صورت کودک تا کاغذ، نوع در دست گرفتن قلم و حرکات 
ظریـف کـودک توجـه داشـته باشـد و بـا حوصلـه و توجـه، نقـاط ضعـف و 

دالیل بدخطی کـودک را در نظر بگیرد.
عالوه بـر ایـن، گاهـی برخـی مشـکالت جسـمانی ماننـد ضعـف بینایـی، 
مشـکالت اسـتخوانی و اختالل در عملکرد انگشـتان، اختالالت رشدی 

ع و یـا مشـکالت روانشـناختی ماننـد  عصبـی مثـل فلـج مغـزی، صـر
بی قراری، بیش فعالی، افسردگی، کم توجهی و تمرکز ضعیف، می توانند 

از عوامـل عمـده در بدخطـی کـودکان باشـند.
انواع مشکالت بدخطی در کودکان و راهکارهای آن

فاصله نویسی: فاصله نویسـی به معنی جا گذاشـتن فاصله زیاد 
میان کلمـات و یـا رعایت نکـردن تفاوت بیـن فاصلـه و نیم فاصله اسـت. 
از عوامـل بـروز ایـن مشـکل، می توانـد سـرعت زیـاد قلـم هنـگام نوشـتن، 
حرکت بیش از اندازه و سریع به طرفین و هماهنگی ضعیف برای نوشتن 
باشد. یکی از راه حل های ساده  برای رفع این مشـکل استفاده از چوب 
کبریت اسـت. برای این کار بعد از نوشـتن یـک کلمه، چوب کبریتـی را به 
صورت عمودی بعد کلمه قرار  دهید و از کودک بخواهید تا بالفاصله بعد 
از چـوب کبریـت، کلمه بعـد را بنویسـد. به همیـن ترتیب از چـوب کبریت 

تا انتهای نوشته استفاده کنید.
کلمـات ناقـص: بعضـی کـودکان در گذاشـتن نقطـه و سـرکش 
مشـکل دارند. ایـن ضعف ممکن اسـت ناشـی از مشـکل بینایی یـا عدم 
تمرکز کودک باشد. پس از بررسی دقیق تر بینایی او می توانید تمریناتی 
را بـرای تقویـت توجهـش انجـام دهیـد. بازی هایـی ماننـد پیـدا کـردن 
تفاوت اشـکال مشـابه و کامل کـردن نقاشـی های نقطه چیـن، می تواند 

به افزایش دقت و توجه کودک کمک کند.
کج نویسـی: از علـل اصلـی کـج نوشـتن، در دسـت گرفتـن محکـم 
مداد و فشـار زیاد انگشـت شسـت، یا در جهت درسـت قرار ندادن کاغذ 
اسـت. برای حل این مشـکل، به کـودک بگویید تا بـازو را هنگام نوشـتن 
بـه بـدن بچسـباند تـا دسـتش انعطـاف زیـادی نداشـته باشـد. بـرای 
جلوگیـری از خـارج شـدن از خطـوط نیـز می توانیـد خط کشـی را در باال و 
پایین خـط قرار دهیـد تـا در صورت منحـرف شـدن، با خط کـش برخورد 

کرده و به مرور نوشتن خود را اصالح کند.

پررنگ یـا کم رنـگ نوشـتن: علت عمـدۀ ایـن اشـکال، فشـار زیاد 
انگشتان به قلم یا قطر کم قلم اسـت. تمرین سـاده و مناسب برای حل 
ایـن مشـکل، آن اسـت کـه کاغـذ را روی فـرش یـا بالـش قـرار دهیـد و بـه 
کودکتان بگویید می خواهیم طوری تمرین کنیم که کاغذ سوراخ نشود 
یـا می توانیـد از کاربـن اسـتفاده کنیـد و بـه او بگویید تا سـعی کنـد طوری 
بنویسـد کـه اثـری زیـر کاربـن بـه جـا نگذاشـته باشـد. بـرای رفـع مشـکل 
کم رنگ نوشـتن نیـز می توانیـد از روش پررنگ کردن کلمـات کمرنگ که 

شما نوشته اید استفاده کنید.
گر کودک کلمات را بیش از اندازه بزرگ  بزرگ یا کوچک نویسـی: ا
یا کوچک می نویسـد، اندازه اسـتانداری را تعیین کنید و بر روی کاغذ به 
صورت کمرنگ به اندازۀ دلخواه خود بنویسید و به کودک تمرین دهید 
تـا روی سرمشـق را پررنـگ کنـد. به مرور بـا مراجعه بـه سرمشـق می تواند 

اندازه نوشتن خود را به اندازه متوسط نزدیک کند.
نامرتب نویسـی: معمـوًال شـیوه نشسـتن نادرسـت و قـرار دادن 
کاغذ، حرکات بسیار کند دست و محکم قرار دادن مداد میان انگشتان 
از علل نامرتب نویسی اسـت. برای بهبود این مشکل، یک سری قوانین 
ک کـن اسـتفاده نکنـد، مـدادش همـواره  تنظیـم کنیـد؛ مثـًال کـودک از پا
نوک تیز باشد، از خط منحرف نشـوند و از ابتدای خط شروع به نوشتن 

کند. 
در قـدم اول آمـوزش خـط، توجـه داشـته باشـید کـه اعتمادبه نفـس و 
احساس کودک به خودش می تواند او را آماده و مشتاق یادگیری بیشتر 
کنـد. کودکتـان را تشـویق کنیـد تـا بـاور مثبتـی نسـبت بـه توانایـی خـود 
داشـته باشـد و برای تشـویق او بیشـتر بـه تالشـش و نه بـه نتیجـه کارش 
توجه کنید و به خاطر داشته باشید که صبور بودن، شرط اول موفقیت 

در آمـوزش کـودکان اسـت.
www.honarezendegi.com :منبع    
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بازنشستگان فوالد 

در طب سنتی ایران دوران زندگی به مراحل  کودکی،   
جوانی، میانسالی و سالمندی تقسیم می شود که از ۶0سالگی 
به بعد فرد به دوران سالمندی وارد می شود که هرکدام از این 
گی خود را  چهار مرحله تدابیر حفظ الصحه )بهداشتی(، ویژ
دارد که هر فرد با رعایت این دستورات و تدابیر بهداشتی 

می تواند دوران زندگی خود را به بهترین نحو طی کند.
سبک زندگی سالم در دوران سالمندی  از منظر طب 

سنتی
باتوجه به اینکه مزاج سالمندان عمومًا سرد و خشک است، هوایی 
گرمی و رطوبت( متناسب این مزاج است. در طب  مشابه با بهار )
سنتی ایران برای داشتن زندگی سالم در سالمندی، رعایت تدابیر 

شش اصل الزم است که عبارتند از:
تغذیه: غذاهای سریع الهضم و مقوی مناسب برای این 
گروه هستند که توصیه می شود در حجم کم و به دفعات میل 
شوند. پرهیز حتی االمکان از مصرف سردیجات پرهیز گردد و 
غ عسلی، آش   غذاهایی مثل گوشت گوسفند و پرندگان، تخم مر
و سوپ های ساده و آبگوشت استفاده شود. همچنین مصرف 
موادی مانند شنبلیله، برگ چغندر، شوید، انگور، مویز، کشمش، 
انجیر، گردو، گالب، عرق بیدمشک، بهارنارنج، عسل و انواع مرباها 

توصیه می شود.
خواب  و بیداری: معموًال سالمندان به دلیل بیماری و 
کیفیت خواب مطلوبی ندارند. توصیه  مشکالت اضطرابی 
می شود سالمندان شام خود را سرشب میل کنند و زود بخوابند. 
نوشیدن شیر گرم می تواند به بهبود خواب کمک کند. به طور 
معمول، طول خواب شبانه در سالمندان کاهش می یابد که البته 

این امر با توجه به مزاج افراد متفاوت خواهد بود.
ورزش و ماساژ:  ورزش، ماساژ و روغن زدن به بدن در هنگام 
صبح در این گروه بسیار مفید است. ورزش سبب افزایش حرارت 
غریزی می شود و الزم است هر سالمند متناسب با شرایط 
جسمانی خویش ورزش کند که از آن جمله می توان به ورزش های 

هوازی ازجمله پیاده روی اشاره کرد.
یبوست: تعادل بین ورود و خروج مواد در بدن بسیار مهم 
است. یبوست یکی از مشکالت شایع دوران سالمندی است. 
تغذیه سالم و فعالیت بدنی منظم می تواند در رفع این مشکل مؤثر 
باشد. پرهیز از مصرف مواد یبوست زا، استفاده از انواع آش  و 
کشیر، انجیر، اسفناج و...( می تواند  سوپ ها و مصرف ملینات )خا

به پیشگیری و بهبود یبوست کمک کند.
حاالت روحی: سالمندان معموًال به دلیل ازدواج فرزندان، 
کناره گیری از محیط کار، از دست دادن همسر و هم سن وساالن 
خود، بیماری ها، افت توانمندی ها، به تدریج از اجتماع دور 
می شوند که این موضوعات می توانند هریک زمینه ای برای ابتال 
یا تشدید اختالالت روحی سالمند ازجمله افسردگی و اضطراب 
شود. ارتباط داشتن با اطرافیان، تفریح و انجام اعمال ذهنی مانند 
مطالعه، در نشاط سالمندان بسیار مؤثر است. همچنین مصرف 
موادی مانند گالب، بهارنارنج، فالوده سیب، زعفران، بیدمشک 

و سیب می تواند به بهبود این امر کمک کند.
عوارض استفاده از داروهای گیاهی و اعمالی مانند 

حجامت در سالمندان
به دلیل ضعف قوای بدنی، کاهش عملکرد ارگان ها ازجمله 
کلیه، کبد و دستگاه گوارش همچنین مصرف داروهای مختلف 
الزم است از مصرف خودسرانه  داروهای گیاهی- با این توجیه 
که داروهای گیاهی بدون خطر و عارضه هستند- پرهیز شود. 
از سویی، به جهت کاهش خونسازی مؤثر در دوران سالمندی 
اعمالی مانند حجامت که امروزه باب شده، بعد از 60سالگی 
ممنوع است و در صورت نیاز باید با احتیاط و حتمًا با مشورت 
پزشک انجام شود، در غیر این صورت می تواند سالمت سالمندان 

را به خطر اندازد.
www.asriran.com :منبع    
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تیم فوتسال زیر 40 سال صنعت فوالد مبارکه برای 
پنجمین بار پیاپی جام قهرمانی مسابقات فوتسال 

ایمیدرو را باالی سر برد.
در این مسابقات که از سوم تا یازدهم اسفندماه به میزبانی جزیره کیش 

برگزار شد، 7 تیم حاضر به صورت دوره ای با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در این دوره از رقابت ها تیم صنعت فوالد مبارکه با انجام 6 بازی و کسب 12 
امتیاز اول به مقام نخست و تیم فوالد خراسان با کسب 11 امتیاز و تفاضل 
گل 4 + به مقام دوم و فوالد هرمزگان میزبان این مسابقات هم با کسب 11 

امتیاز و تفاضل گل ۳+ به مقام سوم دست یافتند.
بازیکنان: رسول خدادادی؛ محسن باقری؛ کیانوش قشالقی؛ سید 

حسین حسینی؛ سعید بهادران؛ محمدرضا رحیمی؛ مهدی انتظاری؛ 
هادی حاتمی؛ مجتبی قنبری؛ مهرداد سلحشوری؛ محمد سلحشوری؛ 
محمد جباری؛ محمد اسماعیل زاده؛ داوود کاظمی؛ علی جعفری؛ بهروز 

محمدی؛ مهدی کریمی؛ ابراهیم مرکزی.
مربی: محسن باقری؛ سرپرست: رسول خدادادی  

شمشیر طالیی ها به تیم ملی رسید
مراسم سالگرد شهادت کاپیتان سپاهان برگزار شد

هفت بانوی شمشیرباز طالیی پوش به اردو تیم ملی شمشیربازی 
فراخوانده شدند.به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه 
سپاهان، خانم ها ریحانه رضایی و سمیرا سید حسینی در اسلحه اپه، 
هانیه خوشخواهی، کیمیا معتمدی، مبینا مقدسی تبار در اسلحه فلوره 
و کیانا باقرزاده و نرگس چترایی در اسلحه سابر به اردوی شش روزه )۱۰ 
تا ۱5 اسفندماه( انتخابی تیم ملی به منظور اعزام به مسابقات پیوستند.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، مراسم سالگرد 
شهادت سردار بزرگوار حسن غازی کاپیتان اسبق تیم فوتبال سپاهان 
در گلستان شهدای اصفهان با حضور خانواده شهید، مسئوالن استانی، 
مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، مدیریت امور فرهنگی باشگاه و 
سایر اقشار مردم برگزار شد. سردار شهید حسن غازی بازیکن و کاپیتان 
اسبق فوتبال سپاهان اصفهان یکی از معماران اصلی سامانه موشکی 
ایرانی در سپاه پاسداران انقالب اسالمی در دوره جنگ تحمیلی بود.

 ورزش              ورزش             

پنجمین قهرمانی متوالی تیم فوتسال صنعت فوالد مبارکه در مسابقات ایمیدرو

فوتسال  کشوری  مسابقات  از  دوره  اولین  در 
پیشکسوتان ایمیدرو که به میزبانی جزیره کیش 
برگزار شد، تیم فوتسال پیشکسوتان صنعت فوالد 

مبارکه به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.
 در این دوره از رقابت ها که از سوم تا یازدهم اسفندماه و با حضور 
11 تیم برگزار شد، تیم مس سرچشمه به عنوان قهرمانی، فوتسال 
پیشکسوتان صنعت فوالد مبارکه به عنوان نایب قهرمانی و مس 

سونگون نیز به کسب عنوان سومی نائل آمدند.

مهدی ریاضی و بهنام اورنگی به ترتیب به عنوان سرمربی و مربی و 
احمدرضا خالویی نیز سرپرستی تیم صنعت فوالد مبارکه را بر عهده 
کویی نیز به عنوان تدارکات در کسب این  داشتند و سید مسعود تنبا

موفقیت ایفای نقش کرد.
بازیکنان: رضا رجبی؛ کیوان الهی؛ عباس مارانی؛ رسول صفری؛ علی 
نادری؛ حمید رضایی؛ حمید حیدری؛ مسعود نیکزاد؛ عباسعلی 
کردوالی و  ؛ جان محمد استکی؛ مهدی براهیمی؛ رضا بهزادی پور

عبداله نجفی.

سه ووشوکار ارزشمند تیم فوالد مبارکه سپاهان و 
تیم ملی مدال ها و ۲0 درصد پاداش قهرمانی خود 

را به مردم زلزله زده خوی اهدا کردند.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، پانزدهمین 
دوره رقابت های لیگ برتر ووشو بانوان با معرفی قهرمان این دوره 
به پایان رسید و دختران سپاهانی با برتری قاطع به آسانی پنجمین 

جام قهرمانی لیگ برتر ووشو بانوان را باالی سر بردند.
شهربانو منصوریان، الهه منصوریان و سهیال منصوریان سه ووشوکار 
ارزشمند تیم فوالد مبارکه سپاهان و تیم ملی ایران پس از کسب 
پنجمین مقام قهرمانی به همراه تیم پرستاره سپاهان در این دوره 
از رقابت ها مدال ها و 20 درصد پاداش قهرمانی خود را به مردم 

زلزله زده خوی اهدا کردند.

 سـه بازیکـن تیـم والیبـال آتیه سـازان سـپاهان 
بـه اردوی انتخابـی تیـم ملـی زیـر ۱۶ سـال دعـوت 

. ند شـد
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان از ۳ بازیکن 
آتیه سازان سپاهان جهت شرکت در اردوی انتخابی تیم ملی 
والیبال زیر 16 سال که 10 و 11 اسفند در تهران برگزار می شود، دعوت 

، امیرعباس اشراقی  به عمل آمد. ایمان مجیدی، پارسا گله دار
گردان محسن مهنام، ۳ بازیکن سپاهانی دعوت شده به این  شا

اردو هستند.
گفتنی است روند شناسایی بهترین بازیکنان با برگزاری 10 اردوی 
گزینشی و سفر کادر فنی تیم والیبال زیر 16 سال به استان های 
مختلف پایان یافت و 150 بازیکن را به اردوهای انتخابی دعوت کرد.

پیشکسوتان صنعت فوالد مبارکه نایب 
قهرمان مسابقات فوتسال ایمیدرو

یان مدال ها و پاداش خود را  خواهران منصور
برای کمک به مردم خوی اهدا کردند

دعوت سه نوجوان  از تیم والیبال 
تیه سازان سپاهان به تیم ملی آ

محمدجواد اعرابی، همکار گرامی شاغل در ناحیه آهن سازی، در نهمین دوره مسابقات پرورش اندام کشور رشته ماسکوالر به کسب مقام سوم 
استان نائل آمد.

محمد جمشیدیان، فرزند همکار گرامی علی جمشیدیان، شاغل در تعمیرات ریخته گری، در مسابقات کاراته رشته کاتا شهرستان نجف آباد به 
عنوان نایب قهرمانی دست یافت.

رشید ایرانپور، فرزند همکار گرامی محمدرضا ایرانپور، شاغل در ناحیه انرژی و سیاالت، در مسابقات قهرمانی هنرهای فردی و زورخانه ای رشته 
سنگ نونهاالن شهرستان مبارکه مقام اول را به دست آورد.

مهدی کریمیان، فرزند همکار گرامی بازنشسته محمد کریمیان، در اولین دوره مسابقات مجازی قهرمانی کشور رشته کاتا موبودو هنرهای فردی 
به کسب عنوان اول مفتخر شد.

موفقیت همکاران و فرزندان کارکنان در میادین گوناگون ورزشی

مهدی کریمیان رشید ایرانپور محمد جمشیدیان محمدجواد اعرابی

موفقیت

برگزیدگان پایگاه استعدادیابی

 امور ورزش فوالد مبارکه

نفرات برتر

نوشا نصری، فرزند همکار  گرامی  قاسم نصری ،
شاغل در حسابداری مشتریان

امیر علی قاسمی،  فرزند همکار  گرامی سعید قاسمی
شاغل در  فوالد سازی

هادی و حمید امیریان، فرزندان  همکار  گرامی عبدالرضا امیریان 
شاغل در  فنی و  پشتیبانی

علیرضا مختاری،  فرزند همکار  گرامی امیر مختاری 
شاغل در مجتمع فوالد سبا

النا کارکوب،  فرزند همکار  گرامی مسعود کارکوب،
شاغل در نورد گرم

برگزاری تست انتخابی

 تیم های کوهنوردی صنعت

به اطالع کلیه همکاران ارجمند می رساند امور ورزش فوالد   
مبارکه در نظر دارد جهت عضویت در تیم های کوهنوردی سال 
1402، از افراد واجد شرایط ثبت نام به عمل آورد؛ بنابراین 
متقاضیانی که مدرک کارآموزی کوه پیمایی، سنگ نوردی و برف 
و یخ از فدراسیون کوهنوردی جمهوری اسالمی ایران اخذ 
نموده اند، می توانند جهت انجام تست انتخابی، روز پنجشنبه و 
جمعه در تاریخ های 1401/12/18 و 1401/12/19، در محل آزمون 
به نشانی بهارستان، انتهای خیابان ایثار، جنب مجتمع ورزشی 
کتوس مراجعه کنند.جهت هماهنگی و کسب اطالعات بیشتر  کا
با شماره داخلی 52051 و با شماره تلفن همراه 091۳9600174 

جناب آقای امامی تماس حاصل فرمایید.

اطالعیه

   خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش

موفقیت فرزند یکی از کارکنان شاغل 
در شرکت فوالد امیرکبیر کاشان

موفقیت

سپنتا پدرام فر، فرزند همکار ارجمند رضا پدرام فر، شاغل 
در آزمایشگاه و کنترل کیفی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان در 
مسابقات آزاد هانمادانگ خردساالن، رده کمربند مشکی، آیتم 

گی استان اصفهان، به کسب عنوان اول نائل آمد. ممدولیو چا



امام صادق )علیه السالم(:
گر از عمر دنیا تنها یک روز مانده باشد، خداوند آن روز را آن قدر  ا

طوالنی می کند تا قائم ما اهل بیت)علیه السالم( ظهور یابد. 
1821202118191614 05754432
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حدیث

 فرهنــݡگــــی

  دوازدهمین امام شیعه و چهاردهمین 
معصوم خاندان رسالت، حضرت مهدی)ع( 
در سپیده دم نیمه شعبان سال ۲۵۵ هجری در 
شهر ســامرا دیده به جهان گشــود. با تولد او 
انتظار تحقق مژده ای که پیامبر و امامان از دو 
قرن پیشتر داده بودند سر آمد و گام او زمین را 

برکت بخشید. 
پدرش امام حسن عسکری)ع( و مادرش نرجس 
است که نام اصلی وی ملیکه، دختر یشوعا فرزند 
قیصر روم بود. وجود آن امام، مشــخصات وی، 
گــی اصحابــش و چگونگی  مــژدۀ ظهــورش، ویژ
حکومتــش در روایــات بســیاری در کتاب هــای 

شیعه و اهل سنت نقل شده است.
مرحوم ثقة االسالم نوری در بیان اسماء شریفه 
امام عصر)ع(، با استناد به روایات و کتب آسمانی 
پیشین و تعبیرات راویان و تاریخ نگاران، تعداد 
182 اســم و لقب بــرای حضــرت مهــدی)ع( ذکر 
می کند که از میان اســامی آن حضــرت می توان 
به محّمد، احمــد، عبــداهلل، محمــود، مهدی، 
برهــان، حّجــت، حامــد، خلــف صالــح، داعــی، 
غایب، قائم، منتظر و... اشــاره کرد. ابوالقاســم، 
ابوعبــداهلل، اباصالح و... نیز برخــی از کنیه های 

ایشان هستند.
حضرت مهدی)ع( پس از شــهادت پدر در سن 
پنج سالگی به امامت رسید. بعد از شهادت امام 
عسکری)ع( کم کم این خبر پخش شد که از آن 
امام)ع( پسری متولد شــده و او امام دوازدهم و 
»مهدی موعود« است. پخش این خبر موجب 
هراس در بین عباسیان شد؛ و مأموران معتمد 

گوســت برابــر بــا ۲۱ مردادمــاه  روز ۱۲ آ  
توسط سازمان جهانی یونسکو به عنوان روز 
جهانی جوان نام گذاری شده اســت؛ ولی در 
ایران روز ۱۱شعبان مصادف با میالد حضرت 
)ع(، فرزنــد امــام ســوم شــیعیان  کبــر علی ا

به عنوان روز جوان انتخاب شده است. 
کبر)ع( در مکتب انسان ساز پدر، شیوه های  علی ا
صحیــح دفــاع از مکتــب و اطاعــت از امامــت و 
حمایت از آرمان های مقــدس آن را آموخت. در 
روز عاشــورا اولین نفر از بنی هاشــم بــود که پس 
از مبــارزۀ جانانــه جام شــهادت ســر کشــید و با 
کاری هایــش در روز عاشــورا جاودانــه شــد و  فدا

درس های بسیاری به جوانان داد.
کبر)ع( در   بنا به احادیث موجود، حضرت علی ا
سال ۳۳ هجری متوّلد شد. کنیۀ او ابوالحسن و 
مادرش لیال دختر ابی ُمّره بود. علت نامیده شدن 
کبر)ع( به »علِی بزرگ تر«، این بود  حضرت علی ا
که امام حسین)ع( به دلیل شدت عالقه ای که 
به نام پدر بزرگوارش داشــت، نام ســه فرزند پسِر 
خود را »علی« گذاشــت. از این رو، اّولی به »علِی 
بزرگتــر« و دومــی بــه »علــِی میانــه« و ســومی به 
»علِی کوچکتر« معروف شد. دربارۀ سن حضرت 
کبر در هنگام شــهادت در کربــال، اختالف  علی ا
نظــر وجــود دارد و تــا 28 ســال هم گزارش شــده 
اســت؛ لیکن بنا بر نظریۀ مشهور، ایشــان بزرگتر 
از امام زین العابدین)ع( بوده اســت و باتوجه به 
مدارک موجود مبنی بر والدت او در زمان خالفت 
عثمان، 25ســالگی حضرت در وقت شــهادت، 

درختکاری در ایران دارای پشتوانه  ای   
غنی از عالیق ملی و سنت های تاریخی است. 
تاریخ نشان می دهد که ایرانیان باستان، در 
به درختکاری  و مراسم خاصی  جشن ها 
ک و زراعت احترام  می پرداختند و به خا
می  گذاشتند. در ایران از روز ۱۵ تا ۲۲ اسفندماه 
به عنوان »هفته منابع طبیعی« نام گذاری شده 
که نخستین روز این هفته یعنی ۱۵  است 
اسفند »روز  درختکاری » است. روز درختکاری  
ابتدا در سال ۱۸۷۲ و در ایالت نبراسکای آمریکا 
و در تاریخ ۱0 آوریل )۲۱ فروردین( برگزار شد و 
گفته می شود که در آن روز بیش از یک میلیون 
درخت کاشته شده، اما بعد از مدتی این تاریخ 
به آخرین جمعۀ ماه آوریل انتقال یافته است.

امروزه بیشتر کشورهای دنیا روز درختکاری 
را محترم می شمارند و در این روز به کاشتن 
درخت ها و نهال های متفاوت اقدام می کنند. 
البته تاریخ این روز باتوجه به آب و هوای هر کشور 
متفاوت است و بیشتر سعی می کنند تا در موقعی 
از سال این کار را انجام دهند که درخت قابلیت 
رشد کردن را داشته باشد. در کشور ما در روز 15 
اسفندماه، مردم با حضور در پارک ها، جنگل ها 

والدت امید عالم 
یت؛ امام زمان)ع( بشر

والدت حضرت 
)ع( و روز جوان علی اکبر

 روز درختکاری

مناسبت

مناسبت

مناسبت شهید

شــهید عبــداهلل میثمــی ســال ۱334 ه ش در 
خانــواده ای مؤمن در شــهر اصفهان متولد شــد. از 
نوجوانی شور و عالقه خاصی به مسائل مذهبی و 
ترویــج و تبلیغ علــوم الهی داشــت و شــاید همین 
گیری دروس حوزوی و ورود به  انگیزه او را در مسیر فرا

سلک روحانیت و طلبگی قرار داد.
شهید میثمی که ســی ماه از عمر پرثمرش را در زندان 
ستم شــاهی به ســر برده بود، در ســال 1۳57 به دنبال 
مبارزات قهرمانانه ملت رشید ایران به رهبری حضرت 
امام خمینــی )ره( از زندان آزاد شــد و پــس از رهایی، با 
روحیه انقالبی خود در جهت به ثمر رســیدن انقالب 
اسالمی از اهدای هر آنچه در توان داشت دریغ نکرد. 
پس جهت ادامه تحصیل به حوزه علمیه قم رفت و از 
محضر اســاتید بزرگوار کسب علم کرد. ســپس در کنار 
دوست دیرینه اش روحانی شهید مصطفی ردانی پور 
و برای یــاری رســاندن بــه این نهضــت الهــی، مدتی را 
در کردســتان گذراند و از آنجا به دنبال تشــکیل سپاه 
در یاســوج، به آن شــهر عزیمت کرد، تا در کنــار عزیزان 
پاسدار به سازماندهی و ارشاد عشایر محروم بپردازد. 
این شهید سعید عالوه بر خدمت در سپاه، در تشکیل 
بسیاری از نهادهای انقالب اسالمی در استان کهگیلویه 
و بویراحمد نقش بارزی داشت و همواره مورد مشاوره 

مسئولین استان قرار می گرفت. پس از سی ماه خدمت 
و تــالش شــبانه روزی در آن منطقــه محروم، از ســوی 
نماینده حضرت امام )ره( در سپاه، به عنوان مسئول 
دفتر نمایندگی حضرت امام )ره( در منطقه نهم )فارس، 

بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد( منصوب گردید.
 شــهید میثمــی از آغــاز جنــگ تحمیلــی عــراق علیــه 
جمهوری اســالمی ایران، جنگ را یک نعمــت بزرگ و 
یک سفره  گســترده  الهی می دانســت و معتقد بود که 
هرکس بیشتر بتواند در جنگ شرکت کند، از این سفره  
الهی بیشتر بهره برده اســت. برای همین در بسیاری 
از مناطــق عملیاتی حضــور فعال داشــت و یکــی از آن 
صحنه ها این بود که برادرش در مقابل چشمانش در 

تپه های شهید صدر به شهادت رسید.
به تأسی از حضرت امام )ره( و رهبر و مقتدایش معتقد 
بود که جنگ در رأس همه  امور اســت و بقیه  مســائل 
در مرحله  بعد؛ بنابراین بسیار مشتاق بود که همیشه 
در جبهــه بمانــد، تــا اینکــه از طــرف حجت االســالم و 
المسلمین شهید محالتی، نماینده  حضرت امام )ره( 
در ســپاه به مســئولیت نمایندگی امــام )ره( در قرارگاه 
خاتم االنبیــاء )ره( کــه قــرارگاه مرکــزی و هدایت کننده 
تمامی نیروهای سپاه و بسیج و سایر نیروهای مردمی 
بود برگزیده شــد تا با حضور در میان برادران ســپاهی، 

میثمی عبداهلل  شهید 

یه خبری »شرکت فوالد مبارکه اصفهان« نشر
 شماره  1317 
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بسیجی و ارتشی، شمع محفل رزمندگان و مایه قوت قلب آنان باشد.
حجت االسالم میثمی که با عالقه و عشق بی نظیر این سنگر را انتخاب 
کرده بود، در آن شرایط حساس در کنار فرماندهان و رزمندگان، توانست 
نقش مهمی را در انســجام نیروها و رشــد معنویات در جبهــه ایفا کند. 
سخن او همواره و به خصوص در خطوط مقدم نبرد و شب های عملیات 

الهام بخش رزمندگان و مسؤوالن جنگ بود.
میثمی ســرانجام همان طــور کــه در شــب دوم عملیــات کربــالی 5 به 
دوستان گفته بود: »من در این عملیات اجر خودم را از خدا می گیرم.« 
در سحرگاهان روز نهم بهمن ماه، وعده الهی تحقق یافت و در منطقه 
عملیاتی »کربالی 5«، از ناحیه سر مورد اصابت ترکش قرار گرفت و روز 12 
بهمن ماه سال 1۳65 مطابق با دوم جمادی الثانی که مصادف با شب 

شهادت حضرت زهرا )ع( بود به شهادت رسید.
www.isna.ir :منبع   

عباســی درصدد یافتن ایشــان برآمدنــد، ولی موفق 
نشدند. بنابراین به اذن خدا، غیبت صغرِی حضرت 
مهدی)ع( بعد از شــهادت امام حسن عسکری)ع( 
آغــاز شــد و 69 ســال طول کشــید و غیبت کبــری که 
تا زمان ظهــور آن حضــرت ادامه خواهد داشــت. در 
دوران غیبت کبری ارتباط ظاهری امام با مردم قطع 
گردیده و شــیعیان بــرای امــور دینی باید بــه عالمان 

شیعه مراجعه کنند.
بزرگان دین و علما به عنوان وارثان و مروجان حقیقی 
آموزه هــای غنی اهــل بیــت)ع(، اهتمام ویــژه ای به 
احیای سا لروز تولد این حضرت در شب نیمه شعبان 
دارند و عموم مؤمنین و منتظران امام عصر)ع( را به 
بزرگداشــت این شــب و دعا برای ســالمتی و تعجیل 
در ظهــور ایشــان دعــوت کرده انــد. نیمــۀ شــعبان، 
برای مردم کشور ما روز امید اســت. عالوه بر برگزاری 
جشن های مختلف، روزه گرفتن، آذین بندی، پخش 
نــذورات، مولودی خوانــی، اجــرای موســیقی های 
محلی و زیارت اهل قبور، جزء برنامه هایی است که در 
نیمۀ شعبان انجام می شود و هر کدام از آن ها می تواند 
گانه، به عنوان مراسم و میراث معنوی ثبت شود،  جدا
کنون فقط کّلیت نیمۀ شعبان ثبت شده است  ولی ا
تا دربارۀ بخش های مختلف آن مطالعه و مراسم روز 

امید ایرانیان برای آیندگان ثبت شود.
 www.qurantv.ir :منبع    

واقع بینانه تر به نظر می رســد. تربیت شایســته امام 
کبر)ع( بــه بهترین  حســین)ع( ســبب شــد که علی ا
صفات کمال آراسته شود. عواملی همچون اصالت 
خانوادگی، تربیت و وراثت، کســب علــم و فضایل که 
از عناصر تشکیل دهنده شــخصیت هر کس است، 
در وجود و زندگی او فراهم بود. خلق وخوی او و رفتار 
و حرکات و ادب و متانتش در حّد اعالی برجستگی 
و درخشــندگی بــود. آن گونــه کــه نقــل شــده اســت، 
رفتارش یادآور حرکات و رفتار پیامبر خدا)ص( بود و 
این امر سبب می شد تا با دیدن چهرۀ او، یاد حضرت 

محمد)ص( در ذهن  یارانش زنده شود.
)ع( در واقعــۀ عاشــورا، از ارکان  کبــر حضــرت علــی ا
کید او بر  سپاه امام حســین)ع( به شــمار می رفت. تأ
حق مــداری و دفاع از حق تــا ایثار جــان، اذان گفتن 
بــرای اقامــه جماعــت بــه امامت امــام حســین)ع(، 
برعهده گرفتن مســئولیت آب رسانی به خیمه ها در 
شب عاشورا و داوطلب شــدن ایشان برای شهادت 
پیش از دیگر فرزندان بنی هاشم، از ویژگی های این 
فرزند برومند سّیدالشهدا)ع( است. بنابراین وجود 
کبر)ع( الگویی ارزشمند برای جوانان  حضرت علی ا
محسوب می شود و چنانچه ایشان سرمشق و اسوه 
قرار بگیرند می توانند راهنمای جوانان برای رسیدن 

به سر منزل سعادت باشند.
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و اقصی نقاط شهر به کاشت نهال های جوان اقدام 
کاشت درخت به  می کنند. ایرانی ها هر سال با 
استقبال سال نو می روند و درواقع با این کار نمادین 

در آستانۀ بهار، زندگی را به زمین بازمی گردانند. 
امروزه با صنعتی شدن جوامع بشری، درختان 
نقش مهم تری در زندگی بشر ایفا می کنند. درختان 
از سویی مقدمات پیشرفت بیشتر صنعت و فناوری 
را موجب می شوند و منابع تأمین کننده محصوالتی 
،  الوار و  نظیر وسایل چوبی، مبلمان، لوازم التحریر
هزاران محصول دیگر محسوب می شوند و از سوی 
دیگر به منزلۀ ریه های یک شهر تلقی می شوند و 
نقش مهمی در تأمین سالمت اعضای جامعه را ایفا 
می کنند. روز درختکاری بهانه ای است برای این که 
ما به محیط زیست احترام بگذاریم و در جهت احیاء 

و حفظ و نگهداری آن تالش کنیم. 
www.tasvirezendegi.com :منبع  

متن نگار

معرفی کتاب

نویسنده:
دنیل والتر
مترجم:

 سید تیمور سیدی اصل، 
علیرضا نظری انامق
ناشر:
گاه  انتشارات اندیشه آ

هر سال، پیش از شروع سال جدید فهرستی 
بلندباال از اهدافتان را یادداشت می کنید، اما هرگز به 
آن ها نمی رسید؟ روزی نیست که تصمیم نگیرید از 
شنبه ورزش کردن را شروع کنید، اما »شنبه موعود« 
هیچ گاه فرانمی رسد؟ کارهای عقب افتاده و روی هم 

تلنبارشده لحظه ای رهایتان نمی کند؟
گر با هرکدام از جمالت باال احساس هم ذات پنداری  ا
کرده اید، باید به شما بگوییم همه آنچه نیاز دارید 
در کتاب »قدرت انضباط شخصی« با عنوان فرعی 
»چگونه از خودکنترلی و استحکام روانی برای رسیدن 
به اهدافتان استفاده کنید« خواهید یافت. دنیل 
والتر )Daniel Walter( از طریق این کتاب به شما 
کمک می کند تا با خودکنترلی به آنچه همیشه در سر 
می پرواندید، دست یابید. هدف شما، هر چه که باشد،  
از ترک سیگار و شروع یک رژیم غذایی سالم گرفته،  تا 
، تفاوت چندانی  ارتقای شغلی و کسب درآمد بیشتر
ندارد. تمام آنچه برای رسیدن به آن نیاز دارید، مهارت 
»انضباط شخصی« است.از طریق انضباط شخصی و 
خودکنترلی قادر خواهید شد که توانایی های خود را از 
قوه به فعل برسانید و به فردی استثنایی تبدیل شوید. 
ایجاد عادات جدید و دگرگون کننده، به دست آوردن 
درکی بهتر از انضباط شخصی و اهمیت آن در زندگی و 
خودکنترلی تنها قسمتی از دستاوردهای بی شماری 

است که نگارنده این کتاب به شما وعده می دهد.

اثر حاضر اولین بار در سال 2020 منتشر و با استقبال 
مخاطبان به مواجه شد. نثر روان و زبان شیوای 
نویسنده، ازجمله مواردی است که کتاب قدرت 
انضباط شخصی را از سایر آثار مرتبط با خودسازی 
متمایز کرده است. دنیل والتر نویسنده ای کانادایی 
است که دارای روحیه ای بلندپروازانه است و اشتیاق 
بسیاری برای کمک به مردم برای انجام کارهای 
بیشتر دارد. دنیل برای کسانی که به دنبال بهبود 
، ایجاد عادت های قوی و افزایش ظرفیت  تمرکز
حافظه هستند می نویسد. او مأموریت خود را به 
ک گذاشتن تجربیات و تحقیقات جامعش  اشترا
در مورد به تعویق انداختن کارها و حواس پرتی های 

روزمره می داند.
بخش هایی از کتاب:

- فقط یک تفاوت بین افراد موفق و ناموفق وجود 
دارد و آن عادت هایی است که هرکدام از آن ها هرروز 

دنبال می کنند.
- عادت های شما جزئی از شخصیتتان هستند و 
برخی از افراد از اینکه با عادت خاصی شناخته شوند به 

خودشان افتخار می کنند.
- یک فرد دارای انضباط شخصی، اعتمادبه نفس 
دارد زیرا صرف نظر از اینکه در آن لحظه در کجا قرار 
دارد، می داند که بهترین نسخه ای از خود است که 

می توانست باشد.
- افراد به این دلیل به راحتی آزرده می شوند که به خود 
اطمینان ندارند. آن ها نمی دانند چه کسی هستند یا 

برای چه هدفی تالش می کنند.
- شما می توانید با شکستن اهداف بلندمدتتان 
به گام های کوچک و تعیین هدف های روزانه برای 
خودتان، به آن ها برسید. یک رؤیای بزرگ ممکن است 

دلهره آور به نظر برسد.
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شخصی انضباط  قدرت 
  های پاور

معرفی فیلم

معرفی اپلیکیشن

هادی محمدپور کارگردان فیلم های پاور، در نخستین تجربه 
فیلمسازی اش به سراغ یک فیلم جنگی رفته و از رشادت های پدافند 
هوایی صحبت کرده است. این فیلم داستان رشادت های پدافند 
هوایی ارتش در عملیات والفجر ۸ و طرح ابتکاری شهید منصور ستاری 

را به تصویر کشیده است.
کتورهایی است که در سینما با  قهرمان فیلم یکی از برجسته ترین فا
مخاطب ارتباط برقرار می کند. ما طی هشت سال دفاع مقدس قهرمانان 
بسیاری داشتیم که بسیاری  از آنان شناخته نشده اند. شناخت این 
قهرمانان برای جوانان مهم و ضروری است. اولین فیلمی که به زندگی 
شهید ستاری پرداخته، فیلم »منصور« ساختۀ سیاوش سرمدی است 
که زندگی و فعالیت این شهید واالمقام را به تصویر کشیده است. فیلم 
سینمایی های پاور، دومین فیلمی است که راجع به زندگی حرفه  ای شهید 
منصور ستاری ساخته شده است. شایان ذکر است که با وجود قهرمان 
داستان یعنی شهید ستاری، این فیلم یک فیلم بیوگرافی نبوده و در آن 

شخصیت پردازی صورت نگرفته و بیشتر به عملیات توجه شده است.
در این فیلم اتابک نادری نقش شهید منصور ستاری و علی رام نورایی 
نقش شهید عباس بابایی را ایفا کرده اند. فرزاد حسنی، سپیده خداوردی، 
مهرداد ضیایی، مجید پتکی، الناز اسماعیلی، رضوان خدامی، آرمان جوکار 

و هادی محمدپور از دیگر بازیگران این فیلم هستند.
www.filimo.com :منبع   

»متن نگار« یک اپلیکیشن ایرانی و پرطرفدار در زمینۀ  ساخت 
عکس نوشته ها و تایپوگرافی های اختصاصی است که صفر تا صد 

ساخت و طراحی آن براساس سلیقۀ کاربران انجام می شود.  
متن نگار دارای تصاویر پس زمینۀ مختلفی است که از بخش نگارخانه آن 
قابل مشاهده و دانلود هستند. بیش از 1000 تصویر متنوع در این قسمت 
قرار داده شده است که می توانید از میان آن ها عکس های دلخواه خود را 
پیدا کرده و بر روی آن ها متن های خاصتان را بنویسید. شما همچنین 
می توانید از عکس های موجود در گالری گوشی خودتان نیز استفاده 
کنید و تنها به عکس های نگارخانه محدود نیستید. پس از انتخاب عکس 
مناسب، نوبت به نوشتن متن بر روی آن می رسد. از نقاط قوت اپلیکیشن 
متن نگار، فونت های موجود در آن است؛ به گونه ای که بیش از 250 فونت 
فارسی و انگلیسی در اختیار کاربران است و هرکسی با هر سلیقه ای را تحت 
پوشش خود قرار می دهد. بنابراین باتوجه به متن و تصویر پس زمینۀ خود 
می توانید فونت مورد نظر را پیدا و شروع به نوشتن کنید. البته قابلیت  های 

کاربردی و ابزارهای دیگری نیز در اختیار شما قرار دارد.
این اپلیکیشن دارای بخشی به نام »جامدادی« است که در آنجا 
ح های  می توانید ابزار مورد نیاز کار خود ازجمله قلم های متنوع، طر
الیه باز، پس زمینۀ فانتزی، برچسب های زیر متن و غیره را دانلود کرده و از 
آن ها برای ویرایش حرفه ای تصویرهای خود استفاده کنید. در کنار این 
ک کن، سایه زنی و چندین  قابلیت ها همچنین می توانید از پالت رنگی، پا
گر به دنبال برنامه ای کاربردی و کامل  ابزار دیگر استفاده کنید؛ بنابراین ا
جهت نوشتن متن بر روی عکس های دلخواه خود هستید، حتمًا این 
اپلیکیشن ایرانی دانلود کنید و از قابلیت های منحصربه فرد آن لذت ببرید.
www.myket.ir :منبع   

        کارگردان:    هادی محمدپور




