
یادداشت مدیر مسئول

اولین سال قرن 14 هجری شمسی برای گروه فوالد مبارکه در حالی سپری 
شد که گزارش ها و عملکردها نشان می دهد این گروه معظم صنعتی سالی 
موفق، پرثمر و درخشان را پشت سر گذاشته است، سالی با دستاوردهای 
، غیرقابل باور و پرافتخار در تولید، توسعه و بومی سازی. همین  چشمگیر
دستاوردهاست که این شرکت را به الگوی موفق بنگاه داری بدل ساخته و 
مسیری برای تحقق رؤیای ساخت ایران اسالمی با توان داخلی فراهم کرده 

است.
در سال 1401، جهادگران صنعت فوالد و فرماندهان نبرد اقتصادی با شجاعت در 
مقابل نظام سلطه جهانی ایستادند و با وجود تحریم ها و فشارهای همه جانبه و 
محدودیت ها و کاستی ها، با عزم و تدبیر مثال زدنی و جسارت و همت مضاعف، 
تحوالتی را در عرصه تولید و خدمت رقم زدند و به نماد تحقق شعار سال، یعنی 

»تولید؛ دانش بنیان؛ اشتغال آفرین« مبدل شدند.
کنون تنها یک کارخانه تولیدی صرف نیست، بلکه معمار  فوالد مبارکه هم ا
بزرگ صنعت فوالد کشور است که ضمن التزام به توسعه کّمی و کیفی پایدار و 
متوازن، خود را در همه حال به مسئولیت در قبال صنعت، اقتصاد، فرهنگ و 
اجتماع متعهد می داند و عالوه بر این، در برابر نسل های آینده نیز احساس 

مسئولیت می کند.
انتخاب عنوان یکی از 10 شرکت برتر و موفق ایرانی با کسب رتبه اول باالترین 
ارزش افزوده، برخورداری از بیشترین سودآوری در میان شرکت های ایرانی، 
کسب رتبه اول فروش در گروه فلزات اساسی و رتبه چهارم در شرکت های ایرانی، 
کسب رتبه چهارم اشتغال زایی در کشور و دست یابی به رتبه نهم بیشترین دارایی 
در میان شرکت های کشور ازجمله توفیقاتی بوده که فوالد مبارکه در سال 1401 

موفق به احراز آن ها شده است.
تولید کّمی و کیفی فوالد مبارکه در سال 1401 افتخارات بی مانندی را رقم زد و این 
مجموعه صنعتی با عبور از تولید 10 میلیون تن فوالد خام  تاریخ ساز شد. نکته 
حائز اهمیت این است که برای رسیدن به این رکورد، 4۵ رکورد روزانه، ۲0 رکورد 
ماهانه و ۲ رکورد سالیانه  از جمله رکورد عبور از 7 میلیون تن تختال  در شرکت 

فوالد مبارکه به ثبت رسیده است.
افزایش بهره وری، بهینه سازی و استفاده از ظرفیت های موجود برای افزایش 

تولید و همچنین تولید محصوالت با گریدهای ویژه از دیگر توفیقاتی بود که در این 
سال به دست آمد که از آن میان می توان به تولید ورق فوالد زنگ نزن، ورق کورتن، 
الکتریکی، آجدار و ... به عنوان شاخص اشاره کرد و آن ها را در زمره رویدادهای 

مبارک سال 1401 فوالد مبارکه دانست.
عالوه بر این توفیقات، فوالد مبارکه در حوزه اقتصادی و مالی نیز شگفتی ساز شد؛ 
افزایش سرمایه ۲7 هزار میلیارد تومانی و رسیدن سرمایه شرکت از ۵۳ هزار میلیارد 
تومان به ۸0 هزار میلیارد تومان در نوع خود بی سابقه بود و به عنوان بزرگ ترین 

افزایش سرمایه تاریخ بورس از محل سود انباشته رقم خورد.
حمایت از شرکت های دانش بنیان و برگزاری همایش و جلسات متعدد با این 
شرکت ها در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری با جدیت دنبال شد 
و از توان و فکر این شرکت ها به منظور توسعه و تعالی شرکت، بومی سازی و اتکا 
به توان متخصصان داخلی نهایت بهره برداری صورت گرفت که البته این فرایند 

همچنان در سال آتی ادامه خواهد داشت.
عمل به مسئولیت های اجتماعی در سال جاری نیز همچون سال های گذشته، 
دغدغه مدیریت و کارکنان شرکت فوالد مبارکه بود و در این زمینه آزادی زندانیان 
جرائم غیرعمد، یاری رسانی به زلزله زدگان خوی، امدادرسانی به مردم مناطق 
غرب و منطقه کوهرنگ، تعمیرات و بازسازی 66 دستگاه آمبوالنس تحت پوشش 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، همکاری در کاشت ۳0 میلیون اصله نهال در 
استان اصفهان، مشارکت در تأمین 100  واحد مسکونی برای نیازمندان و اهدای 
۲00 سری جهیزیه و ۵00 دستگاه لوازم خانگی به مددجویان تحت پوشش کمیته 

امداد از اقدامات این حوزه بود.
و  بزرگ  پیشرفت های  به   1401 سال  در  که  می بالد  خود  بر  مبارکه  فوالد 
درخورتوجهی در صنعت فوالد دست یافت، توانایی های ملت و ظرفیت های 
کشور را به نمایش گذاشت و افق روشنی را پیش روی کشور گشود. پیشرفت های 
صنعت فوالد که به اذعان رهبر معظم انقالب در سخنان اخیرشان یک واقعیت 
شگفت انگیز، نشاط آفرین و تحسین برانگیز برای انقالب اسالمی ایران است نشان 
از آن دارد که اراده ایرانی به یقین امکان رفع کاستی ها در سایر حوزه ها را نیز به 
حول و قوه الهی دارد و سال آینده به همت مردم ایران سالی روشن و نویدبخش 

برای ملت و میهن ایران خواهد بود. 

ین در فوالد مبارکه سال 1401؛ سال خلق حماسه های تحول آفر

گام بلند فوالد سفیددشت
؛  برای افزایش 800 هزار تنی ظرفیت فوالد کشور

نخستین ذوب واحد فوالدسازی
 فوالد سفیددشت چهارمحال و 

بختیاری به دست آمد

طی یک سال اخیر شاهد رقم خوردن اتفاقات 
بسیار خوبی در شرکت فوالد مبارکه بوده ایم

اجرای موفقیت آمیز 
پروژه افزایش ظرفیت ذخیره سازی 

آهک ناحیه آهن سازی

مدیر اجرایی هیئت رزمندگان اسالم استان اصفهان:

فوالد مبارکه »جهاد تبیین« مدنظر مقام 
معظم رهبری را به بهترین شکل محقق کرد

جلوگیری از توقفات و کاهش 
ینه های تولید با بهینه سازی هز

 اگزوز فن فوالدسازی

برگزاری چهارمین جلسه
یت  کمیته مدیر

 گروه فوالد مبارکه
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مدیرعامل فوالد مبارکه در گفت وگوی ویژه خبری شبکه اصفهان؛

رکوردهای متعدد تولید در فوالد مبارکه 
باعث رشد اقتصادی کشور،

 امیدآفرینی و نشاط در جامعه می شود

گام(: گام(:مسئول قرارگاه گشت ارشاد مسئوالن ) مسئول قرارگاه گشت ارشاد مسئوالن )

با تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت فوالد مبارکه؛

بزرگ ترین افزایش سرمایه 
از محل سود انباشته در تاریخ بورس 

رقم خورد
2 

 ،  فرارسیدن  سال نو و  بهار
فصل رویش جوانه  ها و شکوفه ها

 و حلول بهار دل ها، ماه پربرکت رمضان
مبارک باد
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پیش بینی تولید لیتیوم در کشور طی ۲ تا ۳ سال آینده
معاون معدن و فرآوری مواد وزارت صمت با اشاره به کشف ذخایر لیتیوم در همدان در خصوص فاصله زمانی دست یابی به تولید لیتیوم در 

کشور اظهار کرد: انتظار ما برای تحقق این امر دو تا سه سال آینده است.

سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به ۴۲ درصد افزایش یافت
به منظور تامین نظر شورای نگهبان، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به ۴۲ درصد 

افزایش یافت و برخی مصوبات نفتی نیز اصالح شد.

عید نوروز، روز اظهار عبودیت است
عید نوروز یک عید شرقی و حامل ارزش های برجسته و ممتازی 
است. درواقع عید نوروز یک نماد است؛ نماد نوآوری و طراوت 
و جوانی و نشاط، همچنین نماد مهربانی و محبت به یکدیگر، 
سرکشِی برادران از یکدیگر، محبت خانواده های خویشاوند به 
یکدیگر، محکم کردن روابط دوستی و مهربانی میان دوستان، 
آشنایان و زدودن کینه ها؛ چون بهار مظهر طراوت است، مظهر 
نشاط است و همۀ این معانی درواقع در بهار وجود دارد. و این 
یک امتیاز است برای ملت های ما که نوروز را آغاز سال نِو خودشان 
قرار دادند، مبدأ تاریخ قرار دادند؛ به خاطر اینکه حامل این معانی 

برجسته است.
این جشن یک جشن ملی است؛ جزو اعیاد دینی نیست؛ لکن از 
ع مقدس ما هم، نوروز مورد تأیید قرارگرفته. ما  سوی بزرگان شر
روایات متعددی داریم که در آن ها از نوروز تجلیل شده و روز نوروز 
گرامی داشته شده. این موجب شده است که نوروز وسیله ای 
بشود برای اظهار عبودیت انسان ها در مقابل پروردگار و تواضع 
ما در مقابل پروردگار. درواقع فرصتی است برای اینکه انسان دل 

خود را با یاد خدا هم طراوت ببخشد.
1389/۰1/۰7 

شروع سال با دعا و یاد خداوند و زیارت ارزش دارد
نوروز برای ملت ما، امروز عبارت است از اوًال: توّجه مردم به خدا. 
اّوِل تحویِل سال که می شود، مردم دعا می خوانند، »یا محّول 
الحول واالحوال« می گویند، آغاز سال را با یاد خدا شروع می کنند، 
توّجه خود را به خدا زیاد می کنند. این، ارزش است. ثانیًا نوروز 
را بهانه ای برای دیدوبازدید و رفع کدورت ها و کینه ها و محبت 
به یکدیگر قرار می دهند. این همان برادری و عطوفت اسالمی 
و همان صلۀ رحم اسالم است؛ بسیار خوب است. ضمنًا نوروز 
را بهانه ای برای زیارت اعتاب مقّدسه قرار می دهند؛ به مشهد 
مسافرت می کنند - که همیشه یکی از پرجمعیت ترین اوقات 
سال در مشهد مقّدس، اوقات عید نوروز بوده است - این بسیار 

خوب است.
1377/۰1/۰1 

عید نوروز فرصتی برای تحول درونی است
عید سعید نوروز و تحویل سال جدید هجری شمسی و نزدیک 
شدن به ایام و لیالی مبارکۀ ماه رمضان را، به همۀ شما برادران 
و خواهران و آحاد ملت ایران و ایرانیانی که در نقاط دیگر زندگی 
می کنند و همچنین به همۀ مسلمین عالم، تبریک عرض می کنم.
تحویل هرسال جدید شمسی - که با نوعی تحول در عالم طبیعت 
مصادف است - فرصتی است تا انسان به تحول درونی و اصالح 
امور روحی و معنوی و فکری و ماّدی خود بپردازد. این دعای 
شریفی که به ما تعلیم داده اند، تا در آغاز سال بخوانیم، درس 
همین تحول است. در این دعا، از خدای متعال درخواست 
می کنیم که در حال و وضعیت روحی و نفسانی ما، تحول و دگرگونی 
مبارکی را ایجاد کند. ایجاد تحول کار خداست؛ اما ما موظفیم که 
برای این تحول در درون و در زندگی خود و در جهان، اقدام و تالش 

کنیم و همت بگماریم.
1369/۰1/۰1 

.

درمحضر والیت

خبر کوتاه

خـبــــــــــــــــــر

عیدنوروز 
در بیانات مقام معظم رهبری

با رأی بیش از دوسوم حاضران مجمع عمومی 
فوق العاده شرکت فوالد مبارکه، افزایش سرمایه این 
شرکت از ۵3۰ هزار میلیارد ریال به 8۰۰ هزار میلیارد 
ریال )۲7۰ هزار میلیارد ریال از محل سود انباشته معادل ۵۰.94 
درصد( مورد تصویب مجمع قرار گرفت تا در آخرین روزهای سال 14۰1 
کام سهام داران فوالد مبارکه شیرین شود و رکورد بزرگ ترین افزایش 

سرمایه از محل سود انباشته در تاریخ بورس رقم بخورد.
به گزارش خبرنگار فوالد، مجمع عمومی فوق العاده شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 1401، چهارشنبه ۲4 
اسفندماه، ساعت 0۹:00 صبح با حضور 66 درصد از سهام داران در سالن 
اجتماعات نگین نقش جهان به منظور بررسی و تصویب افزایش سرمایه 

این شرکت برگزار شد.
در این مجمع، امیرهادی یعقوبی، به نمایندگی از سازمان توسعه و 
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، به عنوان رئیس مجمع، روح اهلل 
سلحشوری به نمایندگی از شرکت های سرمایه گذاری استانی)سهام 
عدالت( و سعید محمدی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه 
 ، سرمایه رفاه به عنوان ناظران مجمع و مهدی کویتی به عنوان دبیر
به عنوان اعضای هیئت رئیسه این مجمع انتخاب شدند و مجمع وارد 

دستور جلسه شد.
محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه در گزارش افزایش سرمایه 
به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام این شرکت گفت: روند 
روبه رشد فوالد مبارکه در سال جاری، توأم با عملکرد خوب همکارانمان، 
باعث رسیدن به دستاوردهای خوبی شده است. به لطف الهی همین 
چند روز گذشته بود که گروه فوالد مبارکه از مرز 10 میلیون تن تولید فوالد 
خام عبور کرد. در فوالد مبارکه نیز شاهد عبور از مرز 7 میلیون تن بودیم 
و آن گونه که همکاران عزم خود را جزم کرده اند انتظار می رود در گروه 
فوالد مبارکه از 10میلیون و ۲40 هزار تن تولید فوالد خام و در فوالد مبارکه 
از 7 میلیون و ۲00 هزار تن تولید تختال عبور کنیم که این اتفاق دستاورد 
خوبی برای سهام داران به شمار می رود و باعث سودآوری برای همه این 

عزیزان می شود.
کثری از  گفت: هدف گذاری ما در سال جاری، استفاده حدا وی 
ظرفیت های موجود بود و این در حالی است که متأسفانه قریب به 
1 میلیون تن تولید به خاطر محدودیت های برق و گاز از دست رفت. 
به یاری خداوند و با حمایت سهام داران در سال های گذشته به خاطر 
سرمایه گذاری های خوبی که انجام شده بود، امسال مشکل آب را 
به خاطر ایجاد زیرساخت ها نداشتیم و به همین خاطر توانستیم 
این رکوردهای چشمگیر را بر جای بگذاریم و کسری های ناشی از 
محدودیت ها را تا حدی رفع کنیم. امیدواریم با حمایت سهام داران 
محترم و برنامه ریزی های انجام شده تا یکی دو سال آینده مشکالت 

جاری نظیر برق و گاز را نیز حل کنیم.
درآمد ۱۵ میلیارد دالری فوالد مبارکه در افق ۱۴۱۰

مدیرعامل فوالد مبارکه افزود: در کنار اقداماتی که برای حفظ تولید 
و افزایش آن در دستور کار فوالد مبارکه قرار گرفته است، توسعه هایی 
به عنوان رویکرد جدی شرکت در قالب توسعه های کمی، کیفی و متوازن 
با هدف گذاری های بلندمدت برای افق 1410 در فوالد مبارکه انجام 
شده که این اتفاقات، باعث ایجاد 1۵میلیارد دالر درآمد می شود. با این 
حجم از سرمایه گذاری که دستاوردهای خوبی را به همراه دارد، در آینده 
نزدیک تحقق اقتصاد بدون نفت با گام های استوار فوالد مبارکه صورت 

خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: توسعه های متعددی در زمینه های مختلف ازجمله 
عرصه های زیرساختی، تولید و... پیش بینی شده که برخی از آن ها در 
قالب افزایش سرمایه ای که امروز انجام می شود در نظر گرفته شده است. 
افزایش سرمایه ۲7هزارمیلیارد تومانی و رسیدن از ۵۳ هزار میلیارد تومان 
به سرمایه ۸0 هزار میلیارد تومانی فوالد مبارکه در نوع خود بی سابقه بوده 
و به عنوان بزرگ ترین افزایش سرمایه تاریخ بورس از محل سود انباشته 

محسوب می شود.

شش هدف اصلی برای افزایش سرمایه فوالد مبارکه؛ نورد 
گرم ۲ در اولویت

طیب نیا تصریح کرد: این افزایش سرمایه اهداف مختلفی را در قالب 
شش هدف اصلی دنبال می کند که دو ابر پروژه نورد گرم ۲ و نیروگاه سیکل 
ترکیبی، جبران مخارج انجام شده بابت سرمایه گذاری ها در شرکت، 
سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه پذیر و افزایش سرمایه شرکت های 
سرمایه پذیر ازجمله این اهداف است. منابع موردنیاز برای پروژه نورد 
گرم ۲ که بزرگ ترین پروژه توسعه فوالد مبارکه محسوب می شود بالغ بر 
کنون قریب به ۲ هزار و ۸00 میلیارد تومان  ۲1هزار میلیارد تومان است که تا
آن سرمایه گذاری شده است. پیش بینی می شود از محل این افزایش 

سرمایه، نزدیک به ۸ هزار میلیارد تومان نیز تأمین شود.
کید کرد: تا امروز این پروژه حدود ۹ درصد طبق برنامه پیشرفت  وی تأ
داشته که در یک سال گذشته طراحی پایه، مهندسی پایه انجام شده 
و ساخت تجهیزات در خارج و داخل کشور نظیر ریخته گری قفسه ها 
در حال انجام است. همچنین قرارداد ساخت اسکلت فلزی با 
پیمانکاران، قرارداد ساخت 1۲جرثقیل سقفی و... صورت گرفته 
و امیدواریم در این پروژه جهشی جدی را در سال آینده شاهد 
باشیم. در افق 140۸ سود خالص برای نورد گرم ۲ به میزان 1۳۲هزار 
میلیارد تومان برآورد می شود که با حمایت شما سهام داران عزیز این 
موضوع محقق خواهد شد. قریب به 1.۲ میلیون مترمکعب، حجم 
ک برداری پروژه است که۸۵0 میلیون مترمکعب از آن انجام شده  خا
است. عالوه بر این، عملیات متنوعی نظیر ایجاد جاده دسترسی، 
گمرک اختصاصی، انبارها، ساختمان های موردنیاز کارکنان اجرایی و 
بسیاری از زیرساخت های دیگر به سرعت ایجاد شده و امیدواریم این 

مسیر با جدیت همچون گذشته ادامه پیدا کند.
پیشرفت ۷۰ درصدی در ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی 

فوالد مبارکه
مدیرعامل فوالد مبارکه عنوان کرد: پروژه دیگر نیروگاه سیکل ترکیبی است 
که در نوع خود پیشرفتی استثنایی داشته است و به صورت واقعی70 
درصد پیشرفت داشته است و منابع 1۵ هزار میلیاردی را برای ادامه 
احداث نیاز دارد. در سال جاری، قریب به۹600 میلیارد تومان در این پروژه 
هزینه شده است و پیش بینی می شود از محل این افزایش سرمایه ۵ هزار 
و۲00 میلیارد تومان دیگر حاصل شود. امیدواریم در خردادماه سال آینده 
فاز اول و دوم آن به نتیجه رسیده و با آمدن این نیروگاه در مدار، در ابتدای 

فصل گرما، افت تولید ناشی از کمبود برق را جبران کنیم.
کنون مراحل تکمیل و نصب پوشش سالن  وی  در ادامه بیان کرد: تا
توربین بخش گازی، عملیات معماری سالن توربین ها، نصب توربین ها، 
کچر کولینگ واحد دوم گازی، ترانس های نیروگاه  ژنراتورها، نصب استرا
و... انجام شده و امیدواریم طبق برنامه در خردادماه سال آینده از فاز اول 
و دوم آن بهره برداری کنیم. نکته حائز اهمیت در مورد پروژه نیروگاه سیکل 
ترکیبی فوالد مبارکه این است که در آخرین ماه از سال گذشته این پروژه 
شروع شد و در کشور هم زمان پروژه های دیگری شروع شد؛ این در حالی 
کنون در حال انعقاد قرارداد، اخذ مجوز و...  است که پروژه های دیگر هم ا
هستند، ولی پروژه نیروگاه فوالد مبارکه حدود 70 درصد پیشرفت دارد. 
این موضوع نشان از عمل متعهدانه همکاران ما و نمایندگان سهام داران 
در فوالد مبارکه است. با احداث این دو پروژه در افق 140۸، افزایش درآمد 
۳۳ درصدی برای فوالد مبارکه محقق می شود که این عدد به میزان یک 

میلیون 1۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
افزایش بهره وری، بهینه سازی و استفاده از ظرفیت های 

موجود برای افزایش تولید
طیب نیا گفت: بخش دیگری از این افزایش سرمایه که به میزان 
ج انجام شده  6 هزار و ۳00میلیارد تومان است بابت جبران مخار
بابت خرید سهام شرکت های سرمایه پذیر است. ما به دنبال اصالح 
معماری سازمانی و اصالح ترکیب سهام داری و تثبیت سهام داری در 
شرکت هایی هستیم که در سال های گذشته روی آن ها سرمایه گذاری 
کردیم. بخش دیگری از افزایش سرمایه برای جبران مخارج سرمایه ای 

ح های در جریان تکمیل است. با هدف گذاری  جهت اتمام طر
موجود،  ظرفیت های  از  کثری  حدا استفاده  برای  انجام شده 
ح های بهینه سازی زیر سقف  ح های انجام شده در شرکت، طر طر
و برنامه ریزی هایی که داشته ایم که همه این ها با افزایش بهره وری 
نیروی انسانی و تجهیزات محقق شده و اتفاقاتی رقم خورده که یکی از 

آن ها عبور از مرز تولید 7.۲ میلیون تن تختال است.
همچنان پروژه های متعدد زیر سقفی در دستور کار قرار دارد تا به 
ثمر رسیدن آن ها موجب افزایش سودآوری برای سهام داران فوالد 
مبارکه شود. مشارکت در افزایش سرمایه در حال انجام شرکت های 
سرمایه پذیر یکی از اتفاقات دیگری است که با این افزایش سرمایه برای 
حفظ و تثبیت جایگاه فوالد مبارکه در این شرکت ها پیش بینی شده 
ج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه   است. جبران مخار
شرکت های سرمایه پذیر در قالب سرمایه گذاری به میزان ۳۳۳ میلیارد 
تومان در شرکت های ایریسا و شرکت فنی و مهندسی فوالد مبارکه 
نیز مورد دیگری است که در دستور کار قرار گرفته تا سودآوری بیشتر 
و گسترش فعالیت در این شرکت ها را شاهد باشیم. در این افزایش 
سرمایه ها در افق هشت ساله حدود ۲4درصد افزایش سودآوری شرکت 
پیش بینی می شود که دوره بازگشت سرمایه )PP( حدود ۳ سال و 7 
ماه و با نرخ بازدهی داخلی )IRR( بالغ بر ۳0.04 درصد و خالص ارزش 

فعلی)NPV( آن 7 هزار ۸۹۲ میلیارد تومان است.
تاریخ سازی با شکستن رکورد رکوردها در تولید

کثری از ظرفیت های  وی افزود: فوالد مبارکه با سیاست استفاده حدا
موجود، طرح های بهینه سازی و افزایش بهره وری تا پایان سال بیش 
از 7میلیون و ۲00هزار تن فوالد خام را تولید می کند. گروه فوالد مبارکه با 
عبور از 10میلیون تن، امسال تاریخ ساز شده که برای رسیدن به این رکورد، 
4۵رکورد روزانه،۲0 رکورد ماهانه و ۲رکورد سالیانه را به دست آورده است. 
این یعنی فوالد مبارکه، رکورد رکوردها را به دست آورده و این موفقیت ها 

علی رغم محدودیت های موجود در حوزه انرژی است. 
کید کرد :در کشور حدود 6۵ درصد و در دنیا حدود 7۵درصد از  طیب نیا تأ
ظرفیت تولید فوالد در حال کار است و این در حالی است که فوالد مبارکه 
صددرصِد  ظرفیت خود را به طور کامل،  با حمایت سهام داران و تالش 

همکاران برای تولید به کار گرفته است.
طیب نیا خاطرنشان کرد: هدف دیگر ما در فوالد مبارکه، توسعه کمی، 
کیفی و متوازن است. انتظار جامعه از فوالد مبارکه این است که محیط 
پیرامونی خود را با توسعه هایی که انجام می دهد، متحول کند. روندی 
که امروز در توسعه مشاهده می شود روند خوبی بوده و البته طبیعی 

است که در حوزه توسعه، جهش به یک باره قابل انجام نیست.
رشد ۲ تا ۳ برابری سرمایه گذاری در پروژه های توسعه ای 

فوالد مبارکه در سال های آینده
وی تصریح کرد: روند تصاعدی توسعه در سرمایه گذاری ها در فوالد مبارکه 
به وضوح قابل مشاهده است؛ به طوری که حجم ریالی آن در سال 1۳۹۹، 
بالغ بر 1400میلیارد تومان بوده و در سال1400 که عمدتًا در نیمه دوم سال 
سرمایه گذاری های انجام شده این عدد به بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان و 
در سال 1401 به 10هزار و 400 میلیارد رسیده است که البته عمده پروژه های 

توسعه در گروه فوالد مبارکه و در سراسر کشور تعریف شده است.
وی تصریح کرد: این در حالی است که مناقصات و تهیه اسناد عمده 
پروژه هایی که آغاز گردیده در سال جاری انجام شده و امیدواریم در سال 
آینده شاهد رشد ۲ تا ۳ برابری سرمایه گذاری در فوالد مبارکه با حمایت 

سهام داران باشیم.
تصویب افزایش سرمایه با رأی اکثریت

کی است در پایان این مجمع و با رأی بیش از دوسوم  این گزارش حا
حاضران، افزایش سرمایه از ۵۳0 هزار میلیارد ریال به ۸00 هزار میلیارد 
ریال )۲70 هزار میلیارد ریال از محل سود انباشته معادل ۵0.۹4 درصد( 
مورد تصویب مجمع قرار گرفت تا در آخرین روزهای سال 1401 کام 
سهام داران فوالد مبارکه شیرین شود و رکورد بزرگ ترین افزایش سرمایه 

از محل سود انباشته در تاریخ بورس رقم بخورد.

بزرگ ترین افزایش سرمایه از محل سود انباشته در تاریخ بورس رقم خورد
با تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت فوالد مبارکه؛

با همت کانون خادمیاری رضوی و گروه جهادی حوزه مقاومت بسیج 
شهید موحدیان فوالد مبارکه انجام شد؛

افزایـش سـرمایه ۲۷هزارمیلیـارد تومانـی و 
رسیدن از ۵۳ هزار میلیارد تومان به سرمایه 
۸۰ هزار میلیارد تومانی فـوالد مبارکه در نوع 
خود بی سـابقه بوده و به عنـوان بزرگ ترین 
افزایش سـرمایه تاریخ بورس از محل سـود 

انباشـته محسـوب می شود

 در کنـار اقداماتـی کـه بـرای حفـظ تولیـد 
و افزایـش آن در دسـتور کار فـوالد مبارکـه 
قـرار گرفتـه اسـت، توسـعه هایی به عنـوان 
رویکرد جدی شرکت در قالب توسعه های 
کمـی، کیفـی و متـوازن بـا هدف گذاری های 
بلندمـدت بـرای افـق ۱۴۱۰ در فـوالد مبارکه 
انجام شـده که این اتفاقـات، باعث ایجاد 

۱۵میلیـارد دالر درآمـد می شـود

دکتر صادقیان، مدیر حوزه دانشـگاه علوم پزشکی 
اصفهـان  بـه نمایندگـی از دکتـر شـیرانی رئیـس ایـن  
دانشـگاه، ضمـن دیـدار بـا محمدیاسـر طیب نیـا 
مدیرعامـل ایـن شـرکت، بـا اهـدای لـوح تقدیـر بـه مدیرعامـل فـوالد 
مبارکـه، از مسـاعدت های ایـن شـرکت بـه دانشـگاه علـوم پزشـکی 
اصفهـان و کمـک بـه بهبـود فرایندهـای درمانـی بیمـاران نیازمنـد 

اسـتان قدردانـی کـرد.
در متـن ایـن لـوح کـه بـه امضـای دکتـر شـیرانی رسـیده چنیـن آمـده 

اسـت: 
در طلیعه بهار فرح بخش و رستاخیز طبیعت و تقارن زیبای آن با ماه 
ضیافت الهی و بهار قرآن و شروع فصل جدید بندگی با تحول قلب ها و 

رویش معنویت، این جانب ضمن تبریک فرارسیدن این خجسته بهار 
شکوهمند و به پاس مساعدت های مستمر و کمک های بی شائبه و 
ارزشمند حضرت عالی به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در راستای 
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم عزیز و شریف استان اصفهان، 
بر خود الزم می دانم با تجلیل از این همت واال و به مصداق کالم گهربار 
معصوم )ع( »من لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق«، از حسن مساعی 
و تالش های صادقانه و اثربخش شما در یاری بخشی و حمایت از 
خدمت گزاران عرصه خطیر سالمت استان تقدیر نموده و از خداوند 
متعال توفیق روزافزون حضرت عالی و همکاران آن مجموعه را تحت 
توجهات حضرت ولی عصر )عج( در خدمت به نظام مقدس جمهوری 

اسالمی مسئلت می نمایم.

قدردانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان از فوالد مبارکه

توزیع 3۰۰ سبد کاال بین نیازمندان 
منطقه اصفهان

در آستانه فرارسیدن عید سعید نوروز و ماه مبارک 
رمضان، ماه میهمانی خدا، کانون خادم یاری رضوی و گروه 
جهادی حوزه مقاومت بسیج شهید موحدیان فوالد مبارکه 
در ادامه فعالیت های خودجوش و انسان دوستانه خود ۳00 
سبد کاال به ارزش ۸00 میلیون ریال را بین شهروندان نیازمند 

و کم درآمد منطقه اصفهان توزیع کردند.
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پوشش سطحی یخچال های طبیعی کشور ۵۰ درصد کاهش یافته است
رئیس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو گفت: تغییرات اقلیمی سبب شده از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ پوشش سطحی یخچال های طبیعی کشور 

که منبع تأمین آب رودخانه ها هستند، حدود ۵۰ درصد کاهش یابد.

افغانستان به دنبال افزایش مبادالت تجاری با ایران
سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان گفت: به دنبال توسعه و افزایش مبادالت تجاری با ایران هستیم و تالش ما این است که فعالیت های 

اقتصادی مشترک داشته باشیم.

 خـبــــــــــــــــــر      

رکوردهای متعدد تولید در فوالد مبارکه باعث رشد اقتصادی کشور،
 امیدآفرینی و نشاط در جامعه می شود

مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: رکوردهای تولید فوالد 
مبارکه باعث رشد اقتصادی، نشاط و امیدآفرینی در 
بین مردم جامعه می شود و به صنعت کشور پیام »ما 

می توانیم« را مخابره می کند.
به گزارش خبرنگار ایراسین، محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل فوالد 
مبارکه، در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه اصفهان اظهار کرد: فوالد 
مبارکه و به طورکلی صنعت کشور صرفًا وظیفه خود را تولید نمی داند، 
بلکه مسئولیت های دیگری را در قبال شئون مختلف جامعه برای خود 

متصور است.
وی گفت: چیزی که بیش از همه جامعه کنونی ما به آن نیاز دارد موضوع 
نشاط و امید است. وقتی صحبت از نشاط می کنیم لزومًا منظور ما شادی 
نیست، بلکه شادی باید همراه با حرکت باشد. جالب است بدانید یکی از 
شاخص هایی که هرساله سازمان ملل در مورد کشورها ارزیابی می کند 
همین موضوع نشاط است که با تولید ناخالص داخلی سنجیده می شود.
ایجاد نشاط و امید در جامعه؛ وظیفه فوالد مبارکه در قبال 

جامعه
مدیرعامل فوالد مبارکه افزود: فوالد مبارکه یکی از وظایف خود را 
ایجاد نشاط و امید در جامعه می داند و یکی از اهداف ثبت رکوردهای 
کثری از  تولید همین ایجاد انگیزه در جامعه است که با استفاده حدا
ظرفیت های موجود انجام می شود. در بخش های مختلف کشور و 
، ظرفیت های خوبی ایجادشده که البته در  به خصوص صنعت کشور
گر برای استفاده از این ظرفیت ها همگی  ، ا کنار توسعه های موردنیاز
دست به دست هم دهند و بسیج شوند، صنایع شکوفا می شوند و 
با استفاده از ظرفیت های خالی می توانیم شاهد درآمدزایی برای 

اقتصادمان باشیم.
وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که فوالد مبارکه با تالش کارکنان 
کثر ظرفیت خود استفاده می کند و در شرکت های گروه فوالد  خود، از حدا
مبارکه نیز از این ظرفیت خطوط به خوبی استفاده  شده است. گذر از تولید 
7 میلیون تن تختال در فوالد مبارکه و تولید بیش از 10 میلیون تن فوالد 
خام در گروه فوالد مبارکه گواهی بر این مدعاست. این در حالی است که 
به خاطر محدودیت های انرژی، قریب به 1 میلیون تن تولید را از دست 
داده ایم و این موضوع یکی از محدودیت های صنعت فوالد است. البته 
فوالد مبارکه با چالش های دیگر نظیر تحریم ها، کمبود آب، برق، گاز، مواد 

اولیه، حمل ونقل و... دست وپنجه نرم می کند.
طیب نیا تصریح کرد: با همه این مشکالت کارکنان فوالد مبارکه عزم خود 
را برای عبور از 7 میلیون و ۲00 هزار تن و گروه فوالد مبارکه نیز برای پشت 
سر گذاشتن 10 میلیون و ۲40 هزار تن تولید فوالد جزم نموده اند. نکته حائز 

اهمیت این است که کسب چنین دستاوردهایی اتفاقی نیست و نیاز به 
برنامه ریزی های متنوعی برای تعمیرات، تأمین مواد اولیه و ... دارد. برای 
یک صنعت بزرگ مسائلی نظیر خراب شدن تجهیزات، محدودیت ها، 
کمبود تجهیزات و... امری طبیعی است، ولی با برنامه ریزی دقیق، کار 
منظم و انگیزش سرمایه های انسانی این موفقیت ها در فوالد مبارکه به 

ثمر رسیده است.
ثبت ۶۷ رکورد تولید در گروه فوالد مبارکه طی سال ۱۴۰۱

کید کرد: امسال در گروه فوالد مبارکه به 4۵ رکورد روزانه، ۲0 رکورد  وی تأ
ماهانه و ۲ رکورد ساالنه دست  یافتیم که این موضوع یک اتفاق نیست و 
نیاز به زمینه سازی و نهادینه شدن نظم و انگیزه در سازمان دارد. باید در 
چنین مجموعه ای بهره وری به عنوان یک فرهنگ، نهادینه  شده باشد 
تا درنتیجه با دستاوردهایی نظیر افزایش 10 درصدی تولید، افزایش 1۲ 
درصدی تولید محصوالت ویژه و بسیاری از اتفاقات خوب دیگر روبه رو 

شویم.
۱۴ محصول جدید و استراتژیک فوالد مبارکه امسال تولید و 

روانه بازار شد
مدیرعامل فوالد مبارکه عنوان کرد: هدف گذاری در فوالد مبارکه از رشد 
کمی به تولید محصوالت کیفی معطوف شده است و به همین خاطر 
امسال 14 محصول جدید در این شرکت طراحی و به تولید رسیده است 
که آخرین محصول فوالد زنگ نزن بود. ارزش تولید محصوالت کیفی در 
این است که محصوالت عادی در بازار جهانی تا 700 دالر ارزش دارند، ولی 
محصوالتی نظیر فوالد زنگ نزن از ۳ تا ۵ هزار دالر ارزش دارند که تولید این 
محصول در فوالد مبارکه یعنی هدف گذاری کیفی در کنار هدف گذاری 

کمی در دستور کار قرار گرفته است.
وی بیان کرد: یکی از اهداف دیگر این شرکت که به صورت جدی پیگیری 
می شود حمایت از زیست بوم فناوری و نوآوری است که در این زمینه 
که به طور نمونه  اقدامات و برنامه ریزی های متنوعی انجام شده 
درزمینه سرمایه گذاری، فوالد مبارکه بالغ بر ۲۵0 میلیارد تومان را در سال 
جاری برای حمایت از شرکت های دانش بنیان تخصیص داده است. 
همچنین عقد ۲1 تفاهم نامه با دانشگاه های کشور، تخصیص فضای ۲0 
هزار مترمربعی برای راه اندازی کارخانه نوآوری در مجاورت فوالد مبارکه 
و ایجاد ۲ هزار متر مرکز نوآوری در دو دانشگاه استان و سه مرکز دیگر در 
آینده نزدیک ازجمله اقداماتی است که در راستای حمایت از شرکت های 

دانش بنیان انجام داده است.
کز نوآوری در دانشگاه ها برای حمایت از  ایجاد مرا

حرکت های علمی و نوآوری
گر در سال های گذشته دانشجویان و اساتید  طیب نیا ادامه داد: ا

دانشگاه ها به دنبال صنعت بودند، با بسترسازی های انجام شده، 
امروز فوالد مبارکه به دنبال تحقیق و توسعه در مسائل صنعت فوالد با 
استفاده از ظرفیت دانشگاه است. همچنین این شرکت با حمایت از 
شرکت های دانش بنیان و سرمایه گذاری در حوزه نوآوری به دنبال ایجاد 

کسب وکارهای جدید است.
وی گفت: مشکالتی نظیر آب، برق، گاز و... امروز در استان اصفهان 
و  مشکالت  همه  علی رغم  اما  است،  صنعت  بخش  گریبان گیر 
محدودیت ها، اصفهان یک استان صنعتی شاخص به شمار می رود. 
که در  ک کرد و صنعت را از جامعه حذف کرد؛ چرا نباید صورت مسئله را پا
این صورت مشکالت صدچندان شده و معضالتی نظیر بیکاری، مشکالت 

اقتصادی و... ایجاد می شود.
فوالد مبارکه به شرکتی دانشی تبدیل شده است

مدیرعامل فوالد مبارکه افزود: صنعت می تواند بسیاری از مشکالت را 
حل کند، ولی باید توجه داشت که رویکرد و نگاه ما به صنعت مهم است. 
گر ما به سمت صنعت دانش بنیان حرکت کنیم، می توانیم بسیاری  ا
از این مشکالت را حل کنیم. به طور مثال، در بسیاری از کشورهای 
توسعه یافته، صنعتی مثل کارخانه تولید فوالد در مرکز شهرها و بدون 
ایجاد آلودگی فعالیت می کنند که این مرهون استفاده از دانش، برای 

کاهش آالیندگی است.
گر شرکت های ما به شرکت هایی دانشی تبدیل  وی خاطرنشان کرد: ا
شدند و مثل فوالد مبارکه، به عنوان شرکتی پیشران از شرکت های 
دانش بنیان حمایت کردند، همچنان می توانیم درآمدزایی را به صورت 
مستمر در استان داشته باشیم و آن را افزایش دهیم. شرکت دانش بنیان 
شرکتی است که سرمایه آن دانش و نیروی انسانی است. برای همین 
آلودگی ندارد و مواد اولیه تنها بخش کمی از هزینه محصول را تشکیل داده 

و دانش است که در این شرکت ارزش را ایجاد می کند.
اصفهان با حمایت صنایع بزرگ به قطب صنعت و نوآوری 

کشور تبدیل می شود
طیب نیا تصریح کرد: امیدواریم با هدف گذاری انجام شده و حمایت هایی 
که از شرکت های دانش بنیان توسط فوالد مبارکه و سایر صنایع انجام 
می شود اصفهان به قطب صنعت و نوآوری کشور تبدیل شود. ما اعتقاد 
که دانشگاه های خوبی  داریم که این ظرفیت در اصفهان وجود دارد؛ چرا
در این استان وجود دارد و به عالوه بسیاری از صنایع در اصفهان وجود 

دارد که درگذشته به استان های دیگر صادر شده است.
کید کرد: این موضوع محقق نمی شود، مگر اینکه همه شرکت های  وی تأ
بزرگ، نظیر اقداماتی را که فوالد مبارکه برای حمایت از دانش بنیان ها 
انجام می دهد در دستور کار خود قرار دهند و خودشان نیز دانش بنیان 

شوند. در فوالد مبارکه این اتفاق افتاد و به طور مثال در مورد تولید فوالد 
زنگ نزن، بسیاری از مشاوران خارجی معتقد بودند که با تجهیزات 
موجود، تولید این محصول استراتژیک امکان پذیر نبوده و باید 
سرمایه گذاری های جدیدی به میزان حداقل 1 میلیارد دالر برای ایجاد 

خطوط تولید جدید انجام شود.
تولید محصوالت استراتژیک با توان جوانان ایرانی

مدیرعامل فوالد مبارکه عنوان کرد: فوالد مبارکه این محصول را بدون 
استفاده از کارشناس خارجی و با بهره مندی از ظرفیت های موجود 
طراحی و به تولید رساند؛ کارخانه ای که در گذشته برای بسیاری از 
کوچک ترین کارها نظیر تعمیرات یا تعویض تجهیزات از مشاور خارجی 
کمک می گرفت. فوالد زنگ نزن محصولی دانشی و استراتژیک است 
کی از نهادینه شدن  که به دست جوانان کشور تولید شد و این اتفاق حا

اعتمادبه نفس در صنعت کشور است.
وی بیان کرد: یکی از شاخصه های نشاط، همین موضوع شکوفایی 
اجتماعی است و به طور مثال، وقتی چنین دستاوردهایی بدون حضور 
کارشناسان خارجی را رقم می زنیم این اتفاق پیام نشاط را به جامعه 
مخابره می کند. امروز در فوالد مبارکه بیش از ۹0 درصد قطعات، تجهیزات و 
مواد اولیه بومی سازی شده که عمده آن در استان اصفهان تولید می شود. 
این نتیجه خودباوری و خودشکوفایی است. این دستاوردهای بزرگ در 
بین جوانان ما امیدآفرینی می کند و به صنعت کشور پیام »ما می توانیم« 

را می دهد.
حمایت تمام قد فوالد مبارکه از شرکت های دانش بنیان

طیب نیا ادامه داد: تولید محصوالت جدید در سال گذشته، نشان از 
دانشی شدن فوالد مبارکه است و این شرکت عزم خود را جزم کرده تا از 
شرکت های دانش بنیان حمایت و محصوالت آن ها را تا چند سال به طور 

تضمینی خریداری کند.
وی گفت: در بازدیدی که از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در ابتدای 
امسال داشتم بسیاری از شرکت ها به این موضوع اذعان می کردند 
که فوالد مبارکه حاضر شد اولین محصول ما را بخرد و درنتیجه آن، 

شرکت های دیگر نیز  در پی اعتماد  فوالد مبارکه از ما خرید کردند.
مدیرعامل فوالد مبارکه افزود: همه این فعالیت ها رشد اقتصادی و 
امیدآفرینی در بین جوانان برای ماندن در کشور را به ارمغان می آورد. 
امروز در کشور حقوق کارگر نسبت به برخی از کشورهای دیگر قابل مقایسه 
نیست، ولی در حقیقت وقتی جوان درنتیجه این فعالیت ها احساس 
می کند که کشورش به او نیاز دارد، برای کشورش مفید است و مورد 
اعتماد قرار می گیرد، به ماندن در کشور و کار در عرصه اقتصاد و صنعت 

کشور پایبند می شود.
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 پیشرفت 86 درصدی پروژه احیا ۲ و آغاز تست سرد

مدیرعامل شرکت احیا استیل فوالد بافت اعالم کرد: میزان 
پیشرفت فیزیکی کارخانه احیا شماره ۲ مجتمع فوالد بافت 

به بیش از 86 درصد رسیده و تست سرد آن آغاز شده است.
به گزارش دنیای معدن از روابط عمومی گروه مالی گردشگری، 
عطارد گودرزی گفت: فاز ۲ کارخانه احیا طبق برنامه زمان بندی، 
با تکیه بر دانش و تخصص مهندسان، مشاوران و توانمندی های 

داخلی، خردادماه سال 140۲ به بهره برداری خواهد رسید.
وی افزود: با شروع عملیات بهره برداری از فاز دوم کارخانه، 
برای 100 نفر به صورت مستقیم و 400 نفر به طور غیرمستقیم 
اشتغال ایجاد می شود که اولویت جذب با جوانان بومی منطقه 

خواهد بود.
او تصریح کرد: ادامه تکمیل مراحل اجرایی فاز ۲ کارخانه و آغاز 
تست سرد آن در حالی است که طی ۲۵ ماه گذشته با مسائلی 
مانند کرونا، تحریم، قطعی گاز در زمستان و قطعی برق در 
تابستان، صدور ثبت سفارش، تأخیر در ترخیص تجهیزات 

مربوطه، نوسانات نرخ ارز و ... مواجه بودیم.
مدیرعامل شرکت احیا استیل بافت اظهار کرد: برای اجرای پروژه 
گندله سازی به ظرفیت ساالنه ۲ میلیون و ۵00 هزار تن در حال 

تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه هستیم.
گودرزی ادامه داد: شرکت احیا استیل فوالد بافت در سال مالی 
1401 برای نخستین بار بین چهار طرح ایرانی »PERED« توانست 
با وجود قطعی گاز، عالوه بر تحقق ظرفیت اسمی کارخانه، بیش 
از ظرفیت هم تولید داشته باشد. ظرفیت اسمی کارخانه ۸00 
هزار تن در سال است که این شرکت توانست در سال مالی مذکور 
۸۳۵ هزار تن آهن اسفنجی تولید کند و رشد 4.۳ درصدی را به 

همراه داشته باشد.
گودرزی ادامه داد: تمام محصوالت تولیدی کارخانه احیا استیل 
فوالد بافت به جز یک محموله صادراتی به میزان ۳۵00 تن، همه 
در داخل کشور عرضه و در زنجیره تولید فوالد کشور مورد استفاده 

قرار گرفته است. 

پیشرفت 3۲ درصدی پروژه خط تولید کنسانتره 
شرق فوالد خراسان پس از وقفه چندین ساله

به گزارش پترومتالز، امیرحسین حاجی رحیمیان، مدیرعامل 
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی شرق فوالد خراسان گفت: 
پروژه خط تولید کنسانتره شرق فوالد خراسان طی 9 سال 
گذشته فقط 19 درصد پیشرفت داشت، اما از خردادماه سال 
جاری تا پایان بهمن ماه، پس از شناسایی موانع و مشکالت، 
این پروژه به پیشرفت 3۲ درصدی در کل پروژه رسیده است. 
حاجی رحیمیان در خصوص تأمین منابع مالی و ارزی برای 
اجرای مجدد پروژه مطرح کرد: جلسات راهبردی متعددی با 
سهامداران جهت تأمین نقدینگی و تخصیص اعتبار صورت 
گرفت. البته حل مشکل ثبت سفارش تجهیزات خارجی که از 
مهم ترین مسائل پروژه بود و چندین سال مورد غفلت واقع شده 
بود، نهایی شد. با حمایت سهام داران ثبت سفارش از طریق 
سازمان تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت و 
به لطف خداوند متعال این شرکت در مدت زمان کوتاه توانست 
ثبت سفارش را انجام دهد و مجوزهای الزم را از وزارت صمت 
برای واردات تجهیزات برای قطعات و ماشین آالت خط تولید 

کنسانتره را اخذ کند.
وی به وضعیت پروژه و برنامه های جدید برای اجرای آن اشاره 
کرد و اظهار داشت: زمان بندی و ابالغ برنامه جلسات مشترک 
بین پیمانکاران و مشاور در بخش های مهندسی، اجرا و… ابالغ 
شد و جلسات با پیمانکاران به صورت منظم برگزار می شود 
و اصالح رویه های جاری پروژه در بخش های گردش مدارک 
مهندسی، رویه های خرید، مکاتبات، صورت وضعیت و … 
از مهم ترین دستورات جلسه با پیمانکاران و مشاور شرکت 

است. 
مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی شرق فوالد خراسان 
به افزایش سرمایه شرکت اشاره کرد و گفت: افزایش سرمایه 
فوالد شرق خراسان از 7۵0 میلیارد تومان به 1۵00 میلیارد تومان 
در دستور کار قرار گرفت و با اخذ مجوزهای الزم انجام شد. این 
افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده سهام داران 

انجام شده و در مراحل پایانی قرار دارد.

عدد خبر

درصد

درصد

مدیرعامل فوالد مبارکه در گفت وگوی ویژه خبری شبکه اصفهان؛

مدیر اجرای پروژه های ناحیه آهن سازی از اجرای 
موفقیت آمیز پروژه افزایش ظرفیت ذخیره سازی 
آهک ناحیه آهن سازی با رعایت کامل موارد ایمنی و 
با هدف افزایش ظرفیت محل ذخیره سازی آهک و ارتقای فرایندهای 

زیست محیطی شرکت خبر داد.
رضا خادم کیمیائی در این باره افزود: قبل از اجرای این پروژه با کمبود 
ظرفیت مخازن ذخیره آهک مواجه بودیم ازاین رو با رویکرد افزایش 
ظرفیت محل ذخیره آهک و بهبود فرایندهای زیست محیطی، پروژه 
افزایش ظرفیت ذخیره سازی آهک ناحیه آهن سازی در دستور کار 

قرار گرفت.
وی در تشریح فرایند ذخیره سازی گفت: با اجرای موفقیت آمیز این 
پروژه، ابتدا مواد مستقیمًا داخل هاپرها تخلیه و سپس در دو مخزن 
ذخیره هریک به ظرفیت 1۵00 تن انبار می شود. بعد از آن، از طریق 
ویبرو فیدرها و نوارنقاله ها  به واحد فوالدسازی انتقال می یابد. این در 

حالی است که با نصب غبارگیرهای جدید در ورودی و خروجی مخازن 
به ظرفیت ۲4000 و 10000 مترمکعب در ساعت از انتشار مواد ناخالص 

جلوگیری خواهد شد.

رئیس اجرای پروژه های ناحیه آهن سازی:
ساخت و نصب بیش از 7۰۰ تن اسکلت فلزی و گالری نوار 

نقاله با رویکرد استفاده از ظرفیت های داخلی

محمد حسنی نیز در این زمینه تصریح کرد: با توجه به اهمیت اجرای 
کثری از توانمندی های داخلی، ساخت  پروژه و به منظور استفاده حدا
و نصب بیش از 700 تن اسکلت فلزی و گالری نوار نقاله، مخازن ذخیره، 
کت های غبارگیر در دستور کار قرار گرفت  قطعات مکانیکی نوارنقاله ها و دا

که با موفقیت به انجام رسید.
وی ساخت و نصب تابلوهای MCC و PLC جدید و همچنین ۲0 کیلومتر 

کابل کشی، اجرای حدود 1000 مترمکعب بتن ریزی را ازجمله مهم ترین 
فعالیت های انجام شده در این پروژه اعالم کرد.

رئیس واحد آهک سازی:
افزایش ظرفیت و برطرف شدن مشکالت

خشایار پاسیار ضمن ابراز رضایت از اجرای این پروژه افزود: شرکت فوالد 
مبارکه مقداری از آهک موردنیاز خود را توسط دو کوره موجود تولید و 
داخل 4 مخزن ۳00 تنی ذخیره می کند. برای ذخیره مابقی آهک موردنیاز 
که از دیگر شرکت ها تأمین می گردد، دو مخزن ۳00 تنی پیش بینی شده 
بود. به دلیل افزایش ظرفیت انجام شده در ناحیه فوالدسازی، میزان 
مصرف آهک در این ناحیه به مقداری زیادی افزایش یافت؛ ازاین رو با 
مشکل فضای سربسته برای نگهداری آهک و مشکالت پیرامون آن 

مواجه بودیم که با اجرای این پروژه مشکالت برطرف شد.

کارشناس اجرای پروژه های ناحیه آهن سازی:
افزایش ظرفیت از 3۰۰ به 1۵۰۰ تن

کثر ۳00 تن بوده  سروش جعفری با بیان اینکه ظرفیت مخازن قبلی حدا
است، در تشریح عملکرد این بخش اضافه کرد: در این پروژه، آهک 
بعد از جداسازی توسط سرند به نوار نقاله انتقال پیدا می کند و سپس 
به وسیله شوت دوراهه جدید بر روی نوار نقاله جدید تعبیه شده می ریزد 
و به ساختمان مخازن جدید منتقل می گردد؛ پس از آن توسط نوار نقاله 
جدید دوطرفه به داخل مخازن جدید انتقال می یابد و بعد از ذخیره 
آهک در مخازن 1۵00 تنی جدید، این مواد به وسیله ویبرو فیدرها و نوار 
نقاله ها بر روی نوار نقاله واحد حمل مواد فوالدسازی ریخته و به وسیله 

آن به کوره ها منتقل می گردد.
مدیر اجرای پروژه های ناحیه آهن سازی در پایان از زحمات کارکنان 
واحد اجرای پروژه های آهن سازی، دستگاه نظارت، مدیریت و کارکنان 
بهره برداری ناحیه آهن سازی، مهندسی کارخانه، تعمیرگاه مرکزی و 
همکارانی که در برنامه ریزی، اجرا و اه اندازی این پروژه مشارکت داشتند، 

تشکر و قدردانی کرد.

اجرای موفقیت آمیز پروژه افزایش ظرفیت ذخیره سازی آهک ناحیه آهن سازی

 PLC و MCC سـاخت و نصـب تابلوهـای 
جدیـد و همچنیـن ۲۰ کیلومتـر کابل کشـی، 
اجـرای حـدود ۱۰۰۰ مترمکعـب بتن ریـزی 
ازجمله مهم ترین فعالیت های انجام شده 

در ایـن پـروژه اسـت
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پروژه تجهیز و راه اندازی سایت تفکیک مکانیزه 
پسماندهای عمومی ذوب آهن اصفهان افتتاح شد

، شرکت برگزیده و  شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر
پیشرو در توسعه فناوری و رشد اقتصادی

آیین افتتاح پروژه تجهیز و راه اندازی سایت تفکیک مکانیزه 
پسماندهای عمومی ذوب آهن اصفهان با هدف حفظ محیط زیست 
و جداسازی اقالم قابل بازیافت در شرکت با حضور مدیرعامل 
شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی )شستا(، مدیرعامل هلدینگ 
صدرتأمین، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و جمعی از مسئولین شرکت 
برگزار شد. این پروژه به منظور جلوگیری از هدررفت منابع و رعایت 
الزامات زیست محیطی آغاز و اوایل بهمن ماه به پایان رسید.

در همایش »بنگاه فناوری و رشد اقتصادی« که با حضور وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، وزیر علوم تحقیقات و فناوری، معاون علمی فناوری و 
اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری و جمعی از مدیران این مجموعه ها با 
هدف هم  افزایی فرابخشی و ملی و ایجاد ارتباط اثربخش میان بنگاه ها، 
دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه بین المللی تهران 
، لوح و  برگزار شد، مهدی مکی آبادی، شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر
تندیس شرکت برگزیده و پیشرو در توسعه فناوری را دریافت کرد. 

خـبــــــــــــــــــر            
خبر بین الملل

چهارمین جلسه کمیته مدیریت گروه فوالد مبارکه با 
حضور مدیران عامل شرکت های ایریسا، فلز تدارک، 
فوالد سنگان، فوالد متیل، ورق خودرو، فوالد سنگ، 
آتیه فوالد، فوالد سفیددشت، فنی مهندسی فوالد مبارکه، پشتیبانی 
و توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه، تاراز، امین طب سپانو، تأمین 

آب صفه در محل دفتر اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار فوالد در بخش نخست این جلسه که روز شنبه بیستم 
اسفندماه سال 1401 در محل دفتر اصفهان برگزار شد، پس از تالوت آیاتی 
از کالم اهلل مجید، اللهوردی تقوی، مشاور برنامه ریزی استراتژیک و تعالی 
سازمانی شرکت فوالد مبارکه، چکیده ای از نظرسنجی انجام شده توسط 
مؤسسه مک کنزی در سال ۲0۲۲ را با موضوع تعالی مدیران عامل برای 
حاضران در جلسه ارائه کرد. در ادامه گزارشی از مسائل و درخواست های 
ح شده توسط شرکت های زیرمجموعه در خصوص واحدهای  مطر
مختلف شرکت فوالد مبارکه ارائه شد و سپس معاونان فوالد مبارکه به 

ارائه توضیحاتی در این حوزه پرداختند.
در بخش سوم چهارمین جلسه کمیته مدیریت گروه فوالد مبارکه، گزارش 
وضعیت پیشرفت پروژه های توسعه در شرکت های گروه ارائه گردید و 
موارد مرتبط با هر شرکت از سوی مدیرعامل گروه فوالد مبارکه و معاونان 

و مدیران عامل شرکت یادشده مورد نقد و بررسی قرار گرفت. 
کبری محمدی، معاون سرمایه گذاری و امور  طبق اعالم عباس ا
شرکت های فوالد مبارکه، استراتژی سال آینده فوالد مبارکه بازتخصیص 
گر شرکت ها توان  منابع برای سرمایه گذاری خواهد بود. بدین معنا که ا
کافی برای جذب بودجه های سرمایه ای خود را نداشته باشند، بودجه 

مزبور به پروژه ها و طرح های جدید تخصیص خواهد یافت.
کی است در بخش پایانی جلسه محمدیاسر طیب نیا  این گزارش حا
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه، موارد ذیل را مطرح و بر اجرای هرچه 

کید کرد: دقیق تر و سریع تر آن ها تأ
1-در طی 1.۵ سال گذشته چارچوب استراتژی های گروه فوالد مبارکه 
در افق های 1404 و 1410 موردبحث و گفت وگو قرار گرفته و مشخص 

شده است.
۲-گروه فوالد مبارکه جزو معدود شرکت هایی است که در وضعیت فعلی 

کشور با 100 درصد ظرفیت خود در حال کار است.
تمـام  بـه  توجـه  بـا   1401 سـال  در  مبارکـه  فـوالد  گـروه  ۳-عملکـرد 
محدودیت های موجود، قابل قبول است و دستاوردهای بزرگی در این 

سـال بـه دسـت آورده ایـم، البتـه هنـوز نقـاط بهبـود زیـادی داریـم.

4-باید برای استفاده 100 درصدی از ظرفیت های موجود تالش بیشتری 
داشته باشیم.

۵-وضعیت پیشرفت پروژه های توسعه در شرکت ها باید بهبود یابد، 
گرچه در خود فوالد مبارکه وضعیت به مراتب بهتر است و در این خصوص  ا

شرکت ها می توانند از فوالد مبارکه الگوبرداری کنند.
6-افزایش چابکی و تقویت کار تیمی در داخل شرکت ها و بین شرکت ها 
دو هدف اصلی از برگزاری این جلسات است. در این خصوص الزم است 
شرکت ها از فرصت هایی که ایجاد می شود در راستای هم افزایی با یکدیگر 

استفاده کنند و به صورت مستقیم تعامل داشته باشند.

7-با توجه به ارائه گزارش مسائل و درخواست های شرکت ها، معاونان 
نسبت به برطرف کردن آن ها اقدام و در جلسه بعدی گزارشی از وضعیت 

مسائل و درخواست های رفع شده و باقیمانده ارائه شود.
۸-سال آینده از جهات مختلف نظیر تحریم ها، وضعیت آب، قیمت های 
فروش و... ان شاءاهلل بهتر از امسال خواهد بود؛ بنابراین رویکرد کلی گروه، 
کسب رکوردهای تولید به همراه توسعه نوآورانه و افزایش سطح کیفی 

محصوالت و خدمات است.
این جلسه در ساعت 14 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد )ص( خاتمه 

یافت.

یت گروه فوالد مبارکه برگزاری چهارمین جلسه کمیته مدیر

داده های به دست آمده از صنعت فوالد چین نشان 
می دهد که واردات فوالد نورد در دوماهه اول سال جاری 44.۲ 

درصد کاهش یافت.
به گزارش آرتان پرس، داده های اولیه اداره اصلی گمرک کشور 
نشان می دهد در ژانویه تا فوریه ۲0۲۳، چین صادرات محصوالت 
نورد را 4۹ درصد )تا 1۲.۲ میلیون تن( نسبت به مدت مشابه در 
سال ۲0۲۲ افزایش داد. درعین حال، چین در دو ماه اول سال 
۲0۲۳ واردات محصوالت نورد را 44.۲ درصد نسبت به مدت 

مشابه سال قبل کاهش داد و به 1.۲۳ میلیون تن رساند.
به طورکلی، صادرات چین در ژانویه تا فوریه ۲0۲۳ از نظر پولی 6.۸ 
درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۲0۲۲ کاهش یافت و به 
۵06.۳ میلیارد دالر رسید. در عین حال، واردات در این دوره با 

10.۲ درصد کاهش در سال به ۳۸۹.4 میلیارد دالر رسید.
در سال ۲0۲۲، چین واردات فوالد نهایی را ۲۵.۹ درصد نسبت 
به سال ۲0۲1 کاهش داد. هی ونبو، رئیس اجرایی انجمن آهن و 
فوالد چین )CISA( گفت، واردات محصوالت فوالدی به کشور از 
سال 1۹۹۳ به حداقل رسیده است. در سال ۲0۲۲ نسبت به سال 
قبل، تنها حجم واردات ورق سرد و ورق فوالدی فوق ضخیم 

افزایش داشته است.
همچنین سود ناخالص شرکت های فوالدی چین در سال ۲0۲۲ 
نسبت به سال ۲0۲1 با ۹1.۳ درصد کاهش به ۳6.۵۵ میلیارد 
( رسیده است. کاهش سود شرکت های  یوان )۵.4 میلیارد دالر
آهن و فوالد چین ناشی از وضعیت نامطلوب بازار جهانی و 
اقدامات سختگیرانه مسئوالن برای جلوگیری از شیوع ویروس 

کرونا بوده است.

با توجه به داده های منتشرشده، انجمن تولیدکنندگان 
فوالد کانادا از دولت خواسته تا از صنعت فوالد این کشور 

حمایت کند.
به گزارش آرتان پرس و به نقل از GMK، انجمن تولیدکنندگان 
فوالد کانادا )CSPA( از دولت فدرال کانادا خواسته است تا برای 
محافظت از رقابت پذیری صنعت فوالد این کشور و حفظ مشاغل 

سریعًا اقدام کند.
فعاالن بازار گزارش دادند انجمن تولیدکنندگان فوالد کانادا 
)CSPA( توجه خود را به رشد واردات فراساحلی در بازارهای فوالد 
کانادا و همچنین اقدامات شرکای کلیدی این کشور برای حمایت 
از صنعت خود در رقابت جهانی برای جذب سرمایه گذاری در 
آب وهوا جلب می کند. واردات فراساحلی به کشور کانادا از سال 

۲014 تا ۲0۲۲ حدود ۲0 درصد افزایش یافته است.
انجمن  مدیرعامل  و  رئیس   Catherine Cobden آقای 
تولیدکنندگان فوالد کانادا )CSPA( اظهار کرد: تولیدکنندگان فوالد 
کانادا بخش مهمی از اقتصاد این کشور هستند. درست در زمانی 
که تولیدکنندگان کانادایی در اقدامی واقعی برای کاهش انتشار 
گازهای گلخانه ای آب وهوایی حداقل 6 میلیون تن تا سال ۲0۳0 
سرمایه گذاری می کنند، ما با سرعت بی سابقه ای در حال از دست 

دادن سهم بازار به فوالدهای فراساحلی با کربن باال هستیم.
 ،)CSPA( بر اساس بیانیه انجمن تولیدکنندگان فوالد کانادا
واردات دریایی به کانادا به طور قابل توجهی رشد کرده است و 
سهم بازار آن ها از 1۹ درصد در سال ۲014 به ۳۹ درصد در سال 
۲0۲۲ افزایش یافته است. عالوه بر این، انجمن تولیدکنندگان 
فوالد کانادا )CSPA( اعالم کرده است که دولت ها در ایاالت 
متحده و سایر کشورها به طور فعال در حال حرکت برای جذب 

سرمایه گذاری در زمینه آب وهوا و حمایت از صنعت هستند.
انجمن  مدیرعامل  و  رئیس   Catherine Cobden آقای 
تولیدکنندگان فوالد کانادا )CSPA( گفت: برای رقابتی ماندن و 
ایجاد رهبری بر آب وهوا، از دولت می خواهیم استراتژی صنعتی 
را اتخاذ کند که در حمایت از سرمایه گذاری جامع باشد، استفاده 
از فوالد کم کربن امروزی را در اولویت قرار دهد، گام های بیشتری 

برای بهبود بیشتر دفاع تجاری خود برداشته و حفظ کند.
وی در ادامه تصریح کرد: رژیم های قیمت گذاری کربن باید 
به گونه ای باشد که سرمایه گذاری های کربن زدایی در کانادا را 

به جای تهدید به فرصت سرمایه گذاری تبدیل سازد.
در این میان، انجمن تولیدکنندگان فوالد کانادا )CSPA( که 
نماینده صنعت فوالد و لوله در این کشور است، هشت توصیه 
دقیق به دولت کانادا برای بودجه ۲0۲۳ ارائه کرده  تا بتواند به 
چالش های رقابتی ناشی از واردات کربن باال و رقابت جهانی برای 

جذب سرمایه گذاری در آب وهوا پاسخ دهند. 
همان طور که مرکز GMK قبًال گزارش داد، ایاالت متحده اعالم 
کرده است که 6 میلیارد دالر کمک مالی را برای تسریع پروژه های 
کربن زدایی در صنایع انرژی بر مانند تولید فوالد، آلومینیوم و 
سیمان اختصاص خواهد داد. درعین حال باید توجه داشت که 
آلمان قصد دارد در آوریل ۲0۲۳ برنامه یارانه کاهش انتشار گازهای 

گلخانه ای را برای صنعت راه اندازی کند.
به ویژه، کمیسیون اروپا در این زمینه پیشنهاد کرد که قوانین 
مربوط به کمک های دولتی برای سرمایه گذاری در انرژی های 
تجدید پذیر، کربن زدایی از صنعت یا استفاده از وسایل نقلیه با 

آالیندگی صفر را سخت گیرانه در نظر نگیرند.

چین صادرات محصوالت نورد را

 49 درصد در سال افزایش داد

فوالدسازان کانادا از دولت می خواهند که از 

این صنعت حمایت کند

طی یک سال اخیر شاهد رقم خوردن اتفاقات بسیار خوبی در شرکت فوالد مبارکه بوده ایم
گام(: مسئول قرارگاه گشت ارشاد مسئوالن )

حجت االسالم والمسلمین سیدعلی  خان محمدی، 
گام( که به  مسئـــــول قرارگاه گشت ارشاد مسئوالن )
هـــــــــمراه جــــمعی از کارشناسان این حوزه از فوالد 
مبارکه بازدید می کرد، در مصاحبه با خبرنگار فوالد گفت: بسیار 
خوشحالم از اینکه امروز از یکی از بزرگ ترین بنگاه های اقتصادی و 
صنعتی کشور بازدید می کنم. خوشبختانه طی یک سال اخیر رقم 
خوردن اتفاقات بسیار خوبی را در شرکت فوالد مبارکه شاهد بوده ایم.

کید بر اینکه فوالد مبارکه در حوزه تولید و تحقق شعار سال بسیار  وی با تأ
جدی و هدفمند اقدام کرده است، گفت: امروز کشور با جنگ اقتصادی 
مواجه است و یکی از جاهایی که دشمن بر آن تمرکز داشته و دارد، 
مجموعه فوالد مبارکه است. دشمن سعی کرده با تحریم ها و حمالت 
سایبری به فوالد مبارکه و صنعت و اقتصاد کشور ضربه بزند و این نشان 
می دهد آن ها برای ضربه زدن به بنیان اقتصادی کشور ما با جدیت و 

برنامه ریزی وارد عمل شده اند.
حجت االسالم خان محمدی گفت: فوالد مبارکه در طرح های توسعه، 
تولید و تصفیه پساب های صنعتی و شهری و استفاده مجدد از آن ها در 
چرخه تولید با رویکرد استفاده بهینه از منابع آبی و همچنین در اجرای 

پروژه بسیار مهم انتقال آب اقدامات بسیار خوبی انجام داده است.
کم بر مدیریت فوالد مبارکه در زمینه های  رویکرد حا

مختلف به کشور کمک خواهد کرد
کید بر اینکه اجرای پروژه نورد گرم فوالد مبارکه نیز بسیار مهم  وی با تأ
و ارزشمند است و با بهره برداری از این پروژه اتفاقات بسیار خوبی برای 
کشور رقم خواهد خورد، ادامه داد: مجموعه اقدامات صورت گرفته در 
کم بر مدیریت این شرکت در حوزه های مختلف  فوالد مبارکه و رویکرد حا
به کشور کمک خواهد کرد و شرایط خوبی در زمینه توسعه اقتصادی 

فراهم خواهد کرد.
مسئول قرارگاه »گام« در بخش دیگری از سخنان خود گفت: خوشبختانه 
در حوزه بومی سازی هم شاهد هستیم که فوالد مبارکه بسیاری از اقالم 
موردنیاز خود را از محل بومی سازی و مهندسی معکوس تجهیزات تأمین 
می کند و صنعت فوالد را از واردات بسیاری از تجهیزات بی نیاز کرده است.
گام« خوشبختانه فوالد مبارکه در زمینه  به گفته مسئول قرارگاه »

اشتغال زایی نیز اقدامات خوبی انجام داده و اتفاقات بسیار خوبی در 
منطقه و استان رقم زده؛ این در حالی است که فوالد مبارکه با اجرای سایر 
پروژه های توسعه خود می تواند نقش ارزنده تری در حوزه اشتغال زایی 

داشته باشد.
دستاوردها نشان می دهد فوالد مبارکه همچنان در حال 

رشد است
وی خاطرنشان کرد: دستاوردهای این شرکت نشان می دهد فوالد 
مبارکه همچنان در حال رشد و در حال برداشتن گام های مؤثر دیگری 

برای توسعه اقتصادی کشور است.
مجموعه های تولیدی مانند فوالد مبارکه جایی نیست 

که هرکس درباره آن بازی سیاسی یا رسانه ای به راه اندازد
حجت االسالم خان محمدی بیان اینکه در چنین شرایطی طبیعی است 
که از سوی دشمن برای چنین شرکت هایی فضاسازی ایجاد شود، اظهار 
کرد: قطعًا باید روحیه مقابله با چنین شرایطی فراهم باشد؛ این در حالی 
گر جایی فساد هست، باید فسادستیزی هم باشد؛  است که معتقدیم ا
بنابراین افرادی که می خواهند در چنین موضوعاتی موضع گیری کنند، 
باید دقت کافی داشته باشند مجموعه های تولیدی مانند فوالد مبارکه 
جایی نیست که هرکس درباره آن بازی سیاسی یا رسانه ای به راه اندازد 
و تأسف بارتر اینکه این مباحث روی زمین بماند. به یقین بازی کردن با 

افکار عمومی کار غلطی است.
از مسئولین می خواهیم به فوالد مبارکه توجه جدی 

داشته باشند
کرد: رهبر معظم انقالب در حوزه مطالبه گری بارها  وی تصریح 
گر در مجموعه ای ُشبهه وجود دارد باید ُشبهه ها در  فرموده اند که ا
مجموعه های ذی ربط و مبادی رسمی مورد بررسی قرار گیرد و پس 
از رسیدگی کامل و دقیق به طور شفاف به مردم اطالع رسانی شود؛ 
بنابراین به خصوص درباره مجموعه هایی مانند فوالد مبارکه باید 
دقت عمل کافی صورت گیرد. از مسئولین می خواهیم به فوالد مبارکه 
توجه جدی داشته باشند. فوالد مبارکه رویکرد خود را حفظ کرده و 
در جنگ تمام عیار اقتصادی توانسته رشد کند، ولی آماج ترکش های 

زیادی قرار گرفته است.

مدیرعامل فوالد مبارکه با روحیه جهادی توانسته اهداف 
شرکت را در تولید و محصوالت کیفی محقق کند

مسئول قرارگاه »گام« خاطرنشان کرد: خوشبختانه در شرایط فعلی کشور 
مدیرعامل فوالد مبارکه با روحیه جهادی توانسته است در سال 1401 به  
دور از هرگونه درگیری با فضای رسانه ای و ورود بی مورد به حاشیه ها، 
اهداف شرکت در تولید و محصوالت کیفی را به خوبی محقق سازد. 
همان گونه که مشخص است در فوالد مبارکه کار جهادی و اتفاقات 
بسیار خوب و مؤثری رخ داده است و ما در این بازدید این دستاوردها را 
از نزدیک مشاهده کردیم و با استفاده از این فرصت به همه کارکنان این 

مجموعه خداقوت می گوییم.
بزرگ ترین منکر در حوزه اقتصادی، تضعیف و ایجاد مانع 

در مجموعه های اقتصادی بزرگ است
کید بر اینکه امروز همه ما باید در هر جایگاهی که هستیم به  وی با تأ
توسعه کشور کمک کنیم، ادامه داد: در واقع امروز بزرگ ترین معروف 
در حوزه اقتصاد این است که به معنای واقعی اقتصاد مقاومتی را 
پیاده سازی کنیم، توان تولید داخل را افزایش دهیم و موضوعات 
دانش بنیان را در کشور تقویت کنیم. بزرگ ترین منکر هم در حوزه 
اقتصادی تضعیف و ایجاد مانع در مجموعه های اقتصادی بزرگ است.

تداوم تولید در صنایع خودروسازی، لوازم خانگی، 
مجموعه های پتروشیمی و کشتی سازی مرهون تداوم تولید در  

فوالد مبارکه است
حجت االسالم خان محمدی گفت: کارکنان فوالد مبارکه در شرایط 
گر امروز می بینیم بسیاری  سخت کاری، با جدیت مشغول کار هستند. ا
از مجموعه های تولیدی مانند صنایع خودروسازی، لوازم خانگی، 
مجموعه های پتروشیمی و کشتی سازی به خوبی در حال فعالیت 
هستند، این تداوم در تولید مرهون تداوم فعالیت و روند تولید در فوالد 

مبارکه است.
مسئول قرارگاه »گام« در بخش پایانی سخنان خود اظهار امیدواری کرد 
فوالد مبارکه در سال آینده نیز همچنان با قوت و  صالبت هر چه بیشتر به 
کار تولید و تأمین نیازهای داخلی کشور به انواع ورق های فوالدی همت 

گمارد و موفق باشد.

خوشبختانه در شرایط فعلی کشور مدیرعامل 
فوالد مبارکه با روحیه جهادی توانسته است 
در سال ۱۴۰۱ به  دور از هرگونه درگیری با فضای 
رسانه ای و ورود بی مورد به حاشیه ها، اهداف 
شرکت در تولید و محصوالت کیفی را به خوبی 

محقق سازد
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(، اولین  با تالش مدیران و کارکنان شرکت فوالد آلیاژی ایران )فوالژ
 ، ذوب کوره در پروژه یزد یک تحقق یافت و مذاب تولیدی در این فاز
به شمش فوالدی تبدیل شد. پروژه مذکور با ظرفیت تولید ساالنه ۷۰۰ 
هزار تن شمش فوالدی، مهم ترین طرح توسعه فوالژ و ذوب گیری از این 
پروژه، رویداد بزرگی برای این شرکت است. با بهره برداری کامل از این 
پروژه، ظرفیت کلِی فوالدسازِی این شرکت به ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تن 
در سال می رسد.

گیر سناباد )سیمیدکو( موفق به  کارکنان شرکت صنعتی و معدنی توسعه فرا
عبور از رکورد تولید ساالنه به صورت هم زمان در سه کارخانه این شرکت 
شدند. مدیرعامل سیمیدکو در این باره گفت: کارخانه سنگ شکن و 
خردایش سنگ سیمیدکو رکورد قبلی تولید ساالنه این شرکت را جابه جا 
کرد؛ کارخانه کنسانتره سازی با عبور از ظرفیت اسمی کارخانه و رکورد 
سال های گذشته به رکورد رسید و کارخانه فیلتراسیون و آبگیری از باطله 
سیمیدکو با عبور از ظرفیت اسمی به رکورد دست یافت.

 خـبــــــــــــــــــر      

اولین ذوب پروژه یزد یک با موفقیت انجام شد رکورد تولید ساالنه در سه کارخانه سیمیدکو شکسته شد

فوالد مبارکه »جهاد تبیین« مدنظر مقام 

معظم رهبری را به بهترین شکل محقق کرد

مدیریت شرکت معظم فوالد مبارکه به عنوان نخستین 
مجموعه صنعتی در استان اصفهان از میزبانی و برگزاری 
اردوهای راهیان پیشرفت و بازدید از خطوط تولید این شرکت 
استقبال و »جهاد تبیین« مدنظر مقام معظم رهبری را به 

بهترین شکل محقق کرد.
محمد نادراالصلی، مدیر اجرایی هیئت رزمندگان اسالم استان 
اصفهان در گفت وگو با خبرنگار فوالد با بیان مطلب فوق گفت: 
در مسیر گام دوم انقالب اسالمی، بی اطالعی جامعه جوان از 
پیشرفت ها و دستاوردهای انقالب اسالمی عامل آسیب زایی 
خواهد بود که در همین راستا، هیئت رزمندگان اسالم تصمیم 
گرفت تا برای اقناع افکار عمومی اقشار مختلف جامعه اقدام به 

روشنگری کند.
گر  وی افزود: فاصله میان تهدید و فرصت، تصمیم است. ا
تصمیم به درستی و به موقع اتخاذ شود، می تواند از تهدیدها 

جلوگیری کند.
برگزاری ۴۱ برنامه بازدید از فوالد مبارکه طی یک ماه

مدیر اجرایی هیئت رزمندگان اسالم استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: این هیئت با استفاده از ظرفیت های موجود، آمادگی خود را 
برای بسیج کردن نیروها جهت برگزاری اردوهای راهیان پیشرفت 
کید مدیرعامل  به مسئوالن استانی اعالم کرد که با توجه به تأ
فوالد مبارکه بر ضرورت برگزاری هرچه سریع تر اردوهای راهیان 
پیشرفت در این شرکت، از تاریخ ۲0 بهمن ماه تا ۲0 اسفندماه سال 
1401 بالغ بر 1700 نفر در قالب 41 گروه مختلف اعم از دانشجویان، 
دانش آموزان، طالب و خادم یاران از خطوط تولید شرکت فوالد 

مبارکه بازدید کردند و با دستاوردهای این صنعت آشنا شدند.
فوالد مبارکه »جهاد تبیین« را به بهترین شکل محقق 

کرد
نادراالصلی با بیان اینکه 40 درصد از این تعداد، از هیئت های 
رزمندگان شهرستان های استان اصفهان بوده اند، ادامه داد: 
هماهنگی و سازماندهی برای بازدید این تعداد نفرات در یک بازه 
زمانی کوتاه کار آسانی نبود و مدیریت مجموعه فوالد مبارکه این 

کار ارزشمند را به سرانجام رساند.
وی با اشاره به بسیج کردن نیروهای هیئت رزمندگان اسالم 
برای تحقق جهاد تبیین عنوان داشت: 61 هیئت رزمندگان در 
استان اصفهان به فعالیت های فرهنگی مشغول اند که برخی از 

شهرستان ها همچون مبارکه دارای چهار هیئت است.
پیشرفت چشمگیر صنعت فوالد کشور نسبت به 

قبل از پیروزی انقالب اسالمی
مدیر اجرایی هیئت رزمندگان اسالم استان اصفهان گفت: 
متأسفانه امروز جوان ایرانی از پیشرفت های مجموعه های بزرگ 
صنعتی کشور همچون فوالد مبارکه اطالع کافی ندارد و نمی داند 
شرکت فوالد مبارکه بدون حضور حتی یک کارشناس خارجی در 

حال فعالیت و ارزآوری برای کشور است.
وی ادامه داد: میزان تولید فوالد کشور با قبل از پیروزی انقالب 
اسالمی قابل مقایسه نیست، به طوری که ایران از نظر میزان 
تولید در رتبه بندی جهانی تولیدکنندگان فوالد به جایگاه دهم 
و در برخی از ماه ها نیز به جایگاه هفتم ارتقا یافته است؛ این یعنی 

افزایش تولید چندین میلیون تنی تولید در صنعت فوالد کشور.
کید کرد: طبق گفته رئیس جمهوری، همان طور  نادراالصلی تأ
که اردوهای راهیان نور در کشور برگزار می شود، اردوهای راهیان 
پیشرفت نیز باید در قالب بازدید از صنایع بزرگ و پیشرفت های 
با  نزدیک  از  تا  شود  برگزار  جوان  نسل  برای  صنایع  این 

دستاوردهای صنعتی و اقتصادی انقالب اسالمی آشنا شوند.
وی اذعان داشت: امروز دشمنان از طریق رسانه های مختلف و 
فضای مجازی روی افکار جوانان ایرانی کار می کنند و نمی گذارند 
گاهی پیدا کنند. در مقابل ما وظیفه داریم  جوانان از پیشرفت ها آ
فعالیت های ارزشمند انجام شده در کشور را به آنان معرفی کنیم؛ 
براساس بازخوردهایی که از بازدیدکنندگان از خطوط تولید 
شرکت فوالد مبارکه دریافت کرده ایم، دیدگاه آنان به این صنعت 

نسبت به قبل از بازدید به کلی تغییر  یافته و مثبت شده است.
برپایی اردوهای راهیان پیشرفت در فوالد مبارکه 

تجلی جهاد تبیین است
مدیر اجرایی هیئت رزمندگان اسالم استان تصریح کرد: شرکت 
فوالد مبارکه با فراهم سازی بستر برپایی اردوهای راهیان 
پیشرفت، الگوی مناسبی برای سایر مجموعه های صنعتی است 
تا از این طریق بتوان افکار جامعه را درخصوص دستاوردهای 
جمهوری اسالمی در حوزه های صنعت و اقتصاد کشور روشن 

کرد که این امر تجلی جهاد تبیین است.
وی در پایان با اشاره به برنامه بازدید از خطوط تولید شرکت فوالد 
مبارکه در سال 140۲ اذعان داشت: تعداد برنامه بازدیدها در سال 
140۲ از شرکت فوالد مبارکه روند افزایشی خواهد داشت و از شهرها 
و شهرستان های دور و نزدیک نیز در این برنامه حاضر خواهند شد 
که هریک از بازدیدکنندگان به یک رسانه برای انعکاس دستاوردها 

و پیشرفت های صنعت کشور تبدیل خواهد شد.

حضور فعال مجموعه نگهداری و تعمیرات فوالد مبارکه 
در کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی

یت پسماند برای شرکت های گروه فوالد مبارکه برگزاری دوره آموزشی مدیر
دوره شش روزه آموزشی مدیریت پسماند هم راستا با 
سیاست ها و خط مشی زیست محیطی شرکت فوالد 
مبارکه در حوزه مدیریت پســماند برای شــرکت های 

گروه فوالد مبارکه برگزار شد.
رئیس واحد امور پســماند فوالد مبارکه ضرورت تبیین و نیاز به ارتقای 
دانــش مرتبــط بــا مدیریــت پســماند و همسان ســازی آن بــا قوانیــن و 
الزامات ملی و بین المللی از مهم ترین دالیل برگزاری این دوره آموزشی 

عنوان کرد.
مجید غیاثوند حضور بیش از ۵0 نفر از کارشناسان، سرپرستان و رؤسای 
واحدهای مختلف شرکت فوالد مبارکه و همچنین شرکت های زیرگروه 
ازجمله فوالد ســنگان، فوالد هرمــزگان، فوالد سفیددشــت، فــوالد تاراز، 
فوالدســنگ و ورق خودرو را گامی مثبت در مســیر شکل گیری مدیریت 

یکپارچه پسماند در سطح فوالد مبارکه و شرکت های زیرمجموعه دانست 
و گفت: به همین منظور، واحد امور پسماند شرکت فوالد مبارکه به عنوان 
واحد متولی مدیریت پسماند شرکت، با دعوت از دکتر علیرضا عسگری، 
عضو کارگروه مدیریت پســماند فرهنگســتان علــوم و با همــکاری واحد 
آموزش، جهت تعریف یک دوره شش روزه اقدام کرد که این دوره آموزشی 
با حضور بیش از ۳0 نفر از کارشناســان واحدهای مختلف فوالد مبارکه و 

همچنین نمایندگانی از شرکت های مذکور با موفقیت برگزار شد.
وی در پایان خاطرنشــان کــرد: در ایــن دوره آموزشــی، شــرکت کنندگان 
به صورت کارگاهی با آخرین روش های مرتبط با شناسایی، دسته بندی 
ک و انتخاب بهترین روش  انواع پســماندهای عادی، صنعتی و خطرنا
مدیریت پســماند در هریک از مراحل تولید، بازیافت، استفاده مجدد و 

دفع،  آشنا شدند.

شانزدهمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و 
عیب یابی با حضور مؤثر و فعال مجموعه نگهداری و 
کز علمی،  تعمیرات شرکت فوالد مبارکه و با همکاری مرا
پژوهشی و صنعتی در روزهای دوم و سوم اسفندماه 14۰1 در دانشگاه 

صنعتی شریف برگزار شد.
به گزارش خبرنگار فوالد، در این کنفرانس با حضور محسن کفیل، مدیر 
دفتر فنی نگهداری و تعمیرات، تعدادی از کارشناسان، سرپرستان و 
رؤسای حوزه نگهداری و تعمیرات فوالد مبارکه، کارگاه مشارکتی با عنوان 
پیاده سازی قابلیت شناسایی و ردیابی تجهیزات به منظور مدیریت 

چرخه عمر و بهینه سازی پایش وضعیت تشکیل شد.
مدیر دفتر فنی نگهداری و تعمیرات فوالد مبارکه در این کارگاه آموزشی، 
مدیریت دارایی های فیزیکی و مزایای پیاده سازی این نظام در سازمان ها 

را تعریف و تشریح کرد.
بنابر اظهارات محسن کفیل، برخی از مزایای اجرای این نظام در سازمان 
: کنترل بودجه بهتر و مؤثرتر، کاهش هزینه های دوره عمر  عبارت اند از
دارایی ها، افزایش بازگشت سرمایه  و رشد، ارتقای عملکرد زیست محیطی، 
ایمنی و سالمت، پشتیبانی مؤثر در فرایند تصمیم گیری، مهندسی مجدد 
فرایندهای سازمان، مدیریت ریسک، افزایش رضایتمندی مشتریان، 

ارتقای شهرت کسب وکار، افزایش تولید و بهره وری نیروی کار.
وی در ادامه چرخه عمر دارایی های فیزیکی و تحول و تکامل مدیریت 
کرد و با بیان اینکه قدمت مدیریت  دارایی های فیزیکی را تشریح 

دارایی های فیزیکی احتماًال به قدمت تمدن بشر برمی گردد، گفت: از 
زمانی که انسان موفق به ساخت و استفاده از ابزار در تولید کشاورزی شده 
است، صیانت از این دارایی ها و ارتقای کیفیت و کارایی آن ها از مهم ترین 
دغدغه های بشر بوده است؛ اما پس از عصر انقالب صنعتی و با شتاب گیری 
روند صنعتی شدن، توجه به اهمیت مدیریت بهره ور تجهیزات روزافزون 
بوده است. موضوع نگهداشت نظام مند تجهیزات و حفظ کارایی آن ها 
در تولید، با شروع عصر اتوماسیون و ورود ربات ها به صنعت در دهه 1۹70 
جلوه دیگری یافت و واحدهای مستقل نگهداشت در سازمان های 
صنعتی ایجاد شد. کم کم در سازمان های بلوغ یافته توجه به دیگر مراحل 
چرخه عمر دارایی، ازجمله برنامه ریزی و مهندسی و ایجاد نگاه یکپارچه 

و کل نگر برای تولید بیشترین ارزش از دارایی ها، ضروری ارزیابی شد.
مدیر دفتر فنی نگهداری و تعمیرات فوالد مبارکه یکی از الزامات اولیه 
جهت پیاده سازی نظام مدیریت دارایی های فیزیکی را شناسایی 
و ردیابی تجهیزات به منظور مدیریت هزینه چرخه عمر آن ها اعالم و 
اضافه کرد: اموال و دارایی های ثابت بخش مهمی از سرمایه گذاری یک 
واحد اقتصادی است. ازاین رو داشتن اطالع کافی از موجودی اموال، 
وضعیت آن ها، تغییر در قیمت تمام شده، تاریخچه نگهداری و تعمیرات، 

ک، کد اموال و… اهمیت دارد. استهال
وی از جمع آوری داده های مهم و الزم از زمان طراحی تا زمان اسقاط 
آن ها، دسترسی به سابقه نت تجهیزات، ارتقای نظام بازرسی و پایش 
وضعیت تجهیزات، مدیریت عملکرد تأمین کنندگان و تعمیرکنندگان 

تجهیزات و قطعات، تحلیل خرابی های تجهیزات، کاهش هزینه های 
دوره عمر دارایی ها و افزایش تولید و بهره وری نیروی کار به عنوان مهم ترین 

مزایای تگ گذاری و ردیابی دارایی های فیزیکی نام برد.
کفیل در ادامه مطالب به معرفی انواع روش های تگ گذاری دارایی ها 
پرداخت و ضمن تشریح پروژه اجراشده در شرکت فوالد مبارکه عنوان 
کرد: امروزه ردیابی و شناسایی قطعات و تجهیزات در کارخانه ها یک الزام 

غیرقابل انکار است.
به گفته مدیر دفتر فنی نگهداری و تعمیرات فوالد مبارکه، با پیاده سازی 
این سیستم مدیران و کارکنان یک سازمان می توانند به راحتی داده های 
موردنیاز خود را از بدو ورود سفارش به انبار و در طی فرایند کاری خود 
جمع آوری و در یک بانک اطالعاتی ذخیره کنند و در مقاطع مختلف، 
در گزارش های خاص و یا حتی تصمیم گیری های خود از آن ها بهره مند 

شوند.
 کفیل در ادامه خاطرنشان کرد: ردیابی و شناسایی تجهیزات، تلفیقی 
است از فناوری ها، تجهیزات، سیستم های سخت افزاری و نیز نرم افزارها، 
به منظور شناسایی تجهیزات، تولید اطالعات، پردازش و محاسبات 
مختلف که در نهایت به افزایش قدرت تجزیه وتحلیل اطالعات و داده های 
به دست آمده کمک می کند. در این حوزه فناوری های مختلف مورد 
استفاده قرار می گیرد، ولی فناوری رادیو شناسه )RFID( با عملکرد عالی 
خود توانسته کمک شایانی به شرکت ها در حوزه ردیابی و شناسایی کند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر، این طرح به صورت نمونه در دو واحد 

کسیژن و خط ورق رنگی شرکت فوالد مبارکه پیاده سازی شده گفت:  ا
ح، فرایند ردیابی تجهیزات در کلیه  در جریان پیاده سازی این طر
، گیت های  ، نظیر واردات و انبار ایستگاه های ورود یا خروج تجهیز
ورودی شرکت، آزمایشگاه های الکترونیک و کالیبراسیون، تعمیرگاه 
مرکزی و تعمیرات محلی خطوط تولید تدوین شده و با برقراری ارتباط 
نرم افزاری بین کلیه سیستم های مرتبط با این فرایند، ضمن حفظ 
یکپارچگی در سیستم EIS طراحی گردید و با طراحی نرم افزار واسط، 
فرم های موردنیاز استقرار این فرایند در تبلت هوشمند قابل حمل 

پیاده سازی شد.
و  وضعیت  پایش  تخصصی  کنفرانس  شانزدهمین  است  گفتنی 
عیب یابی با محوریت موضوعات ذیل برگزار شد: پایش وضعیت و 
الت، تجهیزات و سازه ها؛ پیش بینی عمر مفید  عیب یابی ماشین آ
باقیمانده تجهیزات؛ مزایای اقتصادی پایش وضعیت؛ تأثیر اجرای 
عیب یابی،  تکنیک های  انرژی؛  صرفه جویی  در  وضعیت  پایش 
بازرسی و تست های غیر مخرب؛ مطالعه موردی آنالیز ارتعاشات، آنالیز 
کوستیک، آنالیز جریان الکتریکی، تشخصی  روغن، ترموگرافی، تست آ
خوردگی؛ نگهداری پیش بینانه؛ تأثیر فرایندهای طراحی، ساخت، 
نصب و راه اندازی در هزینه های نت مبتنی بر cm؛ تأثیر پایش وضعیت 
در اجرای نت مبتنی بر قابلیت اطمینان؛ ریشه یابی علل خرابی؛ 
نرم افزارهای نگهداری و پایش وضعیت؛ خطاهای سخت افزاری و 

نرم افزاری در پایش وضعیت. 

مدیر اجرایی هیئت رزمندگان اسالم استان اصفهان:

گزوز فن فوالدسازی جلوگیری از توقفات و کاهش هزینه های تولید با بهینه سازی ا

تکنسین آماده ساز و تأیید کیفیت تعمیرات تجهیزات 
دوار تعمیرگاه مرکزی فوالد مبارکه گفت: با انجام 
گزوز فن فوالدسازی، از توقفات  پروژه بهینه سازی ا
ناخواسته و هزینه های تولید کاسته شد و ایمنی این بخش نیز به 

میزان قابل توجهی افزایش یافت.
مجتبی علی عابدی، با بیان اینکه این فن وظیفه هدایت بخارهای 
آب از داخل کولینگ چنبر به بیرون از سایت را دارد و در صورت عملکرد 
نامطلوب باعث تجمع بخار اضافی آب سگمنت ها در محوطه می شود، 
گفت: در این حالت عمًال اپراتور نمی توانست به درستی سگمنت ها 
را هدایت کند و درنهایت این مشکل بر روی محصول خروجی تأثیر 

داشت.
وی از طراحی نامناسب اولیه سیستم یاتاقان بندی این فن به عنوان 
مشکل اصلی نام برد و گفت: در این حالت دمای بیرینگ ها از حد مجاز 

فراتر می رفت و باعث خرابی زودهنگام بیرینگ ها و درنتیجه توقف خط 
و عدم النفع تولید می شد.

تکنسین آماده ساز و تأیید کیفیت تعمیرات تجهیزات دوار تعمیرگاه 
مرکزی با بیان اینکه سرعت این فن در دورهای باال به 1۵00 دور در دقیقه 
افزایش می یابد تصریح کرد: در طراحی قبل، خرابی بیرینگ منجر 
به شکستگی یاتاقان، رها شدن ایمپلر در کیسینگ و پرتاب قطعات 
شکسته شده یاتاقان و خرابی کیسینگ می شد که این موارد خطرات 

ایمنی زیادی   در پی داشت.
ک  بـه گفتـه علی عابـدی در سیسـتم یاتاقان بنـدی اولیـه از دو پیلوبـال
بـرای مهـار شـافت اسـتفاده می شـد کـه پـس از بررسـی های متعـدد 
ک )Pillow Block( حذف  کارشناسی، تصمیم بر آن شد که دو پیلوبال
و یـک عـدد هوزینـگ بیرینـگ )PLUMMER BLOCK( جایگزیـن آن 
گـردد. همچنین بـا اجـرای این پـروژه، مشـکِل کم بـودن دبـی خروجی 

فـن آن نیز بـا طراحـی پروانـه جدیـد بـا بلیدهای متفـاوت رفع شـد.
وی خاطرنشان کرد: این بهینه سازی عالوه برافزایش میزان دبی 
خروجی فن، به دلیل افزایش استحکام سیستم یاتاقان بندی و شاسی 
و همچنین تعبیه COOLING )سیستم آبگرد( روغن، خرابی بیرینگ ها 
و تعمیرات ساالنه را کاهش می دهد و موجب بهبود چشمگیر عملکرد 

تجهیز می گردد.
تکنسین آماده ساز و تأیید کیفیت تعمیرات تجهیزات دوار تعمیرگاه 
مرکزی خاطرنشان کرد: با توجه به رضایت ناحیه فوالدسازی در خصوص 
بهینه سازی انجام شده جهت اصالح نقشه ها و تأمین زیرمجموعه، 

اقدامات الزم توسط واحد بهره برداری انجام گرفت.
وی در خاتمه از حمایت مدیر تعمیرگاه مرکزی، دفتر فنی و کارگاه مکانیک 
تعمیرگاه مرکزی و واحد ریخته گری ناحیه فوالدسازی صمیمانه تشکر و 

قدردانی کرد.
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گذاری ساخت داخل 34 هزار قطعه  وا

در صنایع سنگین از جمله فوالد به 

دانش بنیان ها

ایران در جمع 4 کشور سازنده 

کتور صنعت فوالد رآ

 از طریق ثبت نام در بهین یاب 
ً
خرید مواد اولیه از بورس کاال صرفا

امکان پذیر خواهد بود
کارخانه تولید ورق عریض شرکت فوالد آتیه خاورمیانه
 تابستان ۱۴۰۲ به بهره برداری می رسد

یارمحمد محمدی، مدیرعامل شرکت فوالد آتیه خاورمیانه، اظهار 
داشت: شرکت فوالد آتیه خاورمیانه در سال ۱۳۹۵ نخستین خط 
تولید نورد میلگرد ساده و آجدار خود را با ظرفیت اسمی ۴۵۰ هزار 
تن راه اندازی کرد. در تابستان ۱۴۰۲ نیز خط تولید ورق عریض این 
شرکت با ظرفیت تولید کلِی ساالنه ۶۰۰ هزار تن آغاز به کار خواهد 
کرد. ظرفیت این کارخانه در فاز اول ۳۶۰ هزار تن در سال است و 
در فاز دوم به ۶۰۰ هزار تن می رسد.

سیف اهلل امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت اظهار داشت: 
از ۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۲، تخصیص مواد اولیه به شرکت های زنجیره 
فوالد منوط به ثبت نام و تکمیل اطالعات در سامانه بهین یاب است 
و فهرست خریداران مجاز مواد اولیه، از ابتدای اردیبهشت به صورت 
کاال اعالم نمی شود و همه موارد مربوط به خرید مواد  دستی به بورس 
اولیه به صورت سیستمی انجام خواهد گرفت. خرید مواد اولیه از بورس 
کاال منوط به عرضه محصول در بورس کاال است.

خبر کوتاه

خبــــــــــــــــــر    

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: رشد بخش صنعت 
در فصل پاییز 11.6 درصد بود که رشد بسیار مطلوبی است.

به گزارش فوالدبان، سیدرضا فاطمی امین در حاشیه جلسه 
هیئت دولت اظهار داشت: براساس آمار بانک مرکزی میانگین 
رشد بخش صنعت در دولت یازدهم و دوازدهم ۲ درصد بوده 
که در دولت سیزدهم این میانگین 6.۸ درصد ثبت شد؛ یعنی 
بیش از سه برابر میانگین در دولت های قبل رشد تولید وجود 

داشته است.
وی گفت این آمار نشان می دهد بخش صنعت هم به تنهایی رشد 
باالیی داشته و هم در رشد کل اقتصاد کشور سهم قابل توجهی 
داشته و رتبه نخست را در رشد اقتصادی کل کشور به خود 

اختصاص داده است.
فاطمی امین با بیان اینکه کل رشد اقتصادی کشور در نه ماهه 
امسال ۳.7 درصد ثبت شده است، افزود: بیشترین سهم رشد را 
بخش صنعت به خود اختصاص داده، یعنی 1.1 از ۳.7 مربوط به 

بخش صنعت است که سهم بسیار باالیی است.
وی تصریح کرد: در گزارش اخیر بانک مرکزی بخش صنعت در 
نه ماهه امسال رشد ۸ درصدی داشته است؛ درحالی که در مدت 
مشابه سال گذشته در این بخش رشد ۳.۳ درصدی ثبت شده 

بود که نشان دهنده رشد قابل توجهی است.
فاطمی امین خاطرنشان کرد: در بخش معدن نیز در نه ماهه 
امسال رشد اقتصادی، ۲.۹ درصد بوده در صورتی که در نه ماهه 
سال قبل رشد این بخش منهای یک درصد بوده است، بنابراین 

در این بخش هم رشد قابل توجهی را شاهد هستیم.
وزیر صمت با بیان اینکه در پاییز امسال بیش از ۲۸ درصد در 
بخش سرمایه گذاری رشد داشته ایم، گفت: در نه ماهه امسال 
نیز بخش صنعت ماشین آالت 1۹.7 درصد رشد سرمایه گذاری 

را تجربه کرده است.
فاطمی امین ادامه داد: اشتغال در همه صنایع کشور به بیش از ۸ 
میلیون و ۳00 هزار نفر رسید که رشد بسیار مطلوب و روند فزاینده 

در مقایسه با سال های گذشته است.
وی بیان کرد: در حوزه دانش بنیان کار بسیار متنوعی انجام و 
توافقات خوبی با معاونت علمی ریاست جمهوری امضا شده 
است، ضمن اینکه در هفته جاری توافق نامه ای به ارزش بیش از 

4 هزار میلیارد تومان با این معاونت امضا شد.
فاطمی امین اظهار داشت: ساخت داخل بیش از ۳4 هزار قطعه 
در صنایع سنگین ازجمله فوالد به شرکت های دانش بنیان 
عرضه شده است، ضمن اینکه در اقدامی جدید ۲۹ شرکت را 
کت شامل یک شرکت پیشران، خریدار و شرکت های  که هر شرا
دانش بنیان و دو یا چند دانشگاه است، برای ساخت محصوالت 

موردنیاز کشور آغاز کردیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در مجموع امسال در بخش 
تولید، دانش بنیان و اشتغال عملکرد مطلوبی را در بخش صنعت 
شاهد هستیم و امیدواریم این روند رشد با شتاب بیشتری تداوم 

داشته باشد.

ک از بومی شدن ساخت  مدیرعامل ماشین سازی ارا
کتور صنعت فوالد خبر داد. رآ

مدیرعامل  سرائی  رضا  صداوسیما،  خبرگزاری  گزارش  به 
کتور صنعت  ک با اعالم بومی شدن ساخت رآ ماشین سازی ارا
فوالد، از قرار گرفتن ایران در جمع چهار کشور سازنده این 

محصول خبر داد.
کتور ساخته شده راهی فوالد بوتیار کرمان  سرائی با بیان این که رآ
می شود، گفت: این محصول دارای ۵00 تن وزن، 40 متر ارتفاع 
و 1۹ متر طول است که قادر به تولید ساالنه ۲ میلیون تن فوالد 

اسفنجی است.
به گفته سرایی پیمانکار اصلی این طرح چین است و چین نیز 
ک سپرد. در نهایت  کتور بزرگ را به ماشین سازی ارا ساخت این رآ
کتور با تالش ۲00 مهندس و کارگر طی یک سال و نیم  هم این رآ

بومی سازی و تولید شد.
ک بار دیگر اثبات کرد که  سرایی ادامه داد: ماشین سازی ارا
می تواند در دوران تحریم، طرح های ملی را با کمترین هزینه اجرا 
کتور بزرگ را با یک پنجم قیمت  کند، همچنان که موفق شد این رآ

کاالی وارداتی تولید کند.

وزیر صمت اعالم کرد:

خواست و اراده کارکنان در دست یابی به اهداف ایمنی و تولید ستودنی است
معاون بهره برداری در نشست کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار شرکت فوالد مبارکه:

فنی  حفاظت  کمیته  نشست  دوازدهمین 
و بهداشت کار شرکت فوالد مبارکه روز دوشنبه 
۲۲ اسفندماه با حضور معاونان بهره برداری و 
سرمایه های انسانی و سازماندهی، مدیران ارشد تولید و خدمات 
فنی و پشتیبانی، مدیران بهره برداری، رؤسای سایر نواحی، 
مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست، کارشناسان و 
تکنسین های ایمنی و بهداشت حرفه ای با رویکرد ارتقای سیستم 

ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکت فوالد مبارکه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار فوالد، در این جلسه، معاون بهره برداری شرکت فوالد 
مبارکه ضمن تشکر از تالش های صورت گرفته در سال 1401 به منظور 
ایجاد محیطی ایمن و بانشاط برای دست یابی به اهداف تولید قدردانی 
و تصریح کرد: به لطف خداوند و همت کارکنان فوالد مبارکه در تمام 
قسمت های تولید با رعایت اصول و موازین ایمنی به اهداف تولید 

دست پیدا کردیم.
کنون موضوع  غالمرضا سلیمی تصریح کرد: با تالش های صورت گرفته ا
ایمنی در فوالد مبارکه با رشد فزاینده ای به فرهنگ ایمنی در سازمان 

نهادینه شده و کارکنان در این زمینه به بلوغ رسیده اند.
کید بر حـس مسـئولیت پذیری افـراد در دسـت یابی بـه نتایج  وی بـا تأ
عملکـردی ایمنـی سـازمان و اهـداف تولیـد، هرگونـه سـرمایه گذاری در 
ایـن زمینـه را موجـب افزایـش بهـره وری دانسـت و بـار دیگـر بـر اهمیت 
کنتـرل و نظـارت بـر رفتـار کارکنـان، حفـظ آراسـتگی محیـط کارگاه و 
همچنیـن بـر تهیـه و ارائـه گـزارش وضعیـت محیـط کارگاه و مقایسـه 

کیـد کـرد. شـرایط قبـل و بعـد از ایجـاد نظـام 5S در ماه هـای آینـده تأ
معاون بهره برداری ضمن تشکر از گزارش های ارائه شده در کمیته ارتقای 
ک گذاشتن تجارب و اقدامات ایمنی در نواحی  ایمنی سال 1401، به اشترا

را ضروری دانست.
سلیمی همچنین بر انجام بازرسی های منظم و روتین به منظور اطمینان 
از سالمت تجهیزات و ابزار مورداستفاده در حین کار و اهمیت و لزوم 
تهیه و ارائه گزارش در زمینه بازرسی از تجهیزات و ادوات باربرداری، 

کید کرد. مکانیسم های جابه جایی و حمل بار سازه ها تأ
وی ضمن تبریک فرارسیدن سال نو و ماه مبارک رمضان در بخش پایانی 
سخنان خود برای همه کارکنان و پیمانکاران شرکت آرزوی سالمتی و 

سربلندی کرد.
برگزاری همایش های مشترک ایمنی از ارکان اصلی 

بهره وری سرمایه های انسانی
مهدی کفایت، معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی نیز از تالش های 
صورت گرفته در ارتقای فرهنگ ایمنی کارکنان و بهبود شرایط محیط 
کارگاه قدردانی کرد و برگزاری همایش های مشترک ایمنی را از ارکان اصلی 

بهره وری نیروی انسانی دانست.
وی طراحی و اجرای یک برنامه منظم جهت برگزاری دوره های آموزشی 
برای کارکنان و پیمانکاران و آشنایی ایشان با دستورالعمل های ایمنی را 
ضروری خواند و در ادامه به اهمیت و نقش شیفت فورمن ها و ناظرین 
در کنترل و نظارت بر عملکرد امور و رفتارهای ایمنی کارکنان در حین 

کید کرد. کار تأ

رئیس ایمنی، بهداشت حرفه ای و آتش نشانی نیز در گزارشی به عملکرد 
واحدهـای مختلـف در دسـت یابی بـه نتایـج ایمنـی )شـاخص های 
عملکـرد ایمنـی(، تشـریح رویدادهـای ایمنـی شـرکت در مـاه گذشـته و 
اهمیـت شناسـایی خطـرات و ارزیابـی ریسـک فعالیت هـا، لـزوم رعایت 
دستورالعمل های ایمنی و جایگاه آن در پیشگیری از حوادث پرداخت.

همکاران در طول سال برای تحقق اهداف ایمنی 
مشارکت و اهتمام بیشتری داشته باشند

کی از این است  جواد کیانی گفت: نتایج کمیته های بررسی حوادث حا
که در سال های گذشته در ایمن سازی محیط کار موفق عمل کرده ایم؛ 
بااین حال باید در برنامه ریزی های سال 140۲ تدابیری اتخاذ نماییم که 

از افزایش بروز رفتارهای ناایمن در شرکت پیشگیری کنیم.
وی روند پاسـخ گویی به مغایرت هـای ایمنـی و گزارش های بازرسـان و 
کارشناسـان ایمنی در بهمن ماه و ابتدای اسـفندماه را بسیار مطلوب 
اعـالم و اضافـه کـرد: بـرای ایمنی هرچـه بیشـتر بایـد همـکاران در طول 
سـال و برای تحقق اهداف ایمنی مشـارکت و اهتمام بیشـتری داشـته 

باشـند.
به گزارش خبرنگار فوالد، در این جلسه همچنین داریوش رشیدی مدیر 
ناحیه آهن سازی و سایر مدیران بخش های این ناحیه و اصغر قاری 
گانه ای  کارشناس و مشاور ایمنی ناحیه آهن سازی در گزارش های جدا
به تشریح وضعیت ایمنی، اقدامات صورت گرفته در جهت بهبود 
شرایط محیط کارگاه، ارتقای فرهنگ ایمنی و چالش های ایمنی ناحیه 

آهن سازی پرداختند.

استراتژی ما ارائه محصوالت باکیفیت ،  مطلوب و پایدار است

علیرضا کی یگانه، مدیر کنترل کیفی، مهمان این 
هفته  برنامه رادیوفوالد بود و به سؤاالت مجری برنامه 

این چنین پاسخ داد:
در ابتدا قدری در مورد ساختار واحد کنترل کیفی و چگونگی 

فعالیت های این بخش توضیح دهید.
 این واحد زیرمجموعه معاونت فناوری است که از 4 واحد کیفیت 
نواحی آهن سازی و فوالدسازی و نورد گرم و نورد سرد تشکیل شده و 
۲۲۵ نفر از همکاران در قسمت های مختلف این مدیریت در خطوط 
تولید مستقرند. به طورکلی وظیفه این عزیزان کنترل کیفیت محصوالت 
تولیدی و ورودی های مواد اولیه مطابق با استانداردهای داخلی، 

بین المللی و استانداردهای ایران است.
شاخص کیفیت فوالد مبارکه در ۳ سال گذشته روبه رشد 

بوده است. آیا در سال ۱۴۰۱ همین روند ادامه پیدا کرد؟
کنترل  خوشبختانه با فعالیت های نواحی تولیدی و پشتیبانی و 
فرایندهای انجام شده بازدهی کیفی شرکت شامل کیفیت نواحی 
فوالدسازی، نورد گرم و نورد سرد، منطبق با سفارش مشتری و طبق 
استانداردهای تعریف شده به ویژه در ماه های پایانی سال 1401 روند 
افزایشی داشته است و نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از حدود 

1 درصد رشد داشته است.
از نظر کیفی دسته بندی محصوالت به چه صورتی است؟

کیفی مستقر در  کلیه محصوالت تولید نواحی توسط 1۸0 بازرس 

خطوط تولید به طور ۲4 ساعته بازرسی و طبق دستورالعمل ها و 
استانداردها کنترل می شوند. محصوالت تولیدی نواحی پس از طی 
کردن فرایند بازرسی مهر تأیید کیفی دریافت می کنند. عمدتًا محصوالت 
به دسته بندی های درجه یک و دو و قراضه طبقه بندی می شوند. در 
این فرایند بدیهی است که فقط محصوالت منطبق با سفارش برای 

مشتریان ارسال می شوند.
درباره بزرگ ترین دستاوردهای کیفی اخیر  شرکت برای 

مخاطبان توضیح دهید.
طبق برنامه ای که در معاونت بهره برداری و نواحی تولیدی مشخص 
می شود، برای کلیه عیوبی که باعث افت کیفیت محصوالت می شود 
فعالیت و اقدامات اصالحی تعریف می گردد. ازجمله این عیوب ایجاد 
حفره در محصول نورد گرم است که با انجام تدابیر مؤثری این عیب به صفر 
رسیده است. همچنین عیب ناخالصی هم با کاهش قابل مالحظه ای 
تحت کنترل است. کیفیت محصوالت بدنه خودرو و سایر محصوالت 
سرد نیز در ناحیه نورد سرد افزایش و این روند کیفی روبه رشد، علی رغم 
محدودیت های موجود، به صورت پایدار و در ماه های اخیر در همه 

محصوالت حفظ گردیده است.
عیوبی که می تواند بر کیفیت نهایی محصول اثر بگذارد چه 

مواردی است؟
در تولید تختال، محصوالت گرم و سرد و به طورکلی در هر ناحیه، برخی 
عیوب شاخص وجود دارد. در این بین محصوالت سرد از حساسیت 
زیادی برخوردارند؛ ازاین رو در 14 نقطه بازرسی می شوند. به همین دلیل 
است کلیه عیوب را می توان با دقت دید و برای برطرف کردن آن ها راهکار 
ارائه کرد. کیفیت محصوالت به صورت مداوم پایش می شود تا همچنان 

شاهد روند کاهش هرچه بیشتر آن ها باشیم.
عیوب ناشی از فرایند هستند یا مواد اولیه؟

هر دو. متأسفانه مواد اولیه ورودی کیفیت خوبی ندارد و چند سال 
گذشته محدودیت های موجود بر برخی پارامترها و هزینه ها تأثیر منفی 
داشته است. بااین حال فعالیت های خیلی خوبی در حال انجام است 
و امیدواریم با کنترل فرایندها و مواردی که وجود دارد این کیفیت ثابت 

بماند.
یکی از استراتژی های فوالد مبارکه این است که تا سال ۱۴۱۰ 
بتوانیم از فوالدهای کم عیار تا ۲۰ درصد در مواد اولیه استفاده کنیم. 

آیا این کار می تواند بر کیفیت نهایی محصوالت تأثیر داشته باشد؟
ممکن است این کار چالش هایی به همراه داشته باشد، ولی نواحی 
تولیدی براساس پارامترهای مختلف، تولید را تنظیم می کنند و نهایتًا 

کیفیت استاندارد تولید می شود.
نحوه ارتباط با مشتریان برای دریافت بازخوردها و میزان 

رضایت از محصول چگونه است؟
واحد پشتیبانی فنی شرکت که زیرمجموعه یکی از مدیریت های معاونت 
فروش است این وظیفه را به عهده دارد. وظیفه این مجموعه گرفتن 
بازخورد و ادعاهای مشتری و بررسی آن ها با همکاری واحدهای دیگر 
مرتبط است. این موضوع به دو دلیل اهمیت دارد. مورد اول اینکه 
این کار نوعی مشتری مداری است و دوم اینکه بعد از بررسی عیوب این 
ادعاها به خطوط تولید منتقل می شود و اقدامات اصالحی که نیاز است 

انجام می شود.
چه پروژه هایی برای افزایش کیفیت محصوالت در حال 

انجام است یا اینکه برای سال جدید تعریف شده است؟
برای مسائل جدید چالشی و کیفی، دائمًا پروژه های توسعه ای و فرایندی 
تعریف می شود. ضمن اینکه در خود کنترل کیفیت هم پروژه هایی برای 
بهبود فرایندهای بازرسی انجام می دهیم که ان شاءاهلل در سال آینده با 
روند بهتری دنبال خواهند شد. همچنین در نواحی بهره برداری توسعه 

تجهیزات یا اصالح برخی فرایندها را داریم.
حوزه کنترل کیفی در سال ۱۴۰۱ چه فعالیت هایی انجام داده 

است؟
نتیجه کاری که در کنترل کیفیت انجام می دهیم هم برای مشتری 
و هم برای نواحی تولیدی بسیار مهم است. مادام که کنترل کیفیت 
سرعت نگیرد و به صورت دقیق نباشد، نواحی تولیدی از وضعیت کیفی 
گاه نمی شوند. در سال 1401 با پشتیبانی همکاران کنترل کیفی  خود آ
سعی کردیم مکانیسم ها و فرایندهای کنترل کیفی را توسعه دهیم 
و به سمت سیستمی شدن و عبور از روش های دستی حرکت کنیم. 
شاخص هایی که در این حوزه به دست می آیند و بازرسی هایی که 
انجام می شود برای سازمان از اهمیت زیادی برخوردار است. تالش ما 
بر این بوده که گزارش ها کامًال مکانیزه و قابل دسترس باشد و روش های 
بازرسی بهبود پیدا کند. در کنار این اقدامات، ارزیابی بازرسان را 
به صورت دوره ای انجام دادیم و استفاده از برخی تجهیزات بازرسی 

به روز را برنامه ریزی کرده ایم. به طورکلی تالش می کنیم بهبودهایی 
صورت دهیم تا نتایج به دست آمده معتبرتر باشد.

طبق نظام ارزیابی، فاصله فوالد مبارکه با استاندارها و بقیه 
مجموعه های فوالدساز جهانی چقدر است؟

درصد خطای بازرسان باید زیر ۵ درصد باشد. ما در هر ناحیه روش هایی را 
به صورت دستورالعمل پیاده سازی کرده ایم و خوشبختانه با آموزش های 
الزم، نقاطی را که باید ارزیابی شود شناسایی و سعی کرده ایم با تذکرات 
و آموزش ها آن ها را رفع کنیم و در جهت بهبود مستمر و ارتقای کیفیت 

گام برداریم.
با توجه بـه اسـتراتژی های نوآورانه تعریف شـده در فوالد 
مبارکه کنترل کیفیت محصوالت چه سهمی از این استراتژی ها 

دارد؟
همین طور که در اهداف فوالد هم ذکرشده، استراتژی ما ارائه محصوالت 
کیفیت، مطلوب و پایدار است. الزمه این موضوع استفاده از روش های  با
به روز بازرسی و بازخوردهایی است که به نواحی می دهیم. سعی کرده ایم 
در نواحی از روش های تحول دیجیتال یا از روش های سیستمی که بتواند 

عیوب را پیش بینی کند استفاده کنیم.
در کنار تولید ورق های الکتریکی و فوالدهای زنگ نزن، آیا 
می توانیم منتظر تغییراتی باشیم که رضایت مشتریان را در سطح 

بین المللی جلب کند؟
خوشبختانه تولید و ارائه محصوالت جدید از رویکردهای جدید مدیریت 
فوالد مبارکه است که ورق الکتریکی، گریدهای مختلف ورق API و فوالد 
زنگ نزن از انواع آن هاست. امروز بستر تولید این محصوالت در کارخانه 
گرچه در تولیدات این محصوالت می توانیم به بهبودهای  فراهم شده، ا
دیگری نیز دست یابیم. با تولید انبوه این محصوالت می توان نیازهای 
بازار را تأمین کرد. استانداردهایی که در حال حاضر با اتکا به آن ها 
ارزیابی ها را انجام می دهیم همه طبق استانداردهای جهانی هستند 
و با توجه به تست های آزمایشگاهی، می توانیم بگوییم محصوالت 
تولیدشده در فوالد مبارکه مشابه محصوالت خارجی یا خیلی نزدیک 

به آن هاست.
ورق های فوق کشش در چه مرحله از تولید هستند؟

آزمایش های الزم برای تولید این محصول انجام شده و برخی از گریدها 
نیز به صورت آزمایشی تولید شده اند و در مرحله تست به سر می برند.

مدیر کنترل کیفی شرکت فوالد مبارکه:

علیرضا کی یگانه مدیر کنترل کیفی

کـی  نتایـج کمیته هـای بررسـی حـوادث حا
از ایـن اسـت کـه در سـال های گذشـته در 
ایمن سازی محیط کار موفق عمل کرده ایم؛ 
بااین حـال بایـد در برنامه ریزی هـای سـال 
۱۴۰۲ تدابیـری اتخـاذ نماییـم کـه از افزایش 
بروز رفتارهای ناایمن در شـرکت پیشگیری 

کنیـم
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مدیرعامل شرکت فوالد امیرکبیر کاشان در جلسه ای از 
دستاوردها و تالش کارکنان واحد تضمین کیفیت این شرکت، 

قدردانی کرد.
در این جلسه که در محل سالن جلسات ساختمان اداری شرکت 
امیرکبیر کاشان برگزار شد، شهرام عالی وند، مدیرعامل شرکت، 
ضمن قدردانی از کارکنان این واحد گفت: تضمیـن کیفیـت 
بسترسـاز استانداردهـای عملیـاتی در سازمان است و  شامل 
رویکردی سیستماتیک با هدف تطابق محصوالت، خدمات و 
فرایندها با مقتضیات و استانداردهای پیش بینی شده می شود.
سید محمد فخریان، مدیر توسعه و تکنولوژی شرکت فوالد 
امیرکبیر کاشان نیز گزارشی از عملکرد و اقدامات سال 1401 ارائه 
کرد. پس از آن مهزاد آزاده، رئیس تضمین کیفیت گفت: این 
واحد متولی طراحی، نگهداشت، توسعه و بهبود نظام های 
مدیریتی و مشارکتی و سیستم های مدیریتی و استانداردها 
و توسعه و تعمیق تعالی سازمانی در شرکت فوالد امیرکبیر 
کاشان است. در این راستا با حمایت و پشتیبانی مدیریت ارشد 
سازمان و با مشارکت و همکاری تیم مدیریتی و کلیه کارکنان 
سازمان و برنامه ریزی ها و اقدامات صورت گرفته توسط واحد 
کیفیت و تعالی سازمانی، موفقیت های ارزنده ای  تضمین 
برای شرکت در سال 1401 حاصل گردیده که اهم آن به این 
گواهینامه های سیستم های مدیریت  ح است:تمدید  شر
کیفیت، محیط زیست و ایمنی و بهداشت حرفه ای براساس 
ISO9001:2015 و ISO14001:2015 و ISO45001:2018؛تجدید 
گواهینامه های سیستم های مدیریت پاسخ گویی به شکایات 
بر اساس  و ادعاهای مشتری و سنجش رضایت مشتری 
ISO10002:2018 و ISO10004:2018؛اخذ گواهینامه سیستم 
مدیریت آموزش بر اساس ISO10015:2019؛ اخذ گواهینامه 
سیستم مدیریت بازدهی آب بر اساس ISO46001:2019؛اخذ 
گواهینامه سیستم مدیریت انرژی بر اساس ISO50001:2018؛ 
اخذ گواهینامه انطباق معیار مصرف انرژی بر اساس استاندارد 
گواهینامه تأیید صالحیت آزمایشگاه  ISIRI 9653؛تمدید 
براساس استاندارد ISO/IEC17025:2017 از NACI؛ اخذ 
تندیس بلورین تعالی سازمانی برای سومین بار با ارتقای امتیاز 

نسبت به دوره قبل و ارتقا به سطح دو تندیس بلورین.

قدردانی مدیرعامل شرکت امیرکبیر کاشان

 از دستاوردهای واحد تضمین کیفیت

سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان در بازدید از فوالد سنگان:

خبر  کوتاه

بیشتر فوالدسازان فعال در مناطق زلزله زده جنوب شرقی ترکیه به تازگی 
« یکی از فوالدسازان این  تولید خود را از سر گرفته اند. »ایکینسیلر
کشور که به دلیل تخریب خطوط تولید در اثر زلزله، در خط تولید خود 
مشکالت زیادی داشت، پس از تعریف اقدامات اصالحی، عملیات 
اجرایی تعمیرات خود را آغاز کرد و پس از پایان آن، تولید خود را شروع 
کسیژن پایه  کرد. Isdemir، بزرگ ترین تولیدکننده فوالد مبتنی بر کوره ا
ترکیه نیز در روزهای آینده به تولید باز خواهد گشت.

در دو ماه نخست سال جاری میالدی تولید فوالد خام اوکراین ۷۹.۳ 
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افت داشت و ۷۰8 هزار تن 
ثبت شد. البته در فوریه کمی بهبود در تولید مشاهده شد و نسبت به 
ژانویه ۴۹ درصد رشد داشت، چون مشکل تأمین برق بهبود بافت. 
تهاجم روسیه تولید فوالد اوکراین را به شدت تحت تأثیر قرار داده 
و آسیب به برخی تجهیزات خطوط تولید اصلی و زیرساخت های 
حمل ونقل از عوامل مؤثر در این زمینه است.

 گــــــروه فـــــوالد مبــــــــارکه      

شروع دوباره تولید در فوالد ترکیه کاهش 8۰ درصدی تولید فوالد اوکراین در سال ۲۰۲۳

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت 
گان با حضور 9۵ درصدی سهام داران  فوالد هرمز
در بندرعباس برگزار شد و سهام داران با افزایش 96 

درصدی سهام این شرکت موافقت کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان، مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت فوالد هرمزگان با حضور عطااهلل معروفخانی مدیرعامل، اعضای 
هیئت مدیره و معاونان شرکت فوالد هرمزگان، نمایندگان سهام داران، 
نماینده سازمان بورس و نماینده حسابرس با دستور کار افزایش سرمایه 
شرکت به میزان ۵ هزار و ۹00 میلیارد تومان و تطابق اساسنامه شرکت با 
نمونه اساسنامه سازمان بورس در بندرعباس برگزار شد. این مجمع با 

حضور اعضای هیئت رئیسه در جایگاه به صورت قانونی رسمیت یافت.
 در ابتدای مجمع، مرتضی شبانی به عنوان رئیس مجمع، دستور جلسه 
را مبنی بر افزایش سرمایه و تغییر اساسنامه قرائت کرد و مجمع پس از آن 

وارد دستور کار خود شد.
مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان در این مجمع ضمن خوشامدگویی به 
حضار، در خصوص عملکرد شرکت در 11 ماه سال جاری و توجیه افزایش 
سرمایه بیان کرد: قطعی برق در شش ماهه نخست امسال، صنعت فوالد 
کشور را  متأثر ساخت. با وجود همه مشکالت، از ابتدای سال تا انتهای 
بهمن ماه تقریبًا یک میلیون و ۳۸0 هزار تن تختال شد و تا ۲0 اسفندماه نیز 
تولید به یک میلیون و 4۹0 هزار تن رسید. امیدواریم تا پایان سال با تالش 

همه همکاران به ویژه در حوزه بهره برداری از ظرفیت اسمی عبور کنیم.
معروفخانی با اشاره به دستاوردهای فوالد هرمزگان در حوزه فروش، 
عنوان کرد: در زمینه فروش، صنعت فوالد کشور با مشکالت عدیده ای از 
همان ابتدای سال جاری مواجه بود. این مشکالت به دلیل جنگ روسیه 
و اوکراین و کاهش شدید قیمت های جهانی تشدید شد. ضمن اینکه در 
اوایل سال هم با صدور بخشنامه اعمال عوارض بر صادرات محصوالت 
فوالدی، تقریبًا همه صادرکنندگان فوالد در سه ماهه اول سال در حوزه 

صادرات دچار مشکل شدند.
مدیرعامل فوالد هرمزگان ادامه داد: با تدابیری که در حوزه فروش اتخاذ 
کردیم، عملکرد این حوزه بسیار خوب بوده است و در واقع در 11 ماه سال 
جاری یک میلیون و ۲۸۳ هزار تن محصول را روانه بازارهای داخلی و 
صادراتی کردیم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد ۳ درصدی 
برخوردار بوده است. حدود 4۲ درصد فروش در بازارهای صادراتی و ۵۸ 
درصد از آن در بازارهای داخلی انجام شده است. ضمن اینکه در صادرات 
موفق شدیم طی 11 ماه سال جاری ۵4۳ هزار تن محصول به فروش 
برسانیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 1۳ درصدی داشته 
است. با برنامه ریزی های انجام شده تا پایان سال جاری، نسبت به سال 

گذشته رشد فروش بیش از 1۲ درصدی را محقق خواهیم کرد.
در ادامه مجمع، مصطفی متقی، معاون مالی و اقتصادی شرکت فوالد 
هرمزگان گزارش توجیهی را در خصوص علل افزایش سرمایه به سهام داران 
ارائه داد و بیان کرد: در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده 161 قانون تجارت و 
اساسنامه شرکت، گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت فوالد هرمزگان 

جنوب از مبلغ ۲۵ هزار میلیارد ریال به ۸4 هزار میلیارد ریال به منظور 
جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های 
سرمایه پذیر، مشارکت در افزایش سرمایه آتی شرکت های سرمایه پذیر 
و تأمین منابع موردنیاز جهت اجرای طرح های توسعه ای از محل سود 
انباشته، مشتمل بر توضیح لزوم افزایش سرمایه ارائه می شود. گزارش 
توجیهی افزایش سرمایه شرکت فوالد هرمزگان در تاریخ چهارم بهمن ماه 

به تأیید هیئت مدیره رسیده است.
وی در خصوص منابع مالی افزایش سرمایه عنوان کرد: این افزایش 
سرمایه از محل سود انباشته به مبلغ ۵۹ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته 
شده است. مصارف این افزایش سرمایه جهت تأمین مخارج سرمایه 
موردنیاز جهت احداث طرح واحد احیا مستقیم به ظرفیت ۹00 هزار 
تن آهن اسفنجی با مبلغ ۲۵ هزار میلیارد ریال، تأمین مخارج سرمایه 
موردنیاز جهت طرح افزایش سرمایه سیلوهای آهن اسفنجی در واحد 
احیا مستقیم به میزان ۳ هزار میلیارد ریال، تأمین مخارج سرمایه موردنیاز 
جهت احداث یک واحد تولید گازهای صنعتی با ظرفیت 10 هزار نرمال 
مترمکعب در ساعت به مبلغ ۹ هزار میلیارد ریال، تأمین مخارج سرمایه 
موردنیاز جهت توسعه ایستگاه کاهش فشار گاز طبیعی به ظرفیت 100 
هزار نرمال مترمکعب در ساعت به مبلغ هزار میلیارد، جبران مخارج 
انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر 
به میزان 10 هزار میلیارد ریال و در نهایت مشارکت در افزایش سرمایه 
شرکت های سرمایه پذیر ۸ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. 

جمع این مصارف ۵۹ هزار میلیارد ریال خواهد بود.
متقی ادامه داد: نکته حائز اهمیت این است که افزایش سرمایه در سال 
جاری منجر به کاهش ریسک تقسیم سود و تأمین مالی پروژه های فوق 
خواهد شد؛ ضمن اینکه ثبت افزایش سرمایه قبل از پایان سال جاری به 
شرکت امکان استفاده از معافیت های مالیاتی سود تقسیم نشده سال 
1400 را خواهد داد. در حال حاضر سرمایه شرکت ۲۵ هزار میلیارد ریال و 
مبلغ افزایش سرمایه ۵۹ هزار میلیارد ریال است و میزان سرمایه پس از 

افزایش ۸4 هزار میلیارد ریال خواهد بود.
معاون مالی و اقتصادی شرکت فوالد هرمزگان با اشاره به برنامه های 
کرد: برنامه  از افزایش سرمایه، تصریح  ح های توسعه ای پس  طر
ح های  پیشنهادی تأمین منابع مالی موردنیاز جهت اجرای طر
توسعه ای مشتمل بر احداث واحد احیا مستقیم به ظرفیت ۹00 هزار تن 
آهن اسفنجی به این شرح است: سال شروع سال 1401؛ دوره بهره برداری 
۳0 سال؛ مخارج سرمایه ۲۵ هزار میلیارد ریال؛ دوره ساخت ۲.۵ سال؛ 
سال پایان ساخت: سال 140۳؛ شروع به بهره برداری شهریور 140۳. 
میزان پیشرفت فیزیکی در سال 1401 10 درصد، 140۲ حدود 60 درصد 
ح دوم افزایش  و 140۳ حدود ۳0 درصد در نظر گرفته شده است. طر
تعداد سیلوهای آهن اسفنجی در واحد احیا مستقیم است که ظرفیت 
اسمی هر سیلو ۸ هزار تن و جمعًا ۳۲ هزار تن خواهد بود. سال شروع 
ساخت 1401، دوره بهره برداری ۳0 سال، مخارج سرمایه موردنیاز ۳ هزار 
میلیارد ریال، دوره ساخت ۲4 ماه تا پایان شهریورماه سال 140۳ و شروع 

بهره برداری از مهرماه همان سال خواهد بود. طرح بعدی احداث یک 
واحد تولید گازهای صنعتی به ظرفیت 10 هزار نرمال مترمکعب در ساعت 
است که شروع ساخت مهرماه سال 1401، دوره بهره برداری 1۸ سال، 
مخارج سرمایه موردنیاز ۹ هزار میلیارد ریال، دوره ساخت ۲4 ماه تا پایان 
شهریورماه سال 140۳ و شروع بهره برداری مهرماه همان سال خواهد 
بود. طرح بعدی طرح توسعه ایستگاه کاهش فشار گاز طبیعی به ظرفیت 
100 هزار نرمال مترمکعب در ساعت است که شروع ساخت مهرماه سال 
1401، دوره بهره برداری 1۸ سال، مخارج سرمایه موردنیاز یک هزار میلیارد 
ریال، دوره ساخت ۲4 ماه سال تا پایان شهریورماه سال 140۳ و شروع 

بهره برداری مهرماه همان سال خواهد بود.
ج  وی اضافه کرد: برنامه پیشنهادی بعدی تأمین مالی جبران مخار
انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر 
است که برای شرکت های بورسی و فرابورسی مانند شرکت سرمایه گذاری 
توسعه معادن و فلزات و شرکت صنایع معدنی ستاره سیمین هرمز، شرکت 
تأمین و توسعه زیرساخت خلیج فارس، اتوماسیون شرکت ایریسا، الکترود 
اردکان، سنگ و فوالد هرمزگان، تأمین فلزات هونام و توکا صنعت افزایش 

سرمایه به مبلغ 10 هزار میلیارد ریال انجام می شود.
در ادامه مجمع، بازرس و حسابرس قانونی، نظر مؤسسه حسابرسی را در 
خصوص افزایش سرمایه در حال انجام ارائه کرد و با توجه به مستندات 
ارائه شده از سوی شرکت فوالد هرمزگان و موافقت سازمان بورس با این 

افزایش سرمایه، آن را بالمانع دانست.
مرتضی شبانی رئیس مجمع در ادامه با اشاره به افزایش سرمایه فوالد 
هرمزگان، خاطرنشان کرد: میزان سود انباشته شرکت از کفایت الزم برای 
افزایش سرمایه کنونی برخوردار است. مجوز کنونی برای افزایش سرمایه 
۵ هزار و ۹00 میلیارد تومان است و سرمایه کنونی شرکت از ۲ هزار و ۵00 
میلیارد تومان به ۸ هزار و 400 میلیارد ریال به میزان ۲۳6 درصد افزایش 
خواهد یافت. پیشنهاد می شود این افزایش سرمایه طی دو مرحله صورت 
گیرد و مرحله اول افزایش سرمایه ۹6 درصدی از ۲ هزار و ۵00 میلیارد تومان 
به 4 و ۹00 میلیارد تومان اتفاق بیفتد. مابقی افزایش سرمایه در اختیار 
کثر طی دو سال  هیئت مدیره گیرد تا متناسب با پیشرفت طرح حدا

آینده عملیاتی شود.
سپس مجمع در خصوص افزایش سرمایه دومرحله ای رأی گیری کرد و 
سهام داران شرکت با قاطعیت به افزایش سرمایه دومرحله ای رأی دادند 
که به این ترتیب، سرمایه فوالد هرمزگان در مرحله اول به میزان ۹6 درصد 
از ۲ هزار و ۵00 میلیارد تومان کنونی به 4 هزار و ۹00 میلیارد تومان افزایش 
خواهد یافت. در مرحله بعد با نظر هیئت مدیره افزایش سرمایه تا ۸ هزار و 

400 میلیارد تومان صورت خواهد گرفت.
دستور کار بعدی مجمع فوق العاده شرکت فوالد هرمزگان، تطابق 
اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه بورس بود که با توجه به ثبت 
گهی های  ، بناشد که آ گهی های شرکت در روزنامه های کثیراالنتشار آ
شرکت در سامانه مورد تأیید سازمان بورس یعنی کدال نیز منتشر شود. 

این دستور کار نیز در پایان مجمع مورد تصویب سهام داران قرار گرفت.

افزایش سرمایه 96 درصدی از محل سود انباشته

نخستین ذوب واحد فوالدسازی فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری به دست آمد

در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت فوالد هرمزگان تصویب شد؛

؛ گام بلند فوالد سفیددشت برای افزایش ۸۰۰ هزار تنی ظرفیت فوالد کشور

از سرمایه گذاری شرکت های معدنی ایران 

در افغانستان استقبال می کنیم

سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان در جریان 
سفر به ایران و بازدید از شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان 
گفت: از سرمایه گذاری شرکت های معدنی ایران در افغانستان 

استقبال می کنیم.
گفت: شهرستان خواف با برخورداری از  نورالدین عزیزی 
معادن سنگ آهن، ظرفیت های خوبی برای توسعه همکاری و 
سرمایه گذاری  اقتصادی،صنعتی و معدنی بین ایران و افغانستان  

دارد.
کید بر لزوم بهره گیری از توانایی تخصصی شرکت های  وی ضمن تأ
معدنی ایران در زمینه توسعه کمی و کیفی فعالیت های معدنی 
در افغانستان ادامه داد: باید از ظرفیت های معدنی برای توسعه 
همکاری های تجاری و صادراتی بین دو کشور ایران و افغانستان 
بهره برد و در جلسه های مشترک بعدی با حضور مسئوالن معدنی 

افغانستان، این مسئله مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
معاون بهره برداری فوالد سنگان نیز در جریان این بازدید ضمن 
خیرمقدم به هیئت اقتصادی کشور افغانستان افزود: فوالد 
سنگان ازجمله شرکت های فعال در منطقه سنگان است که 
با سرمایه گذاری فوالد مبارکه در این منطقه احداث گردیده 
و مجری بهره برداری از کارخانه ها تولید گندله و کنسانتره به 

ظرفیت هرکدام ۵ میلیون تن در سال است.
شمسی نیا با بیان اینکه شرکت فوالد سنگان در سال گذشته 
کنون حدود  بیش از 4 میلیون تن و از ابتدای بهره برداری تا
1۸ میلیون تن گندله تولید کرده داد: این شرکت با توجه به 
گون توسعه ای را در برنامه  ظرفیت های موجود، پروژه های گونا
دارد که احداث کارخانه کنسانتره هماتیتی، افزایش ظرفیت 
کارخانه گندله سازی، توسعه طرح های زیست محیطی، احداث 

نیروگاه بادی و… از آن  جمله است.
گفتنی است معادن سنگ آهن سنگان خواف با بیش از یک 
میلیارد تن ذخیره یکی از 10 معدن بزرگ سنگ آهن در جهان و 
ک اولیه برای تولید 17.۵ میلیون تن کنسانتره،  تأمین کننده خورا

1۵ میلیون تن گندله و پنج میلیون تن سنگ آهن است.

در واپسـین روزهـای سـال »تولیـد، دانش بنیـان و 
اشـتغال آفرین« با همـت و تـالش کارکنان، مشـاوران 
و پیمانـکاران داخلـی، پـروژه فوالدسـازی شـرکت 
بامـداد   4:3۰ سـاعت  در  و  سفیددشـت  فـوالد 
بیسـت و پنجمین روز اسـفندماه سـال 14۰1، نخسـتین ذوب در کـوره 
قـوس الکتریکـی ایـن واحد بـا موفقیت بـه دسـت آمد تـا ضمن لبیک 
به راهبردهـای مقام معظم رهبـری، گام بلندی بـرای افزایش ظرفیت 
فوالد خام در گـروه فوالد مبارکه و صنعت فوالد کشـور برداشـته شـده 

باشـد.
محمــود اربــاب زاده، مدیرعامــل شــرکت فــوالد سفیددشــت، ضمــن 
ابــراز خرســندی از اجــرای موفقیت آمیــز نخســتین عملیــات ذوب در 
بزرگ تریــن کارخانه فوالدی اســتان، رســیدن به این موفقیــت را نتیجه 

مسئولیت پذیری باال، تعلق سازمانی و انگیزه باالی کارکان پروژه دانست 
و خاطرنشان کرد: قطعًا راه اندازی نخستین واحد ذوب از طرح های فوالد 
استانی بدون حمایت همه جانبه سازمان ایمیدرو، شرکت فوالد مبارکه، 

مسئولین استان و شرکت ملی فوالد ایران مقدور نبود.
بهره برداری کامل از واحد ریخته گری تا نیمه اول سال 

آینده
وی در ادامه افزود: واحد فوالدســازی شــرکت فوالد سفیددشت شامل 
یک کــوره 170 تنی قــوس الکتریکی بــا قابلیت تخلیــه 140 تــن ذوب، یک 
کوره پاتیلی و یک ماشــین ریخته گری تختال است که با اجرای عملیات 
نخستین ذوب، امید می رود تا نیمه اول سال آینده به بهره برداری این 

واحد دست یابیم.
ارباب زاده تصریح کرد: اولین ذوب این شرکت با برنامه ریزی انجام شده 

توســط ارکان پروژه و تیم راه انــدازی با اســتفاده از دو ســبد قراضه و آهن 
اســفنجی و اضافــه کــردن آهــک و کک بــه وزن حــدود ۹0 تن شــارژ کوره 
حاصل شد و ذوب حاصله با نمونه گیری و اندازه گیری دما در پاتیل مذاب 

تخلیه گردید.
کید  مدیرعامل شــرکت فوالد سفیددشــت چهارمحال و بختیــاری با تأ
بر اینکه این مرحلــه از راه انــدازی واحد فوالدســازی و ریخته گــری فوالد 
سفیددشــت بــدون حضــور کارشناســان خارجــی انجــام شــده اســت، 
خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه طراحی و مهندسی، تأمین و اجرا این 
پروژه با اتکا به دانش بومی شرکت های ایرانی انجام شده بود، این موضوع 
نشانه به ثمر رسیدن تالش متخصصان داخلی در دست یابی به دانش 
فنی و ســاخت کارخانه فوالدسازی است که در شــرایط تحریم دستاورد 

بسیار ارزشمندی برای کشور به شمار می آید.

 نکتـه حائـز اهمیـت ایـن اسـت کـه افزایـش 
سـرمایه در سـال جـاری منجـر بـه کاهـش 
ریسک تقسیم سود و تأمین مالی پروژه های 
فوق خواهد شد؛ ضمن اینکه ثبت افزایش 
سـرمایه قبـل از پایان سـال جاری به شـرکت 
امـکان اسـتفاده از معافیت هـای مالیاتـی 
سـود تقسیم نشـده سـال ۱۴۰۰ را خواهـد داد
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       بـــــــــــــــازار

افزایش تولید JSW در دومین ماه از سال جدید

خبــــــــــــــــر       

به گزارش پترومتالز، نتایج اولیه انتخابات اتاق های بازرگانی، 
صنایع،  معادن و کشاورزی سراسر کشور اعالم شد.

بر اساس این نتایج، افراد زیر به نمایندگی از زنجیره آهن و فوالد موفق به 
کثریت آرا شدند و به عضویت هیئت نمایندگان اتاق های حوزه  کسب ا
انتخابیه خود درآمدند: دکتر محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه )اتاق اصفهان(؛ مهندس امین ابراهیمی، مدیرعامل فوالد 
(؛ مهندس جهاندار  خوزستان و نایب رئیس انجمن فوالد )اتاق اهواز
شکری، مدیرعامل ذوب آهن بیستون و عضو هیئت مدیره انجمن 
فوالد )اتاق کرمانشاه(؛ حاج احمد خوروش، رئیس هیئت مدیره و 

مدیرعامل مجتمع فوالد کویر )اتاق اصفهان(؛ مهندس نوید ایزدپناه،  
(؛ مهندس  عضو هیئت مدیره شرکت صنایع هفت الماس )اتاق شیراز
امید اسمعیل ظفر،  رئیس هیئت مدیره مجتمع فوالد ظفر بناب )اتاق 
کستان  تبریز(؛ مهندس مجید سعیدیان، مدیرعامل فوالد خرمدشت تا
)اتاق قزوین(؛ قدیر قیافه، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان مواد معدنی ایران )اتاق تهران(؛ محمدرضا بهرامن، رئیس 
خانه معدن ایران )اتاق تهران(؛ سجاد غرقی، مدیرعامل گروه معدنی 
متما )اتاق تهران(؛ فرهاد شفقتی، مدیرعامل شرکت فوالد راستین آستارا 

)اتاق گیالن(.

JSW که یکی از مهم ترین فوالدسازان هند است، با تولید ۱ میلیون 
و ۷۳۲ هزار تن فوالد خام در ماه فوریه، ۱۰ درصد تولید خود را 
افزایش داد. این فوالدساز توانست همچنین در بخش تولید ورق 
۹ درصد و در قسمت مقاطع طویل ۲ درصد تولید خود را نسبت به 
ماه گذشته میالدی افزایش دهد. یکی از دالیل افزایش تولید در 
این شرکت، کم شدن محدودیت های انرژی ناشی از برودت هوا در 
فصل زمستان است.

خبر کوتاه

کربن زدایی قیمت فوالد را ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش می دهد

مدیرعامل آرسلورمیتال در سخنرانی اخیر خود پیرامون تولید فوالدهای 
کم کربن گفت: در آینده حذف کربن از فوالد می تواند تا ۲۰ درصد 
هزینه ها را افزایش و کسب وکار تولیدکنندگان فوالد را تحت تأثیر قرار 
دهد. این افزایش قیمت، به دلیل کم بودن حاشیه سود فوالدسازان که 
ناشی از افزایش هزینه هایی نظیر قیمت جهانی انرژی است، فوالدسازان 
را از نظر تجاری در بازارهای فروش با مشکل مواجه می کند. آرسلورمیتال 
یکی از شرکت های تأثیرگذار در سرتاسر زنجیره فوالد است.

مدیران فوالدی راه یافته به هیئت نمایندگان اتاق های بازرگانی

سهام

گهی آ

خبر

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، جهت 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

یب اصطکاک رولیک ها ید دستگاه اندازه گیری مقدار لنگی برای مقاطع گرد و تست ضر خر

ید، ساخت، حمل، نصب، تست و راه اندازی، آموزش و تضمین عملکرد کلیه تجهیزات پروژه جداسازی طراحی، خر
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سنگ تعهدات ارزی

 به  پای تولیدکنندگان زنجیره فوالد

وزارت صمت هم زمان با افزایش قیمت محصوالت 
کنترل قیمت  ، سیاست جدیدی را برای  فوالدی در بازار

محصوالت زنجیره فوالد اعالم کرد.
بر اساس این تصمیم، تمام محصوالت زنجیره فوالد که در 
بورس کاال عرضه می شوند و ارکان زنجیره که از یکدیگر ماده اولیه 
می گیرند، مکلف شدند قیمت پایه محصوالتشان بر اساس نرخ 
سامانه نیما دربورس کاال قیمت گذاری شود و قیمت کشف شده 
نیز تابعی از قیمت پایه بر اساس ارز نیمایی باشد. با توجه به 
اینکه در باالدست زنجیره فوالد، محصوالتی نظیر سنگ آهن، 
گندله، کنسانتره و آهن اسفنجی پیش تر نیز برمبنای ارز نیمایی 
قیمت گذاری می شد، در گفت وگو با فعاالن معدنی نظرات فعاالن 

این بخش را در این باره بیشتر جویا شدیم.
باانتقاد  ایران  سنگ آهن  انجمن  رئیس  کبریان  ا مهرداد 
ازسیاست های حوزه ارزی کشورگفت: تعادل در کفه ترازوی 
زنجیره فوالد متأسفانه به هم خورده و تولیدکنندگان باالدستی و 
پایین دست زنجیره شرایط سختی را تجربه می کنند، زیرا در سایه 
برخی تصمیمات دولت قدرت صادرکنندگان کاهش یافته است.
وی با اشاره به سیاست جدید وزارت صمت مبنی بر محاسبه 
قیمت فوالد بر مبنای ارز نیمایی افزود: زنجیره تولید فوالد طوری 
طراحی شده که باید در همه مقاطع آن از باالدست تا پایین دست 
مانند شمش، میلگرد، گندله و کنسانتره صادرات انجام شود. 
در این شرایط به دلیل مشکالتی نظیر قطعی آب و برق اغلب 
واحدهای تولیدی با نیمی از ظرفیت خودشان کار می کنند و تنها 
راه کنترل درآمد و هزینه ها توسعه صادرات و ورود به بازارهای 
گر بنا باشد برای صادرات سخت گیری مانند  خارجی است. حاال ا
تعهدات بازگشت ارز به قیمت نیمایی را اعمال کنیم؛ قدرت را از 

صادرکنندگان و تولیدکنندگان سلب خواهیم کرد.
به هم خوردن تعادل کفه ترازوی زنجیره فوالد

کبریان با اشاره به اینکه در حال حاضر بین ارز نیمایی مبادالتی و  ا
ارز آزاد فاصله زیادی در بازار وجود دارد، ادامه داد: با توجه به این 
شرایط کار کردن با ارز نیمایی با تعهدات باالی ارزی چیزی شبیه 
به شوخی است و می توان با جرئت گفت این شرط با ممنوعیت 
کید بر عرضه انواع  صادرات فرقی ندارد. این فعال معدنی با تأ
محصوالت باالدست مانند سنگ آهن، کنسانتره و گندله با 
گر قرار باشد مبنای محاسبه قیمت  قیمت واقعی تصریح کرد: ا
تمام شده سنگ آهن را دالر نیمایی یا قیمت های محصوالت 
پایین دست زنجیره مثل آهن اسفنجی تعیین کند، سنگ آهن 
که باالترین محصول چرخه تولید فوالد است، سرکوب قیمتی 
خواهد داشت و مسلمًا این سیاست ها با هدف ظرفیت سازی 

انبوه در تولید و صنعت کامًال مغایر است.
وی با اشاره به اینکه باید بین قیمت های جهانی با قیمت 
تمام شده محصول تعادل برقرار کنیم، گفت: ارز نیمایی ۲۸ هزار 
و ۵00 تومان تنها روی کاغذ سندیت دارد و عمًال دولت خدمات 
خود را با ارزهای باالتری عرضه می کند؛ قیمت ارز مبادله ای 
که بین تولیدکننده و صادرکننده ردوبدل می شود حدود 4۳ 
هزار تومان است؛ قیمت ارز آزاد نزدیک به ۵0 هزارتومان است و 
درمجموع هزینه جاری بسیاری از واحدهای تولیدی و کارخانه ها 

با ارز آزاد تأمین می شود. 
رئیس انجمن سنگ آهن ایران با بیان اینکه بخش عمده ای از 
درآمد تولیدکنندگان به دلیل نوسانات ارزی هدر می رود، افزود: 
دادوستد در بورس کاال رانت ویژه ای برای عده ای که به طور 

مستمر از این سفره تغذیه می کنند ایجاد کرده است.
لقمه شیرین دالالن از سفره ارز نیمایی

دراین باره بهرام شکوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن اتاق 
بازرگانی ایران با انتقاد شدید ازسیاست های حوزه ارزی کشور 
الن است. وی  گفت: تنها فایده ارز نیمایی سود هنگفت برای دال
با اشاره به سیاست جدید وزارت صمت و محاسبه قیمت فوالد 
برمبنای ارز نیمایی گفت: تولیدکنندگان با هرگونه دخالت دولت 
در قیمت گذاری دستوری در حوزه اقتصاد به خصوص تولید مواد 
کنون نتیجه خوبی نداشته است. این  معدنی مخالف اند؛ زیرا تا
فعال معدنی ادله هایی مانند منتفع شدن مصرف کنندگان از 
الن تنها کسانی  تبعات ارز نیمایی را بی اساس خواند و افزود: دال
هستند که از این شرایط سود می برند و مصرف کننده نهایی از 
تبعات ارز نیمایی در بدنه صنعت منتفع نخواهد شد، به عنوان 
مثال آثار ارز نیمایی در قیمت آخرین زنجیره محصوالت فوالدی 
مانند لوازم خانگی، خودروسازی و ساختمان نمود عینی ندارد 
و خریداران به هیچ وجه احساس نمی کنند محصولی ارزان با ارز 

دولتی به دست آنان رسیده است.
چوب دولت الی چرخ زنجیره تولید فوالد

شکوری با بیان اینکه این شرایط برای تولیدکننده جز ضرر 
اقتصادی دستاوردی ندارد، گفت: تولیدکننده باید محصول 
خود را با ارز نیمایی بفروشد؛ درحالی که تمامی محصوالت خود 
نظیر مواد اولیه، ماشین آالت و قطعات یدکی را با ارز بازار آزاد 
گر محصول خود را با قیمت ارز نیمایی  تهیه می کند، درحالی که ا
تهیه کند؛ می تواند از سود حاصله برای توسعه واحد تولیدی 

خود بهره ببرد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران در پاسخ 
به سؤالی درباره تأثیر  عرضه در بورسگفت: تولیدکنندگان درباره 
عرضه مواد معدنی در بورس کاال هم مخالف اند، زیرا بورس در 
تمام دنیا سازوکارهای مشخصی دارد، اما در کشور ما قیمت پایه 

محصوالت و محاسبات ارزی برپایه تصمیمات دولتی است.
شکوری در پایان گفت: سفره ارز نیمایی، سود هنگفتی را نصیب 

الن و رانت خواران کرده است. دال
     منبع: دنیای اقتصاد

یک و آینده پژوهی رصدخانه استراتژ

امروزه استارت آپ ها بر دنیای صنایع و کسب وکارها 
چیره شده اند و در مواردی از اَبرشرکت های معتبر هم 
پیشی گرفته اند. حتی صنایع قدیمی تر مثل صنعت 
فوالد هم از نوآوری استارت آپ ها بی بهره نمانده اند. در ادامه با 
چند استارت آپ آشنا می شویم که در زمینه فوالد فعالیت می کنند و 
نوآوری خود را با این صنعت پیوند می زنند. به کارگیری علم و دانش 
و روش های تازه شاید در ابتدا برای تولیدکننده هزینه بیشتری 
داشته باشد و چندان مطلوب نباشد؛ اما استارت آپ ها می توانند 
مشکل نوآوری و هزینه را در کنار یکدیگر حل کنند و دنیای صنعت 

را پیش ببرند.
نانواستال

فرایند ناخالصی زدایی از سنگ آهن انرژی زیادی مصرف می کند؛ زیرا 
این کار در حرارت بسیار باال صورت می گیرد. نانواستال )NanoStal( یک 
استارت آپ لهستانی است، حرارت را به گونه ای تنظیم می کند که انرژی 
کمتری هدر برود. این حرارت به کمک یک سری نانو ساختار با توجه به 
هر فلز تنظیم می شود. البته روش های حرارتی قدیمی مثل تاب کاری 
)annealing( و سخت کاری )Hardening( با همان دمای استاندارد 
انجام می شوند. نانواستال به تولیدکنندگان کمک می کند فوالد دلخواه 
خود را طراحی کنند و با روش های حرارت دهی نوین آشنا شوند. روش 
حرارت دهی نانواستال می تواند با حرارت، فوالدی تولید کند که از نظر 
سختی و انعطاف پذیری در حالت تعادل باشد. فوالدهایی که از این 
فرایند به دست می آیند، می توانند جایگزین فوالدهایی شوند که به 
روش سنتی حرارت دیده اند و می توانند در صنایعی مانند ساخت وساز 

به کار بروند.
استیل تریس

ک چین به عنوان یکی از به روزترین   )SteelTrace( از فناوری بال
ک چین  فناوری های کنونی در صنعت فوالد بهره گرفته است. بال
به تولیدکنندگان کمک می کند فرایند تولید را قدم به قدم در زنجیره 

تأمین پیگیری کنند. مواردی مانند گواهی کیفیت محصول در هر 
مرحله ای از زنجیره تأمین برای تولیدکننده، معامله گر، مصرف کننده 
ک چین یک پایگاه داده  نهایی و دیگران قابل مشاهده است. بال
مشترک است که اطالعات را در کامپیوترها و سیستم های مختلف 
به صورت دیجیتال ذخیره می کند. استیل تریس در واقع شبکه ای 
ک چین گرد  از انواع اطالعات مورد نیاز در زنجیره تأمین را یکجا در بال
هم می آورد تا افراد راحت تر به داده ها دسترسی داشته باشند و همه 
کارهای خود را به درستی انجام دهند. داده هایی که از فوالد به صورت 
ک چین ذخیره می شود تا ابد قابل دسترسی است و  دیجیتال در بال
ک چین همیشه محفوظ  تغییر پیدا نمی کند؛ بنابراین اسناد در بال
می مانند. تولیدکنندگان با استفاده از استیل تریس دیگر نیازی به 
مدارک کاغذی و فایل های پی دی اف بی شمار ندارند و می توانند 

فضای  همچنین  کنند.  حفظ  ک چین  بال در  یک جا  را  داده ها 
ک چین یک فضای تعاملی است و همه می توانند ببینند هر داده  بال
از سوی چه کسی بارگذاری شده تا اعتماد و همکاری در سراسر صنعت 
فوالد جریان پیدا کند. استفاده از استیل تریس حدود 60 درصد از 

هزینه های مربوط به نظارت بر کاال را کاهش می دهد.
فیلوکس

اسـتارت آپی  گرفتنـد  تصمیـم  فنـاوری  متخصصـان  از  گروهـی 
راه انـدازی کنند تـا بـازار و سـاز وکارهای صنعـت فـوالد را گرد هـم آورند. 
تأمین کنندگان، خریداران و فروشندگان فوالد در فیلوکس )Felux( دور 
هم جمع شـده اند تا تأمین مصالح، خرید، تأمین مالی و ارسـال فوالد 
راحت تر شـود. کسـانی کـه از فیلوکـس اسـتفاده می کنند، به سـرعت از 
انـواع تأمین کنندگان اسـتعالم قیمـت می گیرنـد و دیگر نیازی نیسـت 

صدها فرم مختلف پر کنند. فیلوکس بسـتری اسـت که به افراد اجازه 
کـره زمـان کمتری  کـره کننـد و این مذا می دهد بـا تأمین کننـدگان مذا
کرات در پلتفرم  از آنان بگیرد. وقتی تمامی استعالم های قیمت و مذا
کسل نیازی نیست  فیلوکس گرد هم می آیند، دیگر به کاربرگ و فایل ا
و همـه فرایندهـا در همـان فیلوکـس انجـام می شـود. وقتـی خریـدار 
فروشـنده موردنظـرش را پیـدا کـرد و پرداخـت نهایـی شـد، از طریـق 
فیلوکس سفارش را پیگیری می کند تا متوجه شود سفارش هرلحظه 
در چـه مرحلـه ای اسـت. فیلوکـس در واقـع یـک بـازار دیجیتـال اسـت 

کـه در زمـان و هزینـه افـراد فعـال در بـازار فـوالد صرفه جویـی می کند.
ماشینا

اسـتارت آپ )Machina( دسـتگاه هوشـمندی طراحـی کـرده اسـت 
کـه جایگزیـن بسـیاری از ابزارهـای فراینـد تولیـد می شـود. ایـن ابـزار 
به سـرعت کارکرد خود را تغییر می دهد و انواع کارهـا را انجام می دهد. 
دسـتگاه ماشـینا بـه کمـک هـوش مصنوعـی ورق هـای فـوالدی را 
به سرعت شکل می دهد و قطعاتی به وجود می آورد که ساخت آن ها 
بدون این دسـتگاه، گران قیمت و زمان بر اسـت. کار دسـتگاه ماشـینا 
بـه فـرم دادن محـدود نمی شـود و در فراینـد اسـکن کـردن نیـز کاربـرد 
دارد. دسـتگاه یـک نقشـه سـه بعدی از قطعـه تهیـه می کنـد و آن را بـا 
الگـوی قطعـه در نرم افـزار مقایسـه می کنـد تـا محصـول نهایـی، کامـًال 
دقیـق و مطابـق نمونه باشـد. ایـن دسـتگاه در فراینـد تولیـد، قطعات 
را برمـی دارد، در آن هـا سـوراخ ایجـاد می کنـد و بـرش می دهـد. ایـن کار 
بـه کمـک داده هایـی کـه در نرم افـزار دسـتگاه وجـود دارد، بـه افزایـش 

دقـت کار کمـک می کنـد.
ورود استارت آپ ها به صنایع فوالدی می تواند به بقا و پیشرفت این 
صنایع کمک کند. وقتی صنایع پذیرای تغییر و نوآوری باشند، لحظه ای 
از رشد بازنمی مانند و آینده خود را در یک جهان پویا و سرشار از تغییر 

تضمین می کنند.
   منابع:

www.startus-insights.com
www.nanostal.com
www.steeltrace.co
www.investopedia.com
www.felux.com
www.machinalabs.ai

ورود استارت آپ ها به صنعت فوالد
   تهیه کننده:دفتر استراتژی واهداف
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فوالدسازی در حال نزدیک شدن به ضایعات صفر 
است و نرخ فعلی بهره وری مواد 97.۵ درصد است. این 
که بیش از 97 درصد از مواد خام  بدان معناست 
مورداستفاده در محل، به محصوالت و محصوالت جانبی تبدیل 

می شود که مورد استفاده یا بازیافت قرار می گیرند.
زغال سنگ و کک

که  زغال سنگ کک سازی یک ماده خام مهم در تولید فوالد است. ازآنجا
کسیدهای آهن در پوسته زمین وجود دارد، سنگ  آهن فقط به صورت ا
معدن باید با استفاده از کربن، احیا یا کاهش یابد. منبع اصلی این کربن 
زغال سنگ کک است. کک که از کربن سازی زغال سنگ کک ساز )حرارت 
کسیژن در دماهای باال( ساخته می شود، عامل اصلی  دادن در غیاب ا
احیای سنگ آهن است. کک سنگ آهن را به آهن مذاب اشباع شده با 

کربن که فلز داغ نامیده می شود، کاهش می دهد.

حدود 1 میلیارد تن زغال سنگ متالورژی در تولید جهانی فوالد   
استفاده می شود که حدود 1۵ درصد از کل مصرف زغال سنگ در سراسر 

جهان را تشکیل می دهد.
ذخایر زغال سنگ تقریبًا در همه کشورهای جهان وجود دارد و 
گرچه  ذخایر قابل بازیافت در حدود ۸0 کشور جهان وجود دارد. ا
بزرگ ترین ذخایر در ایاالت متحده، چین، روسیه، استرالیا و هند است، 

زغال سنگ به طور فعال در بیش از 70 کشور استخراج می شود.
چین با اختالف بزرگ ترین تولیدکننده زغال سنگ کک در جهان 
است. استرالیا بر صادرات زغال سنگ متالورژیکی مسلط است و حدود 

۲00 میلیون تن از مجموع ۳10 میلیون تن صادرات زغال سنگ متالورژی 
در سطح جهان را داراست.

ریز  تزریق ذرات  با  را می توان  ۳0 درصد زغال سنگ  حدود 
زغال سنگ به داخل کوره بلند تحت فناوری ای به نام تزریق زغال سنگ 
پودرشده یا)PCI )Pulverized Coal Injection  ذخیره کرد. یک تن 
زغال سنگ PCI که برای تولید فوالد استفاده می شود، جایگزین حدود 
تزریق  برای  که  زغال سنگ هایی  کک است.  زغال سنگ  تن   1/4
کوره بلند استفاده می شوند، نسبت به  زغال سنگ پودر شده به 
کیفیت های  که در تولید برق استفاده می شود،  زغال سنگ بخار 

مشخص تری دارند.
 

فوالد بازیافتی
محصوالت فوالدی به طور طبیعی از طریق پتانسیل سبک وزن بودن، 
دوام و قابلیت بازیافت به حفظ منابع کمک می کنند. در پایان عمر یک 
منابع  که  می کند  تضمین  فوالد  درصدی   100 بازیافت  محصول، 
سرمایه گذاری شده در تولید آن از بین نمی روند و می توانند بی نهایت بار 
گیرند. فوالد به دلیل خواص  بازیافت شوند و مورد استفاده قرار 
مغناطیسی آن به راحتی از جریان زباله جدا می شود و نرخ بازیافت باال را 
امکان پذیر و از دفن زباله جلوگیری می کند. برخی از محصوالت فوالدی 
تا 100 درصد محتوای بازیافتی دارند. فوالد با حدود 670 میلیون تن 

بازیافت در سال ۲017، بازیافتی ترین ماده در جهان است.
فوالد یکی از معدود فلزات مغناطیسی است که به راحتی از جریان 

زباله جدا می شود.

نرخ بازیابی فوالد جهانی حداقل ۸۵ درصد برای ساخت وساز، ۹0 
درصد برای خودرو )که در ایاالت متحده به 100 درصد می رسد(، ۹0 درصد 
برای ماشین آالت، و ۵0 درصد برای لوازم الکتریکی و خانگی برآورد شده 

است.
فوالد بازیافتی )ضایعات( را می توان از مواد اضافی در تأسیسات 
فوالدی و ریخته گری یا فرایندهای تولید پایین دست )ضایعات صنعتی( 

و از محصوالت دور ریخته شده )ضایعات منسوخ( جمع آوری کرد.
فوالد بازیافتی، ورودی کلیدی موردنیاز برای تمام مسیرهای 
کسیژن  فرایند فوالدسازی است. EAF را می توان با 100 درصد و کوره ا

قلیایی را با حدود ۳0 درصد فوالد بازیافتی شارژ کرد.
بازیافت فوالد باعث صرفه جویی قابل توجهی در انرژی و مواد خام 
می شود. بیش از 1400 کیلوگرم سنگ آهن، 740 کیلوگرم زغال سنگ و 1۲0 
کیلوگرم سنگ آهک به ازای هر 1000 کیلوگرم ضایعات فوالدی که به فوالد 

جدید تبدیل می شود، صرفه جویی می گردد.

مدیریت مسئوالنه منابع طبیعی
رشد شدید تقاضا برای مواد خام فوالدسازی طی دهه های 1۹۹0 و 
۲000 منجر به کاهش کیفیت مواد شد و به تداوم کمبود مواد با کیفیت باال 
در بخش های بازار دامن زد. این امر بر کارایی و عملکرد زیست محیطی 
عملیات پردازش مواد خام صنعت فوالد در جهان فشار وارد کرده است. 
بااین حال، توسعه فناوری و تکنیک های جدید، صنعت فوالد جهانی را 
قادر ساخته استانداردهای زیست محیطی سختگیرانه تری را رعایت کند. 
خ بازده باالی مواد، بازیافت  کلیدی کمک کننده شامل نر عوامل 

محصوالت جانبی و بازیافت فوالد است.
سرباره اصلی ترین محصول جانبی فوالدسازی است. این ماده 
عمدتًا در تولید سیمان استفاده می شود و انتشار CO۲ را تا حدود ۵0درصد 
آن در جاده ها )جایگزین  از  کاهش می دهد. همچنین می توان 
سنگ دانه ها(، به عنوان کود )سرباره غنی از فسفات، سیلیکات، منیزیم، 
آهک، منگنز و آهن است( و در بلوک های دریایی ساحلی برای تسهیل 

رشد مرجان ها و در نتیجه بهبود محیط اقیانوس استفاده کرد.
گازهای حاصل از تولید آهن و فوالد )به عنوان مثال، از کوره کک، 
BF یا BOF( پس از تصفیه، در داخل سایت برای تولید بخار و الکتریسیته 
استفاده می شود و تقاضا برای برق تولیدی خارجی را کاهش می دهد. 
گازها را می توان به طور کامل در سایت تولید فوالد مورد استفاده مجدد 
قرار داد. این گازها می تواند بیش از 60 درصد از انرژی موردنیاز سایت را 

تأمین کند و برای تولید برق نیز فروخته شوند.

 علم و فناوری       

امنیت سایبری

محققان روشی جدید برای ارسال دارو 
به درون مغز پیدا کردند

منشأ آب زمین احتماًال به میلیاردها سال پیش از 
شکل گیری خورشید برمی گردد

گروهی از محققان در ژاپن به روش جدیدی برای انتقال دارو به مغز 
دست پیدا کرده اند که در آزمایش روی موش ها موفق ظاهر شده است. 
را  آلزایمر  بیماری  پیشرفت  سرعت  می تواند  روش  این  می گویند  آن ها 
کاهش دهد و حتی شاید امیدی برای درمان آن باشد. دانشمندان در 
این روش برای انتقال آنتی بادی پروتئین آمیلوئید B به داخل مغز نوعی 
نانومیسل پلیمری گلوکزیله ایجاد کرده اند که در واقع توپ هایی توخالی و 
ریز است که می تواند از سد خونی مغز عبور کند. 

تحقیقی تازه نشان می دهد آب احتماًال پیش از به وجودآمدن خورشید 
در منظومه شمسی وجود داشته است. محققان با استفاده از تلسکوپ 
کاما )ALMA( در شیلی به تحقیق درباره  رادیویی آرایه میلی متری بزرگ آتا
 Orionis  V88۳ ستاره  نزدیکی  در  سیاره  تشکیل دهنده  قرص  یک 
آب چگونه در فرایند تشکیل سیارات از قرص ها  پرداخته اند تا ببینند 
آب در قرص  که  آن جهت مهم است  از  این مسئله  منتقل می شود. 
Orionis V88۳ خصوصیاتی مشابه با آب منظومه شمسی ما دارد. 

سرقت اطالعات محرمانه 
 Coinbase کارمندان
در یک حادثه امنیتی

شبکه های کامپیوتری هدف 
Nevada هکرهای گروه

اتهام فروش ابزارهای هک

پلتفرم مبادالت ارزی دیجیتال Coinbase هدف حمله 
هکری قرار گرفت و داده های حساس به مخاطره افتاد.

در این حمله، مهاجم برای چند کارمند Coinbase پیامکی جعلی 
ارسال کرده و سعی داشته آن ها را فریب دهد تا لینک مخربی را 
دنبال کنند. در پیامک، پیام مهمی ذکر شده و از گیرندگان 
خواسته برای خواندن آن به حساب کاربری خود وارد شوند. فقط 
یکی از کارمندان لینک مخرب را دنبال کرده و پس از تایپ رمز عبور 
در فرم فیشینگ، از کارمند خواسته شد که یک یادداشت 

»متشکرم« ارسال کند و توصیه شد که پیام را نادیده بگیرد.
مجرم از این طریق به سیستم های داخلی وارد شد و سیاست 
احراز هویت چندعاملی )MFA( شرکت را دور زد. عامل تهدید با 
کارمند قربانی تماس گرفت و وانمود کرد که یکی از کارکنان قانونی 
Coinbase IT است و دستورالعمل هایی داد که به آن ها امکان 

دسترسی به سیستم های شرکت را می داد.
 )CSIRT( تیم پاسخ گویی به حوادث امنیتی رایانه ای کوین بیس
به سرعت فعالیت مشکوک را شناسایی و با قربانی تماس گرفت و 
او پس از فهمیدن آنچه اتفاق افتاده بود، تمام ارتباطات خود را با 

مهاجم قطع کرد.
به گفته این شرکت، عامل تهدید به دلیل محیط کنترلی چندالیه 
شرکت، تنها توانسته اطالعات کارمندان را استخراج کند و 

اطالعات و وجوه مشتریان دست نخورده باقی  مانده است.
Bitdefender :منبع خبر   

یکی از گسترده ترین حمالت باج افزاری توسط یک گروه 
ناشناس هکری ملقب به Nevada با بهره برداری از یک 
آسیب پذیری قابل رفع در یک قطعه کد موجود در سرورهای 
ابری، با ۵۰۰۰ قربانی در سراسر ایاالت متحده و اروپا انجام شد. 
حدس زده می شود که مهاجمان ترکیبی از هکرهای روسی و 

چینی باشند.
گروه باج افزاری دیگری با عنوان ESXiArgs وجود دارد که به نظر 
می رسد همان گروه Nevada باشند یا فعالیت مشابه دارند. 
سوءاستفاده از آسیب پذیری VMware به هکرها اجازه داد به 
شبکه های رایانه ای که نرم افزار آن را اجرا می کند دسترسی پیدا 
کنند. وصله ای برای رفع این آسیب پذیری منتشرشده است، اما 

به نظر می رسد نصب نشده باشد.
هکرهای ESXiArgs با پویش اینترنت، مشتریانی از VMware را 
یافتند که این وصله ها را به دلیل عدم دانش کافی، تنبلی یا 
گاهی نصب نکرده بودند و از این طریق کنترل هزاران رایانه را به  ناآ

دست گرفتند.
فرانسه با ۲000 نفر قربانی بیشترین تعداد قربانیان را داشته است. 
شبکه های قربانی بر روی ارزان ترین سرویس فروخته شده توسط 
، OVHcloud میزبانی می شوند و با  بزرگ ترین ارائه دهنده ابر
استفاده از محصول VMware بدون هیچ گونه خدمات امنیتی 

سایبری اضافی قابل دسترس هستند.
Financial Times :منبع خبر   

یک مرد بیست وهشت ساله روسی به فروش ابزارهای 
هک به منظور یافتن اطالعات ورود به سیستم ده ها هزار 
رایانه در سراسر جهان متهم گردیده و پس  از این اتهام، در 
کشور گرجستان دستگیر و به ایاالت متحده برگردانده شده 

است.
Dariy Pankov متهم به دسترسی به بیش از ۳۵ هزار رایانه با 
کسب درآمد بیش از ۳۵0 هزار دالر شده که از فروش غیرقانونی و 
مجرمانه ابزار هک برای انجام حمالت باج افزاری و کالهبرداری 

مالیاتی به  دست  آمده است.
دستگیری این متهم آخرین اقدام مجریان قانون ایاالت متحده 
برای دستگیری مجرمان سایبری روسی است که در خارج از 

روسیه انجام  شده است.
که Pankov متهم به استفاده از آن شده است،  ابزار هکی 
NLBrute نام دارد و  از یک تکنیک رایج برای شکستن رمزهای 
عبور از طریق سرریز کردن )flooding( حافظه رایانه با حدس رمز 

عبور استفاده می کند.
به گفته آدام مایرز، معاون ارشد اطالعات شرکت امنیت سایبری 
CrowdStrike، بسیاری از گروه های جرائم سایبری از ابزار 

NLBrute برای فعالیت های مجرمانه خود استفاده می کنند.
Nebraska :منبع خبر   

ادامه هفته قبل:
GDP

تولید ناخالصی داخلی
یکی از مهم ترین اخبار اقتصادی موجود در هر کشوری GDP است و تولید 
و رشد ناخالص هر کشور را نشان می دهد و هم می تواند تأثیر کوتاه مدت 

و بلندمدت داشته باشد.
خ تورم تأثیر می گیرد و معموًال قدرت  خ بهره و نر خ، بیشتر از نر این نر

اقتصادی کشورها با GDP سنجیده می شود.
خ های اقتصادی نشان دهنده این است که  نکته: m/m در کنار نر

ماهیانه آن نرخ اعالم می شود.

گر تولید ناخالصی داخلی GDP باال باشد، یعنی در آن کشور چون رشد   ا
اقتصادی اتفاق می افتد، تورم کاهش می یابد، رکود کمتر می شود و مردم 
آن کشور به پویایی و آرامش اقتصادی می رسند و بر پول رایج آن کشور 

تأثیر مثبت دارد.

Federal Funds Rate  Balance Of Trade
تراز تجاری

این تراز در سایت فارکس فکتوری medium آورده شده است. مهم ترین 
بحث در تغییرات طال و بحث ریسک گریزی و ریسک پذیری مربوط به 

بحث تراز تجاری است.
 این شاخص یک مشکل دارد؛ آن هم این است که با اینکه این شاخص 
خیلی مهم است، ولی قابل پیش بینی نیست؛ چون شما نمی توانید 
ارزش پولی یک شاخص را بفهمید. به همین دلیل صبر می کنیم و 
خ به صورت ماهیانه  خ تصمیم می گیریم. این نر بعد از اعالم این نر

اعالم می شود.

Current Account
تراز حساب های جاری

این نرخ جریان پولی را می سنجد، یعنی آن مقدار وامی که کشوری به 
کشور دیگر داده یا گرفته است سنجیده می شود. کل پولی که به یک کشور 

داده می شود را با ترازهای تجاری می سنجند. 
خ بهـره اش را افزایـش دهـد چـه می شـود؟  گـر یـک کشـوری نـر حـاال ا
واضـح اسـت کـه همـه سـرمایه ها بـه سـمت آن می رونـد، امـا ایـن امـر 
مسـتلزم ایـن اسـت کـه اقتصـاد آن کشـور در سـطح جهانـی اقتصـاد 

پایـداری باشـد.

Non-farm Emplyment Change )NFP(
تغییرات نرخ بیکاری بخش غیر کشاورزی

این نرخ، اختالف افرادی را که در یک ماه گذشته در بخش غیرکشاورزی 
بیکار شده اند با افرادی که کار به دست آورده اند را به دست می آورد و 

اعالم می کند.
گر این نرخ مدام رشد کند  مثبت بودن این نرخ خیلی خوب است، اما ا
تورم ایجاد می شود؛ چون افزایش این نرخ به معنای این است که همه 
شاغل می شوند و این هم باعث تورم می شود؛ پس در اینجا باید کنترل 
شود. منفی شدن این نرخ منفی هم اتفاق خوبی نیست، چون رکود 
داریم و افراد بیکار در جامعه زیاد می شوند. این نرخ یک خبر مهم است و 

تغییرات سنگینی ایجاد می کند.
کشن کار نیازی به پیگیری نرخ های اقتصادی ندارد و  نکته: یک پرایس ا
فقط برایش این کافی است که بداند اوضاع کلی آن کشوردر چه وضعیتی 

است.

Fundamental  Economic News  )Part1(
یم بورس بیاموز

ـــی  ـــل خـــواص مغناطیســـی آن به راحت ـــه دلی  فـــوالد ب
از جریـــان زبالـــه جـــدا می شـــود و نـــرخ بازیافـــت بـــاال را 
امکان پذیر و از دفن زباله جلوگیـــری می کند. برخی 
از محصـــوالت فـــوالدی تـــا ۱۰۰ درصـــد محتـــوای 
ـــن  ـــون ت ـــدود ۶۷۰ میلی ـــا ح ـــوالد ب ـــد. ف ـــی دارن بازیافت
بازیافـــت در ســـال ۲۰۱۷، بازیافتی تریـــن مـــاده در 

جهـــان اســـت

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه

   تهیه کننده: امور سهام و مجامع

کمک به حفظ منابع طبیعی، رمز پایداری صنعت فوالد

کشور
چین
هند

ایاالت متحده
استرالیا
اندونزی

روسیه
بقیه جهان

کل

میزان تولید
3523

716
702
481
461
411

1433
7727

تولید زغال سنگ در کشورهای مختلف در سال ۲۰17 )میلیون تن(

Pulverized Coal Injection -1 شکل
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تأثیر خاطره گویی بر کاهش 
تنهایی سالمندان

 اجتمـــــا             عـــــــی

طراحی یک آزمایش خون برای تشخیص اختالل اضطراباختالالت خواب و تغییر چشمگیر ریسک ابتال به زوال عقل

دانشمندان می گویند استفاده از قرص های خواب و ناتوانی در خوابیدن 
سریع )بی خوابی شروع خواب( با افزایش ریسک ابتال به زوال عقل در 
گر حین خواب بیدار  یک بازه زمانی ده ساله همراه است. بااین حال، ا
حفظ  در  )بی خوابی  بخوابید  به راحتی  دوباره  نمی توانید  و  می شوید 
خواب(، این مسئله در تحقیقات با کاهش ریسک زوال عقل پیوند دارد. 
این اولین پژوهشی است که رابطه میان ریسک زوال عقل و اختالل های 
خواب را روی بزرگساالنی از سراسر آمریکا بررسی می کند.

که می تواند ریسک  محققان آزمایش خون جدیدی را توسعه داده اند 
بروز اضطراب در افراد و اثر عوامل دیگر بر آن را مشخص کند. این آزمایش 
همچنین قادر به تشخیص شدت اضطراب در افراد مبتال به این مشکل 
آزمایش خون  بیماری اســت.  بــرای رفع این  و پیشنهاد بهترین درمــان 
که توسط استارت آپ MindX Sciences توسعه داده شده،  جدیدی 
به بررسی زیست نشانگرهای اضطراب می پردازد و عواملی مثل پروتئین ها، 
آنزیم ها و هورمون مرتبط با اضطراب را اندازه گیری می کند.

با نهایت تأسف در هفته گذشته، تعدادی از همکاران 
گرامی داغدار عزیزان خود شدند، ازجمله عبداهلل 
حاجی عرب و یحیی محمدشریفی شاغل در مجتمع 
فوالد سبا، حیدرعلی داتلی بیگی شاغل در  خدمات 
شهری، محمدباقر آقاشاهی شاغل در  نیروگاه، پیمان 
فروغی شاغل در اورژانس مجتمع فوالد سبا و جعفر 
بیگی زاده شاغل در خدمات عمومی در غم درگذشت 
پدر، محمدرضا حاجی زاده شاغل در فوالدسازی در غم 
درگذشت پدر و مادر ،  اسفندیار چاکری شاغل در مجتمع 
فوالد سبا در غم درگذشت برادر و  مرتضی حیدری شاغل 
در فوالدسازی در غم درگذشت فرزند   به سوگ نشستند.

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

ابراز همدردی

خانواده 

خانـواده اولیـن نهـادی اسـت کـه افـراد در آن رشـد 
می یابند و مراحـل زندگی خـود را طی می کنند. اسـاس 
یـک جامعـۀ سـالم را خانواده هـای سـالم و فرزنـدان 
آن ها تشـکیل می دهند. یکی از مهم ترین مهارت هـا و توانایی هایی 
که زوجین پیش از اقدام به فرزندآوری باید به آن توجه کنند، مسـئلۀ 
فرزندپـروری اسـت. به طـور کلـی می تـوان گفـت کـه فرزندپـروری 
مجموعـه روش هایـی را در برمی گیـرد که والدیـن برای رشـد و پـرورش 
کـودک خـود، آن را بـه کار می برنـد. والدیـن بـا به کارگیـری روش هـای 
 ، متفـاوت، در ارضـای نیازهـا، یادگیـری، رفتـار و عملکـرد، طـرز تفکـر
مواجهه اجتماعی، ارتباطات و به طور کلی تربیـت فرزند نقش دارند. 
بر این اسـاس می تـوان گفت که آموختـن مهارت های رشـد و پـرورش 
کودک، ازجمله مهارت های پایه ای و زیربنای مهمی برای فرزندآوری 
گـر تربیـت و پـرورش فرزنـد، بـه شـکل ناقصـی اتفـاق بیفتـد یـا  اسـت. ا
تحت تأثیـر سـبک های غلـط اجـرا شـود، افـراد در سـنین بزرگسـالی بـا 

مشـکالت حـاد رفتـاری، عاطفـی و ... مواجـه می شـوند. 
سبک های فرزندپروری  

همان طـور کـه اشـاره کردیـم، بـرای تربیـت فرزنـد سـبک و روش هـای 
گونی وجود دارد و هر یک از آن ها روی یکی از جنبه های رشد و تربیت  گونا
گونی را در این رابطـه ارائه می دهند. به طور  تمرکز دارند و راهکارهای گونا

کلی چهـار سـبک بـرای فرزندپـروری وجـود دارد:
کیـد دارد و  سـبک مسـتبدانه: این سـبک بـر کنتـرل زیـاد و محبـت کـم تأ
والدینی که این شیوۀ تربیتی را برای فرزندان خود به کار می گیرند، اهمیت 
ویـژه ای بـرای نظـم قائل انـد. والدیـن مسـتبد، احساسـات و هیجانـات 
کودک را نادیـده می گیرند و میزان صمیمت عاطفی آن ها با کودک بسـیار 
ناچیز اسـت. کودکانی که در این سبک فرزندپروری رشد می کنند، اغلب 
بـه افـراد مطیعـی تبدیـل می شـوند کـه از حـل مسـائل مهـم زندگـی خـود 
ناتـوان هسـتند و اغلـب بـه پرخاشـگری و بدخلقـی روی می آورنـد. آن هـا 
همیشه احساس می کنند که نظراتشان هیچ ارزشی ندارد و حتی ممکن 
اسـت به دلیل تـرس از تنبیـه و سـرزنش از سـوی والدیـن بـه دروغگویی یا 

پنهـان کاری روی بیاورنـد.
سبک سهلگیرانه: در این روش، والدین سهل و آسان گیر، کودک را برای 
انجام هر کاری آزاد می گذارند و برخالف والدین سختگیر، قوانین و مقررات 
خاصی ندارند و یا قوانین آن ها بسیار محدود و اندک است. در این شیوۀ 
تربیتـی، والدیـن ماننـد یـک دوسـت بـا فرزنـدان خـود حـرف می زننـد و به 
مشـکالت آن هـا گـوش می کننـد، امـا نکتـۀ مهـم ایـن اسـت کـه راه حلـی را 
بـرای رفـع مشـکالت فرزنـدان خـود ارائـه نمی دهنـد. عزت نفـس پاییـن، 
ویژگی مهم فرزندان پرورش یافته در این سبک تربیتی است. آن ها بیش 
از دیگـران در کنترل هیجانـات و بـازداری رفتـاری خود مشـکل دارنـد و در 

آینده برای انجـام فعالیت های مهم تر دچار مشـکالت جدی می شـوند.
سبک طردکننده: در این شـیوۀ تربیتی، فرزندان نه تنها از سوی والدین 
هدایـت نمی شـوند، بلکـه توجـه بسـیار کمـی را هـم دریافـت می کننـد. 
این غفلت نسـبت بـه فرزنـد، در بسـیاری از موارد ممکن اسـت بـه صورت 
ناخواسـته و به دنبـال وجود یـک مشـکل رخ دهد. بـرای مثـال والدی که 
گاه به غفلت از فرزندان و  به بیماری افسردگی مبتالست، به شکل ناخودآ
نادیده گرفتن آن ها روی می آورند. این روش تربیتی، بیش از دیگر روش ها 
آسـیب زننده اسـت. کـودکان پرورش یافتـه در ایـن سـبک تربیتـی، اغلـب 
اعتمادبه نفس اندکی دارند و در برخورد با اجتماع نمی توانند با قاطعیت 

رفتار کننـد و یا تصمیـم بگیرند.
سبک مقتدرانه: والدینی که سبک مقتدرانه را انتخاب می کنند، تالش 
بسـیار زیادی را برای ایجاد یک رابطه مثبت، سـالم و صمیمی با فرزندان 
خود به کار می گیرند. آن ها در کنار اهمیت دادن به عواطف و احساسات 
کودک، قوانین مشـخصی را هم وضع کـرده و پیامد عدم بنابرایـن افرادی 
که در این سبک تربیتی پرورش می یابند، در آینده به افراد مسئولیت پذیر 
و مستقلی تبدیل می شوند که در بیان نظرات و احساسات خود آزادند.

نکاتی برای موفقیت در فرزندپروری  
از آنجایـی کـه تربیـت والدیـن به طـور مسـتقیم در پـرورش کـودک و بـروز 
ویژگی های شخصیتی او نقش دارد، فرزندپروری و یادگیری صحیح تربیت 
کـودک اهمیـت ویـژه ای پیـدا می کنـد. والدین بـرای آنکـه ایـن مرحلـه را با 

موفقیت طی کنند، بهتر اسـت نـکات زیـر را در نظر بگیرند:
-  از صحبت کردن با فرزندان خود نترسـید و سعی کنید همراه و شنوندۀ 

خوبی برای آن ها باشـید.
-  اقتدار والد بودن را به ترس از تنبیه و اطاعت تبدیل نکنید.

-  در وضـع و اجرای قوانین خود مصمم باشـید و پیامدهای عـدم اجرای 
قوانین را به طور جدی اجرا کنید و دالیل آن را برای فرزندان خود توضیح 

دهیـد.
-  از فرزندان خود، به ویژه کودکان نظر بخواهید و آن ها را در بحث شرکت 

دهیـد.
باید در نظر بگیرید که نقش شما به عنوان والد، بسیار بیشتر و پررنگ تر از 
گر آن را به  دیگر عوامل تربیتی است. درواقع فرزندپروری مهارتی است که ا
درسـتی بیاموزید و برای اجـرای آن تالش کنید، می توانید فرزندان سـالم 

و خانواده شادی را داشته باشید.
www.ofoghsalamat.com :منبع   

برخی از کودکان در سنین بین ۲ تا ۵ سال دچار لکنت 
موقت می شوند. این زمان دورۀ بسیار مهمی در رشد 
گفتار و زبان است. لکنت زبان ممکن است چند هفته 
یا چند ماه ادامه یابد. بیشتر لکنت زبان ها با بزرگ شدن کودک از بین 
می روند و به ندرت اتفاق می افتد که لکنت زبان تا بزرگسالی ادامه پیدا 
کند. چه لکنت زبان کودک موقتی باشد و چه دائمی، والدین باید هر 
چقدر می توانند تــالش کنند تا منابــع الزم بــرای کمک به کــودک را در 

اختیار داشته باشند.
به گفتۀ مؤسسه ملی ناشنوایی و سایر اختالالت، لکنت زبان یک اختالل 
گفتاری است که بیش از سه میلیون آمریکایی را درگیر می کند. لکنت زبان 
زمانی اتفاق می افتد که گفتار عادی با تکرار یا کشــیدن صداها یا کلمات 
خاص قطع می شود. لکنت یا گرفتگی زبان می تواند از نظر فرکانس و شدت 
از خفیف تا شدید متغیر باشد. گاهی اوقات، صحبت کردن در مقابل گروه یا 
صحبت کردن با تلفن می تواند شرایط را تشدید کند، در حالی که خواندن 
یک مطلب یا آواز خواندن می تواند لکنت زبان را کاهش دهد. استرس نیز 
گاهی اوقات می تواند آن را بیشــتر و بدتر کند و در این مواقع،  تالش برای 

صحبت کردن ممکن است با حاالت بدن یا حرکات فیزیکی همراه باشد.
علل لکنت زبان

متخصصان به طور قطع نمی دانند چه چیزی باعث لکنت زبان در کودکان 
کثر آن ها معتقدنــد که اختــالل گفتاری در نتیجــۀ عوامل  می شــود، اما ا
مختلفی رخ می دهد. این عوامل ممکن اســت شــامل یک یا چند مورد 

از موارد زیر باشند:
کثر کارشناسان معتقدند که لکنت زبان دارای یک مؤلفۀ ژنتیکی  ژنتیک: ا
اســت. 60درصد از همۀ افــرادی که لکنت زبــان دارند، یــک عضو نزدیک 

خانواده آن ها نیز لکنت زبان داشته است.

لکنت زبان رشدی: بسیاری از کودکان خردسال از 1۸ماهگی تا ۲سالگی 
که مهارت های گفتاری و زبانی خــود را تقویت می کنند، دچار لکنت زبان 

می شوند. این نوع لکنت زبان معموًال موقتی است.
عوامل عصبی: تحقیقات نشان داده اســت، مغز افرادی که لکنت زبان 
دارند، متفاوت از افــرادی که اختالل گفتاری ندارند پــردازش می کند. در 
برخی موارد به نظر می رســد مشــکلی در نحــوۀ انتقال زبــان از طریق مغز 

وجود دارد. 
وجود اعضای خانواده دارای لکنت در بزرگسالی، مدت زمان طوالنی لکنت 
کتورهایی  زبان، جنسیت فرزند )پسر( و ســایر نقایص گفتاری ازجمله فا

هستند که نشان می دهند کودک در معرض خطر بیشتری قرار دارد.
درمان لکنت زبان

بسیاری از والدین تمایلی به انجام گفتار درمانی برای کودک دچار لکنت 
گاهی فرزند خود را در مورد اختالل  زبان خود ندارند، زیرا نمی خواهند خودآ
گر فرزند شما بیش  گفتاری اش افزایش دهند. کارشناسان معتقدند که ا
از ۳ سال سن دارد و ۳ تا 6 ماه است که لکنت دارد، احتماًال باید به دنبال 
ارزیابی گفتار باشید. این مسئله به این خاطر است که کودک مبتال به لکنت 
زبان، ممکن است بیش از یک مشکل رشد موقتی داشته باشد. بنابراین 
بهتر است از یک متخصص گفتار درمانی که در زمینۀ لکنت زبان تخصص 

دارد کمک بگیرید.
کثــر کــودکان مبتــال بــه لکنــت طوالنی مــدت می تواننــد از گفتاردرمانی  ا
بهره مند شــوند. در برخی موارد، مشــکل به طور کامل برطرف شــده و در 
موارد دیگر، بسیار بهتر می شود. نتیجه نهایی هر چه باشد، گفتاردرمانی 
اعتمادبه نفس کودک را افزایش می دهد، زیرا او یاد می گیرد چگونه لکنت 

زبان خود را مدیریت کرده و مهارت های گفتاری اش را بهبود بخشد.
والدین می توانند تأثیر به ســزایی در نحوه نگرش کودک به اختالل خود 

و احســاس راحتــی او در بیان احساســات خود و شــنیدن صحبت های 
اطرافیان داشــته باشــند. برای کمک به کودک، ابتدا والدین باید ســعی 
کنند آرام و با حوصله با کودک دچار لکنت خود صحبت کنند و فضای خانه 
کت و به دور از التهاب و تنش باشــد. وقتی کودک صحبت  باید آرام و ســا
می کند، والدین نباید درخواســت هایی مانند، »آهسته بگو« ، یا »میشه 
واضح تر بگــی؟« را به کار ببرند و ســؤاالت و قطــع کردن حرف هــای او را به 

حداقل برسانند.
تصمیم گیـری در مـورد اینکه آیـا کـودک خـود را بـه گفتاردرمانـی ببرید یا 
نه، تصمیم دشواری اسـت. بسـیاری از والدین نگرانند که بردن کودک 
گاهـی او در مـورد لکنـت و درنتیجـه تأثیـر  بـرای معالجـه باعـث افزایـش آ
منفـی بـر روی او می شـود یـا برخـی در مـورد زمـان مناسـب بـرای شـروع 
درمـان کـودک خـود اطمینـان کافـی ندارنـد. هیـچ مـدرک قطعـی در 
گرچـه بیشـتر  مـورد بهتریـن زمـان بـرای شـروع درمـان وجـود نـدارد، ا
آسیب شناسـان گفتـار زبـان، شـروع درمـان را طـی 6 تـا 1۲ مـاه پـس از 
شـروع لکنت پیشـنهاد می کنند. چیزی که به طـور قطـع می دانیم این 
اسـت کـه همـه کـودکان می تواننـد از درمـان بهره منـد شـوند، امـا نتایج 

بـرای آن هـا متفـاوت اسـت.
به طور کلی پس از گفتاردرمانی، لکنت برخی از کودکان به طور کامل از بین 
می رود. برخی دیگر روش هایی را یاد می گیرند که به آن ها کمک می کند تا 
لکنت کمتری داشته باشند، در حالی که بعضی دیگر یاد می گیرند حتی با 
وجود داشتن لکنت، طوری صحبت کنند که برایشان آسان تر و راحت تر 
باشد و آن ها را مضطرب نکند. از همه مهم تر، همۀ کودکان می توانند یاد 
بگیرند که حتی با وجود داشتن لکنت زبان، در مهارت های گفتاری خود 

اعتمادبه نفس بیشتری داشته باشند.
www.raseshrehab.com :منبع   

فرزندپروری؛ 
مهارتی مهم 

برای فرزندآوری

لکنت زبان 
در کودکان

خاطره گویی یک روش روان شناختی و درواقع، نوعی   
فراخوانی گذشته است که می تواند برای افراد سالمند جذاب 

باشد. 
تنهایی با افزایش سن بیشتر می شود و دلیل آن کوچک شدن 
شبکه های اجتماعی و از دست دادن وابستگان و دوستان 
است که در نتیجه، این احساس با کاهش رضایت از زندگی در 
ارتباط است. براساس نتایج مطالعات و تحقیقات انجام شده، 
سالمندانی که تنها زندگی می کنند، از سطح پایین تری از امنیت 
که میزان اضطراب آن ها طی زندگی  برخوردارند؛ به طوری 
روزمره بیشتر بوده و این سالمندان، ترس از طردشدگی از سوی 

فرزندانشان را بیشتر گزارش کرده اند.
عملکرد پایین سیستم ایمنی بدن، اختالالت خواب، تعامالت 
اجتماعی ضعیف، افسردگی، یأس و ناامیدی ازجمله آثار احساس 
تنهایی است. مؤسسه پرستاری آمریکا )ANA( در سال 1۹۹4، 
روش خاطره گویی را به عنوان مداخله ای برای به خاطر آوردن 
حوادث و احساسات و افکار گذشته که به خوش بودن، افزایش 
کیفیت زندگی، تطابق با زمان حال کمک می کند، معرفی کرده 
و آن را به عنوان یک مداخلۀ درمانی، برای سالمندان پیشنهاد 

کرده است.
کنار آمدن با بحران ها، مشکالت و  را در  این روش، آن ها 
فقدان های دورۀ سالمندی کمک می کند. باتوجه به اینکه 
سالمندان دالیل متعددی برای احساس افسردگی و اضطراب 
از قبیل تنهایی، احساس بیهودگی و غیرمفیدبودن، تجربۀ 
فقدان ها، بازنشستگی، مشکالت اقتصادی و ناتوانی در پرکردن 
اوقات فراغت دارند و باتوجه به اینکه افسردگی و اضطراب با 
مؤلفه های هیجانی ارتباط دارد، به نظر می رسد که سالمندان با 
بیان خاطرات گذشته خود در جمع گروهی، احساسات مثبت و 
منفی خود را نسبت به گذشته بیرون ریخته و با زمان حال آشتی 
می کنند و همین امر موجب تقلیل احساس تنهایی در آن ها 
می شود. تحقیقات و مطالعات نشان می دهد که مرور تجربیات 
و خاطرات زندگی باعث بهبود روابط اجتماعی، افزایش کیفیت 
زندگی، بهبود سازگاری با مسائل زندگی و کاهش احساس تنهایی 
و افسردگی می شود. این روش به خصوص در مورد سالمندانی 
که تنها زندگی می کنند یا دارای هستۀ ارتباطی محدودی هستند 
مؤثر است. سالمندان با بازگویی گذشته خود که دوران فعالیت و 
کار آن ها بوده، احساس درونی بهتری پیدا کرده و خود را در حال 
و هوای گذشته احساس می کنند و این امر منجر به خودارزیابی 
بهتر وضعیت سالمتی آن ها شده و در انجام کارهای روزانه با انرژی 

بیشتری عمل می کنند.
درواقع خاطره گویی گروهی، به عنوان روشی پویا و تعاملی می تواند 
سبب کاهش افسردگی در سالمندان شود. در این روش، سالمند 
شرکت فعال دارد و روابط اجتماعی او در گروه تقویت می شود. 
هر سالمند با تعریف خاطرات خود و صحبت کردن در گروه، 
اعتمادبه نفس بیشتری پیدا می کند و گاهی با احساس شادی 
و نشاط و گاهی با احساس غم و اندوه به تخلیۀ احساسات 
کز مراقبت از بیماران مزمن و سرای  می پردازد. این روش در مرا
سالمندان، به عنوان روشی ارزان و غیردارویی قابل اجرا است. از 
سوی دیگر، آموزش این روش به خانواده ها برای توسعه سالمت 

روان جامعه و کمک به بهبود حال سالمند توصیه می شود.
www.armanpouyan.ir :منبع    

موفقیت فرزند یکی از کارکنان
 در عرصه علمی

موفقیت

ماهان انصاری فرزند همکار ارجمند رضا انصاری، شاغل   
در واحد کنترل مواد، در آزمون جهانی» علوم کانگرو« سال ۲0۲۲ 

رتبه اول را به دست آورد.

ماهان انصاری
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 ورزش             

چهاردهمیــــــــن دوره مســـــــابقات نجات غریـــــــــق 
قهرمانـــی اســـتان جـــام ســـردار شـــهید ردانی پـــور 
شـــهید غـــواص و فرمانـــده لشـــکر 14 امـــام حســـین 

بـــا حضـــور 9 تیـــم در اســـتخر شـــهید بابایـــی واقـــع در پایـــگاه هشـــتم 
ــزار شـــد. شـــکاری برگـ

در ایـن دوره از رقابت هـا تیـم منتخـب اصفهـان بـا 1۵6 امتیـاز عنـوان 

نخسـت، شـرکت فوالد مبارکه با کسـب دو مدال برنز انفـرادی، یک برنز 
تیمـی و دو نقره تیمی درمجمـوع با 1۳۸ امتیـاز عنـوان نایب قهرمانی و 

تیـم دریای شـهرضا بـا 1۳۲ امتیاز عنـوان سـوم را کسـب کردند.

گفتنـی اسـت تیـم فـوالد مبارکـه در ایـن مسـابقات بـا حضـور علـی 
حمـزه ای، علـی براتـی، محمـد رحیمیـان و امیررضـا صمصـام شـریعت 

شـرکت کـرد.

تعطیلی سانس های

 استخر داخلی فوالد مبارکه

به اطالع می رساند کلیٔه سانس های استخر داخلی فوالد 
مبارکه از تاریخ ۲۵ اسفندماه 1401 تا آخر ماه مبارک رمضان تعطیل 

است.

گردان طالیی ایراندوست به اردوی تیم ملی بزرگساالن دعوت شا اختتامیه مدرسه فوتبال فوالد مبارکه سپاهان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی باشگاه سپاهان، آخرین اردوی تیم ملی فوتبال 
بزرگساالن در سال ۱۴۰۱ از ۲۴ اسفندماه با حضور ۳۲ بازیکن در کمپ 
تیم های ملی آغاز شده که از تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان چهار بازیکن 
در این اردو حضور دارند. فاطمه عادلی، هاجر دباغی، ثنا صادقی و ملیکا 
محمدی بازیکنانی هستند که به این اردو دعوت شده اند؛ اما با توجه به 
عملکرد خوب طالیی پوشان در این فصل انتظار می رفت بازیکنان بیشتری 
از این تیم به اردو دعوت شوند.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، در روزهای منتهی 
به پایان سال ۱۴۰۱، مراسم جشن اختتامیه مدرسه فوتبال فوالد مبارکه 
کت مدیرعامل باشگاه، مسئولین  سپاهان با حضور محمدرضا سا
کادمی، مربیان، بازیکنان و خانواده های آن ها در ورزشگاه آب  آ
کت با تشکر  منطقه ای برگزار شد. در حاشیه این مراسم محمدرضا سا
از زحمات مربیان، مسئولین مدرسه فوتبال و مجموعه فوالد مبارکه 
سپاهان، برای آنان آرزوی موفقیت کرد.

 ورزش              ورزش             

   خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش

تعطیلی و تغییر سانس های 

 کالس های ورزش سالمت

 مجموعه صفائیه

نظرسنجی جهت تشکیل

کادمی های تخصصی  آ

 در رشته های مختلف ورزشی

نایب قهرمانی تیم نجات غریق فوالد مبارکه در مسابقات استان

و  گرامی می رساند بدن سازی  به اطالع  همکاران   
کالس های ورزش سالمت مجموعه صفائیه از تاریخ ۲۹ اسفندماه 
1401 تا 4 فروردین ماه 140۲ تعطیل است  و از تاریخ ۵ فروردین ماه 

آماده خدمت رسانی به شرح زیر  است :
سانس های بانوان: همه روزه از ساعت 11:00 تا 1۳:00

سانس های آقایان: همه روزه از ساعت 17:00 تا 1۸:۳0

به اطالع کلیه همکاران رسمی و پیمانکار می رساند   
بـا توجـه بـه لـزوم نهادینـه کـردن ورزش از سـنین نونهالـی و 
اسـتعدادیابی جهت عضویـت در تیم هـای حرفـه ای، واحد 
کادمی های ورزشی  امور ورزش در نظر دارد جهت تشکیل آ
برای اسـتفاده فرزنـدان دختر و پسـر کارکنان، در رشـته های 
مختلف ورزشی نظرسنجی نماید. خواهشمند است جهت 
شـرکت در نظرسـنجی فوق از روز شـنبه مورخ ۲7 اسفندماه 
14۰1 اقـدام به تکمیل فرم مربوطه در وب سـایت امـور ورزش 

به آدرس SPORT.MSC.IR نمایید.
نکته: شرکت در نظرسنجی و تکمیل فرم جهت برنامه ریزی 
امور ورزش با توجه به میزان استقبال خانواده ها بوده و به منزله 

کادمی در آن رشته نیست. رزرو، عضویت و یا تشکیل آ
تمامـی اطالعـات مربوطـه از قبیـل نـوع رشـته و محـل آن، در 

وب سـایت امـور ورزش در دسـترس اسـت.

محمدامین سلیمیان، همکار شاغل در آزمایشگاه شهید خرازی 
در مسابقات لیگ دسته یک پومسه تیمی با دریافت مدال طالی این 

دوره از رقابت ها به کسب عنوان اول تیمی نیز نائل شد.
پریار جم جام، فرزند همکار گرامی کیکاوس جم جام، شاغل در 
واحد خدمات عمومی، در آزمون تعیین سطح ژیمناستیک استان با 
کسب دو عنوان خیلی خوب و عالی در بخش های حرکات زمینی و خرک 

موفق به کسب کارنامه سطح یک شد.
شهریار رحیمی منجزی، فرزند همکار گران قدر مجید رحیمی 
منجزی، شاغل در ناحیه نورد سرد، در مسابقات کاراته سبک شوتوکان، 

مقام دوم کشور را به خود اختصاص داد.

عسل پریشانی، فرزند همکار ارجمند حسنعلی پریشانی، شاغل 
در مجتمع فوالد سبا، عنوان سوم مسابقات شنا رشته کرال پشت 

قهرمانی مدارس خمینی شهر را به خود اختصاص داد.
محمد کریمیان، فرزند همکار بازنشسته مهدی کریمیان، در 
مسابقات کاراته قهرمانی کشور قسمت پومسه عنوان دوم  را کسب کرد.

بردیا شریفی فرزند همکار گرامی بهنام شریفی، شاغل درناحیه نورد 
سرد، در مسابقات تور تنیس زیر 16 سال آسیایی مقام سوم را کسب کرد.

باران ابراهیمی فرزند همکار گرامی مرتضی ابراهیمی، شاغل 
درواحد ترابری سبک، در مسابقات کاتا انفرادی قهرمانی کاراته بسیج 

شهرستان لنجان عنوان دوم را به خود اختصاص داد.

امیر علی اسفندیاری فرزند همکار گرامی سهراب اسفندیاری، 
شاغل در واحد تعمیرگاه مرکزی، در مسابقات شنا المپیاد استعدادهای 

برتر استان رشته کرال  پشت و کرال سینه  مقام اول را به  دست آورد.
ثنا راعی فرزند همکار گرامی محمد مهدی راعی، شاغل در نورد 
سرد ،در هشتمین دوره مسابقات قهرمانی شطرنج جام شهید همت 

شهرضا مقام دوم را کسب کرد.
محمد رضا ایرانپور فرزند همکار گرامی رشید ایرانپور ،شاغل در 
واحد انرژی و سیاالت، در مسابقات قهرمانی هنرهای  فردی و 
زورخانه ای شهرستان مبارکه در رشته سنگ رده سنی نونهاالن به کسب 

عنوان اول مفتخر شد.

یدگان پایگاه استعدادیابی امور ورزش فوالد مبارکه برگز

موفقیت همکاران و فرزندان کارکنان در میادین ورزشی

ضمــن تبریــک به مناســبت فرارســیدن مــاه مبــارک 
رمضــان، بــه اطــالع خانــواده بــزرگ فــوالد مبارکــه می رســاند، 
ارائــه خدمــات در مــاه مبــارک رمضــان 14۰۲ در اســتخرهای 
شماره یک و استخر شــماره دو از روز شــنبه مورخ ۵ فروردین 
14۰۲ طبــق جــدول زمان بنــدی ذیــل اســت. از عالقه منــدان 
دعــوت می شــود، در صــورت تمایــل طبــق برنامــه ذیــل اقــدام 

به استفاده نمایند.

جدول زمان بندی استخرهای فردوس در 

ماه مبارک رمضان 1402

جدول زمان بندی اســتخر شماره یک فردوس

جدول زمان بندی اســتخر شماره دو فردوس

شنبه } بانوان {

یکشنبه } آقایان {

دوشنبه } بانوان {

سه شنبه } آقایان {

چهارشنبه } بانوان {

پنجشنبه } آقایان {

جمعه } بانوان {

شنبه } آقایان {

یکشنبه } بانوان {

دوشنبه } آقایان {

سه شنبه } بانوان {

چهارشنبه } آقایان {

پنجشنبه } بانوان {

جمعه } آقایان {

19:15 ----< 22:30 

یحی )بانوان( ورزش در آب. تفر

یحی )آقایان( ورزش در آب. تفر

****

یحی )آقایان( ورزش در آب. تفر

یحی )بانوان( ورزش در آب. تفر

یحی )آقایان( ورزش در آب. تفر

****

19:15 ----< 22:30 

یحی)آقایان( ورزش در آب. تفر

یحی)بانوان( ورزش در آب. تفر

****

یحی)بانوان( ورزش در آب. تفر

یحی)آقایان( ورزش در آب. تفر

یحی)بانوان( ورزش در آب. تفر

****

اطالعیه

تسنیم سلیمیان، فرزند همکار گرامی  
ابراهیم سلیمیان 

شاغل در  آزمایشگاه

سونیا عطار زاده، فرزند همکار گرامی 
خدابخش عطارزاده

شاغل در بازرسی کنترل کیفی

آرتین قربانی نیکو، فرزند همکار گرامی 
حمید رضا قربانی نیکو 

شاغل در  نورد گرم

ماهان بهزاد ، فرزند همکار گرامی 
پرویز بهزاد 

شاغل در نورد گرم

حسام حسینی، فرزند همکار گرامی  
احمد حسینی، شاغل در خدمات 

عمومی وامور رفاهی/ امور ورزش

ساغر هاشمی، فرزند همکار گرامی
 میثم هاشمی

شاغل در  نورد گرم 

فاطمه لطفی، فرزند همکار گرامی 
مجتبی لطفی،  شاغل در خدمات 
عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش 

کادمی  نخستین دوره مسابقات آ
شنای فرزندان کارکنان فوالد مبارکه 
زیر نظر امور ورزش فوالد مبارکه در 
محل استخر شماره دو مجموعه فردوس در دو بخش 

دختران و پسران برگزار شد.
به گزارش واحد امور ورزش این دوره از مسابقات صبح 
گر  روز پنجشنبه ۲۵ اسفندماه با حضور بیش از ۲10 شنا
پسر در ۵ رده سنی 1۵ و باالی 1۵ سال، 1۳ و 14 سال، 11 
و 1۲ سال، ۹ و 10 سال، ۸ سال وزیر ۸ سال و در 4 ماده 
برگزار شد. نتیجه این مسابقات در بخش پسران به 

شرح ذیل است:
رده سنی 9 و 1۰ سال رشته کرال سینه: مقام اول، 
سپهر کوگل؛ مقام دوم، نیکان مصدق و مقام سوم، 

نیکان سلطانی.
رده سنی 9 و 1۰ سال رشته قورباغه: مقام اول، 
حسین عسگریان؛ مقام دوم مشترک، دانیال میرباقری 

و محمدحسین صرامی؛ مقام سوم، احسان خلیلی.
رده سنی 9 و 1۰ سال رشته کرال پشت: مقام اول، 
رادمهر حدادی؛ مقام دوم، کیان مصدق؛ مقام سوم، 

امیرحسین دری.
رده سنی 9 و 1۰ سال رشته پروانه: مقام اول، 
نیکان سلطانی؛ مقام دوم، رادمهر حدادی؛ مقام سوم، 

سبحان سلیمانی.

رده سنی 13 و 14 سال رشته کرال پشت: مقام 
اول، پرهام فنایی؛ مقام دوم، پارسا سهرابی؛ مقام سوم، 

ماهان محمودی.
رده سنی 13 و 14 سال رشته قورباغه: مقام اول، 
امیرمهدی رفیع زاده؛ مقام دوم، مهزیار عابدی؛ مقام 

سوم، امیرحسین ماوردی.
رده سنی 13 و 14 سال رشته کرال سینه: مقام 
اول، مهزیار عابدی؛ مقام دوم، سید یوسف مصطفوی؛ 

مقام سوم، امیرحسین عابدی.
رده سنی 13 و 14 سال رشته پروانه: مقام اول، 

سید یوسف مصطفوی؛ مقام دوم، متین نوروزی.
رده سنی 11 و 1۲ سال رشته کرال سینه: مقام اول، 
بردیا تقی مؤمنی؛ مقام دوم، محمدصادق زندیان؛ مقام 

سوم، امید ظهیری.
رده سنی 11 و 1۲ سال رشته قورباغه: مقام اول، 
پوریا جمالی؛ مقام دوم، آرشام فاضل؛ مقام سوم، 

سبحان رحیمی.
رده سنی 11 و 1۲ سال رشته پروانه: مقام اول، 
آرشام فاضل؛ مقام دوم، سپهر کوگل؛ مقام سوم، آریا 

شعبانی.
رده سنی 11 و 1۲ سال رشته کرال پشت: مقام 
اول، محمد صادق زندیان؛ مقام دوم، آرش شاپوری؛ 

مقام سوم، محمد سام بهرامی.

رده سنی 1۵ سال به باال رشته کرال سینه: مقام 
اول، محمدرضا قربانی؛ مقام دوم، مهدی لطفی؛ مقام 

سوم، پرهام رضایی.
رده سنی 1۵ سال به باال رشته کرال پشت: مقام 

اول، مهدی لطفی؛ مقام دوم، محمدرضا قربانی.
رده سنی 1۵ سال به باال رشته پروانه: مقام اول، 

پرهام رضایی. 
 

نتیجه این مسابقات در بخش دختران به شرح ذیل 
است:

متولدین 91 
کرال سینه: مقام اول، هستی سادات هاشمی؛ مقام 

دوم، نازنین زینب قاسمی؛ مقام سوم، ماهور نصرتناه.
کرال پشت: مقام اول، ملودی نقی آبادی؛ مقام دوم، 

پرنیان عابدی؛ مقام سوم، شیدا رستمی.
قورباغه: مقام اول، نازنین زینب قاسمی؛ مقام دوم، 

شاینا درخشنده؛ مقام سوم، هستی سادات هاشمی.
پروانه: مقام اول، شیدا رستمی؛ مقام دوم، فاطمه 

فروغی؛ مقام سوم، شاینا درخشنده.
متولدین 94 به باال 

۲۵ متر کرال پشت: مقام اول، آوینا بهرامی؛ مقام دوم، 
شهرزاد سلیمیان؛ مقام سوم، ماندانا رحیمی.

کرال سینه: مقام اول، آوینا بهرامی؛ مقام دوم، یلدا 

رحمتی؛ مقام سوم، هانیه میزبانی.
متولدین 93-9۲

کرال پشت: مقام اول، الیانا نوری؛ مقام دوم، آیناز 
علیزاده؛ مقام سوم، آوین فردی.

کرال سینه: مقام اول، الیانا نوری؛ مقام دوم، ثنا غالمی؛ 
مقام سوم، بهار قربانی.

قورباغه: مقام اول، آیدا شریفی؛ مقام دوم، فاطمه 
ماوردی؛ مقام سوم، بهار قربانی.

پروانه: مقام اول، ثنا غالمی؛ مقام دوم، غزل رحیمی؛ 
مقام سوم، فاطمه ماوردی.

متولدین سال 9۰
کرال پشت: مقام اول، حسنا زندیان؛ مقام دوم، آیدا 

درویشی؛ مقام سوم، الناز خالوزاده .
پروانه: مقام اول، کیمیا ملکوتی خواه؛ مقام دوم، نازنین 

زهرا ناظم؛ مقام سوم، سنا شاهرخی.
کرال سینه: مقام اول، ترنم امیری؛ مقام دوم، سنا 

شاهرخی؛ مقام سوم، حسنا زندیان.
قورباغه: مقام اول، ثنا قربانی؛ مقام دوم، بهار مداحی؛ 

مقام سوم، آیناز کاظمی.
متولدین 89-88

کرال پشت: مقام اول، زهرا مرادی؛ مقام دوم، مارال 
مارانی؛ مقام سوم، نیایش استان.

ک  قورباغه: مقام اول، سارا فروغی؛ مقام دوم، رونا

بهرامی؛ مقام سوم، آیناز نصوحی.
پروانه: مقام اول، الینا کیانی؛ مقام دوم، زهرا سپاهی فر؛ 

مقام سوم، مهشید معتمدی.
 کرال سینه: مقام اول، زهرا سپاهی فر؛ مقام دوم، الینا 

ک بهرامی. کیانی؛ مقام سوم، رونا
متولدین 86 -87

کرال پشت: مقام اول، مهرنیا ریاضی؛ مقام دوم، شهره 
خاشعی؛ مقام سوم، مریم معینی.

قورباغه: مقام اول، فاطمه رجبی؛ مقام دوم، مهرنیا 
ریاضی؛ مقام سوم، هدیه زهرا صادقی.

کرال سینه: مقام اول، دیانا بابایی؛ مقام دوم، فاطمه 
رجبی؛ مقام سوم، سارا شاه نظری.

 پروانه: مقام اول، دیانا بابایی؛ مقام دوم، سارا شاه 
نظری؛ مقام سوم، کاملیا میزبانی.

متولدین 84 - 8۵ 
پروانه: مقام اول، فاطمه سامانی؛ مقام دوم، مسیحا 

پاینده. 
کرال سینه: مقام اول، فاطمه سامانی؛ مقام دوم، فاطمه 

معینی؛ مقام سوم، زینب فروغی.
قورباغه: مقام اول، مسیحا پاینده؛ مقام دوم، ریحانه 

رمضانی؛ مقام سوم، فاطمه غفارپور.
؛ مقام دوم،   کرال پشت: مقام اول، فاطمه غفارپور

ریحانه رمضانی؛ مقام سوم، زینب فروغی.

کادمی شنای فرزندان کارکنان فوالد مبارکه برگزاری نخستین دوره از مسابقات آ

امیر علی اسفندیاریباران ابراهیمیبردیا شریفیمحمد کریمیانعسل پریشانی شهریار رحیمی منجزی محمدامین سلیمیان پریار جم جام

محمد رضا ایرانپورثنا راعی
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حدیث

 فرهنــݡگــــی

نوروز نخستین روز سال خورشیدی و از   
کهن تریــن جشــن های مــا ایرانیــان از عهــد 
باستان است که نمادی از اعتدال و برابری را در 
آغاز فصل بهار به نمایش می گذارد. آریایی ها 
در اعصــار باســتانی دو فصــل گرمــا و ســرما 
داشتند، در هر یک از این دو فصل جشنی برپا 
می داشــتند که هــر دو آغاز ســال نو به شــمار 
می رفــت؛ اولــی را نــوروز و دومــی را مهــرگان 

می نامیدند. 
عید نوروز از اعیاد بزرگ ما ایرانیان است که نقش 
به سزایی در صلح، دوســتی، موّدت و احسان و 
نیکوکاری دارد. جهان به احترام این عید فرخنده 
کنون دوازده  آن را ثبت جهانی کرده است و هم ا
کشــور بــه آن پیوســته اند و چیــن و مغولســتان 
نیز درخواســت پیوســتن به کشــورهای نوروز را 
داده اند. ســازمان ملل متحــد در ۲4 فوریه ۲010 
عیــد نــوروز را به عنــوان »روز بین المللی نــوروز و 
فرهنگ صلح در جهان« به رســمیت شناخته 

است. 
امســال نوروز 140۲ با ماه مبــارک رمضان تقارن 
دارد و حتــی گــردش ســال قمــری بــه گونــه ای 
اســت کــه در ایــن ســال دو مــاه رمضــان وجود 
دارد. رمضــان بهــار قــرآن اســت و تقــارن آن بــا 
فروردیــن و بهــار طبیعــت را بایــد به فــال نیک 
گرفت؛ چــون طبیعت با بهــار طــراوت می یابد 
و معنویــت بــا بهــار رمضــان اوج می گیــرد. بهار 
طبیعت با نوروز آغاز می شود و بهار معنویت با 

نمازخانه جدید واحد تعمیرگاه مرکزی هم زمان با ایام خجسته میالد حضرت صاحب الزمان   
)عج( با نام مبارکه حضرت امام حسن عسکری افتتاح شد.

حجت االسالم نبوی رئیس دفتر هماهنگی تبلیغات اسالمی فوالد مبارکه ضمن اعالم این خبر گفت: با 
عنایت به والیت مداری کارکنان فوالد مبارکه و استقبال خوب این عزیزان از حضور در نمازهای جماعت، 

کنون 1۵۵ جایگاه نماز در نواحی مختلف این شرکت احداث شده و در حال بهره برداری است. ا
وی خاطرنشان کرد با توجه به فرارسیدن ماه مبارکه رمضان در نواحی شرکت فوالد مبارکه هر روز ۲۲ نماز 

جماعت با حضور مدیران و کارکنان سازمان برپا خواهد شد.

تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت   
در روز ۲9 اسفندماه 13۲9 خورشیدی، یکی از 
نقاط عطف تاریخ مبارزاتی ملت ایران برای 
کسب حق خود و کوتاه کردن دست بیگانگان 
از منابع و سرمایه هایش محسوب می شود؛ 
روزی که به عنوان یک روز تاریخی در حافظۀ 

ملت ایران ثبت شد.
با ایجاد فضای باز سیاسی پس از شهریور 1۳۲0، 
نگاه افکار عمومی و نیز اندیشه گران سیاسی و 
اجتماعی به سوی موضوعاتی که پیش از آن 
مجال بازگویی آن ها وجود نداشت، معطوف 
شد. صنعت نفت و جایگاه و اختیارات ایران در 
این صنعت را می توان از مهم ترین مباحث مورد 
توجه در این دوران برشمرد؛ مبحثی که با نهضت 
ملی ایران همراه شد و نام دکتر محمد مصدق را بر 
پیشانی داشت. دکتر مصدق در دوران مبارزات 
خود برای ملی کردن صنعت نفت، بارها بر این 
کید داشت که ایرانیان باید خود منابع  نکته تأ

نفتی کشورشان را اداره و بهره برداری کنند. 
رزم آرا  میان  بسیار  کشمکش های  از  پس 
نخست وزیر وقت و رقبای او در ارتش و دربار، با 
تالش های رجال سیاسی و دینی مردم و اقلیت، 
جبهۀ ملی با زعامت دکتر مصدق در سال 1۳۲۸، 
به شانزدهمین مجلس شورای ملی راه یافت. 
یك سال بعد، اقلیت مجلس به شدیدترین 
شکل به رویارویی با رزم آرا پرداخت، زیرا او در پی 
مصالحه با انگلیسی ها در مورد نفت ایران بود و 

؛ بهار در بهار
تقارن بهار طبیعت 

با بهار قرآن

اپلیکیشن جامع رمضان

سالروز ملی شدن 
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ترجمه:
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ناشر:
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کتاب »سفر به سرزمین های غریب« به قلم 
سونیا نمر، نویسنده و پژوهشگر فلسطینی و ترجمه 
قاسم فتحی از سوی نشر ادامه )واحد کودک  و 
نوجوان نشر اطراف( منتشر شده است. این کتاب از 
دل زندگی مردم فلسطین و از خاطره  های آن ها 
بیرون آمده است؛ زمانی که قصه    فقط برای بچه ها  
، کنار  نبود، مردم، صبح تا شب، توی کوچه و بازار
کرسی یا در پستوی آشپزخانه برای هم قصه می گفتند 
تا از اوضاع و احوال شهرها و آدم های اطراف شان سر 
آرزوهایشان  درباره  گاهی  آن ها  بیاورند.  در 
که  را  حرف هایی  گاهی  می کردند،  خیال بافی 
کمان بزنند میان قصه ها  نمی توانستند جلوی حا
جا می دادند، گاهی هم فقط برای سرگرمی قصه 

می گفتند و می شنیدند. 
کتاب سفر به سرزمین های غریب، یک فانتزی شرقی 
شبیه قصه های سندباد و علی باباست؛ کتابی که 
خوانندگانش را به سرزمین های ناشناخته جهان 
عرب می برد. روستایی نفرین شده  را تصور کنید که 
سال هاست هیچ دختری در آن به دنیا نیامده. »قمر« 
قهرمان این کتاب، سفرش را از همان روستای عجیب 
آغاز می کند. دست نوشته های قمر در خانه ای قدیمی و 
متروک کنار دریا پیدا می شود، یادداشت های دختری 
که دلداده سفر است و هر بار، به فراخور موقعیتی که در 
آن گرفتار شده، به اعماق زندگی می رود. قمر در گذر از 
خوشی ها و رنج های این سفرها، جهان آدم های دور 

و اطرافش را بهتر می شناسد. قهرمان قصه به جای 
که  این که شبیه شخصیت  های فیلم هایی باشد 
می شناسیم، شبیه مادرها و مادربزرگ هایی است که 
شیطنت و کودکی در آن ها هنوز زنده است و بی حوصله 
، شبیه زن هایی است که با قصه های  نشده اند. قمر
دور و درازشان میل به ماجراجویی را در دل دخترها 
، این قصه  های  و نوه  هایشان کاشته اند. سونیا نمر
سینه به سینه را جمع کرده و رمانش را با قصه ها، 
ضرب المثل ها و تصویرهای قدیمی جهان عرب مزه دار 
کرده است تا ادبیات شفاهی کشورش توی کتابخانه ها 
ک نخورد و جوان ها و نوجوان های کم سن وسال تر  خا

هم درباره  اش با یکدیگر حرف بزنند.  
، کمتر از ده سال بعد از  ، نویسنده این اثر سونیا ِنمر
روزهای پر التهابی به دنیا آمد که فلسطینی ها اسم شان 
را »روزهای نکبت« گذاشته اند. در روزهای نکبت، 
هم وطن های سونیا از شهرهایشان اخراج شدند 
و دختران و پسران هم سن وسال او برای اولین بار 
حس وحال بی وطنی را تجربه کردند. ِجنین، شهری 
که نمر در آن به دنیا آمد، از شهرهای قدیمی فلسطین 
است؛ از دوهزار سال قبل از میالد، بخشی از کنعان بوده 
است و در سنگ نوشته ها و کتاب های مقدس بعضی 
ادیان، قصه های بسیاری دربارۀ آدم ها و اتفاق ها و 

کوچه پس کوچه هایش وجود دارد.
کتاب سفر به سرزمین های غریب در سال ۲014 برندۀ 
جایزۀ اتصاالت در ادبیات کودک عرب شد. در روزهای 
شیوع کرونا نیز وقتی مردم همه کشورهای جهان مثل 
دیار قمر در انزوا گیر افتاده بودند، نامزد جایزۀ هانس  
کریستین اندرسن شد تا هزاران نوجوان اروپایی و عرب 
و آفریقایی وقتی به ماجراجویان شرقی فکر می کنند، 
در کنار اسم سندباد و علی بابا، یاد زنی فلسطینی به 

نام قمر هم بیفتند. 
www.ibna.ir :منبع  

یب سفر به سرزمین های غر
 کت چرمی

کت چرمی« اولین ساختۀ حسین میرزامحمدی و به  فیلم »
تهیه کنندگی کامران حجازی است که تولید آن را بنیاد سینمایی فارابی 
برعهده داشته است. این فیلم موضوع ملتهب و جسورانه ای را 
دستمایه قرار داده و براساس سفر قهرمان فیلم پیش می رود و 
مواجهه اش با چالش ها و شخصیت ضدقهرمان را به تصویر می کشد 

که برای یک فیلم اولی، قدمی مثبت محسوب می شود.
داستان فیلم، قصۀ آدم های تنها و شکست خورده ای است که در دِل 
کستری نفس می کشند و هنوز به امیِد دستیابی به عدالت  این شهر خا
تالش می کنند. عیسی فرهمند با بازی جواد عزتی، بازرس بهزیستی است، 
بازرسی که در جست وجوِی پرونده مشکوِک پولشویی در یک خیریه به 
فجایعی بزرگ تر پی می برد و در جهت نجات شخصیت های درگیر پرونده 
از هیچ تالشی فروگذاری نمی کند. او در تحقیقاِت خود درمی یابد که 
سرپرسِت این خیریه از دختراِن بی سرپرست یا بدسرپرست برای خروج 

و انتقاِل مواِد مخدر استفاده می کند.
، پانته آ پناهی ها، عباس  عالوه بر جواد عزتی، گالره عباسی، صابر ابر
جمشیدی فر و رویای تیموریان در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند. 
هرچند تالش فیلمساز برای نشان دادن آسیب های اجتماعی ستودنی 
است، ولی مخاطب در کت چرمی با مورد تازه و شگفتی مواجه نمی شود 
گر از روایت های کلیشه ای خسته نشود، نهایتًا با سفر قهرمان تا انتهای  و ا

فیلم همراه می شود.
www.honaronline.ir :منبع   

ماه مبــارک و پرفیض رمضان دارای اعمــال مختلفی به صورت 
روزانه و همچنین در هنگام سحر و افطار است که کاربران می توانند با 
اســتفاده از اپلیکیشــن جامع رمضــان، تمامــی اعمال مشــترک را در 
گوشــی هوشــمند خود برای همیشــه به همــراه داشــته باشــند. این 
اپلیکیشن شــامل بخش های متنوعی همچون اعمال ماه رمضان، 

ادعیه، احادیث، پزشکی و غذاست.
در برنامه جامع رمضان، تمامی دعاها، نمازها، تسبیحات، صلوات و اذکار 
ماه رمضان و شب های قدر و ایام شهادت امیرالمؤمنین حضرت علی)ع( 
و احادیث مهم در باب فضیلت این ماه و دعاهای روزانه به صورت متن قرار 
دارد. همچنین منتخب ادعیۀ ماه همراه با پخش صوتی دعای ابوحمزه 
ثمالی، دعای اللهم ارزقنا، دعای افتتاح، دعای سحر، دعای مجیر، دعای 
ربنا، مناجات امیرالمؤمنین، دعای شروع قرآن، اللهم عظم البالء، دعای 
نور، دعای جوشن کبیر و دعای جوشن صغیر در این اپلیکیشن گنجانده 
شده است. از ویژگی های دیگر این نرم افزار می توان به دارا بودن ترجمه 
فارسی تمامی دعاها و اعمال با حجم کم نسبت به محتوای درونی آن ها 
اشاره کرد. از بخش های دیگر برنامه، بخش پزشکی آن است که مطالب 
و توصیه های مفیدی راجع به کاهش قند خون، سردرد، سوء هاضمه و 
نفخ، افت فشارخون و درد مفاصل در آن قرار دارد و همچنین کاربران را با 
راه های افزایش تحمل بدن و مصرف غذاهای مفید و مقوی آشنا می کند.
www.cafebazaar.ir :منبع 
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ماه رمضان. سردی طبیعت با شکوفه های بهاری 
و ســرود بلبالن رخت برمی بندد و یخ های عصیان 
و نافرمانــی، با زمزمه های نیمه شــب رمضان و ترنم 
دعای رمضانیــان آب می شــود. رمضان زمــان از نو 
شکفتن و تازگی اســت؛ ماه توبه، استغفار و تجدید 
بیعت با ذات اقدس احدیت و آغازی دوباره است. 
این ماه فرصتی مجدد برای بازگشــتن به خداست 
که معبــود یکتــای عالمیان اســت، ماهــی از جنس 
عبودیت و بندگــی که یادآور روزه، نمــاز و ختم قرآن 
کریم اســت. در ایــن ایــام مبارک اســت که هــر دم و 
بازدم مؤمنیــن ثــواب و فضیلت به شــمار مــی رود. 
شــب های پرفیض قدر و همچنین کالم اهلل مجید 
در این ماه بر قلب مبارک نبی مکرم اسالم نازل شده 
، نام ماه رمضان با نام علی گره  است. از سویی دیگر
خــورده اســت، ضربــت خــوردن و شــهادت موالی 
متقیان حضرت علی)ع( در این ماه پر خیر و برکت 

واقع شده است. 
پس اینک که گردش ایام، بهار طبیعت و بهار قرآن را 
در کنار یکدیگر قرار داده اســت، تجربه های معنوی 
زیادی برای مردم دیارمان خواهد داشت و گویی که 
ک و به دور از  این تقارن، نویدبخش زندگی و حیات پا

پلیدی ها و تباهی هاست.
www.alef.ir :منبع    

می پنداشت که ایرانیان توان فنی در اختیار گرفتن 
صنعت نفت را ندارند. از نظر رزم آرا، بهتر بود که ایران 
به افزایش ۵0درصدی سهم خود از سود حاصل 
از فروش نفت رضایت دهد. این دیدگاه او موجب 
شد تا در افکار عمومی به عنوان خائن به منافع ملی 
کشور معرفی شود؛ موج شدیدی علیه او شکل گرفت 
گرچه الیحه قرارداد الحاقی نفت را از مجلس پس  و ا
گرفت، اما مخالفت ها با او ادامه یافت و در نهایت 
روز 16 اسفند 1۳۲۹ در مسجد شاه تهران به ضرب 

گلوله کشته شد. 
پس از ترور      رزم آرا، کمیسیون مخصوص نفت مجلس 
شورای ملی وقت، پیشنهاد ملی کردن صنعت نفت 
، قانون ملی شدن  را تصویب کرد. به بیان دقیق تر
صنعت نفت در واقع پیشنهادی بود که با امضای 
همه اعضای کمیسیون مخصوص نفت و »به نام 
سعادت ملت ایران« در روز 17 اسفند 1۳۲۹ به 
مجلس ارائه شد و در ۲4 اسفند 1۳۲۹ به تصویب 
مجلس شورای ملی رسید. سپس، مجلس سنا نیز در 
۲۹ اسفند 1۳۲۹ این پیشنهاد را تصویب کرد و به این 
ترتیب، روز ۲۹ اسفند در تاریخ ملت ایران به عنوان روز 

»ملی شدن صنعت نفت ایران« ثبت شد.
www.petromuseum.ir :منبع  
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