
مدیرعامل فوالد مبارکه در آیین ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی:

فلسفه شکل گیری شرکت فوالد مبارکه 
براساس پیشرو بودن در صنعت کشور است

4

 ضرورت روایت دستاوردهای
  فوالد مبارکه برای تزریق

 امید به جامعه

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در دیدار با رسانه های 
شهرستان های مبارکه و لنجان تأکید کرد:

 مدیر حمل ونقل و پشتیبانیدر رقابت با 76 شرکت صنعتی محقق شد؛
 شرکت فوالد مبارکه خبر داد:

 ثبت رکورد حمل جاده ای
 مواد اولیه در فوالد مبارکه

فوالد مبارکه موفق به دریافت 
 تندیس زرین جشنواره ملی

 صنعت سالمت محور شد

یادداشت مدیر مسئول

کشور است و توسعه، تحول و پیشرفت در  فوالد زیرساخت توسعه   
بخش های مختلف تولید، اقتصاد، صادرات، اشتغال، حمل ونقل و فعالیت های 
اجتماعی کشور متأثر از رونق تولید و ارزش آوری این صنعت عظیم است که بخش 
عمده توفیقات این صنعت به تأمین انرژی و زیرساخت های موردنیاز در این حوزه 

بازمی گردد.
در حال حاضر، ایران اسالمی نخستین کشور تولیدکننده فوالد بر پایه آهن اسفنجی 
است که دلیل اصلی آن را می توان بهره مندی از گاز طبیعی برای تولید فوالد دانست، 
نعمتی خدادادی که به میزان وسیعی به این میهن و ملت ارزانی شده و 17 درصد از 
گاز جهان در محدوده جغرافیایی ایران قابل استحصال و بهره برداری بوده و این منبع 
انرژی، گستره و مساحت بزرگی از کشور را تحت پوشش دارد و شبکه توزیع، انتقال 
و مصرف گاز در بخش خانگی، روستاهای کم جمعیت بسیاری را نیز از این نعمت 
گرمابخش برخوردار کرده و این حجم توزیع گاز در شبکه مصرف خانگی در جهان 
بی نظیر است.گاز به عنوان منبع اصلی انرژی در توسعه کشور نیز نقشی اساسی ایفا 
می کند و درحالی که کمتر از 5 درصد از گاز تولیدشده در صنعت فوالد کشور مورداستفاده 
قرار می گیرد، همین میزان اندک، بزرگ ترین تحول صنعتی، اقتصادی و اجتماعی را 
در کشور رقم زده و امید آن می رود که با استفاده بیشتر از این منبع انرژی، تحوالت 

بزرگ تری در تولید، اقتصاد و رفاه اقتصادی و اجتماعی رقم بخورد.
محدودیت های اخیر در حوزه تولید انرژی در صنعت برق و گاز و افزایش مصرف 
انرژی برق در فصل تابستان و انرژی گاز در فصل زمستان، مشکالت متعددی را برای 
واحدهای عظیم تولیدکننده فوالد در کشور به وجود آورده، به گونه ای که عالوه بر 
کاهش تولید، باعث کاهش بهره وری، سودآوری و رونق اقتصادی در کشور گردیده و 
این مسئله در سال های اخیر به چالشی اساسی در صنعت فوالد تبدیل  شده  و نیاز به 
تغییر در برنامه ها، سیاست ها و زیرساخت های فنی انرژی در کشور را ضروری می سازد.

فوالد مبارکه در ادوار مختلف، عالوه بر نقش آفرینی در تولید، اقتصاد، شکوفایی 
اقتصادی و رونق بخشی به کسب وکار در همه زمینه های فوالدی، مسکن، حمل ونقل 
و سایر صنایع پایین دستی، وظیفه و رسالت خود را اثربخشی در رفع مشکالت اساسی 
کشور دانسته و توسعه و تأمین زیرساخت های انرژی به عنوان یکی از دغدغه های اصلی 
این شرکت همواره مطرح بوده و سرمایه گذاری متعدد در حوزه تأمین آب از انتقال آب 
از خلیج فارس گرفته تا سایر طرح های توسعه شبکه های انتقال و بازچرخانی ازجمله 
این طرح ها بوده، مضاف بر این در سال جاری برنامه و سرمایه گذاری عظیمی از سوی 
این شرکت به منظور توسعه شبکه و تولید و تأمین برق در کشور صورت گرفته و در آینده 

نزدیک، نیروگاهی از سوی این شرکت وارد مدار تولید برق در کشور خواهند گردید.
تولیدکنندگان فوالد در کشور و شرکت فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده 
فوالد برای تحقق تولید فوالد به میزان 55 میلیون تن فوالد در افق 1404 کشور، نیازمند 
بهره مندی از گاز به عنوان یکی از  منبع اصلی انرژی در صنعت فوالد هستند که به نظر 
می رسد تأمین این انرژی در شرایط کنونی کشور و باوجود مشکالت اقتصادی دولت 
و حوزه صنعت چندان کار ساده ای نیست، از همین رو   اراده تولیدکنندگان فوالد در 
کشور بر سرمایه گذاری در بخش گاز و میادین گازی کشور به منظور رفع این نیاز اصلی 
است که این مسئله در سمینار تخصصی چالش گاز در زنجیره فوالد که در هفته گذشته 

کید قرار گرفت. برگزار شد مورد تأ
درنهایت باوجوداینکه به نظر می رسد سرانه و میزان مصرف گاز در بخش خانگی 
نیازمند تغییرات عمده و اساسی است و در این راستا نیز پیشنهاداتی از سوی شرکت 
فوالد مبارکه به منظور اصالح الگوی مصرف در این بخش ارائه گردیده، این شرکت 
آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در این بخش به منظور انجام مسئولیت های توسعه، 
تأمین زیرساخت های الزم کلیه صنایع در کشور به ویژه صنعت فوالد و حمایت از 

طرح های توسعه دولت در قالب سرمایه گذاری در زیرساخت ها اعالم می دارد.

سرمایه گذاری در صنعت گاز؛ اراده فوالد مبارکه برای ساخت ایران در جبهه ای دیگر
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استودیوی شیشه ای روز دوشنبه ساعت 30: 10       میهمان برنامه رادیو فوالد تاریخ 1400/10/13 ،  ابراهیم کاظمی مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی

کید کرد؛ مدیرعامل فوالد مبارکه در سمینار چالش گاز در زنجیره فوالد تأ

ضرورت تشکیل بازار بهینه سازی انرژی
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شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد جهت شناسایی پیمانکاران فعال در 
خصوص انجام خدمات اندازه برداری و تحلیل دقیق سه بعدی مربوط به تجهیزات 
خطوط تولید با استفاده از تجهیز Laser Tracker در کلیه خطوط شرکت فوالد 

گهی اقدام نماید. مبارکه و  مجتمع فوالد سبا از طریق انتشار این آ
بدین منظور از کلیه شرکت های مجرب، توانمند و واجد صالحیت در زمینه ارائه 
کثر ظرف مدت 15 روز از انتشار این  خدمات فوق الذکر، دعوت به عمل می آید حدا

گهی اعالم آمادگی کنند. آ
بدیهی است ارائه مدارک هیچ گونه حقی برای شرکت کنندگان و تکلیف و سلب اختیار 

گهی دهنده ایجاد نمی کند. برای دستگاه آ
در صورت نیاز به اطالعات فنی با شماره تلفن های 09010039085 و 09010042973 و 

اطالعات بازرگانی با تلفن 52735165-031 تماس حاصل فرمایید.

اطالعات موردنیاز:
شرکت باید تجهیز Laser tracker داشته باشد )ارسال مدارک(؛

ارسال سوابق، تجربه و آشنایی الزم با تجهیزات خطوط تولید فوالد و رزومه کاری 
در این زمینه؛

ارسال فهرست نفرات ماهر درزمینه اندازه برداری، تهیه مدل سه بعدی، تحلیل 
و تجزیه دیتا )نفرات باید تجربه الزم جهت ارائه راهکار مناسب تعمیراتی را داشته 

باشند(؛
مشخصات پایه ای شرکت به همراه مستندات، اعم از اساسنامه، اعضای 

مدیریت، چارت سازمانی، مکان کارخانه، تعداد کارکنان شاغل و... ؛
رتبه بندی ها، استانداردها، گواهینامه ها، تقدیرنامه ها و مستندات مرتبط.
قراردادهای خرید شرکت فوالد مبارکه

فراخوان

یابی شرکت های فعال در اندازه برداری و تحلیل  فراخوان عمومی جهت شناسایی و ارز
Laser Tracker دقیق سه بعدی با استفاده از تجهیز

اطالعیه

برنامــه پخــش برنامه های داخلی رادیوم فوالد/ روزهای زوج، ســاعت ۹ تا ۱۱
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افزایش 1.5 تا 5 درصدی زنجیره تولید صنعت مس جهان
زنجیره تولید صنعت مس جهان طی نه ماهۀ سال 2021، بین 1.5 تا 5 درصد رشد کرد.

ناوگان حفاری نفت طی 5 سال نوسازی می شود
وزیر نفت از بازسازی و نوسازی ناوگان حفاری با بار مالی 150 میلیون دالر در 5 سال خبر داد.

 شـهید سـلیمانی، هم در زمان زنده بودنش استکبار 
را شکست داد، هم با شهادتش شکست داد؛ این ها ادعا 
نیسـت. این هـا چیزهایـی اسـت کـه اثبات  شـده اسـت. در 
زمان زنده بودنش اسـتکبار را شکسـت داد، دلیلش اینکه 
رئیس جمهـوری آمریـکا آمـد گفـت: مـا هفـت تریلیـون دالر 
ج کردیـم در عـراق و هیچ چیـز گیرمـان نیامـد؛ ]حتـی[  خـر
مجبـور شـد شـب تاریـک بیایـد یـک وقتـی در یـک پایـگاه 
آمریکایـی در عـراق بنشـیند و بـرود. ایـن را همـه دنیـا قبـول 
کردند که آمریکا در عراق و سـوریه، به خصـوص در عراق، به 
مقاصـد خـودش نرسـیده؛ چـرا؟ چـه کسـی در ایـن قضیـه 
فعال بود؟ قهرمان این کار سلیمانی بود. بنابراین در زمان 

حیاِت خودش این ها را شکست داد.
پس از شهادت هم دشمنان را شکسـت داد. این تشییعی که 
در ایران شد، تشییع عجیب و واقعا فراموش نشدنی ای ]بود[؛ 
و همچنین تشـییع میلیونی ای که در عـراق شـد؛ در نجف،  در 
بغـداد ایشـان تشـییع شـد، تشـییع میلیونـی عجیبـی؛ ایشـان 
و شـهید ابومهـدی مهنـدس بـا همدیگـر تشـییع شـدند. در 
واقـع ایـن تشـییع، و بعـد بزرگداشـت ها، ژنرال های جنـگ نرم 

اسـتکبار را متحیـر کرد. 
خـب حـاال ایـن جلسـه، جلسـه خوبـی اسـت و مزیـن اسـت به 
نام شـهید سـلیمانی. من سـه چهار توصیـه می خواهـم عرض 
بکنـم در این جلسـه کـه ایـن توصیه هـا خیلی مهـم اسـت: اوال 
به مسـئولین کشـور و ملـت عزیزمـان می خواهم توصیـه بکنم 
سـعی کنند قوی بشوند؛ به قول شـاعر خراسـانی ما: »برو قوی 
گر راحت جهان طلبی«. باید قوی بشوید؛ هم در اقتصاد  شو   ا
قـوی بشـوید، هـم در علـم قـوی بشـوید، هـم در فنـاوری بایـد 
قوی بشـوید، هم در دفاع نظامـی باید قوی بشـوید؛ باید قوی 
بشوید. تا قوی نشوید، دشـمن ها به شما طمع خواهند کرد، 
به شـما تعرض خواهند کـرد، تجاوز خواهنـد کرد. ایـن توصیه 
اول کـه توصیه همیشـگی من اسـت و مـن خودم تـا تـوان دارم 
و تا توفیـق از طـرف پروردگار داشـته باشـم، این قضیـه را دنبال 

می کنم؛ مسـئولین هـم موظف انـد دنبـال کنند.
ثانیـا بـه دشـمن اعتمـاد نکنیـد؛ ایـن توصیـه قطعـی مـن 
اسـت. بـرای مسـیر رفـع مشـکالت مـردم، بـرای درسـت شـدن 
آینـده کشـور بـه وعـده ایـن و آن اعتمـاد نکنیـد؛ این توصیـه به 
مسـئولین اسـت. ایـن وعده هـا وعـده خوبـان نیسـت؛ وعـده 
َبدان و اشـرار اسـت، امـا آن هـم از هر صـد تایش یکی وفـا نکند! 
دشـمنی ها را از یاد نبرید. دشـمنی کردند. دیدید که آمریکای 
ترامپ و آمریکای اوباما با شـما چه کـرد. ]البته[ ایـن فقط مال 
ترامـپ نیسـت کـه حـاال مثـال فـرض کنیـد چـون ترامـپ رفـت، 
بگویند تمام شـد؛ نـه، آمریـکای اوباما هم با شـما بدی کـرد، با 
ملت ایران بدی کرد و سـه کشـور اروپایی هم همین جور. این 
سـه کشـور اروپایی نهایت بدعملی را انجام دادنـد و لئامت را و 

دورویـی و نفـاق را در مقابـل ملـت ایـران نشـان دادنـد. 
توصیـه سـوم: اتحـاد ملـی را حفـظ کنیـد. کشـور مـا احتیـاج به 
اتحـاد دارد. ملـت ایـران در خیلـی از امـور صدایشـان صـدای 
واحد است، خواستشان خواست واحد است، ]اما[ مسئوالن 
می تواننـد ایـن را از بین ببرند. مسـئولین کشـور مراقب باشـند 
کـه ایـن اتحـاد را زیـاد کننـد. سـه قـوه بـا همدیگـر کار کننـد و 
گر چنانچه این  هم افزایی کنند؛ مخصوصا رؤسـای سـه قوه. ا
هم افزایـی، ایـن اتحـاد، ایـن همـکاری انجـام بگیـرد، مطمئنا 
این اتحاد ملی روزبـه روز قوی تر خواهد شـد. اختالفاتی وجود 
کـره ایـن  دارد، یـا ممکـن اسـت وجـود داشـته باشـد؛ بـا مذا
کـره  اختالفـات را حـل کنیـد. مگـر شـما نمی گوییـد بـا دنیـا مذا
کـره کـرد، بـا  کنیـم؛ خیلـی خـب، چطـور بـا دنیـا می شـود مذا
کره کنید. کره کرد؟ خب بروید مذا عنصر داخلی نمی شود مذا
 مطلـب چهـارم و آخـر؛ مـن قبـال هـم گفتـه ام، حـاال هـم تکـرار 
کـردن  می کنـم: رفـع تحریـم دسـت دشـمن اسـت، و خنثـی 
تحریـم دسـت ماسـت؛ غیـر از ایـن اسـت؟ مـا کـه نمی توانیـم 
خودمـان رفـع تحریـم کنیـم، دشـمن بایـد رفـع تحریـم کنـد، 
امـا خودمـان می توانیـم ایـن تحریـم دشـمن را خنثـی کنیـم. 
پـس ایـن مقـدم اسـت، ایـن درسـت اسـت؛ بیشـتر دنبـال ایـن 
باشـیم. البته نمی گویم دنبال رفع تحریم نباشـیم؛ چـرا، واقعا 
گـر بتوانیـم تحریـم را رفـع کنیـم، یـک سـاعت هـم نبایـد تأخیر  ا
کنیـم. البتـه چهـار سـال اسـت تأخیـر شـده ]یعنـی[ از سـال 95 
بنـا بـوده همـه تحریم هـا یک بـاره برداشـته بشـود ]امـا[ تـا اآلن 
گر  نه فقـط برداشـته نشـده، زیـاد هـم شـده. تأخیـر شـده ]امـا[ ا
بتوانیم بـا روش درسـت، عاقالنـه، بـا روش اسـالمی و ایرانی، با 
روش عزتمندانه تحریم را برطرف کنیم، باید برطرف کنیم. اما 
به این نیندیشید؛ عمده به خنثی کردن تحریم بیندیشید که 

دسـت شماسـت و شـما می توانیـد ایـن کار را بکنیـد.

درمحضر والیت

خـبــــــــــــــــــر

تا  قوی نشوید، دشمن ها به شما 

طمع خواهند کرد

مدیرعامل فوالد مبارکه در سمینار چالش گاز در زنجیره فوالد گفت: تشکیل 
بازار بهینه سازی انرژی پیشنهادی عملیاتی است و ما اعالم آمادگی می کنیم 
که معادل میزان صرفه جویی مصارف بخش خانگی را از مصرف کننده نهایی 
خریداری کنیم؛ تشکیل اتاق فکر و کارگروه های تخصصی در حوزه گاز می تواند به تغییر بینش و 

فرهنگ در مصرف بهینه گاز در مصرف خانگی یاری برساند.
سمینار »چالش گاز در زنجیره فوالد« در قالب دو پنل تخصصی »تأمین پایدار گاز در زنجیره 
فوالد )پشتیبانی، مانع زدایی و سرمایه گذاری(« و »رقابت پذیری صنعت فوالد با افزایش نرخ گاز 

)چشم انداز، چالش ها و راهکارها(« همراه با سخنرانی های مهمی برگزار شد.
در این سمینار، هوشنگ فالحتیان معاون برنامه ریزی وزارت نفت، سید مهدی نیازی 
کبری تاالرپشتی رئیس  معاون هماهنگی و محیط کسب وکار وزارت صمت، عزت اهلل ا
کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بهرام سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، 
محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان، امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فوالد 
خوزستان، کسری غفوری مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان، علی محمدی مدیرعامل 
شرکت آهن و فوالد ارفع، امیرحسین نادری مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن 
و فلزات و تعدادی دیگر از مدیران شناخته شده حوزه انرژی، صنعت فوالد و صنایع معدنی 

به سخنرانی پرداختند.
صنعت فوالد، صنعتی پیشرو، پیشران و پشتیبان سایر صنایع است

محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در سمینار تخصصی چالش گاز در زنجیره فوالد 
اظهار کرد: 70 درصد نیاز کشور ما از گاز طبیعی تأمین می شود و جایگاه دهم فوالد جهان بر همین 

مزیت نسبی گاز طبیعی بنا نهاده شده است.
وی با بیان اینکه ایران نخستین کشور تولیدکننده فوالد بر پایه آهن اسفنجی در جهان است، افزود: 
گر  مزیت تولید فوالد در کشور ما بر گاز طبیعی استوار است. در جلسه ای این سؤال مطرح شد که ا
قیمت گاز طبیعی در کشور به قیمت جهانی برسد، تولید فوالد توجیه اقتصادی دارد؛ در پاسخ باید 
که باید همه جوانب تولید فوالد و صنعت در کشور را  گفت این پرسش از اساس اشتباه است؛ چرا

در نظر گرفت و به این نکته دقت کرد که اقتصاد و اشتغال در کشور ما به تولید فوالد وابسته است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با اشاره به اینکه در ایام کرونا شرکت فوالد مبارکه با یک سوم نیروی 
خ اشتغال زایی  انسانی به رکورد تولید دست یافت، خاطرنشان کرد: عوامل متعددی اعم از نر
 14 درصدی در صنایع، تحریم و... در کشور ما نقش دارد که در دیگر نقاط دنیا مطرح نیست؛ پس 
در برنامه ریزی باید به این نکته توجه کرد که صنعت فوالد، صنعتی پیشرو، پیشران و پشتیبان سایر 

صنایع است و توسعه سایر صنایع به توسعه صنعت فوالد وابسته است.
محدودیت های انرژی همه صنایع را متضرر می کند

وی با اشاره به تولید 30 تن فوالد خام در کشور گفت: با ظرفیت موجود، صنایع پایین دستی 
اعم از خودروسازی، لوازم خانگی، لوله و پروفیل به تولیدات داخلی وابسته است و هرگونه اعمال 

محدودیت انرژی منجر به کاهش تولید می شود که در نهایت همه صنایع متضرر خواهند شد.
طیب نیا به جایگاه دوم ایران در ذخایر گازی اشاره کرد و افزود: میزان مصرف گاز در کشور ما پس از 
آمریکا، روسیه و چین است و این نکته مهمی است که نوع مصرف ما در مسیر مصرف گرایی بوده 
است. 70 درصد مصرف گاز در ایران در بخش خانگی است و ترکیب مصرف گاز در کشور ما در راستای 

توسعه صنعت نبوده است.
توسعه تولید گاز در کشور همگام با توسعه بخش صنعت نیست

کید بر اینکه مسئله اصلی گاز ایران در بخش مصرف است، گفت: آمار توسعه های ساالنه  وی با تأ
در سال های گذشته نشان دهنده افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، نیروگاهی و صنایع عمده 
است و همین رشد در سال های آتی تداوم خواهد داشت؛ این در حالی است که توسعه و تولید گاز 

تناسبی با برنامه های چشم انداز فوالد کشور در افق 1404 ندارد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با اشاره به مصرف سالیانه 11 میلیارد مترمکعب مصرف صنایع 
فوالدی که معادل 2.5 درصد مصرف گاز کشور است، خاطرنشان کرد: در 4 یا 5 سال آینده مصرف 
گاز صنایع فوالدی به دو برابر افزایش خواهد یافت و براساس ظرفیت های تولید فوالد به 22 میلیارد 

مترمکعب خواهد رسید که با تولید و توسعه گاز متناسب نخواهد بود.
ضرورت تشکیل بازار بهینه سازی انرژی

وی با اشاره به اینکه تولید گاز با ظرفیت های موجود صنعت همخوانی ندارد، گفت: باید بازنگری 
جدی در توسعه صنعت فوالد شود و برای پایداری در صنعت نیاز است که بازنگری جدی در 

بهینه سازی صورت گیرد.
طیب نیا به ارائه پیشنهاد های شرکت فوالد مبارکه برای عبور از بحران محدودیت گاز در کوتاه مدت 
پرداخت و گفت: تشکیل بازار بهینه سازی انرژی پیشنهادی عملیاتی است و ما اعالم آمادگی 
می کنیم که معادل میزان صرفه جویی مصارف بخش خانگی را از مصرف کننده نهایی خریداری 

کنیم.
وی با اشاره به راهکارهایی برای برون رفت از محدودیت تأمین گاز، اظهار کرد: برای کاهش مصرف 
انرژی به ویژه گاز، اقداماتی در شرکت فوالد مبارکه انجام می شود که از آن میان می توان به شارژ گرم 

گرچه این اقدام به کاهش راندمان منجر می شود. اسلب اشاره کرد؛ ا
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه به ذخیره سازی به روش LNG و استفاده از آن در پیک های مصرف 
و ذخیره سازی گاز طبیعی در گنبدهای نمکی هم اشاره  کرد و افزود: در کوتاه مدت با تشکیل 
کارگروه های تخصصی از کارشناسان مربوطه می توان فرصت بهینه سازی در مصرف انرژی را 

توسعه بخشید.
چگونگی مصرف گاز خانگی نیازمند فرهنگ سازی است

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: تشکیل اتاق فکر و کارگروه های تخصصی در حوزه گاز 
می تواند به تغییر بینش و فرهنگ در مصرف بهینه گاز در مصرف خانگی یاری برساند.

کمیت است که مصرف بهینه در بخش خانگی را در جامعه تبیین  وی افزود: وظیفه رسانه ها و  حا
گر بخش صنعت در زمان اوج مصرف دچار محدودیت شود، در درازمدت می تواند به  که ا کند؛ چرا

امنیت جامعه خدشه وارد کند.
اعالم آمادگی فوالد مبارکه برای سرمایه گذاری جهت عبور از بحران محدودیت 

انرژی گاز
وی ادامه داد: پیشنهاد دیگر ما تولید وسایل گازسوز با راندمان باالی 90 درصد است؛ به این معنا که 
بخاری های قدیمی را با بخاری های جدید جایگزین کنیم. انجام این برنامه تا سال آینده امکان پذیر 
است و تمام تالش ما این است که در مدت کوتاه، بهینه سازی مصرف گاز را در جامعه ترویج دهیم.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: شرکت فوالد مبارکه آمادگی اجرای هرگونه راهکار کوتاه مدت، 
میان مدت و بلندمدت و هرگونه سرمایه گذاری برای عبور از بحران محدودیت انرژی گاز را همچون 

انرژی برق اعالم می دارد.

ضرورت فرهنگ سازی برای کاهش مصرف انرژی در کشور
طیب نیا در بخش پرسش و پاسخ سمینار چالش گاز در زنجیره فوالد گفت: همه مشکالت در 
کشور راهکار داخلی دارد؛ حتی راهکارهای کوتاه مدت هم برای چالش ها وجود دارد، فقط این 

راهکارها باید شناسایی شود و برای اجرایی شدن، متولی داشته باشد.
وزارت نفت برای سرمایه گذاران بخش بهینه سازی مصرف انرژی فرش قرمز 

پهن کند
وی اضافه کرد: در زمینه کاهش مصرف انرژی جای کار فرهنگی زیادی وجود دارد، اما متولی 
این کار فرهنگی طبیعتا شرکت های فوالدی نیستند و وزارت نفت و سایر نهادهای مربوطه 

باید در این زمینه کار فرهنگی انجام دهند.
کید کرد: وزارت نفت باید برای شرکت هایی که قصد دارند در  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تأ

زمینه بهینه سازی مصرف انرژی سرمایه گذاری کنند، فرش قرمز پهن کند.
محدودیت گاز منجر به کاهش تولید در صنایع فوالدی شده است

کرد:  بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران نیز در این سمینار اظهار 
محدودیت گاز برای صنایع فوالدی باعث شد به رغم محدودیت های کرونا از مسئوالن شرکت 
گاز ایران و وزارت نفت برای برگزاری سمینار چالش گاز دعوت کنیم تا به طرح موضوع بپردازیم.
کید بر اینکه چالش گاز در زنجیره فوالد در کوتاه مدت قابل حل نیست، ادامه داد:  وی با تأ
صنایع فوالدی این آمادگی را دارند که چنانچه فرصت هایی برای سرمایه گذاری در میادین 

گازی به علت کسری بودجه محقق نشده است، در این زمینه سرمایه گذاری کنند.
سبحانی با اشاره به تحقق چشم انداز تولید 55 میلیون تن فوالد و حفظ جایگاه دهم فوالد 
دنیا با رفع محدودیت تأمین انرژی، تصریح کرد: متأسفانه صنایع فوالدی در فصل تابستان 
با چالش تأمین برق مواجه شدند و در فصل سرما هم محدودیت تأمین گاز منجر به کاهش 

تولید در صنایع فوالدی شده است.
تأثیر اعمال محدودیت گاز برای فوالد مبارکه بر صنایع خودروسازی و تولید 

لوازم خانگی
وی با بیان اینکه روزانه بیش از 800 میلیون مترمکعب گاز در کشور مصرف می شود، گفت: سهم 
صنایع فوالدی از مصرف روزانه گاز بالغ بر 30 میلیون مترمکعب است که کمتر از 5 درصد مصرف 
روزانه کشور را شامل می شود، اما متأسفانه محدودیت ها در این بخش اعمال می شود، زیرا 

هنوز اهمیت تولید صنایع فوالدی در اقتصاد و تولید کشور تبیین نشده است.
کید کرد: محدودیت گاز در شرکت فوالد مبارکه  رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران تأ
به عنوان بزرگ ترین واحد صنعتی کشور باعث افت تولید می شود و صنایع پایین دستی 
نظیر خودروسازی، لوازم خانگی و سایر صنایع وابسته اعم از پتروشیمی و... را تحت تأثیر قرار 

می دهد.
وی بیان کرد: واحد فوالدسازی کشور اعم از ذوب آهن اصفهان و فوالد زرند برای تولید فوالد 
به گاز وابسته نیستند و سهم 4 میلیون تن از تولید 33 میلیون تنی فوالد کشور را دارند. از سوی 
دیگر ماده اولیه واحدهای فوالدسازی قوس الکتریکی، آهن اسفنجی است که برای تولید به 
گاز وابستگی دارد و محدودیت گاز دومینووار منجر به کاهش تولید فوالد در کشور شده است.

اعمال محدودیت گاز به ۸0 درصد یعنی توقف کامل فرایند فوالدسازی
گاز به میزان 80 درصد به معنای تعطیلی واحد  سبحانی با اشاره به اینکه کاهش تأمین 
فوالدسازی است، گفت: این شیوه اعمال محدودیت گاز به 70 یا 80 درصد به معنای توقف 
کامل فرایند تولید در واحد فوالدسازی است. درصورتی که می توان به صورت استانی و 
گرچه باز هم اعالم آمادگی می کنیم که صنایع فوالدی  منطقه ای، محدودیت را اعمال کرد؛ ا

آماده هرگونه سرمایه گذاری در پروژه های گازی هستند.
وی در بخش دوم سخنان خود در این سمینار اظهار کرد: تقریبا 10 سال است که افق 1404 
تعریف شده است و در هر همایشی به این اشاره می شود که به 55 میلیون تن می رسیم یا نه و 

من می گویم به ایجاد ظرفیت می رسیم، اما به تولید نخواهیم رسید.
تأثیر زنجیره وار تبعات قطعی گاز صنایع فوالد بر دیگر صنایع کشور

 رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ادامه داد: برای هر تن فوالد تا تولید شمش به ازای 
400 مترمکعب به ازای هر تن مصرف گاز طبیعی داریم و برای تولید 30 میلیون تن فوالد در سال 
رقمی حدود 12 میلیارد مترمکعب مصرف گاز داریم که روزانه 32 میلیون مترمکعب می شود. 
3 میلیون تن مصرف روزانه در واحدهای نورد داریم که مجموعا 35 میلیون مترمکعب در روز 

و کمتر از 5 درصد خواهد شد.
سبحانی با اشاره به اینکه در آب هم همین روند را داریم، گفت: 92 درصد آب در کشاورزی است 

گر 10 درصد در آن بخش صرفه جویی شود آب کل صنعت ایران تأمین می شود. و ا
وی تصریح کرد: تبعات این قطعی گاز به طور زنجیره وار تأثیر می گذارد. یک میلیون واحد 
گر فوالد نرسد، بر قیمت اثر می گذارد؛ همین طور ورقی  مسکونی در سال به فوالد نیاز دارد و ا
که برای صنعت خودرو، لوله و پروفیل و لوازم خانگی انجام می شود. نهایتا بر زیرساخت ها اثر 

می گذارد. اثر قطعی گاز در فوالد یک ماه طول می کشد و بسیار سنگین است.
ضرورت برنامه ریزی برای کاهش محدودیت های گازی صنعت فوالد

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد افزود: برنامه ریزی شود تا در محدودیت های گازی، تا جایی 
که می شود کمترین محدودیت را برای صنعت فوالد قائل شوید و تا جایی که می شود مصرف 

خانگی کاهش یابد.
سبحانی بیان کرد: با چه راهکاری در کوتاه مدت و بلندمدت می شود این مصرف را تعدیل 
گر بخواهیم به تولید 55 میلیون تن فوالد برسیم، باید به منابع دقت شود. حیف است  کرد. ا

که منابع را بر زمین بریزیم و بهره نبریم چون گاز یا برق نداریم.
ضرورت تقویت بخش خصوصی در اقتصاد کشور با مطالبه گری

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت: تنها راه برون رفت مسائل 
اقتصادی کشور کوتاه شدن دست دولت و تقویت بخش خصوصی است و نیاز است صنایع 

فوالدی در این خصوص مطالبه گری کنند.
کبری تاالرپشتی در این سمینار اظهار کرد: تنها نسخه واحد برای برون رفت از  عزت اهلل ا

گذاری مسائل به مردم است. مسائل اقتصادی کشور، تقویت بخش خصوصی و وا
وی افزود: مطالبه گری بخش خصوصی نقش مهمی در پیشبرد اهداف کشور دارد و تا زمانی که 

مطالبه گری نباشد، نمی توان مسائل را حل کرد.
کید بر حمایت از بخش  رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با تأ
خصوصی گفت: هرجا بخش خصوصی تقویت شده، مشکالت هم رفع شده است که نمونه 
آن را می توان در صنعت پتروشیمی مشاهده کرد. ما اعالم آمادگی می کنیم که برای برون رفت 

صنایع فوالدی هم حمایتی مشابه حمایت صنعت پتروشیمی را انجام خواهیم داد.

 مقام معظم رهبری در دیدار 
دست اندرکاران مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی:

ضرورت تشکیل بازار بهینه سازی انرژی
کید کرد؛ مدیرعامل فوالد مبارکه در سمینار چالش گاز در زنجیره فوالد تأ

بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

سید رسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن فوالد ایران

امین ابراهیمی، مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان

ادامه خبر در صفحه 3

کبری تاالرپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و  عزت اهلل ا
معادن مجلس شورای اسالمی



۱  ژانویه  2022 27 جمادی االول  ۱443   شماره        ۱257    شنبه   ۱۱ دی ماه   ۱400    

3

رشد ۳15 درصدی صرفه جویی برق در کشور
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر از رشد ۳15 درصدی انرژی صرفه جویی شده خبر داد.

برنامه تهیه نقشه راه توسعه ناوگان ریلی معدنی
نقشه راه توسعه ناوگان ریلی معدنی، با مشارکت ایمیدرو، ایدرو و شرکت راه آهن به زودی رونمایی می شود.

فرمانـده قـرارگاه حضـرت زینـب )س( سـپاه قـدس گفـت: تالشـگران فـوالد مبارکـه 
قهرمانانـی هسـتند کـه بـا به کارگیـری ذهـن پویـا، هـوش، تدبیـر و تحلیلشـان می تواننـد 

پیروزی های جمهوری اسالمی در جبهه های برون مرزی را تثبیت کنند.
گـزارش خبرنـگار فـوالد، سـردار رحیـم نوعی اقـدم فرمانـده قـرارگاه حضـرت زینـب  بـه 
)سـالم اهلل علیها( سـپاه قـدس و هـم رزم سـردار شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی در بازدیـد از 
شـرکت فوالد مبارکه ضمن تسلیت به مناسـبت ایام سـوگواری شـهادت حضرت فاطمه زهرا 
)سالم اهلل علیها( و دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی اظهار کرد: بنده به عنوان رزمنده 
ک پای سـردار سـلیمانی، به عنوان کسـی که توفیق  کری و خا گرد شـهید با دفاع مقدس، شـا
خدمت در 36 عملیات آفندی و پدافندی در سـوریه را داشـته ام، برای قدردانی از تالشـگران 

جبهـه صنعـت کشـور امـروز بـه فـوالد مبارکـه آمـده ام.
وی هدف خود از بازدید از فوالد مبارکه را قدردانی از تالشگران جبهه صنعت کشور اعالم کرد 

و افـزود: فوالد مبارکـه امروز یکـی از افتخارات نظام جمهوری اسـالمی ایـران با ابداع، نـوآوری، 
تحقیق و پژوهش درصدد ایجاد امکانات و شرایطی است تا نظام مقدس جمهوری اسالمی 

را به سمت استقالل و پیشـرفت سوق دهد.
گـر دیـروز   رزمنـدگان دفـاع  هـم رزم سـردار شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی خاطرنشـان کـرد: ا
مقدس جنگیـدن را وظیفه خـود می دانسـتند و با عـزت و اقتدار جنگیدنـد؛ حاال امـروز نوبت 
شماسـت تـا آنچـه رزمنـدگان دوران دفـاع مقـدس فتـح کردنـد بـه دسـت شـما فعـاالن جبهـه 

صنعـت تثبیـت شـود.
نوعی اقــدم بــا بیــان اینکــه فــوالد مبارکــه قــرارگاه عملیاتــی بــرای پیشــرفت و توســعه کشــور 
اســت، تصریح کــرد: بــرای رشــد، تعالــی، ترقــی و توســعه میهن اســالمی خــود با اخــالص هرچه 
ــان  ــرکات تــالش خــود را زندگی ت ــار و ب کــه خــدا می بینــد و شــما نیــز آث ــر تــالش کنیــد؛ چرا تمام ت

ــد. ــد دی خواهی

فوالد مبارکه می تواند پیروزی های جمهوری اسالمی را تثبیت کند
هم رزم سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در بازدید از فوالد مبارکه:

 خـبــــــــــــــــــر      
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تعریف 1۲ میلیارد دالر طرح در بخش معدن و صنایع 
معدنی تا 1404

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تعریف 12 میلیارد دالر 
طرح در بخش معدن و صنایع معدنی تا سال 1404 خبر داد 

که سرمایه گذاری های مربوط به آن ها در حال انجام است.
به گزارش ایرنا، وجیه اله جعفری، رئیس هیئت عامل ایمیدرو 
در نشست هم اندیشی وزیر صنعت، معدن و تجارت با 
نهادهای سرمایه گذار و هم افزایی و تبادل نظر برای توسعه 
سرمایه گذاری در بخش صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: 
امروز 85 شرکت بورسی بخش معدن و صنایع معدنی 28 

درصد بازار ارزش بازار سرمایه را تشکیل می دهند.
وی بیان کرد: 98 درصد معادن کشور از معادن کوچک 
هستند و عمده آن ها در 20 کیلومتری اطراف روستاها قرار 

گرفته اند.
کتشاف را از مهم ترین برنامه ها  رئیس هیئت عامل ایمیدرو، ا
و نقشه راه معدن برشمرد و افزود: ایمیدرو تا امروز 29.2 

میلیارد دالر سرمایه گذاری انجام داده است.

افزایش تولید شرکت های زنجیره سرب و روی 
ایمیدرو

میزان تولید شرکت های زنجیره سرب و روی ایمیدرو )انگوران و 
نخلک( طی هشت ماهه 1400 افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، مجتمع سرب و روی انگوران از 
ابتدای فروردین تا پایان آبان، 733 هزار و 377 تن ماده معدنی 
تولید کرد که در مقایسه با رقم تولید مدت مشابه سال گذشته 
که عدد 618 هزار و 625 تن بوده است، حدود 19 درصد رشد 

نشان می دهد.
همچنین طی این مدت، 522 هزار و 575 تن ماده معدنی 
سرب به شرکت های داخلی ارسال شده است. این رقم در مدت 
مشابه سال گذشته، 651 هزار و 834 تن بوده که حدود 20 درصد 

کاهش یافته است.
مجتمع سرب و روی انگوران در ماه آبان 76 هزار و 65 تن ماده 
معدنی تولید و 46 هزار و 607 تن ارسال کرد که در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته که رقم 67 هزار و 695 تن تولید و 97 هزار 
و 293 تن ارسال بوده، به ترتیب 12 درصد افزایش و 52 درصد 

کاهش یافته است.

تولید شمش آلومینیوم در آلومینای جاجرم ۶0 درصد 
افزایش یافت

مدیر مجتمع آلومینای ایران واقع در جاجرم خراسان شمالی 
گفت: نه ماهه امسال 24 هزار و 923 تن شمش آلومینیوم در 
این مجتمع تولید شده است که این رقم نسبت به مدت 

مشابه سال قبل 60 درصد رشد دارد.
به گزارش پیام آوران معدن و فوالد، امیر تردال، مدیر مجتمع 
آلومینای ایران اظهار کرد: نه ماهه پارسال 15 هزار و 617 تن 

شمش آلومینا در این مجتمع تولید شده است.
مدیر مجتمع آلومینای ایران خاطرنشان کرد: امسال 176 
هزار و 85 تن آلومینا در این واحد صنعتی تولید شده است 
که این رقم در مدت مشابه پارسال 176 هزار و 700 تن ثبت 

شده است.
وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به محدودیت ها 
برای مصرف گاز صنایع با بیان اینکه سال پیش محدودیت 
گاز باعث افت قابل مالحظه ای در تولید محصول در این 

مجتمع شد.

عدد خبر

میلیارد دالر

درصد

درصد

امیرحسین نادری مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
توسعه معادن و فلزات

هوشنگ فالحتیان، معاون برنامه ریزی وزارت نفت

کسری غفوری مدیرعامل فوالد خراسان

وی بــا بیــان اینکه دولــت باید بــا مجلس شــورای اســالمی هماهنــگ باشــد، خاطرنشــان کرد: 
هرچــه دخالــت دولــت در امــور کمتــر شــود و بخــش خصوصــی تقویــت شــود، می تــوان بــه رفــع 
مســائل کشــور امیــدوار شــد کــه البتــه در بودجــه ارائه شــده ایــن موضــوع کمتــر در نظــر گرفتــه 

شــده اســت.
کبری تاالرپشتی با اشاره به اینکه افزایش هزینه های تولید پتروشیمی و صنعت فوالد همان  ا
سرنوشت صنعت خودروسازی را رقم می زند، عنوان داشت: توسعه همکاری شانگهای با 

نگاه دولتی امکان پذیر نیست و دولت در این زمینه باید نقش تسهیل گری داشته باشد.
وی اضافه کرد: همواره به عنوان نماینده بخش صنعت در مجلس شورای اسالمی حامی 
صنایع بودم و در طرح دوفوریتی مواردی نظیر عدم پلمب واحدهای تولیدی و عدم زندانی 
ح دو فوریتی استقرار  ح کردم و امروز هم درصدد تصویب طر کردن مجرمان اقتصادی را مطر

دیپلماسی اقتصادی در سفارتخانه ها هستم.
چالش گاز باید با همکاری دولت و بخش خصوصی رفع شود

سید رسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن فوالد ایران گفت: ما تولیدکنندگان فوالد به دنبال 
گوش مسئولین می رسانیم.  اعتراض نیستیم، بلکه مباحث را به عنوان یک چالش به 
همان طور که پس از سمینار چالش برق متوجه شدیم مشکل گاز بسیار مهم تر و تأثیرگذارتر 
که زنجیره صنایع معدنی در مقابله با چالشی مثل آب، همراهی و همکاری  است، ولی ازآنجا

مشترک نشان دادند، انتظار داریم با هم فکری چالش گاز را هم حل کنیم.
گاز  دو برابر شده  ح کردند  که ظرفیت  گاز مطر وی افزود: 10 سال پیش مسئولین حوزه 
است. انتظار می رفت پس از این 10 سال مجددا شاهد افزایش ظرفیت این چنینی باشیم، 
اما نبودیم. با توجه به اینکه ما اطالعی از این موضوع نداشتیم و برنامه آماده ای برای این 
کنون باید به سرعت برای حل این چالش راه حلی بیابیم. مشابه همین  شرایط نداشتیم، ا
ح هدف گذاری تولید 55 میلیون تن فوالد نیز بوده که اطالعی از این کمبود  موضوع در طر
گاز نبوده است و در اجرایی شدن آن در مسیر دست یابی به 55 میلیون تن تولید با مشکالت 

این چنینی مواجه شده  ایم.
دبیر انجمن فوالد ایران گفت: مهم ترین چالش صنعت فوالد در حال حاضر مسئله تأمین 
گاز است و حتی در تولید برق نیز به گاز نیاز است و این چالش باید با همکاری دولت و بخش 

خصوصی رفع شود.
صنعت فوالد 5 درصد از گاز تولیدی کشور را مصرف می کند

امین ابراهیمی، مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان در این پنل گفت: با وجود اینکه ایران 
سومین تولیدکننده گاز طبیعی در دنیاست، اما در فصول سرد سال، کشور با کمبود گاز مواجه 
می شود و در پاسخ به این کمبود گاز، گاز صنایعی مثل فوالد و پتروشیمی را قطع می کنند که 

امکان استفاده از سوخت جایگزین را ندارند.
وی افزود: برای تحقق تولید 55 میلیون تن تا افق 1404، صنعت فوالد به مصرف 19.2 میلیارد 

مترمکعب گاز در سال نیاز دارد.
مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان خاطرنشان کرد: مهم ترین چالش های تأمین گاز، همگام 
نبودن توسعه ظرفیت گاز با برنامه های توسعه صنایع، افت فشار گاز در ماه های سرد سال 
و اعمال محدودیتها و کیفیت نامناسب گاز دریافتی و وجود ناخالصی هایی است که به 
تجهیزات تولید آسیب می زند. تولید گاز در کشور در سال 2020 حدود 234 میلیارد مترمکعب 
بوده و نیروگاه ها 34 درصد، بخش خانگی 27 درصد و صنعت 17 درصد از گاز تولیدی را مصرف 

می کنند. در این میان، صنعت فوالد 5 درصد از گاز تولیدی کشور را مصرف می کند.
وعده شرکت ملی گاز به صنایع فوالدی برای رفع مشکل کمبود گاز

دکتر سیدآبادی مشاور مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در این پنل گفت: شرکت های فوالدی 
می توانند در زمینه واردات گاز از ترکمنستان سرمایه گذاری کنند. این شرکت ها در انتقال آب 
سرمایه گذاری خوبی کرده اند و در واردات گاز هم می توانند سرمایه گذاری کنند. ما 40 میلیون 
مترمکعب در روز ظرفیت واردات گاز از ترکمنستان داریم که 35 میلیون مترمکعب آن خالی 

است و شرکت های فوالدی می توانند از ترکمنستان، گاز وارد کنند.
وی افزود: شرکت های فوالدی می توانند در زمینه فلرینگ )گاز همراه نفت( هم در داخل کشور 
سرمایه گذاری کنند و تولید گاز داخل را افزایش دهد. شرکت های فوالدی مطمئن باشند که 

برای تحقق چشم انداز 1404، مشکل کمبود گاز نخواهند داشت.
به محض کمبود انرژی، گاز صنعت فوالد را قطع می کنند

کسری غفوری مدیرعامل فوالد خراسان در سمینار چالش گاز در زنجیره فوالد گفت: فوالد 
خراسان اولین شرکت فوالدی بود که مشمول محدودیت مصرف گاز شد.

وی گفـت: به محـض اینکـه کمبـود گاز ایجـاد می شـود، گاز صنعـت فـوالد را قطـع می کننـد. 
درصورتی کـه گاز در صنعـت فـوالد جایگزینـی نـدارد و ایـن صنعـت یـک صنعـت پیشـران نیـز  

. هسـت

وی ادامه داد: قطع گاز صنعت فوالد، یک بازی باخت-باخت برای دولت و شرکت های 
فوالدی است. 55 روز قطع گاز صنعت فوالد باعث می شود که 12 تا 14 درصد از برنامه تولید 
فوالد عقب بمانیم. با قطع گاز، صادرات فوالدی ها کاهش می یابد و در بازار ارز، دچار بی ثباتی 

می شویم. 
مدیرعامل فوالد خراسان گفت: واردات گاز تنها راه حل چالش گاز در کوتاه مدت است. 
در واردات گاز، وزارت نفت به ما کمک کند تا خودمان بتوانیم واردات گاز را انجام دهیم. 

فوالدی ها حاضر به سرمایه گذاری در حوزه SNG و LNG هستند.
وی ادامه داد: ذخیره سازی حامل های بعد از واردات گاز، دومین راهی است که در کوتاه مدت 
باید برای حل چالش گاز مورد استفاده قرار گیرد. پرتی گاز در کشور 11 میلیارد مترمکعب در 
سال است و این موارد باید حتما اصالح شود. افزایش قیمت گاز خانگی باید به صورت پلکانی 

صورت گیرد تا در بخش خانگی، الگوی مصرف گاز اصالح شود.
آمادگی بخش معدن و صنایع معدنی برای سرمایه گذاری در حوزه انرژی

امیرحسین نادری مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در ادامه با اشاره به 
محدودیت های تأمین انرژی بخش تولید اظهار کرد: در حوزه انرژی، چالش اصلی در بخش 

بهره وری نامناسب است.
کید بر ضرورت اصالح جایگاه  مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با تأ
صنعت در بین مسئوالن و متولیان حوزه انرژی افزود: در حال حاضر تأمین انرژی به عنوان 

نهاده تولید یکی از چالش های تولیدکنندگان فوالد است.
وی با یادآوری شرایط بازار بین المللی فوالد، به هزینه های تولید اشاره کرد و گفت: برای 
استفاده از فرصتی که در بخش صادرات وجود دارد، باید وضعیت و میزان تولید خوب داشته 

باشیم.
نادری با اعالم آمادگی بخش معدن و صنایع معدنی برای سرمایه گذاری در حوزه انرژی برای 
حل مشکالت این حوزه، به تجارب موفق سرمایه گذاری در حوزه تأمین آب و برق موردنیاز 
بخش معدن و صنایع معدنی اشاره کرد و اظهار داشت: برای کمک به تولید و رونق بخش 
معدنی الزم است مشکالت و چالش های این بخش شناسایی و تعریف شوند و سپس برای 

رفع آن ها سرمایه گذاری صورت گیرد.
ذخایر گاز کشور، نیروی محرکه رشد تولید فوالد در کشور بوده است

هوشنگ فالحتیان، معاون برنامه ریزی وزارت نفت در سمینار چالش گاز در زنجیره فوالد 
گفت: ذخایر عظیم گاز طبیعی در کشور نیروی محرکه رشد و توسعه واحدهای احیا مستقیم 

و رشد تولید فوالد در کشور بوده است.
وی گفت: سهم صنعت فوالد از مصرف گاز خطوط سراسری کشور 5.3 درصد است. تراز گازی 
کشور در حال حاضر در فصل سرد سال منفی 200 میلیون مترمکعب در سال است و در صورت 
روند موجود، احتماال کسری گاز تا سال 1404 به 250 میلیون مترمکعب در روز و تا سال 1410 

به 350 میلیون مترمکعب برسد.
این مقام مسئول گفت: واردات گاز راه مناسبی برای رفع چالش تأمین گاز است، اما طرف 

ترکمنی در حال حاضر می گوید که گازی برای صادرات ندارد.
وی افزود: احداث 12 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی توسط صنعت فوالد و صنایع معدنی 
درصورتی که این واحدها همگی نیروگاه های متداول گازی باشد به 75 میلیون مترمکعب در 

روز یعنی معادل 3 فاز پارس جنوبی نیاز دارد.
وی گفت: این امکان وجود دارد که بخش بخار نیروگاه های موجود را راه اندازی کرد و این 
نیروگاه ها را به سیکل ترکیبی تبدیل کرد و بدون نیاز به سوخت اضافه، 7300 مگاوات ظرفیت 
جدید نیروگاهی ایجاد کرد. شرکت های فوالدی می توانند در این زمینه سرمایه گذاری کنند و 

نیروگاه های گازی موجود را به سیکل ترکیبی تبدیل کنند.
فالحتیان گفت: وزارت نفت برای پیشبرد پیشنهاد مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه مبنی بر 
تعویض بخاری های بخش خانگی که راندمان پایینی دارند با بخاری های با راندمان باال، 

آمادگی دارد.
وی ادامه داد: گریزی از این وجود ندارد که برای رفع چالش تأمین گاز به سراغ افزایش 
بهره وری مصرف انرژی برویم. موارد کوچکی مثل دوجداره کردن پنجره منازل، مصرف گاز 
را کاهش می دهد و باید در زمینه کاهش مصرف گاز در بخش خانگی، سرمایه گذاری صورت 

گیرد.
وی افزود: وزارت نفت برای همکاری با شرکت هایی که قصد دارند در زمینه بهینه سازی 

مصرف انرژی سرمایه گذاری کنند، آمادگی کامل دارد.
فالحتیان بیان کرد: در حوزه جمع آوری گازهای همراه نفت،  فضا برای سرمایه گذاری 
شرکت های فوالدی وجود دارد و وزارت نفت آماده همکاری با سرمایه گذاران در این زمینه 

است.

ادامه خبر  از  صفحه ۲
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خداحافظی رسمی با قیمت گذاری دستوری فوالد قابلیت های جایگزینی معدن به جای نفت

کل انجمن سنگ آهن ایران در  سعید عسگرزاده، دبیر 
گفت: جایگزینی معدن به جای نفت امکان پذیر  گفت وگویی 
است، زیرا معادن در ایران به تنهایی قابلیت حل مسئله اشتغال 
همچنین قابلیت تغییر جدی در تولید ناخالص داخلی را دارند. 
این امر همچنین می تواند سهم ایران در حوزه صادرات را 
به شدت تغییر می دهد.

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت با بیان اینکه 
کل آهن اسفنجی نیاز واحدهای ذوب القایی از  با عرضه 
گفت: با این حرکت، مشکل  کاال تأمین خواهد شد  بورس 
کمتر خواهد شد، زیرا با افزایش عرضه  واحدهای تولیدی ما 
کاهش پیدا می کند و به تعادل  کاال، قطعا قیمت ها  در بورس 
می رسد.

خـبــــــــــــــــــر            

گفت: فوالد مبارکه طی  مدیرعامل فوالد مبارکه 
سال های اخیر به رغم تمام فشارها و تحریم های 
ظالمانه دست از اهداف خود برای رشد و تعالی 
که  سازمانی برنداشته و گام های مؤثری در این زمینه برمی دارد؛ چرا
فلسفه شکل گیری این بنگاه صنعتی براساس پیشرو بودن در صنعت 

کشور بوده است.
به گزارش خبرنگار فوالد، شنبه چهارم دی ماه، آیین افتتاحیه ارزیابی 
جایزه ملی تعالی سازمانی با حضور ویدئوکنفرانسی تیم ارزیابی، 
مدیرعامل، معاونین و تنی چند از مدیران شرکت فوالد مبارکه برگزار شد.
محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در آیین افتتاحیه 
ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی اظهار کرد: فوالد مبارکه طی سال های 
اخیر به رغم تمام فشارها و تحریم های ظالمانه دست از اهداف خود برای 
رشد و تعالی سازمانی برنداشته و گام های مؤثری در این زمینه برداشته 
که فلسفه شکل گیری این بنگاه صنعتی براساس پیشرو بودن  است؛ چرا

در صنعت کشور بوده است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با اشاره به اینکه صنعت فوالد در هر کشور 
یکی از پیشران های اقتصادی آن کشور قلمداد می شود، خاطرنشان کرد: 
پیشران بودن صنعت فوالد در کشور ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است و 

شرکت فوالد مبارکه توانسته پیشران اقتصادی کشور باشد.
پیگیری اهداف متعالی فوالد مبارکه برای تحقق صنعتی سبز
کید بر ضرورت توسعه مبتنی بر محیط زیست در فوالد مبارکه  وی با تأ
عنوان داشت: چند روز پیش و درحالی که وضعیت کیفی هوای تمامی 
ک بود  نقاط کشور آلوده بود، وضعیت کیفی هوای شهرستان مبارکه پا
و این امر نشان می دهد که فوالد مبارکه با اقدامات خود در زمینه حفظ 
محیط زیست به خوبی عمل کرده و اهداف متعالی را برای تحقق صنعتی 

سبز دنبال کرده است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با اشاره به تصفیه خانه های موجود در 
کید کرد: ایجاد تصفیه خانه استحصال پساب  شرکت فوالد مبارکه تأ
شهرهای اطراف، ایجاد شبکه انتقال و ساخت تصفیه خانه پساب 
شهری توسط فوالد مبارکه با سرمایه گذاری زیاد، به عنوان بزرگ ترین 
سایت تصفیه پساب در کشور و پیشرفته ترین آزمایشگاه پایش پساب، 
از اقدامات کم نظیر این شرکت برای جلوگیری از برداشت آب خام در 

منطقه است.
فوالد مبارکه در صنعت هوشمند کشور پیشرو است

وی با اشاره به منویات رهبر معظم انقالب مبنی بر ضرورت قوی شدن 
کشور گفت: شرکت فوالد مبارکه در راستای تحقق منویات مقام معظم 
رهبری، در حوزه تکنولوژی و نوآوری پیشرو است و با وجود همه 
کارشکنی های دشمنان انقالب اسالمی، مسیر تعالی را با سودآوری و 

افزایش اشتغال پی گرفته است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه شرکت فوالد مبارکه در 
گی برجسته  کرد: ویژ کشور پیشرو است، عنوان  صنعت هوشمند 
بزرگ ترین واحد صنعتی کشور در پیشران بودن خالصه نمی شود، بلکه 
رویکرد صنعتی هوشمند، سبز و دارای ارزش افزوده همراه با خودکفایی 

و بومی سازی در این سازمان متعالی دنبال می گردد.
بومی سازی در فوالد مبارکه یک الزام است

وی با بیان اینکه بومی سازی در فوالد مبارکه یک رویکرد اقتصادی 
نیست، بلکه یک الزام است، ابراز داشت: این شرکت با بهره گیری از 

جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا درصدد احداث بزرگ ترین نیروگاه 
خورشیدی در کنار نیروگاه سیکل ترکیبی است که میزان مصرف آب 
در این نیروگاه به اندازه یک دویست و پنجاهم نیروگاه های فعلی 

خواهد بود.
فوالد مبارکه موتور محرک فناوری و نوآوری کشور

کید کرد: شرکت فوالد مبارکه با حفظ جایگاه خود در حوزه های  وی تأ
زیرساختی، ورود به کسب وکارهای نوین و ایجاد نوآوری، در نظر دارد 
به عنوان موتور محرک فناوری و نوآوری کشور، نه تنها در بخش صنایع 
فوالدی، بلکه در دیگر بخش های کشور با سرمایه گذاری براساس 

مدل های پیشرفته جهانی درصدد تحقق این مهم باشد.
طیب نیا در پایان بیان داشت: شرکت فوالد مبارکه عالوه بر بهینه سازی 
با  سازگاری  نزدیک،  آینده ای  در  تا  است  درصدد  انرژی  مصرف 
محیط زیست را در همه ابعاد این شرکت به منصه ظهور برساند و در این 

راستا از دانش متخصصان داخلی بهره گیرد.
تعالی شرکت فوالد مبارکه نتایج متوازن در همه حوزه های 

مرتبط با سازمان و ذینفعانش را در بردارد
بنا بر این گزارش محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در 
ادامه و در جلسه اختتامیه ارزیابی تعالی سازمانی که در روز پنجشنبه 9 
دی ماه به صورت ویدئوکنفرانس با حضور ارزیابان و معاونین شرکت برگزار 
شد، در گفت وگو با خبرنگار فوالد گفت: از نگاه منصفانه و جامع ارزیابان 
این دوره تشکر می کنم. درعین حال از لطف خداوند متعال سپاسگزارم 
که در مجموعه ای کار می کنیم که سازمانی متعالی است و این موضوع را 
لطفی از جانب الهی به خودم و تمام همکارانم می دانم. ما در شرکت فوالد 
مبارکه با تیمی همراه هستیم که با انگیزه، دانا، مطلع و متعهد به سازمان 
هستند. تعالی این مجموعه نتایج متوازن در همه حوزه های مرتبط با 

سازمان و ذی نفعانش را در بردارد.
وی با اشاره به جمع بندی مقدماتی ارزیابان در جلسه اختتامیه گفت: به 
توصیه تیم ارزیابی، اولویت ما فقط تولید نخواهد بود و قطعا توسعه پایدار، 
نوآوری، سرمایه گذاری در سرمایه های انسانی و تعهد ما به سبز بودن 
صنعتمان و محیط زیست به عنوان یک صنعت الگو نیز مدنظر ما خواهد 
بود. امیدواریم با الگوگیری از بهترین ها مسیری را که تا اینجا طی شده نیز 
در ادامه دنبال کنیم و آموخته هایی را که در این دوره ارزیابی داشته ایم 
مدنظر داشته باشیم تا در آینده بیش از پیش مسیر تعالی را طی کنیم و 
دستاورد ارزشمندی برای فوالد مبارکه کسب کنیم تا افتخاری دیگر بر 

افتخارات این مجموعه افزوده شود.
فوالد مبارکه با ارزیایی مستمر فرصت های بهبود تولید را ارتقا 

می دهد
محمد ناظمی هرندی، معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه نیز در جلسه 
اختتامیه اظهار کرد: شرکت فوالد مبارکه همواره خود را در محک ارزیابی 
که بر  قرار می دهد تا فرصت های بهبود را شناسایی کند و ارتقا دهد؛ چرا

این باوریم این صنعت افتخار ملت است.
کنون فرایند ارزیابی به صورت مستمر  وی با بیان اینکه از سال 1382 تا
در شرکت فوالد مبارکه انجام شده است، افزود: حفظ تعالی سازمانی 
از دستیابی به آن مشکل تر است و تالش داشته ایم از سال 91 که برای 
اولین بار تندیس زرین تعالی سازمانی در کشور را کسب نمودیم با 
به کارگیری الگوها و رویکردهای موفق جهانی مسیر رشد و تعالی را 

حفظ کنیم.

ارائه نقشه استراتژیک فوالد مبارکه برای تبیین اهداف این 
شرکت در زنجیره ارزش فوالد

کید بر ضرورت پایداری تولید در فوالد مبارکه عنوان داشت: در  وی با تأ
راستای پایداری تولید و اطمینان بخشی به سهام داران و ذی نفعان 
شرکت فوالد مبارکه برای هرگونه چالش اعم از محدودیت انرژی و تأمین 

مواد اولیه پایدار چاره اندیشی و برنامه ریزی شده است.
معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه بیان کرد: در گزارشی که به تیم 
ارزیاب تقدیم شده نقشه استراتژیک فوالد مبارکه ارائه شده تا اهداف این 

شرکت در زنجیره ارزش فوالد و مزیت رقابتی آن تبیین شود.
همه  در  جامع  نگاهی  بر  مبتنی  سازمانی  تعالی  توجه 

حوزه هاست
معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه در جلسه اختتامیه نیز گفت: توجه 
و تمرکز مفهوم تعالی سازمانی بر این است که سازمان ها مبتنی بر نگاهی 
جامع در همه حوزه ها به صورت پایدار و با رعایت حقوق همه ذی نفعان 

اقدام کنند.
ناظمی هرندی افزود: در هفته ای که گذشت فوالد مبارکه مشغول 
فرایند ارزیابی تعالی سازمانی بر اساس مدل ملی تعالی سازمانی ویرایش 
1400 بود. توجه و تمرکز مفهوم تعالی سازمانی بر این است که همه 
برنامه ها و اقدامات سازمان با موضوعات مورد انتظار ذینفعان مختلف 

هم راستا باشد.
وی افزود: شرکت فوالد مبارکه از سال 82 که موضوع تعالی سازمانی در 
کشور شروع شد در این مسیر حرکت کرده و در سال های 91، 93 و 98 

موفق به کسب تندیس زرین تعالی گردیده است.
ناظمی هرندی خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه امسال نیز در این ارزیابی 
شرکت کرد و نهم دی ماه روز اختتامیه این فرایند بود و گزارش تیم 

ارزیابی ارائه شد.
وی در پایان گفت: واحد تضمین کیفیت شرکت فوالد مبارکه به عنوان 
تسهیل گر این ارزیابی ها، به خوبی ارزیابی را برگزار کرد که از این تیم و سایر 
همکاران در سازمان که در این برنامه حضور جدی داشتند تشکر می کنم. 
امیدواریم با استفاده از نکاتی که در ارزیابی ها به آن اشاره شد بتوانیم 

مسیر تعالی را با شتاب بیشتری ادامه دهیم.
فوالد مبارکه کاندیدای جایزه ملی تعالی

7 نفر از ارزیابان دبیرخانه جایزه ملی تعالی سازمانی، در قالب 42 نفر 
روز ارزیابی، تحقق شاخصه های الگوی ملی تعالی سازمانی را در فوالد 

مبارکه ارزیابی کردند.
سیامک شجاعی رئیس سیستم های مدیریت و سرآمدی در گفت وگو 
با خبرنگار فوالد در مورد ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی گفت: 
در این دوره از ارزیابی ها که از 4 تا 9 دی انجام شد، 7 نفر از ارزیابان 
از طرف دبیرخانه جایزه ملی تعالی سازمانی ایران حضور داشتند. 
نزدیک 42 نفر روز ارزیابی در قالب 20 جلسه ارزیابی به صورت آنالین 
در حوزه های تخصصی و براساس معیارهای مدل برگزار و با بیش از 50 
نفر از کارکنان در گروه های مختلف از رده های عملیاتی تا مدیریتی 

مصاحبه انجام شد.
بنا بر این گزارش،  در ابتدای جلسه اختتامیه رضا بهرامی به عنوان ارزیاب 
ارشد و آقایان نادر نعمت پور، حمید مقدم، جمال اسماعیلی، هادی 
خواجه، جعفر زنگنه و بهروز میرزایی به عنوان دیگر ارزیابان این جایزه به 

ترتیب به ایراد نکاتی پرداختند.

ک شدن  صنعت فوالد در تالش برای پا
به سوی استفاده از هیدروژن می رود

خبر بین الملل

بنا به گزارش جدید شرکت پژوهشی بلومبرگ ان.
ای.اف )BNEF(، با افزایش ۲۷۸ میلیارد دالر سرمایه گذاری 
در بخش فوالد، این صنعت می تواند تا سال ۲0۵0 تقریبا 
به طور کامل انتشار کربن خود را حذف کند. دولت ها و 
گازهای  انتشار  به صفررساندن  برای  که  شرکت هایی 
گلخانه ای خود تعهد داده اند تالش می کنند صنعت فوالد را 
وادار کنند تا سال ۲0۵0 انتشار خود را به صفر برساند. در 
چین، ژاپن، کره، و اتحادیه اروپا، تالش برای حذف کربن از 
برای  تالش  محوری  بخش  به  فوالد  تولید  چرخه 
به صفررساندن انتشار گازهای گلخانه ای )صفر خالص( 

تبدیل شده است.
کربن: مسیری به سوی صفر خالص«  گزارش »فوالد بدون 
راه هایی برای تولید سودآور و با انتشار اندک کربن ارائه می کند 
و توضیح می دهد که چگونه می توان با ترکیب کاهش هزینه 
ک و ارزان، و افزایش بازیافت انتشار  سوخت هیدروژنی، برق پا
گازهای گلخانه ای را در عین افزایش مجموع خروجی به صفر 

خالص رساند.
تا سال 2050، می توان استفاده از سوخت هیدروژنی را به 
ارزان ترین روش تولید فوالد تبدیل کرد و 31 درصد از بازار را به 
آن اختصاص داد. درعین حال، 45 درصد از تولید می تواند 
با استفاده از مواد بازیافتی انجام شود. بخش باقیمانده به 
کارخانه های قدیمی تر زغال سوز اختصاص خواهد داشت که 
به سامانه های جداسازی کربن و فرایندهایی نوآورانه برقی برای 
تصفیه سنگ آهن و تبدیل آن به آهن و فوالد مجهز شده باشند. 
این فرایند مستلزم تغییرات گسترده در نوع کوره ها و سوخت 

مورداستفاده در تولید فوالد است.
امروزه، حدود 70 درصد از فوالد در کوره های بلند زغال سوز، 
25 درصد با استفاده از قراضه در کوره های الکتریکی، و 5 درصد 
طی فرایندهای جدیدتر و معموال با استفاده از گاز طبیعی )با 
عنوان آهن احیاء شده مستقیم یا DRI( تولید می شود. تبدیل 
بخش قابل توجهی از تولید به تولید هیدروژنی مستلزم احداث 
کارخانجات DRI بیشتر و کوره های الکتریکی بیشتر است. در 
این سناریو، استفاده از کوره های بلند به 18 درصد از ظرفیت 

کل تولید کاهش می یابد.
صنعت فوالد نباید تا دهه 2040 برای شروع تغییرات خود صبر 
کند. در ده سال آینده، احتماال شاهد گسترش عظیم ظرفیت 
فوالدسازی برای تأمین تقاضای اقتصادهای درحال توسعه، 
مانند هند، خواهیم بود. کارخانجات جدید امروز رتروفیت های 
فردا خواهند بود. راه اندازی کارخانجات مصرف کننده گاز 
طبیعی به تولیدکنندگان امکان خواهد داد که با رتروفیت کردن 
آن ها جهت سوزاندن هیدروژن در دهه های 2030 و 2040 به 

کم هزینه ترین ظرفیت های تولیدی دست پیدا کنند.
اما ادامه احداث کارخانجات زغال سوز موجب خواهد شد که 
تولیدکنندگان تا سال 2050 تنها گزینه هایی نامطلوب پیش رو 

داشته باشند.
بنابراین گزارش، برای انجام این تغییر، صنعت فوالد باید پنج 
اقدام کلیدی انجام دهد: 1( افزایش بازیافت فوالد، به ویژه 
ک برای کوره های الکتریکی؛ 3(  در چین؛ 2( خرید انرژی پا
طراحی تمام ظرفیت های جدید با سوخت هیدروژنی یا 
آماده جداسازی کربن؛4(  آغاز ورود هیدروژن به کارخانجات 
ک؛  زغال سوز و گازسوز موجود جهت کاهش هزینه هیدروژن پا

5( رتروفیت کردن یا بستن تمام کارخانجات زغال سوز تا 2050.
ک از هیدروژن و کوره های الکتریکی مستلزم مقادیر  تولید فوالد پا
ک و رفتن به سراغ سنگ آهن هایی با گرید باالتر  عظیم انرژی پا
است. این مسئله می تواند محل تولید بخش اعظم فوالد را 

تغییر دهد یا انقالبی در صنایع معدنی ایجاد کند.
روسیه و برزیل هر دو هم به منابع سنگ آهن با کیفیت باال و 
ک دسترسی دارند. عالوه بر این، بر  هم به مقادیر زیادی برق پا
اساس پژوهش های بلومبرگ ان.ای.اف، انتظار می رود که تا 
2030 تولید هیدروژنی در برزیل یکی از کم هزینه ترین تولیدها 
باشد. آفریقای جنوبی و هند هر دو ذخایر سنگ آهن خوبی 
ک کم هزینه تولید کنند.  دارند و می توانند مقدار زیادی برق پا
اما استرالیا، که به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده سنگ آهن جهان 
گر برای  در حال حاضر سنگ هایی با گرید پایین تر تولید می کند، ا
خرید تجهیزاتی جهت ارتقاء محصوالت خود سرمایه گذاری 

نکند، جایگاه خود را در زنجیره تأمین از دست خواهد داد.
که  می دهند  نشان  ان.ای.اف  بلومبرگ  برآوردهای 
ک جدید و رتروفیت هایی که باهدف کاهش  ظرفیت های پا
انتشار گازهای گلخانه ای انجام می شوند برای صنعت 278 
میلیارد دالر بیشتر از رشد ظرفیت به روش های معمول هزینه 
در بر خواهد داشت. این در مقابل 172 تریلیارد دالری که 
BNEF برای کربن زدایی از بخش انرژی جهان برآورد کرده عدد 
کوچکی است. بخش اعظم هزینه های موردنیاز برای تبدیل 
ک مربوط به بخش عملیات است تا هزینه های  تولید فوالد پا

سرمایه ای.
 BNEF ک ضروری است و بنابراین، کاهش هزینه هیدروژن پا
تخمین می زند که تا سال 2050، در بیشتر بخش های جهان، 
این هزینه با کاهشی 80 درصدی به کمتر از 1 دالر در هر کیلوگرم 
ک هم راه حلی به صرفه و فوری است.  خواهد رسید. بازیافت پا
ک تولید  فوالدی که با استفاده از انرژی الکتریکی 100 درصد پا
شده باشد برای مطابقت با هزینه های مواد بازیافتی، امروز 
به 5 درصد بیمه نیاز خواهد داشت. تا سال 2050، با کاهش 
ک، مقدار این حق بیمه به کمتر از 1 درصد  هزینه های برق پا

خواهد رسید.

فلسفه شکل گیری شرکت فوالد مبارکه براساس پیشرو بودن در صنعت کشور است
مدیرعامل فوالد مبارکه در آیین ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی:

تقدیر از کارکنان شاغل و بازنشسته مسیحی شرکت فوالد مبارکه بازدید دانشجویان دانشگاه امام صادق )علیه السالم(  از شرکت فوالد مبارکه ، هشتم دی ماه
به مناسبت میالد حضرت مسیح و سال نو میالدی ، هفتم دی ماه

بازدید دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف
 از شرکت فوالد مبارکه، دهم دی ماه

عکس نوشت

 شرکت فوالد مبارکه همواره خود 
را در محک ارزیابی قرار می دهد تا 
فرصت های بهبود را شناسایی کند 
که بر این باوریم این  و ارتقا دهد؛ چرا

صنعت افتخار ملت است
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خبر  کوتاه

مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست فوالد 
ح نظام جامع سالمت فوالد  مبارکه از عملیاتی شدن طر

مبارکه در آینده ای نزدیک خبر داد.
و  ایمنی  حرفه ای،  بهداشت  مدیر  مدرسی فر،  حسین 
محیط زیست شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با رادیوم فوالد 
اظهار کرد: فلسفه وجودی واحد بهداشت حرفه ای، ایمنی 
و محیط زیست )HSE( حفظ سالمت نیروی انسانی در همه 
ابعاد است. این بخش در تالش است تا پس از 30 سال فعالیت 

و بازنشستگی، افراد به صورت فعال  به  زندگی خود ادامه دهند.
وی با اشاره به شیوع کرونا طی 2 سال گذشته و اقدامات شرکت 
فوالد مبارکه در راستای مقابله با این ویروس افزود:  در برهه ای 
به دلیل حضور نداشتن بخشی از نیروهای سازمان، تصمیم بر 

آن شد که حق حضور بیشتری به کارکنان شیفت تعلق گیرد.
کسن کرونا را دریافت  کارکنان فوالد مبارکه دز سوم وا

کنند
مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد 
مبارکه خاطرنشان کرد: پس از گذر از این مرحله و رسیدن به نیمه 
آذرماه امسال، با توجه به رسیدن به وضعیت آبی و سالم در کل 

کشور، محدودیت های اعمال شده در شرکت را کاهش دادیم.
کسن  وی با بیان اینکه کارکنان شرکت فوالد مبارکه باید دز سوم وا
کرونای خود را دریافت کنند، اذعان داشت: هدف ما تأمین 
سالمتی نیروی کار است که در همین راستا برنامه های مختلفی 
برای ارتقای وضعیت ایمنی در فوالد مبارکه اندیشیده شده است.
مدرسی فر با بیان اینکه طی 10 سال گذشته 2 برنامه پنج ساله 
ارتقای ایمنی در شرکت فوالد مبارکه اجرا شده که برنامه پنج ساله 
کید کرد: این برنامه ها که  دوم آن در پایان 1400 به اتمام می رسد، تأ
با همت همکاران و حمایت مدیریت سازمان اجرا شد، به مراتب 

وضعیت ما را نسبت به 10 سال گذشته بهبود بخشیده است.
ارتقای ایمنی در فوالد مبارکه خط پایانی ندارد

وی ادامه داد: در همین راستا برنامه پنج ساله سوم هم در حال 
که ارتقای ایمنی مثل کیفیت، انتها و خط پایانی  تهیه است، چرا
ندارد. رویکرد برنامه پنج ساله سوم ارتقای ایمنی یا »ایمنی 
فرایند« است.این برنامه شیوه جدیدی برای کنترل مخاطرات و 
حوادث در واحدهای تولیدی است و  فوالد مبارکه جزو نخستین 
شرکت هایی در دنیاست که در این مسیر گام برمی دارد. مجموع 
اقدامات واحد بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست شرکت 
 HSE فوالد مبارکه باعث شده در بخش ایمنی و دیگر بخش های

جزو اولین ها باشیم.
وی عنوان کرد: ضریب تکرار حوادث در فوالد مبارکه به میزان 
0.7 است که در کل فوالدسازان دنیا عدد بسیار خوبی  است؛ 
همچنین ضریب شدت حوادث در فوالد مبارکه 0.127 است که 

عددی دست نیافتنی برای بسیاری از فوالدسازان در دنیاست.
فوالد مبارکه در ارائه خدمات درمانی تفاوتی برای 

پیمانکاران قائل نمی شود
مدرسی فر با بیان اینکه اعتماد بین مدیریت فوالد مبارکه و 
کارکنان، اعتمادی دوجانبه است، گفت: همه ساله در خصوص 
رضایت از عملکرد سرمایه های انسانی و سازمان دهی، نظرسنجی 
صورت می گیرد و واحد HSE یکی از این واحدهاست؛ فوالد مبارکه 
میان کارکنان خود و پیمانکاران تفاوتی قائل نمی شود و معتقد 

است سالمتی پیمانکاران، سالمتی کارکنان خودش است.
وی با بیان اینکه پیمانکاران فوالد مبارکه هم مانند سایر کارکنان 
کید  این شرکت، خدمات تکمیلی درمانی را دریافت می کنند، تأ
کرد: خدمات دندانپزشکی پیمانکاران سال گذشته عملیاتی شد 

و این عزیزان در صورت لزوم از این پشتوانه برخوردارند.
سالمت سرمایه های انسانی خط قرمز   ما   است

مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد 
مبارکه با بیان اینکه خط قرمز ما سالمت سرمایه های انسانی فوالد 
است، اظهار داشت: به دلیل اهمیت سالمت کارکنان، پیش از 
شروع کار، برنامه HSE را در اختیار کارفرمایان قرار می دهیم و هر 
گر پیمانکاری  3 و 6 ماه یک بار عملکرد آن ها را ارزیابی می کنیم و ا
اصول ایمنی، بهداشت و محیط زیست را رعایت نکند، فعالیتش 

را متوقف خواهیم کرد.
وی با اشاره به معاینات پزشکی منظم کارکنان و پیمانکاران 
در شرکت فوالد مبارکه اضافه کرد: از حدود 3 ماه پیش به طور 
رسمی معاینات طب کار پس از درگیری با شیوع ویروس کرونا 
در فوالد مبارکه از سر گرفته شده که مسئولیت برنامه ریزی آن بر 
عهده واحد امور کارکنان فوالد مبارکه است؛ بدیهی است پس از 
انجام این معاینات، اقدامات الزم اعم از ارجاعات خاص به منظور 

حصول اطمینان از وضعیت سالمتی افراد انجام می شود.
 عملیاتی شدن طرح نظام جامع سالمت فوالد مبارکه
ح نظام جامع سالمت در آستانه  مدرسی فر با بیان اینکه طر
کارکنان و  ح،  گفت: با اجرای این طر عملیاتی شدن است، 
خانواده هایشان زیر چتر حمایتی سالمت فوالد مبارکه هستندو 

به گروه پزشکی مدنظرشان دسترسی 24 ساعته دارند.
وی در پایان بیان کرد: این مسئله هم گام بسیار ارزشمندی برای 
تضمین سالمت کارکنان و خانواده های آن ها در فوالد مبارکه 
ح به زیرساخت های الزم نیاز  خواهد بود. البته اجرای این طر
دارد، زمان اجرای آن به زودی اطالع رسانی خواهد شد.همچنین 
بیمارستان بسیار مجهزی هم با حمایت مدیرعامل فوالد مبارکه 
در حال آماده سازی است تا کارکنان دغدغه ذهنی برای مراجعه 

کز درمانی نداشته باشند. به مرا

ح نظام جامع سالمت فوالد مبارکه در  طر

آستانه عملیاتی شدن

گفت:  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس 
منطقه ویژه اقتصادی المرد مزیتی برای شتاب بخشی به توسعه 
کنون چندین مجوز برای فعال سازی  که هم ا استان است 
بخش های مربوط به صنایع شیمیایی و پتروشیمی در این منطقه 
صادر شده تا با ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در این شهرستان، 
کشور قرار دهد. ظرفیت صنعتی مناسبی در اختیار 

به گزارش پیام آوران معدن و فوالد، حسن خلج طهرانی مدیرعامل 
منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس از برنامه سرمایه گذاری 3500 میلیارد 
تومانی ایمیدرو به منظور تأمین زیرساخت های سایت توسعه منطقه ویژه 
خلیج فارس خبر داد.
وی گفت: در راستای رسالت اصلی منطقه ویژه خلیج فارس، زیربناهای 
الزم به منظور جذب سرمایه گذاران را با تأمین مالی ایمیدرو در دستور کار 
قرار داده ایم.

 خـبــــــــــــــــــر      

مجوز فعال سازی صنایع شیمیایی در منطقه ویژه 
اقتصادی المرد صادر شد

برنامه سرمایه گذاری ایمیدرو برای توسعه 
زیرساخت های منطقه ویژه خلیج فارس

ترین امتیاز میان   شرکت فوالد مبارکه با کسب باال
۷۶ شرکت صنعتی، به عنوان سازمان پاسخگو و 
مسئولیت پذیر حوزه سالمت کشور با چشم انداز 
بهبود و توسعه مستمر فرایندهای سالمت محور، موفق به دریافت 

تندیس زرین چهارمین جشنواره ملی صنعت سالمت محور گردید.
حسین مدرسی فر مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست شرکت 
فوالد مبارکه در حاشیه چهارمین جشنواره ملی صنعت سالمت محور در 
گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: این جشنواره با رویکرد ارتقای سالمت 
صنایع تولیدی و خدماتی و معرفی سازمان های پاسخگو و مسئولیت پذیر 
حوزه سالمت کشور، با چشم انداز بهبود و توسعه مستمر فرایندهای 
سالمت محور 7 دی ماه 1400 با حضور مقامات عالی و مسئولین سالمت 

در مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی کشور برگزار شد.
وی افزود: هدف از برگزاری این جشنواره پایش، رتبه بندی، اعتباربخشی و 
تشویق مجموعه ای متعهد به امر سالمت و تشکیل کارگروه های تخصصی 

سالمت محور در صنایع تولیدی و خدماتی و همچنین فرهنگ سازی 
در جهت تغییر نگرش صنایع در راستای ارتقای سالمت و بهداشت 
کشور است که با همکاری و همراهی جوامع دانشگاهی، انجمن های 
علمی و حمایت سازمان های متولی سالمت کشور در تالش است، 

سالمت محوری را در مرکز توجه اولویت سیاست سازمان ها قرار دهد.
مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: واحدهای نمونه و منتخب کشور در طرح شناسایی و 
پس از گذراندن دوره های آموزشی پایش و رتبه بندی گردیده و در پایان 
76 سازمان متعهد به امر سالمت از طریق رسانه های مختلف به عموم 
مردم معرفی شدند؛ بخش دوم جشنواره با رویکرد ارتقای سالمت صنایع 
تولیدی و خدماتی از ابتدای سال 1400 فعالیت خود را آغاز کرد که در آن 
بیش از 50 سازمان صنعتی، تولیدی و خدماتی مشارکت کردند و در پایان 

32 مجموعه وارد بخش رقابتی و ارزیابی جشنواره شدند.
وی ادامه داد: از مهم ترین اقدامات صورت گرفته در این دوره، برگزاری 

نشست های تخصصی با موضوعات تشریح مفهوم صنعت سالمت محور، 
تفسیر مدل ارزیابی و مشاوره علمی از سوی دبیرخانه جهت آشنایی 
هرچه بیشتر مجموعه های حاضر با شاخص های ارزیابی سالمت محور 

بوده است.
مدرسی فر اذعان داشت: همچنین، جهت ارائه راهکارهای دقیق تر، 
همراهی مؤثرتر و صحه گذاری فرایند ارزیابی، از 10 واحد برتر و داوطلب 
گزارش آن نیز به  در صنایع مختلف بازدید حضوری به عمل آمد و 
هیئت داوران ارائه و در راستای بهبود و ارتقای سالمت به سازمان ها 

توصیه های الزم صورت گرفت.
وی در پایان اضافه کرد: شرکت فوالد مبارکه با کسب باالترین امتیاز 
میان 76 شرکت صنعتی، به عنوان سازمان پاسخگو و مسئولیت پذیر 
حوزه سالمت کشور با چشم انداز بهبود و توسعه مستمر فرایندهای 
سالمت محور، موفق به دریافت تندیس زرین چهارمین جشنواره ملی 

صنعت سالمت محور گردید.

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه گفت:از رسانه ها 
انتظار داریم  با روایت توانمندی ها و دستاوردهای 
فوالد مبارکه به عنوان صنعت استراتژیک کشور، 

احساس غرور و امید را به جامعه تزریق کنند.
به گزارش خبرنگار فوالد، نشست هم اندیشی مدیر روابط عمومی 
شرکت فوالد مبارکه با رسانه های شهرستان های مبارکه و لنجان 

برگزار شد.
در این نشست، هادی نباتی نژاد، مدیر روابط عمومی شرکت فوالد 
مبارکه ضمن تسلیت به مناسبت ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا 
)سالم اهلل علیها( اظهار کرد: در راستای تداوم سلسله جلسات منظم روابط 
عمومی شرکت فوالد مبارکه با اصحاب محترم رسانه، فرصت دیگری 

فراهم شد تا با اصحاب رسانه شهرستان مبارکه دیداری صورت گیرد.
مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه با اشاره به برگزاری جلسات متعدد روابط 
عمومی این شرکت با فعاالن رسانه ای سراسر کشور خاطرنشان کرد: حجم 
گسترده ای از ارتباطات رسانه ای میان روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه 

و رسانه های کشور شکل گرفته است.
فوالد مبارکه گرداننده چرخ اقتصادی کشور است

وی با بیان اینکه سعی ما همواره در راستای برقراری ارتباط مؤثر و دائمی با 
رسانه ها بوده است، اما متأسفانه به دلیل محدودیت های دوران شیوع 
ویروس کرونا، دیدارهای حضوری با رسانه ها کاهش پیدا کرد، اذعان 
داشت: حمایت رسانه ها از فوالد مبارکه به عنوان یک صنعت ملی، امری 
که این صنعت در همه عرصه ها خوش  بسیار ضروری و مهم است؛ چرا

درخشیده و به نوعی گرداننده چرخ اقتصادی کشور است.
کید بر اهمیت و جایگاه ویژه فوالد مبارکه در کشور ادامه داد:  نباتی نژاد با تأ
حمایت از مجموعه های رسانه ای، فرهنگی و تبلیغاتی در دستور کار روابط 
عمومی شرکت فوالد مبارکه است، اما این نکته را هم باید در نظر داشت که 
با رشد فزاینده رسانه ها در کشور، برقراری ارتباط مستمر و مداوم با همه 

رسانه ها در یک بازه زمانی محدود امکان پذیر نیست.
باید به فوالد مبارکه نگاه ملی داشت

وی با بیان اینکه باید به فوالد مبارکه نگاه ملی داشت، تصریح کرد: 
اطالع رسانی درخصوص مسئولیت های اجتماعی فوالد مبارکه از 
که این شرکت حمایت های خود را  اهمیت زیادی برخوردار است؛ چرا
در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و ورزشی از شهرستان مبارکه 
دریغ نکرده و انتظار ما از رسانه های این شهرستان بازتاب و انعکاس این 

فعالیت هاست.
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه با اشاره به نقش ویژه رسانه ها 
در بازتاب سرآمدی فوالد مبارکه در بهینه سازی مصرف آب در میان 
فوالدسازان جهان گفت: اطالع رسانی صحیحی از میزان مصرف آب 
فوالد مبارکه صورت نگرفته که انتظار می رود رسانه ها در انعکاس اقدامات 
مؤثر این شرکت در خصوص صرفه جویی در مصرف آب اهتمام بیشتری 

داشته باشند.

ضرورت روایت دستاوردهای فوالد مبارکه برای تزریق امید به 
جامعه

 بنا بر این گزارش، مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه در نشست 
هم اندیشی با رسانه های شهرستان لنجان و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی این شهرستان با بیان اینکه فوالد مبارکه یک افتخار ملی است و 
نقش رسانه ها در روایت توانمندی ها و دستاوردهای این صنعت ضروری 
است، اظهار کرد: فوالد مبارکه به عنوان صنعت استراتژیک کشور، نیازی 
به بازاریابی و تبلیغات برای جلب مشتری ندارد، اما همواره از رسانه ها 
خواسته و می خواهد که با روایت توانمندی ها و دستاوردهایش، احساس 

غرور و امید را به جامعه تزریق کنند.
تعامل با رسانه ها براساس شیوه نامه ارزیابی رسانه ها

وی با بیان اینکه انتظارات رسانه ها از شرکت فوالد مبارکه باید منطقی 
باشد، افزود: افزایش و گسترش رسانه ها در کشور باعث شده که فوالد 
مبارکه برای تعامل با آن ها براساس معیارهای ارزیابی وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی عمل کند.
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه ادامه داد: در همین راستا روابط 
عمومی شرکت فوالد مبارکه از مردادماه 1400 شیوه نامه ای برای ارزیابی 
رسانه ها و تعامل با آن ها تدوین کرد تا از هرگونه رفتار سلیقه ای در برابر 
گر در این مسیر اشکاالتی وجود دارد، رسانه ها  رسانه ها اجتناب شود و ا

هستند که باید درصدد ارتقای امتیاز کیفی خود باشند.
سهم بسزای صنایع در کمک به اقتصاد و اشتغال کشور

وی با اشاره به بازدید اصحاب رسانه از خطوط تولید شرکت فوالد مبارکه در 
راستای آشنایی با سازگاری این صنعت با محیط زیست گفت: رویکردهای 
فوالد مبارکه در تأمین آب و تصفیه پساب در خاورمیانه و جهان کم نظیر 
است؛ بهینه سازی مصرف آب در فرایندهای تولید، جمع آوری و انتقال 
پساب شهری، تصفیه و بازچرخانی پساب صنعتی شرکت عالوه بر کاهش 
وابستگی فوالد مبارکه به آب خام، به ارتقای سطح بهداشت و حفظ 
محیط زیست منطقه منجر شده و رسانه ها می توانند پس از بازدیدی که 

داشته اند، اقدامات مهم زیست محیطی فوالد مبارکه را انعکاس دهند.
گاهی رسانی منصفانه به جامعه  نباتی نژاد با بیان اینکه وظیفه رسانه ها، آ
کید بر ضرورت تولید محتوای رسانه ای به ویژه در حوزه صنعت و  است، با تأ
صنایع فوالدی خاطرنشان کرد: طی ماه های اخیر هجمه هایی بر صنایع 
کشور وارد شده و این در حالی است که صنایع علی رغم نیاز به انرژی و 

مصرف آن، سهم بسزایی در کمک به اقتصاد و اشتغال کشور دارند.
فرهنگ سازی برای مصرف بهینه انرژی در بخش خانگی یکی 

از رسالت های خطیر رسانه هاست
کید بر ضرورت فرهنگ سازی در خصوص مصرف بهینه انرژی در  وی با تأ
بخش خانگی اذعان داشت: ترویج این فرهنگ یکی از رسالت های خطیر 
که مصرف بیش ازاندازه انرژی در بخش خانگی موجب  رسانه هاست؛ چرا
اتالف منابع کشور خواهد شد، اما در بخش صنعت، موجب اعتالی 

اقتصاد کشور می شود.

مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه شرکت فوالد مبارکه 
کنون در مسیر صنعت سبز حرکت کرده است، تصریح  از بدو تأسیس تا
کرد: احداث تصفیه خانه صنعتی، ارتقای تصفیه خانه استحصال پساب 
شهرهای اطراف ازجمله اقدامات زیست محیطی شرکت فوالد مبارکه در 
آینده نزدیک است، اقداماتی که میان فوالدسازان جهان سرآمد بوده و 

رسانه ها باید در انعکاس آن یاری رسانند.
علی محمد حبیب اللهی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
لنجان نیز در این دیدار ضمن قدردانی از روابط عمومی فوالد مبارکه برای 
فراهم کردن فرصت بازدید رسانه ها از خطوط تولید این شرکت اظهار کرد: 
وظیفه خود می دانیم که از صنعت کشورمان حمایت کنیم و در خصوص 

فعالیت های صنایع روشنگری کنیم.

 اسماعیل احمدی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان مبارکه 
نیز ضمن تقدیر از عملکرد روابط عمومی فوالد مبارکه در راستای تقویت 
تعامالت با رسانه ها، از فراهم کردن زمینه بازدید اصحاب رسانه شهرستان 

مبارکه از خطوط تولید فوالد مبارکه قدردانی کرد.
سید رسول موسوی، معاون فرهنگی شهرداری مبارکه نیز در این نشست 
با اشاره به اهمیت مقوله فرهنگ و جایگاه رسانه، آمادگی شهرداری 
مبارکه برای تعامل سازنده و اجرای برنامه های فرهنگی مشترک با فوالد 

مبارکه را اعالم کرد.
همچنین در این نشست خبرنگاران شهرستان های مبارکه و لنجان 
به بیان دیدگاه های خود درباره بزرگ ترین فوالدساز خاورمیانه 

پرداختند.

فوالد مبارکه موفق به دریافت تندیس زرین جشنواره ملی صنعت سالمت محور شد
در رقابت با 76 شرکت صنعتی محقق شد؛

کید کرد: مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در دیدار با رسانه های شهرستان های مبارکه و لنجان تأ

یق امید به جامعه ضرورت روایت دستاوردهای فوالد مبارکه برای تزر

 مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست فوالد مبارکه
 در گفت وگو با رادیوم فوالد خبر داد:
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بیانیه فرماندهی و بسیجیان حوزه شهید 
موحدیان شرکت فوالد مبارکه به مناسبت 

یوم اهلل نهم دی ماه

ثبت ۳2 قرارداد جدید سرمایه گذاری در منطقه
 اقتصادی خلیج فارس

تالش برای دست یابی به تجارت 2۰ میلیارد دالری 
میان ایران و عراق

گفت: ایران و عراق  رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق 
درصدد اجرای چندین پروژه مشترک و برقراری سیاست های 
حجم  بر  هم  اساس،  همین  بر  هستند.  جدیدی  تجاری 
تجاری  توازن  هم  و  شد  خواهد  اضافه  طرف  دو  مبادالت 
میلیارد   ۲0 هدف  تا  می شود  برقرار  کشور  دو  میان  متوازنی 
دالری تجاری محقق شود.

با اجرای برنامه های توسعه ای و تأمین زیرساخت ها در منطقه ویژه 
اقتصادی خلیج فارس، تعداد قراردادهای جدید سرمایه گذاری در 
کنون به 3۲ مورد رسید. این منطقه طی سال ۹۹ تا
حسن خلج طهرانی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، 
کرد: در حال حاضر 16 واحد صنعتی در حوزه های زنجیره  عنوان 
فوالد، آلومینیوم و مواد پتروشیمی در حال تولید محصول هستند.

خبر کوتاه

خبــــــــــــــــــر    

مدیر حمل ونقل و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه از 
ثبت رکورد حمل جاده ای مواد اولیه در فوالد مبارکه 

خبر داد.
رسول شفیع زاده مدیر حمل ونقل و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه در 
گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: حمل مواد اولیه موردنیاز فوالد مبارکه 
مشتمل بر کنسانتره )نرمه و زبره(، گندله، آهن اسفنجی و بریکت از حدود 
20 منبع در سراسر کشور، با برنامه ریزی و مدیریت واحد حمل مواد و 
محصوالت در مجموعه حمل ونقل و پشتیبانی این شرکت به روش های 

ریلی، جاده ای و ترکیبی صورت می گیرد.
وی افزود: محدودیت های موجود در حمل ریلی ازجمله محدودیت در 
نیروی کشش راه آهن سراسری و عدم اتصال برخی منابع به شبکه ریلی و 
همچنین عدم امکان حمل ریلی برخی از مواد اولیه مانند آهن اسفنجی 
باعث شده بخشی از مواد اولیه فوالد مبارکه از طریق جاده و به وسیله 

کامیون حمل شود.
مدیر حمل ونقل و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: با 
برنامه ریزی های صورت گرفته در سال جاری، علی رغم محدودیت های 
یادشده،شاهد ثبت رکورد حمل ریلی و جاده ای مواد اولیه به میزان 

حدود 1میلیون و 200 هزارتن در آبان ماه و حمل جاده ای مواد اولیه به 
میزان 543 هزارتن در آذرماه، برای نخستین بار از ابتدای بهره برداری 

شرکت بوده ایم.
وی اذعان داشت: ثبت رکورد حمل جاده ای، شرکت فوالد مبارکه را در 
کاهش وابستگی به حمل ریلی با توجه به محدودیت های زیرساختی در 
آن بخش توانمند کرده و پایداری تأمین مواد اولیه موردنیاز شرکت را به 
همراه دارد؛ ثبت رکوردهای یادشده با هم فکری، همدلی و تالش کلیه 
عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین مواد اولیه محقق شده که از کلیه این عوامل 

تقدیر به عمل می آید.
میررسول میراسدی رئیس حمل مواد اولیه و محصوالت فوالد مبارکه نیز 
در این خصوص بیان کرد: حمل جاده ای مواد اولیه که از مبادی مختلف 
در سراسر کشور انجام می گیرد، یکی از فرایندهای مهم واحد حمل مواد 

و محصوالت در مجموعه حمل ونقل و پشتیبانی فوالد مبارکه است.
وی با بیان اینکه حمل جاده ای بیش از 543 هزار تن مواد اولیه در آذرماه 
سال جاری توسط حدود 21 هزار کامیون، دستاورد بسیار ارزشمندی 
است، ادامه داد: جذب کامیون توسط شرکت های حمل ونقل جاده ای 

طرف قرارداد جهت بارگیری و حمل انجام می گیرد.

رئیس حمل مواد اولیه و محصوالت شرکت فوالد مبارکه در پایان ابراز 
داشت: تالشگران واحدهای حفاظت فیزیکی، قراردادهای خرید، امور 
مالی، خرید مواد اولیه، آهن سازی و توزین در کسب این رکورد باارزش 
نقش مؤثری داشتند که امیدواریم با تداوم رکوردهای حمل مواد اولیه 

فوالد مبارکه، نقشی در اعتال و رشد این بنگاه صنعتی داشته باشیم.

 معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه از تولید انبوه 
تختال با ضخامت 300 میلی متر توسط فوالد مبارکه 
خبر داد و این دستاورد را گام بلند دیگری در راستای 

خودکفایی در صنعت نفت و گاز کشور دانست.
کبری محمدی، معاون بهره برداری  به گزارش خبرنگار فوالد، عباس ا
فوالد مبارکه بابیان این که تختال با ضخامت 300 میلی متر در این شرکت 
به تولید انبوه رسیده است، اظهار کرد: تولید انبوه تختال با ضخامت 300 
میلی متر برای نخستین بار در کشور توسط فوالد مبارکه رقم خورده است.

وی افزود: در جریان تولید این محصول، ماشین ریخته گری شماره 5 
ناحیه فوالدسازی شرکت فوالد مبارکه که طراحی، نصب و راه اندازی آن 
جهت تولید تختال با ضخامت های 200، 220 و 250 میلی متر بوده است، 
با تکیه بر توان متخصصان داخلی، تختال با ضخامت 300 میلی متر را 

تولید کرده و توانایی تولید تختال در عرض 900 تا 2025 را نیز دارد.
معاون بهره برداری فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: ماشین ریخته گری 
شماره 5 ناحیه فوالدسازی شرکت فوالد مبارکه عالوه بر قابلیت تولید 
این محصول با چنین ضخامتی، این امکان را به ما می دهد تا بتوانیم 

تختال موردنیاز برای تولید لوله های مخصوص انتقال نفت و گاز با قطر 
باال را تولید کنیم.

وی اذعان داشت: وقتی ضخامت تختال بیشتر می شود، نوردکار 
می تواند به خواص مکانیکی و فیزیکی الزم در این پلیت دست پیدا کند 
و تختال با ضخامت 300 میلی متر را به ورقی با عرض 4.5 متر تبدیل کند 
کسین است که قابلیت نورد با این  که در این زمینه فقط شرکت فوالد ا

ویژگی ها را در کشور دارد.
قاسم خوشدل پور مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت 
فوالد مبارکه نیز در این خصوص بابیان این که ورق تولیدشده از این 
تختال برای ساخت لوله های با قطر باال )یعنی 56 اینچ و بیشتر( استفاده 
خواهد شد، تصریح کرد: تختال با ضخامت 300 میلی متر برای نخستین 
بار است که به صورت انبوه توسط فوالد مبارکه تولید می شود؛ این 
محصول در دی ماه سال 1399 برای نخستین بار به صورت آزمایشی 
به مقدار 3 ذوب در این شرکت تولید و همه آزمایش های موردنیاز روی 

آن انجام شد.
وی عنوان داشت: تختال با ضخامت 300 میلی متر در شرکت فوالد 

کسین خوزستان مورد آزمایش های الزم قرار گرفته و آنالیزهای کمی و  ا
کیفی آن نیز مشخص شده است؛ درنهایت برای تختال با ضخامت 300 
میلی متر ثبت سفارش صورت گرفته و روز یکشنبه 5 دی ماه 1400 تولید 

انبوه تجاری این محصول آغاز شده است.
مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم ادامه داد: لوله های قطور 
موردنیاز در انتقال خطوط نفت و گاز که با ورق های نوردشده تختال 
با ضخامت 300 میلی متری فوالد مبارکه تولید می شوند، کامال وارداتی 
بوده و حتی کشورهای خارجی حاضر به فروش پلیت این لوله به کشور 

ما   نمی شدند.
وی در پایان اضافه کرد: با توجه به اینکه ایران کشوری نفت خیز است 
و پروژه های نفتی زیادی در آن در حال اجراست، تولید این محصول 
خاص ما را از واردات آن بی نیاز کرده و به همین خاطر نقش بسزایی 
کشور خواهد داشت؛ بر همین اساس تولید انبوه  در خودکفایی 
تختال با ضخامت 300 میلی متر توسط فوالد مبارکه گام بلند دیگری 
برای بی نیازی کشور از واردات لوله های مخصوص انتقال نفت و گاز 

خواهد بود.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
»یَا أَیَُها الَِذیَن آَمُنواْ أَِطیُعواْ اهللَ َوأَِطیُعواْ الَرُسوَل َوأُْولِی األَْمِر 

ِمنُکْم…« )سوره مبارکه نساء: ۵۹(
فتنه گران در سال 1388 سرمایه گذاری عظیمی کرده بودند تا 
با هر حربه ای جمهوریت و اسالمیت نظام مقدس جمهوری 
اسالمی را زیر سؤال برند و به میثاق مقدس امت شریف اسالمی با 
رهبر معظم انقالب اسالمی لطمه وارد سازند و این پیوند مبارک را 
خدشه دار کنند؛ غافل از اینکه با افشا شدن دست پلیدشان، مردم 
والیت مدار و بصیر ایران اسالمی، آرام نمی نشینند و این گونه بود 
که حتی آن دسته از مردمی که در برهه ای از زمان، فریب فتنه گران 
دست نشانده دشمن یا هواپرستان خودخواه را خورده بودند، 
تمام قد پشت ولی زمانشان ایستادند و به اهالی پلید فتنه نشان 
دادند که ساحت ولی فقیه )مدظله العالی( خط قرمز بی عبور هر 
ایرانی شرافتمند است؛ این گونه بود که مردم معتقد به هر حزب و 
سلیقه ای، فاصله ها را کم کردند و به تجدیدپیمانی خودجوش 
و مبارک با ولی زمانشان پرداختند و درنهایت این طنین باشکوه 
صدای رسای ملت بود که کوس رسوایی فتنه و فتنه گران را در 

عالم نواخت و ایشان و اعوان وانصارشان را یکسره بر باد فنا داد.
نهمین روز از دی ماه 88 به پاس این قیام خودجوش مردمی با 
عنوان روز »بصیرت و میثاق با والیت« در تقویم رسمی ما ثبت 
و ماندگار شد و برگ زرین درخشانی را در کارنامه ایران و ایرانی 

رقم زد.
بی تردید زنده نگه داشتن و بزرگداشت یوم اهلل 9 دی درواقع 
ارزش نهادن به بصیرت و آموزه های مکتبی است که زاییده قیام 
عاشورای حسینی است. خلق این حماسه تاریخی در فضایی 
که استکبار جهانی با تمام ابزارهای موجود خود در یک رویارویی 
علنی و تمام عیار به مبارزه با میراث خمینی کبیر آمده بود، نمودی 
خ داد، باعث بروز  گرچه فتنه ای که ر از تحقق وعده الهی است. ا
 مشکالتی برای مردم و کشور شد و حتی تأثیر آن باوجود گذشت
 12 سال از آن وقایع، همچنان قابل لمس است، اما برخورد 
مدبرانه نظام اسالمی با این توطئه عظیم باعث شد که در طی 
8 ماه برنامه ریزی های چندساله دشمن، نقش بر آب شود و 
کشور برای همیشه از بروز فتنه انتخاباتی مصون بماند. به گواه 
گر تنها بخشی از هزینه هایی که دشمن برای برپایی  کارشناسان، ا
چنین فتنه عظیمی به کار گرفت را در هر کشور دیگری هزینه 

می کرد، به اهداف از پیش تعیین شده خود می رسید.
 فرماندهی و بسیجیان حوزه شهیدموحدیان شرکت فوالدمبارکه 
ضمن گرامیداشت سالروز این حماسه افتخارآفرین ملی، این 
روز را به مردم فهیم ایران که همواره نقش تعیین کننده ای در 
حفظ استقالل، آزادی و هویت ملی و دینی ایران اسالمی ایفا 
کرده اند، تبریک می گوید و همدل و هم نوا با مردم نجیب و سرافراز 
ایران، امیدوار است که همواره نور بصیرت الهی در دل های امت 
شهیدپرور ایران اسالمی پرفروغ و گرم باقی باشد و سایه رهبر حکیم 
انقالب اسالمی، حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( تا روزی 
که چشم همه آرزومندان و منتظران حقیقی به جمال دل آرای 
صاحب اصلی انقالب اسالمی، حضرت حجت )عجل اهلل تعالی 
فرجه الشریف( روشن شود مستدام و پایدار باشد و همگی در رکاب 
رهبر عظیم الشأنمان، در خیل سربازان مهدی فاطمه )عج اهلل 

تعالی فرجه شریف(، خوش عاقبت شویم؛ ان شاءاهلل.

ثبت رکورد حمل جاده ای مواد اولیه در فوالد مبارکه

 گام بلند فوالد مبارکه برای خودکفایی در صنعت نفت و گاز کشور
 با تولید انبوه تختال با ضخامت ۳۰۰ میلی متر

مدیر حمل ونقل و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه خبر داد:

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد؛

بازدید رئیس باشگاه کازا اسپرت سنگال از شرکت فوالد مبارکه،پنجم دی ماهبازدید مدیرعامل،معاون و اعضا هیئت مدیره بانک ملی ایران، پنجم دی ماه

عکس نوشت

اعالم آمادگی بانک تجارت در اعطای 

ح های توسعه ای  تسهیالت برای اجرای طر

فوالد مبارکه

مدیرعامل بانک تجارت مطرح کرد؛

هادی اخالقی، مدیرعامل بانک تجارت در بازدید از 
شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: پیرو 
جلسه ای که با مدیرعامل و معاونین شرکت فوالد مبارکه 
ح های  راستای پیشبرد طر مثبتی در  توافقات  داشتیم، 
توسعه ای و ارتقای تعامل این شرکت با بانک تجارت حاصل 

شد.
وی افزود: سرمایه گذاری متناسب با اهداف شرکت فوالد مبارکه 
اعم از توسعه نیروگاه و خطوط ریلی برای انتقال کاال از موارد 
مطرح شده در جلسه مشترک با فوالد مبارکه بود؛ از سوی دیگر 
با همکاری فزاینده با شرکت فوالد مبارکه در مورد تعامالت 

بین المللی این شرکت تالش خواهیم کرد.
کید بر زمینه سازی و ایجاد  مدیرعامل بانک تجارت در پایان با تأ
بستر مناسب برای حمایت از تالشگران شرکت فوالد مبارکه توسط 
بانک تجارت خاطرنشان کرد: امیدواریم با ارائه تسهیالت خرد، 
افزایش مشارکت و تدوین برنامه جامع و مشترک، حضور مؤثرتری 

در پروژه های توسعه ای شرکت فوالد مبارکه داشته باشیم.

کبری محمدی  عباس ا
معاون بهره برداری فوالد مبارکه
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  مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم

 شرکت فوالد مبارکه

 حمـل جـاده ای مـواد اولیـه کـه از مبـادی 
مختلف در سراسر کشور انجام می گیرد، 
یکی از فرایندهای مهـم واحد حمل مواد 
و محصـوالت در مجموعـه حمل ونقل و 

پشـتیبانی فوالد مبارکه اسـت
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به گزارش روابط عمومی آتیه فوالد نقش جهان، شرکت 
کز خدماتی شرکت های  آهن و فوالد ساواالن زنجان یکی از مرا
در  نقش جهان  آتیه فوالد  هلدینگ  زیرمجموعه  فرعی 
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و 
صنایع سرمایشی و گرمایشی در محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی استان زنجان حضوری فعال داشت و میزبان 

بازدیدکنندگان و مراجعه کنندگان بود.
گفتنی است شرکت آهن و فوالد ساواالن زنجان یکی از شرکت های 
فرعی تابعه هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان در شهرک صنعتی 
نوآوران زنجان در زمینی به مساحت 8400 مترمربع در سال 1398 
تأسیس و بعد از ساخت کارگاه و نصب ماشین آالت موردنیاز از 
اواسط سال گذشته رسما فعالیت خود را با ظرفیت 22 هزار تن با 
هدف عرضه مستقیم و مویرگی محصوالت انباری شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کوچک 
این محصوالت فوالدی در استان زنجان در قالب عرضه انواع 
ورق های فوالدی، ارائه دهنده انواع خدمات برش، تبدیل انواع 

ورق و ... آغاز کرد.
 هدف از شرکت در نمایشگاه صنعت ساختمان برای این مرکز 
خدماتی، معرفی این واحد در استان زنجان و تحقق اهداف 
بلندمدت شرکت آتیه فوالد نقش جهان در انجام رسالت فوالد 
مبارکه در خصوص حمایت بی دریغ از صنایع کشور و پشتیبانی 

از تولیدات داخلی است.
 شرکت آهن و فوالد ساواالن زنجان خدمت و پشتیبانی از صنایع 
کوچک در اقصی نقاط استان زنجان را از وظایف خود دانسته و به 

انجام این مهم افتخار می کند.

عطااهلل معروفخانی در دیدار با امیر دریادار ایرانی 
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران، 
نیروی دریایی را تأمین کننده امنیت منطقه و سایه این 
امنیت را ضامن فعالیت تالشگران و صنعتگران در جبهه 

اقتصادی خواند.
مدیرعامل فوالد هرمزگان با بیان اینکه همکاری دوجانبه 
خوبی بین صنایع دریایی و صنعت فوالد کشور برقرار است 
اظهار داشت: فوالد هرمزگان قادر به تولید فوالدهای با 
گریدهای  کنون نیز بخشی از  استحکام باال است و هم ا

موردنیاز صنایع دریایی را تأمین می کند. 
وی با اشاره به توان باالی متخصصان داخلی و پیشرفتی که 
در صنایع فوالدی ایجاد شده گفت: ما دارای پیشرفته ترین 
کیفیت ترین محصول فوالدی  خط تولید تختال هستیم و با
را تولید می کنیم و می توانیم نیازهای موردنیاز سایر صنایع 

را تولید کنیم.
با  بیشتر  همکاری  برای  را  خود  آمادگی  معروفخانی 
صنایع دفاعی اعالم و اظهار دشت: مشتاقیم تا نیازهای 
کشور مخصوصا صنایع نیروی دریایی را  صنایع دفاعی 
کارشناسی و استفاده از دانش داخلی،  با بررسی های 

بومی سازی و این نیازها را رفع کنیم.
امیر دریادار ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران در این دیدار اظهار داشت: برای ما افتخار 
ج باالتر ببینیم و  بزرگی است که فوالد هرمزگان را در مدار
خطاب به دکتر معروفخانی گفت: با این روحیه ای که من از 

شما می بینم این مهم قطعا رقم خواهد خورد.
وی با اظهار اینکه در حوزه دریایی ظرفیت های بسیار 
زیادی در استان هرمزگان وجود دارد بیان داشت: نیروی 
شرکت های  با  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  دریایی 
فوالدی همکاری مستمری دارد و امیدواریم بتوانیم نیاز 

صنایع دریایی این استان را از هرمزگان تهیه کنیم.
کید بر توان داخل اظهار امیدواری کرد:  دریادار ایرانی با تأ
ناوشکن بعدی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران ان شاءاهلل با همت شرکت فوالد هرمزگان و کامال بومی 

استان هرمزگان خواهد بود.

خبر کوتاه

نگاهی به بازار بیلت و میلگرد چینبازار قراضه ژاپن تحت فشار

گزارش   پایگاه خبری فوالد ایران ، قیمت بیلت در بازار داخلی    به 
چین پایان هفته گذشته در ثبات بوده و به قیمت 68۹ دالر هر 
تن با 13 درصد مالیات بر ارزش افزوده ثبت شده است و تقاضا در 
کل پایین بود. همچنین در بازار فیوچرز قیمت فوالد چین آخرین 
قیمت میلگرد 710 دالر هر تن شنیده شد که رشد روزانه 6 دالری 
داشت.

     هفته گذشته قیمت های درخواستی خرید قراضه صادراتی ژاپن 
به روند نزولی ادامه داد که علت اصلی کمبود تقاضا در بازارهای 
 مصرف کننده بود، ولی متوسط قیمت پیشنهادی قراضه سنگین
 کالس ۲ ژاپن تغییر قیمت نداشته و حدود 4۲0 دالر هر تن فوب بود. 
در این بین هیوندایی استیل کره جنوبی قیمت درخواستی برای خرید 
قراضه از ژاپن را تا ۹ دالر پایین آورده بود.

به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان با 
همت و تالش تمام نیروهای تولیدی و پشتیبانی واحد 
اسیدشویی و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر توان 
داخلی، این شرکت موفق شد از مرز تولید ماهانه ۲۲ هزار و 134 تن ورق 

اسیدشویی شده در آذرماه سال جاری عبور کند.
 گفتنی است رکورد قبلی در اردیبهشت ماه سال جاری معادل 22 هزار و 108 

تن ثبت شده بوده که با برنامه ریزی و مدیریت فرایندها و همچنین انسجام 
و کارگروهی این شرکت ثبت گردیده است.

همچنین فوالدمردان امیرکبیر کاشان برای سومین بار پیاپی در آذرماه سال 
جاری موفق به ثبت رکورد تولید ماهیانه در خط نورد سرد، به میزان 21 هزار 
و 101 تن شدند. رکورد قبلی این واحد به میزان 21 هزار و 90 تن در شهریورماه 

سال جاری ثبت شده بود.

روابط عمومی فوالد امیرکبیر کاشان کسب این رکوردها را حاصل تالش 
کارکنان این شرکت برشمرد و این دستاورد مهم را به  خستگی ناپذیر 
خانواده بزرگ فوالد امیرکبیر کاشان و ذی نفعان تبریک گفت و اظهار 
کلیه همکاران، روند  کرد در پرتو عنایت حق تعالی و تالش  امیدواری 
افزایش تولید شرکت تداوم یابد و دست یابی به رکوردهای جدید تولید 

محقق گردد.

با توجه به نصـب و راه اندازی خط بزرگ سنگ شـکن 
خ، به منظـور افزایـش  در معـدن سـنگ آهک دهسـر
گردوغبـار حاصـل از  تولیـد و جلوگیـری از انتشـار 
سـپاهان  اسـتقالل  شـرکت  محیـط،  در  سـنگ آهک  خردایـش 
اقـدام بـه سـاخت و نصـب کاورهـای فلـزی بـر روی نوارهـای نقاله و 

محورهـای خـط سنگ شـکن نمـود.
 روابط عمومی شـرکت اسـتقالل سـپاهان بـا اعالم ایـن خبر اظهـار کرد: 
شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد اولیـه اسـتقالل سـپاهان هـم گام بـا سـال 
جهـش تولیـد، در واحدهـای زیرمجموعـه خـود به خصـوص معـدن 
خ مبارکـه، برنامه ریـزی افزایـش تولیـد را بـا تهیـه  سـنگ آهک دهسـر
ح توجیه فنـی و اقتصـادی، خرید تجهیـزات و ماشـین آالت و نصب  طر
آن  هـا در دسـتور کار قـرار داد. در ایـن راسـتا جهـت حفـظ و صیانـت از 
کـه ازجملـه وظایـف اصلـی در منشـور اخالقـی شـرکت  محیط زیسـت 
کیـد مؤکـد شـرکت سـرمایه گذاری توکافـوالد بـر  بـه شـمار می آیـد و تأ
شـرکت های زیرمجموعـه در ایـن خصـوص، ایـن خـط جایگزیـن خـط 

فرسـوده قبلـی گردیـد.
گفتنی اسـت بـه جهـت کاهـش آالیندگی هـای محیط زیسـت اقداماتی 
جهـت جلوگیـری از انتشـار گردوغبـار صـورت گرفـت کـه شـامل نصـب 
کاور در  ک بـه خـط، نصـب  کاور فلـزی در محـل ورودی خـورا کامـل 
محـل بونکـر، نصـب کاور در محـل فیـدر و فـک، نصـب کاور در محـل 
سـرند اولیه، نصب کاور بر روی ماسه سـاز و نصب کاور بـر روی نوارهای 
کمتـر اسـت و  کـه دانه بنـدی آن هـا از سـایز 25 میلی متـر  نقالـه  ای 
همچنین نصـب سـپتینگ تانک، احـداث سـکوهای آب و پاشـش آب 
روی دسـتگاه فـک و کوبیت و احـداث درخـت کاری در محوطـه معدن 

خ اسـت. سـنگ آهک دهسـر
کـی اسـت ایـن شـرکت بـا رهنمودهـا و راهـکاری مؤثـر   ایـن گـزارش حا
در جلوگیـری از انتشـار گردوغبـار ناشـی از خردایـش مـواد معدنـی در 
ج  خ توانسـت از لیسـت آالینده هـای محیط زیسـت خـار معـدن دهسـر
و مشـمول قانـون امحـال گـردد و در سـال مانع زدایـی تولیـد بـه چرخـه 

تولیـد شـرکت کمـک کنـد.

کمیته پدافند غیرعامل استان  جمعی از اعضای 
خودرو  ورق  شرکت  از  بختیاری  و  چهارمحال 
چهارمحال و بختیاری بازدید و میزان آمادگی این 
مجموعه صنعتی را در برابر خطرات احتمالی مورد سنجش قرار 

دادند.
 به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، 
محمدی نماینده کمیته پدافند غیرعامل استانداری چهارمحال و 
بختیاری به همراه جمعی از مسئولین این کمیته از شرکت ورق خودرو 
و زیرساخت ها و تدابیر امنیتی اتخاذشده در این شرکت بازدید کردند و 
سپس در نشستی با حضور حمید شجاعی مدیرعامل، محسن رحیمی 
مدیر حراست و جمعی از مدیران و اعضای کمیته پدافند غیرعامل، 

شرکت نمودند.
کی است حمید شجاعی در این نشست، ضمن خیرمقدم  این گزارش حا
کید کرد که مجموعه اقداماتی که موجب  به میهمانان، براین نکته تأ
افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، 
ارتقای پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و 
اقدامات می شود باید با برنامه ریزی دقیق اجرایی گردد و مجموعه 

ورق خودرو چهارمحال و بختیاری همواره انجام این گونه اقدامات را 
ضروری می داند و برنامه ریزی برای اجرایی کردن آن را سرلوحه امور 

خود قرار داده است.
 در ادامه، محمدی ضمن ابراز خرسندی از حضور در شرکت ورق خودرو 
چهارمحال و بختیاری از مجموعه اقدامات این شرکت در حوزه پدافند 
غیرعامل قدردانی و خاطرنشان کرد: در اولویت قرار دادن مباحث و 
مسائل پدافند غیرعامل در مجموعه های استراتژیک صنعتی همچون 
شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری بسیار ضروری و مهم است و 
همان گونه که مشاهده شد، طی سال های اخیر جنبه های مختلف 

پدافند غیرعامل در این شرکت مورد توجه قرار گرفته است.
وی توجه به مسائل و جنبه های مختلف در شرکت ورق خودرو 
چهارمحال و بختیاری برای مصون سازی در مقابل اقدامات دشمن 
را بسیار ارزنده برشمرد و افزود: کمیته های پدافند غیرعامل شرکت ها 
باید با حضور مسئولین و مدیران مرتبط به صورت منظم، مستمر و 
مؤثر برگزار شود و با شناخت ریسک ها در برابر هرگونه هجوم و تهدید 
احتمالی دشمن برنامه ریزی شود و با پیش بینی های الزم اقدامات 

پیشگیرانه انجام گیرد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی آتیـه فـوالد نقش جهـان، 
کـز خدماتـی  گیـالن یکـی از مرا شـرکت صبافـوالد 
آتیـه  شـرکت های فرعـی زیرمجموعـه هلدینـگ 
فـوالد نقش جهـان، در دومیـن نمایشـگاه فرصت های سـاخت 
داخـل و رونق تولید با پویش نهضت سـاخت داخـل و با رویکرد 
حـذف حلقه هـای وابسـتگی بـه واردات در حوزه هـای مختلـف 
صنایع از جمله صنایـع خودرو و قطعات، صنایـع معادن فلزی 
و غیرفلـزی، صنایـع لوازم خانگـی، دریایـی و... در محـل دائمـی 
نمایشـگاه های بین المللـی گیـالن حضـوری فعـال داشـت و 

میزبـان بازدیدکننـدگان و مراجعه کننـدگان بـود.
گفتنی است شرکت صبا فوالد گیالن یکی از شرکت های فرعی تابعه 
کنون با هدف عرضه  هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان از سال 1386 تا
مستقیم و مویرگی محصوالت انباری شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
کوچک این محصوالت  بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
فوالدی در استان گیالن به فعالیت هایی نظیر عرضه انواع ورق های 
فوالدی گرم، رنگی، اسیدشویی، گالوانیزه، قلع اندود و آجدار، ارائه  
انواع خدمات برش طولی در مورد محصوالت فوالدی و همچنین 

امکان تخلیه، بارگیری و انبارداری محصوالت فوالدی مشغول به 
فعالیت است.

شــایان ذکر اســت نظــر بــه اینکــه شــرکت در نمایشــگاه ها یکــی از 
روش هــای بازاریابــی مؤثــر، نافــذ و مفیــد محســوب می شــود، 
شــرکت صبــا فــوالد گیــالن نیــز به منظــور شــناخت بازارهــای رقبــا، 
لمــس دانــش و فنــاوری روز، مبادلــه و انتقــال اطالعــات، بــه نمایــش 
گذاشــتن فعالیت هــا و خدمــات از طریــق تصاویــر متنــوع و ارائــه 
اطالعــات طبقه بندی شــده در کاتالوگ هــا و بروشــورهای تبلیغاتــی 
و معرفی شــرکت، امــکان برقراری جلســات و گفتمان تجــاری جهت 
ارتبــاط بــا مشــتریان جدیــد و ســایر شــرکت های دارای غرفــه در 
نمایشــگاه، معرفــی کامــل محصــوالت فــوالدی قابل ارائــه شــرکت 
فــوالد مبارکــه بــه مشــتریان جدید بــا هــدف گرفتن ســفارش خریــد از 
آنــان در برگــزاری ایــن نمایشــگاه اســتانی مشــارکت کــرد تــا از مزایــای 
آن منتفــع و بهره منــد گــردد. ایــن روش از کم هزینــه و گســترده ترین 
روش هــای ممکــن در عرصــه بازاریابــی، توســعه بــازار و فراهم ســازی 
امــکان ارتباطــات دائمــی دو یــا چندجانبــه بیــن خریــداران و 

فروشــندگان در عصــر ارتباطــات اســت.

خ ساخت ونصب کاور های فلزی و نازل آب پاش بر محورهای خط سنگ شکن معدن دهسر

بازدید اعضا کمیته پدافند غیرعامل استان 

چهارمحال و بختیاری از شرکت ورق خودرو
مشارکت و حضور شرکت صبافوالد گیالن در دومین 

نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید گیالن

در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی 

صنعت ساختمان و صنایع سرمایشی و 

گرمایشی استان زنجان

اعالم آمادگی فوالد هرمزگان برای 

بومی سازی نیازهای صنایع دریایی 

گروه فوالد مبارکه       

مشارکت و حضور شرکت آهن و فوالد ساواالن زنجان

در دیدار مدیرعامل فوالد هرمزگان با فرمانده نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران:

دست یابی به رکورد تولید ماهانه در خط اسیدشویی و خط نورد سرد
در شرکت فوالد امیرکبیر کاشان محقق شد؛
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       بـــــــــــــــازار

رشد واردات سنگ آهن به چین

خبــــــــــــــــر       

کشن شویم،  قبل از اینکه بخواهیم وارد مقوله پرایس ا
باید  در مورد  قانون 40-۶0 بیشتر بدانیم. در بازارهای مالی و در 
تحلیل قیمتی، شما همیشه بین 40 تا ۶0 درصد از مواقع 
می توانید به تحلیل خودتان اعتبار بدهید. مثال تحلیلی ۶0 
درصد احتمال برد و 40 درصد احتمال باخت دارد یا تحلیلی 

40 درصد احتمال برد و ۶0 درصد احتمال باخت دارد.
نکته: ما 60 به 40 را زمانی در نظر می گیریم که شما این علم را داشته 
باشید که هیچ چیز همیشه کار نمی کند؛ همه چیز بعضی از زمان ها 
کار می کند؛ بیشتر چیزها در 40 تا 60 درصد مواقع کار می کنند. 

کشن و تحلیل قیمتی است. این پایه کلی تحلیل ما در پرایس ا
گر ندانید چه کسی در دام افتاده و قرار  نکته: در معامله گری ا
است ضرر کند به زودی کشف می کنید که این شمایید که در دام 
گر شما وارد یک معامله شوید و  افتاده اید و قرار است ضرر کنید. ا
ایمان نداشته باشید که آن را دقیق انجام  داده اید احتمال دارد 
که این همان 40 درصد مواقعی باشد که شما در دام یک معامله 
اشتباه افتاده اید. ممکن است از خود بپرسید نسبت 40 به 60 
چگونه و بر چه اساسی در نظر گرفته شده است؟ چون هر کاری 
انجام دهید، در واقع دارید پیش بینی قیمت می کنید. شما بر 
قطعیت بعد قیمت واقف نیستید. یک زمانی شما در مورد موفق 
شدن اشتباه می کنید )یعنی تحلیل می کنید که موفق می شوید، 
اما نمی شوید( یک زمانی هم شما تحلیل می کنید و تحلیلتان را 
ضعیف می پندارید، اما می بینید که همان معامله بسیار خوب 
پیش می رود. پس نمی توانید بگویید که معامالت شما خیلی 

سودده می شود و براساس آن برنامه بچینید.
کشن همه چیز را بر اساس احتماالت و کف  نکته: ما در پرایس ا
گر شما انتظاراتتان را در کف قرار دهید، هر اتفاقی  قرار می دهیم. ا

بیفتد شما انتظارش را دارید.
نکته: قانون40-60 نمی گوید که شما به نرخ  80 یا 90 نخواهید 
رسید، بلکه می گوید موقع تحلیل، باید پایه کار شما بین این 
درصدها متغیر باشد و بر اساس این درصدها تصمیم گیری کنید. 
کشن به این موضوع می پردازیم که شما بتوانید  در مبحث پرایس ا
معادله موفقیت خودتان را بسنجید و یک معیار داشته باشید که 
بتوانید بسنجید که در فالن معامله موفق می شوید یا نمی شوید.

واردات سنگ آهن به چین در ماه نوامبر 14.57 درصد رشد ماهانه 
داشته 104.۹6 میلیون تن ثبت شد، درحالی که دو ماه قبل روندی 
نزولی داشت. افزایش حمل سنگ آهن برزیل و استرالیا آمار را 
گذشته میالدی واردات سنگ آهن از برزیل  افزایش داد. در ماه 
33.۲ درصد رشد داشت و ۲6.۹3 میلیون تن شد. واردات از 
استرالیا نیز رشد 7.88 درصدی داشت و 63.01 میلیون تن ثبت 
شد.

یم بیاموز

در شماره قبلی خبرنامه به تعریف زلزله و برخی موارد ایمنی مربوط به آن 
پرداختیم. در این شماره سایر موارد مطرح در این زمینه را مطرح می کنیم.

جمع آوری لوازم اضطراری
برای جمع آوری لوازم اضطراری که در صورت قطع برق، قطع منابع آب و باز نبودن فروشگاه ها به 
آن نیاز دارید، وقت بگذارید. شما می توانید با اضافه کردن چند آیتم بر اساس بودجه خود، منابع 

خود را در طول زمان تکمیل کنید.
آب: برای هر نفر حداقل 1 گالن آب در روز

غذا: حداقل یک منبع غذای فاسدنشدنی و کافی برای اعضای خانواده
چراغ قوه، رادیو و شارژر تلفن همراه: باید بتوانید این وسایل را بدون برق شارژ کنید.

پزشکی: جعبه کمک های اولیه، داروهای موردنیاز و شخصی
سرویس بهداشتی: لوازم بهداشتی مانند ضدعفونی کننده، حوله، محصوالت کاغذی

فناوری کمکی: شامل انرژی پشتیبان باتری
لباس و پتو: درصورت زندگی در آب وهوای سرد 

سوت: برای عالمت دادن برای کمک 
پول نقد: ممکن است دستگاه های خودپرداز پس از زلزله کار نکنند.

اطفای حریق: برای خاموش کردن آتش سوزی احتمالی ناشی از زمین لرزه
مهم است که نیازهای منحصربه فرد خانواده خود، ازجمله نیازهای دسترسی و عملکرد و نیازهای 
کودکان و حیوانات خانگی را در نظر بگیرید. شما ممکن است به مواردی ازجمله آب اضافی، غذای 
خاص، مانند شیر خشک نوزاد یا غذای حیوانات خانگی و همچنین لوازم یا تجهیزات، مانند 

پوشک، عینک، یا تجهیزات پزشکی نیاز داشته باشید.
از خودتان در حین زلزله محافظت کنید

بنشینید؛ برای حفاظت از خود سعی کنید تعادل خود را حفظ کنید. در هنگام وقوع زلزله، سعی 
کنید با کمترین حرکت خود را به امن ترین مکان موجود برسانید. 

فعالیت های الزم در زمان زلزله بسته به موقعیت مکانی متفاوت است. در ادامه به مکان های 
گون و موارد مربوط به هریک خواهیم پرداخت. گونا

محیط داخل: روی دست ها و زانوهای خود بنشینید. سر و گردن خود را با بازوهای خود 
بپوشانید. این وضعیت مانع افتادن شما می شود و از اندام های حیاتی شما محافظت می کند. 

که حرکت می تواند شما را به علت آوار موجود در مسیرتان در معرض خطر قرار دهد، فقط در  ازآنجا
گر می توانید با خیال راحت  صورتی حرکت کنید که نیاز به دور شدن از خطر سقوط اجسام دارید. ا
حرکت کنید، برای پوشش اضافی زیر یک میز محکم بخزید. مبلمان کم، یک دیوار داخلی یا وجود 
گوشه ای در نزدیکی و همچنین مسیر روشن، می تواند میزان حفاظت را افزایش دهد. از شیشه، 
پنجره ها، درها و دیوارهای بیرونی و هر چیزی که ممکن است سقوط کند، مانند تجهیزات 
روشنایی یا سایر تجهیزات منزل دوری کنید. در پناهگاه محکمی تعادل خود را حفظ کنید تا لرزه ها 
متوقف شود. به سمت بیرون فرار نکنید. در جایی که هستید بمانید تا لرزش متوقف شود. وارد 

چهارچوب در نشوید، این کار شما را از سقوط اشیا محافظت نمی کند.
ج: از ساختمان ها، چراغ های خیابان و سیم های برق دور شوید. بنشینید،  محیط خار
چمباتمه بزنید و از خودتان حفاظت کنید و تعادل خود را حفظ کنید. در مکانی امن تا متوقف شدن 
لرزه ها بمانید. ممکن است در شهر به علت ریزش آوار، مکان های امن موجود نباشد و به وارد شدن 

به یک سازه )ساختمان( امن نیاز باشد.
گر در رختخواب هستید، همان جا بمانید و سر و گردن خود را با یک بالش  در رختخواب: ا
بپوشانید. در شب، خطرات و آوارها به سختی قابل مشاهده و اجتناب هستند. تالش برای حرکت 

در تاریکی به صدماتی بیشتر از ماندن در رختخواب منجر می شود.
در وسیله نقلیه متحرک: کنترل وسیله نقلیه در حین تکان خوردن دشوار است، بنابراین تا 
حد امکان سریع و ایمن توقف کنید و در خودرو بمانید. از توقف در نزدیکی یا زیر ساختمان ها، 
درختان، روگذرها و سیم های برق خودداری کنید. پس از توقف زلزله با احتیاط ادامه دهید. از عبور 
از جاده ها، پل ها یا رمپ هایی که ممکن است زلزله به آن ها آسیب رسانده باشد خودداری کنید.

پس از وقوع زلزله
هنگامی که لرزش متوقف شد، قبل از بلند شدن یک دقیقه صبر کنید و سپس به اطراف برای 
گر می توانید از ساختمان خارج شوید شروع به حرکت کنید،  یافتن آوار یا خطرات دیگر نگاه کنید. ا
به فضای آزاد بروید و از نزدیک شدن به مناطق آسیب دیده و خطوط برق قطع شده خودداری 
کنید. برای مجتمع های آپارتمانی که فضای باز مجاور ندارند، ممکن است ایمن تر باشد که تا 
زمان اطمینان از عدم سقوط شیشه و آوار از ساختمان های مجاور، در محل خود باقی بمانید. به 
یاد داشته باشید که پس لرزه ها ممکن است باعث آسیب بیشتر به سازه های ضعیف شده شود و 
خطراتی را برای ساختمان های خروجی ایجاد کنند. هر زمان احساس لرزش کردید بنشینید، از 

خودتان حفاظت کنید و تعادل خود را حفظ کنید.
در اطراف آوارها بسیار احتیاط کنید. سعی نکنید خودتان آوارهای سنگین را بردارید و فقط 

درصورتی که بتوانید با خیال راحت این کار را انجام دهید، به امدادرسانی کمک کنید.
درصورتی که محیط خیس است به تجهیزات برق دار دست نزنید.

گر بوی گاز احساس کردید با شماره 125 تماس بگیرید. ا
از خسارت وارده به اموال خود عکس یا فیلم بگیرید تا درخواست خسارت از بیمه تسهیل 

گردد.
 بدانید که زمان زلزله زمانی پر از اضطراب است و طبیعی است که کمی احساس ناراحتی داشته 

گر افسردگی یا اضطراب ادامه دارد  برای خود یا دیگران درخواست کمک کنید. باشید. ا
منتظر پس لرزه باشید. این زلزله های اضافی معموال شدت کمتری نسبت به زلزله اصلی دارند، 
اما می توانند آن قدر قوی باشند که به سازه های ضعیف آسیب بیشتری وارد کنند. آن ها می توانند 
در اولین ساعات، روزها، هفته ها یا حتی ماه های اول پس از زلزله رخ دهند. برای محافظت از خود 

آماده باشید.
گر دارو، گازوییل، سفیدکننده شیمیایی و یا مایع قابل اشتعال روی زمین ریخته است، آن  را  ا

گر بوی گاز استشمام می کنید، خیلی سریع محل را ترک کنید. تمیز کنید. ا
کش( را ازنظر آسیب دیدگی بازرسی کنید. صدمات و  تأسیسات و مجرای دودکش )هوا

آسیب های کوچک می تواند باعث بروز یک آتش سوزی گردد.
 نشتی گاز را بررسی کنید؛ در صورت استشمام بوی گاز، شنیدن صدای ترکیدگی یا نشت گاز، 
گر توانستید شیر اصلی گاز را از بیرون ببندید و از خانه  پنجره را باز و به سرعت ساختمان را ترک کنید. ا
گر بنا به هر دلیل، گاز را قطع کردید، تنها یک کارشناس باید آن  همسایه به شرکت گاز زنگ بزنید. ا

را به حال عادی برگرداند.
صدمات وارده به سیستم برق را بیابید؛ در صورت مشاهده جرقه، شکستگی و یا سیم های 
گر برای قطع برق مجبور  آب شده و یا استشمام بوی سوخته عایق، به سرعت فیوز را قطع کنید. ا

هستید از آب عبور کنید، حتما با یک کارشناس برق مشورت کنید.
گر گمان می کنید که خطوط فاضالب  صدمات وارده به خطوط آب و فاضالب را بررسی کنید. ا
گر لوله آب آسیب دیده است با  آسیب دیده از توالت استفاده نکنید و از لوله کش کمک بخواهید. ا

شرکت آب تماس بگیرید؛ از شیر آب استفاده نکنید و به جای آن، قالب های یخ را آب کنید.

چشم انداز بازار مواد اولیه فوالدی در 2۰22

تحلیلگران چشم انداز بازار جهانی فوالد در سال ۲0۲۲ را 
کرده اند.  همچون سال های قبل حول محور تحوالت چین برآورد 
البته این سناریو تغییراتی داشته است. این بار بحث بهینه سازی 
کربن زدایی چین  در مرکز تمام موضوعات  مصرف انرژی و اهداف 
کنترل تولید فوالد چین  گرفته است. احتماال سال آینده نیز  قرار 
ادامه دارد.

کشن قانون 40-۶0 در پرایس ا

گهی آ

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

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

موضوع

تعمیر چوک های کاری واحد تاندم میل ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه در کارگاه پیمانکار

استفاده از خدمات مهندس مشاور تخصصی درزمینه پروژه های گروه راه و ترابری فوالد مبارکه

استفاده از خدمات مهندس مشاور تخصصی درزمینه پروژه های گروه شهرسازی معماری

تعمیر چوک های پشتیبان واحد تاندم میل ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه در کارگاه پیمانکار

استفاده از خدمات مهندس مشاور تخصصی در زمینه پروژه های گروه مهندسی آب

ک ر ا مــد ل  ســا ر ا مهلــت 
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اداره     فــــــــــروش   بــــــــــــــــــــورس جــــمـــع    کــــــــــل

قسمت دوم

چگونه برای یک زلزله آماده شویم؟

معرفی شرکت توکا سبز به عنوان برگزیده 

چهارمین جشنواره ملی صنعت سالمت محور

 مدیرعامل جدید 

گروه مالی توسعه توکا معرفی شد

شرکت توکاسبز در کنار مجموعه های بزرگی همچون 
فوالد مبارکه، ایران خودرو، بانک رفاه کارگران، گروه مپنا و 
گرس به عنوان شرکت برگزیده چهارمین جشنواره  پتروشیمی زا
ملی صنعت سالمت محور معرفی شد و با حضور معاون 
رئیس جمهوری و رئیس سازمان استاندارد از عملکرد این 

شرکت تقدیر به عمل آمد.
این انتخاب پس از انجام فرایند خوداظهاری، ارزیابی میدانی و 
پایش تیم های کارشناسی و ارزیاب جشنواره و با توجه به اقدامات 
اساسی این شرکت با بیش از هزار و 700 نفر نیروی انسانی در 5 
استان کشور در راستای ارتقای بهداشت محیط، سالمت جسمی 
و روانی کارکنان و به ویژه مدیریت بحران شیوع بیماری کووید 19 

انجام گرفته است.

محمدبختیار نصرآبادی به عنوان مدیرعامل جدید گروه 
مالی توسعه توکا شامل شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا، 
شرکت کارگزاری باهنر، صندوق سرمایه گذاری فوالد مبارکه و 

سبد سهام معرفی شد.
نصرآبادی دارای دکترای مالی است و مدیریت صندوق دارا یکم، 
عضویت در هیئت مدیره کارگزاری بانک مسکن، مدیریت دارایی 
و سرمایه گذاری شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن، مدیرعاملی 
شرکت سرمایه گذاری آتیه کارکنان بانک اقتصاد نوین را در کارنامه 

کاری خود دارد.
طی مراسمی که در گروه مالی توسعه توکافوالد با حضور مدیرعامل 
این گروه انجام شد، از خدمات فاطمه سادات هاشمی مدیرعامل 

سابق تقدیر گردید.

خبر کوتاه
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در سال های اخیر شرکت فوالدسازی Nippon Steel ژاپن با توجه به افزایش میزان 
تقاضا به منظور افزایش بهره وری تولید و کیفیت محصوالت فوالدی، استفاده از 
تکنولوژی گرمایش تاندیش با پالسما )Tundish Plasma Heater-NS-TPH( را 
پیشنهاد داده است. به عبارت دیگر NS-TPH ابزاری است که به ذوب داخل تاندیش از طریق 

چ پالسما که باالی تاندیش قرار دارد، گرما می بخشد. تولید قوس پالسما بین مذاب و تور
 این فرایند باعث می شود ذوب در ماشین ریخته گری پیوسته در یک دمای ثابت کنترل شود. عالوه 
بر این، منجر به رسیدن به یک انجماد پایدار در سیستم می گردد. بنابراین کیفیت شمش یا تختال 
به صورت پایدار کنترل خواهد شد. به طورکلی باید گفته شود که این قابلیت کنترل دمای مذاب و 
درنتیجه افزایش کیفیت محصول فوالدی در اثر کاهش جدایش های مرکزی ناشی از حضور عیوب 
مربوط به ناخالصی های غیرفلزی است. همچنین استفاده از تکنولوژی NS-TPH باعث افزایش 

سرعت ریخته گری پیوسته در مقایسه با ریخته گری پیوسته معمولی خواهد شد. لذا گرمایش ذوب در 
تاندیش منجر به این می شود که ذوب در LF و یا EAF در زمان کم تری صورت پذیرد. به بیان دیگر در 
سیستم های ریخته گری پیوسته معمول، برای اینکه سیالن مذاب به اندازه کافی باشد، باید مذاب 
آماده شده به مدت زمان کافی در LF حرارت دهی شود و سپس در تاندیش ریخته شود. این در صورتی 
است که فناوری NS-TPH زمان ماند ذوب را در LF یا EAF به شدت کاهش می دهد. با کاهش دمای 
ریختن ذوب از پاتیل به تاندیش این موضوع منجر به کاهش هزینه های تولید فوالد نیز خواهد شد. 
از این تکنولوژی می توان با سرمایه اندک و تجهیزات در دسترس بهره برداری کرد. در سال های اخیر 
برخی از شرکت هایی مانند Qingdao Special Steel چین، Tianjin Rockcheck Steel Group چین و 
Kotobuki Steel Industries ژاپن واحد ریخته گری پیوسته خودشان را به سیستم NS-TPH مجهز 

کرده اند. در شکل زیر شماتیکی از فرایند مذکور نشان داده شده است.

 علم و فناوری       

یت دانش مدیر

5G شبکه اطالعات راهکارهای مبتنی بر محاسبات ابری

اینترنت موبایل نسل پنجم، قابلیت دانلود و آپلود فوق سریع به 
همراه ارتباط پایدارتر را به ما خواهد داد. افزایش سرعت شبکه ها 
کابل سریع تر  یعنی شبکه های موبایل از شبکه های متصل به 
گسترش پهنای باند، به ربات ها و خودروهای  خواهند بود. 
که اطالعات بیشتری دریافت  خودران و... این قابلیت را می دهد 
کنند. این امر به پیشرفت هایی در زمینه شهرهای هوشمند  و منتقل 
منجر می شود.

شاید با توجه به رشد سریع فناوری های نوین، تکنولوژی هایی مانند 
فناوری ابری اندکی قدیمی به نظر برسد و مثال بتوان فناوری هایی 
مانند رایانش لبه ای را جایگزین مناسبی برای آن معرفی کرد؛ اما باید 
اشاره کنیم که هنوز برنامه های ابری زیادی وجود دارند. درواقع 
امروزه تقریبا همه نرم افزارها بر استفاده از راهکارهای مبتنی بر ابر 
کید دارند. تأ

الگوهای استراتژی دانش

در شماره قبلی خبرنامه فوالد گفتیم انجام هر تالشی در   
زمینه مدیریت دانش، باید بخشی از یک مجموعه فرایند 
تدوین استراتژی کسب وکار سازمان باشد. بر همین اساس 
کنون نظریه های مختلفی از استراتژی دانش ارائه  شده  تا
است. در شماره قبل به اختصار به چهار نظریه اشاره کردیم و 
در این شماره یک نظریه مهم دیگر را مطرح می کنیم و در ادامه 

به جمعه بندی و نتیجه گیری می پردازیم:
5- مطالعات کستن )2007 میالدی(

کستن )Kasten, 2007( معتقد است استراتژی دانش یک مقوله 
جدید در ادبیات مدیریت دانش است. همان گونه که به کارگیری 
دانش به عنوان یک ابزار راهبردی برای دست یابی به مزیت 
رقابتی، نظریه جدیدی است. کستن استراتژی دانش را این گونه 
تعریف می کند: مجموعه ای از خطوط راهنما که تصمیمات یک 
سازمان را در خصوص تشخیص، کسب، توسعه، ذخیره سازی، 

مدیریت، بازیابی و به کارگیری دانش خود شکل می دهد.
استراتژی دانش به عنوان جزئی از استراتژی اصلی سازمان، بین 
جهت گیری های استراتژیک سازمان، ساختارها و فعالیت های 
دانشی آن، اتصال و ارتباط برقرار می کند. این ساختارها و 
فعالیت ها اغلب شامل سیستم های مدیریت دانش می شوند، 
ازاین رو استراتژی دانش می تواند به عنوان اصول راهنمای 

سیستم های مدیریت دانش مطرح شود.
در تحقیقی که کستن در سال 2006 میالدی انجام داده است، 
در خصوص استراتژی دانش و تأثیر آن بر شرکت ها بررسی هایی 
صورت گرفته است. در این تحقیق سازمان های حوزه های 
کز درمانی، خدمات مالی و بیمه مورد بررسی  مختلف شامل مرا

قرار گرفته اند.
جمع بندی و نتیجه گیری

در مطالعات مدیریت دانش، مفاهیم مربوط به نگرش استراتژیک 
به مدیریت دانش، مفاهیمی جدید و ابداعی است. در خصوص 
تعریف دو مفهوم »استراتژی مدیریت دانش« و »استراتژی دانش« 
میان صاحب نظران اختالف نظر وجود دارد که مخصوصا باید در 
ترجمه های متون این حوزه مدنظر مترجمان قرار گیرد. برخی از 
صاحب نظران این دو مفهوم را به یک معنا در نظر گرفته و تعریف 
خود را ارائه کرده اند؛ اما با توجه به تفاوت ماهیت و کارکرد این دو 
مفهوم در سازمان ها، اغلب صاحب نظران و نویسندگان منابع 
دست اول این حوزه، تعاریف متفاوتی از این دو مفهوم ارائه 
کرده اند. بر اساس نتایج مطالعات انجام شده در این تحقیق، 

الزم است میان این دو مفهوم تفاوت قائل شویم.
و  استراتژی دانش  زمینه  در  انجام شده  مرور مطالعات  با 
استراتژی های مدیریت دانش، می توان تفاوت این دو مفهوم 

را به شرح زیر بیان کرد:
به طورکلی می توان گفت استراتژی مدیریت دانش بر مبنای 
دسته بندی دانش به انواع دانش آشکار )صریح( و دانش پنهان 
)ضمنی( تعریف می شود. استراتژی مدیریت دانش بیان 
می کند که سازمان جهت مدیریت دارایی های دانشی خود و 
اجرای فرایندهای مدیریت دانش )شامل کسب، خلق، انتقال 
و به کارگیری دانش(، چگونه و با چه حجم سرمایه گذاری باید 
دارایی های دانشی خود را کنترل کند و از دانش های صریح و 
ضمنی موجود در سازمان بهره  گیرد و بیشتر بر بهره برداری از کدام 

نوع دانش متمرکز باشد.
درحالی که تدوین استراتژی دانش به سازمان کمک می کند تا 
در فرایند مدیریت دانش به صورت استراتژیک، مشخص کند 
که سازمان باید چه دانشی را، با چه عمقی، از چه منبعی، توسط 
چه کسی و از چه طریقی برای پشتیبانی از برنامه استراتژیک 

خود کسب کند.
گرالزم باشد مدیریت دانش در  با توجه به تفاوت بیان شده، ا
سازمان ها ماندگار شود و تنها به عنوان یک سرگرمی موقتی تلقی 
نشود، باید با خلق ارزش اقتصادی و مزیت رقابتی پیوند برقرار 
کند. از همین رو سازمان ها برای اجرای کارآمد و اثربخش فرایند 
مدیریت دانش، باید ابتدا با توجه به دانش های آشکار و پنهان 
موجود در سازمان، استراتژی مدیریت دانش خود را انتخاب 
کنند تا جهت گیری اصلی سازمان برای سرمایه گذاری در زمینه 
مدیریت دانش تعیین شود. بر همین اساس سازمان ها پیش 
از هر اقدامی در جهت استقرار مدیریت دانش، باید با توجه به 
ماهیت کاری و دانش های موجود و مرتبط با کسب وکار خود، 
نحوه بهره برداری مطلوب از سرمایه های دانشی آشکار و پنهان 
در بلندمدت را با تدوین استراتژی مدیریت دانش مشخص و 
تبیین کند.در گام بعدی، سازمان ها برای رقابت موفقیت آمیز و 
پایدار براساس دانش نیازمند همسوسازی استراتژی کسب وکار 
با آنچه سازمان می داند یا توسعه دانش و قابلیت های فکری 
مورد نیاز برای حمایت از استراتژی مطلوب کسب وکار خود است. 
سازمان ها باید به لحاظ استراتژیک منابع و قابلیت های دانشی 
خود را ارزیابی و به طور وسیع استراتژی دانش خود را به منظور 
تمرکز بر شکاف های میان آنچه سازمان می داند و آنچه سازمان 
باید بداند، مشخص کنند. در نتیجه استراتژی دانش سازمان ها 
باید از طریق فرایندهای خلق، تسهیم و کاربرد دانش برای پر 
کردن آن شکاف و پشتیبانی از استراتژی رقابتی سازمان بهره گیرد. 
استراتژی دانش هر سازمانی باید با استراتژی رقابتی سازمان 
همسو باشد. بنابراین جهت تعیین استراتژی دانش در ابتدا 
باید جهت گیری استراتژیک سازمان در کسب وکار مشخص 
شود و سپس دانش مورد نیاز جهت همسویی و پشتیبانی از 
استراتژی رقابتی سازمان، در قالب استراتژی دانش تعیین و 

ارائه شود.
مؤلفین: دکتر علی رضائیان و دکتر علی محمد احمدوند و 

روح اهلل توالیی 

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه

تکنولوژی شعله پالسما در تاندیش

 اسـتفاده از تکنولـوژی NS-TPH باعـث 
افزایـش سـرعت ریخته گـری پیوسـته در 
مقایسـه بـا ریخته گـری پیوسـته معمولـی 
در  ذوب  گرمایـش  لـذا  شـد.  خواهـد 
تاندیـش منجر بـه این می شـود کـه ذوب 
در LF و یـا EAF در زمـان کم تـری صورت 

پذیـرد
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محسن خدری کیارسی شاغل در گندله سازی

کیفیت مناسب  کافی و  غذای طبخ ۳ بیشتر مواقع از دمای 
برخوردار نیست. لطفا مسئولین رسیدگی کنند.

913***5095
شیرازی شاغل در آموزش

لطفا واحد امور سهام نسبت به توزیع برگ سهام هایی مثل سهام 
شرکت تاراز که به پرسنل داده شد، اقدام نمایند.

913***0386

پیام همکاران گرامی، محمد توکلی فیض آبادی شاغل در توزیع 
سیاالت، غالمعباس دهقانی و مجتبی فرهادیه شاغل در واحد 
ماشین سنگ، محسن مرادی ریزی شاغل در ریخته گری، فیض 
اله بهزادی شاغل در کوره های پاتیلی، سعید شیخان شاغل 
در واحد توزین، نوری همکار بازنشسته و بهزاد دالوری بروجنی 
شاغل در واحد دریافت و حمل محصول، دریافت و جهت بررسی 

و پیگیری به مسئولین مربوطه ارسال گردید.

موفقیت فرزند یکی از کارکنان در 
عرصه تحصیلی

 اجتمـــــا             عـــــــی

چاقی کودکانتربیت کودک زیر یک سال

 تربیت کودک زیر یک سال شاید ازنظر برخی والدین موضوعی 
باشد که نیاز به توجه چندانی ندارد، ولی روانشناسان کودک 
معتقدند فرزند شما نه تنها تا پیش از یک سالگی، بلکه از زمان 
جنینی نیز توانایی درک وضعیت موجود در محیط اطراف خود را 
دارد. والدین و به خصوص مادر باید از زمان شروع بارداری و به ویژه 
پس از تولد فرزند درزمینه تربیت کودک آموزش  ببینند.

 یکی از دالیل چاقی در کودکان سبک زندگی نادرست است. درواقع 
عدم رعایت رژیم غذایی سالم و کاهش فعالیت های بدنی کودک نقش 
عمده ای در شکل گیری اضافه وزن دارد. وزن یکی از مهم ترین عوامل برای 
سنجش سالمت کودکان است. میزان باالی سلول های چربی می تواند 
بر چاقی کودک در بزرگسالی نقش داشته باشد، پس نادیده گرفتن چاقی 
کودکان سالمت آن ها را در بزرگسالی نیز تهدید می کند.

یکی از مهم ترین معیارهای ازدواج، وضعیت مالی 
دو طرف است و »پول« یکی از عوامل اصلی در ایجاد 
سوءتفاهم بین زوج هاست. احساس شما نسبت 
به پول، به مراتب مهم تر از میزان دارایی تان است. یعنی آیا هدف شما 
از ازدواج، رسیدن به تمکن و امنیت مالی از این طریق است؟ قبل از 
ازدواج، حتما در مورد مادیات نیز صحبت کنید. در شماره قبل، درباره 
اهمیت شباهت ها و تفاوت ها در انتخاب همسر صحبت کردیم و حاال 

درباره ارزیابی مالی خواهیم گفت.
با خودتان روراست باشید

گر  ازدواج، امیدها، آرزوها و ترس های مالی خاص خود را به همراه دارد. ا
قبل از ازدواج با صداقت و صراحت در مورد مسائل مالی صحبت کنید، 
ازدواج مطمئن تری خواهید داشت. تصویر روشنی از توقعات، انتظارات 
و خواسته های مالی خود و همسر آینده تان داشته باشید. نظر او را درباره 
نحوه اداره مسائل مالی بپرسید. برای مثال، برخی از خانم ها ماهانه 
هزینه زیادی برای خرید لباس و رسیدن به خودشان صرف می کنند و 
این عادت را از خانه پدری دارند. شما به عنوان همسر آینده باید توانایی 
برآورده کردن این نیاز همسرتان را داشته باشید و از آن مطلع باشید. 
ج خانه  بعضی از آقایان هم به دنبال همسر شاغل هستند تا کمک خر
ج کردن حقوقش در  باشد، اما ممکن است طرف مقابل، حاضر به خر

خانه نباشد. مثال ها و جنبه های احتمالی زیادی درباره مباحث مالی 
ح چنین مسائلی بسیار مشکل است. ولی خیال هر  وجود دارد. طر
دو طرف از جهات مالی آسوده می شود. نداشتن ثبات شغلی و حتی 
بیکاری، بی شک زندگی مشترک شما را به خطر خواهد انداخت. جوانانی 
هستند که با وجود بیکاری، به خواستگاری می روند و مسئولیت یک نفر 
گر تصور می کنید  دیگر را بدون توجه به تعهدات مالی برعهده می گیرند. ا
که ازدواج با یک دختر متمکن زندگی شما را تضمین می کند، بهتر است 

فعال به فکر ازدواج نباشید.
پرسش های پیشنهادی

پرسش هایی که در ادامه آمده، تصویر روشن تری از دیدگاه های مالی 
همسر آینده شما به دست خواهد داد: درآمد ماهانه خواستگارتان 
چقدر است و آیا کار کردن برای هر دوی شما الزم است؟ خواستگارتان 
به دنبال همسر خانه دار است یا همسر شاغل؟ علت آن چیست؟ چگونه 
خرج می کند و چه هزینه هایی برایش اولویت دارد؟ با این پرسش، میزان 
گر هر دو کار کنید، پولتان را با هم  توافق دراین باره مشخص می شود. ا
گانه؟آیا اهل پس انداز و فکر کردن به خرید خانه و  خرج می کنید یا جدا

ماشین هست؟
آقایان هم می توانند سؤاالت زیر را از خانمی که به خواستگاری اش رفته اند، 
بپرسند: چه تصور و خواسته ای از نظر مالی از همسر آینده اش دارد؟ ماهانه 

ج می کند؟ از شما چه  چقدر هزینه دارد و بیشتر در چه زمینه هایی خر
توقعات مالی، از قبیل مهریه و ... دارد؟

چشم هایمان را باز کنیم
افرادی که در زندگی شان درجا می زنند و یا به فکر پیشرفت و تحول نیستند، 
بهتر است همسری انتخاب کنند که ازنظر طبقاتی و وضعیت مالی، با او در 
کتسابی  یک سطح قرار داشته باشد. تجربه های انسان در طول زندگی، ا
است و در اغلب افراد منجر به تغییر می شود، اما عوامل روان شناختی و 
ساختاری و بنیادین شخصی افراد را به سختی می توان تغییر داد. تنها 
گاهی از فرازوفرودهای زندگی مشترک و تالش  »خواستن« کافی نیست. آ
برای ساختن آینده ای روشن برای خود و همسرتان بسیار اهمیت دارد. 
برخی افراد ازنظر مالی، ضعیف تر از خانواده دختر هستند. اما صرفا به 
گر به توافق  خاطر تعلق خاطر، اقدام به خواستگاری و ازدواج می کنند و ا
متقابل نرسند، بر سر مسائلی همچون مهریه، هزینه عروس در زندگی و 
رسم و رسوم پیش و پس از ازدواج به مشکل برمی خورند. »برنامه ریزی« 
کلید هر نوع پیشرفت است. در اولین فرصت برای تأمین مالی زندگی آینده 
و تأمین هزینه های ازدواج برنامه ریزی کنید. تمام هزینه های عروسی و 
زندگی آینده تان را حدودی برآورد کنید و با حقوقتان بسنجید. با این شیوه 
می توانید راه های دیگری برای کسب درآمد داشته باشید. در شماره بعد 

درباره جنبه دیگری از معیارهای ازدواج صحبت خواهیم کرد.

  تهیه کننده: آموزش و توسعه منابع انسانی

با نهایت تأسف درهفته گذشته سیاوش مطلبی شاغل 
در خدمات عمومی و سعید بهرامی شاغل در خدمات 
شهری در غم درگذشت پدر و عباس یزدان گرایی شاغل 
در خدمات عمومی در غم درگذشت مادر به سوگ 

نشستند.
همچنین همکار بازنشسته کوهرنگ عقدک به علت 

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

صدرا مهاجری فرزند همکار گرامی آقای یوسف مهاجری 
شاغل در واحد احیا مستقیم 2، موفق شد در آزمون سنجش 

آغازین مقطع هفتم، رتبه اول استان اصفهان را کسب کند.

ابراز همدردی

موفقیت

 ازدواج؛ 
معیارها و انتخاب

درباره مسائل مالی چه بگوییم؟

صدرا مهاجری

شادروان کوهرنگ عقدک

سعید شبانی
بسته بندی و بارگیری

روز بازنشستگی :  1400/05/30

حسین علی نصر
کوره های قوس الکتریکی

روز بازنشستگی :  1400/05/30

علی گلخواه
بسته بندی و بارگیری

روز بازنشستگی :  1400/05/30

غالمرضا رضائی حیدری
سرپرست تعمیرات و توزیع سیاالت

روز بازنشستگی :  1400/05/30

عبداله توکلی گارماسه
تعمیرات دوربین های مدار بسته

روز بازنشستگی :  1400/05/30

ابراهیم رییسی نافچی
تعمیرات نسوز فوالدسازی

روز بازنشستگی :  1400/05/30

بازنشستگان فوالد 

)قسمت سوم(

فوالد من

ازجمله مسائلی که سالمندان در دوران سالخوردگی با 
گر خانواده   آن مواجه می شوند، تحلیل توانایی جسمی است.ا
فرد سالخورده به دلیل مسائل مختلف نتوانند مراقب سالمند 
خود باشند، پرستار سالمند در منزل یکی از افرادی است که 

می تواند به او در کارهای روزانه یاری برساند.
معرفی رشته پرستاری سالمندان

پرستار سالمند شخصی است که به صورت روزانه، شبانه روزی، 
شبانه و مقطعی از شخص سالخورده پرستاری می کند. وظایف 
این پرستاران باهم تفاوت دارد. تعداد زیادی از آن ها به صورت 
تخصصی خدمت می کنند و عده ای نیز که از تخصص کمتری 

برخوردارند، فقط از سالمند نگهداری و مراقبت می کنند. 
وظایف پرستار سالمند در منزل

حفظ بهداشت سالمند از اصلی ترین وظایف پرستار به شمار 
می رود.وظایف پرستار در حفظ بهداشت سالمند عبارت است از 
ک  حمام کردن سالمند، کمک دادن به او در دستشویی، مسوا
زدن، اصالح مو و ناخن و همچنین شستن لباس ها. پرستار 
سالمندانی که دچار زخم بستر هستند یا از پوشک استفاده 
می کنند باید به طور مرتب زخم ها و وضعیت بهداشت پوشک را زیر 
نظر داشته باشند.با افزایش سن، انسان ها درگیر مسائلی همچون 
کاهش بینایی، شنوایی، نیروی جسمی و مشکالت قلبی عروقی 
و.... خواهند شد. ازجمله وظایف مهم پرستار سالمند در منزل 
گر سالمند تحرک نداشته  که ا تشویق کردن او به ورزش است؛ چرا
باشد، نیروی جسمی اش کم می شود.حفظ روحیه سالمند از 
دیگر موارد پراهمیت در وظایف پرستاری به شمار می رود. پرستار 
باید سالمند را همواره به مطالعه، دیدن فیلم، گوش دادن به 

موسیقی، هم نشینی با آشنایان و... ترغیب کند.

 هر آنچه درباره پرستار سالمند
 در منزل باید بدانید

آموزش
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 ورزش             

شهاب الدین عزیزی خادم در دیدار با تیم فوتبال بانوان 
فوالد مبارکه سپاهان گفت: فوتبال را با حضور بانوان 
می توانیم به دل خانواده ها ببریم. به همین دلیل توسعه و 

پیشرفت فوتبال بانوان از اولویت های فوتبال ملی است.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، شهاب الدین عزیزی 
خادم رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران در بازدید از باشگاه فوالد 
مبارکه سپاهان از تمرینات تیم فوتبال بزرگساالن بانوان این باشگاه دیدن کرد 
و ضمن ابراز خشنودی از حضور در باشگاه فوالد مبارکه سپاهان از محمدرضا 

کت مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و زحمات ایشان تقدیر کرد. سا
وی درخصوص توسعه فوتبال بانوان گفت: فدراسیون فوتبال با افتخار در 

خدمت فوتبال بانوان است و این حداقل کاری است که فدراسیون در حوزه 
بانوان می تواند انجام دهد و امیدوارم  حرفه ای تر و قوی تر و یک الگوی مناسب 

برای جامعه فوتبال بانوان باشیم.
رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به برگزاری اردوی تیم ملی فوتبال بانوان در 
کمپ صفائیه گفت: از باشگاه بزرگ فوالد مبارکه سپاهان که شرایط میزبانی 
خوبی برای تیم ملی بانوان فراهم کردند، تشکر می کنم و امیدوارم این ارتباط 
قوی بین فدراسیون فوتبال و باشگاه هابه خصوص باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 

که از استانداردهای الزم  برخوردار است بیشتر شود.
عزیزی خادم ضمن تمجید از تیم فوتبال بانوان فوالد مبارکه سپاهان گفت: 
تعدادی از این بانوان بازیکنان تیم ملی هستند و امیدوارم با پشتکار بیشتر تعداد 

بیشتری از شما را در تیم های ملی ببینیم.
وی افزود: فوتبال را با حضور بانوان می توانیم به دل خانواده ها ببریم به همین 
دلیل توسعه و پیشرفت فوتبال بانوان از اولویت های فوتبال ملی است. 
در همین راستا جلسه ای با حضور دکتر خزعلی معاون رئیس جمهوری در 
امور زنان داشتیم و به زودی مراسمی برای تکریم تیم ملی بزرگساالن بانوان 

خواهیم داشت.
رئیس فدراسیون فوتبال در پایان ابراز داشت: به اعتقاد من ما هر چه بتوانیم 
فوتبال بانوان را تقویت کنیم به مشروعیت فوتبال کمک خواهیم کرد و فوتبال 
ملی تقویت خواهد شد و فدراسیون فوتبال بر اساس آموزه های دینی، اخالقی 

و انسانی از حقوق فوتبال بانوان حمایت خواهد کرد.

رضــا قندی پــور گفــت: پیشــرفت مــن از زمانــی شــروع 
کــه بــه فــوالد مبارکــه ســپاهان آمــدم، ســپاهان  شــد 
باشــگاه بزرگــی اســت و بی دلیــل نیســت کــه به عنــوان 

وف اســت. حرفه ای تریــن باشــگاه ایــران معــر
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان رضا قندی پور بازیکن 

کادمی فوالد مبارکه سپاهان و عضو تیم ملی فوتبال نوجوانان است، این پدیده  آ
بهبهانی تیم فوتبال نوجوانان فوالد مبارکه سپاهان با بازی های درخشان خود 
در فصل گذشته نگاه ویژه اهالی فوتبال و مربیان تیم ملی نوجوانان را به خود 
جلب کرد و در کنار اسماعیل قلی زاده و کسری طاهری دو ستاره دیگر ملی پوش 
فوالد مبارکه سپاهان تبدیل به مهره های اصلی تیم ملی فوتبال نوجوانان شد.

برندگان مسابقه عکس ورزش در منزل 

)مرحله هفتاد و سوم(
بـــا تشـــکر از مشـــارکت شـــما در مســـابقه ورزش در خانـــه، اســـامی 

برنـــدگان مرحلـــه هفتـــاد و دوم تمرینـــات بـــه شـــرح زیـــر اســـت.
برندگان مسابقه عکس ورزش در منزل مرحله هفتادودوم 
می توانند جهت دریافت جوایز خود، به ساختمان امور ورزش 
مراجعه کنند. همچنین مرحلۀ هفتاد و سوم این مسابقه در 
جریان است. عالقه مندان می توانند طبق دستورالعمل ذیل، 
کنید. تمرینات ورزشی در مسابقه شرکت  انجام  بر  عالوه 

حامد سلیمیان 96207

رضا توکلی گارماسه 949230

علیرضا کی یگانه 78453

مجید ترابی 959803

مرتضی سلیمانی 959340

اطالعیه

حضور فرمانده پدافند هوایی در باشگاه فوالد مبارکه 
سپاهان

دعوت سه اصفهانی به اردوی تیم ملی بسکتبال با 
ویلچر ایران

گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، سرتیپ  به 
علی حدادی سامانی فرمانده نیروی پدافند هوایی در استان های 
اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری و مدیرعامل باشگاه رعد 
پدافند با هیئت همراه ضمن حضور در باشگاه فوالد مبارکه 
سپاهان و بازدید از زیرساخت های این باشگاه با محمدرضا 
گفت وگو  کت مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان دیدار و  سا
کردند.

گزارش ایراسین، اولین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی بسکتبال  به 
با ویلچر ایران اعزامی به مسابقات آسیا-اقیانوسیه تایلند و 
پاراآسیایی هانگژو چین ۲0۲۲ با رعایت پروتکل های بهداشتی 
کمپ تیم های ملی فدراسیون ورزش های  به میزبانی تهران در 
جانبازان و معلولین برگزار می شود. از استان اصفهان ایمان 
کریمی در این اردو حضور  کری و علی  بگ زاده فرد، دانیال ذا
خواهند داشت.

اطالعیه

آموزش شرکت در مسابقه:
جهت ارسال تصاویر برای مسابقه باید ابتدا به وب سایت امور 
ورزش به نشانی https://sport.msc.ir وارد شده و پس از 
وارد نمودن نام کاربری و کلمه عبور، مطابق با تصویر زیر گزینه 

»مسابقه عکاسی« را انتخاب نمایید.

کلیک بر روی دکمه ارسال تصاویر،  در مرحله بعدی نیز با 
نسبت به ارسال عکس های خود اقدام فرمایید. شما مجاز به 

ارسال سه تصویر در این مسابقه خواهید بود.

در نهایت شما می توانید در خصوص تصاویر ارسالی از سایر 
گزینه  همکاران نیز اظهار نظر فرمایید. برای این منظور از 
»نظرخواهی در خصوص تصاویر سایر همکاران« استفاده نمایید.

زیر،  تصویر  با  مطابق  مربوطه  صفحه  شدن  باز  از  پس 
که عکسی از نظر شما شایسته انتخاب شدن  درصورتی که 

باشد بر روی گزینه الیک کلیک کنید.

دسترسی به کانال امور ورزش در پیام رسان پوپک
جهت دانلود نرم افزار پیام رسان پوپک ویژه تلفن های همراه 

اندروید و IOS بایستی از مسیرهای زیر اقدام فرمایید.
/https://poopak.msc.ir/etc/android        :  نسخه اندروید

/https://poopak.msc.ir/etc/ios  : IOS نسخه
پس از وارد شدن به پیام رسان، می توانید از طریق کانال امور ورزش 
به تمرینات هفتگی و آخرین اخبار امور ورزش دسترسی داشته 

باشید.

برگزاری مرحله هفتادودوم  مسابقه عکس ورزش در منزل

      خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش     گردآوری: خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش
      خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش

خبر کوتاه

اسپینینگ یا همان ورزش با دوچرخه ثابت 
زیاد،  تمرین  برای  خوبی  بسیار  راه  می تواند 
سوزاندن کالری، کاهش وزن و حفظ عضالت 
در شکل خود باشد. تنها چیزی که نیاز است داشتن صبر و انگیزه 
در زمان ورزش است تا رضایت واقعی حاصل شود. اسپینینگ 
یک ورزش مؤثر است که حتی امکان تمرین دوچرخه سواری 
برای دوچرخه سواران حرفه ای را در فصل استراحت و تعطیلی 

مسابقات، فراهم می کند.
فواید اسپینینگ

1. سوزاندن کالری: هر کالس اسپینینگ به طور متوسط موجب 
سوزاندن 500 کالری می شود. درصورتی که در مراحل چالش برانگیز 
سایر رشته های ورزش هوازی در مدت زمان کوتاه کالری بیشتری در 

سطوح باالتر نمی سوزانید.
۲. بهبود سالمت سیستم قلبی-عروقی: اسپینینگ می تواند 
به عنوان یک ورزش هوازی )ایروبیک( انجام شود. چون اسپینینگ 
انرژی را از ذخایر بدن می کشد و باعث ایجاد یک استقامت عضالنی در 
زمانی مدید می شود. بااین حال شامل تمام مزیت های ورزش های  
هوازی )کاردیو( نیز می شود. کالس های اسپینینگ در دو بخش 
استقامت و قلبی-عروقی انجام می گیرد. سالمت قلب یک فایده 

بدیهی اسپینینگ )دوچرخه ثابت( است.
گر کسی در گروه بخواهد آرام تر  3.با سرعت خود پیش می روید: ا
پدال بزند سایرین مجبور به پیروی از وی نیستند و هیچ کس نخواهد 
فهمید که دیگری در چه مرحله ای از اسپینینگ است؛ و همگان آزاد 

هستند که با سرعت خود پیش بروند.
4.از یک ورزش کم خطر به شکل مؤثر لذت می برید: در اطراف خود 
دوستان زیادی داریم که همیشه از تردمیل و الپتیکال دوری می کنند 
فقط به خاطر اینکه به پا و زانوهایشان آسیب می زند. دوچرخه ثابت 
بهترین گزینه برای کسانی است که به دلیل بیماری ورم مفاصل قادر 

به استفاده از تردمیل)دوثابت( و الپتیکال )اسکی فضایی( نیستند.
۵.دست یابی به پاهای خوش فرم و باب روز: زمان زیادی طول 
نمی کشد که یک دوچرخه سوار اسپینینگ، کاهش وزن خود را به 
رخ بکشد؛ اما فایده مهم دیگر در اسپینینگ این است که در دوچرخه 
ثابت شما از گروه بزرگی از ماهیچه های پای خود استفاده می کنید و 
زمان زیادی نمی گذرد که ماهیچه ران، عضالت پشت ران و ماهیچه 

ساق پا شروع به شکل گرفتن می کنند. 

گهانی در تکنیک نقطه شکست: به محض اینکه یاد  ۶.کاهش نا
بگیرید با دوچرخه ثابت سخت تر و با شدت بیشتری ورزش کنید، 
شروع کنید به پیدا کردن نقطه شکست. دقیقا زمانی که رکاب زدن 
به اوج خود می رسد و خودتان واقعا احساس می کنید که ورزش را 
گهان آن را آرام کنید. فایده این تکنیک این است  سخت کرده اید، نا
کثر  که با انجام آن شما اندورفین طبیعی آزاد می کنید؛ کاری که ا
دوچرخه سواران حرفه ای آن را انجام می دهند و از آن لذت می برند. 
یکی از فواید این تکنیک در دوچرخه سواری با دوچرخه ثابت این 
است که بدون استفاده از داروی خاص، احساس خوشایندی را 

تجربه می کنید.
۷.یک تمرین عالی برای ماهیچه های شکم: مربیان اسپینینگ 
کید می کنند. حرکت  همیشه بر حرکات و تکنیک های اسپینینگ تأ
درست و صحیح در شکل گیری صحیح ماهیچه ها تأثیر بسزایی دارد. 
عالوه بر عضالت پا، عضالت شکم نیز درگیر می شوند. همان طور که 
می رانید و پدال می زنید، برخالف دوچرخه سوار در جاده، ریتم باالی 
بدنتان به شما کمک می کند که حرکات پا بر روی یک ریتم باشد و 
زمانی که در حالت خم یا صاف حالت بدن را در حین پدال زدن تغییر 
می دهید، بر ماهیچه های شکم تأثیر خواهد گذاشت و تکنیک 

افزایش ریتم به این هدف کمک بسیار می کند.
۸.یک دوچرخه سواری تفریحی با دیگران: صرف نظر از سطح 
تناسب اندام خود، راندن با دوچرخه ثابت همه را در کنار هم قرار 
می دهد و همگی در کنار هم در سطوح مختلف سخت در تالش 
خواهند بود. نکته شگفت انگیز این است که چگونه از انرژی سایر 
دوچرخه سواران تغذیه می شوید، وقتی که خستگی به شما رو 
می آورد. دوچرخه سواری گروهی این فرصت را به شما می دهد که در 

حین ورزش یکدیگر را تشویق کنید.
9.ساخت قدرت ذهنی: گرم شدن و سرد شدن هنگام اسپینینگ 
بهترین راه برای آرامش بدن است. قبل از قرار دادن خود در یک تمرین 
شدید و سخت، چشمان خود را ببندید و اجازه بدهید که فعالیت 
بدنی شما برای تبدیل شدن و رهایی ذهنی آماده شود. ورزش با 
دوچرخه ثابت موجب ساخت قدرت ذهنی می شود. نظم فردی 
حاصل انجام اسپینینگ در تمام زندگیتان جریان می یابد و این نکته 
در داشتن اعتماد به نفس و کنترل خود اهمیت دارد و سودمند است.

اسپینینگ چیست؟

 ورزش              ورزش             

کادمی فوالد مبارکه سپاهان: بازیکن آ

پیشرفتم را مدیون فوالد مبارکه  سپاهان هستم

فوتبال را با حضور بانوان می توانیم به دل خانواده ها ببریم
رئیس فدارسیون فوتبال در بازدید از باشگاه فوالد مبارکه سپاهان مطرح کرد:



احمد فروغی در مردادماه سال 133۵ در روستای ابر   
از توابع شهر خوراسگان اصفهان در خانواده ای متدین و 
کشاورز متولد شد. از دوران نوجوانی به سبب تنگی 
معیشت، در ضمن تحصیل به کار بنایی مشغول شد. 
احمد با تمام وجود، ظلم و ستم رژیم پهلوی را بر پیکر 

جامعه لمس می کرد. 
با شروع انقالب اسالمی جزو اولین افرادی بود که علی رغم 
ضعف فرهنگی اهالی محل، مردم را به شرکت در راه پیمایی 
علیه رژیم پهلوی تهییج می کرد. از ابتدای تشکیل سپاه 
پاسداران با فرماندهی حجت االسالم سالک و معاونت 
سردار رحیم صفوی، در پست معاونت عملیات خدمت 
می کرد. با شروع فتنه گروهک های ضدانقالب در کردستان 
از 22 اردیبهشت 1359، به خاطر شجاعت و توانایی نظامی، 
به عنوان فرمانده انتخاب شد و حدود 4 ماه در منطقه 
کردستان به مبارزه با عناصر ضدانقالب پرداخت و به دلیل 
جراحت به اصفهان بازگشت و به عنوان فرمانده عملیات 

سپاه پاسداران اصفهان منصوب شد. با شروع جنگ تحمیلی 
عراق علیه ایران، عازم منطقه جنوب شد و یک تیم مستقل 
تشکیل داد و از سوی سردار رحیم صفوی، فرماندهی جبهه 
گذار شد. احمد در عملیات ثامن االئمه  دارخوین به وی وا
فرمانده محور بود. وی فرماندهی یکی از محورهای عملیاتی 
را نیز در عملیات پیروزمندانه طریق القدس بر عهده داشت. 
سرانجام در همین عملیات بر اثر اصابت تیر در منطقه چزابه 
کش در گلستان شهدای اصفهان،  به شهادت رسید و پیکر پا

ک سپرده شد. به خا
قسمتی از وصیت نامه شهید احمد فروغی:

شهادت منطق ما شیعیان است که از حسین رهبر آزادگان 
جهان سرمشق می گیریم. ما شهادت را از حسین و رسالت و 
صبر و استقامت را از زینب سالم اهلل علیها می آموزیم. هر کس 
که عاشق خدا شد، خدا هم عاشق او می شود و انسانی که 
گونه  عاشق خدا شد، برای رسیدن به معشوق خود باید خدا
شود و شهید است که به آن مرحله می رسد. برای من گریه 

نکنید و بخندید که عیش من است. من به تکامل رسیده ام 
و خدا مرا از شما به عنوان هدیه می پذیرد و افتخار کنید که 
توانستید مرا تا این حالت برسانید و پولی که برای مجلس ختم 

می خواهید خرج کنید، به مستمندان بدهید.

امیرالمؤمنین علی )علیه السالم(:
گمراه  کرد،  که به علم توکل  کسی  کرد، ذلیل شد؛  که به مال توکل  کسی 
کرد،  که به خدا توکل  کسی  کرد، لغزید؛  که به عقل توکل  کسی  شد؛ 

سایه بانی یافت.
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اپلیکیشن  روبیکا، 
کاربردی   چندمنظوره و 
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حدیث

معرفی اپلیکیشن

 فرهنــݡگــــی

روبیکا ازجمله اپلیکیشن های چندمنظوره است که می تواند 
نیاز کاربران گوشی های هوشمند را به نصب اپلیکیشن های مختلف 
برطرف کند و بسیاری از کاربردهای اپلیکیشن های مختلف را در خود 

جای دهد.
کاربران با نصب این اپلیکیشن می توانند از امکاناتی نظیر تماشای فیلم 
و سریال با اینترنت رایگان همانند برنامه فیلیمو، تماشای شبکه های 
تلویزیونی و رادیویی با اینترنت رایگان، انجام خدمات پرداخت قبوض 
و خرید اینترنتی، گوش دادن به موزیک های دلخواه، استفاده از شبکه 
اجتماعی، خدمات پیام رسانی و... استفاده کنند. امکانات و خدمات 
این اپلیکیشن را می توان به طور خالصه در این موارد خالصه کرد: امکان 
دسترسی به مجموعه فیلم و سریال های روز دنیا، امکان دسترسی به 
شبکه های تلویزیون دیجیتال، امکان دسترسی به آرشیو موزیک و ایجاد 
فهرست پخش دلخواه، برخورداری از شبکه اجتماعی داخلی، دارای 
برنامه پیام رسانی داخلی، امکان دسترسی به آرشیوهای مختلف آموزش 
الکترونیکی با شرکت در کالس های آنالین، ایجاد ارتباط با برنامه های 
مختلف تلویزیونی و توانایی ارسال پیام به این برنامه ها، امکان ایجاد کیف 
پول، امکان خرید شارژ تلفن همراه، پرداخت قبوض مختلف، امکان خرید 
با استفاده از درگاه پرداخت درون برنامه ای، مدیریت مالی و حساب های 
شخصی، دسترسی به آرشیو برنامه های تلویزیونی و امکان توقف، برگشت 
به عقب و یا پخش مجدد برنامه ها، دسترسی به آرشیو برنامه های ورزشی 
مختلف و زنده، دسترسی به آرشیو برنامه های مربوط به سالمت، بدون 
نیاز به استفاده از حجم اینترنت برای مشترکین همراه اول و ایرانسل، 

محیط کاربری ساده و روان و پشتیبانی کامل از زبان فارسی.

بازی

بخشی از سخنان اندوه بار امیرالمؤمنین علی )علیه السالم( با رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله   
و سلم( هنگام دفن حضرت زهرا )سالم اهلل علیها(

ک فرود آمد و برای رسیدن به تو شتابان  درود بر تو ای رسول خدا، از من و از دختر تو که در همسایگی تو به خا
حرکت کرد. ای رسول خدا، در فقدان دختر نازنینت شکیبایی از دستم رفته و تحملی برایم نمانده است، 
ولی پیرو سختی جدایی از تو و شدت مصیبت از دست دادن تو که باعظمت تر از این مصیبت بود، تسلیتی 
برای من وجود دارد. من جسد مبارک تو را با دست خودم در قبر نهادم و نفس مبارک تو در آن موقع که سر 
مقدست مابین گلو و سینه من قرار داشت از بدن شریفت بیرون رفت. ای رسول خدا، امانت برگردانده شد 
و آن روح مقدس که چند روزی در گرو بدن بود، گرفته شد. پس از این، اندوهم ابدی است و شبم با بیداری 
کنون تو در آن اقامت نموده ای، برای من  خواهد گذشت. تا آنگاه که خداوند متعال همان جایگاه را که ا
برگزیند. ای پیامبر عزیز، به زودی دخترت خبر اجتماع امت تو را برای از بین بردن حقوقش به تو خواهد داد، 
تا عمق مصائبی را که به او وارد شده است بدانی. از وی سؤال فرما و سرگذشتش را بپرس. با اینکه از رحلت 
تو و تعهدی که برای دوست داشتن خاندانت از مردم گرفته بودی، زمانی دراز نگذشته و هنوز نام مبارک 
تو و قضایای تو از زبان ها قطع نشده است. درود بر شما، درود وداع کننده ای که نه از روی اعراض است و نه 
گر بر سر قبرت اقامت گزینم، نه به  گر برگردم، نه به جهت خستگی از تنگدلی است و ا از ماللت خاطر. پس ا

جهت بدگمانی به آن وعده ای است که خداوند به صبرکنندگان داده است.
    به نقل از کتاب امالی شیخ مفید                

خار درچشم، استخوان در گلو
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شهادت منطق ما شیعیان است 

شهید

اندرویدی  بازی  یک  نام  آزادی  مدافعان 
از  کاری  و  کشن  ا بازی های  سبک  در  جدید 

استودیوی بازی سازی مارس است.
اســتقبال  مــورد  بســیار  رایانــه ای  بــازی  ایــن 
امــر  همیــن  کــه  اســت  گرفتــه  قــرار  کاربــران 
مســئوالن  و  دســت اندرکاران  موردتوجــه  بایــد 
گیــرد. در همیــن راســتا،  قــرار  کشــور  فرهنگــی 

بــا  فارســی زبان  توســعه دهندگان  از  گروهــی 
کشــن و جــذاب، حــال  آماده ســازی یــک بــازی ا
و هــوای ایــن دالوران را در مناطــق جنگــی بــه 
شــهدای  بــه  بــازی  ایــن  کشــیده اند.  تصویــر 
بلنــد ســردار دل هــا حــاج  روح  و  مدافــع حــرم 
محســن  شــهید  خانــواده  و  ســلیمانی  قاســم 

اســت. شــده  تقدیــم  حججــی 

آزادی مدافعان 

معرفی کتاب

 نویسنده: 
موسسه جهادی
ناشر :
مؤسسه جهادی صهبا 

کتاب از  مسیح در شب قدر عنوان دومین 
مجموعه »خورشید در مهبط مالئکـه اهلل« است 
و توسط انتشارات مؤسسه جهادی صهبا منتشر 

شده است.
از  رهبـری  معظـم  مقـام  حضـور  کتـاب،  ایـن  در 
سـال 1363 تـا 1389 در منـازل شـهدای مسـیحی 
شـده  روایـت  بخـش  بیست وسـه  در  کشـورمان، 
کـه عمـده آن هـا ارمنـی و  اسـت. مسـیحیان ایـران 
کشـور  آشـوری هسـتند ، صدهـا سـال اسـت در ایـن 
کـه خـود را  زندگـی می کننـد. ایـن هم وطنـان عزیـز 
ایرانی و بخشی از ملت می دانند، درمجموع، بیش 
ایـن  کرده انـد. عمـده  کشـور  از صـد شـهید تقدیـم 
که در دوران دفاع مقدس،  شهدا سربازانی هستند 
در جبهه هـا بـه شـهادت رسـیده اند و تعـدادی هـم 
موشـک باران  و  بمبـاران  یـا  منافقیـن  ترورهـای  در 
کشـور در طـول جنـگ شـهید شـده اند. شـهرهای 

ارزش  و  اهمیت  به  توجه  با  رهبری  معظم  مقام 
توجه  و  احترام  لزوم  و  شهدا  خانواده های  واالی 
جنگ،  ابتدای  همان  از  آن ها،  به  نسبت  ویژه 
عنایت خاصی به این خانواده ها داشتند  و از سال 
63 برنامه مرتب خودشان را برای حضور در منازل 
گفت وگوی رودررو و  شهدا و ابراز محبت و توجه و 
می کنند؛  شروع  شهدا،  خانواده های  با  صمیمانه 
که هنوز هم ادامه دارد و جزو سنت های  برنامه ای 
حسنه ای است که توسط ایشان ایجاد شده است.
بـا  خامنـه ای  آیـت اهلل  دیدارهـای  جذاب تریـن  از 
شـهدای  بـه  مربـوط  مـوارد  شـهدا،  خانواده هـای 
مسـیحی اسـت. ایشـان از همـان سـال63 در ایـام 
عیـد مسـیحیان و میـالد حضـرت مسـیح، مهمـان 

می شـوند. مسـیحی  شـهدای  خانواده هـای 
اسـت  ایـن  دیدارهـا  ایـن  خـاص  گی هـای  ویژ از 
نمی تواننـد  مسـیحی،  خانواده هـای  اغلـب  کـه 
در  و  کننـد  بـاور  منازلشـان  در  را  ایشـان  حضـور 
اواخـر  تـا  معمـوال  کـه  حالتـی  می ماننـد.  بهـت 
دیـدار باقـی می ماند. این حالت باعث می شـود 
کـه اتفاقـا رهبـر انقـالب در بیـن ایـن خانواده هـا 
بـه  و  بگوینـد  خاطـره  کننـد،  صحبـت  بیشـتر 

کننـد. گـرم  را  شـکلی مجلـس 

مسیح در شب قدر

گوشواره های    زنانی با 
  باروتی

سینما

مستند بسیار زیبا و دیدنی »زنانی با گوشواره های باروتی« به 
کارگردانی رضا فرهمند، محصول مؤسسه هنری اوج، در زمان جنگ 
عراق و داعش تولید شده است. در این مستند به قول عوامل فیلم، 
کنون در هیچ مستند یا فیلمی به نمایش  تصاویر به گونه ای است که تا
این چنین  که  است  اثری  اولین  مستند  این  است.  درنیامده 

صحنه هایی از زنان و کودکان داعشی را به نمایش می گذارد.
این مستند درمورد زنان و کودکان داعشی در جنگ عراق و سوریه است و 
داستان یک خبرنگار به نام نورا را روایت می کند که در زمان جنگ شروع 
به تهیه گزارش خبر می کند و با زنان عراقی جنگ زده و زنان داعشی روبه رو 
می شود. نورا، ژورنالیست جنگ است. او با همه مخاطره ها و فشارهای 
اجتماعی که برای حضورش در جنگ با داعش وجود دارد مصرانه مبارزه 

می کند و به کار خود ادمه می دهد.

        کارگردان:    رضا فرهمند
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آیا این آخرین سفر من است یا تقدیرم چیز دیگری است که هرچه باشد در رضایش راضی ام.   
در این سفر برای تو می نویسم تا در دلتنگی های بدون من یادگاری برایت باشد. شاید هم حرف 

به دردبخوری در آن یافتی که به کارت آید.
هر بار که ســفر را آغاز می کنم احساس می کنم دیگر نمی بینمتان. بارها در طول مســیر چهره های پر از 
محبتتان را یکی یکی جلوی چشمانم مجسم کرده ام و بارها قطرات اشکی به یادتان ریخته ام. دلتنگتان 
گرچه کمتر فرصت ابراز محبت یافته ام و نتوانسته ام عشق درونی خودم را  شده ام، به خدا ســپردمتان. ا
به شما برسانم. اما عزیزم هرگز دیده ای کسی جلوی آیینه خود را ببیند و به چشمان خود بگوید دوستتان 
دارم، کمتر اتفاق می افتد، اما چشمانش برایش باارزش ترین اند. شما چشمان منید. چه بر زبان بیاورم و 
چه نیاورم برایم عزیزید. بیش از بیست سال است که شما را همیشه نگران کرده ام و خداوند تقدیر کرده 

این جان پایان نپذیرد و شما همیشه خواب خوف ببینید.
دخترم خیلی خسته ام. سی سال است که نخوابیده ام، اما دیگر نمی خواهم بخوابم. من در چشمان خود 
نمک می ریزم که پلک هایم جرئت بر هم آمدن نداشته باشــد تا نکند در غفلت من، آن طفل بی پناه را سر 
ببرند. وقتی فکر می کنم آن دختر هراسان تویی، نرجس اســت، زینب است و آن نوجوان و جوان در مسلخ 
خوابانده که در حال سربریده شدن است حسینم و رضایم است از من چه توقعی دارید؟ نظاره گر باشم؟ 

بی خیال باشم؟ تاجر باشم؟ نه من نمی توانم این گونه زندگی بکنم.
   گزیده ای از دل نوشته سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی

 خطاب به دخترش نرجس سلیمانی                

ین سفر آخر


