
یادداشت مدیر مسئول

در شرایطی که سالیان متوالی است رهبر فرزانه انقالب، واژه تولید و 
اقتصاد را در اولویت نام گذاری هر سال و سیاست گذاری های کلی کشور قرار 
داده اند، کم همتی و سستی در انجام وظایف محوله متناسب با نیازهای فعلی 
و آتی کشور در وزارت خانه های متولی تأمین انرژی، وضعیت تولید را در شرایط 

دشواری قرار داده است.
تولید، موتور محرک توسعه کشور و بهترین مسیر بهبود معیشت و ایجاد رونق 
اقتصادی است و طبیعی است که تأمین نیازهای اولیه و زیرساخت های موردنیاز 
عرصه تولید وظیفه و تکلیف محول شده به دولت است. در یک نظام توسعه محور 
و تولیدبنیان، تنها دغدغه تولیدکننده پیشرفت در کسب وکار، تولید و اشتغال زایی 
با بهره گیری از خالقیت و فناوری است؛ از همین منظر، شایسته نیست که به دلیل 
عدم تأمین زیرساخت های انرژی، تولیدکننده در فصولی از سال به علت افزایش 

مصرف انرژی در کشور، با رکود و توقف در تولید مواجه باشد.
در شرایط کنونی سؤال این است که راهکار برون رفت از این مشکل اساسی چیست. 
در وهله اول به نظر می رسد الزم است در سیاست ها، برنامه ها و اعتبارات وزارت 
نیرو به عنوان متولی این بخش در راستای تأمین نیازهای کوتاه مدت و بلندمدت 
کشور در حوزه انرژی تغییراتی اعمال شود و در این رویکرد، به تخصص، توان و دانش 
شرکت های داخلی همچون مپنا که سابقه بسیار خوبی در این عرصه دارند بیشتر 

اعتماد شود.
فرهنگ سازی و اعمال قانون حمایتی و تنبیهی به منظور کاهش مصرف انرژی، 
بهینه سازی مصرف گاز و برق در کشور و حمایت و تولید محصوالت کم مصرف و 
پربازده در حوزه برق و گاز، راهکار مناسب دیگری برای کنترل مصرف انرژی در کشور 

است که این مهم نیز باید موردتوجه سیاست گذاران قرار گیرد.

توان  به تنهایی  دولت  که  است  به گونه ای  کشور  اقتصادی  وضعیت 
سرمایه گذاری های کالن در حوزه تأمین انرژی را ندارد؛ از همین رو یکی از راه های 
غلبه بر این بحران در کشور این است که شرکت های موفق صنعتی در وزارت صمت، 
به کمک وزارت نیرو بیایند و با سرمایه گذاری در این عرصه، بخشی از نیازهای کشور 

را تأمین کنند و خسارات ناشی از نبود زیرساخت در این زمینه را کاهش دهند.
درنهایت نیز با توجه به اینکه یکی از دغدغه های آینده بشر فقدان منابع 
انرژی تجدیدناپذیر است، الزم است با استفاده از دانش و فناوری و حمایت از 
شرکت های دانش بنیان، از انرژی های جایگزینی همچون انرژی خورشیدی و 
باد که همیشه در دسترس بوده و تخریبی برای محیط زیست به همراه ندارند 

استفاده شود.
شرکت فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین شرکت صنعتی ایران اسالمی نیز همچون 
سایر تولیدکنندگان، از بحران انرژی و نبود زیرساخت های موردنیاز متضرر گردیده؛ 
از همین رو در دو سال اخیر سیاست گذاری ها و برنامه  ریزی هایی را به منظور 
سرمایه گذاری، توسعه و تأمین انرژی اعمال کرده و خوشبختانه در این راستا، به ویژه 

مصرف بهینه انرژی،  توفیقاتی نیز داشته است.
احداث نیروگاه های  1000 مگاواتی سیکل ترکیبی با سرمایه گذاری فوالد مبارکه 
و پیمانکاری شرکت مپنا، بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی 540 مگاواتی کشور،   
نخستین نیروگاه خورشیدی روی سطح آب به ظرفیت 35 مگاوات و نیروگاه 
100 مگاواتی بادی در سیستان و بلوچستان و همچنین خراسان رضوی، بخشی 
از اقداماتی است که از سوی گروه فوالد مبارکه آغاز شده و هم ا  کنون  در حال 
پیگیری و انجام است و به زودی برکات احداث این نیروگاه ها در عرصه تولید 

کشور مشاهده می شود. 

یرساخت های  تولید ی و ز تأمین انرژ
 خواسته به حق تولیدکنندگان

در دومین بخش میزگرد تخصصی ایراسین با موضوع 
ح شد؛ چالش های خصوصی سازی معادن ایران مطر

تأمین مواد اولیه
مشکل جدی تولیدکنندگان فوالد

ح شد؛ در گفت وگوی ویژه خبری مطر

 حفظ محیط زیست
 مهم ترین معیار توسعه پایدار

تولید؛ درگیر  اَبرچالش انرژی
ح کرد: مدیر مدیریت شهری به مناسبت روز ملی گل و گیاه  مطر

یست  اهتمام فوالد مبارکه به حفظ محیط ز
با احداث و نگهداری فضای سبز پایدار

ح شد؛ در کارگروه آنالیز حوادث جاده ای فوالد مبارکه مطر

ترابری فوالد مبارکه
الگویی برای دیگر شرکت ها

 میالد هشتمین اختر تابناک والیت و امامت
 ثامن الحجج، امام رضا )علیه السالم(

 برتمامی شیعیان مبارک باد

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه:

حمایت از باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 
بیشتر از قبل ادامه خواهد یافت

مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا خبر داد؛

تکرار رکورد تولید روزانه آهن اسفنجی 
 در مجتمع فوالد سبا
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 مدیر ارشد تولید فوالد مبارکه 
ضمن اشاره به  ثبت رکوردهای پیاپی از ابتدای سال 1401:

 فوالد مبارکه
 سال 1401 را طوفانی آغاز کرد

مدیر انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد؛
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کاهش حقوق گمرکی مواد اولیه و ماشین آالت به یک درصد
بر اساس الیحه دوفوریتی دولت، نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه و قطعات ماشین آالت به یک درصد کاهش یافت.

سپرده های بانکی اشخاص حقیقی مشمول مالیات نیست
سازمان امور مالیاتی کشور اخذ مالیات از سپرده بانکی اشخاص حقیقی را تکذیب کرد.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار دست اندرکاران 
حج امسال، حج را ستون زندگی انسان و دربردارنده 
پیام ها و درس های مهمی برای ابعاد مختلف زندگی فردی 
و اجتماعی انسان دانستند و بر لزوم تأمین امنیت همه 
جدی  مطالبه  به عنوان  ایرانی  زائران  به ویژه  زائران 

کید کردند. جمهوری اسالمی از دولت میزبان تأ
ایشان حج را برنامه مدبرانه الهی با زوایا و ابعاد و گستره ای 
متفاوت با سایر برنامه های دینی خواندند و گفتند: قرآن کریم 
حکمت حج را در یک جمله کوتاه »قیاما للناس« یعنی ستون 
زندگی بشر بیان می کند. حج دربردارنده تعالیم و تمرین هایی 
است که به بشر و نسل های پی درپی می آموزد چگونه ارکان 

زندگی خود را انتخاب کند.
همزیستی«،  »تعلیم  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
»ساده زیستی« و »اجتناب از گناهان و امور در دسترس اما 
نیازمند مراقبت« را ازجمله درس های مهم حج برشمردند 
و در بیان چند توصیه افزودند: همه حجاج و همچنین 
مسئوالن حج قدر این نعمت بزرگ را بدانند و قدردانی آن هم 
عبارت است از نیت قربت برای خداوند و انجام امور به صورت 

محکم، متقن و همراه با ابتکار.
ایشان حجاج را به ایجاد آمادگی درونی برای این سفر معنوی 
بسیار مهم و پرهیز از امور ناپسندی همچون بازارگردی 
گفتند: سوغاتی واقعی سفر حج،  کردند و  سفارش مؤکد 
قرائت قرآن، نماز و طواف در مسجدالحرام است و نباید وقت 

گران بها را برای کارهای بیهوده هدر داد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به اینکه حج مظهر اتحاد 
امت اسالمی است، گفتند: باید همه تالش به کار گرفته شود 
تا هیچ خللی به موضوع اتحاد مسلمانان وارد نشود، زیرا 
ایجاد اختالف، به خصوص اختالف میان شیعه و سنی، از 

ترفندهای انگلیسی هاست.
رهبر انقالب اسالمی، تماس های خوب و روشنگرانه با 
زائران کشورهای دیگر و استفاده از قرآن و قاریان خوب را 
کید بر  ازجمله زمینه های افزایش اتحاد برشمردند و با تأ
اینکه صهیونیست ها بالی فوری و نقد جهان اسالم هستند، 
افزودند: افشای توطئه و طراحی صهیونیست ها از کارهای 
که  ضروری در حج است و دولت های عربی و غیرعربی 
برخالف خواست ملت ها و برای خواست آمریکا، به سمت 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی رفته اند، بدانند 
این نشست وبرخاست ها هیچ نتیجه ای نخواهد داشت جز 

استثمار آن ها به وسیله رژیم صهیونیستی.
حضرت آیت اهلل خامنه ای به وظایف سنگین دولت میزبان و 
لزوم عمل این دولت بر اساس مصالح دنیای اسالم نیز اشاره 
کردند و گفتند: تأمین امنیت همه زائران به ویژه زائران ایرانی 
و جلوگیری از تکرار فجایع گذشته و همچنین تجدیدنظر در 
افزایش هزینه ها، از مطالبات جدی جمهوری اسالمی است.

ایشان در پایان از مسئوالن حج درخواست کردند موضوع 
کاهش ایام حج را در دستور کار خود قرار دهند و برای آن 

راه حلی بیابند.
در ابتدای این دیدار، حجت االسالم والمسلمین نواب 
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و آقای حسینی رئیس 
سازمان حج و زیارت گزارشی از تدارکات و برنامه های در نظر 

گرفته شده برای برگزاری مراسم حج امسال بیان کردند.

درمحضر والیت

خبر کوتاه

خـبــــــــــــــــــر

رژیم صهیونیستی دولت هایی را 
 که به سمت عادی سازی روابط

 با آن رفتند استثمار می کند

گسـترده بـا  کسـی ماجـرای خاموشـی های  کمتـر 
برنامه و بدون برنامه سـال ۱۴۰۰ را از یاد برده است؛ 
به خصوص اینکـه در جریـان این خاموشـی ها، هم 
بخش خانگی و کشـاورزی بـا قطعی بـرق مواجه شـدند و هم چراغ 
بسـیاری از کارخانه هـا و واحدهـای تولیـدی و صنعتـی خامـوش 
شـد. تولیـد دچـار مشـکل شـد و بسـیاری از کارگـران بیکار شـدند.
کاری از بیـن رفتنـد و خاموشـی بسـیاری از خطـوط    شـیفت های 
گرفت و حاال در اولین سال از قرن جدید، روز از نو و روزی  تولیدی را فرا
از نو. بسیاری از واحدهای تولیدی نگران سرنوشتی هستند که عدم 
سـرمایه گذاری در صنعت برق کشـور در سال های گذشـته برای آن ها 
رقم زده و نه تنها فرصت تولید و توسـعه را از آن ها گرفته، بلکـه ارزآوری 

آن هـا را نیز تحـت تأثیر قـرار داده و از اشـتغال آن ها کاسـته اسـت.
تهدید کمبود برق و انرژی گاز جدی است

مدیر انـرژی و سـیاالت شـرکت فـوالد مبارکـه در مـورد محدودیت های 
تأمیـن انـرژی بـرق گفـت: امسـال نیـز تهدیـد کمبـود بـرق و انـرژی گاز 
کان جدی اسـت؛ بـا این تفـاوت که در سـال گذشـته، بی برنامگی  کما
و عـدم اعـالم برنامه دقیـق بـرای خاموشـی ها یکـی از مشـکالت جدی 
صنعـت فـوالد کشـور و ازجملـه فـوالد مبارکـه بـه شـمار می رفـت و بـه 

صنعـت ضربـه وارد کـرد.
به گفته امیر طباطباییان، امسال در زمینه یادشده هنوز محدودیتی 
اعمال نشـده اسـت، هرچند زمزمه هایی به گوش می رسـد که بـا ارائه 
برنامـه بـه کارخانه هـای فـوالدی و صنایـع پرمصـرف کشـور بتواننـد 
هم زمان بـا اوج مصـرف بـرق، برنامه های کاهـش تولیـد ازجمله رفتن 
برخی از خطـوط تولیدی بـه اورهـال و تعمیرات اساسـی را اجـرا کنند.

کـرد: البتـه دمـای پاییـن هـوا در اردیبهشـت 1401 و  وی تصریـح 
بارش هـای سـال پیـش بـه دیرتـر شـروع شـدن محدودیت هـای بـرق 
کمک کرده اسـت. ازاین رو  تصور ما این است که دولت محدودیت ها 
کنـد، هرچنـد به طـور قطـع  و خاموشـی های بـرق را دیرتـر اعـالم 
محدودیـت تأمیـن بـرق وجـود خواهـد داشـت و مـا را دچـار مشـکل 

کـرد. خواهـد 
وی بـا اشـاره بـه راهکارهـای پیش بینی شـده بـرای مواجهـه بـا کمبود 
کنـون  در حـال احـداث  کـرد: هم ا بـرق در سـال 1401 خاطرنشـان 
نیروگاه هـای حرارتـی و تجدیدپذیـر هسـتیم، ولـی هیچ یک بـه نتیجه 
اصلـی کـه تولیـد انـرژی الکتریکـی باشـد، نرسـیده اسـت. برنامـه مـا آن 
اسـت که نیروگاه 1000 مگاواتی سـیکل ترکیبی بـا راندمان بـاال در فوالد 
مبارکـه را قبـل از شـروع محدودیت هـای سـال 140۲ بـه مـدار تولیـد 
بیاوریم  کـه در حال حاضـر عمده تجهیزات اصلی توسـط شـرکت مپنا 
ساخته شده و عملیات اجرایی پروژه در حال انجام و با سرعت خوبی 

در حـال پیشـرفت اسـت.
کـرد: در حـوزه اسـتفاده از انرژی هـای  طباطباییـان خاطرنشـان 
تجدیدپذیـر )انـرژی خورشـیدی و بـادی( نیـز اقداماتـی برنامه ریـزی 
شـده که بتوانیم از ایـن محل نیز بخشـی از انرژی خـود را تأمین کنیم. 
ازجملـه احـداث اولیـن نیروگاه هـای خورشـیدی روی سـطح آب بـه 
کنون در حال شناسایی  ظرفیت 35 مگاوات را در برنامه داریم که هم ا
پیمانکار هسـتیم و بخشـی از انرژی تولیدی آن برای پیک سال آینده 
بـه بهره بـرداری خواهـد رسـید. نیـروگاه خورشـیدی 540 مگاواتـی  در 
مرحله اخذ مجوزهای الزم، اختصاص زمین و تعیین پیمانکار اسـت 
و بزرگ تریـن نیـروگاه خورشـیدی کشـور بـه شـمار مـی رود. نیـروگاه 100 
مگاواتی بادی نیز در منطقه میل نادر اسـتان سیسـتان و بلوچستان 
در مرحلـه اختصـاص زمیـن و اخـذ مجوزهـای الزم اسـت و سـاختگاه 
دیگـر نیـروگاه بـادی بـه ظرفیـت 100 مـگاوات هـم در اسـتان خراسـان 
رضـوی و شهرسـتان خـواف در حـال بررسـی و مطالعـه اسـت تـا بتـوان 
با راه انـدازی ایـن نیروگاه هـا بخشـی از انـرژی موردنیاز هلدینـگ فوالد 

مبارکـه را تأمیـن کـرد.
به گفته وی، مجموعه اقدامات یادشده از سوی فوالد مبارکه طراحی 
شـده تا به مـرور زمـان ظرفیت هـای بیشـتر بـرق را به مـدار بهره بـرداری 
وارد کنـد و بـرای تأمین انـرژی بـرق موردنیـاز خـود از آن ها بهـره بگیرد. 
پروژه هـای دیگـری نیـز در قالـب بهینه سـازی انـرژی یـا اسـتفاده از 

ظرفیت هـای بهبـود مصـرف بـرق پیش بینـی  شـده اسـت.
تأثیر شرکت های دانش بنیان در  تأمین انرژی

کیـد کـرد: نیروگاه هـای  مدیـر انـرژی و سـیاالت شـرکت فـوالد مبارکـه تأ
یادشده با سرمایه گذاری فوالد مبارکه ایجاد می شود و مصرف آن برای 
کل هلدینگ فـوالد مبارکـه اسـت. فـوالد مبارکه یـک سـاختگاه دارد که 
در شهرسـتان مبارکـه اصفهـان اسـت و فـوالد سـنگان و فـوالد هرمـزگان 
یـا مجتمـع فـوالد سـبا و دیگـر شـرکت های تابعـه کـه مصرف کننـده بـرق 

هسـتند نیز از بـرق تولیـدی آن هـا اسـتفاده خواهنـد کرد.
وی در مـورد برنامه هـای فـوالد مبارکـه بـرای تأمیـن گاز افـزود: مشـکل 
گاز متفـاوت بـا صنعـت بـرق اسـت و راه حل هـای متفاوتـی نیـز دارد. 
در ایـن راسـتا تفاهم نامـه ای میـان شـرکت ملـی گاز و شـرکت فـوالد 
مبارکه به امضا رسـیده تا بتوانیم با اسـتفاده از توانمندی شرکت های 
کنیـم و  گاز طبیعـی را شـروع  دانش بنیـان، پـروژه ذخیره سـازی 
همان طـور کـه در دنیـا بـه ایـن روش ذخیره سـازی ال ان جـی صـورت 
می گیرد و از آن در فصول سـرد سـال اسـتفاده می کنند، مـا هم بتوانیم 
در فصـول سـرد از گاز ال ان جـی بهـره ببریـم و در زمان هایـی کـه نیـاز 

اسـت، بخشـی از نیازهـای خـود را تأمیـن کنیـم.
طباطباییان در مـورد تأثیـر شـرکت های دانش بنیـان در زمینه تأمین 
انـرژی تصریح کـرد: در ایـن میـان شـرکت های دانش بنیـان می توانند 
نقش هـای جـدی ایفـا کننـد. یکـی از برنامه هـای دیگـر فـوالد مبارکـه، 
سـرمایه گذاری در توسـعه میادیـن جدیـد گازی اسـت کـه بـرای آن 
هـم فـوالد مبارکـه به عنـوان یـک سـرمایه گذار اعـالم آمادگـی کـرده تـا از 
طرح های زودبازده وزارت نفت برای مشـارکت بهره بگیرد و بخشـی از 

نیـاز خـود را در فصـول سـرد سـال تأمیـن کند.
بـه گفتـه وی، یکـی از پیشـنهادهای دیگـر فـوالد مبارکـه بـه شـرکت گاز 
اسـتان جایگزینـی بخاری هـای کم راندمـان بـا راندمـان بـاال اسـت؛ 
کـه تقریبـا ۶0 تـا ۷0 درصـد گاز مصرفـی کشـور در فصـول سـرد سـال  چرا
گـر مصـرف در بخـش خانگـی کنتـرل  خ می دهـد و ا در بخـش خانگـی ر
نشـود، به طـور حتـم ظـرف چنـد سـال آتـی، وضـع بدتـر خواهـد شـد و 
محدودیت هـا و کمبودهـا بـه بخـش خانگـی نیـز سـرایت خواهـد کرد؛ 
به خصوص اینکه مصرف گاز در صنایع بسیار محدود است و صنعت 
فـوالد 5 تـا ۶ درصـد گاز کشـور را مصـرف می کنـد و در مقابـل سـهم ۷0 
گـر  درصـدی بخـش خانگـی و تجـاری سـهمی نـدارد. بـه هـر صـورت، ا
این مشـکالت حل نشـود، ظرف سـال های آتی در تأمین نیازهای گاز 

خانوارهـا در بخـش خانگـی نیـز بـا مشـکل مواجـه خواهیم شـد.
کیـد کـرد: یـک پکیج به  مدیـر انـرژی و سـیاالت شـرکت فـوالد مبارکه تأ
شـرکت گاز ارائه کردیـم که با تعویـض و جایگزینـی رایـگان بخاری های 
راندمـان پاییـن بتوانیـم از محـل صرفه جویـی انجام شـده، بخشـی از 

محدودیت هـای گاز خـود را در فصـول سـرد سـال برطـرف کنیـم.  
وی افـزود: چنانچـه بـه هـر دلیلـی ازجملـه نبـود انـرژی بـرق و گاز یـا 
مـواد اولیـه، تولیـد انجـام نشـود، نه تنهـا نمی توانیـم تولیـد کنیـم و 
عدم النفـع تولیـد بـرای مـا پیـش خواهـد آمـد، بلکـه سـرمایه گذاری 
ک  ما و تمـام زنجیـره تولید کشـور کـه از محصوالت مـا به عنـوان خورا
واحدهـای خـود اسـتفاده می کننـد غیرقابـل اسـتفاده خواهـد بـود و 
این به نفع کشـور و فوالد مبارکه اسـت که این سـرمایه ملی یعنی گاز 

طبیعـی بـه هـدر نـرود.
طباطباییان درمورد نقش دولت برای تأمین برق صنایع تصریح کرد: 
در واقـع تأمیـن زیرسـاخت به نوعـی وظایـف وزارت نیـرو و نفـت اسـت 
کنـون بـا توجـه به  کـه در حـوزه تأمیـن بـرق و گاز پایـدار گام بـردارد، امـا ا
شـرایطی که به  وجود آمده، وزارت صمـت به کمک وزارت نیـرو آمده و 
گر مورد توجه قـرار بگیـرد و روی آن تمرکز شـود، این اقـدام گامی برای  ا

کمـک بـه وزارت نیرو خواهـد بود.
کیـد کـرد:  البتـه فـوالد مبارکـه اقدامـات مربـوط بـه بهینه سـازی  وی تأ
را دنبـال می کنـد و چشـم امیـدش بـه اقدامـات دولتـی نیسـت. ایـن 
شـرکت پروژه هایی را دنبـال می کند که بهینه سـازی مصرف بـرق و گاز 
را به دنبـال دارد و آخرین آن، پـروژه بازیافت حـرارت از دودکش نیروگاه 
گازی فـوالد مبارکـه بـود کـه سـال ۹۷ بـه بهره بـرداری رسـید و روزانـه 1۲ 
میلیـون مترمکعـب مصـرف گاز  شـرکت را کـم کـرد و راندمـان نیـروگاه 

۶ درصد رشـد داشـت. از ایـن دسـت پروژه هـا در دسـت انجام اسـت تا 
بتـوان موضـوع اسـتفاده از بـرق و گاز را بهینـه کـرد.

بهینه سازی مصرف انرژی نیازمند مشوق های قانونی
مدیـر انرژی و سـیاالت شـرکت فـوالد مبارکه خاطرنشـان کرد: از سـوی 
دیگر بازار بهینه سازی مصرف انرژی نیز الزم اسـت که از سوی دولت و 
سازمان های مربوطه راه اندازی شود تا مشوقی برای تمامی صنایعی 
باشد که در حوزه بهینه سازی انرژی سرمایه گذاری می کنند. در اصل 
مـا راهـکار را می دانیم ولی هیچ مشـوقی بـرای سـرمایه گذاران در حوزه 
بهینه سـازی انرژی ایجاد نکرده ایم و بهتر اسـت با مشـوق های عملی 
گر با بهینه سـازی منفعتی به  بهینه سـازی را عملیاتی کنیم. در واقـع ا

سرمایه گذار نرسـد، کسـی دنبال این کار نخواهد رفت.
وی درمـورد اینکـه چقـدر از ظرفیت هـای تولیـدی فـوالد مبارکـه بابت 
کمبود بـرق و گاز و مـواد اولیه معطل مانده اسـت، گفت: در کل کشـور 
به خاطر نبود انرژی در سال 1400 تقریبا ۶ میلیارد دالر صادرات بخش 
فوالد از دسـت رفـت. بایـد به ایـن نکته اشـاره کـرد کـه در کشـور حدود 
35 میلیـون تـن ظرفیـت تولیـد فـوالد خـام داریـم کـه سـال گذشـته 
حـدود ۲۷ میلیـون تـن تولید شـده اسـت. عمـده این افـت تولیـد یا به 
دلیـل قطعـی بـرق بـوده یـا اعمـال محدودیـت در حـوزه تأمیـن گاز کـه 

به هرحـال، اثـر منفـی خـود را بـر تولید بـر جای گذاشـته اسـت.
طباطباییـان بـا بیـان اینکـه شـرکت های دانش بنیـان در حوزه هـای 
انـرژی و بهینه سـازی می تواننـد کمـک کننـد، افـزود: بـا چنـد شـرکت 
دانش بنیان در حوزه بهینه سازی انرژی و تولید تکنولوژی های جدید 
وارد تعامـل شـده ایم و این شـرکت ها می تواننـد در حوزه بهینه سـازی 
و تأمیـن منابـع انـرژی یاری رسـان مـا باشـند. ضمـن اینکـه در حـوزه 
بومی سازی و مهندسی معکوس تجهیزات دارای راندمان باال در دنیا 
نیـز ایـن شـرکت ها می تواننـد نقش آفریـن باشـند. شـرکت های  فعـال 
در ایـن حـوزه در صورتـی کـه پیشـنهادهای فنـی و اقتصـادی در حـوزه 
بهینه سـازی انرژی و جایگزینی تجهیزات بـا راندمان بـاال ارائه دهند، 
گر امـکان آن به لحـاظ اجرایی و  پیشنهادهایشـان بررسـی می گردد و ا

مالـی فراهـم باشـد، از آن اسـتفاده می شـود.
دولت باید سیاست گذاری صحیح در حوزه بهینه سازی 

داشته باشد
وی دربـاره برون رفـت از مشـکالت حـوزه تأمیـن پایـدار انـرژی تصریـح 
کرد: مهم ترین موضوع، بهینه سـازی مصرف انرژی در حوزه صنعتی، 
کنـون مهم تریـن موضـوع در  تولیـدی، تجـاری و کشـاورزی اسـت. ا
سـطح کشـور، هدررفـت انـرژی اسـت و شـدت مصـرف انـرژی در کشـور 
گـر بتـوان مصـرف انـرژی را بهینه سـازی کـرد، به طـور قطـع  باالسـت و ا
کمک رسـان خواهد بـود و بـا مدیریت صحیـح مصرف می تـوان بخش 

زیـادی از مشـکالت را حـل کـرد.
مدیـر انـرژی و سـیاالت شـرکت فـوالد مبارکـه خاطرنشـان کـرد: دولـت 
بایـد بـا سیاسـت گذاری درسـت، ضمـن ایجـاد زیرسـاخت، ابزارهـا و 
ساختارهای الزم برای بهینه سازی مصرف انرژی را سروسامان دهد. 
با وجود سختی های بسیار امکان دست یابی به تکنولوژی روز دنیا در 
کـز دانشـگاهی و دانش بنیان  زمان تحریم شـدنی اسـت، اما اینکـه مرا
مـا بـه ایـن سـمت حرکـت کننـد و ایـن تکنولوژی هـا در ایـران تولیـد، 
بومی سـازی یا مهندسـی معکـوس شـود، یـک ضـرورت اسـت. در این 
زمینه حمایـت بخش دولتـی و خصوصی اهمیت بسـیار زیـادی دارد. 
حمایت ها از این شـرکت ها باید مسـتمر باشـد تا نتیجه حاصل شود و 

بتـوان شـاهد اتفاقـات خوبـی بود.
بـه گفتـه وی، دغدغـه تولیدکننـدگان و همچنیـن فـوالد مبارکـه بایـد 
تنهـا تولیـد و پیشـتازی در عرصـه خـود باشـد، نـه اینکـه بـه دلیـل 
اینکـه متولیـان بخش هـای دیگـر در زمینـه تأمیـن انـرژی و آب و بـرق 
و گاز بـه وظایـف خـود عمـل نکرده انـد، انـرژی و زمـان و هزینـه خـود را 
صـرف کارهایـی کنیم کـه وظیفه اصلـی سـازمان ما نبـوده اسـت. این 
درسـت نیسـت و هر بخشـی باید در حوزه خود به درسـتی عمل کند تا 
تولیدکننده دچار زحمت و دردسر نشود. به طور کل تولیدکننده نباید 

بـه دنبـال تأمیـن زیرسـاخت بـرود.
     منبع: دنیای اقتصاد

جشن بازنشستگان فوالد مبارکه

عکس نوشت

تولید؛ درگیر اَبرچالش انرژی
مدیر انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد؛

رهبر انقالب اسالمی در دیدار جمعی از دست اندرکاران مراسم حج:

 فوالد مبارکه اقدامات مربوط به بهینه سازی 
را دنبال می کند و چشم امیدش به اقدامات 
دولتـی نیسـت. ایـن شـرکت پروژه هایـی را 
دنبـال می کنـد کـه بهینه سـازی مصـرف بـرق 
و گاز را به دنبـال دارد و آخریـن آن، پـروژه 
بازیافـت حـرارت از دودکـش نیـروگاه گازی 
فوالد مبارکـه بود که سـال ۹۷ به بهره بـرداری 

رسـید

 امیر طباطباییان
 مدیر انرژی و سیاالت

حضور فوالد مبارکه در کنفرانس 
استیل پرایس با محوریت فوالدهای 

پیشرفته با ارزش افزوده باال

به گزارش خبرنگار فوالد، نخستین کنفرانس تخصصی 
استیل پرایس با محوریت فوالدهای پیشرفته با ارزش افزوده 
باال، روز سه شنبه ۲۴ خردادماه در هتل المپیک تهران برگزار 
می شود که شرکت فوالد مبارکه در آن حضوری فعال خواهد 

داشت.
سازمــان توسعـه و نوســـازی معادن و صنایع معدنی ایران یا 
به اختصار ایمیدرو، انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، شرکت 
فوالد مبارکه، شرکت فوالد آلیاژی و فوالد خراسان، شرکت توسعه 
آهن و فوالد گل گهر و شرکت ذوب آهن اصفهان حامیان این رویداد 

محسوب می شوند.
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رشد ۱۶ درصدی تجارت ایران و چین
گمرک چین از رشد ۱۶ درصدی تجارت ایران و چین در چهارماهه نخست ۲۰۲۲ و عبور مبادالت دو کشور از مرز ۵ میلیارد دالر خبر داد.

۱۰ برابر شدن صدور مجوزهای مشاغل خانگی
معاون اشتغال وزیر کار از پیش بینی حمایت مالی ویژه برای کسب وکارهای خانگی و ۱۰ برابر شدن صدور مجوزها در این حوزه خبر داد.
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فوالد مبارکه سال 1401 را طوفانی آغاز کرد
گرچه سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین  امسال ا
نام گذاری شده، اما بسیاری از تولیدکنندگان صنایع 
معدنی و به خصوص فوالدسازان از مدت ها قبل از 
این نام گذاری به آنچه از دیدگاه مقام معظم رهبری حائز اهمیت بوده 

لبیک گفته اند. 
حاال این تولیدکنندگان و در صدر آن ها شرکت فوالد مبارکه، توانسته با 
شروع طوفانی از ابتدای سال 1401 در حوزه تولید، رکوردهای جدیدی 
به ثبت برساند که هریک از این تولیدکنندگان بزرگ فوالدی ارزش آفرینی 
بسیاری برای کشور رقم زده اند؛ به خصوص اینکه به موازات افزایش 
تولید، رشد کیفی نیز به خوبی صورت گرفته و شاید بخش عمده ای از 
آن، مدیون شرکت های دانش بنیانی باشد که شانه به شانه کارگران و 
مهندسان در خطوط تولیدی، توانسته اند در تولید محصوالت جدید در 
کنار فوالد مبارکه حرکت کنند. غالمرضا سلیمی، مدیر ارشد تولید فوالد 
مبارکه از نقش شرکت های فوالدی در تحقق فرمایشات مقام معظم 

رهبری در نام گذاری سال 1401 می گوید.
 امسال سال »تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین« نام گذاری 
شده است. چطور می توان این شعار را در صنایع معدنی و به ویژه 
صنعت فوالد کشور که در سال های گذشته نقش مهمی در اقتصاد 

ایران داشته است، محقق کرد؟
در فوالد مبارکه طی سال های گذشته با تمرکز این مجموعه بزرگ صنعتی 
بر روی مجموعه اقدامات مبتنی بر فعالیت شرکت های دانش بنیان، 
گام های بسیار مناسبی برای بهره گیری از توان شرکت های دانش بنیان 
برداشته شده و ما در شرکت فوالد مبارکه از نام گذاری امسال به نام 
گر  که معتقدیم ا »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« خوشحالیم؛ چرا
رویکرد و نگرش شخص اول مملکت به تولید باشد، تمامی نگاه ها و 
توجه ها به سمت تولید خواهد بود و این امر، کار را برای حرکت روبه جلوی 
تولیدکنندگان تسهیل خواهد کرد. اعتقاد ما بر این است که چاره بسیاری 
از مشکالت کشور نیز تولید است که در شاخه های صنعتی، معدنی، 
کشاورزی و حتی تولید علم می تواند راهکار مناسبی برای رفع مشکالت 
گر تمرکز و  و چالش های اقتصادی و سیاسی به شمار آید. به این معنا که ا
محور فعالیت تمامی بخش های کشور بر تولید باشد، هر آنچه فکر می کنیم 
نیاز کشور است، برای تولید آن گام برخواهیم داشت و با کمک دانشگاه ها 

و شرکت های دانش بنیان، می توان روبه جلو حرکت کرد. 
که یک بنگاه کامال تولیدی است، هم در  شرکت فوالد مبارکه ازآنجا
سال های گذشته با نام گذاری ها و نگرش های مقام معظم رهبری 
در نام گذاری  سال ها، دغدغه اصلی خود را به تولید کیفی و دانش پایه 
معطوف ساخته و هم از حیث تمرکز بر حوزه به کارگیری توانمندی های 
شرکت های دانش بنیان گام های خوبی برداشته است. در سال ۹۹، 
برنامه تولید ما ۶.۶ میلیون تن در سال بود و نوروز ۹۹ که مقام معظم 
کردند، به تمامی  رهبری سال را به نام »جهش تولید« نام گذاری 
مجموعه های پشتیبانی اعالم شد که امسال باید فراتر از برنامه از پیش 
تعیین شده عمل کنیم و با هدف گذاری  ۷ میلیون تن، از مرز تولید آن 
که باید جهش تولید را محقق سازیم. در این خصوص  عبور نماییم؛ چرا
جلسات مختلفی برگزار شد تا منابع انرژی و مواد اولیه به موقع تأمین 
کنون به ثمر  شوند و برنامه ریزی به نوعی صورت گیرد که کارهایی که تا
ننشسته بود، به ثمر بنشیند و در کنار هم، جهش تولید را برای مجموعه 
فوالد مبارکه رقم بزند. سال ۹۹ فوالد مبارکه به ۷ میلیون تن تولید رسید. 
امسال نیز با توجه به نام گذاری صورت گرفته تالش می کنیم ظرفیت 
تولید را با به کارگیری روش های دانش بنیان از ۷ میلیون تن عبور دهیم 
و بیش از این رقم را محقق کنیم. البته بایدونبایدهایی وجود دارد که 
الزم است ز سوی سازمان های مختلف مورد پشتیبانی قرار گیرد تا این 

گر تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین باشد که دغدغه  اتفاق رخ دهد. ا
اصلی مقام معظم رهبری است، به طور قطع می تواند برای اقتصاد ایران 

مؤثرتر عمل کند. 
در این میان شرکت فوالد مبارکه یک صنعت صنعت ساز است و 
گر ما بیشتر  محصوالت آن روانه صنایع پایین دستی می شود؛ بنابراین ا
ک صنایع پایین دست را به موقع تأمین کنیم،  تولید کنیم و بتوانیم خورا
به طور مستقیم به اشتغال زایی منتهی خواهد شد و افراد بیشتری 
می توانند در شیفت های کاری بیشتری کار کنند و اشتغال زایی بیشتری 
رخ دهد. در نتیجه، شعار سال محقق شود. شرکت های دانش بنیان در 
سال های گذشته کنار ما بوده اند و کارهای فوق العاده ای را کنار آن ها 
انجام داده ایم؛ به نحوی که تختال 300 را سال ۹۹ تولید کردیم و گریدهای 
فوالدی API را که در صنعت نفت و گاز کاربرد دارد و تماما تا قبل از سال 
۹۹ وارداتی بود با کمک همین شرکت ها داخلی سازی و تولید کردیم. 
تختال موردنیاز پروژه ملی گوره به جاسک را که انتقال نفت ترش از 
گوره به جاسک را میسر می سازد فوالد مبارکه تولید کرد و شرکت های 
دانش بنیان نیز کنار ما بودند و تجهیزات موردنیاز تولید را در این پروژه با 

کمک آن ها تولید کردیم.
 این رشد کمی هم زمان با رشد کیفی هم بوده است؟ به هرحال 

موضوع کیفیت هم امری بسیار مهم به شمار می رود.
در این مدت که شاهد رشد کمی تولید هستیم، کیفیت نیز به طور 
مستمر بهبود یافته است. البته نمی توان تولید کمی را رشد داد، ولی 
کیفیت را ارتقا نداد؛ به این معنا که رشد کمی باید همراه با رشد کیفی 
باشد تا بتوان در بازار ماند. بنابراین این دو قرین هم هستند. ضمن 
اینکه ایمنی را نیز در خطوط تولیدی رعایت کرده ایم و این امر همواره 
گزارش های  گذشته مطابق با  برای ما ارزشمند بوده است. سال 
رسمی، در تمامی فوالدسازان دنیا در موضوع ایمنی بنچ مارک شدیم 
و به لحاظ شدت و  تکرار حوادث و سایر پارامترهای ایمنی نیز در جایگاه 

برتر   قرار داریم. 
ما از ابتدای سال 1401 چند رکورد خوب ثبت کرده ایم. در بخش ذوب، 
رکورد 1۶0 تن محقق شده است که تحقق آن به لحاظ اراده و تصمیم و 
خواست کارکنان و انگیزه مدیران بسیار درخور توجه است. در آهن سازی 
نیز روزانه 4 رکورد به ثبت رسانده ایم. در  مجتمع فوالد سبا، امیرکبیر، 
هرمزگان، سپیددشت، شروع طوفانی گروه فوالد مبارکه در حوزه تولید 
در سال جدید را شاهد بوده ایم و این امر نشان می دهد که ما در عمل به 

مقام معظم رهبری لبیک گفته ایم. 
نکته حائز اهمیت آن است که شاید الزم باشد شرکت های بزرگ فوالدی، 
که تجربه  به فکر خودتأمینی در حوزه مواد اولیه و انرژی باشند؛ چرا
نشان داده در چندسال اخیر، گریزی جز این نیست و خوشبختانه 
حرکت های خوبی نیز انجام شده است که امیدواریم صنایع دیگر نیز 
به این سمت وسو حرکت کنند. قطع آب، برق و گاز تولیدکنندگان برای 
کشور هزینه زاست و ما نیز باید شرایطی فراهم کنیم که خسارات ناشی 
از عدم تولید در اثر بی برقی، بی گازی و بی آبی به حداقل برسد؛ بنابراین 

باید بحث تأمین این سه حامل انرژی را در دستور کار جدی قرار داد.
به بحران انرژی اشاره کردید. امسال وضعیت به چه صورت 
است؟ برای تأمین برق در تابستان و برق و گاز در زمستان حتما کمبود 
داریم. فوالد مبارکه چه برنامه ای در این حوزه دارد و آیا می توان از 

توانمندی شرکت های دانش بنیان برای این حوزه استفاده کرد؟
که می دانید از توانمندی شرکت های دانش بنیان در  همان طور 
حوزه های مختلفی می توان بهره گرفت؛ مثال در حوزه گاز نیاز داریم 
که از دانش و توانمندی شرکت های دانش بنیان استفاده کنیم و باید 
به شکلی، گاز را از زمانی که مصرف کم است به زمانی که مصرف زیاد 

است منتقل کنیم و توان شرکت های دانش بنیان در این حوزه می توان 
گره گشا باشند. در حوزه تأمین برق نیز برای احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 
ک گام های مؤثری برداشته شده و حتی  و استفاده از انرژی های پا
زمینه ها نیز شناسایی شده و در حال برداشتن گام های مؤثری در این 
حوزه هستیم. توربین های گازی نیز در فوالد مبارکه مستقر شده اند؛ 
اما تأمین برق از آن ها به امسال نمی رسد. در حوزه آب نیز ما به شدت 
مصرف را کاهش داده ایم و اآلن بسیار باالتر از سطح استانداردهای 
جهانی کار را پیش برده ایم و کاهش مصرف آب تازه نیز به شدت کاهش 
یافته است. البته فوالد مبارکه نیز برای بازچرخانی و تصفیه فاضالب 
شهرهای اطراف و تصفیه آب در خود مجموعه فوالد مبارکه کارهای 
خوبی انجام داده و همچنان در حال خرید فاضالب های شهرهای 
اطراف هستیم و تالش می کنیم استفاده از آب تازه را به صفر برسانیم تا با 
یاری شرکت های دانش بنیان در حوزه تصفیه آب و به خصوص در حوزه 
آب دمی و ذرات معلق نیز گام های جدی برداریم. هر سه حوزه می توانند 
از سوی شرکت های دانش بنیان مورد بررسی قرار گیرند و به ما کمک 
شود. برداشت من این است که امسال نیز در حوزه انرژی و برق، مشابه 
سال قبل حرکت خواهیم کرد و در تأمین برق مشکل خواهیم داشت 
و سخت است که باور کنیم امسال خاموشی نخواهیم داشت. فوالد 
مبارکه تالش دارد که تولید خود را تنظیم کند و در ماه های فروردین، 
کثر برساند و در تیر و مرداد یا  اردیبهشت و مهر و آبان، تولید را به حدا
دی و بهمن که قطعی برق و گاز داریم، تجهیزات خود را سرپا نگاه دارد 
و اورهال را به آن زمان موکول کند تا در زمانی که محدودیت نداریم، با 

ظرفیت کامل تولید کنیم.
 برنامه تولید در ماه های آتی به چه نحوی هدف گذاری شده 

است؟
 سال گذشته ما حدود ۶.8 میلیون تن فوالد تولید کردیم که حدود
 ۲00 هزار تن از برنامه هدفگذاری شده کمتر بود، اما امسال برنامه تولید 
۶.۹ میلیون تنی فوالد را داریم و امیدواریم بتوانیم این میزان فوالد خام 
تولید کنیم، اما سال جاری پیش بینی می کنیم که تا پایان فروردین ماه 
امسال و نیز اردیبهشت ماه، هرماه ۷50 هزار تن تولید کنیم و در مهر و آبان 
نیز که وضعیت بهتر خواهد بود، نسبت به زمان مشابه سال قبل بیشتر 

تولید خواهیم کرد و این برنامه ای است که امسال داریم.
در حوزه ورق ها تالش خواهیم کرد که فوالد خام را ذخیره سازی کنیم 
و نورد ما متوجه محدودیت های انرژی نشود؛ بنابراین بازار هم متالطم 
گر بازار متوجه این محدودیت ها شود، به راحتی  که ا نخواهد شد؛ چرا
قیمت ها نوسان خواهد داشت و با توجه به اینکه فوالد مبارکه بزرگ ترین 
تولیدکننده ورق کشور است، رسالت خود را تأمین به موقع بازار قرار 
داده ایم. سال های قبل بخش عمده ای از فوالد خام را صادر کردیم؛ 
گر مازاد  بنابراین درصد صادرات فوالد خام را امسال کمتر خواهیم کرد و ا
که اولویت  وجود داشته باشد، آنگاه به سمت صادرات خواهیم رفت، چرا
اول نیاز بازار و دوم تأمین اولویت های خودمان است؛ ضمن اینکه در 
ماه های محدودیت انرژی، ما تالش خواهیم کرد که به سمت اورهال 
و تعمیرات پیش رویم. در این میان باید توجه داشت که موضوع آب را 
که ذهنیت این است که صنایع  برای مردم بیشتر اطالع رسانی کرد؛ چرا
فوالدی کشور آب منطقه را مصرف می کنند؛ درحالی که درصد جزئی از 
آب در این حوزه مصرف می شود. ضمن اینکه در حوزه تأمین مواد اولیه 
نیز باید کار را به نحوی پیش برد که مواد اولیه مثل کنسانتره صادر نشود، 
که وقتی صنایع کشور نیاز دارند، صادرات آن ها قابل توجیه نیست و  چرا
باید مراقبت الزم را در این حوزه انجام داد. نکته مهم این است که وزارت 

صمت و ایمیدرو باید حمایت های الزم را از کارخانجات صورت دهند.
     منبع: تجارت فردا 
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مدیر ارشد تولید فوالد مبارکه ضمن اشاره به  ثبت رکوردهای پیاپی از ابتدای سال ۱4۰۱:

سال گذشته ما حدود ۶.8 میلیون تن فوالد 
تولید کردیم که حـدود ۲۰۰ هزار تـن از برنامه 
هدفگذاری شده کمتر بود، اما امسال برنامه 

تولید ۶.۹ میلیون تنی فوالد را داریم

بهمن خلیلی
 مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا

غالمرضا سلیمی
مدیر ارشد تولید

بهمن خلیلی مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا در 
گفت وگو با خبرنگار فوالد با اشاره به دست یابی به 

این رکورد اظهار کرد: تالشگران واحد احیا مستقیم
 فوالد سبای فوالد مبارکه در تاریخ ۱۷ خردادماه موفق شدند با 
تولید ۴هزار و ۸۰۰ تن آهن اسفنجی، رکورد روزانه تازه ای ثبت کنند و 
رکورد قبلی ۱۹ اردیبهشت ماه سال جاری به میزان ۴ هزار و ۷۲۰ تن 

را ارتقا دهند.
وی با بیان اینکه تولید با نرخ ۲00 تن در ساعت، رکورد ارزشمندی است 
که از ظرفیت اسمی تعریف شده حداقل 10 درصد باالتر است، افزود: 
فوالدمردان مجتمع فوالد سبا از ابتدای سال جاری با عزمی راسخ برای 
تحقق شعار سال و عمل به منویات رهبر معظم انقالب، تولید را با جدیت 
بیشتری دنبال کردند و در این مسیر طی دفعات مکرر موفق شدند 

رکوردهای تولید روزانه کالف گرم و آهن اسفنجی را ارتقا بخشند.
مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا خاطرنشان کرد: قصد داریم با ثبت 
رکوردهای تولید روزانه که منجر به ارتقای رکوردهای ماهیانه می شوند، 

جهش تولید در محصوالت فوالدی کشور، به خصوص تولید محصوالت 
فوالدی کیفی و گریدهای ویژه را در مجتمع فوالد سبا رقم بزنیم.

وی اذعان داشت: مهم ترین عامل دست یابی به این رکوردهای ارزشمند، 
عزم و اراده جدی کارکنان مجتمع فوالد سباست. همچنین افزایش 
کثری از ظرفیت تجهیزات و بهره گیری از  میزان تولید با استفاده حدا
دانش، تجربه و خبرگی کارکنان واحدهای تولیدی و پشتیبانی در تحقق 
گفته نماند که حمایت های بی دریغ مدیریت  این رکوردها مؤثر است. نا
ارشد فوالد مبارکه نیز در رسیدن به این موفقیت ها تأثیر بسزایی داشته 

که از همه این عزیزان  قدردانی می کنم.
خلیلی با اشاره به اعمال محدودیت های انرژی و تأثیر آن در میزان تولید 
تصریح کرد: از فروردین ماه تا آذرماه هرسال فرصت مناسبی برای ماست 
تا با تولید آهن اسفنجی بتوانیم محدودیت های گاز در فصل زمستان 
کنون نیز محدودیت های برق از 15 خردادماه  را جبران کنیم. البته هم ا
به صنایع اعمال شده که این امر بر میزان تولید واحدهای فوالدسازی، 

ریخته گری، نورد گرم و دیگر واحدها تأثیر قابل توجهی خواهد داشت.

تکرار رکورد تولید روزانه آهن اسفنجی در مجتمع فوالد سبا

زیباسازی محیط های اداری فوالد مبارکه با گیاهان  پوششی

کاشت درخت در فضاهای اداری فوالد مبارکه

مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا خبر داد؛

مناسبت

اهتمام فوالد مبارکه به حفظ محیط زیست 

با احداث و نگهداری فضای سبز پایدار

سیدمحمدجواد مجیدی مدیر مدیریت شهری از 
اهتمام فوالد مبارکه به حفظ محیط زیست و فراهم سازی 
محیطی پرنشاط برای کارکنان خبر داد و گفت: در واحد فضای 
ح های تحقیقاتی،  سبز مدیریت شهری با استفاده از طر
گونه های سازگار با صنعت و محیط پیرامون انتخاب می گردد 
و با بهره گیری از ۹۸ درصد آبیاری قطره ای و جایگزینی منابع 
آبی با پساب صنعتی جهت احداث و نگهداری فضای سبز 

پایدار در شرکت اقدام می شود.
وی افزود: فضای سبز در جامعه مدرن و صنعتی امروز تأثیر 
فوق العاده ای بر روحیه افرادی که با آن در ارتباط هستند دارد، 
به طوری که طبق بررسی های به عمل آمده، ایجاد فضاهای سبز 

در مناطق صنعتی بازده نیروی کار  را  افزایش می دهد.
مجیدی یادآور شد: یکی از گیاهانی که در فضای سبز کاربرد 
دارد چمن است که ساالنه هزینه های زیادی صرف آبیاری، 
حفظ و نگهداری آن می شود. با توجه به محدودیت های آبی 
 در سال های اخیر، به منظور صرفه جویی در منابع آبی، بالغ بر

 1۶ هکتار فضای سبز چمن از قطعات فضای سبز حذف گردید و 
برای حفظ زیبایی محیط صنعتی و افزایش شادابی کارکنان فوالد 
مبارکه، گیاهان پوششی به عنوان جایگزین چمن استفاده شد.

گیاهان پوششی یکی از  کرد:  مدیر مدیریت شهری اضافه 
کز صنعتی  مهم ترین گروه گیاهان فضای سبز قابل استفاده در مرا
هستند که عالوه بر مقاومت به شرایط نامساعد محیطی، از 
ویژگی های مهمی نظیر هزینه بسیار کم جهت کاشت، مراقبت 
ک های با  و نگهداری، دائمی بودن، مقاومت باال در برابر خا
حاصلخیزی اندک، توانایی فوق العاده در جذب آالینده های 
هوا با نیاز آبی و تغذیه ای کم و نیز تنوع و زیبایی بیشتر نسبت به 

چمن برخوردار است.
وی تصریح کرد: استفاده از گیاهان پوششی می تواند نقش مؤثری 
در جلوگیری از آب شویی عناصر غذایی، جلوگیری از فرسایش 
ک، کنترل آفات، بیماری ها و علف های هرز داشته باشد.  خا
می توان گفت گیاهان پوششی ضمن تنوع در شکل، رنگ و... 
می توانند از هزینه های ثابت و جاری احداث و نگهداری فضای 
سبز پایدار بکاهند. همچنین این گیاهان عالوه بر مزایای یادشده 
این قابلیت را دارند که در مناطقی با فضاهای خالی کشت شوند و 
به سرعت گسترش یابند و جایگزینی مناسب برای چمن گردند.

مجیدی ادامه داد: برای همین منظور، با انجام طرح تحقیقاتی، 
گونه های جایگزین چمن شناسایی شد و در حال حاضر 
ساالنه بالغ بر 300 هزار گلدان گل و گیاهان پوششی متناسب 
با محیط صنعتی توسط واحد فضای سبز فوالد مبارکه تولید و 
در باغچه های اطراف ساختمان های اداری کاشته می شود. 
کی از اهتمام فوالد مبارکه به حفظ محیط زیست و  این امر حا

فراهم سازی محیطی باطراوت و پرنشاط برای کارکنان است.
 وی همچنین افزود: گونه هایی نظیر فرانکینیا، آتریپلکس، 
مغربی گل صورتی، زوفا، بومادران، انواع ناز، استسپرموم، اطلسی 
مکزیکی و ... به طور گسترده ای در فضاهای کاری کاشته شدند.
 همچنین بالغ بر هزار درخت و درختچه زینتی مقاوم و سازگار 
با شرایط فوالد مبارکه در اطراف ساختمان های اداری کاشته 
شدند. در قسمت جنگلی فضای سبز نیز  50 هزار اصله درخت 
ح های تحقیقاتی قبلی سازگاری  و درختچه سازگار که طی طر

خوبی با منطقه نشان داده بودند در سال 1400 کشت شد.
 وی در ادامه خاطرنشان کرد: بالغ بر ۹8 درصد فضای سبز فوالد 
به روش قطره ای آبیاری می شوند که بیشترین بازده و کمترین 
میزان اتالف آب را به همراه دارد و در جهت اهداف محیط زیستی و 
حفظ منابع آب است. جایگزین کردن منابع آبی با پساب صنعتی 
)حدود ۲50 تا ۶00 مترمکعب در روز بسته به شرایط( نیز  از اقدامات 

انجام شده در فضای سبز شرکت است. 
مدیر مدیریت شهری تصریح کرد: یکی از ویژگی های متمایز فوالد 
مبارکه تلطیف محیط کارکنان با گیاهان آپارتمانی است. در سال 
1400 بالغ بر 4 هزار و 100 گلدان بزرگ و رومیزی در دفاتر اداری توزیع 
شد و  نگهداری و تقویت این گیاهان در ساختمان های اصلی 

اداری توسط واحد فضای سبز انجام می گیرد.
مجیدی اضافه کرد: بخشی از پروژه های زیباسازی محیطی 
واحد مدیریت شهری نیز در حوزه فضای سبز فوالد انجام گرفته 

که جلوه های بصری این محیط صنعتی را تقویت کرده است.
 وی در پایان اظهار امیدواری کرد تمام فعالیت های انجام شده 
در قسمت فضای سبز، ضمن کمک به محیط زیست و کاهش 
آالیندگی محیطی، موجبات آسایش خاطر و نشاط بیش ازپیش 

کارکنان پرتالش فوالد مبارکه را فراهم آورده باشد.

مدیر مدیریت شهری به مناسبت روز ملی گل و گیاه  مطرح کرد:
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ماشین سازی بخش معدن نیازمند بازنگری است قطعی برق ؛ توقف فعالیت و خسارات صنایع فوالدی

به گزارش ایرنا، محمدرضا بهرامن اظهار داشت: به طور قطع 
ماشین سازی بخش معدن باید یک بازنگری در سیستم خود 
انجام دهد، زیرا در این بخش، نه برای پنج سال آینده بلکه برای 
۵۰ سال آینده تصمیم می گیریم. متولی بخش معدن باید نیاز این 
بخش را به سایر بخش ها انتقال دهد. این چارچوب کار است و 
کنون متولی بخش معدن هم در حال انجام همین کار است. ا

به گزارش فوالدبان، بهادر احرامیان عضو هیئت مدیره انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران گفت: عدم تجهیز زیرساخت صنعت برق، 
ادامه قطع و سهمیه بندی تا سه سال آینده، صدمات مادی و خسارات 
زیادی به صنایع به ویژه صنعت فوالد برجای می گذارد و موجب بیکاری 
کارگران و از دست رفتن شمار زیادی از فعاالن این صنعت خواهد شد.

خـبــــــــــــــــــر            
خبر بین الملل

آزمایش اولین تجهیزات بارگیری خودکار کشتی در 
استرالیا

شرکت معدنی بی اچ پی استرالیا که بزرگ ترین شرکت معدنی 
دنیاست اخیرا دو دستگاه بارگیری خودکار کشتی را در بندر 
هدلند استرالیا آزمایش کرده است. برای اولین بار در جهان، از 
فناوری اسکن لیزری سه بعدی در این پروژه 3۶ میلیون دالری 
استفاده شده است که تا سال ۲0۲3 هشت کشتی باربری را کامال 
خودکار می کند.انتظار می رود این پروژه امکان افزایش تولید بیش 
از یک میلیون تن در سال را با ترکیبی از دقت بیشتر، کاهش نشتی، 

زمان بارگیری سریع تر و بهینه سازی تجهیزات فراهم کند.
جنگ اوکراین و حراج فوالد روسیه

فوالدسازان روس قبل از جنگ اوکراین بین رقبای خود در سطح 
دنیا بیشترین سوددهی را داشتند، ولی حال مجبورند برای فروش 
محصول خود به برخی از مشتریان تخفیف های سنگینی بدهند. 
با جنگ اوکراین و تحریم محصوالت روسیه توسط اروپا، روس ها 
با کمبود مشتری روبه رو شدند و مجبور شدند مشتریان موجود را 

نیز با تخفیف های خوب راضی نگه دارند.
به عنوان نمونه سوراستال در بازارهایی چون آسیا مشتریانی 
دارد که به دنبال تخفیف های تا 40 درصدی برای اسلب روسیه 
هستند. در ترکیه هم خریداران محصوالت روسیه به دنبال 

تخفیف های بیشترند.
با توجه به افزایش هزینه های تولید ازجمله قیمت زغال سنگ، 
کرایه حمل و هزینه بیمه کشتی ها و ارزش باالی روبل حال برخی 
محصوالت فوالدی روسیه دیگر سوددهی ندارند. حاشیه سود 
کارخانه ها در گذشته در مواردی تا 40 درصد بوده، درحالی که 

رقبای خارجی سود 10 درصدی داشته اند.
وزارت صنعت و تجارت روسیه پیش بینی کرده تقاضای داخلی 
فوالد آن امسال ۹ درصد کاهش یابد. تولیدکنندگان روس هم 
خواستار کاهش مالیات ها شده اند، زیرا جنگ به کسب وکار آن ها 
گرچه درخواست های آن ها هنوز توسط دولت  آسیب زده است، ا

تأیید نشده است.
بازار ورق روسیه در سرازیری

قیمت ورق در بازار روسیه روندی نزولی دارد. کمبود تقاضا در 
ترکیه و کاهش حق انتخاب برای صادرکننده ها به دلیل تحریم ها 
همچنان کارخانه ها را تحت فشار قرار داده است. آخرین قیمت 
ورق گرم روسیه ۷۹0 تا 800 دالر در هر تن فوب بوده و حال در ترکیه 
صحبت از 800 دالر در هر تن سی اف آر است که معادل ۷۶5 دالر 

در هر تن فوب است.
تحریم ها و مسئله انتقال پول برای روس ها مسئله ساز شده و 
به راحتی صورت نمی گیرد. دو هفته قبل ورق گرم روسیه در ترکیه 
تا ۹00 دالر در هر تن سی اف آر بود ازاین رو خریداران در ترکیه ترجیح 

می دهند صبر کنند تا محصوالت موردنیاز خود را ارزان تر بخرند.
ورق صادراتی چین در ثبات

محدودیت حاشیه سود فوالدسازان چینی را وا داشته قیمت 
ورق گرم صادراتی خود را ثابت نگه دارند. بیشتر تمرکز کارخانه ها 
بر بازار داخلی است و انتخاب زیادی برای فروش صادراتی ندارند.

آخرین قیمت پیشنهادی ورق گرم ۷45 تا ۷۷5 دالر در هر تن فوب 
بوده و تغییری نداشته است. چون قیمت ها به کف رسیده است، 
عرضه کننده ها با تخفیف بیشتر موافقت نکرده اند و ظاهرا در آینده 

نزدیک تمایلی به صادرات ندارند.
فوالد در چرخه نزولی عرضه

فوالد یک چرخه جهانی است. بزرگ ترین صادرکننده آن تصمیم 
به کربن زدایی گرفت و این یک تغییر ساختاری در این چرخه 
ایجاد کرد. ظاهرا چین قرار نیست به صادرات 1۲0 میلیون تن 
فوالدی که قبال انجام می داد بازگردد و ظرفیت کافی برای تأمین 

این عرضه ازدست رفته وجود ندارد.
در حال حاضر، ما شاهد یک چرخه نزولی هستیم. چین 50 
کتبر سال گذشته  درصد تقاضای جهانی را تشکیل می دهد که از ا
تقاضای فوالد آن منفی بوده است، هرچند در برخی موارد که 
قرنطینه ها از بین رفته و سیاست از اقتصاد حمایت می کند، 
کین پارخ، تحلیگر جی پی مورگان،  تقاضا افزایش یافته است. پینا
کاالها  که در این برهه زمانی در بین  می گوید چرخه قیمتی 
مشاهده می کنیم، بر اساس تقاضا نیست، بلکه بر اساس عرضه 
است و داستان عرضه چند سال پیش به دلیل حضور چین و 

همچنین کمبود سرمایه گذاری جهانی آغاز شد.
گر  خ ا بخش متحرک دیگر فوالد، روسیه است. طبق اظهار پار
تغییری در جبهه جنگ ایجاد شود و فوالد روسیه بازگردد، این 
امر می تواند بر روند عرضه تأثیر بگذارد. اما لزوما تنش زدایی به 

عادی سازی تبدیل نمی شود.
پارخ گفت: کاهش قابل توجهی در عرضه فوالد از سوی کشورهای 
صادرکننده کلیدی چین، روسیه، اوکراین، ژاپن و کره وجود 

داشته است.
او اضافه کرد:عرضه در بازار فوالد در چند سال گذشته کاهش 
یافته است و به نظر نمی رسد به این زودی ها تغییر معنی داری 

داشته باشد.
     منبع: ایفنا

اخبار فوالدی از گوشه و کنار جهان

میزگرد چالش های خصوصی سازی معادن در ایران 
با حضور پنج چهره شناخته شده از پیشگامان و 
فعاالن حوزه معدن و فوالد کشور، به میزبانی پایگاه 
خبری-تحلیلی ایراسین برگزار شد. بخش دوم مشروح این نشست 
تحلیلی با محوریت پیشینه خصوصی سازی در کشور را در ادامه 

می خوانید.
بخش اول میزگرد تخصصی چالش های خصوصی سازی معادن ایران در 
شماره قبلی خبرنامه فوالد منتشر شد و در آن، موضوع خصوصی سازی 
معادن توسط میهمانان برنامه تحلیل شد. بخش دوم این میزگرد که 
در ادامه آمده است پس از انتشار بخش اول، رویداد خصوصی سازی با 
حضور سران سه قوه در سالن اجالس سران در تهران برگزار شد و در آن، 
اهمیت موضوع خصوصی سازی و دیگر ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفت. 
به بهانه برگزاری این رویداد، بخش دوم میزگرد تخصصی چالش های 

خصوصی سازی معادن ایران نیز منتشر می شود.
مهمانان این میزگرد عبارت اند از: سید داود یثربی، بنیان گذار شرکت 
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات؛ محمدحسن عرفانیان آسیائی، 
ح فوالد مبارکه؛ بهرام شکوری، رئیس انجمن مس ایران و  مجری طر
فعال اقتصادی در حوزه معدن؛ امیربیژن یثربی، مدیرعامل شرکت 
صنعتی معادن و فلزات ایده پردازان شریف و برگزیده بنیاد ملی نخبگان 
در علوم زمینی کشور؛سید مصطفی فقری، مدیر استخراج مواد معدنی 

شرکت فوالد مبارکه.
در ادامه، مشروح بخش دوم این میزگرد را می خوانیم:

مجری: بر اساس صحبت های پیشین بسیاری از مواقع دولت 
به جای اینکه حامی باشد، مانع است و بسیاری از اتفاقاتی که در 
اختیار دولت است به درستی انجام نمی شود. جناب آقای عرفانیان، 

نظر شما در این زمینه چیست؟
محمدحسن عرفانیان: یکی از دالیل انتخاب موقعیت جغرافیایی 
فوالد مبارکه نزدیک بودنش به معادن آهن است. فالت مرکزی ایران 
حجم زیادی سنگ آهن دارد. این طرح یک طرح ملی بود و این یعنی 
منافع آن باید به تک تک افراد برسد و از طرفی توسط دولت به این طرح 

توجه ویژه شود که بتواند تولیدکننده  بزرگی در کشور باشد.
طی این سال ها چالش هایی نیز پیش  رو بوده است و بحث دولت و 
روابط آن با صنعت فوالد به شکل های مختلف، اثرات سوئی بر این 
شرکت و سایر شرکت ها گذاشته است که نمونه آن بحث وضع عوارض 

صادراتی است.
 با گذشت زمان و اجرا شدن اصل 44، چالش تأمین مواد اولیه در فوالد 
مبارکه آغاز شد. شرکت های معدنی خصوصی شدند، اما بعد از آن 
سهمیه خاصی برای فوالد مبارکه لحاظ نشد. پس فوالد مبارکه برای 
تأمین نیازهای خود باید چه می کرد؟ اینکه به این بخش ورود کند و 
سهم هایی از این شرکت ها بگیرد. در ابتدای کار بحث  اهلیتی چندان 
که شرکت های بزرگی همچون چادرملو و گل گهر و...  ح نبود، چرا مطر

مطرح بودند.
گذاری معادن این مورد بسیار مهم است، ولی می بینیم  اهلیت در وا
در خیلی از واحدها این اتفاق نمی افتد و بسیاری اوقات اطالعات 
کت های  نادرست داده می شود و شاهد آن هستیم که بعد از بازگشایی پا
قیمت گذاری در مزایده معدن در جهت خصوصی سازی، خریدار 

کره کنیم. می گوید بیایید مذا
بهرام شکوری: برخی از بهره برداران با تعهد ۹5 درصد قیمت سنگ آهن 
در مناقصه شرکت می کنند. از گذشته این طور بود که یک کف و یک 
گر از این عدد پایین تر زدی،  سقف در نظر گرفته می شد و می گفتند ا
گر باالتر زدی، یعنی امکان انجام آن را نداری. یعنی بازه ای  یعنی پرتی و ا
تعریف می شد که در این بازه رقابت انجام می شد. وقتی عدد ۹5 درصد 
که رسیدن به  اعالم می شود، یعنی باید به عقل این آدم شک کرد چرا

این عدد عملی نیست!
از پیش از انقالب کسانی که می توانستند در این دامنه معقول بمانند 
رقابت می کردند و در غیر این صورت حذف می شدند، اما متأسفانه 

امروز این طور نیست.
سید مصطفی فقری: مدیریت نکردن در بحث قیمت گذاری ها که 
این روزها شاهد آن هستیم و در زنجیره فوالد نیز اثرگذار است، از 
همین قیمت گذاری معدن شروع می شود. یک نفر تعهد ۹5 درصد 
اعالم می کند، یعنی وقتی معدن را در اختیار بگیرد، ۹5 درصد سنگ 
استخراج شده را به دولت می دهد. باالخره این قضیه تأثیر می گذارد و 
قیمت سنگ را افزایش می دهد. این اتفاق افتاده و جاهایی مانند فوالد 
مبارکه باید درصدی از ظرفیت گندله یا فوالدسازی خود را بخوابانند، 

چون این روش خصوصی سازی اشتباه است.
 بحث مزایده محدوده ها و چالش های سازمان های چهارگانه جای خود 
دارد، اما موضوع این است که در این زنجیره جایی سود نامتوازن ایجاد 
می شود. برای نمونه آهن اسفنجی در حال حاضر بیشترین سود را دارد 
و یک کارخانه فوالدی که خطوط باالدست را ندارد فقط آهن اسفنجی 
مصرف می کند. اآلن می بینیم که نزدیک به صد شرکت فوالدی القایی 

وجود دارد که بخش عظیمی از آن ها تولید ندارند.
نکته اینجاست که در این امور استراتژی خاصی در سیستم وجود ندارد 
تا مانع این به هم ریختگی شود. هر لحظه بحث صادرات پیش می آید و 
که ظرفیت زیادی ایجاد شده است،  می گویند گندله را صادر کنید، چرا
اما وقتی این گندله را صادر می کنیم، یعنی حجم زیادی از کنسانتره و در 
نتیجه حجم زیادی سنگ آهن صادر می شود و این به هم ریخته شدن 

زنجیره را در پی دارد.
گذاری واحدهای معدنی بزرگ خالف قانون  سید داود یثربی: اصل وا
که بر اساس قانون بورس، شرکت هایی می توانند به بورس  است، چرا
ورود کنند که تولیدات آن ها اعم از خدمت یا محصول یا... باشد و جنبه 
عام داشته باشند، نه جنبه خاص. پس مصرف کننده باید مصرف کننده 
عام باشد، حال اینکه همه واحدهای معدنی که وابسته به فوالد بود و 
گذاری این ها و ورودشان  گذار شد جنبه خاص داشت؛ بنابراین وا وا
به بورس خالف است و بورس باید شرکت هایی را بپذیرد که مصرف 

آن ها عام باشد.
1400، آقای  موضوع بورس را اوایل سال   سید مصطفی فقری: 
نهاوندیان در دولت تصویب کردند و شیوه نامه ای زدند و مجلس هم 
پیش آمد. چون مجلس پیش آمد، دولت احساس کرد این موضوع 
به تأخیر افتاده و در نهایت اقدام کرد. حجم زیادی از محصوالت در 
طول یک سال و نیم گذشته به بورس برده شد. تقریبا ۷0 تا 80 درصد 
سنگ آهن و گندله و کنسانتره ای که وارد بورس شد فروخته نشد. چرا؟ 
چون قیمت پایه و زیرساخت ها درست نبود و زیرساخت آن همین 
نحوه عرضه است. مگر می شود فوالد مبارکه را با عرصه ۲0 هزار تنی در 
بورس اداره کرد؟ بحث حمل ونقل اولین چالش اصلی است و بحث 
تأمین مواد را می توان چالش دوم دانست. این طور نمی شود مدیریت 

و برنامه ریزی کرد.
پیشنهاد می دهیم که عرضه  را در بازه یا یک یا دو میلیون تنی ببندید تا 
ما پیش بیاییم. ما در خصوص این موضوع جلساتی گرفتیم و ایمیدرو 
به ما قول داده است که هفته دیگر این کار انجام می شود. ازآن هفته ، 

حداقل ۲0 هفته گذشته و اتفاقی نیفتاده است.
می خواهیم مسئله یک بنگاه اقتصادی ملی را حل کنیم، اما دولت 
همراهی نمی کند و ظرفیت ها بسیار کم می شود و تولیدات کاهش 

می یابد.
مجری: ارزیابی شما از خصوصی سازی در صنایع چیست و بخش 

کتشاف معادن داشته باشد؟ خصوصی چه نقشی می تواند در ا
امیر بیژن یثربی: واقعیت امر این است که خصوصی سازی امری خوب 
است که باید در کشور پیاده شود. کشور ما باید از بازار پول محور به بازار 
که در این شرایط مردم صاحبان اصلی  سرمایه محور تبدیل شود، چرا
منابع ملی خواهند بود؛ کشوری که بخواهد بازار سرمایه محور داشته 

باشد باید بر اساس تولید و رقابت رفتار کند.
در شرایطی که پول را در خانه ها و زیر بالش خود نگه می دارند منجر 
به تولید نخواهد شد، ما باید شرکت هایی را خصوصی سازی کنیم که 

ضریب همبستگی شان نسبت به هم کمتر از 40 درصد باشد.
 خصوصی سازی ها در کشور روی ریل مناسبی انجام نشده و حاصل 
آن این است که امروز شرکت های فوالدی نمی توانند سنگ آهن خود را 
تأمین کنند و علتش این است که معدن دار سنگ آهن مسئول نخواهد 
که باید به سرمایه گذاران سود بدهد و  بود و وظیفه مند خواهد بود، چرا
ازاین رو به جای تأمین سنگ آهِن فوالدسازان داخل، تمایل به صادرات 
سنگ آهن دارد، زیرا صادرات برای این فرد سودآوری بیشتری خواهد 
داشت. در نتیجه شرکت های ملی مانند ذوب آهن، فوالد مبارکه و... 
دچار مشکل می شوند.از سوی دیگر باید توجه داشت که برخی از 
شرکت هایی که خصوصی سازی شده اند، رفتار متناقص از خود نشان 

می دهند و در برخی از موارد دستوری اداره می شوند.
باید توجه داشت که صنایع معدنی بیشترین سوبسید صنعت و ورزش را 
پرداخت می کنند، سوبسید خطوط ریلی، تیم های سپاهان، ذوب آهن، 
فوالد خوزستان، مس کرمان، گل گهر و... را شرکت ها و صنایع معدنی 

می پردازند.
ساختارهای ما در خصوصی سازی درست نیست و یا در واقع ساختاری 

موازی است. نمی دانیم با این کالف سردرگم چه کنیم. همین اتفاق 
باعث شد ما مدیری با تفکر مدیریت در این بخش ها نداشته باشیم و 

به همین دلیل با مشکالت زیادی به روبرو شده ایم.
ما فکر می کردیم تا ابد معادن ما کار می کنند. معادن روباز منیزیت در 
کشور رو به اتمام است و در برداشت های معادن زیرزمینی در کشور 
ک  تجربه خوبی نداریم؛ البته معادن زغال سنگ را باید از ذهن خود پا

که داستان این معادن متفاوت است. کنید، چرا
که  چ قم را داریم  تنها در این زمینه معدن زیرزمینی منگنز ونار
شناسنامه ای ندارد و ما نمی دانیم چگونه کار می کند. از سوی دیگر 
نیز تحریم به چالش بزرگی تبدیل شده است. تجهیزات استخراج 
معادن زیرزمینی را به ما نمی دهند؛ به گونه ای که امروز مشکل بزرگ در 
سنگ آهن مگنتیت است و پیش بینی ما این است که در 15 سال آینده 

این مشکل را در مس هم داشته باشیم.
کتشاف معدن باید توجه داشته باشیم که  در خصوص خصوصی سازی ا
کتشاف معادن ورود کرده اند که این  فوالد مبارکه و ذوب آهن در زمینه ا
بسیار خوب است. یک میلیون و ۶۹8 هزار و 1۹5 کیلومترمربع مساحت 
ک های کره زمین را داریم  ایران است. بر این اساس ما یک درصد از خا
و بر اساس استانداردهای بین المللی باید یک درصد از حفاری های 
عمیق دنیا را داشته باشیم. این عدد در حال حاضر در کشور بسیار کم 

است و با عمق متوسط ۲۲0 متر انجام می شود.
افزایش قیمت مس در سال های اخیر منجر به افزایش عمق حفاری ها 
شد؛ البته باید توجه داشت که حفاری ها درست وحسابی نیست و 
دستگاه های حفاری ما قدیمی است و مطالعات ژئوتکنیک را انجام 

نمی دهیم و این امر ما را با خطا مواجه می کند.
ما در کشور ۶8 ماده معدنی داریم که با این حساب رتبه 1۲ جهان در 
کتشافات زیرزمینی  گر به سمت ا زمینه تنوع مواد معدنی را داریم و ا
حرکت کنیم رتبه ما ازنظر نوع مواد معدنی ارتقا خواهد یافت. ما امروز 
درصدد ارتباط با طالبان برای دریافت مواد معدنی هستیم و این در 

حالی است که احتمال می دهیم این مواد در کشور موجود است.
کتشاف و  ما حفاری را هزینه می دانیم و این در حالی است که در اصل ا
حفاری سرمایه گذاری است و اینجاست که مجدد یادآور می شوم مدیر 
مناسب برای بخش خصوصی تربیت نکرده ایم و تنها مدیرانی را داریم 

که به فکر کنترل و کاهش هزینه ها هستند.
کتشاف  ورود فوالد به کشف معدن را به فال نیک می گیریم. اخذ پروانه ا
کتشاف و اجرایی شدن این امر زمان بر است، اما با توجه  تا گواهی ا
به اینکه فوالد مبارکه دارای پشتوانه مالی و تخصصی است می تواند 

به راحتی این امر را محقق سازد.
باطله های معادن ما ارزش بیشتری از خود معدن دارند. لجن مس 
قابلیت استحصال طال و مس و سلنیوم را دارد. در جاهایی که معادن 
مس داریم، سلنیوم به عنوان مکمل غذایی استحصال خواهد شد. 
کتشاف بیشتری داشته باشیم و خطاهای تخمین را کمتر کنیم،  هرچه ا
به قدرت بیشتری در زمینه مواد معدنی دست خواهیم یافت. باز هم 
کید می کنم باید در کشور به بحث استخراج معادن بیش از گذشته  تأ
توجه شود و این در حالی است که هرکجا کسری بودجه پیدا می کنیم از 
بودجه سازمان زمین شناسی می کاهیم؛ این در حالی است که در کشور 

معادنی داریم که می تواند محل درآمد اشتغال زیادی باشد.
کتشافات معادن باید بودجه داشته باشد تا  سازمان زمین شناسی و ا
بتواند عملکرد درستی داشته باشد، در میان معاونت های وزیر به نظر 
من ضعیف ترین بخش ریاست سازمان زمین شناسی کشور است و دلیل 
این امر نیز نبود اعتبار است. در حال حاضر در شرایطی هستیم که منابع 

ما محدود است و به زودی با مشکل مواجه می شویم.
بهرام شکوری: کل سرمایه گذاری از بدو معدن کاری در ایران در این 
گر اعتبار بیشتری برای این  زمینه کمتر از 50 میلیارد تومان بوده است و ا
بخش پرداخت می شد، شرایط بهتری داشتیم و امروز نیازی نبود که 
کمیت اعتقادی  کتشاف ورود کند. متأسفانه حا فوالد مبارکه به بحث ا
کتشاف معدن هزینه  گر بخشی از پول نفت در زمینه ا به توسعه ندارد. ا
گر در درازمدت  می شد، وضعیت بسیار بهتری داشتیم. همچنین ا
بخش خصوصی را تقویت می کردیم امروز شاهد شرایط متفاوتی بودیم. 
در این حالت، افرادی که در بخش دولتی کارایی مناسب را نداشتند، 

در بخش خصوصی کارآمد می شدند.
گر این عوارض را از مواد معدنی و صنایع معدنی بگیرند و  بیژن یثربی: ا
به سازمان زمین شناسی کشور هم بدهند بسیار خوب است. البته این 

کار باید هدفمند باشد.
ادامه دارد...

تأمین مواد اولیه؛مشکل جدی تولیدکنندگان فوالد 
در دومین بخش میزگرد تخصصی ایراسین با موضوع چالش های خصوصی سازی معادن ایران مطرح شد؛

 سید داود یثربی، بنیان گذار شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

محمدحسن عرفانیان آسیائی، مجری طرح فوالد مبارکه

بهرام شکوری، رئیس انجمن مس ایران و فعال اقتصادی در حوزه معدن

سید مصطفی فقری، مدیر استخراج مواد معدنی شرکت فوالد مبارکه
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مناسبت

بر اساس آمار اعالم شده گمرک، تا پایان اردیبهشت ماه امسال ارزش 
تجارت خارجی کشور به ۱۶ میلیارد و ۶۳۱ میلیون دالر رسید که سهم 
صادرات کاالهای غیرنفتی با رشد ۳۷ درصدی به ۸ میلیارد و ۵۱۶ 
میلیون دالر رسید و تراز تجارت خارجی کشور ۴۰۱ میلیون دالر مثبت 
شد.

بر اساس آمار انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، در نخستین ماه از سال 
جدید قریب به ۹۸۰۰ تن انواع اقالم فوالدی از شمش فوالد تا انواع 
مقاطع تخت و طویل، محصوالت و آهن اسفنجی در کشور تولید شده 
که عمده آن نیز صرف مصارف داخلی شده است. البته در مورد آهن 
اسفنجی تمام ۳ میلیون و ۲۴۲ هزار تن تولید در نخستین ماه از سال 
۱۴۰۱ در داخل مصرف شده است.

 خـبــــــــــــــــــر      

رشد ۳۷ درصدی صادرات در دو ماه نخست امسال افزایش مصرف فوالد در بازار داخلی

 انتقال خون؛ یادآور تجربه ای شاد

 از مشارکت در نجات دیگران

 سازمان انتقال خون ایران از سال ۱353 برای تهیه و 
توزیع خون و فراورده های سالم و انجام امور آموزشی، 
پژوهشی و کاربردی در زمینه انتقال خون به طور رسمی آغاز 
به کار کرده است.مهم ترین هدف انتقال خون در ایران تأمین 
خون و فراورده های سالم آن با بهترین کیفیت استاندارد 
مطابق با موازین تعیین شده بین المللی برای بیماران و 
نیازمندان و همچنین ترویج طب انتقال خون است. مهم ترین 
که با  فایده اهدای خون، نجات زندگی آن هایی است 

قطره های خون همنوعان خود، جان تازه ای می یابند.
به مناسبت 14 ژوئن روز  جهانی اهدای خون، توجه مخاطبان 

خبرنامه  را به چند نکته جلب می کنیم:
کنندگان بعد از اهدای خون: دستورالعملی برای اهدا

1- چند ساعت بعد از اهدای خون میزان مایعات بیشتری نسبت 
به قبل بنوشید.

۲-بعد از اهدای خون غذای سالمی میل کنید.
گر سیگاری هستید، تا یک ساعت بعد از اهدای خون  3- ا

سیگار نکشید.
گر در محل اهدای خون خود )بازو( خونریزی وجود دارد  4- ا

دست خود را 3 تا 5 دقیقه باال بگیرید و فشار دهید.
گر حالت غش یا گیجی دارید، به صورتی بنشینید که سر شما  5-ا
بین زانوهایتان قرار گیرد و یا به نحوی دراز بکشید که سر شما 

پایین تر از بدنتان باشد.
۶-فعالیت های معمول خود را می توانید بعد از نیم ساعت از سر 

بگیرید. درهرحال از فعالیت شدید در ادامه روز خودداری کنید.
۷- تا ۲4 ساعت پس از اهدا خون رانندگی وسایط نقلیه سنگین 

و یا خلبانی توصیه نمی شود.
گر بعد از اهدای خون حال خوبی نداشتید،  می توانید با مرکز   8-ا
انتقال خون محل خود تماس بگیرید و با پزشک یا پرستار حاضر 

در مرکز مشاوره کنید.
گر خون مردگی یا خونریزی در زیر پوست مشاهده شد، در  ۹- ا
۲4 ساعت اول بعد از اهدا، از کمپرس سرد برای محل مذکور 
استفاده کنید. بعد از ۲4 ساعت اول، استفاده از کمپرس گرم در 

رفع عالئم کمک می کند.
کنندگان  خون: نکات قابل توجه برای به اهدا

کنندگان خون مناسب  1- گستره سنی 18 تا ۶5 سال جهت اهدا
به نظر می رسد.

کننده کمتر  ۲- الزم است سطح هموگلوبین خون زنان اهدا
از 1۲ میلی گرم در دسی لیتر و در مردان کمتر از 13 میلی گرم در 

دسی لیتر نباشد.
کت به دنبال بیماری های طوالنی مدت  3- کاهش تعداد پال
کت ها به علل  خونی یا بیماری های داخلی یا کاهش تعداد پال

نامشخص منع دائمی اهدای خون محسوب می شود.
4- در پرخونی اولیه )با منشأ دستگاه خون ساز( اهدای خون 
ممنوعیت دارد. در موارد ثانویه مثل پرخونی به دنبال صعود به 
ارتفاعات، ابتال به بیماری ریوی یا احتماال استعمال سیگار اهدای 

خون بالمانع است.
5- در موارد ابتال به آنفلوانزا اهدای خون را به دو هفته پس از بهبود 

کامل بیماری و پایان درمان آن موکول کنید.
۶- در صورت ابتال به تب و بیماری های عفونی همراه با مصرف 
آنتی بیوتیک و یا بیماری های حاد دستگاه تنفسی، مناسب است 
اهدای خون به دو هفته پس از بهبودی کامل و اتمام درمان های 

آنتی بیوتیکی موکول شود.
۷- در موارد فشارخون بدون عارضه ای که با دارو کنترل شده 
است اهدای خون بالمانع است، اما بیمارانی که به سبب فشار 
خون باال به بیماری قلبی یا کلیوی مبتال شده اند نباید خون 

اهدا کنند.
گر دیابت با رژیم غذایی یا داروهای کاهنده قند خون کنترل  8- ا
شده و فرد دچار بیماری همراه دیگری مانند عفونت یا عوارض 

عصبی و عروقی دیابت نیست، اهدای خون بالمانع است.
۹- نیاز به مصرف انسولین و ابتال به عوارض چند ارگانی دیابت منع 

دائمی اهدای خون محسوب می شود.
10- درصورتی که از آخرین تشنج فرد 3 سال گذشته و داروهای 

بیمار نیز قطع شده باشد اهدای خون بالمانع است.
11- در موارد بیماری خوش خیم تیروئید که وضعیت تیروئید 
)ازنظر کم کاری یا پرکاری( به ثبات و تعادل رسیده است )چه با 

درمان و چه بدون درمان( اهدای خون منعی ندارد.
می شود  توصیه  ادراری  سیستم  تحتانی  عفونت  در   -1۲
اهدای خون به دو هفته پس از بهبودی کامل و اتمام درمان 

آنتی بیوتیکی موکول شود.
13- در اعمال ساده دندانپزشکی به مدت ۲4 ساعت و در 
کشیدن دندان و سایر اعمال داخلی آن مانند اعمال ریشه، 

اهدای خون به مدت ۷ روز به تأخیر انداخته  شود.
14- سابقه مصرف هرگونه مواد مخدر تزریقی منع دائمی اهدای 

خون محسوب می گردد. 
     مرکز بهداشت حرفه ای و درمان

حفظ محیط زیست ؛مهم ترین معیار توسعه پایدار
در گفت وگوی ویژه خبری مطرح شد؛

ترابری فوالد مبارکه؛  الگویی برای دیگر شرکت ها
کارگروه آنالیز  گزارش خبرنگار فوالد، نشست  به 
حوادث اخیر جاده ای و انتقال تجربیات فوالد مبارکه 
در زمینه ترابری با حضور مدیر خدمات عمومی و 
امور رفاهی فوالد مبارکه، مسئول ترابری فوالد مبارکه، مدیر پروژه 
ترابری شرکت توکاسبز، جانشین رئیس پلیس راه استان اصفهان 
و جمعی از کارشناسان فنی پلیس راه این استان به میزبانی فوالد 

مبارکه برگزار شد.
صادق فرخی مدیر خدمات عمومی و امور رفاهی فوالد مبارکه در این 
نشست به افزایش همکاری ها برای ارتقای سطح حمل ونقل استان 
کید کرد و گفت: بررسی  اصفهان به ویژه حمل ونقل کارکنان در صنعت تأ
حوادث اخیر جاده ای و انتقال تجربیات فوالد مبارکه در این زمینه از 

اهمیت زیادی برخوردار است.
وی افزود: آنالیز حوادث جاده ای اخیر به کاهش این حوادث کمک 
که با روشن شدن عوامل این حوادث، به دنبال اقدامات  می کند، چرا
اصالحی همچون ترمیم راه ها و جاده ها، اصالح مکانیسم ها و موارد 
مربوط به نیروی انسانی دخیل در این موضوع ازجمله رانندگان خواهیم 

بود.
هوشندسازی مکانیسم های حمل ونقل برای ارتقای ایمنی 

در ناوگان ترابری فوالد مبارکه
کید  علی قربانی مسئول ترابری شرکت فوالد مبارکه نیز در این نشست با تأ
بر پیشگیری از حوادث جاده ای از طریق آنالیز آن ها و شناسایی و بررسی 
نقاط حادثه خیز اظهار کرد: در این راستا، دوره های آموزشی مستمر 
با حضور کارشناسان زبده پلیس راهور کشور در حال برگزاری است تا 
گاهی از جدیدترین  رانندگان و دیگر کارکنان مربوط به حوزه ترابری، با آ
نکات و اتفاقات در این حوزه، در کاهش میزان حوادث جاده ای اثرگذار 

باشند.
وی اذعان داشت: نصب دوربین کنترل سرعت در مسیر حرکت سرویس 
کارکنان فوالد مبارکه در جاده های منتهی به این شرکت ازجمله اقدامات 
که منجر به نظارت  ع وقت صورت گیرد، چرا ضروری است که باید در اسر
بیشتر پلیس راهور بر رفتار رانندگان می شود  و می تواند در جلوگیری از بروز 

حوادث نقش مؤثری داشته باشد.

مسئول ترابری فوالد مبارکه با بیان اینکه فوالد مبارکه بزرگ ترین ناوگان 
حمل ونقل صنعتی کشور را دارد، ادامه داد: فوالد مبارکه در حوزه 
حمل ونقل جاده ای تجربیات ارزشمندی دارد و این در حالی است که 
با وجود سرویس دهی های متعدد در زمینه جابه جایی کارکنان، هیچ 
حادثه ای به وجود نیامده است. انتقال تجربیات فوالد مبارکه در حوزه 
مکانیسم ها، سرمایه های انسانی و راه های مواصالتی قطعا منجر به 

کاهش حوادث جاده ای در استان و کشور خواهد شد.
وی با درخواست از پلیس راهور جهت استقرار تیم های گشت زنی در 
جاده های منتهی به شرکت فوالد مبارکه یادآور شد: این امر منجر به 
افزایش دقت رانندگان در رانندگی می شود. عالوه بر آن، سرنشینان 
می توانند به عنوان همیار پلیس گزارش های خود را در مورد تخلفات 

رانندگان به سامانه های ارتباطی پلیس ارسال کنند.
برنامه ریزی شده،  که  اقدامات دیگری  از  کرد: یکی  بیان  قربانی 
هوشمندسازی مکانیسم های حمل ونقل برای رسیدن به بیشترین 
میزان ایمنی در ناوگان ترابری فوالد مبارکه است. این سامانه که قرار 
است با همکاری شرکت ایریسا راه اندازی شود، می تواند هم راننده، هم 
مکانیسم و هم مسافرین را به صورت برخط و در لحظه زیر نظر داشته باشد 

تا امنیت آن ها به بهترین شکل تأمین شود.

ضرورت ایمن سازی جاده ها برای کاهش حوادث
بهروز محمودی مدیر پروژه ترابری سنگین شرکت توکاسبز نیز در این 
نشست اظهار کرد: برگزاری و تداوم چنین جلساتی برای بررسی آخرین 
تحوالت حوزه ترابری همچون حوادث جاده ای و... به صورت ماهیانه با 
پلیس راه استان اصفهان ضروری به نظر می رسد تا در نتیجه آن،  اقدامات 
الزم برای ایمن سازی جاده ها و دیگر اقدامات اصالحی جهت جلوگیری از 

بروز حوادث را شاهد باشیم.
کید کرد: پیشنهاد می شود چنین جلساتی با حضور مدیران ترابری  وی تأ
صنایع دیگر نیز برگزار شود تا فوالد مبارکه بتواند انبوهی از تجربیات خود  را 
که در سال های گذشته در حوزه ترابری به دست آورده در اختیار صنایع 
دیگر بگذارد. امروز فوالد مبارکه در این حوزه پیشرفت های زیادی داشته و 
علی رغم مدیریت حجم زیادی از سرویس های رفت و برگشتی حمل ونقل 

جاده ای، توانسته سال 1400 را بدون حادثه بگذارند.
ترابری فوالد مبارکه؛  الگویی برای دیگر شرکت ها

سرهنگ عبدالرضا میرزایی جانشین رئیس پلیس راه استان اصفهان در 
مورد برگزاری این نشست گفت: تشکیل این کارگروه و همکاری دوجانبه 
پلیس راه و ترابری شرکت فوالد مبارکه به کاهش حوادث در سطح استان 
کمک می کند و امیدواریم با بررسی دقیق حوادث جاده ای و انجام موارد 

اصالحی بتوانیم فوالد مبارکه را به عنوان الگویی برای دیگر شرکت ها 
مطرح کنیم.

وی افزود: فوالد مبارکه در بسیاری از زمینه ها همواره پیشتاز بوده و در 
این زمینه نیز می تواند به خاطر تجارب و سوابق درخشانی که در زمینه 
حمل ونقل جاده ای دارد، پیشتاز باشد و این تجارب را به پلیس راهور 
انتقال دهد تا بتوانیم از بروز حوادث تلخ جاده ای در استان اصفهان 

جلوگیری کنیم.
نظم و برنامه ریزی فوالد مبارکه در حوزه حمل ونقل 

قابل تقدیر است
سرهنگ محمد حق پرست رئیس عملیات ترافیک پلیس راه استان 
اصفهان ضمن قدردانی از نظم و برنامه ریزی شرکت فوالد مبارکه در حوزه 
ترابری عنوان کرد: شرکت فوالد مبارکه به نحوی امور ترابری خود را تنظیم 
کرده که جابه جایی ها به صورت کامال منظم و بدون حادثه انجام شده و 

این اقدامات قابل تقدیر است.
وی افزود: برنامه ریزی های زیادی را برای برگزاری نشست های مشترک 
بین فوالد مبارکه و مجموعه پلیس راه استان اصفهان انجام دادیم و 

امیدواریم به زودی این نشست ها را در سطح کشور برگزار کنیم.
همکاری هایی که منجر به کاهش تصادفات جاده ای 

می شوند
سرهنگ علی یزدان بخش رئیس پاسگاه پلیس راه اصفهان-شیراز 
گفت: همکاری میان پلیس راه استان اصفهان و شرکت فوالد 
مبارکه به سرویس دهی و حمل ونقل ایمن منجر می شود و با انتقال 
تجربیات گران سنگ این شرکت در حوزه حمل ونقل به مجموعه 
کاهش  شاهد  می توان  کشور  پلیس راه  و  صنعتی  شرکت های 

تصادفات جاده ای بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه الزامات زیادی برای 
مکانیسم ها، رانندگان و حتی مسیرهای مواصالتی اتخاذ کرده و 
دائما در حال پایش آن هاست. با انتقال تجربیات موفق این شرکت 
در حوزه حمل ونقل و ترابری، می توانیم شاهد کاهش آمار حوادث و 
تصادفات جاده ای در استان اصفهان، به خصوص تصادفات مربوط 

به سرویس های انتقال کارکنان شرکت ها بزرگ صنعتی باشیم. 

حسین مدرسی فر، مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی 
و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه، در گفت وگوی 
ویژه خبری سیمای استان اصفهان اظهار کرد: از 
کنون، سرمایه گذاری های زیادی  ابتدای راه اندازی فوالد مبارکه تا
گار با محیط زیست نظیر استفاده  برای به کارگیری فناوری های ساز
از روش احیا مستقیم برای تولید آهن اسفنجی در این شرکت در 
نظر گرفته شده است. استفاده از کوره های قوس الکتریکی برای 
تولید فوالد کمترین میزان آلودگی برای محیط زیست را در پی دارد.

وی با بیان اینکه فوالد مبارکه درصدد کاهش تولید کربن است، افزود: 
این شرکت از هر فناوری الزم برای کاهش مصرف انرژی استفاده می کند. 
اخیرا با همکاری کنسرسیوم محیط زیست استان اصفهان، درصدد 
اندازه گیری آلودگی محیط زیست منطقه مبارکه و اصفهان هستیم تا 
نقش صنایع به ویژه فوالد مبارکه در آلودگی منطقه مشخص شود. در 
همین راستا با اجرای پروژه های زیست محیطی همین میزان آالیندگی 

نیز حذف خواهد شد.
سنجش آنالین کیفیت هوای فوالد مبارکه توسط سازمان 

محیط زیست کشور
مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه، با فاصله ۷5 کیلومتری از شهر اصفهان، 
کمترین آلودگی را برای این کالن شهر دارد. نکته قابل توجه این است 
که شهرستان مبارکه در طول سال، کمترین تعداد روزهای آلوده و 
ک بیشتری  نسبت به دیگر شهرستان های استان اصفهان، روزهای پا

داشته است.
کلیه خروجی های فوالد مبارکه با دستگاه های  وی با بیان اینکه 

سنجش کیفیت هوا توسط سازمان محیط زیست کشور به صورت 
ج از چارچوب  گر روزی فوالد مبارکه خار آنالین رصد می شوند، گفت: ا
استاندارد، دارای آالیندگی باشد، قطعا از ادامه فعالیت آن جلوگیری 

خواهد شد.
خنثی سازی آلودگی ها از طریق به کارگیری فناوری های 

جدید
مدرسی فر با بیان اینکه حفاظت از محیط زیست اقدامی پایان ناپذیر 
کرد: فوالد مبارکه به صورت مداوم در حال رصد  است، تصریح 
ک است و از  فناوری های جدید و مؤثر برای کاهش آلودگی آب، هوا و خا
آن ها بهره می گیرد. در همین زمینه، برای به حداقل رساندن گردوغبار 
ناشی از فعالیت های فوالدسازی، طرح جدیدی را به کمک مشاوران 
خبره و استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های شرکت های دانش بنیان 
داخلی برای به روزرسانی وضعیت موجود در دستور کار قرار داده است؛ 
بنابراین هر آنچه منجر به آلودگی محیط زیست شود از طریق روش های 
مختلف در فوالد مبارکه خنثی می گردد و به موادی بی خطر و قابل 

رهاسازی در محیط زیست تبدیل می شود.
وی با اشاره به اجرای پروژه های متعدد زیست محیطی فوالد مبارکه 
برای کاهش میزان مصرف آب در فرایند تولید ادامه داد: با اجرای این 
پروژه ها قطعا طی سال های آینده، میزان برداشت آب این شرکت از 

زاینده رود به صفر خواهد رسید.
استفاده از روش های هیبریدی برای جلوگیری از هدررفت 

آب
مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه 
کید کرد: میزان برداشت فوالد مبارکه از آب زاینده رود، کمتر از یک  تأ

درصد )حدود 0.۷ درصد( میزان آب کل این رودخانه است؛ در حقیقت 
فوالد مبارکه آب موردنیاز خود برای تولید را به وسیله تصفیه پساب 
شهرهای اطراف خود و بازچرخانی آن تا 8 بار تأمین می کند. به بیان 

دیگر، این شرکت قطره ای آب هدر نمی دهد.
وی با بیان اینکه عمده مصرف آب در فوالد مبارکه جهت خنک کاری 
در روند تولید فوالد است، اذعان داشت: در فوالد مبارکه به هیچ عنوان 
اجازه نمی دهیم حتی بخار آب در فرایندهای خنک کاری اتالف شود، 
بلکه با استفاده از روش های هیبریدی، خنک کاری در مدار خشک 

صورت می گیرد.
حفظ محیط زیست یکی از مهم ترین معیارهای توسعه 

پایدار است
مدرسی فر با اشاره به اقدام زیست محیطی فوالد مبارکه در ایجاد فضای 
سبز از طریق کاشت گونه های کم آب بر در این شرکت بیان کرد: وسعت 
این فضای سبز بیشتر از حداقل میزان استاندارد تعریف شده بین المللی 
است و فوالد مبارکه برای آبیاری این فضای سبز از پساب تصفیه شده 

شهرهای اطراف خود استفاده می کند.
وی با اشاره به حرکت فوالد مبارکه به سمت صنعت سبز و هوشمند 
»شهروند-شرکتی  شرکت،  این  وجودی  فلسفه  داشت:  عنوان 
مسئولیت پذیر برای خلق آینده بهتر است« که برای تحقق این امر به 
توسعه پایدار نیاز است و یکی از مهم ترین معیارهای توسعه پایدار نیز 

حفظ محیط زیست به شمار می آید.
کاربرد سرباره های فوالد مبارکه در راستای بیابان زدایی و 

کاهش میزان گردوغبار
مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست فوالد مبارکه در ادامه 

با اشاره به مدیریت سرباره های حاصل از تولید فوالد اضافه کرد: ۹0 
درصد از پسماند فوالدسازان را سرباره تشکیل می دهد که در حال 
حاضر سرباره ها در دنیا یک محصول تجاری به حساب می آیند که فوالد 
مبارکه نیز برنامه هایی جهت استفاده از این سرباره ها برای جاده سازی، 
تولید سیمان، بیابان زدایی و کاهش میزان گردوغبار با مجوز سازمان 

محیط زیست در آینده ای نزدیک دارد.
وی با بیان اینکه بر اساس قوانین داخلی فوالد مبارکه، هر خودرویی 
که در این شرکت تردد می کند، باید دارای معاینه فنی معتبر 
باشد، متذکر شد: فوالد مبارکه در این راستا به کمک شرکت های 
دانش بنیان در تالش است تا از انرژی الکتریکی در خودروها 

استفاده کند.
شرکت های دانش بنیان برای اجرای فاز دوم سیستم 

پایش لحظه ای سنجش کیفیت هوا
مدرسی فر با اشاره به اجرای پروژه احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 
540 مگاواتی توسط فوالد مبارکه یادآور شد: فوالد مبارکه در راستای 
حفظ محیط زیست احداث نیروگاه جدیدی با ظرفیت هزار مگاوات 
از طریق به کارگیری فناوری های جدید و بدون نیاز به مصرف آب را 
در دستور کار خود قرار داده که فاز نخست آن در سال آینده وارد مدار 

خواهد شد.
وی با اشاره به بومی سازی قطعات و تجهیزات در راستای اجرای 
پروژه های زیست محیطی در فوالد مبارکه اظهار داشت: فوالد مبارکه 
در تالش است تا با کمک شرکت های دانش بنیان، فاز دوم سیستم 
کیفیت هوا را برای حفظ محیط زیست  پایش لحظه ای سنجش 

راه اندازی کند.

در کارگروه آنالیز حوادث جاده ای فوالد مبارکه مطرح شد؛
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 تشریح بیماری آفتاب سوختگی

 و نحوه جلوگیری از آن

بررسی طرح اصالح روند صادرات فوالد، روی و مس در مجلس برنامه راهبردی ارتقای تولید دانش بنیان وزارت صمت ابالغ شد

است  قرار  کرد:  تصریح  مجلس  صنایع  کمیسیون  سخنگوی 
طرحی برای صادرات فوالد، روی و مس مازاد تولید در مجلس 
گیرد، یعنی ابتدا در اختیار بخش تولید،  مورد بحث و بررسی قرار 
دانش بنیان ها و صنایع قرار بگیرد و سپس مازاد صادر شود.
عباسپور گفت: همه این تالش ها برای حمایت از دانش بنیان ها و 
حمایت از تولید داخل و صنعت کشور است.

محیط  و  هماهنگی  معاون  نیازی  سیدمهدی  شاتا،  گزارش  به 
کسب وکار وزارت صمت با اشاره به ابالغ برنامه راهبردی ارتقای تولید 
دانش بنیان وزارت صمت، اظهار کرد: این برنامه برای ارتقای فناوری، 
کسب وکارهای حوزه صنعت، معدن و  نوآوری و دانش بنیان شدن 
تجارت و باهدف ارتقای بهره وری و افزایش رقابت پذیری و تاب آوری 
اقتصاد، تدوین  شده است.

رادیوم فوالد

خبــــــــــــــــــر    

گفت وگو با رادیوم فوالد در مورد  دکتر صدرایی در 
آفتاب سوختگی اظهار کرد: آفتاب سوختگی پاسخ التهابی 
حاد، ولی گذرای پوست به قرار گرفتن بیش ازحد در برابر نور 
خورشید یا نورهای مصنوعی مانند تخت های برنزه یا اشعه 

ماورای بنفش است. 
وی افزود: حساسیت به آفتاب سوختگی برخی از افرادی که 
استعداد ژنتیکی دارند ممکن است باعث ایجاد سرطان پوست 
شود. اشعه خورشید دارای سه طول موج مختلف یعنی UV است 
که با حروف A،B و C دسته بندی می شود. اشعه  Cبه سطح زمین 
نمی رسد، ولی دو اشعه دیگر به عمق پوست نیز می رسد و ممکن 
است به بافت های عمقی آسیب برساند. برخی از آسیب های 
خورشیدی ممکن است گاهی نمایان نباشد، ولی اشعه می تواند 
بعد از نفوذ در پوست DNA سلول شخص را تغییر دهد و موجب 

پیر شدن پوست یا ایجاد سرطان پوست شود.
وی یادآور شد: افرادی که پوست آن ها تیره تر است عالئم قرمزی 
و تورم پوست در آن ها کمتر است. گفتنی است ممکن است 
افرادی که از برخی گیاهان دارویی یا داروهای خاص، مانند 
داروهای فشارخون و آنتی بیوتیک استفاده می کنند بیشتر دچار 
آفتاب سوختگی شوند. عالوه براین برخی از افراد بیماری های 
که موجب ایجاد آفتاب سوختگی در آن ها  ژنتیکی ای دارند 

می شود.
پوست  شدن  قرمز  تا  خفیف  قرمزی  شد:  متذکر  صدرایی 
ک و حتی همراه با تاول یا ورم ممکن است در پی  به صورت دردنا
آفتاب سوختگی به وجود آید که در این حین دست زدن به آن 
قسمت از پوست ممکن است باعث سوزش شدید شود یا برای 
شخص خارش ایجاد کند. قرمزی ناشی از آفتاب سوختگی ممکن 
است 3 تا 5 ساعت بعد از قرار گرفتن در معرض آفتاب اتفاق بیفتد 
که از 1۲ تا ۲4 ساعت به اوج خود می رسد و در برخی از موارد پس از 

۷۲ ساعت فروکش می کند.
وی گفت: در برخی از موارد که آفتاب سوختگی شدید و همراه با 
آفتاب زدگی باشد ممکن است فرد دچار عالئم سیستمیک مانند 
سردرد، تب، تهوع، استفراغ، ضربان قلب باال و تنفس سخت شود 
که نشان از کم بودن آب در بدن است. این عالئم معموال بین 3 تا ۷ 
روز برطرف می شود و تاول ها از ۷ تا 10 روز بهبود پیدا خواهند کرد. 
بسیاری از عالئم مانند پوسته پوسته شدن و برنزه شدن پوست 

نیز پس از چند روز بهبود پیدا می کند.
وی افزود: درمان آفتاب سوختگی بسته به شدید یا خفیف 
کلی  بودن متفاوت خواهد بود. آفتاب سوختگی به صورت 
یک بیماری خود محدودشونده است و در عمل روش درمانی 
خاصی برای معکوس کردن آسیب های پوستی وجود ندارد، 
ولی مدیریت درمان شامل درمان التهابات پوستی و کنترل درد 
است. کمپرس با آب سرد، لوسیون کاالمین دی، ژل های حاوی 
آلوئه ورا، نرم کننده های مالیم و... نیز می توانند تا حدودی درد 

را تسکین دهند.
کید کرد: تاول هایی که پاره می شوند باید به آرامی با آب  صدرایی تأ
و صابون تمیز و با پانسمان مرطوب پوشانده شود. برای تسکین 
کی  درد و التهاب پوست، داروهای غیرالتهابی استروئیدی خورا
مانند بروفن در فواصل منظم پیشنهاد می شود. درمان باید 
به محض آشکار شدن اولین عالئم شروع شود و برای ۲4 تا 48 
ساعت و تا زمانی که عالئم وجود دارد ادامه پیدا کند و نباید شروع 

درمان را تا شدت یافتن التهاب متوقف کرد.
وی یادآور شد: کورتن های موضعی برای درمان آفتاب سوختگی 
جایگاهی ندارند و شواهد کمی برای استفاده از آن ها در زمینه 
درمان این بیماری وجود دارد. افرادی که دچار آفتاب سوختگی 
شدید شده اند و دچار کمبود آب هستند برای جایگزینی مایعات 
بدن نیاز به بستری شدن موقت در بیمارستان دارند. در برخی از 
مواقع نیز ممکن است نیاز به آنتی بیوتیک موضعی برای تاول ها 

باشد که این موضوع با تشخیص پزشک انجام می شود.
صدرایی متذکر شد: برای پیشگیری از آفتاب سوختگی، بهترین 
راه اجتناب از قرار گرفتن در معرض نور خورشید است، به خصوص 
مواقعی که شدت آفتاب زیاد است. باید در این مواقع به خصوص 
در ماه های گرم  از لباس های با آستین بلند و کاله نقاب دار و عینک 
آفتابی استفاده کنند. برای محافظت از پوست نیز پیشنهاد 
می شود از ضدآفتاب هایی با SPF30 استفاده شود. کرم های 
ضدآفتاب باید از 15 تا 30 دقیقه قبل از خروج از منزل استفاده 
شود تا الیه ای مناسب بر پوست ایجاد و هر دو ساعت یک بار 

ترمیم شود.
وی گفت: کرم ضدآفتاب بعد از شنا یا تعریق نیاز به ترمیم دارد و 
گر از ضدآفتاب ضدآب استفاده نمی شود باید نسبت به ترمیم  ا
آن اقدام شود. کرم های ضدآفتاب کاهش قابل توجهی در میزان 
آفتاب سوختگی و سرطان پوست ایجاد می کنند. به همین 
دلیل، دست ها و گردن را نیز می توان با استفاده از کرم ضدآفتاب 
محافظت کرد. کودکان نیز باید کمتر در معرض آفتاب قرار بگیرند و 
از کرم ضدآفتاب استفاده کنند. مصرف مقدار مناسب از آب و دیگر 

مایعات نیز می تواند از کم آب شدن بدن جلوگیری کند.

در گفت وگو با رادیوم فوالد مطرح شد؛

محیط زیست فوالد مبارکه و توسعه پایدار
چشم انداز توسعه محیط زیست شرکت فوالد مبارکه 
در افق ۱۴۰5، عالوه بر اینکه تصویری از آینده مطلوب 
این مجتمع را ترسیم می کند، بستر مناسبی برای حفظ 

محیط زیست سازمان در راستای توسعه پایدار پدید می آورد.
محافظت از محیط زیست همان طور که به صراحت در اصل 50 قانون 
اساسی آمده است، مختص سازمان حفاظت محیط زیست نیست و کلیه 
افراد و سازمان های دولتی و غیردولتی در آن سهیم هستند.در این راستا 
کید مدیریت ارشد سازمان، شرکت  و برای تحقق این امر و همچنین با تأ
فوالد مبارکه نیز به عنوان امانت دار آیندگان برای حفظ محیط زیست، با 
برنامه ریزی جامع و تعریف شاخص های پایداری محیط زیستی تمام 

تالش خود را در این زمینه به کار گرفته است.
فلسفه وجودی:    حفظ محیط زیست

حفظ محیط زیست و پیشگیری از آلودگی ها مهم ترین مسئولیت 
اجتماعی صنایع است. شرکت فوالد مبارکه اصفهان در راستای 
دست یابی به صنعت سبز، تالش خود را در جهت حفظ محیط زیست 
انجام داده و تمام ضوابط زیست محیطی را رعایت می کند و همواره 

عملکرد محیط زیستی خود را ارتقا می بخشد.
مأموریت:     سازمان دهی، پایش و نظارت بر رعایت 

استانداردهای محیط زیستی
یکی از مهم ترین مسائل در تولید و صنعت فوالد، رعایت مالحظات 
محیط زیستی است. رعایت الزامات ملی و بین المللی مبنی بر کاهش 
ک، کاهش قابل توجه نشر گازهای  انتشار آالینده های هوا، آب وخا
کن عمومی،  گلخانه ای، مدیریت حامل های انرژی و منابع و بهداشت اما

مواد غذایی و آب آشامیدنی بسیار موردتوجه و مهم است. در این راستا 
شرکت فوالد مبارکه تمام تالش خود را در جهت رعایت قوانین و مقررات و 
استانداردهای محیطزیستی ملی و بین المللی به کار گرفته و با احترام به 
حقوق آیندگان در جهت رسیدن به این هدف، از توانایی های کارکنان 

خود و نخبگان جامعه استفاده می کند.
هدف کالن:   به حداقل رساندن ردپای محیط زیستی 

سازمان در راستای دست یابی به توسعه پایدار
 استفاده مسئوالنه از منابع طبیعی )مواد خام، انرژی و آب(؛ پیگیری 
تعالی در عملکرد محیط زیستی )کنترل، پایش و حذف انتشار آلودگی های 
ک، هوا و آب، جلوگیری از گرمایش کره زمین با کاهش تولید و انتشار  خا
کسید کربن و استفاده از  گازهای گلخانه ای به خصوص بازیافت دی ا
انرژی های نو(؛ مدیریت پسماندها با رویکرد اقتصاد چرخشی؛ حفاظت 
از تنوع زیستی؛توسعه و بازاریابی محصوالت دوستدار محیط زیست 

.)ECO Product(
ضرورت 

با توجه به گسترش صنایع و افزایش مصرف بی رویه منابع طبیعی، 
تولید و انتشار آلودگی های ناشی از فعالیت های انسانی و صنعتی، حفظ 
محیط زیست به اولویت اصلی برنامه توسعه دولت ها تبدیل شده است.

اصل 50 قانون اساسی یکی از اساسی ترین الزامات حقوقی در امر 
حفاظت از محیط زیست کشور محسوب می شود که در آن حفاظت 
که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات  محیط زیست، 
اجتماعی روبه رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می شود. 
ازاین رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست و 

یا تخریب غیرقابل جبران آن همراه باشد ممنوع است. همچنین از 
ح شده در سند چشم انداز کشور در افق 1404  مهم ترین موارد مطر
در خصوص حفاظت از محیط زیست، می توان به بند چهارم آن، که 
کید  به برخورداری آحاد مختلف جامعه از محیط زیست مطلوب تأ

دارد، اشاره کرد.
چشم انداز:    سازمانی با محیط زیست پایدار

پایداری محیط زیست الفبای توسعه پایدار است. در این راستا سعی 
شد چارچوب سند چشم انداز پنج ساله شرکت فوالد مبارکه برمبنای 
سیستم های مدیریت محیط زیست )EMS(، به شناسایی فعالیت ها 
و جنبه های محیط زیستی آن بپردازد و جهت حذف، کاهش و کنترل 
آن ها و بهبود عملکرد محیط زیستی خود، براساس شاخص های پایداری 
 EFQM( تعیین شده، متناسب با معیارهای مدل تعالی محیط زیستی
2020(  اقدامات اصالحی تعریف کند. همچنین جهت بازنگری منظم، 
سیستماتیک و جامع از فعالیت های خود و نتایج آن براساس منطق رادار 

در مدل EFQM، فراینِد خودارزیابی را انجام دهد.
ذی نفعان

شرکت فوالد مبارکه ذی نفعان را بخش اصلی فلسفه وجودی خود 
می داند و در جهت تحقق به اهداف خود تالش می کند با پیش بینی، 
شناسایی و درک نیازها و انتظاراتشان و فراتر رفتن از آن ها، همواره 
ارزش آفرینی کند. این سازمان با ذی نفعان روابطی پایدار مبتنی 
بر شفافیت و احترام متقابل برقرار می کند و با پایش تجربه ها و 
برداشت های آن ها، به هرگونه بازخوردی، به طور سریع و اثربخش 

پاسخ می دهد.

طرح ریزی اقدامات متناسب با شاخص های پایداری 
محیط زیست

واحد محیط زیست شرکت فوالد مبارکه براساس هدف کالن خود، به 
حداقل رساندن ردپای محیط زیستی سازمان با رویکرد دست یابی به 
محیط زیست پایدار، برنامه و شاخص های پایداری خود را تعریف و جهت 
دستیابی به مقدار هدف تعیین شده در بازه های زمانی کوتاه مدت، 
میان مدت و بلندمدت، براساس سیستم مدیریت محیط زیست 
)EMS( به شناسایی فعالیت ها و محصوالت سازمان و جنبه ها و اثرات 
محیط زیستی آن پرداخته و متناسب با مدل EFQM 2020، اقدامات 
خود را تعریف و اعالم می نماید و سپس بر اساس منطق RADAR به 

بررسی و ارزیابی نتایج می پردازد.
 سیستم مدیریت محیط زیست

شرکت فوالد مبارکه به منظور دست یابی به توسعه پایدار به عنوان یک 
سازمان متعالی، الگوی ذهنی خود را مبتنی بر اخالق، ارزش های شفاف 
و باالترین استانداردها قرار داده و در عمل، اخالقی را درون فرهنگ خود 
جای داده که قادر است بر پایداری محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی 
ممارست نماید.مدیریت محیط زیست شرکت بر اساس فلسفه وجودی، 
خط مشی و اهداف سازمانی، با نظارت بر رعایت مقررات محیط زیستی، 
کنش در شرایط  گاهی و توانمندسازی کارکنان و همچنین وا افزایش آ
اضطراری، مشارکت مشتریان و ذی نفعان در فعالیت های محیط زیستی 
که به جامعه محله ای، منطقه ای، کشوری و جهانی کمک می کند، در 

راستای دست یابی به سازمان متعالی سبز قدم برمی دارد.
ادامه دارد...

ارزش گذاری معنوی نظام ارتقای گروه در فوالد مبارکه

کمال پور مدیر سازماندهی و طبقه بندی  بهزاد 
مشاغل شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با رادیوم 
فوالد اظهار کرد: سازماندهی و طبقه بندی مشاغل 
)OJC(، یکی از واحدهای زیرمجموعه معاونت سرمایه های انسانی 
و سازماندهی شرکت است که از ۴ قسمت اصلی تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه نخستین قسمت واحد سازماندهی و طبقه بندی 
مشاغل، طراحی ساختار و فرایندهای سازمانی است، افزود: تدوین 
ساختار سازمانی شرکت، طراحی نظام مدیریت شایستگی کارکنان، 
کنترل و بازنگری گردشکارها، موضوعات مربوط به سختی کار، مشاغل 
سخت و زیان آور و مباحث مربوط به نظام کار و چرخش شغلی ازجمله 

وظایف این واحد است.
مدیر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان 
کرد: بخش دومی که در واحد ما وجود دارد تحقیقات سرمایه های 
انسانی است که کلیه نظرسنجی ها و پایش شاخص های مهم از دیدگاه 
کارکنان به عهده این واحد است. بررسی رضایت و اشتیاق شغلی 
کارکنان، سنجش کیفیت زندگی آنان، ارتباطات درون سازمانی و دیگر 

نظرسنجی ها و افکارسنجی ها نیز بر عهده این واحد است تا برای اقدامات 
و تحوالت حوزه سرمایه انسانی زمینه سازی کند.

وی اذعان داشت: یکی دیگر از واحدهای زیرمجموعه OJC واحد 
نظام های انگیزشی و جبران خدمت است که مباحث مربوط به طراحی 
و بازنگری نظام های جبران خدمت شامل نظام حقوق و مزایا، نظام های 
پاداش دهی و نظام های مربوط به مزایای مناسبتی و رفاهی در این واحد 

سیاست گذاری می شود.
 پایش شاخص های بهره وری سرمایه های انسانی

کید کرد: یکی از دیگر وظایف واحد سازماندهی و  کمال پور در ادامه تأ
طبقه بندی مشاغل فوالد مبارکه، برنامه ریزی، هزینه یابی و کنترل 
فرایندهای سرمایه انسانی است. همچنین   تدوین مدل برنامه ریزی 
سرمایه انسانی و مباحث مربوطه در افق های بلندمدت، میان مدت 
و کوتاه مدت با توجه به برنامه های سازمان، توسعه ها، روندهای 
تکنولوژیک و مباحثی از این دست، به عهده این واحد است. عالوه بر 
آن، پایش مربوط به شاخص های بهره وری سرمایه های انسانی در این 

واحد انجام می پذیرد.
وی با بیان اینکه در تمامی سازمان ها نظام های ارتقایی به ۲ دسته 
تقسیم می شوند، عنوان داشت: ارتقای عمودی یعنی وقتی یک فرد 
از رده ای به رده دیگر ارتقا می یابد. ِهرم سازمانی در همه سازمان ها 
به گونه ای نیست که همه افراد امکان ارتقای عمودی داشته باشند، 
به همین دلیل نوع دیگری از ارتقا با عنوان ارتقای افقی )حرفه ای( به 
کار گرفته می شود که افراد بدون نیاز به تغییر رده شغلی، در رده شغلی 

موجود ارتقا پیدا کنند.
تکمیل و ارزش گذاری معنوی نظام ارتقای گروه در فوالد 

مبارکه
مدیر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل شرکت فوالد مبارکه بیان کرد: 
مهم ترین نظام موجود در این زمینه، نظام ارتقای گروه است که به طور 
معمول هر 4 سال یک بار با توجه به نظام مربوطه و سابقه کار، افراد پس از 

طی یک فرایند برای حاصل شدن اطمینان از ارتقای حرفه ای و توسعه 
کارکنان، گروه خود را دریافت می کنند.

وی با اشاره به برنامه فوالد مبارکه برای تکمیل نظام ارتقای گروه در سال 
جاری و ارزش گذاری معنوی برای آن ادامه داد: درصدد آن هستیم تا رشد 
افراد در سازمان نسبت به قبل محسوس تر باشد و کارکنان بتوانند با توجه 

به توسعه فردی و سازمانی خود رشد و ارتقا پیدا کنند.
تسریع در ارزیابی گروه های شغلی در سال جاری

گر فردی از پستی که  کمال پور یادآور شد: در رده های شغلی فوالد مبارکه ا
متصل به رده پایین تر است به رده باالتر برود، باید جایگاه یادشده خالی 
باشد؛  به همین خاطر فرایندی برای درخواست واحد و ارزیابی شخص 
ایجاد شده تا این کار  به صورت منظم صورت گیرد.درصدد آن هستیم 
که در سال جاری تأخیر در ارزیابی های مربوط به گروه های شغلی به 

حداقل برسد.
کیدات ویژه مدیرعامل و سیاست های  وی اظهار داشت: با توجه به تأ
ابالغ شده به معاونت سرمایه های انسانی و سازماندهی، جلسات 
متعددی طی روزهای پایانی سال گذشته برگزار شد که در این جلسات، 
مأموریت ها و اهداف در نظر گرفته شده برای تکریم سرمایه های انسانی 

مشخص شده است.
مدیر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: 
بهینه سازی ساختار سازمانی، افزایش بهره وری، توسعه سرمایه های 
انسانی، توسعه نشاط کاری و تعهد سازمانی، توسعه ارتباطات در سطوح 
مختلف، نظام های انگیزشی و رفاهی و ارتقای اخالق و ارزش های فردی 

ازجمله مواردی است که بر آن تمرکز کرده ایم.
شرایط و تسهیالت مشاغل سخت و زیان آور

وی اذعان داشت: توجه به ایمنی و سالمت ۲ شاخص مهمی است 
که همواره در فوالد مبارکه در دستور کار قرار داشته و به همین خاطر 
برنامه های زیادی در بازه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در 

این زمینه پیش بینی شده است.

کمال پور با اشاره به شاخص سختی کار و سنجش آن براساس شیوه نامه 
موجود اضافه کرد: این شیوه نامه شامل ۲5 مورد است که میزان سختی 
شرایط محیطی هر شغل در فوالد مبارکه را اندازه گیری می کند. با توجه 
به این نوع سنجش، نخستین گام این است که سختی کار با توجه به 
اینکه ایمنی و سالمت در اولویت قرار دارند، به حداقل برسد و براساس 
شیوه نامه هایی که برای مواجهه کارکنان با این شرایط در نظر گرفته 

شده، سنجیده می شود.
وی بیان داشت: برخی از مشاغلی که دارای شرایط خاصی هستند، 
براساس قانون کار مشمول بازنشستگی پیش از موعد می شوند که به 
آن مشاغل سخت و زیان آور گفته می شود. استفاده از این قانون برای 
کارکنان تحت پوشش صندوق فوالد و صندوق تأمین اجتماعی در فوالد 

مبارکه فراهم است.
پایش مستمر شاخص ها و بازنگری در ساختار سازمانی

مدیر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل فوالد مبارکه عنوان کرد: یکی از 
مهم ترین وظایف ما در راستای سازماندهی مشاغل، بازنگری در ساختار 
سازمانی است که با توجه به تکنیک ها و روش های موجود، اقدامات الزم 
صورت می گیرد. همچنین  با توجه به نیازهای واحدها در فوالد مبارکه، 
گر توسعه یا مشکلی وجود داشته باشد، این شاخص ها به صورت مستمر  ا

پایش می شوند.
وی در ادامه یادآور شد: برخی از شرکت های پیمانکاری فوالد مبارکه 
طی سال های گذشته تمام لیست های بیمه کارکنان خود را تحت 
عنوان »کارگر ساده« به بیمه اعالم می کردند که سوابق کاری کارکنان 
به درستی ثبت نگردید. برای رفع این مشکل در حال رایزنی با سازمان 
تأمین اجتماعی هستیم تا با توجه به اسناد موجود، حق کسی ضایع 

نشود.
کمال پور در پایان بیان داشت: در تالشیم تا امکانات و خدمات خوبی را 
در اختیار همکاران خود در فوالد مبارکه قرار دهیم و همواره پاسخگوی 

سؤاالت و نیاز آن ها باشیم.

مدیر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل فوالد مبارکه مطرح کرد؛

بهزاد کمال پور
 مدیر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل
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احمدرضا سبزواری، مدیرعامل گروه سرمایه گذاری توکا 
فوالد در پیامی سی و چهارمین سالگرد تأسیس شرکت 

سرمایه گذاری توکافوالد را تبریک گفت.
متن پیام وی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
جوانه های خرد از زایش اندیشه های نو بارور می گردد و نهال تالش 
به بار می نشیند، آن زمان که درخت تنومند موفقیت و کارآفرینی 
سایه پرمهر خدمت را بر فراز آسمان میهن پرافتخار ایران اسالمی 

می گستراند.
امروز در آستانه سی و چهارمین سالگرد حضور ماندگارتان در عرصه 
صنعت و اقتصاد این مرزوبوم، بر خود می بالید که حضورتان 
سرآمد گام هایی است به سوی آینده ای که بدون استقامت 

فوالدی تان متصور نخواهیم بود.
همکاران پرتالش و عزیزم، امروز در حالی سی و چهار سال 
گروه  که  تالش، حرکت و فعالیت مستمر را جشن می گیریم 
توکافوالد در بسیاری از شاخص های تولیدی و اقتصادی 
سرآمد هلدینگ های سرمایه گذاری کشور در اجرای برنامه های 
کنون گروه توکافوالد به عنوان  توسعه ای و اشتغال زایی است. ا
بازویی توانمند و مهم ترین پشتیبان شرکت فوالد مبارکه در مسیر 
پیشرفت و سربلندی ایران عزیز مقتدرانه پیش می راند و همواره، 
حتی در تنگناهای اقتصادی و اجتماعی، با ثبات و در چارچوب 

استراتژی و سیاست های موضوعه گام برداشته است.
آنچه به دست آمده است یک دستاورد است، توشه ای گران بها 
که از تجربه ای دیرپا نشئت می گیرد. الزم است از این تجارب 
کثری با ذی نفعان، برای توسعه  ارزشمند در تعاملی حدا
سهم بازار گروه و با نگاهی دانایی محور، در آینده پرفروغ گروه 

سرمایه گذاری توکافوالد به نحو مطلوبی استفاده نماییم.
اطمینان دارم با اتکا به ظرفیت باالی کارکنان توکافوالد و با سند 
چشم انداز، نقشه راه و برنامه های توسعه ای که ترسیم شده، 
خواهیم توانست در پیشبرد اهداف کالن اقتصادی »گروه بزرگ 
فوالد مبارکه« و در جهت رضایتمندی مشتریان، سهام داران و 

سایر ذی نفعان گام های بزرگی برداریم.
این جانب از طرف خود و اعضای محترم هیئت مدیره، سالروز 
تأسیس شرکت سرمایه گذاری توکا فوالد را به یکایک شما عزیزان 
تبریک می گویم و از خداوند متعال، موفقیت و پیروزی های 
روزافزوان شما همکاران ارجمند را در سایه تعامل و هم افزایی 
بیشتر به منظور رشد و ارتقای نام »توکافوالد« در جامعه بزرگ 

زنجیره فوالد و اقتصاد کشور مسئلت می نمایم.

توکافوالد بازویی توانمند و مهم ترین 

پشتیبان شرکت فوالد مبارکه است

مدیرعامل گروه سرمایه گذاری توکا فوالد  به مناسبت سی وچهارمین 
سالگرد تأسیس این شرکت:

خبر  کوتاه

آخرین متوسط قیمت قراضه وارداتی در ترکیه ۳.۵ دالر افت داشته و 
گزارش  به قیمت ۴۴۷.۵ دالر در  هر تن سی اف آر ثبت شده است. به 
فوالد ایران، بازار به کف قیمت نزدیک می شود و با مازاد عرضه 
روبه روست و خریداران سعی دارند از عجله برخی از فروشنده ها برای 
پایین تر آوردن قیمت استفاده کنند.

قیمت بیلت در بازار داخلی چین ۶۶۷ دالر در هر تن درب 
که تغییر روزانه  کارخانه با ۱۳ درصد مالیات بر ارزش افزوده است 
گزارش فوالد ایران، همچنین آخرین قیمت  نداشته است. به 
میلگرد در بازار فیوچرز شانگهای نیز ۷۰۲ دالر  در هر تن شنیده 
که ۹ دالر رشد قیمت روزانه داشته است. شده 

 گــــــروه فـــــوالد مبــــــــارکه      

بازار قراضه ترکیه در کف قیمت نگاهی به بازار بیلت و میلگرد چین

محمدجواد کریمی، مدیرعامل شرکت صنایع نسوز 
توکا از تولید دو محصول استراتژیک در این شرکت 
تی که شرکت صنایع  خبر داد و اظهار کرد: محصوال

 نسوز  توکا    تولید  و به شرکت های فوالدی ارائه می کند، باعث افزایش 
تولید این شرکت ها می شود.

وی با بیان اینکه توسعه قراردادهای برد-برد تأمین و اجرای نسوز در 
فوالدسازی از اهداف بلند شرکت توکا نسوز است، گفت: در این مسیر 
چالش های متعددی وجود دارد. یکی از مهم ترین چالش های تولید 
تأمین مواد اولیه است. مواد اولیه نسوز بیشتر خارجی است و بنابراین باید 
به کشور وارد شود. ضمن اینکه تغییرات نرخ ارز یکی دیگر از چالش های 
بزرگ صنعت نسوز در کشور است که به طور مستقیم بر قیمت تمام شده 

محصوالت اثر می گذارد.

مدیرعامل شرکت صنایع نسوز توکا خاطرنشان کرد: گرفتن اعتبار برای 
واردات مواد اولیه نیز از دیگر مشکالت این صنعت است. البته در دو سال 

اخیر وضعیت ارز نیمایی بهتر از گذشته بوده است.
وی با بیان اینکه مواد اولیه این شرکت با ارز نیمایی وارد می شود، 
اظهار کرد: تأمین ارز موردنیاز برای واردات توسط بانک مرکزی، یکی از 

کمک های بزرگ به فعاالن این حوزه به شمار می رود.
کریمی اضافه کرد: صنعت نسوز یک صنعت دانش بنیان محسوب 
می شود و متخصصان فعال در این حوزه همواره در تالش اند تا عمر 

محصوالت نسوز را افزایش دهند.
وی بیان کرد: در شرکت توکا نسوز دو محصول استراتژیک به روش های 
دانش بنیان تولید و در شرکت های فوالدسازی به کار گرفته شده است. 
که قبال به صورت تر  یکی از آن ها جرم خشک روکش تاندیش است 

کنون به صورت خشک استفاده می شود که باعث  استفاده می شد، اما ا
افزایش رضایت مشتریان شده است.

مدیرعامل شرکت صنایع نسوز توکا ادامه داد: محصول دوم هم سقف 
کوره های فوالد است که پیش تر با موادی تولید می شد که ممکن بود 
برای محیط زیست خطرآفرین باشد، اما اآلن این مواد اولیه خطرزا حذف 

و عمر این محصوالت افزایش یافته است.
گفتنی است شرکت صنایع نسوز توکا شرکت سهامی عام است که با 
تولید محصوالت نسوز به شرکت های فوالدی خدمات ارائه می دهد. 
محصوالت این شرکت به افزایش تولید فوالد در کشور کمک شایانی 
می کند؛ از همین حیث نقش آن در حمایت از تولید در صنایع فوالد 
کلیدی است؛ ضمن اینکه این شرکت درمجموع ساالنه 3۲ هزار تن انواع 

محصوالت نسوز در کشور تولید می کند.

تولید دو محصول استراتژیک در شرکت صنایع نسوز توکا
مدیرعامل شرکت صنایع نسوز توکا خبر داد؛

انجام ممیزی داخلی سیستم مدیریت 

انرژی و سیستم مدیریت بازدهی آب در 

شرکت فوالد امیرکبیر کاشان

به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان، 
ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی براساس استاندارد 
ISO50001:2018 و سیستم مدیریت بازدهی آب بر اساس 
استاندارد ISO46001:2019  توسط تیم ممیزی داخلی و با 
همکاری واحدها مطابق با برنامه طی دو روز به صورت فشرده 

انجام شد.
بنابر این گزارش، در راستای پیاده سازی و استقرار سیستم های 
مدیریت انرژی و مدیریت بازدهی آب در شرکت، ممیزی داخلی 
سیستم ها براساس روش اجرایی ممیزی داخلی با هدف تعیین 
میـزان تحقق معیارهای ممیزی بر اساس الزامات استانداردهای 
ISO46001:2019 و ISO50001:2018 و حصول اطمینان از 
تحقق برنامه های تعیین شده به منظور دست یابی به اهداف 
و خط مشی سازمان و انطباق سیستم استقراریافته با ترتیبات 
برنامه ریزی شده و الزامات استانداردهای مدیریتی با موفقیت 

انجام پذیرفت.
گفتنی است پس از فرایند ممیزی کلیه یافته ها جهت اصالح، 
رفع علل ریشه ای و اقدامات اصالحی و پیشگیرانه به واحدهای 
مربوطه ارسال شد. همچنین اقدامات اصالحی و پیشگیرانه 
در کلیه موارد از سوی مسئولین مربوطه تعریف گردیده و انجام 

اقدامات و اثربخشی ها نیز در دست پیگیری است.

کسب لوح تقدیر سه ستاره جایزه تعالی آموزش 
و توسـعه منـابع انـسانی تـوسـط فـوالد هـرمــزگان

مهم ترین اهداف شرکت »تالش، تولید ایمن، توسعه پایدار و خانواده آرمانی«  است

به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان، واحد 
آموزش و توسعه منابع انسانی این شرکت، در نهمین 
کنفرانس آموزش و توسعه سرمایه های انسانی که در 
محل سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران 
برگزار شد موفق به کسب لوح تقدیر سه ستاره در جایزه تعالی آموزش 
و توسعه منابع انسانی ایران شد و در بخش تجربیات برتر سازمانی نیز 
از تجربه سازمانی فوالد هرمزگان با عنوان برنامه توسعه فردی مبتنی 

بر مربی گری تقدیر به عمل آمد.
امین رنجبرفرد، مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی فوالد هرمزگان پس 
از دریافت این جایزه تمرکز بر اثربخشی فرصت های یادگیری، استفاده از 
روش های متنوع آموزش و توسعه، مشارکت سطوح مدیریتی در ایفای 
نقش رهبری یادگیری، التزام و تعهد به مبانی و مفاهیم اصلی مدل 

تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی، تعریف پروژه ها و اقدامات مؤثر در 
حوزه های مهم آموزش و توسعه منابع انسانی، استفاده از رویکردهای 
مؤثر آموزشی به ویژه در شرایط کرونا، توزیع عادالنه و یکپارچه فرصت های 
یادگیری در سطح سازمان، توجه ویژه به ایفای نقش تسهیلگری و 
بسترسازی در توانمندسازی خانواده کارکنان در بخش آموزش، برقراری 
ارتباط و حفظ یکپارچگی بین زیرسیستم ها و زیرفرایندهای حوزه آموزش 

و توانمندسازی کارکنان را اهم دالیل کسب این موفقیت برشمرد.
گفتنی است رویداد جایزه تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی به همت 
انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران به عنوان معتبرترین انجمن 
در حوزه آموزش های سازمانی در کشور، برگزار می گردد و هرساله از 
سازمان های برتر در حوزه آموزش و توسعه سرمایه های انسانی تقدیر 

می شود.

حمید محمدی رفیع، معاون توسـعه سرمایه های 
انسـانی فـوالد سـنگان عنـوان کـرد: از مهم تریـن 
اهـداف شـرکت فـوالد سـنگان در قبـال صنعـت، 
رسـیدن بـه شـعار »تـالش، تولیـد ایمـن، توسـعه پایـدار و خانـواده 
آرمانی« اسـت. ما بر ایـن باوریم کـه زمانی می توانیم به شـعارهای 
خود جامه عمل بپوشـانیم که سـرمایه های انسـانی پرتوانی را به 
سـازمان هدیـه کنیـم، سـرمایه هایی کـه در کالبـد صنعت بـی روح 

می دمنـد و آن را بـه حرکـت وامی دارنـد و سـرعت می دهنـد.
معاون توسعه سرمایه های انسانی شرکت فوالد سنگان تصریح کرد: 
سرمایه های انسانی زمانی سرشار از انرژی، پویایی و خالقیت خواهند 
بود که آسـایش و آرامش خـود را از خانواده آرمانی خـود دریافت کنند؛ 
کـه آنچـه بـر ایـن مجموعـه مهـم ارجحیـت دارد، تـوازن در تعالـی  چرا
صالحیت ها، مهارت ها، شایسـتگی ها، سـالمت و بالندگـی هم زمان 

با ارتقای سـطح کیفیت زندگی در خانـواده آرمانی اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد: به طـور حتم بـرای رسـیدن بـه اهداف یادشـده 
بایـد برنامه ریـزی مدونـی داشـت کـه به طـور سیسـتماتیک مطمئـن 
شـویم تمامی فعالیت هـا و فرایندهـای صورت گرفتـه در واحد توسـعه 
سرمایه های انسانی در یک جهت است و انرژی الزم را جهت رسیدن 

سـریع تر بـه اهـداف از پیـش تعیین شـده فراهم می سـازد.
استراتژی فوالد سنگان در توسعه سرمایه های انسانی

محمـدی رفیـع در ادامـه خاطرنشـان کـرد: در شـرکت فـوالد سـنگان 
پـس از ایجـاد نظـام مدیریـت اسـتراتژیک در سـطح کالن سـازمانی، 

اسـتراتژی های وظیفـه ای برای توسـعه سـرمایه های انسـانی تعریف 
کرده ایـم و بـا مشـخص شـدن اسـتراتژی های اولویت دار، مسـیرهایی 
جهت رسـیدن به اهداف ایجاد شـد. از اسـتراتژی های تعریف شـده و 

به انجام رسـیده می تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره کـرد:
ایجـاد سیسـتم یکپارچـه سـرمایه های انسـانی HRS؛  قرارگیـری در 
مسـیر تعالـی سـازمانی از طریـق شـرکت در جایـزه و کسـب تقدیرنامـه 
سه سـتاره از انجمـن مدیریـت منابـع انسـانی ایـران؛  قرارگیـری در 
مسیر ارتقا و رشـد و بلوغ سازمانی و کسـب نشـان برنزین C3 در جایزه 
مـدل 34000 و قرارگیـری در بیـن ۲0 شـرکت برتـر حـوزه منابـع انسـانی؛ 
قرارگیـری در مسـیر همسـانی سیاسـت ها بـا شـرکت فـوالد مبارکـه و 
کسـب رتبـه اول در بیـن شـرکت های زیرمجموعه؛مهندسـی سـاختار 
و برنامه ریزی و تأمین سـرمایه های انسـانی موردنیـاز بر اسـاس ایجاد 
روش نظام مند از طریـق برگزاری آزمون اسـتخدامی بر اسـاس ارزیابی 
صالحیت هـا و شایسـتگی ها؛تدوین و اجـرای نظـام جامـع آمـوزش 
برگرفته از صالحیت ها و شایستگی های شغلی و برنامه ریزی آموزشی 
بـر اسـاس اسـتاندارد ISO 10015؛تأسـیس شـرکت تعاونـی مسـکن 
پرسـنلی در راسـتای رفـاه خانـواده آرمانی؛اجـرای طـرح طبقه بنـدی 
مشـاغل به منظـور عدالت محـوری و شایسته سـاالری؛ایجاد نظـام 
هماهنـگ حقـوق و پـاداش و توسـعه سـرمایه های انسـانی در بیـن 
پیمانـکاران؛ سـهیم کـردن کلیـه پرسـنل شـرکت و پیمانـکاران در 
سـهام یکی از شـرکت های زیرمجموعه؛ -ایجاد طرح خانـواده آرمانی 
جهـت رفـاه و ارتقـای سـطح کیفیـت زندگـی خانواده ها؛برنامه ریـزی 

زمـان فراغـت خانواده ها بـا اختصـاص ویالی هـای سـاحلی و تورهای 
کوتاه مدت دو روزه؛ایجاد شور و شعف بین خانواده ها از طریق مراسم 
و مسابقات ورزشی و فرهنگی؛ قرار گرفتن در مسیر صنعت سالمت با 
دریافـت تندیس بلوریـن صنعـت سـالمت محور؛قرار گرفتن در مسـیر 
حفظ سـالمت کارکنـان و کسـب رتبـه ممتـاز در پیشـگیری و مبـارزه با 
انتقـال ویـروس کرونـا در سـطح اسـتان و شهرسـتان؛ایجاد سیسـتم 
پایـش آنالیـن سـالمت در بسـتر اینترنـت و اپلیکشـن بـا نظـارت بیـش 
از 30 پزشـک؛راه اندازی مرکـز توسـعه سـالمت جسـم و روان پرسـنل و 
خانواده ها؛شناسـایی شـخصیت پرسـنل و همسـران آن هـا از طریـق 
مـدل DISK؛قرارگیـری در مسـیر مدیریـت سـبز و دریافـت گواهینامـه 
ISO 140001 و ISO 45001 بهداشـت و محیط زیست؛راه اندازی مرکز 
توسـعه و ارتقـای ورزش و مدرسـه فوتبال؛قرارگیـری در مسـیر انجـام 
مسئولیت های اجتماعی در راستای توسعه پایدار و دریافت تندیس 

پالتینـی )فـوق طـال( مسـئولیت های اجتماعـی.
وی تصریـح کـرد: بـر پایـه اسـتراتژی های موردنظـر، سـعی شـده اسـت 
چالش های کارکنـان شناسـایی و تا حد امـکان رفع شـود. بـا توجه به 
قرارگیری شـرکت فـوالد سـنگان در منطقـه محـروم و وجود نیـروی کار 
دسـتمزدی، انتخـاب ایـن نیروهـا یکـی از چالش هـای فـوالد سـنگان 
بـوده اسـت کـه بـا طراحـی نظـام آزمـون اسـتخدامی ایـن چالـش نیـز 

رفـع شـد.
شناسایی عوامل تاثیرگذار در بهره وری نیروی انسانی

محمدی رفیع بیان کرد: در راستای ارتقای بهره وری نیروی کار سعی 

شده اسـت عوامل تأثیرگذار در بهره وری نیروی انسانی شناسایی و با 
نظرسـنجی های عملـی ماننـد »مـدل هی گـروپ« بـه صـورت مسـتمر 

رصد شـود.
وی اظهـار کـرد: امیدواریـم بـا برنامه ریزی هـای صورت گرفتـه تـوازن 
بین کار، زندگی و همچنین شادی خانوادگی را از طریق طرح خانواده 
آرمانـی ارتقـا دهیـم و شـرایط بهـره وری سـازمانی هرچـه بیشـتر را بـا 

شناسـایی عوامـل مؤثـر بـر رفتـار شـهروندی سـازمانی مهیـا کنیـم.
معاون توسعه سـرمایه های انسانی شـرکت فوالد سـنگان یادآور شد: 
فرایند استخدام و جذب نیروی انسانی یکی از مهم ترین فرایندهای 
کـه  توسـعه منابـع انسـانی در فـوالد سـنگان بـه شـمار مـی رود. ازآنجا
مهم ترین سـرمایه یک شرکت منابع انسـانی آن اسـت، این شرکت در 
راسـتای عمل بـه مسـئولیت های اجتماعی خـود در منطقه سـنگان 
و بهره منـدی کامـل از تـوان نیـروی انسـانی، توجـه ویـژه ای بـه جـذب 
جوانـان مسـتعد بـا اولویـت بومی گزینـی داشـته و در ایـن راسـتا فرایند 
جذب خود را به صورت علمی و نظام مند، مبتنی بر شایسته ساالری 

با هدف تناسـب بیشـتر شـغل و شـاغل طراحی کرده اسـت.
محمـدی رفیـع اضافـه کـرد: نقـش مؤثر شـرکت صنایـع معدنـی فوالد 
سنگان خراسان در افزایش اشتغال زایی، توسعه عمرانی، اقتصادی 
و فرهنگی شهرستان خواف درخور توجه بوده است. این شرکت طی 
دوران فعالیـت خـود توانسـته در حیطـه مسـئولیت های اجتماعـی و 
محرومیت زدایـی، اقدامـات متعددی صـورت دهـد و این مسـیر را باز 

هم ادامه خواهـد داد.

معاون توسعه سرمایه های انسانی شرکت فوالد سنگان:

در نهمین کنفرانس آموزش و توسعه سرمایه های انسانی صورت گرفت؛
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       بـــــــــــــــازار

گشت امید به بازار سنگ آهن پایان قرنطینه های چین و باز

خبــــــــــــــــر       

ایاز اسماعیلی با حکم مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
توکافوالد رسما سکان هدایت شرکت تولیدی و خدمات 

صنایع نسوز توکا را به دست گرفت.
به گزارش روابط عمومی هلدینگ توکافوالد، مراسم تکریم و 
معارفه مدیرعامل شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا روز 

سه شنبه 1۷ خردادماه برگزار شد.
بنابر این گزارش، در این مراسم که با حضور احمدرضا سبزواری، 
مدیرعامل هلدینگ توکافوالد، جمعی از مدیران شرکت فوالد 
مبارکه و اعضای هیئت مدیره شرکت صنایع نسوز توکا برگزار شد، 
مدیرعامل هلدینگ توکافوالد ضمن قدردانی از تالش های 
شرکت  پیشین  مدیرعامل  کریمی،  محمدجواد  ارزشمند 
سرمایه گذاری توکافوالد، اعضای هیئت مدیره و مدیران این 
شرکت، طی حکمی رسما ایاز اسماعیلی را به سمت مدیرعامل 

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا معرفی کرد.

آخرین قیمت سنگ آهن وارداتی در چین با امید به بهبود تقاضا 
که قطب مالی چین است خود  افزایش یافت. ظاهرا شانگهای 
کرونا و بازگشایی بازارها آماده می کند.  را برای اتمام قرنطینه های 
شاخص قیمت سنگ آهن خلوص ۶۲ درصد ۰.۳ درصد رشد 
داشته و به قیمت ۱۳۶.۱۵ دالر در هر تن سی اف آر رسیده است.

خبر کوتاه

رشد جزئی قیمت قراضه وارداتی در جنوب شرق آسیا

قیمت قراضه وارداتی در بازار جنوب شرق آسیا در آخرین معامالت 
کمی رشد داشته است. به گزارش فوالد ایران، قیمت قراضه وارداتی 
از اروپا ۵۴۰ دالر در هر تن سی اف آر شنیده شده که تغییر قیمت 
هفتگی نداشته است. قراضه خردشده انگلیس ۵۲۰ تا ۵۲۵ دالر در 
هر تن سی اف آر نیز معامله شده که رشد ناچیزی داشته است.

مدیرعامل جدید 
صنایع نسوز توکا معرفی شد

سهام

گهی آ

جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر در خصوص فراخوان های عمومی، ارزیابی کیفی، مناقصات و مزایدات به وب سایت شرکت به نشانی www.msc.ir، منوی خرید و تأمین کنندگان، مناقصات مراجعه و 
طبق راهنمای موجود، نسبت به انتخاب مناقصه موردنظر از طریق سیستم ارتباط با تأمین کنندگان )SRM( اقدام نمایید. اطالعات سایر فراخوان ها از طریق سایت شرکت، قسمت اطالعیه ها قابل دسترس است.
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مدیرعامـل هلدینـگ فـوالد متیـل بـر اهمیـت نـگاه 
حمایتـی فوالدسـازان از واحدهـای کوچـک معدنـی 
کید کرد و گفت: فوالدسازان کشور می توانند جهت  تأ
تأمین مـواد اولیه موردنیاز خـود از طریق عقـد قراردادهای بلندمدت 
کوچک مقیـاس  بـا شـرایط ویـژه و قیمـت مناسـب از معدن هـای 

حمایـت کننـد.
رضـا حیـدری اظهـار کـرد: یکـی از دغدغه هـای اصلـی فوالدسـازان، 
تأمین مـواد اولیـه موردنیـاز جهـت تولید محصـوالت فوالدی اسـت. 
مسـئله ای کـه وجـود دارد ایـن اسـت کـه در چندیـن سـال گذشـته 
سـرمایه گذاری به صورت متـوازن در کل زنجیره فوالد اتفـاق نیفتاده 
اسـت و برخی حلقه های زنجیره توسـعه بیشـتر و برخی توسعه کمتر 

داشـته اند.
وی بـا اشـاره بـه اهمیـت توسـعه متـوازن در زنجیـره فـوالد افـزود: در حـوزه 
معدنی و تأمین مواد اولیه توسعه کمتری داشته ایم و در چند سال آینده 

از حیث تأمین مواد اولیه معدنی و کنسانتره موردنیاز واحدهای فوالدساز 
خأل خواهیم داشـت.

مدیرعامل هلدینگ فوالد متیل در زمینه احیای معادن کوچک مقیاس 
گفـت: بخـش زیـادی از کسـری مـواد اولیـه فوالدسـازان از طریـق معـادن 
کوچک مقیـاس قابـل تأمیـن اسـت، امـا بایـد توجـه داشـت شـیوه کار بـا 
معادن کوچک مقیـاس با معادن بـزرگ متفاوت اسـت و این معـادن نیاز 
بـه حمایـت در زمینـه تأمیـن نقدینگـی و زیرسـاخت دارنـد تـا بـه ظرفیـت 

تولیـدی برسـند.
معـادن  زمینـه  در  فوالدسـازان  اصلـی  چالش هـای  دربـاره  وی 
کثر ظرفیت تولید  کوچک مقیاس خاطرنشـان کرد: معادن کوچک حدا
۲0 تا 30 هـزار تن در مـاه دارد و فوالدسـازان، الزم اسـت تناژ الزم مـواد اولیه 
خود را از معادن متفاوت کوچک مقیاس با عیارهای متغیر تأمین کنند.

مدیرعامل هلدینگ فوالد متیل ادامه داد: در معادن بزرگ عیارها تقریبا 
شـفاف اسـت و عناصر مزاحـم را بهتـر می تواننـد شناسـایی کنند، ولـی در 

حوزه معدن کوچک مقیـاس، فوالدسـازان بـرای تأمین نیاز خـود به یک 
تنـاژ واحـد دارنـد و الزم اسـت مـواد اولیـه خـود را به عنـوان مثـال از شـش 
معدن کوچک با عیارهای متفاوت و عناصر متغیر تأمین کنند. بنابراین 
در ایـن زمینـه نیـاز داریم بـه دانـش الزم دسـت پیـدا کنیم تـا بتوانیـم عیار 

موردنیـاز واحدهـای فوالدسـاز را تأمین کنیم.
رضـا حیـدری تصریـح کـرد: تجربـه فـوالد مبارکـه در اسـتفاده از ظرفیـت 
معـادن کوچک مقیـاس دارای افق روشـنی اسـت و می توانیـم در یکی دو 
سـال آینـده بـا فعال سـازی معـادن کوچـک، مـواد اولیـه موردنیـاز را از این 

طریـق تأمیـن کنیـم.
مدیرعامـل فـوالد متیـل در پایـان بـا اشـاره بـه فعالیـت شـرکت های 
گفـت: بـا حمایـت فوالدسـازان از ایـن  دانش بنیـان در حـوزه معـدن 
شـرکت های دانش بنیان می توانیم رشـد بیشـتری در زمینه اسـتحصال 
و فـراوری واحدهـای معدنی شـاهد باشـیم و نیـاز صنعت فـوالد کشـور در 

زمینـه تأمیـن مـواد اولیـه نیـز تأمیـن گـردد.

سهام    صاحبان  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 
شرکت فوالد متیل سهامی خاص، با حضور رئیس، 
فوالد  شرکت  مدیرعامل  و  هیئت مدیره  اعضای 
متیل و همچنین حضور ۱۰۰ درصدی سهام داران از شرکت های فوالد 
مبارکه، فوالد هرمزگان جنوب، سرمایه گذاری توکافوالد، صنایع معدنی 
فوالد سنگان خراسان، فلز تدارک فوالد مبارکه و شرکت بین المللی 

مهندسی ایران )ایریتک( برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی هلدینگ فوالد متیل، رضا حیدری، مدیرعامل 
هلدینگ فوالد متیل، در مجمع عمومی عادی سالیانه این مجموعه 
ضمن ارائه گزارش عملکرد هلدینگ فوالد متیل برای دوره منتهی به ۲۹ 
اسفند سال 1400 و چگونگی فعالیت های صورت گرفته در شرکت های 
زیرمجموعه هلدینگ فوالد متیل اظهار کرد: شرکت های زیرمجموعه 
فوالد متیل دارای ظرفیت های قابل قبولی هستند. حال بر این اساس 

و طبق برنامه ریزی صورت گرفته و عمل به دستورالعمل های مطرح شده 
از سوی شرکت فوالد مبارکه مبنی بر ایجاد توسعه، قرار بر شناسایی 
ظرفیت های منطقه ای توسط شرکت های هلدینگ است تا بتوانیم به 

سمت توسعه حرکت کنیم.
به گفته مدیرعامل هلدینگ فوالد متیل، چشم انداز این مجموعه، 
کسب درآمد عملیاتی ۷0 همت تا سال 1405 و تبدیل شدن به یکی از ۹0 

شرکت برتر ایران است.
حیدری در ادامه با اشاره به لزوم توسعه و ایجاد تنوع در نوع فعالیت 
کز خدماتی هلدینگ فوالد  شرکت های هلدینگ فوالد متیل اظهار کرد: مرا
متیل باید متعهد شوند که به جز ارائه خدمات و فروش محصوالت فوالد 
کنون در  مبارکه، فعالیت های جدید برای خود تعریف کنند. کما اینکه تا
کز خدماتی همچون شرکت آهن و فوالد توس و شرکت فوالد  تعدادی از مرا
ک این اقدام صورت گرفته و منجر به افزایش میزان سود  درخشان ارا

کز خدماتی شده است. عملیاتی این شرکت ها نسبت به دیگر مرا
مدیرعامل هلدینگ فوالد متیل افزود: در دوره جدید مدیریت فوالد 
مبارکه و فوالد متیل دو اصل مهم »شفافیت و توسعه« به عنوان عناصر 
کلیدی در نظر گرفته شده است و خوشبختانه با اعتماد مدیریت عامل 
محترم شرکت فوالد مبارکه به شرکت فوالد متیل و تیم حاضر در این 
مجموعه، ما توانستیم بسیار قوی و مستحکم در مسیر رشد و توسعه 
حرکت کنیم و با ایجاد تغییرات در جهت پیاده سازی استانداردهای 

مشخص شده از سوی فوالد مبارکه در هلدینگ فوالد متیل گام برداریم.
هلدینگ های  از  یکی  به عنوان  متیل  فوالد  البته  افزود:  حیدری 
زیرمجموعه فوالد مبارکه، به حق می تواند از ظرفیت های این مجموعه 

بزرگ فوالدی استفاده کند.
گفتنی است در پایان مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فوالد متیل 

)سهامی خاص( صورت های مالی به تأیید و تصویب مجمع رسید.

صنعت فوالد کشور از احیای معادن کوچک مقیاس حمایت می کند

یم بیاموز

بورس

مقــدار عرضه)تن(

5000

6000

11000

مقــدار تقاضا )تن(

9550

8500

18050

مقــدار معامله شــده )تن(

5000

6000

11000

یال بــازای کیلوگرم( قیمــت )ر

260796

311095

یــخ تحویل تار

د ا د مر

ر یو ــهر ش

یخ 1401/03/10 گــزارش عرضــه، معامالت و قیمت های کشف شــده محصوالت شــرکت فوالد مبارکــه در بورس کاالی ایران در تار

نماد

G

P

محصول

گالوانیزه

رنگی

اداره     فــــــــــروش   بــــــــــــــــــــورس جــــمـــع    کــــــــــل

با حکم مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توکافوالد؛

 به مجموعه ای از اتفاقات قبلی که در قیمت روی داده 
است یا به عبارتی به حالت کلی چارت کانتکست می گوییم. در 
شکست ها باید کانتکست را در نظر بگیریم، یعنی مجموعه ای از 
کندل های گذشته را ببینیم و نتیجه بگیریم که شکست معتبر 

است یا خیر.
)Bullish Breakout )in a downtrend

 

گر سیگنال بار و کی بار را دیدیم، وارد  نکته: در شکست ها ا
معامله می شویم.

کانتکست چیست؟

عملیات آماده سازی جهت استخراج مواد 

نسوز در معادن شهید نیلچیان

شهید  معادن  در  توسعه  ح های  طر راستای  در 
نیلچیان، شرکت استقالل سپاهان اقدام به عملیات 
کارگاه های استخراجی در معادن شهید  آماده سازی 
کیفیت را از  نیلچیان به منظور دسترسی به مواد معدنی با

کنون به مورد اجرا گذاشته است. سال گذشته تا
به گزارش روابط عمومی شرکت استقالل سپاهان، رستمی، 
ک نسوز در این خصوص اظهار کرد: مواد  سرپرست معادن خا
ک  استخراج شده از معدن شهید نیلچیان شامل دو نوع خا
نسوز بنام های آرژیلیت و بوکسیت با عیار 50 تا ۷5 درصد است 
که در ایران و خاورمیانه ازنظر عیار و حجم ذخیره بی نظیر است.

کنون بیش از 800  وی اضافه کرد: از ابتدای سال گذشته تا
متر عملیات آماده سازی و احداث تونل انجام شده است 
کنون بی سابقه  که این حجم از آماده سازی از سال 1348 تا

بوده است.
رستمی خاطرنشان کرد: بر اساس گمانه زنی ها و مطالعات 
ک نسوز تا عمق  کارشناسان، 1۶ میلیون و 800 هزار تن انواع خا
550 متری زمین در این معدن وجود دارد که با توسعه معدن 
در بخش الیه معدنی در منطقه باجگیران، دوپالن و سبزه کوه، 
میزان تولید مواد معدنی سالیانه به ۲5 هزار تن افزایش می یابد. 
کنون زمینه اشتغال مستقیم 100  ضمن اینکه این معدن هم ا

نفر را فراهم کرده است.
ک نسوز در پایان یادآور شد: در بخش  سرپرست معادن خا
یال جنوبی معدن شهید نیلچیان از سال 1348 هیچ گونه کار 
کتشافی صورت نگرفته بود که با تشکیل کمیته فنی قوی و  ا
کتشافی و زمین شناسی، عملیات استخراج در این  مطالعات ا
بخش با نام معدن سبزه کوه شروع به فعالیت کرد که زمینه 

اشتغال ۲0 نفر در این بخش فراهم شد.

توسط شرکت استقالل سپاهان انجام شد:

دو اصل مهم »شفافیت و توسعه«؛ عناصر کلیدی در فوالد متیل
در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت فوالد متیل مطرح شد؛

مدیرعامل هلدینگ فوالد متیل:

 با حمایت فوالدسازان از شرکت های 
دانش بنیان می توانیم رشد بیشتری در 
زمینه استحصال و فراوری واحدهای 
معدنی شاهد باشیم و نیاز صنعت 
فوالد کشور در زمینه تأمین مواد اولیه 

نیز تأمین گردد
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الینرهای  Skega Poly-Met توسط شرکت Metso با دقت زیادی طراحی  
کثری کارآمدی و دسترسی  شده است.  این طراحی منجر به افزایش حدا
آسیاب می شود و هزینه های مربوطه را به حداقل ممکن می رساند. کاربرد 
 FGD آسیاب های گلوله ای، آسیاب های ،AG، SAG الینرهای پلی-مت در آسیاب های
)Flue-gas desulfurizatio n(، آسیاب های میله ای، اسکرابرها و درام های شست وشو 

)washing   drums( است.
در عملیات های معدنی، هدف کاهش زمان  مربوط به توقفات مربوط به تجهیزات و افزایش 
زمان تولید است و کاهش تولیدات منجر به تحمیل ضررهای مالی می گردد. به منظور بهبود 
دسترسی آسیاب و ایمنی آن، استفاده از الینرهایی که بتوان به آن ها تکیه کرد ضروری است. 
هر آسیاب دارای ویژگی های منحصربه فردی است و ارائه راهکارها و راه حل های صحیح و دقیق 

مربوط به کاربرد هر آسیاب از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
بدین منظور Metso راه حل جامعی از پلی-مت شامل میله های لیفتر )lifter bars(، صفحات و 
شبکه ها را پیشنهاد کرده است. آلیاژها و طراحی پروفیل بر اساس کاربرد خاص موردنظر و شرایط 
عملیاتی انتخاب می شود. در الینرهای پلی-مت ترکیبی از اغلب خواص مطلوب الستیک و 
کثر رساندن مزایای الینر طراحی شده و مورد استفاده قرار گرفته است. این  فوالد برای به حدا
ترکیب امکان استفاده از آلیاژهای بسیار مقاوم به سایش آهن و فوالد را که در الینرهای فلزی 
به طور  نیز  الستیک  طرفی،  از  می آورد.  فراهم  می گیرند  قرار  استفاده  مورد  معمولی 
قابل مالحظه ای نیروهای ضربه ای را تضعیف می کند و از طرف دیگر منجر به کاهش وزن الینر 
می شود. ترکیب خواص مذکور باعث می شود الینر پلی-مت یک راه حل برجسته به خصوص 
برای کاربردهای سنگین باشد. خاصیت انعطاف پذیری الستیک، سهولت در تعمیر و نگهداری 
و ترکیب آن با جایگزینی اجزای فلزی سخت منجر به ایجاد مشخصاتی کارآمد در طول عمر الینر 

می شود.
به منظور رسیدن به کارکرد بهینه، انواع الینرها شامل الستیکی، فلزی و پلی-مت در یک آسیاب 
می توانند مورد استفاده قرار گیرند. طراحی و انتخاب مواد با استفاده از شبیه سازی با دقت زیاد 

و بهره گیری از تجربه های مربوط به هزاران مورد در دنیای واقعی صورت می گیرد.
وزن کم همراه با عمر سایشی طوالنی باعث شده است که الینرهای پلی-مت انتخابی مناسب 

و برای بیشتر کاربردها سودمند باشد. پلی-مت یک محصول متنوع بوده که به علت خواص 
منحصربه فرد خود می تواند بسیاری را مشکالت را حل کند. استفاده از این نوع الینر راه حلی 
ساده برای بهبود بازدهی فرایند خردایش و در نتیجه افزایش سودمندی است. این نوع الینر 

می تواند در تمام بخش های یک آسیاب مورد استفاده قرار گیرد.
ایجاد ترک و شکست یکی از متداول ترین مشکالت در الینرها است که منجر به ضررهای بزرگی 
می شود. صفحات پوسته ای پلی-مت می توانند در برابر ضربات شدید مقاومت کنند؛ زیرا از 
کاهش  آلیاژهای بسیار مقاوم در ترکیب با الستیک ساخته شده اند. این طراحی باعث 

ترک خوردگی و در نتیجه کاهش توقفات برنامه ریزی نشده می شود.
به منظور کاهش زمان های مربوط به توقفات در معادن، الینر مورد استفاده باید پروفیل کافی 
برای حفظ بازدهی در تمام طول عمر کاری خود داشته باشد. استفاده از لیفتر بارهای پلی-مت 
می تواند راهکاری مطلوب برای این مشکل باشد، به گونه ای که غالبا می توان در یک توقف 

مربوط به تعمیر، به طور کامل میله لیفتر را برای حفظ پروفیل تعویض کرد.
یکی از راهکارهای کاهش زمان توقفات، ایجاد تعادل بین قسمت های مختلف نظیر صفحات 
سر، لیفترها و یا رینگ های داخلی و بیرون الینر ازلحاظ عمر سایشی است. برای این منظور 
الینرهای سر از جنس پلی-مت طراحی می شود که از حداقل اجزای فلزی استفاده می کند و در 

مکان های استراتژیک جای داده می شود.
برخی از اپراتورهای آسیاب با مشکالت مربوط به pegging و شکست گریت ها مواجه می شوند 
که منجر به اختالل در فرایند تولید می گردد. مواد قوی و در حین حال انعطاف پذیر مورد استفاده 
در گریت های پلی-مت و الستیک امکان کاهش و یا رفع کامل مشکالت مربوط به گیر افتادن را 
فراهم می آورد و درعین حال سایز بین روزنه ها حفظ می شود. این موضوع باعث می شود توزیع 

سایز محصوالت و ظرفیت چرخه تولید ثابت و پایدار باقی بماند.
سیستم تخلیه شامل پالپ لیفترها و مخروط های تخلیه بدون شک یکی از مشکل ترین و 
زمان برترین قسمت ها برای هر آسیاب است. اجزای سبک وزن ساخته شده از الستیک های 
کاری  تقویت شده با فوالد به راحتی در این قسمت ها نصب و منجر به افزایش طول عمر 
می گردند. از طرف دیگر با کاهش وزن سیستم، اغلب امکان افزایش حجم شارژ بدون وجود 

ریسک افزایش بار بر روی ساختار آسیاب وجود دارد.

 علم و فناوری       

یت دانش مدیر

محیط های کار از راه دور و افزایش تقاضا برای 
دیجیتالی سازی و مجازی سازی 

اتوماسیون و سیستم های خودکار به نوسازی و رشد خود 
ادامه خواهند داد

کار از راه دور تقاضا برای دیجیتالی سازی و مجازی سازی را  محیط های 
متاورس،  شرکت  اولین  به  فیسبوک  شدن  تبدیل  با  می دهد.  افزایش 
ــر از قبل به  کامال مجازی ممکن اســت زودت کــار  ایــده هــای یک محل 
واقعیت تبدیل شود. درنهایت جمع بندی ترندهای تکنولوژی سال آینده 
که سال ۲۰۲۲ بیش از هر زمان دیگری دیجیتالی و داده محور  این است 
خواهد بود.

ــد  ــا در چن ــن فناوری ه ــی از ضروری تری ــات، یک ــاوری ارتباط ــار فن کن در 
گذشــته، سیســتم های خــودکار بــوده اســت. در ســال ۲۰۲۲،  ســال 
از شــرکت ها در صنایــع مختلــف اجــرا  اتوماســیون توســط بســیاری 
تغییــر  را  الگوریتــم خــود  می شــود. سیســتم های خــودکار می تواننــد 
کارهــای خــاص یــاد می گیرنــد.  دهنــد، زیــرا بهتریــن روش هــا را بــرای 
ایــن یــک نــوآوری قابل توجــه بــرای بســیاری از صنایــع مختلــف به ویــژه 
ازنظــر سیســتم های امنیتــی خواهــد بــود.

عوامل کلیدی توفیق پیاده سازی 
مدیریت دانش

همان طـور کـه در شـماره قبـل خبرنامـه در خصـوص 
مطالعه ای که توسـط کـوان یـو وانـگ )۲۰۰5( صـورت گرفته 
بود، چهار مورد از یازده عامل کلیدی توفیق در پیاده سازی 
مدیریت دانش در شـرکت های کوچک و متوسـط تشـریح 

شد. در ادامه به تشریح بقیه موارد می پردازیم.
سنجه

سـنجه به عنوان یک سیسـتم جمـع آوری داده عمل می کند 
و در خصوص یک فعالیت و موقعیت خاص اطالعات مفیدی 
گـر مـورد  ارائـه می دهـد. موضوعـی ماننـد مدیریـت دانـش، ا
سـنجش و اندازه گیـری قـرار نگیـرد، ماننـد سـایر حوزه هـای 
مدیریت، دچار مشکل خواهد شد. سنجه سازمان ها را        توانا  
می سـازد تـا پیشـرفت های مدیریـت دانـش را پیگیـری و 
اثربخشـی و مزایـای آن را تعیین کننـد. همچنین ضرورتـا برای 
سـازمان ها اساسـی بـه وجـود می آورنـد تـا بتواننـد عملکـرد 
مدیریت دانـش را ارزیابی، مقایسـه و کنترل کننـد و وضعیت را 

بهبود بخشند.
عـالوه بـر ایـن، جهـت اثبـات ارزش و مزیـت مدیریـت دانـش بـه 
مدیریـت و سـهام داران، اندازه گیـری الزم اسـت. بـدون چنین 
مدارک و شواهدی، حمایت مدیریت دانش از طرف مدیریت 
ارشد کاهش خواهد یافت. دیگر جنبه کلیدی سنجه ارزیابی 
تأثیری اسـت کـه مدیریـت دانـش بـر نتایـج مالی سـطح پایین 

داشته است.
زیرساخت سازمانی

ایجاد مجموعـه ای از نقش ها و تیم ها بـرای انجـام وظایف، به 
دانـش زیرسـاخت سـازمانی مربـوط می شـود. علی رغـم اینکـه 
بعضی حوزه های موجود در سازمان مانند حوزه های مدیریت 
کنـون در موضوعات  منابع انسـانی و تکنولـوژی اطالعـات هم ا
دانـش دخیل انـد، اسـتقرار گروهـی از افـراد بـا مسـئولیت های 

رسمی ویژه برای مدیریت دانش حیاتی است.
فعالیت ها و فرایندها

فراینـد مدیریـت دانـش اشـاره بـه فعالیتـی دارد کـه به وسـیله 
دانش می توان آن را در سازمان انجام داد. بسیاری از محققان 
چندین فرایند و فعالیت مرتبط با مدیریت دانش را پیشـنهاد 
کرده انـد. بـرای مثـال االوی و لیدنـر )۲003( چهـار فراینـد بـرای 
مدیریت دانـش ذکر می کننـد کـه عبارت انـد از: خلـق؛ ذخیره/

بازیافـت؛ انتقـال؛ کاربـرد. اجـرای فرایندهـای مدیریـت دانش 
زمانـی ممکن خواهـد بود کـه یک سـازمان دانش محـور موفق 
وجود داشته باشد؛ بنابراین، اتخاذ نگرش فرایندمحور نسبت 

به مدیریت دانش مهم است.
مساعدت های انگیزشی

دادن پـاداش به کارمنـدان به تحریک و تقویت رفتـار مثبت در 
جهت مدیریت دانـش اثربخش منجر خواهد شـد. یاهیـا وگاه 
بـه  بایـد  سیسـتم هایی  چنیـن  کـه  می کنـد  بیـان   )۲00۲(
گروهـی پـاداش دهنـد.  کارهـای  نگرش هـای ریسـک گرا و 
کیـد بـر عملکـرد  به خصـوص، اعطـای پـاداش بـه کارکنـان بـا تأ
گروهـی، سـطح باالیـی از مبادلـه دانـش بیـن کارمنـدان ایجـاد 
خواهـد کـرد. ارتباط دهی پـاداش بـه عملکرد فـردی کـه باعث 
ایجـاد رقابـت شـود، یقینـا در فرهنگ تسـهیم دانـش اثربخش 

خواهد بود.
منابع

بـرای هماهنگـی و مدیریـت فرایندهـای پیاده سـازی و اتخـاذ 
نقش هـای مرتبـط بـا دانـش بـه منابـع انسـانی نیـاز اسـت. 
اختصـاص زمـان و فرصـت بـرای افـراد در جهـت یادگیـری مهم 
است. عالوه بر این ها، مدیریت توجه هم در موفقیت مدیریت 
دانـش نقش مهمـی دارد و یکـی از منابع کمیـاب در بسـیاری از 

سازمان هاست.
آموزش

آمـوزش در خصـوص چگونگـی تعریـف و تفکـر دربـاره مدیریـت 
دانش، زبان مشـترکی به وجود می آورد. عالوه بر این، می توان 
کارمنـدان را در اسـتفاده از سیسـتم مدیریـت دانـش و دیگـر 
ابزارهـای تکنولوژیـک بـرای مدیریـت دانـش آمـوزش داد. 
به عـالوه، آمـوزش افـراد در جهـت درک نقش های جدیـد برای 
انجام وظایف دانش محور ضروری اسـت. در نهایت باید آن ها 
را مجهـز بـه مهارت هایـی کـرد کـه پرورش دهنـده نـوآوری، 

خالقیت و تسهیم دانش باشد.
مدیریت منابع انسانی

ریشــه دانــش، منابــع انســانی ســازمان اســت. چنانچــه 
داونپــورت و ولپــل )۲001( بیــان می کننــد، »مدیریــت دانــش، 
مدیریــت افــراد اســت و مدیریــت افــراد، مدیریــت دانــش 
اســت«. محققان زیادی بــه نقش منابــع انســانی در مدیریت 
ــر اســتخدام،  ــز اصلــی ب ــد. در اینجــا تمرک دانــش اشــاره کرده ان

توسعه و حفظ منابع انسانی است.
در راســتای پیاده ســازی مدیریــت دانــش ســه موضــوع 
کلیــدی بــرای ســازمان ها مطــرح اســت: اولیــن آن هــا پــرورش 
گاهــی اســت. ایــن مــورد مســتلزم درک نظریه هــا، مفاهیــم و  آ
پایه هــای مدیریــت دانــش اســت. مــورد دوم تعریــف هــدف 
است، یعنی اهمیت اســتراتژیک مدیریت دانش را تشخیص 
دهیــم و در ســازمان محقــق ســازیم. مــورد ســوم عبارت اســت 
از اجــرای اقدامــات الزم یعنــی تدویــن طرحی که بر مبنــای آن 
بتــوان دارایی هــای دانشــی را در جهــت حمایــت از اهــداف 

سازمان بسیج کرد.
ادامه دارد...

محققان امنیتی درباره بدافزار اندرویدی SMSFactory هشدار دادند که از طریق 
برقراری تماس با شماره های خاص، هزینه های ناخواسته به صورت حساب تلفن 

همراه قربانیان اضافه می کند.
بر اساس گزارش Avast، در فاصله ماه می سال ۲0۲1 تا ماه می سال ۲0۲۲ ، بدافزار SMSFactory بر 
بیش از 1۶5 هزار هدف اندرویدی تمرکز داشته است که بیشتر آن ها در روسیه، برزیل، آرژانتین، ترکیه 

و اوکراین مستقر بوده اند.
باوجود اینکه تمرکز اصلی این بدافزار بر ایجاد هزینه های اضافی از طریق برقراری تماس با شماره های 

خاص است، محققان Avast، گونه ای از آن را شناسایی کرده اند که می تواند فهرست تماس قربانی 
را نیز از دستگاه وی سرقت کند.

بدافزار مذکور در فروشگاه های غیررسمی نرم افزار بارگذاری شده است. برای پیشگیری از مخاطرات 
مرتبط با این تهدید، مشترکین اپراتورهای مخابراتی، باید اپلیکیشن های موردنیاز خود را فقط از 
منابع معتبر و قابل مقایسه با Google Play تهیه کنند. همچنین به روزرسانی سیستم عامل دستگاه 

و پویش آن با آنتی ویروس مناسب، می تواند بسیار مفید باشد.
DAYS TECH :منبع خبر  

محققان CloudSEK، ترفند جدیدی را شناسایی کرده اند که مهاجمان سایبری از آن برای 
تحت کنترل گرفتن حساب کاربری WhatsApp قربانیان استفاده می کنند.

اجرای این فرایند، نیازمند مهندسی اجتماعی، بهره برداری از سرویس خودکار 
اپراتورهای موبایل برای forward کردن تماس ها به سایر شماره تلفن ها و همچنین 
استفاده از گزینه ارسال کد اعتبارسنجی یک بارمصرف از طریق تماس صوتی در 

اپلیکیشن WhatsApp است.
مهاجم برای اجرای این حمله نیازمند دانستن شماره تلفن قربانی و متقاعد کردن وی برای برقراری 
 forward بسته به اپراتور * یا #( شروع می شود. ازآن پس، با( MMI تماس با یک شماره است که با کد
شدن تماس ها، مهاجم فرایند ثبت نام WhatsApp را روی دستگاه قربانی شروع می کند و گزینه 

دریافت رمز عبور یک بارمصرف )OTP( از طریق تماس صوتی را انتخاب می کند.
از این لحظه به بعد، مهاجم قادر خواهد بود حساب کاربری WhatsApp را ثبت و احراز هویت 
دوعامله را روی آن فعال کند و به این ترتیب از بازیابی حساب کاربری توسط کاربر قانونی آن حساب، 

ممانعت کند.
برای پیشگیری ازاین گونه تهدیدات، کافی است کاربران در چنین موقعیت هایی، همواره برخوردی 
هوشمندانه داشته باشند و با شماره های ناآشنا تماس نگیرند. یک راهکار امنیتی مؤثر دیگر در این 
کثری از  زمینه، فعال کردن احراز هویت دوعامله در اپلیکیشن WhatsApp است که با محافظت حدا

حساب کاربری، از سرقت شدن آن جلوگیری خواهد کرد.
ITIGIC   :منبع خبر  

   تهیه کننده: تضمین کیفیت و تعالی سازمانی

SMSFactory هشدار محققان امنیتی درباره بدافزار اندرویدی

WhatsApp ترفند جدید مهاجمان سایبری برای ربودن حساب کاربران در

امنیت سایبری 

ایجـــاد تـــرک و شکســـت یکـــی از متداول تریـــن 
مشـــکالت در الینرهـــا اســـت کـــه منجـــر بـــه ضررهـــای 
بزرگـــی می شـــود. صفحـــات پوســـته ای پلی-مـــت 
می تواننـــد در برابـــر ضربـــات شـــدید مقاومـــت 
ــا  ــاوم در ترکیـــب بـ ــیار مقـ ــرا از آلیاژهـــای بسـ کننـــد؛ زیـ
الســـتیک ســـاخته شـــده اند. ایـــن طراحـــی باعـــث 
کاهـــش ترک خوردگـــی و در نتیجـــه کاهـــش توقفـــات 

می شـــود. برنامه ریزی نشـــده 

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه

 استفاده از فناوری الینرهای Poly-Met در آسیاب های گلوله ای
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اوقات فراغت نوجوانان

 اجتمـــــا             عـــــــی

رابطه صحیح مادر و کودک در سنین مختلف به کودک خود غذای سالم بدهید

کالری مناسبی  که دارای مواد مغذی و  غذای سالم غذایی است 
کم باشد. غذاهای  باشد و میزان شکر، چربی اشباع و سدیم آن 
معدنی  امالح  ویتامین ها،  مانند  الزم  مغذی  مواد  شامل  پرانرژی 
و  سبزیجات  میوه،  زیــادی  مقادیر  خود  کــودک  به  هستند.  فیبر  و 
مواد  و  مفید  کالری های  از  سرشار  مــوارد  این  زیرا  بدهید،  لبنیات 
کمک می کنند. کودک  مغذی هستند و به رشد 

این  است.  انسان  دو  بین  رابطه  بهترین  کودک  و  مادر  صحیح  رابطه 
برای  الگویی  و  باشد  آمــوزنــده  بعد،  ســال هــای  ــرای  ب می تواند  روابـــط 
کودک  گیرد. داشتن یک رابطه صحیح با  کودک قرار  شخصیت آینده 
نــدارد، بلکه  آرزوی هر مادری است. در این زمینه فقط مادر دخالت 
کودک نیز در آن سهیم است. بنابراین الزم است خصوصیات اخالقی 
گیرد. کودک را در سنین مختلف مورد مطالعه قرار 

با نهایت تأسف در هفته گذشته، تعدادی از همکاران 
گرامی داغدار عزیزان خود شدند، ازجمله مجتبی غالمی 
شاغل در خدمات شهری و جاسم شیخی شاغل در 

آهن سازی  که در غم درگذشت پدر به سوگ نشستند.
نواب  اصغر  شادروان  بازنشسته  همکار  همچنین 
صفوی 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.

ابراز همدردی

خانواده 

گی هـای اخالقـی،  کـودکان مهربانـی را ماننـد دیگـر ویژ
در طـول زمـان و بـا تمریـن یـاد می گیرند. خوشـبختانه 
کارهـای زیـادی بـرای تشـویق فرزندتـان بـه مهربانـی 
وجـود دارد. از آب دادن بـه گلدان های کوچک گرفته 
تا نگهداری از حیوانات و کمک به افراد نیازمند. هر فعالیت یاری محور 
می تواند کودک شـما را به سـمت مهربان بودن با دیگران سوق دهد. 
شـماره قبـل دربـاره شـیوه تربیـت فرزنـدان مهربـان و همـدل صحبـت 

کردیم و حـاال ایـن موضـوع را ادامـه خواهیـم داد.
چگونگی رشد همدلی در کودک  

همدلـی یـا توانایـی درک احساسـات شـخص دیگـر، در طـول زمـان ایجاد 
کی خود به همبازی اش،  می شود. یک کودک دوساله با دادن پتو یا خورا
گریـه او را قطع می کند. او علـت گریه دوسـتش را ذکر نمی کند، امـا اوقاتی را 
به یاد می آورد که احسـاس ناراحتی می کند و می دانـد چه چیـزی او را آرام 
گاه هستند، اما  خواهد کرد. کودکان در سه سالگی، بیشتر درباره دیگران آ
هنوز در درک احسـاس واقعی دیگران مشـکل دارنـد. برای مثال، شـاید از 
خراب کردن برج بلـوک دیگران لذت ببرنـد و نفهمند چرا کودکی کـه آن را 
ساخته، تا این حد ناراحت است. کودکان در چهارسالگی بهتر می فهمند 
که چه زمانی به کسـی آسـیب رسـانده اند و گاهی اوقات بدون اینکـه به او 

گفته شود، عذرخواهی می کنند. آن ها همچنین با همبازی های خود در 
زمان ناراحتـی، کامال همدل هسـتند. پنج  تا شش سـالگی بهتریـن زمان 
ک گذاشـتن اسـباب بازی بـا دیگـران و اسـتفاده از آن هـا به  بـرای بـه اشـترا
نوبت اسـت. آن هـا توانایی بحـث کـردن در مورد معنـای مهربانـی را دارند 
و ایده هایـی بـرای راه هـای کمـک بـه مـردم خواهنـد داشـت. در ادامـه، 
اسـتراتژی هایی بـرای تشـویق کـودکان بـه مهربانـی مطـرح خواهـد شـد. 
پیشـنهاد های زیر به شـما کمک می کند تا خوش قلب بـودن و دلسـوزی 

را به فرزندتـان بیاموزید.
به فرزندتان احترام بگذارید  

رفتار محترمانه بـا فرزندتان، بهتریـن راه بـرای آموزش همدلـی و مهربانی 
است. تصور کنید در زمین بازی هستید و کودک دلبندتان مشغول تاب 
گهان تصمیم  گـر نا خوردن اسـت و شـما قصد بازگشـت به خانـه را دارید. ا
بگیرید که به خانـه برگردید، قطعا بـا گریه و ناراحتـی روبه رو خواهید شـد. 
همیـن بی احترامـی بـرای او کافـی اسـت. پیـش از تـرک زمیـن بـازی، بـه او 
اطـالع دهید و بگوییـد که تنهـا 10 دقیقه بـرای اتمام بـازی فرصـت دارد. یا 
اینکه در خانه بگویید: »مامان و بابا همیشه با هم موافق نیستند، اما به 
حرف هـم گـوش می دهنـد و به جـای تحقیر کـردن، بـا احتـرام با هـم رفتار 
می کنند«. تمام این مثال ها در زندگی واقعی جریان دارد و صحبت کردن 

بـا کـودک بهتریـن راه بـرای رفتـار محترمانـه و آمـوزش مهربانی به اوسـت. 
فرزندتـان بایـد بداند کـه رفتارش بـا دیگران برای شـما بسـیار مهم اسـت. 
به عنـوان مثـال، ممکـن اسـت بـه کودکی کـه زمیـن خـورده بخنـدد. بـه او 
بگویید که دوسـتش از اتفاقی که برای او افتاده، نمی خندد. به صورت او 

نگاه کـن و ببیـن که غمگین بـه نظر می رسـد.
مهربانی را تصدیق کنید

حتما به فرزندتان نشان دهید که وقتی کسی کار خوبی انجام می دهد، 
گر کسی سرعتش را کم کرد و اجازه داد  متوجه می شوید. به عنوان مثال، ا
که از یک پارکینگ در یک تقاطع شلوغ خارج شوید، بگویید: »این راننده 
گر فرزندتان با  واقعا انسان خوبی بود که به ما راه داد«. به همین ترتیب، ا
کسـی خوب رفتار کرد، تالش او را تحسین کنید. نسـبت به پیام هایی که 
از رسـانه ها دریافت می کند، حسـاس باشـید. از برنامه ها و فیلم هایی که 
گاه باشـید تـا در مـورد آنچه می بینـد، صحبت  فرزندتان تماشـا می کنـد، آ
کنیـد. همچنیـن کتاب هایـی که بـر مراقبـت و شـفقت تمرکـز دارنـد، تهیه 
کنید و برای او بخوانید. آموزش رفتارهای خوب، مانند احترام به دیگران، 
احوالپرسـی درسـت و مؤدبانـه صحبـت کـردن بـا مـردم نیـز از مهم تریـن 
بخش های تربیت فرزند مهربان است و ازآنجا که شما در یک خانه زندگی 

می کنید، از مزایای داشـتن چنیـن فرزندی بهره مند خواهید شـد.

گـــر شـــوهرتان بیش ازحـــد کار می کنـــد و ســـاعات  ا
ــد،  ــق دهیـ ــه او حـ ــده، بـ ــه خوابیـ ــی را در خانـ طوالنـ
هرچنـــد مـــرز باریکـــی بیـــن خـــواب کافـــی و تنبلـــی 
گـــر شـــوهرتان ۱۰ ســـاعت در روز می خوابد، حتمـــا او را  وجـــود دارد. ا
بیـــدار کنیـــد. شـــاید زنـــگ بیداربـــاش بـــرای او بی فایـــده باشـــد. پـــس 
ـــا یـــک فنجـــان  ـــرای بیـــداری درنظـــر بگیریـــد و ب یـــک زمـــان معیـــن را ب
قهـــوه، او را بـــرای شـــروع زمـــان بیـــداری و وقت گذرانـــی بـــا خـــود 
آمـــاده کنیـــد. ایـــن هفتـــه، دربـــاره مدیریـــت خـــواب پرســـنل شـــیفت 

کار در منـــزل صحبـــت خواهیـــم کـــرد.
آشنایی با روال خواب وبیداری  

چرخـــه خواب وبیـــداری بـــرای ســـالمتی انســـان بســـیار ضـــروری اســـت. 
بخـــش کوچکـــی از مغـــز بـــه نـــام »ســـاعت شـــبانه روزی« وجـــود دارد کـــه 
میـــزان نـــوری را کـــه می بینیـــد لحظه به لحظـــه کنتـــرل می کنـــد. در 
عصـــر، زمانـــی کـــه نـــور کاهـــش می یابـــد، ســـاعت شـــما متوجـــه ســـیل 
یـــک مـــاده شـــیمیایی در مغـــز بـــه نـــام مالتونیـــن می شـــود کـــه بـــه بـــدن 
ــن  ــول شـــب، ســـطح مالتونیـ ــرود. در طـ ــواب بـ ــه خـ ــد بـ ــام می دهـ پیـ
بـــاال باقـــی می مانـــد، در ســـپیده دم افـــت می کنـــد و در طـــول روز در 

ســـطح کـــم باقـــی می مانـــد. در طـــول روز، ســـایر مـــواد شـــیمیایی، 
ماننـــد نورآدرنالیـــن و اســـتیل کولیـــن در انتقال دهنده هـــای عصبـــی 
ـــتم شـــما را  ـــی دارد. ایـــن سیس ـــدار نگـــه م ـــد و شـــما را بی افزایـــش می یاب
در چرخـــه روز و شـــب، هماهنـــگ می کنـــد. بســـیاری از عملکردهـــای 
دیگـــر بـــدن ازجملـــه دمـــا، هضـــم، ضربـــان قلـــب و فشـــارخون، در 
طـــول روز در نوســـان هســـتند کـــه بـــا فعالیـــت ســـاعت شـــبانه روزی 
تنظیـــم می شـــوند. ایـــن میـــزان تغییـــر فعالیـــت در هـــر دوره ۲4 ســـاعته 
به عنـــوان ریتـــم شـــبانه روزی شـــناخته می شـــود. فـــردی کـــه شـــب ها 
کار می کنـــد و یـــا روز کاری خـــود را قبـــل از ســـاعت ۶ صبـــح شـــروع 
می کنـــد، برخـــالف ریتـــم شـــبانه روزی خـــود عمـــل می کنـــد و ممکـــن 
اســـت در معـــرض مشـــکالت ســـالمتی قـــرار گیـــرد. وقتـــی همـــه اعضـــای 
گاهـــی داشـــته باشـــند، راحت تـــر  خانـــواده از روال خواب وبیـــداری آ
گاه باشـــید و  ـــی خـــود آ ـــار می آینـــد. از احســـاس شـــریک زندگ ـــا هـــم کن ب
ـــا  ـــد ت ـــبی می خواب ـــزان مناس ـــه می ـــول روز ب ـــه او در ط ـــوید ک ـــن ش مطمئ

بتوانـــد بـــا کار در طـــول شـــب کنـــار بیایـــد.
به نیازهای خود و خواب همسرتان احترام بگذارید  

شـــاید بعـــد از گذرانـــدن ســـاعات طوالنـــی تنهایـــی، وسوســـه شـــوید کـــه 

ـــاید  ـــد. ش ـــت بگذران ـــما وق ـــا ش ـــا ب ـــد ت ـــدار کنی ـــواب بی ـــرتان را از خ همس
هـــم از نیـــاز درونی تـــان چشم پوشـــی کنیـــد تـــا شـــریک زندگی تـــان در 
ـــد. امـــا در مقابـــل انجـــام هیچ کـــدام، مقاومـــت نکنیـــد.  آســـایش بخواب
ـــه ایـــن دو انتخـــاب کنیـــد. چـــون اصـــرار و تکـــرار  بهتـــر اســـت راهـــی میان
هریـــک از این هـــا منجـــر بـــه ایجـــاد چرخه هـــای مزمـــن اختـــالل عملکـــرد 
ــواب  ــد. چـــون اختـــالالت خـ ــد شـ ــما خواهـ و حتـــی کـــدورت بیـــن شـ
تنـــش بیـــن زوجیـــن را تشـــدید می کنـــد؛ امـــا خـــواب کافـــی موجـــب 
ـــز کافـــی  ـــا توجـــه و تمرک آرامـــش ذهنـــی می شـــود و قطعـــا همســـر شـــما ب
گـــر شـــریک زندگـــی شـــما  بـــا شـــما همـــراه خواهـــد شـــد. از ســـوی دیگـــر، ا
شـــیفت کار اســـت و بیش ازحـــد می خوابـــد، به تدریـــج از میـــزان 
افراطـــی خـــواب او بکاهیـــد. بـــه ایـــن صـــورت کـــه هـــر 3 یـــا 4 روز، 15 تـــا 30 
دقیقـــه از خـــواب او کاهـــش دهیـــد تـــا بـــه میـــزان طبیعـــی برســـد. کمبود 
خـــواب در طـــول روز احتمـــاال بـــه خلق وخـــوی شـــریک زندگـــی شـــما 
گـــر بـــه  آســـیب می زنـــد و حتـــی ذهـــن او را مســـتعد مجادلـــه می کنـــد. ا
ـــه هـــر دو  ـــا بهبـــود رابطـــه خـــود هســـتید، مهـــم اســـت ک دنبـــال حفـــظ ی
ـــان  ـــدن زم ـــرای گذران ـــرژی الزم ب ـــید و ان ـــته باش ـــش داش ـــاس آرام احس

ـــد. ـــت بیاوری ـــه دس ـــم ب ـــار ه ـــت را در کن ـــا کیفی ب

چگونه »والد« و 
»مربی« باشیم

زندگی من و 
شیفت کاری

احترام به فرزند؛ مهم ترین گام 
در آموزش همدلی

خواب های روزانه همسرم

  تهیه کننده: آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

  تهیه کننده: آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

یعقوب ذوالفقاری ده عجمی
 آهن سازی

روز بازنشستگی :  1400/11/30

حسین شفیع زاده خولنجانی
نورد سرد

روز بازنشستگی :  1400/11/30

محمدرضا شکرالهی
 نورد گرم

روز بازنشستگی :  1400/11/30

رسول قندهاری
 نورد گرم

روز بازنشستگی :  1400/11/30

محمد تقیان
 فوالدسازی و ریخته گری مداوم

روز بازنشستگی :  1400/11/30

جمشید  هولی
نورد سرد

روز بازنشستگی :  1400/11/30

ببهبود طیبی اصل
تعمیرات مرکزی

روز بازنشستگی :  1400/11/30

علیرضا  قانع
آهن سازی

روز بازنشستگی :  1400/11/30

ارسالن جمالی
 آهن سازی

روز بازنشستگی :  1400/11/30

کی علیمردان طهماسبی را
 فوالدسازی و ریخته گری مداوم

روز بازنشستگی :  1400/11/30

علیرضا انصاری
آهن سازی

روز بازنشستگی :  1400/11/30

محمود مومنی قلعه قاسمی
فوالدسازی و ریخته گری مداوم

روز بازنشستگی :  1400/11/30 بازنشستگان فوالد 

اوقات فراغت برای نوجوانان از اهمیت بیشتری   
که زمان های آزاد برای آن ها فرصتی برای  برخوردار است، چرا
کشف محیط پیرامون و پیدا کردن هویت منحصر به فرد خویش 

محسوب می شود.
 نوجوانان در اوقات فراغت خود بیشتر روابط دوستانه با همساالن 
را شکل می دهند و اغلب خود را در فعالیت هایی درگیر می کنند 
که به کمک آن ها بتوانند به تعریف بهتری از خود دست یابند. به 
عبارت دیگر به این وسیله خود را به دیگران نشان دهند. والدین 
نیز می توانند با برنامه ریزی برای انجام فعالیت های مشترک با 
نوجوان خود به بهبود روابط خانواده و احساس تعلق خاطر بیشتر 

نوجوان به خانواده کمک کنند. 
 هر فرد در دوران نوجوانی ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد 
و در نتیجه می تواند روش های خاص خود را برای گذراندن 
اوقات فراغت داشته باشد. با این حال ویژگی هایی نظیر هیجان 
خواهی، تنوع طلبی و میل به استقالل در نوجوانان باعث می شود 
کثر آن ها مشاهده شود. اغلب  که انجام برخی فعالیت ها در بین ا
افراد در این برهه زمانی تمایل دارند اوقات فراغت خود را با انجام 
کارهایی نظیر گذراندن زمان با دوستان، رفتن به میهمانی ها، 
کردن وقت بیشتر در فضای مجازی، دیدن فیلم ها و  صرف 
سریال های جذاب، چت کردن در گروه ها و رفتن به مکان هایی 
نظیر پارک ها بگذرانند. همچنین افراد در دوران نوجوانی بیش از 
هر زمانی به انجام فعالیت های فوق برنامه ای نظیر فعالیت های 
گر خانواده ها بتوانند در  هنری و ورزشی عالقه مند می شوند. ا
این دوران عالقه مندی های فرزند خود را به خوبی بشناسند و 
برای آن ها ارزش قائل شوند کارهایی که امروز تنها برای تفریح 
و گذراندن زمان های خالی انجام می شوند، می توانند سکوی 
پرشی برای فرد شده و در آینده به موفقیت های بزرگ تبدیل شود.

اوقات فراغت در نوجوانان زمانی برای تقویت خانواده
برنامه ریزی برای انجام فعالیت های مشترک با نوجوان در زمان 
اوقات فراغت یکی از بهترین راه ها برای تقویت و محکم کردن 
ارتباط والد فرزندی است. همچنین شما می توانید اوقات فراغت 
نوجوان را به فرصتی برای بهبود روابط کل خانواده تبدیل کنید. 
هرچقدر ارتباط بین اعضای خانواده شما صمیمانه تر باشد و 
پیوند محکم تری بینتان برقرار شود، نوجوان احساس تعلق 
بیشتری به خانواده خواهد کرد و کمتر در روابط دوستی پرخطر 

درگیر خواهد شد.
افراد در سنین نوجوانی تمایل بسیار زیادی به گذراندن اوقات با 
دوستان خود پیدا می کنند. آن ها از این طریق به دنبال کسب 
تأیید از جانب دیگران هستند و می خواهند هویت دلخواه خویش 
را پیدا کنند. طبیعی است که فرزند شما بخواهد اوقات فراغت 
خود را با دوستانش بگذراند و بودن با آن ها را به فعالیت های دیگر 
ترجیح دهد. در این موقعیت به جای مخالفت کردن با روابط 
دوستانه فرزندتان و ایجاد تنش در خانواده تالش کنید تا دورادور 
اوضاع را مدیریت کنید و به طور غیر مستقیم نظارت های خود را بر 

اوقات فراغت در نوجوانان خود حفظ نمایید.
      منبع:هنر زندگی

موفقیت فرزند یکی از کارکنان در 
عرصه فرهنگی

موفقیت

فاطمه رحیمیان، فرزند همکار گرامی اسماعیل رحیمیان، 
شاغل درنورد سرد، موفق شد در مسابقات قرآن و معارف اسالمی 

آموزش وپرورش فوالدشهر رتبه دوم رشته احکام را کسب کند.

فاطمه رحیمیان

شادروان اصغر نواب صفوی
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 ورزش             

محمدیاسر طیب نیا گفت: ما از باشگاه فوالد مبارکه 
کنون حمایت کرده ایم و باز هم  سپاهان از گذشته تا

بیشتر از قبل حمایت خواهیم کرد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، محمدیاسر 
طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در کارگاه مدل کسب وکار فوالد 
مبارکه در مورد باشگاه فوالد مبارکه سپاهان اظهار کرد: باشگاه فرهنگی 
که  ورزشی فوالد مبارکه سپاهان، باشگاهی درجه یک در کشور است، چرا
فوالد مبارکه نیز شرکتی برتر در سطح کشور و منطقه است و همیشه انتظار 
می رفته که این باشگاه حرفه ای تر از قبل رشد کند و به جایگاه اصلی و 

واقعی خود در ورزش کشور برسد.
وی گفت: حوزه باشگاه داری در کشور ما با باشگاه داری در دنیا متفاوت 
است و ما توقع داریم باشگاه سپاهان در زمینه باشگاه داری و زمینه های 

دیگر با برنامه ریزی به زودی به باالترین سطح در دنیا برسد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: سپاهان باید مدل های 

درآمدزایی خود را قوی تر از قبل طراحی و پیاده کند. باشگاه فوالد مبارکه 
سپاهان علی رغم همه موانعی که در ورزش کشور دارد باید در بازه زمانی 
مشخصی به اهداف اقتصادی خود و دیگر اهداف از پیش تعیین شده 

که این باشگاه با عملکردی کیفی در حال فعالیت است. برسد، چرا
کید کرد: ما باید برند سپاهان را از برندی منطقه ای و ملی به برندی  وی تأ
که این برند در بسیاری از رشته ها فعال بوده  بین المللی تبدیل کنیم، چرا
و به طور مثال می تواند در بسیاری از شهرهای دیگر نیز تیم های ورزشی 
کنون فعالیت های زیادی  خود را تشکیل دهد و به فعالیت بپردازد. البته تا
برای اعتالی برند سپاهان انجام شده، ولی این فعالیت ها باید جدی تر و 

بیشتر از قبل انجام شود.
طیب نیا افزود: باشگاه فوالد مبارکه سپاهان باید مدل های کسب وکار 
خود را در جهت گسترش فعالیت های خود توسعه دهد و مسئولیت 
اجتماعی خود را نیز تقویت نماید و این فعالیت ها در جهت تقویت باشگاه 

فوالد مبارکه سپاهان انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: باشگاه فوالد مبارکه سپاهان می تواند در عرصه های 
ک، ایجاد کمپ های ورزشی و... وارد شود و با  دیگر مانند تولید پوشا
قدرت قدم بردارد. همین طور در عرصه های فرهنگی نیز باید با قدرت 

بیشتری پیش برود.
کرد: سپاهان جزو معدود  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تصریح 
باشگاه هایی است که تیم های پایه تا بزرگسال را در بسیاری از رشته ها 
دارد و در همه عرصه ها به ویژه عرصه های فرهنگی، ورزشی و در عرصه 
نوآوری و دانش بنیان با نگاهی متفاوت نسبت به دیگر باشگاه ها اقدامات 

خود را انجام می دهد.
کنون حمایت  وی متذکر شد: ما از باشگاه فوالد مبارکه سپاهان از گذشته تا
کرده ایم و باز هم بیشتر از قبل حمایت خواهیم کرد چون اعتقاد داریم 
این باشگاه باید قوی تر از قبل فعالیت های خود را انجام دهد و با قدرت 
بیشتری برای رسیدن به جایگاه واقعی خود تالش کند. عالوه بر این در 

عرصه های جدید نیز باید با قوت ورود پیدا کند.

برگزاری مرحله  نود و سوم مسابقه 

عکس ورزش در منزل

زمان تحویل کارت های امور ورزش

عالقه مندان به شرکت در مسابقه عکس ورزش در منزل   
می توانند همچون هفته های گذشته، طبق دستورالعملی که 
در صفحه ورزش شماره های پیشین آمده است، عالوه بر انجام 

تمرینات ورزشی در مراحل بعدی این مسابقه شرکت کنند.

گرامی می توانند جهت   به اطالع می رساند همکاران 
دریافت کارت RFID امور ورزش، در روزهای شنبه، دوشنبه و 
چهارشنبه هر هفته از ساعت ۹ الی 1۲ به ساختمان امور ورزش 
مراجعه کنند.شایان  ذکر است کارت قبلی نیاز به تعویض ندارد و 
همکاران محترم جهت دریافت کارت المثنی و کارت افرادی که 
به تازگی مشمول دریافت کارت شده اند می توانند در زمان های 

مقرر اقدام کنند.

اردوی تیم ملی هندبال نوجوانان با همراهی تعدادی از 
طالیی پوشان فوالد مبارکه سپاهان

رتبه سوم چهاردهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال بانوان به 
فوالد مبارکه سپاهان رسید

اردوی تیم ملی نوجوانان هندبال ایران با همراهی چند تن از باشگاه 
فرهنگی، ورزشی فوالد مبارکه سپاهان ازجمله مجید رحیمی زاده سرمربی 
تیم هندبال این باشگاه با عنوان سرمربی، محمد سیاوشی دروازه بان 
طالیی پوشان با عنوان مربی دروازه بان های تیم ملی و همچنین صابر 
حیدری از تیم بزرگساالن این باشگاه و محمد فتاحی، محمدحسن خادمی 
کادمی هندبال فوالد مبارکه سپاهان برگزار شد. و علی امیریوسفی از آ

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، در ادامه 
رقابت های هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال بانوان کشور، با 
پیروزی ۲ بر صفر فوالد مبارکه سپاهان مقابل کیان نیشابور، تیم فوتبال 
بانوان سپاهان با ۱۷ برد، ۳ باخت، ۲ مساوی و ۵۳ امتیاز رتبه سوم 
چهاردهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال بانوان را از آن خود کرد.

 ورزش              ورزش             

   خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش

برندگان مسابقه عکس ورزش در منزل

)مرحله  نود و دوم(

آغاز کالس های اوقات فراغت امور ورزش 

)تابستان 1401(

با تشکر از مشارکت شما در مسابقه ورزش در خانه،   
اسامی برندگان مرحله نود و دوم به شرح ذیل است:

رشید ایرانپور ۹4۹۷51

محسن حمزه زاده 11۲3۹۶

مرتضی قادری زفره ۹8۷0۶۷4
 

میثم مرادی قهدریجانی 84585

اطالعیه

حمایت از باشگاه فوالد مبارکه سپاهان بیشتر از قبل ادامه خواهد یافت

به مناسبت روز جهانی کارگر و به منظور بزرگداشت 
مقام شامخ شهدای صنعت مسابقات ورزشی، 
ویژه همکاران، در شرکت ورق خودرو چهارمحال 

و بختیاری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، 
حمید شجاعی مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری 
در مراسم اختتامیه مسابقات ضمن قدردانی از زحمات و تالش 
کارکنان شرکت، بر جایگاه و اهمیت ورزش به عنوان عامل حفظ 

کید کرد و همکاران را ترغیب به انجام فعالیت های  نشاط و سالمتی تأ
ورزشی نمود.

وی افزود: کارکنان شرکت به مثابه قلب و روح سازمان هستند و همدلی 
و همگرایی هرچه بیشتر میان آن ها رشد و تعالی مجموعه را به همراه 

خواهد داشت.
گفتنی است در پایان این مراسم ازنفرات تیم های اول تا سوم برادران در 
رشته ورزشی فوتسال و نفرات اول تا سوم خواهران در رشته تیراندازی با 

تفنگ بادی با اهدای جوایز تقدیر گردید.

کادمی فوتبال باشگاه  دوره دانش افزایی مربیان آ
فوالد مبارکه سپاهان با حضور مربیان روسی برگزار 

شد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، در راستای 
تفاهم نامه همکاری فیمابین دو باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و زنیت 
کادمی فوتبال باشگاه فوالد  سنت پترزبورگ، دوره جامع آموزش مربیان آ

مبارکه سپاهان با حضور مدرسانی از باشگاه زنیت برگزار شد.
کادمی فوتبال باشگاه فوالد مبارکه سپاهان که  در این دوره ۲5 مربی آ

چهار نفر از این تعداد مربیان زن باشگاه بودند در دو بخش تئوری و 
عملی حضور داشتند.

مباحث علمی در خصوص آمادگی جسمانی رده های مختلف، 
کتیکی، فیزیولوژی و مباحث مرتبط با توسعه رشد فوتبال  مباحث تا
کادمی ها بحث و تبادل نظر شد. بخش تئوری این دوره به صورت  در آ
وبینار از تاریخ دوم تا هفتم خرداد و  بخش عملی این دوره از تاریخ 
دهم تا چهاردهم خردادماه سال 1401 در کمپ صفاییه باشگاه فوالد 

مبارکه سپاهان برگزار شد.

 برگزاری مسابقات ورزشی در شرکت 
ورق خودرو چهارمحال و بختیاری

کادمی فوتبال باشگاه  فوالد مبارکه  سپاهان ارتقای دانش علمی مربیان آ

به اطالع کارکنان گرامی می رساند امور ورزش فوالد مبارکه   
در نظر دارد کالس های اوقات فراغت ورزشی خود را از تاریخ 4 
تیرماه سال جاری در بخش پسران و از 5 تیرماه در بخش دختران 
در محل مجموعه فردوس اصفهان آغاز کند. لذا همکاران گرامی 
که اقدام به ثبت رزرو نموده اند از روز یکشنبه 1401/03/۲۲ از 
گاهی از شرایط کالس ها به دفتر  ساعت ۹ تا 1۲ به منظور ثبت نام و آ
کالس های اوقات فراغت امور ورزش در مجموعه فردوس مراجعه 
کنند. جهت هماهنگی و کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

0۹010040۹۶8 تماس حاصل فرمایید.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه:

به مناسبت گرامیداشت روز جهانی کارگر انجام شد:

همکار بازنشسته محسن کیانی در مسابقات پیشکسوتان کاراته در بخش کاتا مقام اول کشور را کسب کرد.
فریبــا   دوالــی همســر کیانــوش حیــدری، شــاغل در واحــد نیــروگاه گازی، در مســابقات موی تــای شهرســتان نجف آبــاد موفــق به کســب مقام 

اول شد.
آرمیــن قاســمی، آقای حســن قاســمی، شــاغل در واحــد تعمیــرات مجتمــع فــوالد ســبا، در مســابقات انفــرادی بدمینتون اســتان اصفهــان بر 

سکوی دوم ایستاد.
تینا جعفــری، فرزند کاظــم جعفری، شــاغل در واحــد مدیریت شــهری، در رقابت هــای کاراته در بخش کاتا موفق به کســب مقام ســوم کشــور 

شد.

موفقیت همکاران و فرزندان کارکنان در میادین گوناگون ورزشی

تینا جعفری آرمین قاسمی فریبا  دوالی  محسن کیانی

موفقیت



امام رضا )علیه السالم(:
از  غم  قیامت،  روز  در  خداوند  بزداید،  را  مؤمنی  اندوه  هرکس 

دلش می زداید.
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حدیث

 فرهنــݡگــــی

خراسان در شب میالد تو، عزیزترین   
جای عالم است. عطر زعفران و گالب، عطر 
عود و اسپند، از زمین به آسمان راه می گشاید و 
تمام عرش نشینان چراغانی شهری را به هم 
نشان می دهند که خورشیدی شبانه روز در 
مبارک  چه  می کند؛  پرتوافشانی  کش  خا

سحری و چه فرخنده شبی است.
سالم بر سلطان خراسان؛ او که غبار قدمگاهش 
سرمۀ دیدگان ماست. رضا جان عمری است که 
گوشه نشین محبتم. این گوشه را به وسعت دنیا 
نمی دهم. کبوتر می گفت عاشق آسمان است. 
اما همیشه روی گنبد تو می نشست. آسمانی تر 

از شما مگر پیدا می شود؟ سالم آسمان هشتم!
یک بلیت و باز یک حال عجیب؛ پر شده از رنگ 
حرم؛ رنگ یک اذن ورود؛ رنگ یک گنبد زرد؛ 
در حیاطی با حوض؛ پر ز آب کوثر و وضو بر لب 
حوض؛ باز هم اذن ورود؛ یک قدم تا مقصود؛ در 
گهان بغض مرا می گیرد؛  همین حین میان رؤیا؛ نا
گویی انگار مشرف شده ام؛ به خودم می آیم؛ چند 

روزی به سفر هست هنوز.
که  را  بی پناهمان  دل های  آهو!  ضامن  یا 
گیتی  چون آبگینه های شکسته در پهنای 
سرگردان اند، در پای ضریح مقدست آشیان ده 
که محتاج پر کشیدن به آبی الیتناهی فطرت 

خدایی مان هستیم.

جالل تاج اصفهانی در سال ۱۲۸۲ در   
اصفهان متولد شد. پدرش شیخ اسماعیل 
معروف به تاج الواعظین بود که تا حدی با 
دستگاه های موسیقی سنتی ایرانی آشنایی 

داشت.
پدر تاج پیش از آقا جالل چند دختر داشته است. 
هنگامی که همسر باردارش دچار درد زایمان 
می گردد، عصر هنگام بوده و او ناچار بوده برای 
برنامه روضه خوانی خود خانه را ترک کند. پس به 
یکی از زنان همسایه توصیه همسرش را می کند 
و می رود. بر سبیل اتفاق، در آن روز هیچ گونه 
امکان مالی نیز نداشته است، به تعبیر دیگر به 
تمام معنی دستش تهی بوده است. ساعت 
چهار از شب گذشته که همان ده شب باشد، 
روضه هایش را برگزار کرده و متحیر است با دست 

تهی چگونه به خانه رود.
نزدیک مسجد سید بوده، بدان جا می رود و 
با خود می گوید اینک چند رکعت نماز به  جای 
می آورم، بلکه خداوند خود گشایشی در کارم 
به وجود آورد. چند رکعت نماز از سر اخالص 
می خواند و راهی خانه اش می گردد. به سر 
کوچه اش که می رسد، رفت وآمد و روشنایی 
که به  نامعمولی مشاهده می کند. هنگامی 
در خانه خود می رسد، درشکه ای را در آنجا 
مشاهده می کند. داخل خانه می شود، چراغ ها 
روشن است و بوی غذای مطبوع فضای خانه را 
گرفته و چند تن از زنان به دور همسرش هستند 
و ظواهر نشان می دهد که مولود جدید به دنیا 

آمده است.
و  موجر  که  می شود  معلوم  بررسی  از  پس 
صاحب خانه آن شب حسابرس خود را برای 
وصول پول اجاره خانه به در خانه شیخ اسماعیل 
فرستاده بوده است. وقتی او دق الباب می کند، 
یکی از زنان همسایه با عصبانیت به او می گوید: 
ای ازخدابی خبر! این زن در حال زایمان است 
و شوهر او هم به دنبال روضه خوانی و به دست 
گر به فریاد این  آوردن یک لقمه نان است. حال ا

که با نام آتشکده  آتشگاه اصفهان   
اصفهان نیز شناخته می شود، از کهن ترین 
یادگارهای تاریخی دوره ساسانی است. نام 
اصلی این آتشکده دژ مهربین بوده است و 
حال مردم به آن قلعه ماربین نیز می گویند.
آتشگاه اصفهان بر بلندای 100 متری کوه آتشگاه، 
کیلومتری غرب  و هشت  ماربین  در بخش 
اصفهان قرار دارد. این مکان در قسمت جنوبی 
از  کیلومتری  دو  فاصله  با  خمینی شهر، 
منارجنبان و در قسمت شمالی بزرگراه اصفهان-
نجف آباد واقع شده است. از باالی این کوه 
شاهد چشم اندازی زیبا از چهارسوی شهر، 

باغ ها و کشتزارهای اطراف خواهید بود.
بررسی ها نشان می دهند قدمت این بنا به قرن 
ششم پیش از میالد بازمی گردد و در قرن سوم 
میالدی، به محلی برای برپایی آتش جاودان 
تبدیل شده است. در متون کهن از آن با نام دژ 
مهرین یاد کرده اند و اشارات بسیار به فرهنگ و 
تمدن دیرینه شهرک باستانی مهرین و ماربین، 

نشانگر قدمت و اصالت این بناست.

آقای مهربان

جالل الدین تاج 
اصفهانی

تشگاه آ

مناسبت

مشاهیر

گردشگری

شهید

روحانـــی  ســـعیدی  محمدرضـــا  ســـید 
شـــیعه و از مبـــارزان سیاســـی انقـــالب اســـالمی 
بـــود. وی از حامیـــان امـــام خمینـــی)ره( در مبـــارزه 
کـــه دســـتگیر، زندانـــی  بـــا حکومـــت پهلـــوی بـــود 
شـــهادت  بـــه  نهایـــت  در  و  شـــد  شـــکنجه  و 

رسید.
ســـید محمدرضـــا ســـعیدی در ۲ اردیبهشـــت ســـال 
ــد.  ــد شـ ــهد متولـ ــان« مشـ 1308 شمســـی در »نوقـ
کودکـــی مـــادرش را از دســـت داد. پـــدرش ســـید  در 
ــود. پـــس  ــه بـ ــاظ منطقـ ــون و وعـ ــد از روحانیـ احمـ
گذرانـــدن دروس ابتدایـــی نـــزد پـــدر، تحصیـــل  از 
کـــرد و در ســـال  رســـمی حـــوزه را در مشـــهد آغـــاز 
1330 شمســـی بـــرای ادامـــه تحصیـــل بـــه قـــم رفـــت.
ســـعیدی در اواخـــر دهـــه ســـی بـــرای یـــک ســـفر 
تبلیغـــی بـــه خوزســـتان رفتـــه بـــود و در خســـروآباد 
کـــرد  آبـــادان انتقاداتـــی بـــه حکومـــت پهلـــوی وارد 
کـــه باعـــث شـــد تـــا وی مدتـــی زندانـــی شـــود. پـــس 
از  ســـعیدی  بروجـــردی،  آیـــت اهلل  درگذشـــت  از 
ـــود.  مطرح کننـــدگان مرجعیـــت امـــام خمینـــی )ره( ب
بـــا  )ره(  خمینـــی  امـــام  مخالفـــت  جریـــان  در  وی 
ـــالب  ـــی«، »انق ـــی و والیت ـــای ایالت ـــه انجمن ه »الیح
ســـفید« و الیحـــه مصونیـــت قضایـــی مستشـــاران 
نظامـــی آمریـــکا )کاپیتوالســـیون( از حامیـــان امـــام 

خمینـــی )ره( بـــود. او در زمـــان واقعـــه 15 خـــرداد 
کویـــت بـــود و پـــس از اطـــالع  134۲ در ســـفر تبلیغـــی 
کشـــتار مـــردم  از ایـــن حادثـــه، طـــی یـــک ســـخنرانی 
کـــرد.  و دســـتگیری امـــام خمینـــی )ره( را محکـــوم 
پـــس از تبعیـــد امـــام خمینـــی )ره( بـــه ترکیـــه، او بـــه 
همـــراه تعـــدادی از فضـــالی حـــوزه قـــم در نامـــه ای 
بـــه هویـــدا در 30 مهـــر 1344 خواســـتار بازگردانـــدن 
وی بـــه ایـــران شـــدند. ســـپس ســـعیدی بـــه عـــراق 
ـــام  ـــه ام ک ـــود  ـــد ب ـــت. او معتق ـــرف رف ـــف اش ـــه نج و ب
را بایـــد بـــه حـــوزه علمیـــه نجـــف شناســـاند. وی در 
یکـــی از مـــدارس علمیـــه در چنـــد جلســـه بـــه معرفـــی 

ــام خمینـــی )ره( پرداخـــت. امـ
ســـعیدی در ســـال 1344 ش بـــه دعـــوت اهالـــی 
ــهر  ــن شـ ــه ایـ ــران بـ ــوب تهـ ــی در جنـ ــه غیاثـ منطقـ
را در مســـجد  فعالیـــت خـــود  و  کـــرد  نقل مـــکان 
موســـی بـــن جعفـــر )ع( ادامـــه داد. تأســـیس حـــوزه 
کالس بـــرای بانـــوان، تشـــکیل  علمیـــه، تشـــکیل 
تأســـیس  و  نهی از منکـــر  و  امربه معـــروف  گـــروه 

بـــود. آن دوره  او در  فعالیت هـــای  از  کتابخانـــه 
ک  شـــهید ســـعیدی در یکـــی از بازجویی هـــای ســـاوا
ـــزه  ـــالم و انگی ـــود را اس ـــای خ ـــی دیدگاه ه ـــع اصل منب
اصلـــی اش بـــرای مبـــارزه بـــا رژیـــم شـــاه را ترویـــج 
دیـــن و احـــکام الهـــی اعـــالم می کنـــد. وی رژیـــم شـــاه 

سعیدی محمدرضا  سید 

معرفی کتاب

نویسنده:
ویلیام اچ. مک ریون
ترجمه:
گازر حسین 
ناشر:
کوله پشتی

کــن« بــه  کتــاب »تخت خوابــت را مرتــب 
کــه  کوچــک، ولــی مهمــی اشــاره می کنــد  نــکات 
ممکــن اســت زندگــی شــما و حتــی دنیــا را تغییــر 

دهد.
کــه  کوتــاه اســت  کتــاب شــامل ده درس  ایــن 
کار خــود  نویســنده در طــول دوران زندگــی و 
را  کوتاهــی  متــن  فصــل  هــر  اســت.  آموختــه 
همیــن  از  یکــی  حــاوی  کــه  می شــود  شــامل 
کوتاهــی  داســتان  همچنیــن  و  درس هــا 
نظــم،  بــا  کــه  اســت  افــرادی  از  یکــی  دربــاره 
پشــتکار، شــرافت و شجاعتشــان الهام بخــش 

بوده انــد. نویســنده 
آمــده  کتــاب  جلــد  پشــت  متــن  از  قســمتی  در 
کــه زندگــی، ســخت و  اســت: همــه مــا می دانیــم 
کارهایــی  گاهــی بــا انجــام  طاقت فرساســت؛ ولــی 
دســت  نتیجــه ای  بــه  می تــوان  پیش پاافتــاده 
کــه زندگــی را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. عمــل  یافــت 
کــردن تختخــواب  بســیار ســاده ای ماننــد مرتــب 
نیــروی  روز  یــک  شــروع  بــرای  می توانــد  هــم 

انگیزشــی شــگفت آوری داشــته باشــد و رضایتــی 
ــان رســاندن یــک روز خــوب  ــه پای ــرای ب ــی ب درون
کنــد. بــرای تغییــر جهــان، اول  برایمــان فراهــم 

کــن . تخت خوابــت را مرتــب 
بیــان  کتــاب  ایــن  در  کــه  مطالبــی  و  نکته هــا 
بســیار  و  ســاده  اول  نــگاه  در  شــاید  می شــود 
کتاب هــای موفقیــت باشــد، امــا  ــب  شــبیه مطال
نــکات آن در ایــن  کتــاب و  تفــاوت اصلــی ایــن 
کــه نویســنده خــودش همــه ایــن نــکات  اســت 
گــر  ا اســت.  کــرده  زندگــی  آن هــا  بــا  و  رعایــت  را 
کوچــک، خوش خــوان و  کتــاب  بــه دنبــال یــک 
کــه تلنگــری بــرای شــما باشــد  تأثیرگــذار هســتید 
را  کــن«  مرتــب  را  »تخت خوابــت  کتــاب  حتمــا 

بخوانیــد.
بــه  کــن«  مرتــب  را  »تخت خوابــت  کتــاب  پیــام 
بــه فــردا  کار امــروز را  طــور خالصــه ایــن اســت: 
کنیــد تــا در زندگــی بــه  کســی را پیــدا  نگذاریــد. 
احتــرام بگذاریــد.  بــه همــه  کنــد.  کمــک  شــما 
مرادتــان  وفــق  بــر  همیشــه  زندگــی  کــه  بدانیــد 
می خوریــد،  شکســت  اوقــات  گاهــی  و  نیســت 
دشــواری  بــا  مقابلــه  در  کنیــد.  ریســک  ولــی 
کنیــد؛  مقابلــه  زورگویی هــا  بــا  باشــید؛  قــوی 
هرگــز  و  بکشــید  بــاال  را  شکســت خورده ها 
کارهــا را انجــام دهیــد،  گــر ایــن  تســلیم نشــوید. ا
می توانیــد زندگــی خــود را بــه شــکلی بهتــر تغییــر 

را! دنیــا  و شــاید حتــی  دهیــد 
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کن مغز استخوانتخت خوابت را مرتب 

معرفی فیلم

»مغز استخوان« دومین فیلم بلند داستانی حمیدرضا قربانی 
بعد از »خانه ای در خیابان چهل ویکم« محسوب می شود. فیلم اول 
حمیدرضا قربانی اثر درخور توجهی به شمار نمی آید، اما نکاتی در 
»مغز استخوان« وجود دارند که می توانند بعد از پایان فیلم در ذهن 

گر باقی بمانند. تماشا
»مغز استخوان« ماجرای زنی به  نام بهار را روایت می کند که فرزندی 
به  نام پیام از ازدواج اولش دارد و حاال با همسر دومش )حسین( در 
حال زندگی است. وقتی مشخص می شود که پیام به بیماری سرطان 
مبتال است، بهار بر سر دوراهی بزرگی قرار می گیرد که گذار او را به همسر 

سابقش می اندازد...
فیلم »مغز استخوان« از دستمایه ای جسورانه بهره برده و سعی می کند 
قصه اش را درست تعریف کند و به سراغ پمپاژ شعارهای ُمد روز، به جای 
روایت یک ماجرای پرکشش نرود. تا همین جا می توان گفت این فیلم 
در مقیاس سینمای سال های اخیر ایران جایگاه کم وبیش قابل قبولی 

پیدا می کند.
»مغز استخوان« مقدمه چینی معقولی دارد و می تواند ما را با زنی همراه 
کند که با یک بحران اساسی روبه رو شده است. تا جایی که فیلم روی 
خط اولیه داستانی متمرکز است، می توان آن را اثری قابل قبول و 
حساب شده دانست؛ اما از میانه های کار، یک خط داستانی جدید 
پیش کشیده می شود: تالش یک نفر برای آزادی برادرش از زندان. این 
خط البته به تمامی جدا از خط اصلی داستانی نیست، اما می توانست 
گیرد، اما خط جدید داستانی آن قدر  زیرمجموعه خط اصلی قرار 
کید قرار می گیرد که به جای تبدیل به یک پی رنگ فرعی برای  مورد تأ
گانه تبدیل  شاخ وبرگ دادن به خط اصلی، خود به یک خط کلیدی جدا
می شود. نتیجه این است که عمال یکی از این دو خط داستانی نیمه کاره 
رها می شود و خط دیگر هم پرداخت و پایان بندی متقاعدکننده ای 
ندارد. این مشکل همچنین مانع عمق یافتن شخصیت ها می شود. 
آنچه می توانست این مشکل را حل کند، تمرکز بر شخصیت اصلی و 
افشای تدریجی ابعاد تازه ای از شخصیت او هم زمان با پیشرفت داستان 
کتفا به تصویری است  بود؛ اما اتفاقی که در »مغز استخوان« می افتد ا
که در نیمه اول از شخصیت اصلی به دست آورده ایم؛ تصویری که البته 
در همین حالت فعلی هم پیچیده تر از برخی فیلم های پرادعاست، 
اما جای زیادی برای پیچیده تر شدن دارد. به همین دلیل، »مغز 
استخوان« ناقص به نظر می رسد و این مشکل صرفا به خاطر پایان بندی 
فیلم نیست، بلکه به واسطه اشتباه استراتژیک سازندگان فیلم در 
خ داده است. با این وجود، مصالح اولیه و پرداخت فیلم در  نیمه دوم ر
نیمه اول آن قدر مایه دارد که بتوان »مغز استخوان« را نمونه ای نسبتا 
پذیرفتنی در میان درام های پرتعداد اجتماعی سال های اخیر سینمای 

ایران قلمداد کرد.
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را رژیمـــی ظالـــم، مـــروج فســـاد و بی عفتـــی در جامعـــه و نابودکننـــده 
اســـالم و مظاهـــر دینـــی در جامعـــه می دانســـت. روحانیـــون را هـــم 
کـــه همـــواره در مقابـــل  ـــرد  حافظـــان و مروجـــان دیـــن قلمـــداد می ک
ظلـــم می ایســـتند. جدایـــی انداختـــن بیـــن مـــردم و روحانیـــت را نیـــز 

ــمنان می دانســـت. ــای دشـ از توطئه هـ
کنسرســـیوم ســـرمایه گذاری  ســـعیدی پـــس از اعـــالم خبـــر مربـــوط بـــه 
کـــرد و آن  آمریـــکا در ایـــران در اردیبهشـــت 134۹، بـــا آن مخالفـــت 
کاپیتوالســـیون دانســـت  کـــو و  را مصیبتـــی بزرگ تـــر از نهضـــت تنبا
ک در 11  و در ایـــن خصـــوص نامه هایـــی بـــه علمـــا نوشـــت. ســـاوا
ـــدان  ـــرد. وی پـــس از شـــکنجه در زن ک خـــرداد 134۹ وی را دســـتگیر 
»قزل قلعـــه« در شـــب ۲1 خـــرداد 134۹ در 41 ســـالگی بـــه شـــهادت 

رســـید.
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والدت امام رضا )علیه السالم( در یازدهم ذی القعده 
سال 148 هجری، مدینه حال و هوایی دیگر داشت 
و نه تنها در زمین، بلکه از آسمان هم صدای تهنیت 
گفتن مالئک به گوش می رسید و شکوفا شدن غنچه 
دیگری از گل های بوستان والیت را که فضای عالم را 

معطر ساخته بود بشارت می داد.
تو را در زمستان های سرما و سکوت، صدا کرده ام. 
با دستانی از حاجت و در بهاری از اجابت، غوطه 
و  می کنم  مرورت  توس،  تا  مدینه  از  خورده ام. 
ثانیه های سترگ والیتت را می ستایم. تو هشتمین 

ستاره ای در آسمان فیروزه و لبخند. 
ای آنکه زمین، ریشه علوی ات را بر خویش می بالد و 
آسمان، شاخه های هاشمی ات را به تحسین، ستاره 
می پاشد؛ ای آن که ابهت بی بدیلت، تاروپودمان را به 
سکوت می خواند؛ و زمزمه نامت وسیعمان می کند؛ 
ما را بخوان به بلندای افق دریایی ات و از انزوای 
کبوتران حرمت  کن.  این همه تاریکی، رهایمان 
هرکدام برگی هستند از کتاب کرمت که پرکشان از 
باالی سرم می روند و با زبان بی زبانی شان با من 
رازها می گویند. ما بهشت خود را یافتیم، تو فکری به 

حال خود کن!

خانواده نمی رسید، در این حیص و بیص، مطالبه 
مال االجاره از آن ها نکنید. آن شخص منقلب می شود 
و بالفاصله برمی گردد و به زوجه صاحب خانه که از 
تجار و اشرف اصفهان بوده، ماجرا را می گوید. آن زن 
که باایمان و اهل شفقت و احساس بوده، دستور 
می دهد درشکه را آماده می کنند و یک قابله و هرچه 
غذای مطبوع در خانه بوده برمی دارد و به سرعت به 
خانه شیخ می روند. همسر شیخ با کمک قابله وضع 
حمل می کند و پسری به دنیا می آید که بعدها مرد 

نام آور آواز ایران می شود.
آن زن صاحب خانه ثروتمند می ایستد و از زنان 
همسایه که اطراف زائو بودند و کمک می کردند، با 
غذای گرم پذیرایی می کند و چند سکه طال در کنار 
مولود قرار می دهد. شیخ اسماعیل از این ماجرا و 
عنایتی که از طرف حق به او و خانواده اش شده اشک 

شوق می ریزد.
جالل در ده سالگی نزد پدر و استادانی چون سید 
عبدالرحیم اصفهانی، نایب اسداهلل، میرزا حسین 
عندلیب،  حسین  میرزا  )خضوعی(،  ساعت ساز 
حبیب شاطرحاجی به دانش اندوزی پرداخت. 
بعدها از سال 131۹ همکاری با رادیو را آغاز کرد و از 
13۲8 به همکاری با رادیواصفهان پرداخت و ضمن 

خوانندگی، سرپرست نوازندگان رادیو اصفهان شد.
جالل تاج اصفهانی در رادیو اصفهان به اجرای 
کبرخان نوروزی و برنامه آموزش  برنامه هایی با تار ا
گوشه های دستگاه های موسیقی ایرانی پرداخت. 
از ماندگارترین آثارش می توان به آتش دل اشاره کرد. 
گردان او محمدرضا شجریان، حسین  ازجمله شا
خواجه امیری، علی اصغر شاهزیدی، سید رضا 
طباطبایی کربکندی، علیرضا افتخاری، مرتضی 
شریف، ناصر یزدخواستی، رضا قرنیان اصفهانی و 
حمیدرضا نوربخش و محمدتقی سعیدی والشانی 

را می توان نام برد.
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آثار باقی مانده از بنا نشان می دهد این سازه دارای 
کنون فقط دوطبقه از آن  پنج طبقه بوده است که ا
دیده می شود. آثاری از ستون های بلند و محکم از 
میان کوه تا اتاقک باالی کوه و اتاق های متعدد دیگر 

استوار روی آن ستون ها نیز قابل مشاهده است.
کوه واقع  که آتشگاه در محیطی باز و روی  ازآنجا
شده است و برای دسترسی به آن نیازمند صعود از 
کوه هستید، بهترین زمان برای بازدید از آن فصل 
که گرمای تابستان یا سرمای پاییز و  بهار است؛ چرا
زمستان می توانند آزاردهنده باشند. به خصوص 
ماه های اردیبهشت و خرداد به دلیل وجود هوای 
معتدل و مطبوع و محیط کم وبیش خلوت تر نسبت 
به عید، بهترین زمان بازدید از آتشگاه اصفهان است. 
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