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در فروردین امسال
 بخش معدن ۱۲۱ میلیون دالر 

صادرات داشت
براســاس آمار گمرک جمهوری اسالمی 
ایران، بخش معدن در فروردین ماه با صادرات 
یک میلیون و ۸۹۲ هزار تن کاال به ارزش ۱۲۱ 
میلیون دالر که در مقایسه با ماه مشابه پارسال 
به ترتیب از نظــر وزن وارزش ۲۱ و ۴۳ درصد 

رشد را ثبت کرد.
جداول آمــاری تجارت خارجــی گویای 
آن اســت که صادرات کاال در فروردین ۹۸ با 
احتســاب میعانــات گازی به میزان هشــت 
میلیون و ۵۲۷ هزار تن و بــه ارزش ۲ میلیارد 
و ۵۴۷ میلیون دالر انجام شد که نسبت به ماه 
مشابه در سال ۹۷ از لحاظ وزن ۷.۶ درصد رشد 
نشــان می دهد، اما از نظر ارزش ۱۸.۳ درصد 

کاهش یافت.
بررســی عملکرد صادرات بخش معدن در 
فروردین ۹۷ حاکی است، یک میلیون و ۵۶۲ 
هزار تــن کاال بــه ارزش ۸۴.۵ میلیون دالر به 

بازارهای هدف راه یافت.
آمارهای پارســال گویای آن اســت که در 
فروردین مــاه هفت میلیــون و ۹۲۱ هزار تن 
صادرات غیرنفتی به ارزش سه میلیارد و ۱۱۵ 

میلیون دالر صادر شده بود.
بررســی اقالم صادراتی در نخســتین ماه 
امســال نشــان می دهد که در بیــن پنج قلم 
کاالی عمده صادراتی محصوالت نیمه تمام از 
آهن یا فوالد غیر ممــزوج از ارزش ۹۰ میلیون 
دالر صادر شد. صادرات فوالد میانی)خام( در 
فروردین ماه امسال به رقم ۳۹۲ هزار تن رسید 
و نسبت به ماه مشابه پارسال با رقم ۴۹۵ هزار 

تن، کاهش ۲۱ درصدی ثبت شد.
بررســی آمار صادرات نخستین ماه امسال 
گویای ان اســت که بخش معدن ســهم پنج 
درصــدی از ارزش کل صــادرات را در مدت 
مورد بررسی داشت، در عین حال سهم صنعت 
به عنوان صدرنشــین ۳۸ درصد ثبت شــده، 
فروردین پارسال هم ســهم معدن از مجموع 
صادرات غیرنفتی ســه درصد بود، درحالی که 
سهم صنعت ۴۲ درصد باالترین میزان را از آن 
خود ســاخت. ســهم محصوالت نیمه تمام از 
آهن وفوالد غیرممــزوج از ارزش کل صادرات 
غیرنفتی یک ماهه امســال ۳.۵ درصد است و 
قیمت پایه هرتن ایــن کاال ۳۹۰ دالر بود و در 
مقایسه با فروردین ۹۷ قیمت پایه کاهش ۱۲ 
درصدی داشت. ایران در بین ۱۵ کشور معدنی 
جهان از نظر ذخایر شناســایی شده حدود ۶۰ 
میلیارد تنی جای گرفته که از این رقم نزدیک 

به ۴۰ میلیارد تن ذخیره قطعی است.
ارزش ذخایر معدنی شناسایی شده کشور 
بیــش از ۷۷۰ میلیارد دالر براورد شــده که با 
توسعه اکتشافات عالوه بر افزایش ذخایر ، ارزش 

اقتصادی آنها بیش از این میزان است.
    

دولت از سهامداری فوالد 
مبارکه خارج می شود

پیرو تصویــب واگذاری بلوکــی باقیمانده 
سهام دولت در ۱۸ شرکت بورسی و فرابورسی، 
درصد سهام دولت در هر یک از شرکت ها مورد 
بررســی قرار گرفت و مقرر شد سازمان بورس 
اوراق بهادر و فرابورس تهــران مقدمات الزم 

جهت واگذاری این شرکت ها را فراهم آورد.
پیرو آخرین جلسه هیئت واگذاری که عرضه 
باقی مانده سهام دولت در شرکت های بزرگ به 
صورت بلوکی به همراه قیمت پایه به تصویب 
رسید تا سازمان خصوصی سازی آماده فروش 
۱۸ شرکت بورسی و فرابورســی شود، میزان 
ســهام دولت در هریک از این شرکت ها مورد 

بررسی قرار گرفت.
طبق بررســی های صورت گرفته، میزان 
سهام دولت در ۵ پاالیشگاه بندرعباس، تهران، 
تبریز، شیراز و الوان و در قالب شرکت پاالیش و 
پخش فراورده های نفتی بالغ بر ۲۰ درصد و در 

پاالیشگاه اصفهان ۹.۹ درصد است.
همچنین میزان ســهام در دو بانک تجارت 
و ملت ۱۶.۹ درصــد و در بانک صادرات ۱۸.۴ 

درصد را شامل می شود.
میزان این ســهام در فــوالد مبارکه ۱۷.۱ 
درصد متعلق به سازمان ایمیدرو، ایران خودرو 
و ســایپا ۱۲.۲ و ۱۵.۹ درصد متعلق به ایدرو، 
هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس ۱۷.۴ درصد 
متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ملی 
مس ۱۲ درصد متعلق بــه ایمیدرو، بیمه البرز 
۱۷.۳ درصد، کشــت و صنعــت و دامپروری 
پارس ۳۹.۹ درصد متعلق به کشــت و صنعت 
و دامپروری مغان و سرمایه گذاری ملی ایران 
۳۷.۳ درصد متعلق به شــرکت توسعه معادن 

جنوب را شامل می شود.
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اخبار فوالد

جلســۀ شــورای عالــی دفتر 
همکاری های شرکت فوالد مبارکه 
و دانشگاه اصفهان با حضور مهندس 
عظیمیان مدیرعامل شرکت، معاون 
تکنولوژی، مدیر تحقیق و توســعه 
و رئیس دانشــگاه اصفهان به همراه 
معاون آموزشــی، معاون پژوهشی 
و مدیر واحد ارتبــاط با صنعت این 

دانشگاه تشکیل شد.
به گزارش خبرنگار فوالد، در این 
دیدار مهنــدس عظیمیان با تأکید 
بر اهمیت تعامل صنعت و دانشگاه 
تصریح کرد: استفاده از چراغ دانش 
می توانــد در توســعۀ تکنولوژی و 
چرخۀ تولید و اقتصاد کشــور نقش 

بسزایی داشته باشد.
وی با بیان این که در چشــم انداز 
و هدف گذاری  هــای جدیــد فوالد 
مبارکه دست یابی به دانش فنی روز 
و تکنولوژی فوالد ترسیم شده است 
ادامه داد: به گونــه ای برنامه ریزی 
کرده ایم  تا پنج ســال آینده به این 
هدف مهم و تعیین کننده برســیم. 
وی خاطرنشــان کرد: اینکه فوالد 
مبارکــه بزرگ تریــن تولیدکنندۀ 
فوالد کشور و خاورمیانه است خوب 
اســت، ولی کافی نیســت؛ باید از 
این مرحلــه عبور کنیــم و صاحب 

تکنولــوژی شــویم. در این صورت 
است که می توانیم مجموعۀ کاملی 

باشیم.
وی ضمــن ابراز خرســندی از 
دســت یابی به دانش فنــی تولید 
گندله و آهن اســفنجی در کشــور 
تصریح کرد: در حــال حاضر با اتکا 
به دانش فنی شــرکت های داخلی 
۷۵ درصد تکنولــوژی تولید فوالد 
را کســب کرده ایم و نیــاز به تالش 
بیشتری اســت که به ۱۰۰ درصد 
تکنولــوژی بومی دسترســی پیدا 
کنیم و برای تحقق ایــن امر راهی 
جز اســتفاده از دانــش داخلی که 
به خصــوص در دانشــگاه ها تولید 
می شــود نداریم و این برای صنعت 

فوالد کشور یک الزام است.
این گــزارش حاکی اســت در 
این جلســه گزارشــی از فعالیت ها 
و عملکــرد دفتــر همکاری هــای 
شــرکت فوالد مبارکه و دانشــگاه 
اصفهــان، ترکیــب کارگروه هــا، 
وظایــف و گزارش هــای آمــاری 
شامل نفرساعت همکاری ها، تعداد 
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های استخراج شده و... ارائه شد.
در همین خصوص دکتر طالبی 
رئیس دانشــگاه اصفهــان گفت: 

ظرفیت و پتانسیل دانشگاه ها بسیار 
باالســت و شــاید هم اکنون از ۵۰ 
درصد این ظرفیت استفاده می شود. 
این تجربــۀ شــرکت های بزرگ و 
موفق دنیاســت که دانشگاه ها را به 
دل صنعت برده انــد. رمز موفقیت 
در این مقوله این اســت که دانشگاه 
در همکاری نزدیــک با صنعت قرار 
داشــته باشــد و در اتاق های فکر 
مشــترک از دانش کســب شــده 

استفاده کند.
 گفتنی است در پایان این نشست 
بر توســعۀ ارتباط و همکاری های 
دوجانبۀ شــرکت فــوالد مبارکه 
و دانشــگاه اصفهان تأکید شــد و 
قراردادهای همکاری در زمینه های 

مختلف به امضا رسید.
ساخت اولین ضخامت سنج گامای 
خاورمیانه در شرکت فوالد مبارکه 
اولیــن ضخامت ســنج گامای 
محصوالت گرم فوالدی کشــور با 
تکیه بــر دانش فنــی متخصصان 
داخلی شــرکت فــوالد مبارکه با 

موفقیت بومی سازی شد.
کارشناس تعمیرات سیستم های 
اندازه گیری نــورد گرم ضمن اعالم 
این خبر افزود: تولید محصول مطابق 
با استانداردهای بین المللی و تأمین 

درخواست مشتری، به خطوط تولید 
مدرن و تجهیزات دقیق اندازه گیری 
نیاز دارد؛ به همین منظور در خطوط 
نورد گرم، دستگا های ضخامت سنج 

از جایگاه ویژه ای برخوردارند.
وی با بیان این کــه در خروجی 
نورد نهایی یک ضخامت سنج گامای 
ساخت شرکت توشیبای ژاپن قرار 
داشــت افزود: قســمت محاسبات 
این تجهیــز به دلیل اســتهالک و 
آنالوگ بودن در سال ۱۳۹۱ از مدار 

بهره برداری خارج شد.
حســن اصغری پور در تشــریح 

روند ساخت این تجهیز افزود: پس از 
تهیه نقشۀ C-Frame، ساخت آن 
در دستور کار تعمیرگاه مرکزی قرار 
گرفت. در ادامه قطعات موردنیاز از 
داخل کشــور تهیه و مونتاژ شــد. 
پس از آن تابلــوی کنترل تهیه و در 
سالن برق نصب گردید و کابل های 
موقت تا C-Frame کشیده شد. در 
همین راستا با توجه به استراتژیک 
بودن PC-Base کامپیوتر سرور 

و نرم افزارهای موردنیاز تهیه شد.
وی خاطرنشــان کــرد: پس از 
اقدامات فوق، اندازه گیری ضخامت 
Ion- با ســورس گاما و آشکارساز

Chamber آغاز شــد کــه با بروز 
مشکالت بعدی، تصمیم بر آن شد 
 Scintillator که از آشکارســاز
اســتفاده شــود. پــس از نصــب 
آشکارساز الزم بود سیگنال آنالوگ 
خروجی به دیجیتال تبدیل شود تا 
 PC در سیســتم کنترلی که بر پایۀ
طراحی شده بود قابل استفاده باشد. 
در ادامه، برطرف کردن مشــکالت 
تقویت کنندۀ نوری که نیاز به ولتاژ 
باال داشت در دستور کار قرار گرفت.

پــس از آماده ســازی ایــن 
مراحل، نوبــت به انتخــاب روش 
اندازه گیری ضخامت شــد. نظر به 
تجربیــات و مســتندات مربوط به 
ضخامت ســنج های موجود، روش 
اندازه گیــری »میــزان تضعیف« 
بــرای ضخامت ســنجی انتخاب و 
برنامۀ مربوط به آن نوشــته شد. در 
نهایت پس از انجــام آزمایش های 
الزم به صورت ســرد و اطمینان از 
عملکرد صحیح آن، تجهیز به خط 
منتقل شــد و اتصاالت موردنیاز آن 
مثــل آب خنــک کاری، کابل های 
برق و شــبکه برقرار گردید و تجهیز 
با حمایت جدی و قبــول خطرات 
مرتبط، توســط مدیریــت ناحیه و 
همکاری سایر بخش ها، تست گرم 
را با موفقیت پشت ســر گذاشت و 
خوشبختانه نتایج اندازه گیری ها در 
مقایسه با ضخامت سنج های دیگر 
رضایت بخش بود و عملکرد بســیار 

خوب تجهیز را نشان می داد.
اصغری پــور با تأکید بــر این که 
در این پــروژۀ بــزرگ عالوه بر رفع 
مشکالت ناشــی از توقف تجهیز و 
خط تولید، از خــروج حدود ۲۴۰ 
هزار یــورو برای خرید هــر تجهیز 
جلوگیــری و دانش فنی ســاخت 
این تجهیز نیز بومی ســازی شــد، 

گفت: ایــن موفقیت بــا همکاری و 
همدلی همکاران گرامی از تعمیرات 
سیستم های اندازه گیری نورد گرم، 
کنترل پروسس، تعمیرگاه مرکزی، 
آزمایشــگاه پرتــوزا و الکترونیک و 
حمایت هــای مدیریــت ناحیه به 
دســت آمد که از همۀ این عزیزان 

قدردانی می کنیم.
در همین خصوص امیر گودرزی، 
رئیس کنترل فرایند نورد گرم افزود: 
انجام این فعالیت های مهندســی و 
نوآورانه در واحد از آن جهت باارزش 
است که در زمانی که با محدودیت 
در انتقال دانش فنــی و تجهیزات 
مواجهیم، می توانیم با اســتفاده از 
هوش و استعداد ذاتی و فعالیت های 
همکاران بر بســیاری از مشکالت 

پیش رو غلبه کنیم.
علی حاجیان نــژاد، مدیر ناحیۀ 
نورد گــرم نیز ضمــن تبریک این 
موفقیــت گفــت: محدودیت های 
ســال های اخیر نه تنها باعث توقف 
کار و تولید در فوالد مبارکه نشــد، 
بلکه شرایطی فراهم کرد که کارکنان 
با اتکا به دانش فنی بومی بســیاری 
از تجهیزات را بومی ســازی کنند و 
بومی  ســازی ضخامت سنج مذکور 
که ممکن بود بــه موضوعی بحرانی 
مبدل گــردد، خوشــبختانه با اتکا 
به دانــش فنی و تجربــه تیمی بعد 
از چندین ماه تــالش بی وقفه این 
اراده و تصمیــم به نتیجه رســید و 
این ضخامت سنج با موفقیت کامل 
در مــدار بهره برداری قــرار گرفت. 
کسب این موفقیت بزرگ را به همۀ 
کارکنان فــوالد مبارکه و مخصوصا 
 تیم مهندسی و متخصص نورد گرم 

تبریک می گوییم.

مهندس عظیمیان:

75  درصد تکنولوژی صنعت فوالد کشور بومی سازی شده است

خبر

شــرکت فوالد مبارکه به عنوان تبلوری 
عالــی از اقتصاد مقاومتی، نباید دســتمایه 
تفرقه افکنی و شایه پراکنی عده ای سودجو 

قرار بگیرد.
فــوالد مبارکه اصفهان بــه عنوان قطب 
فوالد خاورمیانه در تقویت توانمندی کشور 
و اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی دارد. چه بسا 
این امر به مذاق دشــمنان نظام خوش نیاید 
و درصدد تفرقه افکنی و ایجــاد نگرنی ها و 
اضمحالل آن برآیند. به نحوی که در روزهای 
اخیر با انتشــار اخبارهای پی در پی مبنی بر 
موفقیت این شرکت فوالدی، دشمنان بیکار 
ننشستند و با انتشار خبر کذب برکناری مدیر 
توانمند این مجتمــع فوالدی را نقل ماحفل 
جامعه صنعتی کرده اند. شــنیده ها حاکی 
از آن است که این نگرانی ها که فضای روانی 
کارگران را در این غول صنعتی اســترس زا 
کرده، منجر به راه انــدازی کمپین حمایتی 
از ایــن مدیرعامل در فضای مجازی شــد تا 

دغدغه تولید فدای شایع پراکنی نشود.
شایعه ســازی، جامعه امروز را به شدت 
تهدید می کند، از این رو آگاهی بخشــی به 

عموم مردم وظیفه همه بوده و هر فرد به هر 
میزان که اثرگذار است باید نسبت به افزایش 
ســطح آگاهی   های مردم و آشــنایی آنها با 
شگردهای دشــمنان و مقابله با آنها تالش 
کند و نگذارنــد مردم تحت تاثیر شــایعات 
قرار بگیرند؛ چون در شایعات معموال حقوق 
اجتماعی عده ای پایمال  شــده و به حیثیت 
افراد بی گناهی خدشــه وارد می شود. مردم 
بدانند که با شــایعه هر کاری می توان انجام 
داد، بنابراین مراقب توطئه های دشــمن در 
این زمینه باشند. چرا که در شرایط بحرانی، 
شایعه سریع تر منتشر و اثر نامطلوب خود را 

بر جامعه می گذارد.
حال شــرکت فوالد مبارکه بــه عنوان 
تبلوری عالــی از اقتصاد مقاومتــی، نباید 
دستمایه تفرقه افکنی و شایه پراکنی عده ای 
سودجو قرار بگیرد؛ زیرا اقتصاد امروز کشور 
نیازمنــد صنعت ســازنده و مدیــران الیق 
همچون حمیدرضا عظیمیان است تا بتوانند 
با پیشبرد اهداف صنعت، اقتصاد کشور را به 
سمت پیشرفت سوق دهند. در سالی که به 
نام رونق تولید نامگذاری شــده است، دست 

اندازی در تولید به نفع هیچ فردی حتی شایع  
پراکندگان نخواهد بود. پس نگذاریم با اخبار 
کذب زندگی کارگــران زحمتکش به بازی 

گرفته شود.
کمپین کارگران فوالد مبارکه برای 

عدم برکناری مدیرعامل 
کارگران فــوالد مبارکــه در واکنش به 
زمزمه های برکنــاری حمیدرضا عظیمیان 
مدیرعامل این کارخانه کمپین حمایتی به 

راه انداختند.
جمعی از کارگران کارخانه فوالد مبارکه 
اصفهان در واکنش بــه زمزمه های برکناری 
مدیرعامــل این واحــد صنعتــی کمپین 

حمایتی راه اندازی کرده اند.
در متن طومار این کارگران آمده است:

در روزهایی که بازی سپاهان و پرسپولیس 
به داغ ترین موضوع محافــل خبری تبدیل 
شــده و پدیده ریشــه دار تقابل »پایتخت و 
شهرستان« بر سر زبان ها افتاده است، خبر 
داغ دیگری نیز از نوع شــایعه از اصفهان به 
گوش می رســد که منابع پایتخت نشین آن 
را هنوز تاییــد نکرده اند. شــایعه برکناری 

حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکه 
اصفهان که نقل محافل صنعتی شده است. 
حمیدرضا عظیمیان که به واسطه برقراری 
ارتباط چهره به چهره با پرسنل این شرکت در 
زمانی اندک توانست به محبوبیتی چشمگیر 
در فوالد مبارکه دســت پیدا کنــد اکنون 
شــایعاتی در مورد وی به گوش می رسد که 
کارگران این کارخانه را نگران کرده اســت. 
این نگرانی ها که فضای روانی کارگران را در 
این غول صنعتی اســترس زا کرده، منجر به 
راه اندازی کمپین حمایتی از این مدیرعامل 
در فضای مجازی شد تا دغدغه تولید فدای 

سیاست زدگی نشود.
جمــع آوری امضا برای طومــار حمایت 
از عظیمیان راهکار دیگریســت که از سوی 

کارگران بدون تریبون فوالد مبارکه در این 
کارخانه صنعتی دنبال می شود. این حرکت 
کارگران فوالد مبارکه برای اولین بار اســت 
که در تاریخ این کارخانه در دوگانه ی کارگر-

مدیرعامل رخ می دهد.
اکنون باید منتظر بود و دید در پس پرده 
شایعات و جنجال های خبری بازی سپاهان 
و پرسپولیس در تقابل تهران-اصفهان به چه 
نتیجه ای منجر خواهد شد. در سالی که به نام 
رونق تولید نامگذاری شده آیا عزم مسئولین 
امر بر حفظ آرامش در ایــن افتخار صنعتی 
اســت یا تغییری بر خالف انتظار کارگران 
زحمتکش این کارخانــه اتفاق خواهد افتاد. 
کارخانه ای که تولید بیــش از نیمی از تولید 

فوالد ایران را برعهده دارد.

قطب فوالد خاورمیانه را دستمایه شایعات نکنیم

مهندس عظیمیان: استفاده 
از دانش می تواند در توسعۀ 

تکنولوژی و چرخۀ تولید 
و اقتصاد کشور نقش 
بسزایی داشته باشد. 

ازاین رو در چشم انداز و 
هدف گذاری های جدید 

فوالد مبارکه دست یابی به 
دانش فنی روز و تکنولوژی 

فوالد ترسیم شده است 
و به گونه ای برنامه ریزی 

کرده ایم  تا پنج سال آینده 
به این هدف مهم  برسیم

رئیس دانشگاه اصفهان: 
ظرفیت و پتانسیل 

دانشگاه ها بسیار باالست 
و شاید هم اکنون از ۵۰ 

درصد این ظرفیت استفاده 
می شود. رمز موفقیت 
در این مقوله این است 

که دانشگاه در همکاری 
نزدیک با صنعت قرار 

داشته باشد و در اتاق های 
فکر مشترک از دانش 

کسب  شده استفاده کند
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