
سرمایه گذاری فوالد مبارکه در طرح 
بهینه سازی مصرف گاز خانگی و صنعتی 

الگویی برای استان های کشور

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گاز 
استان اصفهان تصریح کرد:

مدیرکل گمرکات اصفهان:

با تعریف مسیر   آبی،  کاالهای
 وارداتی و صادراتی فوالد مبارکه
 بدون معطلی ترخیص می شوند

تثبیت جایگاه ایران در بین 10 
تولیدکننده  برتر جهان با عملکرد 

درخشان گروه فوالد مبارکه
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هفته دفاع مقدس گرامی باد
مقاممعظمرهبری)مدظلهالعالی(:

اینجنگهشتسالهوایندفاعمقدس
ازبزرگترینافتخاراتملتایرانبود

یادداشت مدیر مسئول
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حماسه دفاع مقدس، جنگی ظالمانه، نابرابر و منحصربه فرد در تاریخ و 
قرون اخیر است که طی آن، نظامی نوپا توانست در مقابل همه ابرقدرت های 
کند و طی آن، ملت مقاوم ایران ازخودگذشتگی ها و  جهانی ایستادگی 
شگفتی های بسیاری در همه عرصه ها و به ویژه عرصه های نظامی، سیاسی 
و بین المللی رقم زد که همه این ها سرفصلی تازه در جهاد، ایثار، مقاومت و 

خوداتکایی در تاریخ این میهن ثبت کرد.
هفته دفاع مقدس، فرصت مغتنمی برای گرامیداشت پرافتخارترین و مهم ترین 
پایداری ملت ایران در مقابله با خصم و تعرض به عزت، حریم و کیان دین اسالم و 
میهن ایران بوده است که برکات و دستاوردهای این حماسه برای میهن و نظام 
که این جهاد مردمی، ستون های نظام مقدس  اسالمی انکارناشدنی است؛ چرا

جمهوری اسالمی را مستحکم تر کرد.
رزمندگان اسالم با مجاهدت، شجاعت، ایثار و استقامت مثال زدنی خود، 
صحنه هایی را خلق کردند که بعد از گذشت 14 قرن، قیام اباعبداهلل الحسین )ع( 
و حادثه کربال را تداعی نمود و »کل یوم عاشورا و کل ارض کربال« را به منصه ظهور 
رساند.در ابتدای دفاع مقدس ، رزمندگان اسالم در جبهه های مختلف از جان 
و مال خود گذشتند تا از انقالب اسالمی حفاظت و حراست کنند و در آن میان، 
جهادگرانی هم بودند که همت خویش را در عرصه صنعت به کار گرفتند و ضمن 
پشتیبانی از خط مقدم، سنگ بنا و خشت بزرگ ترین واحد صنعتی کشور را بنیان 
نهادند. عده ای از این رزمندگان نیز راهی جبهه های حق علیه باطل شدند و با نثار 

خون خود، نهال نظام و انقالب را آبیاری کردند.

شرکت فوالد مبارکه در برهه های حساس انقالب اسالمی، بارها و بارها همبستگی 
خود با آرمان های حضرت امام خمینی )ره( و نظام مقدس جمهوری اسالمی را 
نشان داده و در حماسه دفاع مقدس، شهادت 19 نفر از کارکنان و کارگران این شرکت 
در جبهه های حق علیه باطل گواه این مدعاست که خدمت گزاران این صنعت 

برای خدمت به اسالم و میهن از هیچ تالش و ایثاری فروگذار نمی کنند. 
 42 سال از آغاز حماسه دفاع مقدس می گذرد و این جنگ هشت ساله با تقدیم
 21۳ هزار شهید، 14۰ هزار جانباز، ۳2۰ هزار مجروح و 4۰ هزار نفر آزاده با حفظ تمامیت 
ارضی  ایران اسالمی خاتمه یافته است، اما تجاوز خصم در حوزه های نظامی، 
امنیتی، اقتصادی و فرهنگی همچنان ادامه دارد؛ آن چنان که در سال های اخیر 
فشارهای مختلف اقتصادی و تحریم های ظالمانه و کمرشکن، معیشت و اقتصاد 

خانواده های ایرانی را هدف گرفته است.
سخن همه کارشناسان، دغدغه مندان و دلسوزان نظام اسالمی به ویژه رهبر فرزانه 
انقالب این است که تنها راه برای مقابله با تعرضات دشمن، اعتقاد به کار جهادی و 
انقالبی، اتکا به توان، دانش، تخصص و مهارت داخلی و رونق تولید است و در این 
میان، شرکت فوالد مبارکه همواره در همین مسیر گام برداشته است. توفیقات 
شرکت در عمل به منویات مقام معظم رهبری در عرصه تولید، خودکفایی، تأمین 
نیازهای صنایع پایین دست، صادرات و ارزآوری، متأثر از همین نگاه و اراده در 
تمامی بخش هاست. این شرکت به خود می بالد که در جبهه اقتصادی همواره 
حافظ منافع مردم و نظام اسالمی بوده و در نبرد اقتصادی در مواجهه با تحریم ها 

و محدودیت ها نیز در خط مقدم در حال پایداری است. 

تجلی اراده رزمندگان اسالم
 دیروز در جبهه دفاع مقدس، امروز در جبهه تولید
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کی شد »تجلی« برنده گواهی کشف عناصر مهم نادر خا
گذاریگواهیکشفمحدودهمروستباختریگردید. کتشافاتمعدنیکشور،شرکتتجلیبرندهوا براساسنامهسازمانزمینشناسیوا

کسب استاندارد آزمایشگاه مرکزی دولت عراق برای دو محصول میلگرد گروه ملی صنعتی فوالد ایران
شرکتگروهملیصنعتیفوالدایرانتأییدیهاستانداردمحصولمیلگردBS4449تولیدیکارخانهنوردکوثرراازآزمایشگاهمرکزیدولتیکشورعراقاخذکرد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ 
قانون اساسی، سیاست های کلی برنامه هفتم را که پس 
از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت 
پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، به 
سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس 

ستاد کل نیروهای مسلح ابالغ کردند.
متن نامه رهبر انقالب اسالمی و سیاست های ابالغی برنامه 
پنج ساله هفتم در بخش های اقتصادی و علمی و فناوری به 

این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

سیاست های کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی »پیشرفت 
اقتصادی توأم با عدالت« تعیین شده است، ابالغ می گردد:

از اعضای محترم به ویژه رئیس مکرم مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و نیز دبیرخانه آن که با فعالیت فشرده و 
کمیسیون  و  مجمع  صحن  جلسات  در  فراوان  کوشش 
هفتم  برنامه  کلی  سیاست های  پیش نویس  ذی ربط، 
را موردبررسی قراردادند و نظرات خود را در این زمینه به 

این جانب ارائه کردند، تقدیر و تشکر می کنم.
مشارکت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه قضائیه و سایر 

ارکان نظام نیز شایسته تقدیر است.
تهیه و تصویـب قانـون برنامه هفتـم بر پایـه این سیاسـت ها و 
اجـرای دقیـق و مسـئوالنه آن، گامـی دیگـر در تحقـق اهـداف 
نظام مقدس جمهوری اسـالمی ایران خواهـد بود همچنان 
کـه نظـارت فعـال هیئـت عالـی نظـارت مجمـع تشـخیص 
کلـی برنامـه،  مصلحـت، بـه حسـن اجـرای سیاسـت های 

کمـک خواهـد کـرد.
شایسته است برخی از راه های تحقق سیاست ها و الزامات 
مالی و شاخص های کمی که در پیشنهادهای مجمع است و 
در مجموعه سیاست های ابالغی مذکور نیست، در حد وسع 

و امکانات دولت در تهیه الیحه موردتوجه و عمل قرار گیرد.
سید علی خامنه ای
۲۰ شهریور ۱۴۰۱

بسم اهلل الرحمن الرحیم
سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم

اقتصادی:
رعایت  با  هفتم  برنامه  اصلی  اولویت  و  کلی  هدف  ـ   1
سیاست های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت 
با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین 
کید بر افزایش بهره وری کل عوامل تولید )منابع  می شود با تأ

انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت(.
2 ـ   ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز و تک رقمی 
کردن تورم طی پنج سال و جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات 
از  و جذابیت زدایی  مولد  فعالیت های  به سمت  بانکی 

فعالیت های غیرمولد.
۳ـ    اصالح ساختار بودجه دولت از طریق:

•احصا و شفاف سازی بدهی ها و تعهدات عمومی دولت و 
مدیریت و تأدیه بدهی ها.

•واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از 
کسر بودجه.

گذاری  ح های عمرانی نیمه تمام با وا •تعیین تکلیف طر
از طریق مشارکت دادن بخش های خصوصی و عمومی 

غیردولتی در طرح های عمرانی انتفاعی.
•شفاف سازی و ضابطه مند نمودن درآمدها و هزینه های 

شرکت نفت و سایر شرکت های دولتی در بودجه.
4ـ  ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات 
به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه های 
مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش 
کید بر رونق تولید  هدایت و تنظیم گری مالیات در اقتصاد با تأ

و عدالت مالیاتی.
۵ ـ   استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه های 
امدادی، حمایتی و بیمه ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل 

به منظور ارائه عادالنه خدمات.
علمی،فناوریوآموزشی:

کمیت ملی و صیانت از ارزش های اسالمی- 6ـ    برقراری حا
ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی 
اطالعات و تأمین محتوا و خدمات متناسب و ارتقاء قدرت 
کید بر مقاوم سازی و  سایبری در تراز قدرت های جهانی با تأ

امنیت زیرساخت های حیاتی و کالن داده کشور.
7 ـ افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و 
تجاری سازی آن ها به ویژه در حوزه های اطالعات و ارتباطات 

و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی های نو و تجدید پذیر.

درمحضر والیت

خـبــــــــــــــــــر

  ابالغ سیاست های کلی برنامه هفتم 
با اولویت پیشرفت اقتصادی 

توأم با عدالت

یاسر حاجی حیدری
مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید

محی الدین اتحاد توکل
 رئیس برنامه ریزی و کنترل تولید ناحیه نورد گرم

گام مؤثر دیگر فوالد مبارکه در راستای رضایتمندی مشتریان؛

تحویل به موقع سفارش ها یکی از عوامل مهم در 
که دست یابی به آن در  رضایت مشتریان است 
ِگرو داشتن فرایندهای دقیق در برنامه ریزی تولید، 
فروش، تولید و همچنین اجرای دقیق این فرایندها و بهبود مستمر و 
به روزرسانی آن هاست. میزان رضایت مشتریان از تحویل به موقع 
به صورت مرتب در قالب نظرسنجی پایش می شود، ولی برای 
اندازه گیری میزان خوش قولی، شاخص های متعددی وجود دارد 
که پرکاربردترین آن ها ضریب خوش قولی است که از تقسیم وزن 
سفارش های به موقع تحویل شده مربوط به یک بازه زمانی مشخص 

به کل وزن سفارش های آن بازه زمانی به دست می آید.
گفت وگوی خبرنگار فوالد با دو تن از کارشناسان قسمت برنامه ریزی 
و کنترل تولید درباره اهمیت خوش قولی و چگونگی دست یابی فوالد 
مبارکه به این میزان رشد در این زمینه پیش روی شما خوانندگان 

محترم خبرنامه است.
یاسرحاجیحیدری،مدیربرنامهریزیوکنترلتولید

اهمیتخوشقولیدرفضایکسبوکارامروزراچگونه
ارزیابیمیکنید؟

 خوش قولی به دلیل اهمیت فوق العاده آن ازجمله شاخص های عملکرد 
سازمان هاست که به جزء بدیهی کیفیت ارائه خدمات تبدیل شده 
است، یعنی صحبت از کیفیت ارائه کاال و خدمات یک سازمان بدون 
اشاره به انجام سفارش مشتری در موعد مقرر بی معناست؛ به همین 
دلیل امروزه تحویل به موقع به نوعی یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار 
است و به شرط حیات آن ها بدل شده است. شرکت هایی می توانند در 
فضای شدید رقابتی دوام بیاورند و رشد کنند که قادر باشند تعهدات 
خود را در وهله اول به موقع و بعد از آن در کوتاه ترین زمان نسبت به 

رقبا انجام دهند.
عواملمؤثربرخوشقولیوتحویلبهموقعراچه

میدانید؟
مانند دیگر موارد می توان این عوامل را به دو دسته درون و برون سازمانی 
تقسیم بندی کرد. عوامل برون سازمانی که ناشی از محیط بیرونی مانند 

کمیتی، محدودیت های ترافیکی  قوانین باالدستی، سیاست های حا
و حمل ونقلی در بعضی از برهه ها، محدودیت های تأمین مواد اولیه 
و انرژی و...  می شوند، در حیطه تصمیم گیری و اثرگذاری مستقیم ما 
نیستند؛ ولی ما می توانیم با پیش بینی روندهای محتمل هریک از این 
عوامل و اتخاذ استراتژی های مناسب در صورت وقوع هریک، اثر منفی 
آن ها را در دست یابی به خوش قولی مطلوب به حداقل برسانیم. در مورد 
عوامل داخلی اوال باید عرض کنم خوش قولی در تحویل  شاخصی است 
که همه فرایندهای  که وضعیت کلی یک سازمان را نشان می دهد؛ چرا
سازمان باید دقیق، به روز و کارآمد باشند تا به تحویل به موقع منجر 
شود، اما فرایندهایی که مستقیما بر آن تأثیرگذارند فرایند برنامه ریزی 
تولید، حمل محصوالت، تولید و فروش هستند. دقت بفرمایید که 
وقتی صحبت از چهار فرایند می شود، این امر منحصر به چهار قسمت 
نیست و شامل همه قسمت هایی می شود که در این فرایندها درگیرند. 
پس از اینجا اهمیت تعریف و اجرای دقیق و همچنین بهبود مستمر و 

به روزرسانی این فرایندها مشخص می شود.
بهلزومبهبودهااشارهکردید؛بهبودهایفرایندیراکهدر

زمینهافزایشتحویلبهموقعمیتوانندمؤثرباشندچهمیدانید؟
 ما در سال های اخیر در قسمت برنامه ریزی و کنترل تولید تالش های 
بسیاری چه در زمینه به روزرسانی فرایندها با به کارگیری الگوریتم ها 
و روش های نوین برنامه ریزی و چه در زمینه بهبودهای مستمر 
 IPSO (Integrated Planning & انجام دادیم. نمونه اصلی آن پروژه
Scheduling Optimizer( است که هم زمان با تغییر سیستم های 
کنون بخش های عمده ای از آن در  اطالعاتی شرکت تعریف شد و هم ا
حال کار است. این پروژه شامل الگوریتم های پشتیبانی تصمیم است که 

برنامه ریزی تولید را در ساختن تصمیمات بهتر یاری می کند.
 البته در بقیه بخش ها نیز فعالیت های شایان و قابل توجهی انجام شده 
است که از آن جمله به افزایش کمیت و کیفیت تولید در برخی از نواحی 
تولیدی می توان اشاره کرد، ولی نکته ای که جا دارد به آن اشاره کنم لزوم 
داشتن شاخصی است که کل سیکل چرخه سفارش از زمان دریافت 
درخواست مشتری تا تسویه حساب آن را پایش کند. طبق رصدهایی که 

ما از بهترین شرکت های جهانی داشتیم، این شرکت ها برای مدت زمان 
کتور تا تسویه حساب سفارش های خود شاخص تعریف  صدور پیش فا
کرده و در حداقل کردن آن در حال رقابت هستند. این موضوع به آن ها 
امکان می دهد خود را در بازار به عنوان شرکتی که در حداقل زمان به 
نیاز مشتریان پاسخ می دهد معرفی کنند؛ البته رسیدن به این سطح 
مستلزم آن است که متکی بر سیستم دقیق پیش بینی نیاز مشتریان 
باشیم و بسیاری و یا حتی همه فرایند تولید را قبل درخواست مشتری 

پیش بینی کرده باشیم.
محیالدیناتحادتوکل،رئیسبرنامهریزیوکنترلتولید

ناحیهنوردگرم
درفوالدمبارکهازچهشاخصیاشاخصهاییبرایپایش

خوشقولیاستفادهمیشود؟
در دنیا از شاخص های متعددی برای پایش خوش قولی استفاده 
می شود که پرکاربردترین آن ها که ما نیز استفاده می کنیم، ضریب 
خوش قولی است که از تقسیم وزن سفارش های به موقع تحویل شده 
مربوط به یک بازه زمانی مشخص به کل وزن سفارش های آن بازه 
زمانی به دست می آید. در فوالد مبارکه چون قسمت تولید و آماده سازی 
محصول در معاونت بهره برداری و حمل آن در معاونت فروش صورت 
می گیرد، این شاخص را به دو زیر شاخص ضریب خوش قولی تولید و 
ضریب خوش قولی حمل شکسته ایم، به گونه ای که ضریب خوش قولی 

تحویل حاصل ضرب و این دو زیر شاخص خواهد بود.
وضعیتخوشقولیتحویلمحصوالتگرمفوالدمبارکه

طیسالجارینسبتبهسالگذشتهچگونهبودهاست؟
بحمداهلل با تالش همه همکاران و به کارگیری سیستم های جدید، 
که ضریب  در این زمینه بهبود چشمگیری داشته ایم؛ به گونه ای 
خوش قولی تحویل محصوالت گرم شرکت که در سال 1۳99 به میزان 
42.7 درصد بود، از نیمه دوم سال 14۰۰ با انجام فعالیت هایی که به آن 
اشاره شد، در سال 14۰۰ به۵۸.9درصد افزایش یافت و براساس اطالعات 
نمودار زیر، در سه ماهه گذشته با افزایش چشمگیری به 94.7، 9۸.۳ و 

9۳.۳ درصد نیز افزایش یافته است.

افزایش  چشمگیر خوش قولی
یان   تحویل محصوالت گرم فوالد مبارکه به مشتر

گزارش انجمن جهانی فوالد نشان می دهد میزان 
تولید فوالد خام ایران در دوره هفت ماهه نخست 
سال ۲۰۲۲ میالدی )دی ماه ۱۴۰۰ تا تیرماه ۱۴۰۱( با 
افزایش 3.7 درصدی نسبت به دوره مشابه سال 
گذشته به ۱7.۴ میلیون تن رسیده است. بر اساس این گزارش تولید 
 فوالد خام ایران در ماه جوالی سال جاری میالدی)تیرماه ۱۴۰۱(

 ۲ میلیون تن بوده که افزایش 3۴.۱ درصدی نسبت به ماه مشابه 
سال قبل داشته است.

غالمرضا سلیمی، معاون بهره برداری فوالد مبارکه، با بیان مطلب فوق 
گفت: گروه فوالد مبارکه )فوالد مبارکه، فوالد سبا و فوالد هرمزگان( در 
هفت ماهه نخست سال 2۰22 موفق شد حدود ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار 
تن فوالد خام تولید کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۵.6 

درصدی را تجربه کرده است.
وی در ادامه گفت: بر اساس همین گزارش میزان تولید فوالد خام ایران 
در ماه جوالی سال میالدی)تیرماه 14۰1)  2 میلیون تن بوده که افزایش  
۳4.1 درصدی را نشان می دهد. این در حالی است که در همین بازه 
زمانی گروه فوالد مبارکه 66۰ هزار تن فوالد خام تولید کرده است که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 29 درصد رشد را به ثبت رسانده است.

معاون بهره برداری فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: از میان 1۰ تولیدکننده 
بزرگ فوالد جهان، تنها تولید فوالد خام هند و ایران در هفت ماهه 
نخست سال 2۰22 افزایش داشته است و ۸ کشور دیگر در این دوره، 

کاهش تولید را تجربه کرده اند.
سلیمی در پاسخ به این سؤال که برای دست یابی به این موفقیت ها 
چه اقداماتی انجام  شده است ادامه داد: یکی از مهم ترین راهکارهای 
این شرکت برای تحقق برنامه تولید، در نظر گرفتن محدودیت ها 
به صورت ماهانه، فصلی و ساالنه است. فوالد مبارکه با برقراری ارتباط  

با نهادهای باالدستی و تأمین کنندگان برق توانست از شدت و زمان 
گاهی یابد و با توجه به الگوهای به دست آمده  محدودیت های انرژی آ
حالت های  در  سناریوسازی  با  توانستیم  محدودیت ها،  این  از 
خوش بینانه، محتمل و بدبینانه برنامه های خود را متناسب با 
محدودیت های انرژی تنظیم کنیم. به این معنی که با در نظر گرفتن 
سناریوهای مختلف پیش بینی ها و اقدامات الزم را از ماه ها قبل انجام 
دادیم که در صورت اتفاق افتادن هر سناریو، آمادگی و منابع الزم جهت 
مواجه و انجام اقدامات مقتضی را داشته باشیم. همچنین در این راستا 
ح های توسعه  را در زمان محدودیت ها  تعمیرات ساالنه و اجرای طر
قراردادیم تا شرکت از این زمان های توقف به صورت بهینه بهره مند 
شود. سناریوسازی و استفاده از زمان های توقف به این معنا نیست 
که شرکت فوالد مبارکه ظرفیت ازدست رفته نداشته است و قطعا در 
زمان محدودیت ها بخشی از ظرفیت تولید از دست رفت. بااین حال، 
با در نظر گرفتن محدودیت های پیش بینی شده، نتایج برنامه ریزی 
به اهداف شرکت نزدیک تر و موجبات تحقق برنامه ماهانه و رشد 
تولید باالی 1۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال 14۰۰ را فراهم 
کرد. به گونه ای که رشد 16.4 درصد در تولید آهن اسفنجی، رشد 11.9 
درصدی در تولید تختال و رشد 1۰.7 درصدی در تولید کالف گرم فوالد 

مبارکه را  در بازه زمانی پنج ماهه نخست سال جاری  به همراه داشت.
وی با اشاره به برنامه های در نظر گرفته شده برای روند تولید در نیمه 
دوم سال جاری این چنین گفت: در سال گذشته عالوه بر محدودیت 
بی سابقه برق، با محدودیت شدید گاز و طوالنی مواجه بودیم که به 
دلیل کمبود آهن اسفنجی در فوالدسازی افت تولید زیادی مواجه 
شدیم از ابتدای سال با بررسی ها و اقدامات الزم پیش بینی الزم برای 
ایجاد فضای ذخیره سازی و افزایش موجودی آهن اسفنجی بریکت و 
قراضه همچنین برنامه ریزی انجام مابقی تعمیرات ساالنه و افزایش 

آماده به کاری تجهیزات و ماشین آالت صورت پذیرفته و به امید خدا 
و تالش تمام همکاران در واحدها و معاونت های مختلف به روند 
روبه رشد تولید ادامه خواهیم داد و رکوردهای خوبی در تولید را رقم 

خواهیم زد.
معاون بهره برداری فوالد مبارکه با اشاره به رکود بازارهای داخلی و جهانی 
و پیش بینی تقاضای بازار تصریح کرد: فوالد مبارکه در سال های گذشته 
نیز با نوسانات قیمتی و رکود بازار مواجه بوده و همواره با اقدامات و 
کثری به نیاز بازار  پیش بینی های به موقع در راستای پاسخ گویی حدا
و استفاده از ظرفیت خطوط همواره گام های مؤثری را برداشته است 
و تولید محصوالت ویژه و باارزش افزوده باالتر را قوی تر و پرشتاب تر در 
دستور کار دارد. همچنین وجوه رقابتی خود را همواره با افزایش تنوع در 
سبد محصوالت تولیدی و طراحی و تولید گریدهای جدید حفظ کرده 
است، به عنوان نمونه فوالدهای الکتریکی، تختال APIX60، کالف 
گرم API-X52 گازترش، کالف سرد CK45 برای صنایع خودروسازی 
و گریدهای دیگر در حال طراحی و تولید است. از طرفی برای تولید 
محصوالت باانرژی کمتر، فرایندهایی را تعریف کرده که بتواند در مصرف 

انرژی صرفه جویی کند.
تثبیتجایگاهایراندربینتولیدکنندگانبرترجهانبا

عملکرددرخشانفوالدمبارکه
وی در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: آنچنان که آمارها و 
نمودارها نشان می دهند از میان 1۰ تولیدکننده بزرگ فوالد جهان تنها 
تولید فوالد هند و ایران در هفت ماهه نخست سال 2۰22 افزایش داشته 
است و ۸ کشور دیگر در این دوره کاهش تولید را تجربه کرده اند. نکته حائز 
اهمیت این است که با این رشد تولید و البته با نقش آفرینی درخشان 
گروه فوالد مبارکه شاهدیم که جایگاه فوالد ایران بین 1۰ تولیدکننده برتر 

جهان همچنان در سکوی دهم بدون تنزل تثبیت  شده است.

تثبیت جایگاه ایران در بین 10 تولیدکننده  برتر جهان 
با عملکرد درخشان گروه فوالد مبارکه

غالمرضا سلیمی
 معاون بهره برداری
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تقاضا نباشد مسکن نمی سازیم
معاونمسکنشهریبنیادمسکنگفت:درنهضتملیمسکن،تقاضامحوربودنرادرنظرداریمودرمناطقیکهمتقاضینداردپروژهاجرانمیکنیم.

ورود به شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با ایده نو و فناورانه امکان پذیر است
رئیسامورجذبوپذیرششهرکعلمیوتحقیقاتیگفت:برایورودبهمرکزرشدبایدایدهنووفناورانهویکتیمدونفرهمتخصصوجودداشتهباشد.

 خـبــــــــــــــــــر      

سرمایه گذاری فوالد مبارکه در طرح بهینه سازی مصرف گاز خانگی و 
صنعتی؛ الگویی برای استان های کشور

در جلسه ای مشترک با حضور مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه و مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره 
گاز استان اصفهان، برنامه ریزی جهت  شرکت 
گاز  چگونگی تنظیم تفاهم نامه بهینه سازی تجهیزات مصرف 
طبیعی در سطح استان اصفهان اعم از بخش های خانگی، صنعتی، 
کشاورزی، نیروگاهی، گلخانه ای و سایر حوزه ها مورد بررسی و 

تبادل نظر قرار گرفت.
ابوالقاسم عسکری مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت 
گاز استان اصفهان در حاشیه برگزاری این جلسه ضمن گفت وگو با 
خبرنگار فوالد گفت: نقش گاز طبیعی در شرکت فوالد مبارکه به عنوان 
بزرگ ترین تولیدکننده آهن اسفنجی دنیا که از گاز طبیعی در خطوط 
تولید خود به عنوان ماده اولیه استفاده می کند، بسیار حائز اهمیت 

و حیاتی است.
کتشافات و توسعه میادین گازی  وی با اشاره به مشکالت فراروی ا
کتشافات در  جدید گفت: برای دست یابی به میادین جدید و انجام ا
این حوزه به میلیاردها دالر سرمایه گذاری نیاز است؛ ازاین رو مشارکت و 
سرمایه گذاری شرکت فوالد مبارکه برای اجرای طرح بهینه سازی مصرف 
گاز طبیعی در واحدهای مختلف اعم از خانگی، صنعتی، کشاورزی، 

پتروشیمی و پاالیشگاهی پرمصرف بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.

عسـکری در همیـن زمینـه خاطرنشـان کـرد: اساسـا اینکـه مدیریـت 
شـرکت فوالد مبارکه دغدغه تأمین گاز واحدهای تولیدی این شرکت 
را از محـل بهینه سـازی مصـارف در سـطح اسـتان هدف گـذاری کـرده 
اسـت، بسـیار حائـز اهمیـت اسـت. چه بسـا پـس از اجرایـی شـدن 
ح می توانـد الگویـی بـرای سـایر اسـتان های  تفاهم نامـه، ایـن طـر

کشـور باشـد.
مدیرعامل شرکت گاز اسـتان اصفهان با اشـاره به موارد مطرح شده در 
جلسه با مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشـان کرد: معتقدیم با 
برنامه ریزی هایی که در قالب این تفاهم نامه و در سطح شرکت ملی گاز 
و وزارت نفت با مشارکت فوالد مبارکه صورت خواهد گرفت، ان شاءاهلل 
کز یادشـده و همچنین  خواهیم توانسـت با به روزرسـانی تجهیـزات مرا
بـا اجرایـی شـدن الزامـات ایـن بخـش، از مصـرف بی رویـه چندیـن 
میلیارد مترمکعـب گاز در اسـتان جلوگیـری کنیم و بـا افزایـش راندمان 
مصارف به شـرایطی برسـیم کـه در طـول سـال و به ویـژه در فصول سـرد 
بخشـی از صرفه جویی حاصل شـده در اسـتان اصفهان را در چارچوب 
قراردادهایی که بین فوالد مبارکه و شـرکت ملی گاز منعقد خواهد شد 
به این شـرکت اختصاص دهیم و از اینکه گام دیگری در راسـتای تولید 

و اشـتغال برداشته شـده اسـت، مسـرور خواهیم شد.
وی خاطرنشـان کـرد: در ایـن تفاهم نامـه به طـور جامـع بخش هـای 

کاشـی،  آجـر،  سـیمان،  تولیـد  کارخانجـات  نیروگاهـی،  خانگـی، 
سرامیک، صنایع فوالد، بخش کشاورزی و سایر صنایعی که به نوعی 
مصرف کننده گاز طبیعی هستند و بعضا از تجهیزات قدیمی استفاده 
و با راندمان پاییـن گاز را مصرف می کنند، به خوبی دیده شـده اند و در 

ح بهینه سـازی خواهنـد بـود. اولویـت اجـرای طـر
عسکری اظهار امیدواری کرد با سرمایه گذاری و مشارکت فوالد مبارکه 
و حمایت هـای شـرکت ملـی گاز و وزارت نفت بتوانیـم این پروژه بسـیار 
مهـم و ارزشـمند را که یکـی از پروژه های مهم کشـور اسـت به سـرانجام 
برسـانیم و در تولید و افزایـش درامد ناخالص ملـی نقش آفرینی کنیم.

وی در خصوص اهمیت اجرای این طرح تصریح کرد: در سال جدید، 
استان اصفهان بیش از ۵۰ هزار مشترک جدید در بخش های خانگی، 
صنعتـی و کشـاورزی داشـته اسـت؛ بنابرایـن ازآنجا که توسـعه میادین 
کتشافات در عمق چند هزار متری زمین و دریاها نیز به هزاران  گازی و ا
میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز دارد و با عنایت به اینکه در دین مبین 
کید فراوان شـده اسـت، ازاین رو اجرای  اسـالم هم بر مصرف درسـت تأ

چنین طرح هایـی از هر نظر بهتر و عملیاتی تر اسـت.
کید مسـتمر مدیرعامل  وی در بخـش پایانی سـخنان خود گفت: بـا تأ
فـوالد مبارکـه و نـگاه مثبـت مدیـران شـرکت گاز کشـور بـه زودی ایـن 

تفاهم نامـه امضـا و وارد فـاز اجـرا خواهـد شـد. 
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معافیت مالیاتی 3۴۰ هزار میلیارد تومانی در سال 
۱۴۰۰

وزیر امور اقتصادی و دارایی از معافیت مالیاتی 3۴۰ هزار 
میلیارد تومانی تولیدکنندگان و صادرکنندگان در سال ۱۴۰۰ 

خبر داد.
به گزارش ایراسین، سید احسان خاندوزی در حاشیه نشست 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به معافیت مالیاتی 
۳4۰ هزار میلیارد تومانی تولیدکنندگان و صادرکنندگان در سال 
14۰۰ اظهار کرد: دولت سیزدهم در سال 14۰۰ نزدیک به ۳4۰ هزار 
میلیارد تومان مالیات از محل معافیت های قانونی اخذ نکرده 
است. این معافیت های قانونی از سوی دولت به شرکت های 
تولیدی و صادراتی کشور که در مناطق محروم یا مناطق آزاد 

فعالیت تولیدی و اقتصادی داشتند، اختصاص یافت.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: معافیت مالیاتی سال گذشته در مقایسه با 
۳۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصولی این سال رقم باالیی است 
و این معافیت های قانونی به تولیدکنندگان، صادرکنندگان و 

فعاالن اقتصادی کشور اختصاص یافته است.
کی از این است که در هفته ابتدایی  وی گفت: اعداد و ارقام حا
شهریور ماه امسال نیز نزدیک به یک هزار میلیارد تومان 
بخشودگی به فعاالن اقتصادی کشور تخصیص یافت و آن بخش 
از فعاالن اقتصادی کشور که اصل بدهی خود را پرداخت کردند از 

این بخشودگی ها استفاده کردند.
خاندوزی خاطرنشان کرد: این تدابیر همچنان ادامه خواهد 
داشت و امیدواریم بتوانیم بیشترین تسهیل و کمک را برای 

فعاالن حوزه تولید و صادرات کشور داشته باشیم.

تر از  فروش معدنی و صنعتی گل گهر ۱۵ درصد باال
میانگین

به گزارش بورس نیوز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در گزارش 
فعالیت ماهانه منتهی به مردادماه سال جاری مجموع مقدار 
فروش محصوالت تولید خود طی این دوره را برابر با ۹7۱ هزار 
و ۵3۱ تن اعالم کرد؛ همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان 
مردادماه نیز مقدار فروش این شرکت معدنی برابر با ۴ میلیون 

و ۴3۹ هزار تن بود.
میانگین مقدار فروش محصوالت »کگهر« طی 4 ماه گذشته از 
کنون برابر با ۸44 هزار تن است. در مردادماه  ابتدای سال مالی تا
مقدار فروش این شرکت معدنی 1۵ درصد بیشتر از میانگین 
ماهانه طی 4 ماه گذشته بود. مقدار فروش ماهانه معدنی و 
صنعتی گل گهر نسبت به ماه گذشته 2۳ درصد افزایش فروش 

را تجربه کرده است.
مقدار فروش ماهانه این شرکت فوالدی در دوره مشابه سال 
گذشته برابر با 69۳ هزار تن در ماه بود. گفتنی است که در سال 

جاری این مقدار فروش با افزایش 27۸ هزارتنی همراه بود.

رشد 3.8 درصدی اقتصاد در سه ماهه ۱۴۰۱

بر اساس آخرین نتایج حساب های ملی فصلی مرکز آمار 
ایران، محصول ناخالص داخلی )GDP( به قیمت ثابت سال 
۱3۹۰ در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ به رقم ۱887 هزار میلیارد 
ریال با نفت و ۱۶۱۴ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت 
رسیده است، در حالی که رقم مذکور در فصل مشابه سال 
قبل با نفت ۱8۱8 هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۱۵۴8 هزار 
میلیارد ریال بوده که نشان از رشد 3.8 درصدی محصول 
ناخالص داخلی با نفت و ۴.3 درصدی محصول ناخالص 

داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ۱۴۰۱ دارد.
که در فصل بهار 14۰1 رشته  کی از آن است  نتایج مذکور حا
فعالیت های گروه کشاورزی رشد منفی۰.۸، گروه صنایع و معادن 
4.2 و گروه خدمات ۳.9 درصد نسبت به فصل بهار سال 14۰۰ 

رشد داشته است.

عدد خبر

هزار میلیارد

درصد

درصد

مدیرعاملونایبرئیسهیئتمدیرهشرکتگازاستاناصفهانتصریحکرد:

اساسااینکهمدیریتشرکتفوالدمبارکه
واحدهایتولیدیاین دغدغهتأمینگاز
شرکتراازمحلبهینهسازیمصارفدر
سطحاستانهدفگذاریکردهاست،بسیار
حائزاهمیتاست.چهبساپسازاجرایی
شدنتفاهمنامه،اینطرحمیتواندالگویی

برایسایراستانهایکشورباشد

پیشازاینمسـیرهایسـبز،زردوقرمزوجود
داشـتند،ولیازاینپسباتعریفمسیرآبی
تـاشخواهیـمکـردکـهاقـامفـوالدمبارکـه
بـدونهرگونهمعطلیدرگمـرکبراینصب
درمحلشـرکتوسـایرمکانهـایموردنظر

ترخیصشـوند

در یازدهمین جشنواره ملی تعالی مدیریت تعاونی ها، شرکت تعاونی مصرف 
کارکنان فوالد مبارکه موفق به اخذ گواهی چهارستاره تعهد به تعالی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت تعاونی مصرف کارکنان فوالد مبارکه، در جریان 
برگزاری اختتامیه یازدهمین جشنواره ملی تعالی مدیریت تعاونی کشور که روز سه شنبه 1۵ 
شهریورماه در تهران و با حضور مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در سالن مرکز فرهنگی تالش برگزار شد، شرکت تعاونی مصرف کارکنان فوالد مبارکه در 
بین شرکت ها و نهادهای فعال در عرصه تعاونی، موفق به اخذ گواهی چهارستاره تعهد به تعالی 
شد. این نشان توسط معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بهروز منصوری 

اعطا شد.
احمد کریمی پور، مدیرعامل شرکت تعاونی مصرف کارکنان فوالد مبارکه، دریافت لوح تقدیر و 
تندیس این جشنواره و کسب موفقیت ارزشمند آن را به اعضای شرکت تعاونی، هیئت مدیره 
و کارکنان تالشگر این شرکت تبریک گفت و افزود: جایزه ملی تعالی مدیریت تعاونی با حمایت 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر سازمان های دولتی و غیردولتی بخش تعاونی، در 
راستای تعالی سازمانی تعاونی ها، اتحادیه ها و اتاق های تعاون اعطا می شود. خانه تعاونگران از 
سال 1۳91 اقدام به ارزیابی تعاونی ها و اعطای جایزه ملی تعالی مدیریت تعاونی بر مبنای مدل 

تعالی EFQM کرده است.

وی ادامه داد: این نشان ملی به خاطر ارزیابی شرکت در بین سایر تعاونی های ازنظر کمیت و 
کیفیت سرویس دهی به اعضا و نیز گردش مالی باال نسبت به رقبای هم رده اعطا شده و به ایجاد 
فضایی رقابتی برای تعالی مدیریت در تعاونی ها و همچنین تشویق تعاونی ها برای انجام فرایند 
خودارزیابی تعالی و شناخت نقاط قوت و فرصت های قابل بهبود و فراهم آوردن فضای الزم جهت 

تبادل تجربیات کمک می کند. 
 

رسول کوهستانی مدیرکل گمرک اصفهان در جریان 
دیدار با مدیرعامل فوالد مبارکه از اراده گمرک برای 
تسهیلگری امور گمرکی و ترخیص هرچه سریع تر 
ودی و محصوالت  ح های توسعه و مواد اولیه ور تجهیزات طر

صادراتی فوالد مبارکه خبر داد.

وی بابیان اینکه در این جلسه مشکالت و مباحث حوزه ترخیص اقالم 
وارداتی و صادراتی این شرکت موردبررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفت، 
ادامه داد: در کشور فقط دو گمرک اختصاصی وجود دارد که متعلق 
به شرکت های فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان هستند؛ بااین حال 
کید قرار گرفت تا این  موضوع و اهمیت ایجاد مجتمع گمرکی نیز مورد تأ

شرکت بتواند حجم عظیمی از واردات و صادرات خود را از طریق همین 
مجتمع ترخیص کند.

مدیرکل گمرکات اصفهان با اشاره به لزوم ایجاد باسکول ریلی برای 
تسهیل هرچه بیشتر ترخیص کاالها گفت: گمرک در این زمینه نیز 
کرد تا ترخیص اقالم توسعه ای فوالد مبارکه در  همکاری خواهد 

کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود.
وی بابیـان اینکـه شـرکت فـوالد مبارکـه صنعتـی مـادر و بزرگ تریـن 
فوالدسـاز کشـور اسـت ادامـه داد: بـرای بخـش گمـرک ایـن شـرکت 
چـارت اختصاصـی تـدارک دیـده  شـده اسـت و نـگاه گمـرک بـر ایـن 
اصـل اسـتوار اسـت کـه بیشـترین تسـهیالت را بـه شـرکت های مـادر 

ارائـه کنـد.
کوهستانی تخصیص مسیر »آبی« به شرکت فوالد مبارکه برای انجام 
هرچه سریع تر امور گمرکی را ازجمله تسهیالت دیگر اداره گمرک برای 
شرکت های تولیدکننده و بزرگ مانند فوالد مبارکه دانست و اظهار 
داشت: پیش ازاین مسیرهای سبز،  زرد و قرمز وجود داشتند، ولی از این 
 پس با تعریف مسیر آبی تالش خواهیم کرد که اقالم فوالد مبارکه بدون 
هرگونه معطلی در گمرک برای نصب در محل شرکت و سایر مکان های 

موردنظر ترخیص شوند. 

یافت گواهی چهارستاره تعهد به تعالی در
 توسط شرکت تعاونی مصرف کارکنان فوالد مبارکه

یف مسیر آبی، کاالهای وارداتی و صادراتی فوالد مبارکه با تعر
 بدون معطلی ترخیص می شوند

مدیرکل گمرکات اصفهان:



18   سپتامبر  2022 21 صفر   1444   شماره        1293   یک شنبه   27 شهریور   1401    

44

صرفه جویی ۱۵۰۰ مگاواتی برق با اصالح تعرفه ها شرکت صنعت فوالد شادگان به دنبال تحقق 
سهم ۱۵ درصدی از تولید هلدینگ فوالد خوزستان

سخنگوی صنعت برق از صرفه جویی ۱۵۰۰ مگاواتی برق با اصالح 
گر  تعرفه ها و کاهش مصرف در بخش خانگی خبر داد و گفت: ا
می خواستیم برای تأمین این میزان برق نیروگاه بسازیم، باید حدود ۴۵ 
هزار میلیارد تومان در زمینه زیرساخت های مرتبط با نیروگاه سرمایه گذاری 
می کردیم تا این عدد صرفه جویی شود. همچنین، این میزان صرفه جویی 
در بخش خانگی موجب شد امسال بتوانیم برق صنایع انرژی بر کشور را 
۱۵ درصد بیشتر از گذشته تأمین کنیم.

گفت: شرکت فوالد  مدیرعامل شرکت صنعت فوالد شادگان 
خوزستان در تالش است تا سال ۱۴۱۰ با تولید ۱۳ میلیون و ۶۰۰ 
کند و در  کشور دست پیدا  هزار تن، به سهم ۲۵ درصدی از فوالد 
همین راستا، شرکت صنعت فوالد شادگان با تولید ۲ میلیون تن، 
مسئولیت تحقق ۱۵ درصدی از این چشم انداز را به عهده خواهد 
گفتنی است شرکت فوالد خوزستان، سهامدار عمده  داشت. 
شرکت صنعت فوالد شادگان است.

خـبــــــــــــــــــر            
خبر بین الملل

ششمین نشست کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 
شرکت فوالد مبارکه در سالن جلسات مدیریت روز 
دوشنبه ۲۱ شهریورماه با حضور معاون بهره برداری و 
معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی، مدیر ارشد خدمات فنی و 
پشتیبانی، مدیر بهره برداری نواحی و مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی 
و محیط زیست با رویکرد ارتقای سیستم ایمنی بهداشت حرفه ای 

شرکت فوالد مبارکه برگزار شد.
در بخش نخست این جلسه، غالمرضا سلیمی معاون بهره برداری ضمن 
قدردانی از اقدامات صورت گرفته در زمینه تحلیل حوادث و تالش مستمر 
برای ارتقای ایمنی کارکنان گفت: آموزش، کنترل و نظارت مؤثر بر رفتارهای 

انسانی زمینه ساز ارتقای فرهنگ ایمنی و سالمت کارکنان است.
وی از انجام یک ممیزی ویژه در زمینه اثربخشی اقدامات اصالحی 
تعریف شده درخصوص حوادث ماه گذشته به عنوان یکی از اقدامات 
کثری  اساسی و ریشه یاب در جهت بهبود رفتار کارکنان و کاهش حدا
حوادث نام برد و تصریح کرد: بروز حتی یک حادثه هم جبران ناپذیر است.

معاون بهره برداری با اشاره به نتایج کمیته بررسی حوادث، رفتار ناایمن 
کثر حوادث بزرگ در  افراد را علت تامه حوادث دانست و با بیان اینکه ا
خ داده است، خاطرنشان کرد: توجه به  اثر یک بی احتیاطی کوچک ر
جزئیات، تهیه ابزار پیش از شروع فعالیت، آماده سازی و هماهنگی 
فعالیت ها با توجه به دستورالعمل های ایمنی و کاری، شناسایی خطرات 
و ارزیابی ریسک های موجود و حضور مؤثر و مستمر شیفت فورمن و 
سرپرست های واحد جهت کنترل و نظارت مؤثر بر انجام ایمن فعالیت ها 

از نکات مؤثر در ایمن سازی شرایط است.
سلیمی با اشاره به اهمیت برگزاری جلسات ایمنی در همه سطوح گفت: 
گزارش های ارائه شده و تالش های  نتایج مطلوب ایمنی برگرفته از 
صورت گرفته در زمینه بلوغ سازمانی و ارتقای فرهنگ ایمنی کارکنان 
قابل تقدیر است، اما نباید فراموش کرد که حضور مستمر و مؤثر مدیران، 
رؤسا، سرپرستان و شیفت فورمن ها در محیط کارگاه و همچنین تکرار 
مباحث ایمنی تا حصول اطمینان از انجام صحیح فعالیت ها از نکات حائز 

اهمیت در بهبود نتایج ایمنی است.
نتایجمطلوبایمنی،نتیجهاجرایدقیقفرایندهای

کارگاهی
در ادامه این جلسه معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی، ضمن 

تشکر از اقدامات صورت گرفته در جهت دستیابی به نتایج مطلوب ایمنی 
و برگزاری جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار خواستار کنترل و 
نظارت مؤثر بر اجرای گردشکارها و دستورالعمل های ایمنی به خصوص 

موارد مربوط به نحوه باربرداری و جابه جایی بار در محیط کارگاهی شد.
به گفته مهدی کفایت، هرگونه سهل انگاری زمینه ساز بروز حوادث شدید 
است و دست یابی به نتایج مطلوب در زمینه ایمنی نتیجه اجرای دقیق 
فرایندهای کارگاهی است و در این خصوص نظم و انضباط کارگاهی الفبای 
ایمنی است. ازاین رو نظارت مؤثر دستگاه نظارت در اجرای آئین نامه های 
انضباطی و پرهیز از هرگونه قصور در رعایت گردشگارهای ایمنی زمینه ساز 

پیشگیری از بروز حوادث شدید است.
وضعیتمطلوبشرکتازنظرکنترلپاندمیویروسکرونا 

گزارش در ادامه جلسه مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و  بنابر این 
محیط زیست فوالد مبارکه با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده برای 
پیشگیری از شیوع مجدد ویروس کرونا در شرکت از همکاری جمعی 
کارکنان در زمینه رعایت شیوه نامه های بهداشتی قدردانی و تصریح کرد: 
نتایج تست های به عمل آمده نشان می دهد به شکرانه خداوند شرکت از 

این حیث در وضعیت مطلوبی به سر می برد.
حسین مدرسی فر ضمن اشاره به نقش پررنگ مدیران، رؤسا، سرپرستان 
و شیفت فورمن در اجرای دستورالعمل های ایمنی در سطح شرکت، 
کنترل و نظارت مؤثر بر رفتار کارکنان را از عوامل تعیین کننده در پیشگیری 

از حوادث برشمرد.
وی در ادامه به اهمیت انجام اقدامات تعریف شده در پروژه های ایمنی 
به خصوص پروژه HAZOP STUDY واحد احیای مستقیم شهید خرازی 
کید کرد و ضمن تشریح نتایج ارزشمند پروژه های ایمنی در جهت  تأ
ایمن سازی محیط های کارگاهی، خواستار اجرای صددرصدی اقدامات 

کنترلی و پیشگیرانه شد.
مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست در ادامه به اهمیت نقش 
بازرس فنی در اجرای پروژه های در حال انجام فوالد مبارکه پرداخت و 
خواستار حضور مؤثر و پررنگ به منظور اطمینان از سالمت سازه های 

احداث شده در پروژه ها به منظور مدیریت حوادث فرایندی شد.
ضرورتتحوالتاساسیدرحوزهایمنی،برایرقابتبا

سایرفوالدسازاندنیا
پس از آن سرپرست ایمنی فنی و بازرسی در گزارشی به تشریح عملکرد 

ایمنی شرکت در ماه گذشته پرداخت و ضمن قدردانی از تالش های 
صورت گرفته در زمینه دست یابی به نتایج مطلوب ایمنی گفت: با توجه 
به بلوغ فکری کارکنان در زمینه رعایت مسائل ایمنی و اقدامات انجام شده 
در زمینه ارتقای فرهنگ ایمنی جهت رقابت با سایر فوالدسازان دنیا، به 

نظارت بیشتر، بهبود رفتار ایمنی کارکنان و تحوالت اساسی نیاز است.
محسن شاهسون ضمن اشاره به اهمیت برگزاری منظم دوره های 
آموزشی، تهیه دستورالعمل ها، شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک 
فعالیت ها، اجرای اثربخش موازین ایمنی در جهت کنترل و مدیریت 

حوادث را بسیار سودمند برشمرد.
وی ضمن تشریح وضعیت حوادث شرکت، خواستار کنترل و نظارت 

مؤثر بر اجرای گردشکار باربرداری و جابه جایی بار در سطح شرکت شد.
سرپرست ایمنی فنی و بازرسی در ادامه بر اهمیت انجام تست گازسنجی 
پیش از شروع فعالیت ها در فضای بسته، حضور شیفت فورمن ها جهت 
هماهنگی و صدور مجوز انجام کار در محل انجام فعالیت، لزوم خروج 
ضایعات آتش گیر در انبار ضایعات و لزوم انجام اقدامات تعریف شده در 
کید کرد. کارت سبزهای تکمیل شده از طرف کارکنان در نواحی مختلف تأ
آمادگیکاملدرشرایطاضطراریبامدیریتریسکواحدها

وانجاممانورهایایمنی
در همین زمینه سید محمدرضا انگشترساز اصفهانی، سرپرست 
آتش نشانی در گزارشی به روند انجام مانورهای نواحی مختلف و اقدامات 
واحد آتش نشانی در جهت پشتیبانی از خط تولید پرداخت و برگزاری 
مانورها مطابق با مدیریت ریسک واحدها جهت افزایش آمادگی کارکنان 
برای مقابله با شرایط اضطراری احتمالی متناسب با مخاطرات فرایندی 

خط تولید را ضروری خواند.
لزومهمکاریواحدهابرایمقابلهباعواملزیانآور

در ادامه مجید فرجی، سرپرست ارگونومی و بهداشت حرفه ای، برنامه 
شناسایی و کنترل سیلیس در محیط کار و لزوم همکاری واحدهای 

مختلف در زمینه مقابله با عوامل زیان آور محیط کار را تشریح کرد.
بهبودشرایطمحیطیکارگاههادراولویت

در بخش پایانی این جلسه ابوالقاسم خواجه گودری کارشناس مشاور 
ایمنی تعمیرگاه مرکزی بهبود شرایط محیط کارگاهی را از جمله موارد 
اولویت دار دانست و طی گزارشی اقدامات اصالحی صورت گرفته در شرکت 

ارس فوالد به منظور بهبود شرایط محیط کارگاه را تشریح کرد.

ارتقای فرهنگ ایمنی و سالمت کارکنان با آموزش،
 کنترل و نظارت مؤثر بر رفتارهای انسانی

معاون بهره برداری تصریح کرد:

توجهبهجزئیات،تهیهابزارپیشازشروعفعالیت،
آمادهسازیوهماهنگیفعالیتهاباتوجهبه
شناسایی کاری، و ایمنی دستورالعملهای
خطراتوارزیابیریسکهایموجودوحضور
مؤثرومستمرشیفتفورمنوسرپرستهایواحد
جهتکنترلونظارتمؤثربرانجامایمنفعالیتها

ازنکاتمؤثردرایمنسازیشرایطاست

فروش  برای  روسیه  که  دارد  وجود  نشانه هایی 
زغال سنگ بیشتر به بازارهای آسیایی حتی با وجود پیشنهاد 
کمتر، به زحمت افتاده است درحالی که صادرات  قیمت 

اندونزی و استرالیا باال مانده است.
در ماه های پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین، به نظر رسید که 
روسیه موفق شده از دست رفتن بازار اروپا را جبران کند و فروش 
به آسیا به خصوص چین و هند را که بزرگ ترین واردکنندگان 
جهان هستند افزایش دهد؛ اما صادرات دریابرد تمامی گریدهای 
گوست به پایین ترین میزان در  زغال سنگ روسیه به آسیا، در آ
چهار ماه گذشته نزول کرد و طبق آمار شرکت کپلر، میزان صادرات 
گوست در مقایسه با  روسیه به این منطقه به 1۰.1۵ میلیون تن در آ

12.16 میلیون تن در ژوئن و 12.42 میلیون تن در جوالی رسید.
گوست به ۵.۰1 میلیون تن رسید که در  صادرات به چین، در آ
مقایسه با ۵.۸7 میلیون تن در جوالی، کاهش داشت. میزان 
واردات چین از روسیه با در نظر گرفتن واردات زمینی بیشتر است، 
اما محدودیت های ظرفیت در سیستم ریلی بین دو کشور به 
معنای آن است که هرگونه افزایش قابل توجه در صادرات روسیه 

به همسایه اش، از طریق دریایی خواهد بود.
گوست، 1.۸ میلیون تن بود که باالتر  صادرات روسیه به هند در آ
از 1.۵1 میلیون تن در جوالی و 1.69 میلیون تن در ژوئن بود. 
صادرات به هند بزرگ ترین موفقیت روسیه در آسیا بوده است، 
زیرا پیش از جنگ در اوکراین، واردات هند از روسیه اندک و بین 
۳۰۰ تا 7۰۰ هزار تن بود، اما از زمان آغاز جنگ، بیش از دو برابر 

افزایش پیدا کرده است.
ژاپن خریدار بزرگ زغال سنگ روسیه در آسیا پیش از جنگ 
اوکراین بود، اما صادرات روسیه به ژاپن از آن زمان کاهش پیدا 
کرده و از 7۸۰ هزار و ۵۳ تن در جوالی، به 4۰۸ هزار و 49 تن در 
گوست سال 2۰21، صادرات روسیه  گوست افت کرده است. در آ آ
به ژاپن که سومین واردکننده بزرگ زغال سنگ در آسیاست، 
کثر ماه های سال  1.۳7 میلیون تن بود که حجم معمولی برای ا
گذشته است. کره جنوبی که چهارمین واردکننده بزرگ آسیاست 
هم زغال سنگ کمتری از مسکو می خرد. صادرات روسیه به این 
گوست، 1.۰۵ میلیون تن بود که کمتر از 2.۳4 میلیون  کشور در آ

تن در جوالی و 2.۸۵ میلیون تن در ژوئن بود.
بر اساس گزارش رویترز، کاهش صادرات روسیه به آسیا، با وجود 
قیمت های پایین تر     روی می دهد و حجم بیشتر فروش به چین 
و هند برای جبران صادرات کمتر به ژاپن، کره جنوبی و خریداران 

دیگر مانند تایوان کافی نبوده است.
    منبع: آرتان پرس

اطالعات اقلیمی RMI دستورالعمل هایی را برای 
شرکت های فوالدی منتشر کرده است تا اثرات انتشار گازهای 
گلخانه ای محصوالت خود را گزارش دهند و به آن ها به عنوان 
اهداف  با  شرکت هایی  برای  ترجیحی  تأمین کنندگان 
بلندپروازانه اقلیمی مزیت رقابتی بدهد. این راهنمایی از 
طریق همکاری بین RMI و شورای تجارت جهانی برای توسعه 

پایدار )WBCSD( ایجاد شده است.
 Horizon Zero راهنمای کاهش انتشار یک عنصر اساسی از پروژه
RMI است که با ایجاد امکان درک تأثیر انتشار گازهای گلخانه ای 
از آنچه شرکت ها خریدوفروش می کنند، کربن زدایی زنجیره های 

تأمین را تسریع می بخشد.
گزارش انتشار آالینده ها در سطح محصول فوالدی به خریداران، 
سرمایه گذاران و سایر ذی نفعان اجازه می دهد تا استراتژی های 
کربن زدایی را که می توانند به طور مشترک برای کاهش اثرات 

آب وهوای بخش فوالد استفاده کنند، درک کنند.
راهنمای گزارش انتشار آالینده های فوالدی تفاوت بسیار مهمی 
را در انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از تولید بر پایه سنگ آهن و 
تولید بر پایه قراضه نشان می دهد که به ترتیب 9۳ درصد و 7 درصد 
از انتشار صنعت فوالد را تشکیل می دهند. افزایش سهم بازار فوالد 

مبتنی بر قراضه برای اقدامات اقلیمی موردنیاز است.
این راهنمایی ها به ویژه به صنعت خودروسازی جهانی مربوط 
می شود. فوالد 2۰ درصد از آالینده ها را در بخش خودرو تشکیل 
می دهد و کاهش این آالینده ها گامی مهم در ایجاد کربن زدایی 
است.در صورت اجرای موفقیت آمیز این اندازه گیری انتشار کربن 
محصول فوالدی، استفاده از فوالد کم آالینده را در اقتصاد جهانی، 
ک،  ازجمله زیرساخت های موردنیاز برای ساختن آینده انرژی پا

تسریع خواهد کرد.
  منبع: ایفنا 

کارخانه تیسن کروپ آلمان اعالم کرده بیش از ۲ میلیارد 
یورو در اولین خط احیای مستقیم خود سرمایه گذاری می کند 
که برای تولید فوالد با کربن کمتر و در مسیر حرکت به سمت 

فوالد سبز است.
قرارداد این پروژه قرار است در پاییز 2۰22 منعقد شود و برنامه ریزی 
برای شروع تولید آن در سال 2۰26 است. ظرفیت این خط تولید 
2.۵ میلیون تن در سال خواهد بود و از انتشار ۳.۵ میلیون تن 
کسید کربن در سال جلوگیری خواهد شد. هدف این شرکت  دی ا
تولید ۵ میلیون تن در سال فوالد کم کربن تا سال 2۰۳۰ است که 

انتشار گازهای گلخانه ای را تا بیش از ۳۰ درصد کاهش می دهد.
   منبع: می متالز

آسیایی ها دیگر

 تمایلی به خرید زغال سنگ روسیه ندارند

کاهش انتشار CO2 در صنعت فوالد

پروژه فوالد سبز تیسن کروپ آلمان

  با استفاده از تکنولوژی جدید »بتومکس« که بر 
روی بتن خام اعمال می شود، پروژه بهسازی کف 
زمین انبار ۲7 هزار مترمربعی قطعات یدکی واحد 
کنترل مواد فوالد مبارکه با اهداف پوشش دهی سطح، ارتقای روند 
بهبود چیدمان قفسه ها، افزایش بهره وری و ایمنی انبار کاالهای 
یدکی، کاهش هزینه ها و همچنین ایجاد امکان استفاده بهینه از 

مکانیسم های جدید در سطح انبار اجرا شد.
رضا انصاری کارشناس واحد کنترل مواد و مسئول این پروژه ضمن 
گفت: مزایای بتومکس نسبت به سایر پوشش ها  اعالم این خبر 
عبارت اند از: طول عمر زیاد )مقاومت باال در برابر سایش، خط و خش 
و ضربه اجسام(؛ زیبایی منحصربه فرد )سطح یکپارچه، براق یا مات 
در رنگ بندی های متنوع(؛ عایق بودن )عدم نفوذپذیری در برابر آب، 
روغن و اسید(؛ تمیز شدن آسان )امکان شست وشوی آسان و سریع با 
ابزارهای شست وشوی متداول(؛ عدم نیاز به زیرسازی )قابلیت اجرا روی 
بتن معمولی و عدم نیاز به ایزوالسیون مالت(؛ صرفه اقتصادی )کم بودن 

هزینه اجرا نسبت به مزایا و طول عمر زیاد آن(.
گی های خاص بتومکس گفت: ضد حریق  وی با اشاره به برخی ویژ
بودن، مقاومت در برابر لرزش، بهره مندی از آخرین استانداردهای 
الکترواستاتیک و ضد گردوغبار بودن بتومکس باعث شده است تا 
این پوشش برای انواع محیط های صنعتی ایدئال باشد. ضمن اینکه 
پوشش بتومکس علی رغم ایجاد سطحی صاف، صیقلی و براق، نسبت 
به سایر پوشش های کف در برابر لغزش و لیزخوردگی بسیار مقاوم 
است. این نوع پوشش با محیط زیست سازگاری بسیار خوبی دارد 
و ازآنجا که در فرایند ساخت و اجرای بتن از هیچ گونه مواد شیمیایی 

استفاده نمی شود، می توان گفت که بتن و بتومکس از سازگارترین نوع 
پوشش های کف با محیط زیست به شمار می آیند. ضمن اینکه این 

پوشش کمترین اثر تخریبی را بر روی سازه دارد.
انصاری در همین زمینه افزود: محافظت از بتن در فضاهای صنعتی و 
تولیدی، مقاومت در برابر ساییدگی، به صرفه بودن، نظافت آسان، عدم 
ک و تریلی،  شکستن و ترک خوردن در برابر وسایل سنگین مانند لیفترا

کی، طول عمر بسیار زیاد و مقاومت  مقاومت در برابر اسیدهای خورا
در برابر برجای ماندن رد الستیک را می توان به دیگر مزایای بتومکس 

نسبت به سایر سطوح اضافه کرد.
انصاری ادامه داد: با استفاده از این تکنولوژی با توجه به بهره گیری 
از تجهیزات مدرن و عدم نیاز به جابه جایی مصالح، آثار مخرب 

زیست محیطی نیز کاهش محسوسی دارد.

بهسازی کف انبار قطعات یدکی فوالد مبارکه با استفاده از تکنولوژی »بتومکس«

ضدحریقبودن،مقاومتدربرابرلرزش،
آخـــــریناستانداردهــــای بهرهمنـــدیاز
الکترواستاتیــــــکوضــــــدگــردوغباربودن
بتومکسباعثشدهاستتااینپوشش
برایانواعمحیطهایصنعتیایدئالباشد
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خبر  کوتاه

مدیرعامل شرکت زغال سنگ البرز شرقی از شرکت های تابعه ذوب آهن 
اصفهان در حاشیه نخستین همایش و نمایشگاه معدنکاری دیجیتال 
گفت: طی یک سال گذشته تولید کنسانتره و زغال سنگ خام 
استخراجی از ۳ معدن این شرکت حدود ۳۰ هزار تن بوده است. طی 
حدود سه ماه گذشته نیز شرکت زغال سنگ البرز شرقی به عنوان سومین 
شرکت تولیدکننده زغال سنگ خام کک شو کشور، ۲۲ هزار و 7۰۰ تن 
کنسانتره زغال سنگ را برای ذوب آهن اصفهان تأمین کرد.

کبر محرابیان، وزیر نیرو، در مراسم افتتاح دوازدهمین نمایشگاه  علی ا
بین المللی انرژی های تجدیدپذیر، بهره وری و صرفه جویی انرژی ایران، 
اعالم کرد: دولت سیزدهم یکی از اولویت های خود را حمایت از صنایع 
حوزه انرژی های تجدیدپذیر قرار داده است؛ اما ممکن است مدل های 
موجود تغییر کنند. این مدل ها می تواند هم برای فعاالن در مقیاس 
بزرگ و نیروگاه های عظیم در کشور و هم برای کسانی که می خواهند با 
سرمایه گذاری اندک وارد این حوزه شوند کارآمد باشد.

 خـبــــــــــــــــــر      

البرز شرقی
 دومین تولیدکننده زغال سنگ خام کشور می شود

تغییر شیوه حمایت از تجدیدپذیرها

برای بسیاری از صنایع کشور، تابستان سال ۱۴۰۱ 
ازنظر محدودیت مصرف برق و برخی منابع انرژی 
دیگر چالش های خاص خود را به همراه داشت. 
گرچه گروه فوالد مبارکه نیز از این قاعده مستثنی نبوده است، اما  ا
با نگاه هوشمندانه مدیریت و همت بلند کارکنان تولید و تعمیرات 
شرکت، انجام عملیات تعمیرات برنامه ریزی شده ساالنه و اساسی 
)شات دان های( بخش های زیادی از شرکت در همین زمان های 
محدودیت برق پیش بینی و انجام شد تا همه خطوط برای تولید 
بهینه پس از محدودیت های برق و اتمام فصل تابستان چابک سازی 

شده باشند.
گیر در شرکت فوالد مبارکه و  برای اجرای این عملیات تعمیراتی فرا
مجتمع فوالد سبا، همواره مدیریت، کارشناسان و کارکنان واحد 
تعمیرات مرکزی در کنار سایر همکاران امانی و پیمانکار واحدها ایفای 

نقش کردند.
در ادامه مطلب، خبرنگار فوالد درخصوص اقدامات انجام شده در فوالد 
مبارکه با برخی از مسئوالن و دست اندرکاران واحد تعمیرات مرکزی 

گفت وگو کرده است.  ماحصل این گفت وگو را در ادامه می خوانید.
علیرضاکاظمی،مدیرتعمیراتمرکزی

کیفیتباالواتمامفعالیتهادرزمانیکوتاهترازبرنامهو
رکوردانجام۵شاتدانبهصورتهمزمان

کیفی و مدیریت مؤثر اعمال  در راستای تحقق برنامه تولید کمی و 
محدودیت های منابع انرژی، برنامه ریزی تعمیرات اساسی خطوط 
تولید عمدتا به زمان پیک مصارف انرژی محدود شد؛ به نحوی که در 
سال جاری انجام تعمیرات اساسی خطوط در نواحی تولیدی فوالد 
مبارکه و مجتمع فوالد سبا از نیمه دوم خرداد تا نیمه شهریور با موفقیت 

انجام شد.
نکته حائز اهمیت این است که انجام برخی پروژه های بهینه سازی 
اولویت دار مستلزم توقف خطوط تولید بود که برخی از آن ها عبارت اند 
کوره های ۳ و ۵  از: تعویض تیرکرین های واحد 2۸، اصالح سازه 
فوالدسازی، افزایش الین خط دولوشن واحد احیامستقیم شهید 
خرازی، اتمام گسترش پلت فرم ریخته گری در قسمت دامی بار و برخی 

اقدامات دیگر.
کیفیت مناسب تعمیرات، اتمام  مزیت های محوری دیگر شامل 
فعالیت ها در زمان کوتاه تر از برنامه و اجرای رکورد در انجام ۵ شات دان 
هم زمان قابل ذکر است. آنچه ارزش این فعالیت را متمایز می کند صحت 
و سالمت تمامی همکاران امانی و پیمانکاران ارزشمند و توانمند تعمیرات 

مرکزی بود.
موفقیت های تعمیراتی حاصل شده، نتیجه برنامه ریزی و استفاده از همه 
ظرفیت ها، تالش و درایت مدیران، رؤسا، کارشناسان و کلیه همکاران و 

پیمانکاران توانمند بوده است که امید است ثمره تعمیرات موفق این 
دوره، سرآغازی برای خلق رکوردهای جدید تولید شود.

بهناممهدیپور،رئیسمرکزتعمیراتمکانیک
انجامبیشاز400هزارنفرساعتفعالیتتعمیراتی

با توجه به شروع قرارداد پیمانکاران مرکز تعمیرات مکانیک از ابتدای 
فروردین ماه سال جاری و تغییر ساختارهای سازمانی قراردادهای مذکور، 
سازماندهی حدود ۸۰۰ نفر نیروی انسانی ثابت و بیش از ۳۰۰ نفر نیروی 
ویژه تعمیرات برنامه ریزی شده و موقت برای تعمیرات ساالنه و دوره ای 
موردنظر انجام شد. ضمن اینکه با توجه به محدودیت های انرژی و انجام 
تعمیرات ساالنه در اغلب صنایع کشور، به کارگیری نیروی انسانی باتجربه 

و متخصص در اولویت قرار گرفت.
با برگزاری جلسات متعدد در خصوص مسائل ایمنی و دوره های بازآموزی 
شناسایی خطرات نواحی مختلف، آموزش دستورالعمل های کاری و 
فنی، آماده سازی و انجام پیش بینی و هماهنگی الزم و شرایط جهت 

انجام ایمن، کیفی و به موقع این شات دان ها مهیا گردید.
با تالش شبانه روزی تیم نظارت و پیمانکاران مرکز تعمیرات مکانیک بیش 
از 4۰۰ هزار نفر ساعت فعالیت های تعمیراتی در این مدت در گندله سازی 
 B,C,D شهید خرازی، ماشین های 2 و ۳ ریخته گری، مدول های A مدول
احیا مستقیم شماره یک، مجتمع فوالد سبا، نورد گرم، گالوانیزه و رنگی، 

کاردامپر و چندین بخش دیگر انجام شد.
 ضمن اینکه عالوه بر انجام اقدامات مربوط به شات دان های فوق، 
هم زمان شات دا ن های روزانه و هفتگی و فعالیت های متفرقه و 
اضطراری نیز اجرا شد. این حجم باال و گسترده تعمیرات با استعانت از 
خداوند و برنامه ریزی های دقیق و پیگیری و حضور میدانی تیم نظارت 
و پیمانکاران مرکز تعمیرات مکانیک و تعامل و همکاری نواحی مختلف 

فوالد مبارکه به سرانجام رسید.
در پایان شات دان ها نیز اقدامات انگیزشی در جهت افزایش فرهنگ 
ایمنی، مانند برگزاری جشن تقدیر از کارکنان ایمن و اعطای هدیه به 
ایشان و همچنین تقدیر از تمامی کارکنان با برگزاری جلسات ویژه در 
این خصوص با حضور برخی مدیران و مسئوالن و نفرات پیمانکار مرکز 

تعمیرات مکانیک انجام شد.
سعیدعربی،سرپرستتعمیراتمکانیک

تعویضدوعددکانالآنتیکمگامدولاحیامستقیمشهید
خرازیبرایاولینباردرکشور

حجم زیادی تعمیرات ساالنه در ناحیه آهن سازی و واحدهای مختلف آن 
با موفقیت انجام شد. شایان ذکر است که در همین راستا با اتکا به دانش 
فنی کارکنان متخصص داخلی، تعمیرات اساسی مگامدول های شهید 
خرازی و مدول های B,C,D در واحد احیامستقیم شماره یک و همچنین 
شات دان عظیم واحد گندله سازی و تعمیرات ساالنه واحدهای کاردامپر 

و مواد اولیه در ناحیه آهن سازی به صورت ایمن، کیفی و به موقع به 
انجام رسید و فعالیت های مهمی ازجمله تعویض دو عدد کانال آنتیک 

کیفیت الزم انجام شد. مگامدول خرازی برای اولین بار در کشور با
سیروستقیزاده،کارشناستعمیراتمکانیک

انجامشاتدانماشینهای۲و۳ریختهگریدرتیرومرداد
باکیفیتباال

شات دان های ناحیه فوالدسازی خصوصا ماشین های ریخته گری 
ازجمله شات دان های تخصصی و پرخطر در فوالد مبارکه است که به 
لطف الهی شات دان ماشین های 2 و ۳ ریخته گری در تیر و مرداد سال 

کیفیت باال به انجام رسید. جاری با
 از فعالیت های مهم این مرکز در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری می توان 
گزوز فن ریخته گری، تعویض کلیه لوله های ولو  کت های ا به تعویض دا
کسپنشن جوینت افقی سقف سالن  روم و هیدرولیک روم، تعویض ا
ذخیره سازی قراضه و تعویض گارد ریل های سگمنت های ریخته گری 

اشاره کرد.
پیمانشیخدارانی،کارشناستعمیراتمکانیک

تعمیراتساالنهنوردگرمیکروززودتراززمان
برنامهریزیشده

تعمیرات ساالنه نورد گرم یکی از شات دان های پراهمیت فوالد مبارکه 
در طول سال است که با تقدم و تأخرهای ویژه و فعالیت های حساس 
و دقیقی که نیازمند برنامه ریزی، هماهنگی و دقت نظر باال در انجام 
فعالیت ها ازنظر کمی، کیفی و زمانی است انجام می شود. بنابراین 
با تالش همه عوامل، شات دان مذکور حدود یک روز زودتر از زمان 
برنامه ریزی شده به اتمام رسید و این مهم به یاری خداوند باعث افزایش 

سودآوری قابل توجه برای شرکت فوالد مبارکه خواهد شد.
از فعالیت های مهم این شات دان می توان به تعویض ۸۰۰ متر ریل 
 R1 تعمیرات اساسی قفسه های ،V19 جرثقیل سقفی، تعویض رادیاتور
و R3، تعمیرات اساسی تجهیزات نورد نهایی و کوبلر و برخی اقدامات 
دیگر اشاره کرد که بعضی از آن ها برای اولین بار در تاریخ فوالد مبارکه به 

انجام  رسید.
مهرانغامی،کارشناستعمیراتمکانیک

انجامعملیاتتعمیراتیباکیفیتوایمنیباال
کیفیت و ایمن  از مهم ترین نکات قابل ذکر در این تعمیرات باید به انجام با
فعالیت ها اشاره کرد؛ به نحوی که شات دان ساالنه مجتمع فوالد سبا طی 
۵ روز در مردادماه سال جاری با انجام فعالیت های مهمی نظیر تعویض 
میز پینچ رول و سیلندر پینچ رول دانکویلر، تعویض قطعات میز پایینی 
قیچی و سرویس کلیه اسکروجک ها و سنترینگ تاندیش کارها، تعویض 
کیفیت باال و  کت غبارگیر کوره یک فوالدسازی و رکوپراتور کوره یک با دا

به صورت ایمن به پایان رسید.

ج خنک کننده واحد احیا مستقیم شهید  گیربکس بر
خرازی که به دلیل تحریم، امکان واردات آن وجود 
نداشت، با اتکا به دانش فنی و همت کارشناسان واحد 

تعمیرگاه مرکزی، بهینه سازی شد و در مدار تولید قرار گرفت.
سرپرست کارگاه تعمیرات مکانیک تعمیرگاه مرکزی ضمن اعالم این خبر 
گفت: گیربکس مذکور که در اثر آسیب دیدگی شدید دنده ها و بیرینگ 
به صورت اضطراری به تعمیرگاه مرکزی ارسال شده بود، به علت نبود 

موجودی قطعات یدکی، تعمیر فوری آن امکان پذیر نبود.
مهدی صبوری گفت: با توجه به محدودیت های ناشی از تحریم و 
واردات، گیربکس پشتیبان در اختیار واحد نبود؛ ازاین رو به منظور 
ج خنک کننده و به تبع آن توقف خطوط تولید  جلوگیری از توقف بر
بررسی  و  فشرده  کارشناسی  جلسات  طی  خرازی،  شهید  واحد 
ح های مختلف در تعمیرگاه مرکزی، مقرر شد یک گیربکس مشابه  طر
ج  هالوشافت دار به گیربکس شافت توپر متناسب برای استفاده در بر

خنک کننده، تغییر طرح داده شود.
وی از طراحی هوزینگ بیرینگ، نصب پمپ روغن و تعبیه سیستم 

روانکاری و لوله کشی و طراحی شافت به عنوان مراحل اجرای پروژه یاد و 
تصریح کرد: مراحل تغییر طرح و بهینه سازی گیربکس در دفتر آماده سازی 
و بخش اجرای آن نیز در قسمت تعمیرات گیربکس و کارگاه ساخت در 

تعمیرگاه مرکزی در مدت یک هفته انجام شد.
به گفته سرپرست کارگاه تعمیرات مکانیک تعمیرگاه مرکزی، در شرایط 
فعلی و در صورت امکان، برای خرید مشابه این گیربکس حدود 1۰ میلیارد 
ریال بودجه نیاز است که با انجام این پروژه، هزینه ها تا حدود یک سوم 

کاهش یافت و مهم تر اینکه از توقف خطوط جلوگیری شد.
صبوری خاطرنشان کرد: با توجه به موفقیت آمیز بودن طرح اجراشده، 
عملیات اصالح بر  روی دو گیربکس مشابه در تعمیرگاه مرکزی برای 
استفاده در برج های خنک کننده مجتمع فوالد سبا و شهید خرازی، با 

هماهنگی بهره بردار،   در دستور کار قرا گرفت.
مسئول این پروژه در خاتمه سخنان خود از حمایت و همکاری 
مدیریت های تعمیرگاه مرکزی، واحد شهید خرازی و همچنین از تالش 
کارکنان شاغل در واحدهای کارگاه تعمیرات و ساخت مکانیک تعمیرگاه 

مرکزی و بخش تعمیرات گیربکس ها تشکر و قدردانی کرد.

ج خنک کننده واحد شهید خرازی فوالد مبارکه اصالح و بهینه سازی گیربکس بر

معدن هوشمند؛ بازوی تولید کمی و کیفی 

در صنعت فوالد

معادن هوشمند با توجه به رشد تکنولوژی در همه 
کتشافات و فعالیت های معدنی  بخش ها می توانند در توسعه ا
در کشور تأثیر بسزایی داشته باشد و منجر به آسیب کمتر به 

محیط زیست شوند.
زنجیره تولید در صنایع و سیاست گذاری در آن یکی از نکاتی است 
کید فعاالن عرصه تولید است. در صنایعی  که همواره مورد تأ
که این  مانند صنعت فوالد نیز این موضوع مهم تر می شود، چرا
صنعت فوالد دارای زنجیره ای گسترده و متنوع است و نیاز 
به سرمایه گذاری و مدت زمان قابل توجهی دارد و همین امر 

سیاست گذاری در این زمینه را حساس تر می کند.
در سال های گذشته بیشتر سرمایه گذاری ها در باالدست این 
زنجیره یعنی در تولید فوالد خام و حلقه های بعد از آن انجام شده 
است؛ در حالی که امروز صنعت فوالد در کشور، نیاز مبرمی به 
کتشاف شده  تأمین سنگ های مگنتیتی دارند، چون ذخایر ا

این ماده مهم، بسیار محدود شده است.
قسمتی از این محدودیت ها به خاطر ورود بسیاری از معدنی ها 
به سرمایه گذاری در حوزه تولید فوالد خام بود و در عمل، عرصه 
کتشاف به حاشیه رفت. این امر در نهایت به یکی از گلوگاه های  ا
زنجیره فوالد در کشور تبدیل شده و با گذشت زمان و مصرف 
شدن ذخایر موجود، در صورت نبود سیاست گذاری  و اقدامات 
مناسب، به بحرانی برای صنعت فوالد کشور تبدیل خواهد شد.

معدن؛جایگزینیمناسببراینفتدراقتصاد
ایران

در سال های گذشته، رهبر معظم انقالب، بارها بر جلوگیری از 
خام فروشی نفت و فاصله گرفتن اقتصاد و بودجه کشور از نفت 
کید کرده اند، چون نه قیمت نفت و نه فروش آن در اختیار کشور  تأ
ما نیست و سیاست های دولت های سلطه طلب باعث می شود 

با وضع یک تحریم، به راحتی فروش آن متوقف یا محدود شود.
بر کسی پوشیده نیست که معدن و صنایع معدنی در کشور یکی 
از عرصه های مهمی است که با استفاده از درآمد آن می توان 
صنعت نفت را به تولید محصوالت نهایی هدایت کرد؛ چرا که این 

درآمدها تا حدی می تواند جایگزین درآمد صنعت نفت باشد.
بهرهوری؛چالشمهمحوزهمعدن

یکی از چالش های امروز حوزه معادن، نبود بهره وری در این 
گرفتن  کار  صنعت مهم در کشور است. نیاز امروز معادن به 
تکنولوژی های جدید نظیر تحول دیجیتال، ورود ماشین آالت و 
تجهیزات جدید در حوزه استخراج و به کارگیری روش های جدید 

در استخراج و فعالیت های دانش بنیان در زمینه فراوری است.
حوزهمعادن،نیازمندانقابدررویکردها

امروز در بسیاری از معادن هنوز از روش های سنتی برای استخراج 
استفاده می شود. عالوه بر این، ماشین آالت موجود غالبا عمری 
بیش از ۵۰ سال دارند که این موضوع در کاهش بهره وری معادن 
به شدت تأثیرگذار است. بدیهی است که یکی از مهم ترین ارکان 
بهره برداری از معادن، ماشین آالت و تجهیزات موردنیاز در 
معادن است. نوسازی این تجهیزات و تبدیل آن ها به تجهیزات 
و ماشین آالت روز دنیا باعث افزایش سرعت، دقت و کیفیت 
و کاهش هزینه ها در بهره برداری از معادن با رعایت شرایط 

زیست محیطی می شود.
عالوه براین هوشمندسازی معادن می تواند در افزایش کارایی، 
کاهش ریسک ها و حوادث، افزایش تولید و کاهش هزینه ها تأثیر 
زیادی داشته باشد. البته برای پیاده سازی این حجم از تغییرات 
نیازمند زمینه سازی ها و ایجاد ساختارهایی هستیم که باید در 
کشور ایجاد شود تا بتوانیم شاهد هوشمندسازی و دیجیتالی 

شدن معادن باشیم.
به طور کلی در همه زمینه های حوزه معدن ازجمله بخش 
کتشاف، استخراج و فراوری و دیگر قسمت ها، ورود تکنولوژی ها  ا
و دانش های جدید، تزریق ماشین آالت و تجهیزات با تکنولوژی 
روز و به کارگیری علم و فناوری شرکت های دانش بنیان می تواند 
تحولی قابل توجه در این عرصه ایجاد کند؛ تحولی که هم باعث 
ارتقای کشور و اصالح شرایط موجود در زمینه اقتصاد می شود و 

هم ایجاد اشتغال در کشور را افزایش می دهد.
صنعتفوالدوچالشمعادن

صنعت فوالد با توجه به برنامه ریزی ها و چشم انداز فوالد در 
سال 14۰4، باید تولید ۵۵ میلیون تن را محقق کند، ولی با کمبود 
سنگ آهن مواجه است. چون تعداد معادن موجود سنگ آهن 
برای تأمین این حجم از سنگ آهن کافی نیست و باید تعداد 

معادن غنی برای رسیدن به اهداف بخش تولید افزایش یاید.
کتشاف این حجم از معادن و  نکته قابل توجه اینجاست که ا
تجهیز آن برای استخراج در بازه زمانی باقی مانده هم به دلیل 
زیاد بودن هزینه های سرمایه گذاری هم به دلیل زمان بر بودن 
فرایندها بسیار دشوار خواهد بود و به همین علت، افزایش 
بهره وری معادن با هوشمندسازی، به کارگیری تجهیزات با 
تکنولوژی باال و... از جمله راه هایی است که می تواند میان بری 
برای رسیدن به اهداف 14۰4 در صنعت فوالد برای تولید 
محصوالت کمی و کیفی در جهت تأمین نیاز کشور   و  ورود به 

بازار جهانی باشد.
    محمد جواد قائدی/  ایراسین

با اتکا به دانش فنی متخصصان تعمیرگاه مرکزی انجام شد؛

علیرضا کاظمی
 مدیر تعمیرات مرکزی

بهنام مهدی پور
 رئیس مرکز تعمیرات مکانیک

انجام موفق تعمیرات اساسی و چابک سازی خطوط تولید
با همیاری کارشناسان و کارکنان واحد تعمیرات مرکزی انجام شد؛
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کاهش ۲۰ درصدی صادرات فوالد خام

در پنج ماهه نخست سال جاری

کتشاف محدوده های جدید معدنی  آغاز عملیات برای ا
در سنگان خواف

راه اندازی بزرگ ترین پروژه الکتریکال
 شرکت فوالد آلیاژی ایران

علیرضا چایچی مدیرعامل شرکت فوالد آلیاژی ایران از راه اندازی 
با  شرکت  این  سنگین  نورد  کارخانه  سیکلوکانورتر  بزرگ  پروژه 
کرد. در این بازدید که مدیر  ارزش بالغ بر ۱.۵ میلیون یورو بازدید 
ارشد بهره برداری، مدیر و رؤسای طرح و توسعه، مدیر نوردها، 
رؤسای تولید و نت نورد سنگین و جمعی از کارشناسان نیز در آن 
حضور داشتند از مراحل نهایی راه اندازی و تولید محصول توسط 
سیکلو کانورتر جدید بازدید شد.

گفت: برای بهره برداری مؤثر  مدیر مجتمع سنگ آهن سنگان خواف 
شده  تعریف  متعددی  کتشافی  ا برنامه های  معادن،  این  ذخایر  از 
محدوده  برای ۱۰  کتشاف  ا پروانه  اخذ  به  می توان  جمله  آن  از  که 
کتشاف آن در دست  که عملیات ا کرد  جدید از پهنه سنگان اشاره 
انجام است. نقاط ظرفیت دار در محدوده های یادشده برای مراحل 
و  شده  مشخص  بهره برداری  و  کشف  گواهی  تکمیلی،  کتشاف  ا
عملیات حفاری در بخش مرکزی و شرقی سنگان در حال اجراست.

خبر کوتاه

خبــــــــــــــــــر    

آمار تفکیکی صادرات کنسانتره سنگ آهن، گندله، آهن 
اسفنجی، فوالد خام، محصوالت فوالدی ایران در دوره 

پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۱ منتشر شد.
جزئیاتصادراتمحصوالتفوالدی

مجموع صادرات فوالد ایران )فوالد خام و محصوالت فوالدی( 
در پنج ماهه نخست سال جاری، ۳ میلیون و 66۸  هزار تن بوده 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش 1۸ درصدی را نشان 
می دهد. همچنین در پنج ماهه نخست سال جاری، صادرات 
فوالد خام کشور، 2 میلیون و 47۸ هزار تن بوده که کاهش 2۰ 

درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
کل صادرات  گمرک جمهوری اسالمی ایران،  بر اساس آمار 
محصوالت فوالدی کشور در پنج ماهه نخست سال 14۰1، یک 
میلیون و 19۰ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 

1۵ درصد کاهش یافته است.
از میان محصوالت فوالدی، سهم صادرات مقاطع طویل 
فوالدی، یک  میلیون و 42 هزار تن بوده و صادرات این مقاطع 
در پنج ماهه نخست سال جاری، ۸  درصد کاهش یافته است. 
کل  که بیشترین سهم را از میان صادرات  صادرات میلگرد 
محصوالت فوالدی دارد، در پنج ماهه نخست سال جاری نسبت 
به مدت مشابه سال قبل، 9 درصد کاهش یافته و به 917 هزار تن 

رسیده است.
صادرات تیرآهن نیز با کاهش 1۵ درصدی نسبت به مدت مشابه 
سال قبل به 44  هزار تن رسیده و صادرات مقاطع تخت فوالدی 
با کاهش 44 درصدی به 14۸ هزار تن رسیده است. در پنج ماهه 
نخست سال جاری صادرات ورق گرم ۵2 درصد کاهش یافته و به 
1۰۳ هزار تن رسیده است. صادرات ورق پوشش دار نیز با کاهش 

2۳ درصدی به ۳6  هزار تن رسیده است. 
بنا به آمار منتشر شده در پنج ماهه نخست امسال صادرات آهن 
اسفنجی ۵7 درصد کاهش داشته و به 21۳ هزار تن رسیده است 
و همچنین صادرات کنسانتره سنگ آهن با 9 درصد کاهش به  

۳۵1 هزار تن رسیده است. 
بنا بر آمار منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسالمی ایران در 
پنج ماهه نخست سال 14۰1، شاهد افزایش 9۸ درصدی صادرات 
گندله نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده ایم و صادرات گندله با 

این رشد  به یک میلیون و 2۸9 هزار تن رسیده است.
دلیل افزایش چشمگیر  صادرات گندله این است که ظرف یک 
سال گذشته تولید گندله در کشور افزایش قابل توجهی داشته، 
به نوعی که بخشی از گندله تولیدی، مازاد بر نیاز داخل کشور 
بوده است. به همین دلیل شاهد تسهیل در مقررات صادرات 
گندله بوده ایم و کارخانه های تولیدی اقدام به افزایش قابل توجه 

صادرات گندله کرده اند.
یکی از دالیل اصلی کاهش صادرات این کاالها در این مدت، 
بخشنامه وضع عوارض بر صادرات فوالد خام و محصوالت 
فوالدی در فروردین  ماه سال جاری است که برای واحدهای 
تولیدی هیچ توجیه اقتصادی ندارد. از دیگر دالیل عمده کاهش 
صادرات فوالد ایران، قطعی برق و خاموشی واحدهای فوالدی 
در خرداد ، تیر و مردادماه سال جاری  را می توان نام برد. وضعیت 
بد بازار جهانی و همچنین کاهش تقاضا خصوصا از سمت چین از 

دالیل تاثیرگذار بر کاهش صادرات است.
مجموع صادرات فوالد ایران )فوالد خام و محصوالت فوالدی( 
در مرداد سال جاری ، ۵۵6  هزار تن بوده که نسبت ماه قبل از 
آن، افزایش 19 درصدی داشته است. در تیرماه صادرات فوالد 
خام ایران 214 هزار تن بوده و شاهد افزایش 2۵ درصدی آن در 
مردادماه هستیم که به 267 هزار تن رسیده است.  صادرات آهن 
اسفنجی در مرداد ماه ۳۳ درصد کاهش داشته و به 47 هزار تن 
رسیده است. همچنین صادرات گندله با ۳  درصد کاهش در 
مردادماه 14۰1 به میزان 2۵۳ هزار تن رسیده است. در مردادماه 
صادرات کنسانتره با افزایش 1۰1 درصدی نسبت به تیرماه به 2۰1 

هزار تن رسیده است.
وضعیتصادراتمحصوالتفوالدیدرمرداد

ماه
کل صادرات محصوالت فوالدی کشور در مردادماه سال 14۰1، به 
میزان 2۸9  هزار تن بوده که نسبت به تیرماه، افزایش 1۳ درصدی 
داشته است. از میان محصوالت فوالدی، سهم صادرات مقاطع 
طویل فوالدی از همه بیشتر بوده که در تیرماه  217 هزار تن بوده و 

در مردادماه  29 درصد افزایش یافته است.
کل  که بیشترین سهم را از میان صادرات  صادرات میلگرد 
محصوالت فوالدی دارد، در مردادماه نسبت به تیرماه، 2۸ درصد 
افزایش یافته است.  صادرات تیرآهن در مردادماه نسبت به تیرماه  
نیز با افزایش ۵۰ درصدی به 12  هزار تن رسیده است. صادرات 
مقاطع تخت فوالدی در مردادماه نسبت به تیرماه با کاهش 74 

درصدی به 1۰ هزار تن رسیده است.
      منبع: آرتان پرس

 فوالد مبارکه  شرکتی صنعتی توسعه محور است
علیرضا غفارپور، مدیر طراحی و مهندسی فوالد 
مبارکه در برنامـه رادیـوم فـوالد بـه معرفـی واحد طراحی 
و مهندسی فـوالد مبارکـه پرداختـه اسـت. ماحصـل 

سـخنان وی را در ادامـه میخوانیـد.
باتوجهبهاینکهپروژههایسرمایهگذاریفوالدمبارکهدر

واحدطراحیومهندسیتعریفمیشود،درسالیکهگذشت
چندپروژهپیشنهادشدهوچندمورددارایاولویتواردمرحله

اجراشدهاست؟
در فوالد مبارکه طی فرایندی همه ساله در شش ماهه دوم همه واحدها 
باید پروژه های اولویت دار خود را به این واحد  اعالم کنند تا پس از بررسی 
و انجام مطالعات الزم، موارد ضروری به منظور سرمایه گذاری و آغاز 
عملیات اجرایی مصوب شوند. در سال 14۰۰ تعداد 22۰ پروژه اولویت دار 
به ورودی های مهندسی کارخانه،  مدیریت طراحی و مهندسی اضافه 
شد. بنا بر رویکرد جدید توسعه محوری که از سوی مدیریت ارشد شرکت 
در سال 14۰1 مطرح شده است، به جرئت می توان فوالد مبارکه را یک  
شرکت صنعتی توسعه محور نام نهاد.در سال جاری 6۰۰ پروژه توسعه 
ح  شده که ۳۰۰ پروژه تصویب شده است. در شش ماهه نخست  مطر
امسال 1۰۰ پروژه که درصدی از آن مربوط به سال قبل و درصدی مربوط 

به سال 14۰1 است تعیین تکلیف و وارد فازهای بعدی شده است.
وضعیتسایرپروژههاچگونهاست؟

قطعا پروژه های سرمایه گذاری نیاز به مطالعات مفصل دارند و برخی 

از آن ها در همان زمان امکان تعیین تکلیف ندارند. حدود 7۰ درصد از 
پروژه های سال قبل، تعیین تکلیف شده و ۳۰ درصد باقی مانده در حال 

ادامه فرایند هستند.
نحوهنظارتبرپروژههاچگونهاست؟

ح  ح و توسعه یک پروژه از دو بخش طر  در ساختار جدید معاونت طر
و توسعه تشکیل می شود. بخش طرح، مجموعه مهندسی کارخانه 
را شامل می شود که مطالعات، برآورد بودجه، تهیه اسناد، فرایند 
انتخاب پیمانکار و ابالغ به پیمانکار را شامل می شود. بعد از اینکه 
طرح به پیمانکار ابالغ شد، تیم توسعه یا تیم اجرا وارد عمل می شود. 
در ادامه، نظارت ها و تغییرات احتمالی طرح به صورت کامال دقیق با 
همکاری تیم مهندسی به صورت مشترک تا پایان پروژه ادامه می یابد.

درتعریفوطراحیپروژههاچهمعیارهاییدرنظرگرفته
میشودکهموردتأییدواقعشود؟

زمانی که پروژه ها به عنوان اولویت اعالم می شود معیارهای مختلفی 
از سمت متقاضی دارد. برخی معیارها از جنس کمی یا توسعه محور و 
افزایش ظرفیت تولید است و برخی از آن ها نیز کیفی است. مواردی 
مربوط به تولید محصوالت جدید است و برخی پروژه ها نیز مربوط به 

توسعه تکنولوژی و به روزرسانی است.
اقداماتاینواحدفقطدرسطحشرکتاستیابیروناز

شرکتهمقابلیتاجرادارد؟
فوالد مبارکه در حوزه مسئولیت اجتماعی خود نیز در پروژه هایی نظیر 

توسعه شبکه راه های مواصالتی شهرستان های اطراف که ایمنی جاده ها 
و بهبود فرایندهای زیست محیطی و همچنین کاهش ترافیک را در پی 
داشته مشارکت کرده است. به همین سبب همکاران این حوزه اقدامات 

مربوط را انجام داده اند.
مهمترینپروژههاییکهدرحالحاضردردستاقدام

استچهپروژههاییهستند؟
در سال جاری پروژه های خوب و بزرگ مقیاسی در فوالد مبارکه تعریف 
گن برگردان شماره ۳، اضافه شدن 4 دیسک  شده است، ازجمله وا
جدید گندله سازی که افزایش ظرفیت و افزایش کیفیت محصوالت 
را به همراه دارد، خط آنیل پیوسته، نورد گرم 2 و توسعه خطوط رنگی 
ح های دیگر که به بهبود وضعیت کمی و کیفی  و گالوانیزه و برخی طر
تولید، کاهش مصارف آب و انرژی و بهبود فرایندهای زیست محیطی 

منجر می شود.
سخنآخر؟

جامع نگری تیم طراحی مهندسی یکی از مهم ترین و اثربخش ترین 
رویکردهـای ایـن مدیریت اسـت. ایـن بخـش بـه دور از هرگونـه نگاه 
جزیـره ای، به صـورت کالن مسـائل را بررسـی می کنـد. به خوبـی 
واقف هستیم که افزایش ظرفیت ها و هرگونه توسعه باید به صورت 
متوازن انجام شود تا به معنی واقعی توسعه پایدار بروز و ظهور یابد. 
با چنین دیدگاهی تمامی بخش های سـازمان رشـد خواهنـد کرد و 

اهداف کالن مدیریـت را محقـق خواهند کرد.

مدیر طراحی و مهندسی:

علیرضا غفارپور، مدیر طراحی و مهندسی

رئیس تعمیرات خط نورد گرم فوالد مبارکه از اجرای 
موفقیت آمیز تعمیرات ساالنه ناحیه نورد گرم خبر داد و 
گفت: این عملیات تعمیراتی یکی از بزرگ ترین توقفات 

تعمیراتی است که در فوالد مبارکه انجام شده است.
مسعود نصیری ادامه داد: این شات دان با برنامه ریزی و صرف بیش از 
4۰ هزار نفر ساعت از توان تعمیرات مرکزی و همکاری مستقیم 11 شرکت 
پیمانکاری و پشتیبانی کلیه واحدهای فنی و خدماتی و مشارکت کارکنان 

ناحیه نورد گرم، در مدت 7 روز انجام شد.
وی افزود: این عملیات تعمیراتی با تالش، همکاری صمیمانه همکاران 
ناحیه نورد گرم، پیمانکاران و همدلی سایر واحدهای پشتیبانی سازمان 

طبق برنامه زمان بندی شده و به صورت کامال ایمن انجام شد.
رئیس تعمیرات خط نورد گرم تصریح کرد: در این شات دان فعالیت های 
بسیاری انجام شد که از مهم ترین آن ها می توان به این موارد اشاره کرد: 
در بخش انبار تخـــتال و کــــوره های پیـــشگرم: اصالح و تعویض 
کتور کوره پیشگرم 2؛ ترمیم  کسترا ساپورت های رول های دشارژ و ا
نسوز کوره های پیشگرم؛ تعویض رول ها و الین شافت سکشن یک 

شارژ کوره های پیشگرم؛ تعویض تابلو و کلیدهای متال کلد 6.6 
کیلوولت فن های کوره های پیشگرم ۳ و 4 نورد مقدماتی )رافینگ(؛ 
ماشین کاری میز رول های غلتکی قبل پوسته شکن عمودی؛ 
تعویض موتور اصلی پایینی قفسه R1 نورد مقدماتی برای اولین بار؛ 
ماشین کاری فریم دهانه ِاِجر E3 نورد مقدماتی؛ بازسازی اصولی 
هواساز V19 و V21؛ تعویض کلیه پوک ها و الینرهای تمام قفسه های 

نورد مقدماتی.
در بخش نورد نهایی )فینیشینگ(: تعویض درایو اصلی و اسکرودان 
قفسه F1 نورد نهایی؛ تعویض تابلو و کلیدهای پاور سنتر MCC-F2؛ 
تعویض شاسی اصلی زیر ساید گاید و استریپر قفسه های ۳، 6، 4 و 7 
نورد نهایی؛ بازسازی مجموعه دیسکالینگ نورد نهایی؛ تعمیر اساسی 
گیربکس اسکرودان های قفسه های نورد نهایی؛ ماشین کاری مجرای 
روغن گیربکس اصلی قفسه F1  لورد نهایی؛ ماشین کاری محل ساپورت 

شاسی اصلی قفسه های نورد نهایی.
در بخش کالف پیچ ها )کویلر(: تعویض ترانس های پینچرول کویلر 
شماره 1؛ تعویض درایو پینچرول کویلر شماره 1؛ تعویض PLC سیستم 

 HMDI ؛ تعویض فریم اصلی پینچرول کویلر شماره 1؛ تعویض دکلH11
ساید گاید کویلر شماره 2؛ بازسازی ساپورت اصلی اتاق دوربین های 
بازرسی سطح کالن؛ ماشین کاری هر دو سمت جا پیچ های پین ساپورت 
سوم کویلر شماره 2؛ تعویض فالپر و تجهیزات حفاظت از دوربین های 

بازرسی سطح کالن.
در بخش جرثقیل های سـقفی: اصـالح ریـل کمپ هـای 1، 2 و ۳ انبار 
تختـال اصـالح ریـل و شـین های بـرق خـط نـورد گـرم و کارگاه غلتـک؛ 

اصـالح ریل هـای انبـار خـام واحـد تکمیـل نـورد گرم.
کانوایر  گرم: انجام تعمیرات اساسی خط  در بخش تکمیل نورد 

نورد گرم.
وی در پایان، این موفقیت بزرگ را به تمامی همکاران و ذی نفعان 
گروه فوالد مبارکه تبریک گفت و از حمایت های مدیریت شرکت که در 
برنامه ریزی و اجرای این توقف همکاری کردند و همچنین از زحمات 
بی دریغ تمامی همکاران ناحیه نورد گرم و پشتیبانی سایر نواحی به ویژه 
تعمیرات مرکزی، تعمیرگاه مرکزی و شرکت های پیمانکار همکار نورد گرم 

صمیمانه تشکر و قدردانی کرد.

ایـنشـاتدانبـابرنامهریـزیوصـرفبیـشاز
تـوانتعمیـراتمرکـزیو نفـرسـاعتاز 40هـزار
همکاریمستقیم11شرکتپیمانکاریوپشتیبانی
کلیهواحدهایفنیوخدماتیومشارکتکارکنان

ناحیـهنـوردگـرم،درمـدت7روزانجـامشـد

مقاله علمی همکاران سید مجید آیت کارشناس امور HSE شرکت ها و امیر نصراللهی دانشجوی مقطع دکتری با عنوان 
 Bioflocculation of Industrial(»کسیدهای آهن در صنایع آهن و فوالد »بیوفلوکوالسیون پساب های صنعتی حاوی ا
Effluents Containing Iron Oxides in the Iron and Steel Industries( پس از اخذ تأییدیه های الزم در یکی از 
مجالت معتبر بین المللی در حوزه محیط زیست و سیاست های زیست محیطی در شرکت های صنعتی که به روزترین تحقیقات درزمینه 
 International Journal of Environmental Protection and زیست محیطی و محیط زیست صنعتی را منتشر می کند، تحت عنوان

Policy انتشار یافت.
کسیدهای آهن از لجن های پساب صنعتی« را مورد  به گفته این پژوهشگران مقاله ارائه شده اصطالحا یک مقاله مروری است که »جداسازی ا
مطالعه  قرار داده است. مقاله مذکور زمینه ساز تولیدی بهینه با ضایعات کمتر و حرکت به سوی تولید فوالدی با کربن صفر یا اصطالحا همان 
فوالد سبز است و سعی شده تا به صورتی نگارش شود که چارچوب کلی را به محققان، پژوهشگران و شرکت های صنعتی دغدغه مند این حوزه 

ارائه دهد و مجموعه مقاالتی را که در گذشته در این زمینه نگاشته شده در خود جای دهد.
در پژوهش مذکور به طورکلی سرمشقی برای صنایع و افراد دغدغه مند این حوزه ایجاد شده که در سال »تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین« 

بتوانند در جهت تولیدی دانش بنیان و سازگارتر با محیط زیست اشتغال زایی ایجاد کنند.

ارائه و چاپ مقاله دو نفر از کارکنان فوالد مبارکه در یکی از مجالت معتبر بین المللی

 امیر نصراللهی سید مجید آیت

اجرای موفقیت آمیز تعمیرات ساالنه ناحیه نورد گرم



18 سپتامبر  2022 21 صفر  1444   یک شنبه   27 شهریور  1401     شماره        1293   

7

خبر  کوتاه

پرویز شهبازوف وزیر انرژی آذربایجان گفت: طی هشت ماه سال جاری، 
کو 7.۳ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به اروپا عرضه کرده است. حجم  با
کلی عرضه گاز به اروپا در سال ۲۰۲۲ به ۱۲ میلیارد مترمکعب خواهد 
رسید که در مقایسه با سال ۲۰۲۱، ۳۱ درصد افزایش داشته است. وی 
همچنین از افزایش نزدیک به ۱۰ درصدی تولید گاز خبر داد که در 
گوست ۲۰۲۲ به ۳۰.۶ میلیارد مترمکعب رسید. ماه های  ژانویه تا آ

وزارت انرژی اوکراین می گوید دولت اوکراین ممنوعیت صادرات 
زغال سنگ را اعالم کرده است. این وزارتخانه به منظور اطمینان از 
عرضه برای فصل گرما، به ویژه، انباشته شدن ذخایر کافی سوخت برای 
تولید حرارتی چنین تصمیمی گرفته است.  این ممنوعیت به جلوگیری 
از سوءاستفاده و دست کاری کیفیت زغال سنگی که می تواند برای تولید 
حرارتی در فصل گرما استفاده شود و در عوض صادر شود، کمک می کند.

 گـــــروه فــوالد مـبارکه      

افزایش 3۰ درصدی صادرات گاز آذربایجان به اروپا اوکراین صادرات زغال سنگ را ممنوع کرد

معاون بهره برداری فوالد سنگان معاون بهره برداری 
فوالد سنگان با اعالم این خبر افزود: کارکنان پرتالش 
شرکت فوالد سنگان خراسان موفق شدند در ۵ ماه 
نخست سال جاری 78 درصد برنامه تولید سال ۱۴۰۱ را محقق سازند.

سید علی شمسی نیا، در گفت وگو با خبرنگار روابط عمومی این شرکت از 
تولید بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندله در پنج ماهه نخست سال 
جاری خبر داد و عنوان کرد: در سال گذشته علی رغم وجود مشکالت 
موجود در کشور، همچون قطعی برق و محدودیت های دیگر در حوزه 
انرژی بیش از 4 میلیون تن گندله در فوالد سنگان تولید شد؛ این در 
حالی است که با عنایت به شعار سال، دست یابی به ظرفیت اسمی 
کارخانه گندله سازی یعنی ۵ میلیون تن گندله در سال هدف گذاری 

شده است.
وی با اشاره به گام های ارزشمند و پوالدین کارکنان فوالد سنگان در 

ماه های نخست سال جاری و شکستن رکوردهای پیاپی، عنوان کرد: در 
فروردین سال جاری با رشد 1۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل 
بیش از ۵1۵ هزار تن گندله و با تداوم این رکوردشکنی ها در اردیبهشت ماه 
بیش از ۵۳۰ هزار تن گندله تولید شد و در مجموع شاهد رشد بیش از ۳۵ 

درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم.
معاون بهره برداری فوالد سنگان اضافه کرد: قطار رکوردشکنی های فوالد 
سنگان با سرعت بر ریل تولید در حال حرکت بود که مشکالت ناشی از 
قطعی برق گریبان گیر تولید در این شرکت شد و در خردادماه شاهد توقف 
تولید در این شرکت بودیم که با توجه به قطعی 4۵ روزه از ابتدای سال 
کنون و با در نظر گرفتن میزان تولید میانگین 1۸ هزار تن در روز، بیش از  تا

۸۰۰  هزار تن تولید از دست رفته به ثبت رسیده است.
کنون حدود  شمسی نیا با بیان اینکه فوالد سنگان از ابتدای بهره برداری تا
16 میلیون تن گندله تولید کرده است تصریح کرد: مدیریت و کارکنان این 

شرکت با  برنامه ریزی منسجم، بهینه سازی خطوط تولید و بومی سازی 
قطعات و تجهیزات عالوه بر رشد کمی و کیفیت محصوالت، تأمین پایدار 
بخشی از گندله موردنیاز فوالد مبارکه و تحقق اهداف ساالنه و شعار سال 

را متناسب با استانداردهای این حوزه در دستور کار خود قرار داده اند.
کثری  معاون بهره برداری فوالد سنگان با اشاره به اهمیت تکمیل حدا
زنجیره تولید در حوزه معدن و صنایع معدنی خاطرنشان کرد: رهبر 
معظم انقالب نیز همواره بر تکمیل زنجیره ارزش افزوده در حوزه معدن 

کید فرموده اند. تأ
وی در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: یقینا مجاهدان اقتصادی 
فوالد سنگان در لبیک به فرامین معظم له مبنی بر جایگزینی معدن 
به جای نفت، از هیچ تالشی دریغ نخواهند کرد و با تمامی توان و اراده ای 
که برخاسته از همت و غیرت جوانان این مرزوبوم است، برای تحقق این 

اهداف در راستای اعتالی صنعت ایران تالش خواهند کرد. 

تحقق 78 درصدی برنامه تولید سال در فوالد سنگان
طی پنج ماهه نخست سال جاری صورت گرفت؛

در کارخانه فوالد امیرکبیر کاشان رقم خورد؛ 

گام های مهم فوالد هرمزگان در مسیر 

توسعه پایدار و  همه جانبه

فوالد هرمزگان به عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ فوالد 
کشور، امروز با توجه به تمامی ارکان توسعه پایدار ازجمله 
که می توان  گرفته است  محیط زیست، در مسیری قرار 
پیش بینی کرد با رفع تحریم ها، بازار صادراتی خوبی را از آن 

خود کند.
توسعه همه جانبه باعث می شود تا بهره وری ارتقا یابد و یک بنگاه 
اقتصادی به سوددهی خوبی دست پیدا کند، اما در این بین 
یکی از رکن های اصلی توسعه توجه به مقررات و استانداردهای 
که می تواند نقش مهمی در افزایش  زیست محیطی است 

بهره وری داشته باشد.
فوالد هرمزگان که یکی از تولیدکنندگان مهم فوالد کشور محسوب 
می شود، در سال های اخیر تالش کرده تا توسعه را در تمامی 
بخش های مرتبط با فعالیت های خود محقق کند. محیط زیست 
یکی از ارکان اصلی است که صنعت فوالد باید به آن توجه ویژه 
داشته باشد؛ اما چرا این موضوع برای تولیدکننده ای همچون 
فوالد هرمزگان تا این اندازه حائز اهمیت است؟ وضع قوانین 
جدید در حوزه محیط زیست و بحث کربن صفر یکی از اصلی ترین 
موضوعات در صنعت فوالد جهان است، به نحوی که از سال 2۰2۵ 
صادرات فوالد به اروپا بدون داشتن کربن صفر دشوار خواهد شد.

این در حالی است که محصوالت تولیدی در فوالد هرمزگان از 
نظر کیفیت با تولیدات جهانی قابل رقابت است و این موضوع 
نقش مهمی در صادرات این مجموعه ایفا می کند. به همین 
دلیل توجه به این بخش در مجموعه فوالد هرمزگان جزو 
برنامه های اولویت دار قرار گرفته و پروژه های موجود در این 
زمینه با سرمایه گذاری مناسب و زمان بندی مشخص در حال 

اجراست.
در بخش محیط زیست، فوالد هرمزگان در تمامی سطوح همچون 
انرژی، کاهش آالیندگی، کاهش مصرف و... در حال فعالیت 
است. در بخش انرژی، الزامات زیست محیطی و رعایت قوانین و 
مقررات منجر به کاهش هزینه های فوالد هرمزگان خواهد شد. 
از سویی دیگر انجام پروژه های مختلف در این حوزه می تواند در 

زمینه کسری انرژی موجود برای این صنعت نیز تأثیرگذار باشد.
در بخش آالیندگی های هوا، فوالد هرمزگان عالوه بر دست یابی به 
استانداردهای جهانی و کوتاه شدن مسیر صادراتی، این موضوع 
را در حوزه مسؤولیت های اجتماعی خود مورد توجه قرار داده 
است. بدون شک فوالد هرمزگان در قبال مردم منطقه وظایفی 
بر عهده دارد که یکی از آن ها کاهش آلودگی های زیست محیطی 

است.
در این زمینه تعمیرات و بازسازی خطوط تولید نیز که به صورت 
پروژه های زیرسقفی از سوی فوالد هرمزگان انجام می شود 
می تواند نقش بسیار مهمی در کاهش مصرف انرژی داشته باشد 
که یکی از موضوعات حاضر در حوزه محیط زیست است. در ادامه 
فوالد هرمزگان برای بحث تأمین برق نیز وارد سرمایه گذاری هایی 
شده است که می تواند با اجرای آن نیاز خود در این زمینه را 
تأمین کند. در بخش آب نیز این شرکت با استفاده از فاضالب 
شهری و کاهش آالیندگی، می تواند بخشی از نیاز خود به آب را از 
این مسیر تأمین کند. در همین راستا اخیرا فوالد هرمزگان قرارداد 
خرید پساب فاضالب شهر بندرعباس را که یکی از مشکالت اصلی 
این استان است امضا کرده است. درواقع با امضای این قرار داد 
عالوه بر حل یک چالش بزرگ منطقه ای، گامی در جهت رفع 
نیازهای خود برداشته است که می تواند تا حدودی در زمینه 
کاهش هزینه های مصرف آب این بنگاه اقتصادی مؤثر باشد. 
همان طور که اشاره شد، توجه به مسائل زیست محیطی در 
بخش مسؤولیت های اجتماعی پررنگ تر می شود و ذهنیت 
جامعه نسبت به آالیندگی حاصل از فعالیت های صنعتی تغییر 

خواهد کرد.
کنار این پروژه احداث تصفیه خانه فاضالب بهداشتی با  در 
ظرفیت 24۰ مترمکعب از دیگر اقدام این مجموعه در حوزه 
محیط زیست و کاهش مصرف آب است. در بخش فضای سبز 
نیز این مجموعه عالوه بر توسعه فضای سبز موجود در محدوده 
کارخانه با ورود به پروژه های کاشت درخت و ایجاد فضای سبز 

وظایف خود در حوزه محیط زیست را محقق کرده است.
درواقع فوالد هرمزگان بخشی از این سرمایه گذاری را در 
راستای اصالحات فرهنگی انجام می دهد که نتیجه آن را در 
کید بر  فعالیت های خود مشاهده می کند. از سویی دیگر با تأ
اهمیت بخش محیط زیست، فوالد هرمزگان نیروهای خود 
را ملزم به رعایت قوانین و مقررات می کند و می توان در ادامه 
این زنجیره و در حلقه های پایین دست آن اثراتی را در بین 

خانواده ها شاهد بود.
به طورکلی امروز بحث محیط زیست یکی از ارکان اصلی در میان 
بنگاه های اقتصادی بزرگ همچون فوالد هرمزگان است که 
می تواند نتایج بی شماری به همراه داشته باشد. درواقع توسعه 
همه جانبه درست در چنین نقطه ای آغاز می شود که حاال فوالد 

هرمزگان در میانه این مسیر قرار دارد.
       منبع: تیتر ۲۰

پیشرفت 95 درصدی پروژه ارتقای دستگاه 
پوشش سنج خط گالوانیزه 

پروژه ارتقای دستگاه پوشش سنج خط گالوانیزه 
کنون با ۹۵ درصد پیشرفت  فوالد امیرکبیر کاشان ا

وارد عملیات نصب و راه اندازی شد.
مدیر توسعه و تکنولوژی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان ضمن تأیید این 
خبر گفت: این دستگاه برای اندازه گیری دقیق میزان پوشش فلز روی در 
دو طرف ورق و به منظور کنترل میزان پوشش و همچنین اعمال پوشش 
بنا به درخواست مشتری و براساس سفارش و نوع مصرف ورق گالوانیزه 

در صنایع مختلف به کار می رود.
محمد فخریان با بیان اینکه این دستگاه ضمن اندازه گیری میزان 
پوشش ورق به صورت دقیق از طریق ارتباط با PLC و سیستم های 
کنترلی خط، میزان این پوشش را براساس نیاز و درخواست مشتری 
روی ورق اعمال می کند، ادامه داد: یکی از مهم ترین مزایای نصب و 
راه اندازی این دستگاه، افزایش کیفیت و یکنواختی میزان ضخامت 
پوشش اعمال شده در کل ورق است که در نهایت ضمن افزایش کیفیت 
و دوام پوشش روی ورق، باعث صرفه جویی در مصرف آلیاژ روی و ماده 

پوشش دهنده می شود.
وی از افزایـش کیفیـت و یکنواختـی پوشـش روی ورق به عنـوان یکی 
دیگر از مزایای نصب این پوشش سـنج یاد و تصریح کرد: با عنایت به 
مزیت هـای مذکـور، زمینـه اخـذ اسـتانداردهای بین المللـی پوشـش 
ورق و همچنیـن صـادرات محصـول بـه کشـورهایی بیشـتری فراهـم 
می شـود کـه ایـن خـود موجـب ارزآوری بـرای شـرکت و صنعـت فـوالد 

کشـور اسـت.
بهرهبرداریازپروژهدرروزهاینخستآبانماه

فخریان با اشاره به اینکه عملیات مربوط به فاز مطالعاتی پروژه در 
سال 99 شروع و پس از آن اقدامات مربوط به خرید و نصب تجهیزات 
در محل خط گالوانیزه ادامه یافته است، تصریح کرد: براساس برنامه 
پیش بینی می شود، پوشش سنج از یکم آبان ماه سال جاری به 

بهره برداری برسد.
امکاناندازهگیریمیزانپوششبهصورتآناین

به گفته مدیر توسعه و تکنولوژی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان، در شرایط 
فعلی  به دلیل عدم وجود دستگاه پوشش سنج میزان پوشش از طریق 
نمونه برداری از کالف و به روش وزن سنجی در آزمایشگاه تعیین می گردد. 
در این روش اندازه گیری پوشش به صورت آنالین نیست و برای کل کالف 

کفایت نمی کند و نمی توان از یکنواختی پوشش در طول و عرض کالف 
اطمینان داشت. این در حالی است که بعد از بهره برداری از دستگاه 
پوشش سنج، میزان پوشش به صورت آنالین در طول و عرض هر کالف 
قابل مشاهده و اندازه گیری و کنترل خواهد بود. به همین دلیل ضمن 
یکنواختی پوشش در کل کالف، به میزان قابل مالحظه ای در مصرف 

آلیاژ روی و انرژی صرفه جویی می گردد.
انتقالدانشفنیتکنولوژییکیدیگرازدستاوردهای

پروژه
وی با اشاره به اینکه اطالعات و گراف های دستگاه، کمک شایانی به 
تعیین طبقه بندی پوشش می کند، ادامه داد: تجهیز نصب شده از 
به روزترین دستگاه های حال حاضر دنیا در حوزه تولید ورق های گالوانیزه 
کیفیت است. ضمن اینکه طراحی و جانمایی تجهیز در خط تولید و  با
ارتباط دستگاه با سیستم های کنترلی موجود توسط کارشناسان شرکت 

فوالد امیرکبیر انجام گرفته است.

فخریان از انتقال تکنولوژی این پوشش سنج به عنوان یکی دیگر از 
کید کرد: به منظور بومی سازی دانش  دستاوردهای این پروژه یاد و تأ
مربوط به دستگاه، برنامه ریزی های الزم جهت انتقال تکنولوژی از 

شرکت سازنده صورت گرفته است.
افزایشرضایتمندیمشتریانوامکانحضورگستردهتردر

بازارهایبینالمللی
بنابر اظهارات مدیر توسعه و تکنولوژی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان، 
دقت دستگاه در حال نصب از بسیاری از سیستم های مشابه بیشتر 
است و به طور قطع بعد از راه اندازی و بهره برداری از دستگاه، به دلیل 
یکنواخت تر شدن پوشش و ذخیره گراف ها و داده های سیستم، 
میزان رضایتمندی مشتریان به نحو قابل مالحظه ای افزایش می یابد 
و گراف های پوشش در صورت درخواست مشتریان قابل ارائه خواهد 
که این موضوع مخصوصا در زمینه محصوالت صادراتی حائز  بود 

اهمیت است.

یکیازمهمتریـنمزایـاینصـبوراهاندازی
ایـندسـتگاه،افزایـشکیفیـتویکنواختـی
میـزانضخامـتپوشـشاعمالشـدهدر
کلورقاسـتکـهدرنهایـتضمـنافزایـش
کیفیـتودوامپوشـشرویورق،باعـث
صرفهجویـیدرمصـرفآلیـاژرویومـاده

پوشـشدهندهمیشـود
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اینجادهدرمحورشمالیشهرسفیددشت
واقـعشـدهومحـلاتصـالآنبـهمحـور
پـل بهوسـیله سفیددشت-زرینشـهر
زیرگذردرحدفاصلمحوطهشهرکصنعتی

سفیددشـتوخـطراهآهـناسـت

با ایران  در انرژی محدودیتهای
است قابلحل درست سیاستگذاری
وبههمیندلیلباتغییرشرایطموجودو
فراهمشدنبسترتولید،فوالدسازانکشور
میتوانندبااستفادهازظرفیتهایموجود،
محصوالتکیفیباارزشافزودهباالراوارد
بازارهایجهانیکنندتابازارتجربهمتفاوتی
درزمینهاستفادهازفوالدتولیدشدهدرایران

داشتهباشد

       بـــــــــــــــازار

بحران افزایش هزینه های صنایع فلزی اروپا

خبــــــــــــــــر       

ایران همواره به عنوان یکی از کشورهای بهره مند از 
منابع سرشار انرژی در سطح دنیا شناخته می شود. 
بر مبنای همین نعمت الهی، بسیاری از صنایع که 
نیازمند انرژی هایی نظیر برق و گاز هستند در ایران به وجود آمده و 
در دهه های اخیر رونق پیدا کرده اند. تولید محصوالتی نظیر فلزات 
اساسی ازجمله فوالد، آلومینیوم، مس و...، سیمان، شیشه و 
محصوالت دیگری که انرژی در تولید آن ها نقش مهمی بازی می کنند 
نمونه ای از صنایعی هستند که تولید آن ها بر مبنای مزیت نسبی انرژی 
در کشور پایه ریزی شده  اند و بار قابل توجهی از درآمدهای کشور را 
به دوش می کشند. البته پتانسیل درآمدزایی این صنایع برای کشور 
تر از شرایط حال حاضر این صنایع است و به تعبیر دیگر  بسیار باال
بحران های مختلفی باعث شده تا این صنایع مهم نتوانند با بیشترین 

توان خود فعالیت کنند.
یکی از بحران هایی که مانع  تولید کّمی و کیفی صنایع شده  موضوع 
محدودیت های انرژی است. بسیاری از صنایع در نقاط مختلف کشور، 
در روزهای گرم سال با قطعی برق و در روزهای سرد سال با قطعی گاز 
همراه است.در بسیاری از صنایع که انرژی نقش مهمی را در تولید دارند 
این موضوع بحرانی تر شده و گاهی خطوط تولید را به دلیل کامل متوقف 
می کند. به همین دلیل ضرر زیادی به این صنایع از بابت توقف تولید و 

درنتیجه عدم النفع ناشی از کم شدن میزان فروش وارد می شود.
صنعتفوالد،قربانیچالشانرژی

ایران یکی از 1۰ کشور برتر در زمینه تولید فوالد در دنیاست. طبق آمارهای 
جهانی، تولید فوالد در کشور 1.۸ درصد نسبت به سال گذشته میالدی 
کاهش یافته و به 2۸.۵ میلیون تن در سال رسیده است. این در حالی 
است که از سال 2۰1۵ میالدی روند ایران در تولید فوالد صعودی بوده 
که ایران دچار پسرفت در این عرصه شده  و این اولین سالی است 
است. یکی از دالیل این مقدار از کاهش تولید می تواند همین موضوع 

محدودیت های انرژی باشد.
همچنین ایران در پنج ماهه اول سال 2۰22 با کاهش تولید به میزان 
حدود 1۰.۸ درصد در رتبه اول بین تولیدکنندگان فوالد در دنیا قرار دارد. 
البته درمجموع در هفت ماهه ابتدایی سال میالدی جاری به دلیل کم 

شدن محدودیت های گاز و کم بودن محدودیت های برق و به عالوه فعال 
شدن پلنت هایی مانند فوالد سبا و افزایش تولید در گروه فوالد مبارکه و 
برخی دیگر از تولیدکنندگان فوالد، ۳.7 درصد رشد را نسبت به مدت 

مشابه سال میالدی گذشته شاهد بوده ایم.
گر این محدودیت ها ادامه پیدا کند،  این موضوع نشان می دهد که ا
که رشد خوبی را درنتیجه افزایش  کشورهای رقیب  ممکن است 
بهره وری و انجام پروژه های توسعه ای داشته اند جایگاه ایران را 
تصاحب کنند و درنهایت کشورمان به رتبه ای پایین تر از رتبه کنونی 
تنزل پیدا کند. از طرف دیگر رشد تولید نسبت به مدت مشابه در ماه ها 
و سال گذشته با مدیریت بهتر محدودیت های انرژی از سوی دولت و 
تولیدکنندگان نشان از پتانسیل زیاد صنعت فوالد کشور برای رسیدن 

به رتبه های بهتر است.
بحرانهایسیاسیدردنیاوفرصتپیشرو

نزاع بین روسیه و اوکراین باعث شده تا کشورهای اروپایی در زمینه تولید 
که پاشنه آشیل  فوالد و سایر فلزات اساسی با بن بست روبه رو شوند؛ چرا
این کشورها موضوع انرژی است که از سوی روسیه محدود شده است. 
این یعنی هم به دلیل افزایش قیمت حامل های انرژی و هم به دلیل 
نبود انرژی به زودی بسیاری از کارخانه های تولید فوالد در قاره سبز به 
تعطیلی کشیده خواهد شد. البته وضع بازارهای جهانی از جهت کاهش 
قیمت محصوالت فوالدی، کاهش تقاضا، دامپینگ روسیه، قوانین 

محدودکننده برای استفاده از فوالدهای با کربن باال و... نیز در شرایط 
خوبی نیست و این موضوع مشکالت را تشدید می کند.

تبدیلچالشهایجهانیبهفرصت
با توجه به چالش های پیش روی فوالدسازان دنیا، فرصت برای ورودی 

ایران به بازارهای جهانی بسیار آماده است.
البته محدودیت های انرژی در ایران با سیاست گذاری درست قابل حل 
است و به همین دلیل با تغییر شرایط موجود و فراهم شدن بستر 
تولید، فوالدسازان کشور می توانند با استفاده از ظرفیت های موجود، 
محصوالت کیفی با ارزش افزوده باال را وارد بازارهای جهانی کنند تا بازار 
تجربه متفاوتی در زمینه استفاده از فوالد تولیدشده در ایران داشته باشد.

طراحی محصوالت جدید و تولید محصوالت با کیفیت متناسب با نیاز 
بازارهای بین المللی و استفاده از پتانسیل های تجاری موجود برای 
سفارش گرفتن از کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای می تواند کلید ورود 

صنعت فوالد کشور به بازارهای جهانی باشد.
کمیتی  دولت نیز باید با تسهیل گری هایی که جزو مقدورات دولتی و حا
است این حرکت مهم صنعت فوالد را که حاصل تالش شبانه روزی 
کارکنان و مدیران این بخش از صنعت کشور بوده پرشتاب کند تا با 
راهیابی فوالد کشور به بازارهای جهانی و ارزآوری برای کشور، اقتصاد کشور 

و معیشت مردم، شرایط بهتری پیدا کند.
     محمدجواد قائدی/ ایراسین

بسیاری از تولیدکنندگان فلزات در اروپا ممکن است به دلیل 
کنند، زیرا روسیه  هزینه های باالی تأمین برق تولید خود را متوقف 
کرده و قیمت انرژی را افزایش  گاز طبیعی به اروپا را متوقف  عرضه 
که اتحادیه  داده است. انجمن فلزات غیرآهنی اروپا اظهار داشت 
کاهش تولید  که  کند، چرا اروپا باید این مشکالت جدی را حل 
روی، آلومینیوم و سیلیکون در اروپا باعث شده عرضه فوالد، خودرو 
کاهش بیشتری داشته باشد. و محصوالت ساختمانی در اروپا 

خبر کوتاه

پرداخت بیشتر آلمان به روسیه در ازای واردات کمتر

که ارزش واردات آلمان از  کرد  اداره آمار فدرال آلمان اعالم 
روسیه در ماه جوالی نسبت به ماه مشابه سال قبل با ۱۰.۲ درصد 
که بیشتر  افزایش به ۲.9۴ میلیارد دالر )۲.9 میلیارد یورو( رسیده 
گاز بوده است. اداره آمار  در نتیجه افزایش شدید قیمت نفت و 
کرد بااین حال، ازنظر حجم، واردات آلمان از روسیه  خاطرنشان 
کاهش یافته  در ماه جوالی نسبت به سال قبل ۴۵.8 درصد 
است.

چالش جهانی انرژی و فرصت ورود ایران به بازارهای فوالد دنیا

بورس و سهام
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 مدیر تکنولوژی و توسعه شرکت فوالد سفیددشت 
چهارمحال و بختیاری از پیشرفت 3۵ درصدی 
پروژه احداث جاده دسترسی این شرکت خبر داد.

کاهش 1۵  گفت: اجزای این پروژه با هدف   جمشید علی بابایی 
کیلومتری مسیر دسترسی وسایط نقلیه سبک و سنگین، مدیریت 
هزینه های حمل مواد اولیه و محصول و همچنین افزایش ایمنی 
ترابری، عملیات احداث جاده اختصاصی فوالد سفیددشت از محور 
بروجن به اصفهان )از مسیر شهر سفیددشت( به طول 6 کیلومتر 

و عرض 4.22 متر در مهرماه 14۰۰ و در دو باند مجزا آغاز شده است.

 وی افزود: این جاده در محور شمالی شهر سفیددشت واقع شده و 
محل اتصال آن به محور سفیددشت-زرین شهر به وسیله پل زیرگذر 
در حدفاصل محوطه شهرک صنعتی سفیددشت و خط راه آهن است.

به گفته مدیر تکنولوژی و توسعه شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال 
و بختیاری مدت زمان پیش بینی شده برای این پروژه 1۸ ماه و بودجه 
اختصاص یافته به آن بالغ بر 1۳۰۰ میلیارد ریال است؛ ضمن اینکه 
اجرای عملیات پروژه با مشاوره شرکت فنی مهندسی فوالد مبارکه و 

توسط شرکت پیمانکاری زرین سپاهان در حال انجام است.
 اردالن رئیسی، رئیس اجرای پروژه های جنبی و پشتیبانی در خصوص 

ح خاطرنشان کرد: میزان پیشرفت  روند عملیات اجرایی این طر
پروژه احداث جاده دسترسی شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و 
بختیاری تا پایان مردادماه 14۰1 حدودا ۳۵ درصد بوده که با گذشت 
حدود 11 ماه از شروع آن همچنان مطابق با برنامه در حال انجام است.

 رئیس اجرای پروژه های جنبی و پشتیبانی فوالد سفیددشت ابراز 
امیدواری کرد با انجام اقدامات الزم در راستای پیشبرد پروژه یادشده، 
در مدت زمان پیش بینی شده و حتی زودتر از آن موفق به تکمیل و 

بهره برداری از این طرح باشیم.

 پیشرفت 35 درصدی پروژه احداث جاده دسترسی 
شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری

تیپشخصیتیمتفکر
افراد متفکر معموال افراد زیاد به آدم ها نزدیک نمی شوند یا فکر 
گر به آدم ها نزدیک شوند  به آن ها  آسیب وارد می شود؛  می کنند ا
به همین دلیل اغلب رفتار سردی از خود نشان می  دهند و 
معموال مثل با صفت »بی احساس« توسط اطرافیانشان توصیف 

می شوند.
در بازارهای مالی این افراد بسیار خوب ظاهر می شوند و می توانند 
بسیار موفق باشند، چون تمام تصمیمات را بر اساس منطق 

می گیرند و این بسیار مهم است.
افراد متفکر محافظه کار و واقع بین هستند و این باعث می شود 
همیشه حواسشان به مدیریت سرمایه باشد. این افراد اهل 
جروبحث، مصر و جسورند. این خصوصویات باعث می شود وقتی 
تصمیم می گیرند معامله گر شوند، آن را عملی کنند و با استفاده از 
خصوصیات شخصیتی خود در همین حوزه باقی بمانند و در آن 
رشد  کنند. آن ها اصال دمدمی مزاج نیستند و این طور نیست که 
یک روز تصمیم بگیرند معامله گر شوند و روز دیگر تصمیم دیگری 
برای زندگی شان بگیرند. در مقابل افراد متفکر، افراد احساسی 
هستند که تصمیم هایشان سریع و زود به زود عوض می شود؛ 
گر در دو یا سه دو معامله ضرر کردند، فکر می کنند به درد این  مثال ا

کار نمی خورند و به احتمال زیاد آن را ترک می کنند.
افراد متفکر معموال به راحتی با دیگران ارتباط صمیمانه برقرار 
نمی کنند؛ در بسیاری اوقات دوستان خود را با نام فامیل صدا 
می کنند و همواره فاصله ای را که مناسب می دانند با دیگران 

حفظ می کنند.
گر تصمیمی دارند برایش  این افراد راهبردی عمل می کنند و ا
برنامه ریزی می کنند؛ بنابراین در درست کردن استراتژی بسیار 
خوب و موفق عمل می کنند، چون براساس منطق، استراتژی 

خود را پایه ریزی می کنند.

یم بیاموز

تأثیر تیپ های مختلف شخصیتی در معامله گری 

عضو هیئت مدیره انجمن فوالد ایران گفت: مشکالت 
زنجیره فوالد با توجه به پایین بودن بیش ازحد قیمت مقاطع 
طویل در مقایسه با قیمت ورق فوالدی، باید با تعیین ضرایب 
قیمتی و در شرایط تفاهم و همدلی شورای آهن و فوالد حل 

شود.
تعیینضرایبقیمتیمشخصبرایمحصوالت

فوالدی
سید بهادر احرامیان با اشاره به احیا و تشکیل شورای آهن و فوالد 
اظهار داشت: برپایی نشست های شورای آهن و فوالد اتفاق 
خوبی برای زنجیره فوالد است و می تواند نظر و ایده مشترکی 
کره بین فعاالن صنعت فوالد در تعیین قیمت  را بر مبنای مذا

محصوالت فوالدی فراهم کند.
وی درباره نسخه تعیین و تحویل قیمت پیشنهادی انجمن 
تولیدکنندگان فوالد به شورای آهن و فوالد خاطرنشان کرد: 
پیشنهاد انجمن تولیدکنندگان فوالد همانند سایر اعضای 
انجمن های سه گانه، تعیین ضرایب قیمتی مشخص برای 
محصوالت فوالدی است و تا حدود زیادی میزان ضرایب قیمتی 

تعیین شده فوالدسازان به دیگر انجمن ها بسیار نزدیک است.
عضو هیئت مدیره انجمن فوالد ایران تصریح کرد: نزدیک شدن 
ضرایب پیشنهادی انجمن ها به یکدیگر موجب نزدیک شدن آرا و 
نظرات آنان به یکدیگر است و این موضوع حکایت از نزدیک شدن 

نظرات انجمن ها به یکدیگر دارد.
احرامیان بازنگری در قیمت شمش پایه و محصوالت فوالدی در 
بورس کاال را الزامی و از جمله ضروریات خواند و گفت: در شرایط 
تفاهم و همدلی شورای آهن و فوالد باید مشکالت زنجیره فوالد با 
توجه به پایین بودن بیش ازحد قیمت مقاطع طویل در مقایسه 

با قیمت ورق فوالدی حل شود.
وی اختالف قیمت ورق با میلگرد را موجب بی انگیزگی و بعضا 
تعطیلی واحدهای تولیدی دانست و افزود: تفاوت فاحش قیمت 
میلگرد و مقاطع طویل با ورق فوالدی سود تولیدکنندگان و 
واحدهای تولیدی را به حداقل رسانده است و هزینه های تولید را 
پوشش نمی دهد. بر همین اساس، با وجود نزدیک شدن ضرایب 
قیمتی در شورای آهن و فوالد، هزینه های تولیدی پاسخگوی 
واحدها نیست. به همین علت، شورای آهن و فوالد باید عالوه 
بر تعیین ضرایب، قیمت میلگرد و مقاطع طویل را نیز افزایش 
دهد تا مشکالت زنجیره فوالد در کاهش هزینه های تولیدی به 

حداقل برسد.
منبع: آرتان پرس

شورای آهن و فوالد؛ راهگشای 
تعیین ضرایب قیمتی و حل 

مشکالت زنجیره فوالد
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از یک سو، صنعت فوالد به تنهایی مسئول انتشار بخش زیادی از گازهای  
گلخانه ای است و از سویی دیگر، فوالد تقریبا در تمامی جنبه های زندگی ما نقش 
دارد. تخمین زده می شود که تقاضای فوالد در سال ۲۰7۰ میالدی به حدود ۲/8 
 CO2 میلیارد تن در سال افزایش یابد. بدیهی است این رشد تقاضا با ضرورت کاهش انتشار
در تضاد است. ازاین رو، اهمیت »فوالد کربن خنثی« در مسیر توسعه کشورها به سمت تبدیل 

شدن به »اقتصاد کربن خنثی« بر هیچ کس پوشیده نیست.

در سال های اخیر، محققین صنعت فوالد همواره به دنبال یافتن راهکارهای نویدبخش با هدف 
تولید فوالد کربن خنثی در جهت کاهش آالیندگی های ناشی از صنعت فوالد هستند. این راهکارها 
در سه دسته جذب و ذخیره سازی کربن )Carbon Capture and Storage-CCS(، جذب و استفاده 
مجدد از کربن )Carbon Capture and Utilize-CCU( و  استفاده از عامل های احیای دیگر نظیر 
هیدروژن طبقه بندی می شوند. راهکارهای گروه سوم به شدت به در دسترس بودن انرژی های 
تجدیدپذیر در راستای تولید H2 وابسته هستند. نگاه دقیق به صنعت آهن و فوالد نشان داد که 
تحقق شعار »فوالد کربن خنثی« از دو مسیر زیر دنبال می شود: الف( تغییر فناوری های تولید موجود 
که با هدف حذف وابستگی ذاتی به سوخت های فسیلی انجام می گیرد؛ ب( حفظ تکنولوژی های 

تولید رایج و پیاده سازی CCS و CCU برای کاهش مقدار انتشار نهایی CO2 در مسیر تولید.
در شکل 1 میزان کاهش مقدار انتشار CO2 بر مبنای هر یک از مسیرهای مذکور نشان داده شده 

است.
فناوری های مبتنی بر مسیر )الف(: با توجه به گسترش روزافزون تولید انرژی الکتریکی از منابع 
تجدیدپذیر، استفاده از این انرژی ها در جهت کربن زدایی صنعت فوالد یک گزینه امیدبخش 
محسوب می شود. یکی از فناوری های پیشنهادی در این زمینه، الکترولیز سنگ آهن است که فرایند 
کسیدآلومینیوم است. بااین حال، این فرایند هنوز در مراحل اولیه  آن مشابه تولید آلومینیوم از ا
توسعه قرار دارد و تنها در مقیاس آزمایشگاهی انجام شده است. این روش یک گزینه فوالدسازی با 
راندمان باال و با وعده کاهش انتشار CO2 در درازمدت است. در حال حاضر، شرکت سیدروین 
)SIDERWIN( به طور جدی بر تجاری سازی این روش با هدف کاهش انتشار CO2 و کاهش مصرف 
انرژی به ترتیب به میزان ۸7 درصد و ۳1 درصد در مقایسه با کوره بلند تمرکز کرده است. در شکل 2 
شماتیکی از چگونگی نقشه فرایند این شرکت در جهت به کارگیری الکترولیز سنگ آهن در مسیر 

فوالدسازی نشان داده شده است.
 یکی دیگر از راهکارهایی که برای تغییر فناوری های فوالدسازی به سمت کربن خنثی معرفی شده، 
کننده است. هیدروژن برای فوالدسازی به عنوان یک  استفاده از هیدروژن سبز به عنوان عامل احیا
راه برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای مورد توجه قرار گرفته است. به صورت تئوری پیش بینی 
شده است که می توان با استفاده از هیدروژن سبز حاصل از برق تجدیدپذیر، انتشار گازهای 
گلخانه ای را از کوره احیای DRI به نزدیکی صفر رساند. فرایند HYBRIT یکی از فرایندهای 
درحال توسعه بر پایه H2 بوده که در آن با استفاده از الکترولیز مبتنی بر نیروی الکتریکی تجدیدپذیر، 

H2 تولید شده و در پایان فوالدسازی، بخار آب به جای CO2 منتشر می شود )شکل ۳).
فناوری های مبتنی بر مسیر )ب(: پیاده سازی CCS یکی دیگر از راهکارهای شناخته شده در مسیر 
کاهش انتشار CO2 است. پیاده سازی CCS می تواند در کاهش آالیندگی صنعت فوالد نقش مهمی 
داشته باشد؛ اما برخی محدودیت ها ازجمله رقابتی بودن بازار تولید فوالد، تولیدکنندگان فوالد را در 
مسیر پیاده سازی CCS به دلیل امکان افزایش هزینه کوتاه مدت دچار تردید می کند. پیش بینی 
شده است که جمع آوری و ذخیره ۵۰ تا 6۰ درصد انتشار CO2 در یک سایت صنعتی می تواند حدود 
7۰ تا۸۰ دالر در هر تن CO2 هزینه به دنبال داشته باشد. بااین حال، برخی از فناوری های فوالدسازی 
کسید کربن فوق العاده کم )ULCOS( نشان داد که پیاده سازی CCS می تواند در مسیر تولید  با دی ا
فوالد کربن خنثی مؤثر باشد. شکل 4 شماتیکی از فرایند ULCOS را همراه با پیاده سازی CCS نشان 
می دهد. فناوری TGR-BF )بازیافت گاز-کوره بلند( یکی دیگر از فناوری های مبتنی بر CCS است 
که با موفقیت در کارخانه آزمایشی منجر به کاهش 24 درصدی در انتشار CO2 شده است. با وجود 
کندگی منابع  تمامی پیشرفت های انجام شده، CCS در صنعت فوالد هنوز با چالش هایی ازجمله پرا
انتشار و ذخیره طوالنی مدت روبه رو است. در سال های اخیر، CCU نیز به عنوان راهکاری برای 
تبدیل گازهای باطله فوالدسازی به محصوالت هدفمند مورد توجه قرار گرفته است. تخمیر 
بیولوژیکی گاز که در آن، میکروب ها برای تبدیل گازهای حاوی کربن به محصوالت جانبی هدفمند 
استفاده می شوند، ازجمله روش های پیاده سازی CCU بوده که توسط شرکت النزاتک توسعه یافته 

 Steel2Chemicals است )شکل ۵(. در همین راستا، شرکت تاتااستیل و آرسلورمیتال نیز در پروژه
ک سازی  رویکردی را در راستای پیاده سازی CCU در پیش گرفتند. بااین حال، چالش اصلی آن ها پا

گازهای باطله فوالدسازی تا سطح مناسب جهت جلوگیری از مسمومیت کاتالیزورهاست.
کربن خنثی،   با توجه به مطالب فوق و اهمیت آن در پیشبرد صنعت فوالد به سمت فوالد 
تولیدکنندگان فوالد با توجه به منابع موجود، اقلیم جغرافیایی و... تصمیم خواهند گرفت که 

کدام یک از مسیرهای تکنولوژیکی و اقتصادی برای رسیدن به فوالد کربن خنثی مناسب است.

 علم و فناوری       

یت دانش مدیر

یک شرکت چینی
آسمان خراش هایی که نفس می کشند یک ربات متاورسی زن را به عنوان مدیرعامل معرفی کرد

که  شرکت محبوب چینی NetDragon Websoft، خانم »تانگ یو« را 
در واقع رباتی متاورسی است، به عنوان مدیرعامل شرکت برای نظارت بر 
فعالیت ها معرفی کرد. این ربات پاولین مدیرعامل متاورسی انسان نمای 
جهان است که به جای آنکه در رگ هایش خون جاری باشد، با کدهای 
دیجیتالی کار می کند. شرکت بازی های ویدیویی چینی NetDragon در 
سال ۱999 کار خود را آغاز کرد و به عنوان توسعه دهنده بازی های آنالین 
در چین شناخته می شود. 

یک معمار هندی با استفاده از ابزار هوش مصنوعی Midjourney دست 
به طراحی آسمان خراش هایی متفاوت زده است. این معمار در زمینه 
کاهش مصرف  پروژه های مربوط به سیستم های تهویه مطبوع طبیعی و 
انرژی کار می کند، به همین دلیل در این پروژه شاهد پوست طبیعی درخت 
کردن ساختمان با فرایند طبیعی تبخیر و تعرق و تنظیم دما در  برای خنک 
گر مصالح ساختمانی ارگانیک داشته  طول روز هستیم. به گفته این معمار، ا
باشیم ، تهویه مطبوع از طریق فرایندهای طبیعی صورت می گیرد.

لزوم مدیریت دانش خبرگان

دلیل  به  انسانی  نیروی  دادن  دست  از  موضوع 
بازنشستگی مسئله ای است که دیر یا زود گریبان گیر بسیاری 
از شرکت ها خواهد شد. موضوعی که در صورت عدم مدیریت 
صحیح باعث می شود سازمان از دانش چند دهه خود محروم 
شود و حتی سازمان ها را با بحران روبه رو کند. در این مطلب 

به ضرورت استخراج و مدیریت دانش خبرگان می پردازیم.
بازنشستهشدنکارکنان؛چالشکلیدیبرایمدیران
بازنشستگی کارکنانی که زمان زیادی را در سازمان مشغول به کار 
بوده اند و سازمان سرمایه های زیادی صرف کرده تا تجربیات 
کلیدی برای مدیران ارشد  کنند، یک چالش  کسب  کافی 
سازمان هاست. جایگزینی این افراد در هنگام بازنشستگی 
مشکلی بزرگ برای سازمان ها به حساب می آید، زیرا آن ها 
باتجربه ترین و ماهرترین افراد یک سازمان هستند و دانش 

ارزشمند سازمان را نیز با خود می برند.
کلیدی درباره محصوالت، فرایندها و مشتری ها در  دانش 
بسیاری از سازمان ها مکتوب نشده و بنابراین تنها در ذهن 
کارکنان می توان این دانش را سراغ گرفت. این دانش نانوشته 
»دانش ضمنی« نامیده می شود. این دانش در یک کالم، محرک 
اصلی نوآوری، مزیت رقابتی سازمان و اساس آموزش فردی است 
که جایگزین فرد بازنشسته می شود. هر سازمان باید هم دانش 
آشکار و هم دانش ضمنی خود را ارزیابی کند و در راستای کسب و 
به کارگیری آن اقدامات کند. در این راستا سازمان ها باید خبرگان 
و دانشکاران کلیدی خود را شناسایی کنند تا قبل از بازنشسته 
شدن این افراد و قبل از اینکه سازمان را برای همیشه ترک کنند، 
دانش آن ها را با به کارگیری ابزارها و تکنیک های مدیریت دانش 

استخراج کنند.
کافیبرخیمدیرانازضرورتاستخراجو درکنا

مدیریتدانشخبرگان
در بسیاری از سازمان ها، به دلیل تغییرات مدیریتی متعدد، 
مدیریت سازمان مدت زمان کمی در رأس سازمان است و به 
همین دلیل، درک درستی از خروج دانش خبرگان نداشته و 
نمی تواند این موضوع را به عنوان یک مشکل جدی تشخیص 
دهد. همچنین در بسیاری موارد، مدیر سازمان به اندازه کافی از 
نزدیک با کارگران ارزشمند کار نکرده تا ارزش دانش ضمنی آنان را 
بشناسند. در یکی از پروژه های استقرار مدیریت دانش در یک 
سازمان معتبر فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، یکی از کارکنان 
قدیمی در مورد درک برخی از مدیران سازمان از دانش ضمنی 
گفت: »من یک کارگر قدیمی باتجربه بیش از ۳۰ سال هستم. من 
مطمئنا باتجربه ترین فرد در کل سازمان هستم، چون افراد 
قدیمی دیگر این سازمان، قبال بازنشسته شده اند و من آخرین 
نفرم! البد اآلن فکر می کنی مدیریت سازمان در هر فرصتی درصدد 
استخراج دانش من است؛ ولی  آن ها نه تنها این کار را نمی کنند، 
بلکه حتی نظر من را هم در مورد کارها نمی پرسند.  هرازگاهی 
می بینم که مدیریت سعی می کند کارهایی انجام دهد که 2۰ سال 

پیش انجام شده و بسیاری از آن اقدامات نیز صحیح نیستند«.
مدیریتدانشخبرگانیااستخدامنیرویجدید

بررسی های اخیر نشان می دهد بسیاری از سازمان ها مایل به 
حفظ کارمندان قدیمی نیستند. مطابق مقاله KM World، آن ها 
قصد دارند »با تکیه بر یک برنامه استخدام کارجویانه جدید«، 
اقداماتی را در راستای استعدادیابی برای موقعیت های شغلی 
مدنظر قرار دهند و افراد جدید را جذب کنند. مدیرانی که چنین 
رویکردی دارند احتماال از ماهیت و اهمیت دانش ضمنی کارکنان 
گاه نیستند و نمی دانند که رسیدن به این نوع دانش چه میزان  آ
زمان می برد و استخدام و آموزش کارمندان جدید تا چه حد 

دشوار است.
دالیلبیاهمیتشمردندانشخبرگان

یکی از رویکردهایی که برخی از مدیران به آن اعتقاد دارند این 
است که استخراج و مستندسازی دانش خبرگان چندان اهمیتی 
ندارد و به عبارت دیگر اقدامی استراتژیک و ارزشمند نیست. یکی 
از دالیل آنان این است که نیروی کار را می توان به سرعت و 
به راحتی جایگزین کرد و آنان را آموزش داد که این موضوع پیش تر 
با استدالل، رد شد. دیگر دلیل آنان این است که با تغییر فناوری 
و ماهیت کسب وکارها و نیازهای مشتریان، دانش قدیمی چندان 
به کار نمی آید. این نقد تا حدودی درست است، ولی بازهم دلیل 
که بسیاری از راهکارها و تجارب کارکنان  جامعی نیست؛ چرا
کنون نیز کارا و اثربخش هستند و موجب بهره وری  قدیمی، هم ا
در سازمان می شود، بنابراین برای کاهش این دغدغه، باید 
عالوه بر استخراج دانش خبرگان، کارکنان در آستانه بازنشستگی 
را در کنار کارکنان جوان قرار داد تا مهم ترین و کلیدی ترین تجارب 

خود را در اختیار آنان قرار دهند.
تکنیکاستخراجومدیریتدانشخبرگان

اسـتخراج دانـش )KE یـا Knowledge elicitation( شـامل 
مجموعـه ای از تکنیک هـا و روش هایـی اسـت کـه در اسـتخراج 
دانـش متخصصـان و خبـرگان از آن هـا اسـتفاده شـود. ایـن 
تکنیک به طورمعمـول از طریق نوعـی تعامل مسـتقیم با خبره 
کثر کارکنان سازمان  قابل انجام اسـت. ازنظر مدیریت دانش، ا
مادامی کـه دارای دانـش کافـی بـرای سـازمان باشـند می توانند 
به عنـوان »متخصـص یـا خبـره« شـناخته شـوند. مـا در گـروه 
مشـاور مدیریـت دانـش دانـا، بـا طراحـی و بومی سـازی تکنیـک 
اسـتخراج دانـش )KE(، تجـارب گران سـنگ تعـداد زیـادی از 
خبرگان سازمان های ایرانی در حوزه های مختلف را استخراج 
کرده ایم که منجر به ایجـاد ارزش افزوده قابل توجهـی برای این 

سـازمان ها شـده اسـت.
    منبع:

 A Strategy to Capture Tribal Knowledge, Michael
Collins, 2016

محققان امنیتی در شرکت AT&T Alien Labs، یک بدافزار سرقت کننده 
لینوکسی جدید را شناسایی کرده اند که Shikitega نامیده می شود و نقاط 
نهایی و دستگاه های IoT را هدف قرار می دهد. مشخصه اصلی این بدافزار، 
زنجیره آلوده سازی چندمرحله ای آن است که مهاجمان از آن برای کنترل کامل سیستم قربانی 

و انجام سایر فعالیت های مخرب ازجمله استخراج رمزارز استفاده می کنند.
Shikitega برای میزبانی از سرورهای فرماندهی و کنترل خود، از سرویس های میزبانی شناخته شده 
استفاده می کند. این بدافزار می تواند payloadهای مراحل بعدی را از یک سرور C2 دریافت کند. 
payloadهای مذکور به صورت مستقیم در حافظه اجرا می شوند که این موضوع در مخفی ماندن 
بدافزار بسیار مؤثر است. Shikitega همچنین برای جلوگیری از شناسایی شدن توسط موتورهای 

آنتی ویروس، از یک رمزکننده polymorphic استفاده می کند.
security affairs :منبع خبر   

 بر اساس گزارش Fox-IT)بخشی از شرکت NCC Group(، یک نسخه جدید 
و به روزشده از بدافزار SharkBot به فروشگاه Google Play Store بازگشته که 
ورود کاربران اندرویدی به سیستم های بانکی را از طریق اپلیکیشن های مخرب 

که بیش از ۱۰ هزار بار دانلود شده اند، هدف قرار می دهد.
 ،)keylogging system( و سیستم های خوانش کلیدهای ثبت شده Overlay به کارگیری حمالت
مداخله در پیامک های ارسالی برای کاربران و کنترل از راه دور که از مشخصات نسخه های قبلی این 
بدافزار هستند، در نسخه جدید نیز وجود دارند و عالوه بر آن، قابلیت cookie logger نیز به نسخه 

 ،SharkBot ،جدید اضافه  شده است. زمانی که قربانی به حساب کاربری بانکی خود وارد می شود
 C2 کوکی نشست معتبر وی را می رباید و برای سرور ،)logsCookie( با استفاده از یک دستور جدید
که کوکی ها، حاوی پارامترهای نرم افزار و مکان هستند، در مقابل تالش هایی  ارسال می کند. ازآنجا
که به منظور تحت کنترل گرفتن حساب های کاربری انجام می شود، آسیب پذیرند. با توجه به نسخه 
کنون در دسترس است، Fox IT انتظار دارد کمپین های SharkBot ادامه  پیشرفته از بدافزار که هم ا

داشته باشند و در حوزه بدافزار تحول ایجاد کنند.
 BLEEPINGCOMPUTER :منبع خبر   

 بدافزار لینوکسی Shikitega   در کمین دستگاه های IoT و نقاط نهایی

Google Play Store به فروشگاه SharkBot بازگشت دوباره بدافزار

امنیت سایبری 

وعده جهانی فوالد کربن خنثی
ک از شعار تا واقعیت در مسیر جهانی سازی صنعت فوالد پا

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه

شکل ۱- پیش بینی اثرگذاری مسیرهای کاهش انتشار CO2 در صنعت آهن و فوالد.

.CO2 به منظور کاهش CCS در راستای ULCOS شکل ۴- شماتیکی از فرایند

شکل ۲- شماتیکی از چگونگی نقشه فرایند شرکت سیدروین در جهت به کارگیری الکترولیز 
سنگ آهن در مسیر فوالدسازی.

شکل 3- شماتیکی از فرایند فوالدسازی بر پایه هیدروژن سبز تولید شده به روش الکترولیز 
مبتنی بر انرژی تجدیدپذیر.

شکل ۵- تولید اتانول به روش تخمیر بیولوژیکی گازهای باطله فوالدسازی حاوی کربن.



18   سپتامبر  2022 21 صفر   1444   شماره        1293   یک شنبه   27 شهریور   1401    

10

 اعتیاد  در سالمندان

 اجتمـــــا             عـــــــی

اختالل سایکوسوماتیک به چه معناست؟مؤثرترین روش نگهداری از کودک بیش فعال

بهتر است کودکان مبتال به اختالل ADHD مانند سایر افراد از رویکردهای 
منصفانه و مداوم بهره مند شوند. کارشناسان معموال رویکردی را پیشنهاد 
که متمرکز بر تعیین انتظارات واضح، استفاده از روندهای طبیعی  می کنند 
و ستایش رفتارهای مثبت است. آن ها معتقدند بهتر است از مجازات 
کنترل آن هاست  کودکان مبتال به بیش فعالی برای رفتارهایی که خارج از 
جلوگیری کنید و در مورد رفتارهای مشکل ساز با کودکان صحبت کنید تا 
انگیزه آن ها را بهتر بشناسید.

بیماری های روان تنی یا سایکوسوماتیک در حقیقت دردهایی هستند 
که در اثر تنش، فشار روانی، استرس مزمن یا سرکوب فشارهای روانی در 
بدن ایجاد می شود. این دردها در حقیقت هیچ منشأ جسمی ندارند. 
کارساز نیست. این بیماری ها در  بنابراین دارودرمانی برای التیام آن ها 
با  گروه اختالالت اضطراب قرار می گیرند. اما تفاوت سایکوسوماتیک 
که در چنین حالتی استرس ها  سایر اختالالت اضطرابی در این است 
خود را به صورت دردهای جسمانی و فیزیکی بروز می دهند.

خانواده 

در شماره  قبلی خبرنامه به تعریف استرس شغلی، تأثیر آن برفرد و سازمان و 
گی های فردی  شایع ترین عالئم آن اشاره کردیم. در این شماره به بررسی ویژ

و تأثیر آن ها بر نوع مقابله فرد با عوامل استرس زا خواهیم پرداخت.
ساختارشخصیتی: 

الگوی رفتاری تیپ A مجموعه ای از رفتارها یا روش زندگی است که با میل به رقابت، عجول بودن، 
بی صبری، بی قراری، حالت تهاجمی، سریع سخن گفتن، حالت هوشیاری باال و تنش عضالنی 
شدید مشخص می شود. در طرف دیگر طیف تیپ شخصی B قرار دارد. این گروه شامل افرادی 

می شود که بسیار راحت وعالقه مند به کار گروهی و راضی از فعالیت های روزمره خود هستند.
مشخص شده است که افراد با تیپ A احتمال بیشتری دارد که به بیماری های قلبی عروقی مبتال 
شوند. همچنین دیده شده است که افراد با تیپ شخصیتی A نسبت به افراد تیپ شخصی B در 
مواجهه با یک میزان ثابت استرس خارجی، تنش بدنی و روحی بیشتری خواهند داشت. این نکته 
نیز جالب توجه است که افراد با تیپ شخصی A به علت عجله ذاتی که دارند، احتمال بیشتری دارد 

که دچار حوادث ناشی از کار شوند.
افراد دارای شخصیت وسواسی هنگام تغییر در محیط کار دچار استرس می شوند. این افراد ممکن 
است انجام کار روتین خود را چندین بار بررسی کنند. حال با تغییر نوع یا محیط کار، او نیاز به 

بررسی های بیشتر و بیشتر دارد و این خود باعث ایجاد استرس می شود.
مقابله)Coping(:مقابله به معنای مجموعه تالش هایی است که موجب کاهش اثرات  
منفی استرس بر روی احساس سالمتی فرد گردد. بعد از آنکه استرس ایجاد شد، چگونگی انطباق 

با آن نقش مهمی در ایجاد یا عدم ایجاد مشکالت ناشی از استرس بازی می کند.
در سال 19۸۰ فولکمن )Folkman( و الزاروس )Lazarus( دو روش کلی برای مقابله توصیف کردند. 
یکی »مقابله مشکل محور«   )Problem - Focused Coping(  که در آن هدف رفع کردن اصل مشکل 
 Emotion -Focused(»یعنی حذف یا تقلیل منشأ استرس است. روش دوم مقابله »هیجان محور

Coping(  است که در آن هدف کاهش عالئم و عوارض هیجانی منتج از استرس است.
شیوه های مقابله از ترکیبی از تفکرات، باورها و رفتارهای فرد به وجود می آیند. این شیوه ها نسبتا 
در طی زمان ثابت اند و چندان تغییر نمی کنند. تفاوت های فردی مانند شخصیت، سن، تجربه، 
نژاد و... در میزان مقابله افراد با استرس تأثیر می گذارند. گفتنی است که روش های مقابله متأثر از 

تجربیات پیشین و یادگیری های گذشته فرد هستند.
خ  مرکزکنترل)LocusofControl(:بعضی از افراد معتقدند آنچه در زندگی شان ر 
می دهد حاصل رفتار، توانایی، شخصیت و کوشش خود آن هاست؛ یعنی این باور را دارند که 
اتفاقات زندگی تحت کنترل ایشان است. به چنین افرادی »افراد با کنترل درونی« می گویند. از سوی 
دیگر عده ای از افراد اتفاقات زندگی را از کنترل خود خارج می دانند و آن را به شانس یا تقدیر نسبت 

می دهند. به این افراد »افراد با کنترل بیرونی« می گویند.
در مطالعات مختلف دیده شده است افرادی که کنترل درونی دارند نسبت به افراد با کنترل بیرونی، 

در مواجهه با مشکالت کاری دچار استرس کمتری می شوند و از سالمت بیشتری برخوردارند.
استقامت)Hardiness(:افراد سرسخت و بااستقامت افرادی هستند که دارای تعهد و  
مسئولیت پذیری زیاد، نگاه خوش بینانه به مسائل و احساس کنترل بر روی وقایع و مبارزه جویی 
هستند. دیده شده است که چنین افرادی در حضور عوامل استرس زا شکایت کمتری دارند و 

صدمات کمتری از استرس می بینند.
عواملغیرشغلی:هم مسائل و مشکالت خانوادگی می توانند در محیط کار فکر و ذهن کارگر  
را مشغول کنند و هم مسائل کاری ممکن است روی رفتار و برخورد کارگر با خانواده تأثیر بگذارد. 
تقریبا تمام تعاریف و دیدگاه ها در خصوص استرس، بر عوامل غیرشغلی و تأثیر آن ها بر روی استرس 

کید می کنند. ناشی از کار تأ
ج از محیط کار از عواملی  مشکالت خانوادگی، وضعیت نامناسب مالی، روابط نادرست در خار
هستند که می توانند بر استرس ناشی از کار اثر بگذارند و آن را تشدید کنند. همچنین استرس 
می تواند به محیط زندگی و خانواده فرد شود و باعث بدتر شدن وضعیت شود. در حقیقت دیده 
شده است که افرادی که مشکالت خانوادگی ندارند و یا از وضعیت مالی بهتری برخوردارند دچار 

استرس کمتری می شوند.
حمایتاجتماعی)SocialSupport(:یکی از عواملی که مطالعات زیادی در مورد آن  
صورت گرفته است میزان حمایت اجتماعی از کارگر است. در حقیقت حمایت اجتماعی خوب از 
کارگر چه از طرف مافوق یا همکاران باشد و چه از طرف خانواده و دوستان، باعث کاهش اثرات 

استرس بر فرد و عوارض کمتری در وی می شود.
پیامدهاوعوارضاسترس 

مهم است که بدانیم تمام استرس ها منفی نیستند. استرس را می توان به دو گروه تقسیم کرد:
Eustress .۱ یا استرس خوب و دلخواه: این نوع استرس لذت بخش است و می تواند باعث اثرات 

مثبت مثل افزایش فعالیت و خالقیت فردی شود.
Distress .۲ یا استرس بد: این استرس هنگامی رخ می دهد که فرد احساس کند قادر به کنترل 

حادثه استرس زا نیست. Distress باعث از دست رفتن کارایی و کاهش رفاه فردی می شود.
تحقیقات فراوانی در مورد ارتباط بین استرس و بیماری های مختلف انجام شده است و همان طور 
که ذکر شد جهت مشخص شدن مکانیسم های آن نیز مدل های مختلفی بیان شده است. در 
هر صورت استرس ممکن است پیامدهای روانی، فیزیولوژیک و یا رفتاری داشته باشد که در 

شماره های بعد به هرکدام آز آن ها می پردازیم.
   منبع: پایگاه خبری علمی و تخصصی روانشناسی و بهداشت روان

در شـماره قبلی خبرنامـه به موضوع تشـویق کـودکان پرداختیم و بـه دالیل 
ضرورت این امر اشاره کردیم. همچنین از راهکارهایی برای تشویق درست 
کودکان سـخن گفتیم تـا راهنمایی برای والدین باشـد. در این شـماره سـایر 

راهکارها را بررسـی می کنیم.
ازتشویقمقایسهایاجتنابکنید

بیشتر ما این گونه تربیت شـده ایم که در مقایسـه با دیگران ارزیابی و تشویق شـویم. ما را همواره 
در مدرسـه، فعالیت های ورزشـی، فعالیت های فوق برنامه، در آزمون های ورودی دانشگاه، در 

محل کار و... مقایسـه می کنند تا ما را ارزیابی کنند.
در بعضـی مواقع، ایـن مقایسـه ها با شـخص دیگـر می توانـد انگیـزه ما بـرای مطالعـه یا کار بیشـتر 
باشـد. مشـکل ایـن اسـت کـه در صـورت عـدم موفقیـت، ایـن شـیوه می توانـد نتیجـه معکـوس 
بدهـد. بـه ایـن فکـر کنیـد کـه وقتـی خـود را بـا یـک همـکار موفق تـر مقایسـه می کنیـد چـه حسـی 
دارید. وقتی در مقایسـه عملکـرد خوبی داشـته باشـیم، غرور، هیجـان و انگیـزه داریـم. اما وقتی 
شکسـت می خوریـم، احتمـاال پیـش از آنکـه باعث ایجـاد انگیـزه در ما شـود، افسـرده می شـویم.

وقتی این بچه ها با مشکل روبه رو می شوند، احساسات منفی، ناامیدی، اضطراب و درماندگی 
بیشـتری نسـبت بـه کودکانـی نشـان می دهنـد کـه بـه خاطـر تسـلط بـر امـور مـورد سـتایش قـرار 
گرفته انـد. بنابرایـن از مقاومـت کمتـری برخـوردار خواهنـد بود. تشـویق مقایسـه ای به کـودکان 
می آمـوزد کـه هدف پیـروزی سـت، نـه یادگیـری. ایـن نگـرش پیروزی محـور انگیـزه ذاتـی را تحت 

تأثیر قـرار می دهـد و بـر تمایـل کـودکان بـرای یادگیری یـا غلبه بـر شکسـت تأثیر می گـذارد.
اغراقشدهتشویقنکنید

اینکه بزرگسـاالن کارهای سـاده را تحسـین می کنند یا هر چیـزی را بیش ازحد تشـویق می کنند، 
تأثیـرات منفـی متعـددی بـر کـودک خواهـد داشـت. واقع گـرا باشـید و وقتـی کارهـا خـوب انجـام 
نمی شـود، کـودک را تشـویق نکنیـد. تشـویق کارهایـی که انجـام آن ها آسـان اسـت، یـا به خوبی 

انجـام نشـده اند، تشـویقی غیرصادقانـه تلقـی می شـود.
انجـام ایـن کار از دو طریـق بـر عزت نفـس کـودک تأثیـر منفـی می گـذارد: اول، در کودکانـی کـه 
اعتمادبه نفـس پایینی دارنـد، والدیـن آن ها ممکن اسـت بـرای کمک بـه آن هـا، از آن هـا تعریف 
و تمجید کننـد، اما چنین سـتایش هایی چـون صادقانه و منطقی نیسـتند، می تواننـد انگیزه و 
احسـاس ارزشـمندی این کودکان را کاهش دهند. دوم، برای کودکانی کـه از عزت نفس باالیی 
برخوردارند، سـتایش متـورم باعث کاهـش عزت نفس نمی شـود، بلکه خودشـیفتگی را پرورش 
می دهد. کودکان خودشـیفته نسـبت به دیگران احسـاس برتری می کنند و معتقدند که امتیاز 

خاصی دارنـد و بایـد مورد تحسـین دیگـران قـرار بگیرند.
بیش ازحد تعریف کردن همچنین باعث می شود بچه ها همیشه انتظار ستایش داشته باشند؛ 
بنابراین تشـویق تبدیل به یـک پاداش خارجی می شـود و انگیـزه را کاهـش می دهد. همچنین 

تشـویق مکرر کودکان این باور را ایجاد می کند که نبود سـتایش به معنای عدم موفقیت است.
خودانگیختهباشید

تشویق یک شمشیر دولبه اسـت. برای جلوگیری از بزرگ نمایی یا غیرصادقانه به نظر رسیدن، 
بهترین راه استفاده از کلمات تشویقی این است درسـت زمانی که انتظار نمی رود، از کار یا رفتار 
خوب کودک تعریـف و تمجید کنیـد. برای مثـال، یـک یادداشـت دلگرم کننده برای یـک کودک 
کـت بگذاریـد و به عنـوان یـک سـورپرایز بـه کـودک بدهیـد. همچنیـن  بنویسـید، آن را درون پا
می توانیـد کـودک خـود را به طـور فیزیکـی تشـویق کنیـد، به عنـوان مثـال او را در آغـوش بگیریـد و 

نـوازش و تحسـین کنید.
ازتشویقهایمناسبسناستفادهکنید

فرزندان با سنین مختلف را به خاطر چیزهای مختلف تحسین کنید. ممکن است شما کودک 
ک گذاشـتن اسـباب بازی ها و یـا تـرک به موقع پارک تشـویق  خردسـال خـود را بـه خاطر بـه اشـترا
کنید. درعین حال می توانیـد فرزند نوجوانتان را به خاطر اینکه در سـاعت مقرر به خانه برگشـته 

یا به خاطـر اینکه بدون یـادآوری تکالیفش را انجام داده، تحسـین کنید.
ازپاداشبهعنوانتشویقاستفادهکنید

پاداش نتیجه رفتار خوب است. بعد از اینکه فرزند شما کار خوبی انجام داد یا رفتار خوبی داشت، 
می توانید بگویید آفرین و آن را با یک شـگفتی یا یک امتیاز همراه کنید. به عنوان مثال، به عنوان 
پاداش برای مرتب نگه داشتن اتاق، به فرزندتان اجازه دهید تا شام یا تفریح آخر هفته را او انتخاب 
کند. جوایز می توانند ستایش و تشویق را تقویت کنند؛ بنابراین وقتی رفتار کودک خود را تحسین 

یا تشویق می کنید و سپس پاداش می دهید، احتمال تکرار این رفتار بیشتر می شود.
تشویقکردنراتمرینکنیم

برای آنکه درسـت تشـویق کردن تبدیل بـه یک عـادت رفتاری شـود، بـه تمرین و ممارسـت نیاز 
دارد. برای شـروع وقتی احسـاس خوبی در مورد فرزندتـان دارید، این را بگوییـد.  در مرحله دوم 
به دنبال تغییرات اندک و موفقیت باشید. به جای اینکه منتظر بمانید تا زمانی که کودک شما 
برای تعریـف و تمجید کاری کامـال عالی انجام دهد، بهتر اسـت هر تالش یا پیشـرفتی را تحسـین 
کنید. وقتـی رفتارهای مثبت بیشـتر شـد، می توانید تعداد تحسـین های خـود را کمتـر کنید. در 
مرحله سوم سعی کنید بیشـتر از آنکه انتقاد کنید تعریف و تمجید کنید. به عنوان مثال، تالش 
کنیـد در مقابـل هـر یـک بـار کـه حـرف نقادانـه )منفـی( می زنیـد، پنـج بـار کـودک خـود را سـتایش 
کنید. در مرحله چهـارم به دنبال روش های غیرکالمی برای تشـویق کودک خود باشـید. لبخند 
زدن، کـف زدن و... می توانـد روش هـای مؤثـری باشـد کـه نشـان می دهـد تحـت تأثیـر رفتـار یـا 
تالش فرزندتان قرار گرفته اید. به خاطر داشـته باشـید چیزهای کوچکی کـه می گویید می تواند 

با گذشـت زمـان جمع شـود و تأثیر زیـادی بر کودک شـما بگـذارد.
ravannik.com.www :منبع    

تشویق کودکان

تفاوت های فردی
در پاسخ به استرس

چراوچگونه؟ در شماره قبلی خبرنامه به برخی دالیل اعتیاد در   
سالمندان اشاره کردیم. در این شماره به مشکالتی که 
مواد مخدر برای سالمندان ایجاد می کند و نکات دیگری در 

این خصوص می پردازیم.
اعتیادبهموادمخدرچهمشکاتیبرایسالمندان

بهوجودمیآورد؟
اعتیاد در هر سنی می تواند برای افراد مشکالت گسترده ای 
را به وجود آورد. به مرور زمان تمام ابعاد زندگی فرد به مواد 
مخدر وابسته می شود و بدون آن زندگی دیگر برای او ممکن 
نیست. بسته به ماده مخدر استفاده شده، میزان اعتیاد 
می تواند متفاوت باشد و روند ترک کردن را دشوارتر کند. 
مواد مخدر انواع مختلفی دارد، اما معموال سالمندان از نوع 
سنتی آن استفاده می کنند که از رایج ترین آن ها می توان به 

ک اشاره کرد. تریا
سالمندان در این دوره از زندگی خود به دلیل بیماری هایی 
که دارند، داروهای متفاوتی مصرف می کنند. از بارزترین 
مضرات مواد مخدر تداخل در عملکرد داروهاست. متأسفانه 
در مواردی دیده شده که سالمندان در این شرایط با توجه به 
تداخل دارویی با وضعیت وخیمی روبه رو می شوند و شرایط 

ادامه زندگی برای آن ها سخت می شود.
گاهی آلزایمر  سالمندان معموال با مشکالت حافظه ای و 
دست وپنجه نرم می کنند. مواد مخدر باعث می شود فرایند 
یابد.  کی در آن ها شدت  ادرا و اختالل  تضعیف حافظه 
همچنین ممکن است سالمندان پس از مصرف مواد مخدر 
گهانی شوند و شرایط روحی و جسمی  دچار آسیب های نا
کنند. این معایب و مشکالت در سنین  دشواری را تجربه 
است.  آسیب زننده  دیگری  دوره  هر  از  بیش  سالمندی 
که این دوره، بدن بازدهی و انرژی دوران جوانی را ندارد.  چرا
کمتر توان مقابله با شرایط  همچنین سیستم ایمنی فرد 

دشوار را دارد.
عالوه بر تمام این مشکالت، مواد مخدر موجب می شود 
سالمند درگیر بیماری های جسمی دیگری شود یا بیماری 
که از قبل به آن مبتال بوده، تشدید شود. در دوران سالمندی 
سیستم ایمنی فرد تضعیف می شود و باید مراقبت بیشتری 
خصوصا در مقابل بیماری های عفونی صورت گیرد. در زمان 
اعتیاد به مواد مخدر، به دلیل کاهش ترشح اندورفین ها، 
مونوسیت ها به اندازه قبل نمی توانند با میکروب ها و عوامل 
بیماری  زا مبارزه کنند. به همین دلیل افراد معتاد مقاومت 

کمتری در برابر بیماری ها از خود نشان می دهند.
در ادامه مصرف مواد مخدر، خطر ابتال به سرطان ها در این 
افراد افزایش پیدا می کند. به همین دلیل در روند ترک اعتیاد 
باید به تقویت سیستم ایمنی توجه ویژه ای داشت و شرایط 
مخصوصی را به فرد اختصاص داد. ضمنا نباید از یاد برد که 

تمام مراحل ترک اعتیاد باید زیر نظر پزشک صورت گیرد.
آنچه مسلم است این است که اعتیاد با هیچکس تعارف ندارد 
و برای هیچ کس تبعیض قائل نمی شود. بنابراین اعتیاد در 
ک تر از جوانان نباشد، کم خطرتر  گر خطرنا میان سالمندان ا
هم نیست؛ بنابراین در درجه اول نباید به هیچ  وجه آن را برای 
سالمندان، مقبول و مجاز به شمار آورد و در درجه دوم باید 

برای پیشگیری یا درمان آن هرچه زودتر اقدام کرد.
    منبع: زندگی برتر

افتخار آفرینی فززند یکی از 
کارکنان در عرصه های علمی

موفقیت

خانم فاطمه طوقانی فرزند همکار بازنشسته محمد 
طوقانی در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری 
که در شهر تفلیس گرجستان برگزار شد، مقاله خود را با عنوان 
»بررسی رابطه شهرت نیروی فروش و ارزش نام تجاری)برند( با 
خدمات، تعامل لذت بخش و وفاداری مشتری« به صورت 

سخنرانی ارائه کرد.
کـه  گفـت:از آنجـا  خانـم طوقانـی در بـاره ایـن مقالـه چنیـن 
فروشـنده تنهـا شـخصی اسـت کـه بـا مشـتری ارتبـاط برقـرار می 
کند، می تواند نقش مهمی را در  تجربه مشتریان و ارزیابی از برند 
ایفـا کنـد. وفـاداری مشـتری بـه نیـروی فـروش موجب می شـود 
مشـتری، برنِد فروشـنده مورد نظـر را به سـایر رقبا ترجیـح دهد. 
برای دست یابی به فروش و سـهم بیشـتر از بازار، انطباق مداوم 
بـا انتظـارات و نیازهـای مشـتریان رمـز اصلـی موفقیـت شـرکت 
هاسـت و توفیـق در ایـن امـر زمانـی میسـر می شـود کـه اصـول 
و فنـون فـروش نیـز بـا روشـی مناسـب از سـوی نیـروی فـروش 

حرفـه ای فـروش بـه کار گرفتـه شـود.

 فاطمه طوقانی

درکودکانیکهازعزتنفسباالییبرخوردارند،
ستایشمتورمباعثکاهشعزتنفسنمیشود،
کودکان بلکهخودشیفتگیراپرورشمیدهد.
خودشیفتهنسبتبهدیگراناحساسبرتریمیکنند
ومعتقدندکهامتیازخاصیدارندوبایدموردتحسین

دیگرانقراربگیرند

تفکرات،باورهاو ترکیبیاز شیوههایمقابلهاز
رفتارهایفردبهوجودمیآیند.اینشیوههانسبتا
درطیزمانثابتاندوچندانتغییرنمیکنند.
تفاوتهایفردیمانندشخصیت،سن،تجربه،نژاد
و...درمیزانمقابلهافرادبااسترستأثیرمیگذارند.
گفتنیاستکهروشهایمقابلهمتأثرازتجربیات

پیشینویادگیریهایگذشتهفردهستند
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 ورزش             

تیم هندبال نوجوانان فوالد مبارکه سپاهان توانست 
به نمایندگی از استان اصفهان در مسابقات هندبال 

نوجوانان منطقه ۵ کشور به مقام قهرمانی برسد.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، در مسابقات 
هندبال نوجوانان منطقه ۵ کشور که به میزبانی خرم آباد برگزار شد، 
تیم هندبال نوجوانان فوالد مبارکه سپاهان توانست پس از کسب 

پیروزی مقابل تیم های نوجوانان و جوانان استان لرستان و چهارمحال 
و بختیاری به قهرمانی برسد و راهی مرحله نهایی مناطق هشت گانه 

کشور شود.

بازدید از ورزشگاه نقش جهان

کادمی والیبال سپاهان سکویی برای     آ

پرورش بانوان اصفهانی

بدین وسـیله بـه اطـالع همـکاران خانـم شـاغل در فوالد  
مبارکـه می رسـاند، بـا توجـه بـه افتتـاح مـوزه باشـگاه فرهنگـی 
ورزشـی فـوالد مبارکـه سـپاهان، بانـوان شـاغل در فـوالد مبارکـه 
می تواننـد جهـت بازدیـد از ورزشـگاه بـزرگ نقـش جهـان در روز 
پنج شـنبه مورخ 14۰1/۰6/۳1 با شـماره تلفن ۳214۸ تماس و 
اقدام به ثبت نام نمایند. شایان ذکر است بانوان شاغل در فوالد 
مبارکـه می تواننـد بـه همـراه خانـواده محترم خـود از نمایشـگاه 
باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و ورزشگاه نقش جهان بازدید به 

عمل آورند.

کار تیم والیبال بانوان سپاهان را با اهداف بزرگی برای  
حضور در مسابقات لیگ دسته یک شروع کردیم.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان؛ فاطمه 
قشالقی مربی تیم جوانان والیبال بانوان سپاهان هدف اصلی 
کادمی والیبال این باشگاه را توسعه و سرمایه گذاری  از ایجاد آ
کادمی  ح کرد و گفت: هدف از ایجاد آ بر بازیکنان بومی مطر
بومی سازی ورزشکاران اصفهانی و سرمایه گذاری برای سال های 

آتی است که بتوانیم بازیکنان بومی را پرورش و تقویت کنیم.
او ادامه داد: باتوجه به شروع به کار  تیم والیبال بزرگساالن بانوان 
در لیگ دسته یک از این فصل، هدف های بزرگی پیش رو داریم؛ 
کادمی والیبال سپاهان تصمیم دارد برای سال های  بنابراین آ
بعد از ورزشکاران پایه در تیم استفاده کند و این در راستای 

کادمی تعیین شده است. هدف گذاری برای آموزش های آ

اولین مالقات کی روش با ملی پوشان  علیمردانی با سپاهان در مستطیل سبز

کارلوس کی روش سرمربی پرتغالی تیم ملی با بازیکنان این تیم دیدار کرد.
کارلوس کی روش ساعاتی پس از ورود به ایران، در جمع بازیکنان تیم 
ملی حضور یافت و با آن ها مالقات نسبتا کوتاهی را داشت. در این دیدار 
بازیکنان ملی پوش ورود کی روش به ایران را خوش آمد گفتند و برای 
دقایقی با او صحبت کردند و سپس برای برگزاری تمرین آماده شدند. 
تیم ملی اولین جلسه تمرینی خود با کی روش را روز چهارشنبه پشت سر 
گذاشت.

هانیه علیمردانی برای تقویت خط میانی طالیی پوشان با پیوستن به 
فوالد مبارکه سپاهان در لیست ایراندوست قرار گرفت. در ادامه نقل و 
انتقاالت پیش فصل فوالد مبارکه سپاهان، هانیه علیمردانی که بیشتر 
عمر فوتبالی خود را در سپاهان و ذوب آهن سپری کرده، با نظر مساعد 
سرمربی طالیی پوشان بار دیگر پیراهن این تیم را بر تن کرد تا به عنوان 
هافبک در بازی سازی و حمالت تیمش به دروازه حریفان در فصل آینده 
نقش داشته باشد.

 ورزش              ورزش             

   خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش

فتح بام ایران زمین و بام ترکیه

 توسط همکاران

آقای پیمان چراغی از شاغلین شرکت در قسمت معاونت  
اقتصادی مالی واحد امور نهادها و ذینفعان مالی و تکنسین 
قسمت خدمات بیمه در شهریورماه سال جاری طی یک برنامه 
چهارروزه موفق شد به قله آرارات، بام کشور ترکیه با ارتفاع ۵1۳7 

متر صعود کند.

آقای غالمحسین قاریان از کارکنان بازنشسته شرکت موفق  
شد در شهریورماه سال جاری قله آرارات، بام کشور ترکیه را با ارتفاع 
۵1۳7 متر و بام ایران زمین قله دماوند را با ارتفاع ۵61۰ را با موفقیت 

فتح کند.

خبـــــر کوتاه

اطالعیه

کسب عنوان قهرمانی توسط نوجوانان هندبالیست فوالد مبارکه سپاهان

به درخواست فدراسیون دوچرخه سواری، رکاب زنان سپاهان برای حضور در تور ایران- آذربایجان به تیم ملی فراخوانده شدند.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، تیم های دوچرخه سواری باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در سال های اخیر از 
مدعیان اصلی رقابت های پیست و جاده کشور بوده و سال گذشته نایب قهرمان جاده و قهرمان لیگ برتر پیست شدند و بدنه اصلی 

تیم ملی از رکاب زنان سپاهان شکل گرفته است.
تیم جاده فوالد مبارکه سپاهان در سال 2۰19 با حضوری موفق در تورهای بین المللی نتایج قابل قبولی کسب کرد. این تیم در سال های 2۰2۰ و 2۰21 

عضو اتحادیه جهانی دوچرخه سواری بود، اما به علت شیوع ویروس کرونا تمامی رویدادهای بین المللی ازجمله تور ایران- آذربایجان برگزار نشد.

تیم فوتبال النجف عراق برای برگزاری اردوی تدارکاتی به میزبانی فوالد مبارکه سپاهان وارد ایران شد.
به گزارش خبرنگار ایراسین، در راستای تفاهم نامه فی مابین باشگاه فوالد مبارکه سپاهان ایران و النجف عراق، دیپلماسی ورزشی 
جهت نزدیکی بیشتر دو ملت ایران و عراق و گسترش مبادالت فنی و ورزشی، بامداد چهارشنبه 2۳ شهریورماه 14۰1 تیم فوتبال النجف 

برای برگزاری اردوی تدارکاتی دوازه روزه وارد ایران شد.
النجف اردوی خود را در کمپ صفائیه باشگاه فوالد مبارکه سپاهان برگزار خواهد کرد و در این مدت با تیم های جوانان، امید و بزرگساالن فوالد مبارکه 

سپاهان دیدار تدارکاتی خواهد داشت. این اردوی ورزشی اولین رویداد ورزشی با همکاری دو باشگاه ایرانی و عراقی است.

مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در دیدار 
با سرکنسول روسیه در اصفهان از حضور تیم های 
بزرگساالن و زیر ۱۶ سال زنیت سنت پترزبورگ روسیه 

در اصفهان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان؛ صبح دوشنبه 21 
شهریورماه 14۰1، بوریس بورمیستروف سرکنسول روسیه در اصفهان و 
محسن اصالنی مسئول بخش دیپلماسی عمومی دفتر نمایندگی وزارت 
امور خارجه در اصفهان با حضور در دفتر باشگاه فوالد مبارکه سپاهان با 

کت مدیرعامل این باشگاه دیدار و گفت وگو کردند. محمدرضا سا
کت مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه  در ابتدای این دیدار محمدرضا سا
سپاهان ضمن خوشامدگویی به بوریس بورمیستروف سرکنسول روسیه 

در اصفهان و محسن اصالنی مسئول بخش دیپلماسی عمومی دفتر 
نمایندگی وزارت امورخارجه در اصفهان از باشگاه زنیت سنت پترزبورگ 
روسیه، سفارت روسیه در ایران، کنسولگری این کشور در اصفهان، دفتر 
نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان، وزارت امور خارجه و سفارت 
جمهوری اسالمی ایران در روسیه به دلیل فراهم کردن شرایط حضور 
تیم زیر 16 سال فوالد مبارکه سپاهان در تورنمنت چهارجانبه ای که به 

میزبانی باشگاه زنیت برگزار شد تقدیر و تشکر کرد.
کت با مثبت ارزیابی کردن روابط ورزشی دو باشگاه فوالد مبارکه  سا
سپاهان و زنیت سنت پترزبورگ گفت: تیم بزرگساالن زنیت روسیه آذرماه 
امسال به اصفهان سفر خواهد کرد و در روز ششم آذر دیدار دوستانه ای با 
تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان در ورزشگاه نقش جهان خواهد داشت.

وابـط عمومـی باشـگاه فـوالد مبارکـه  بـه گـزارش ر
سـپاهان؛ صبـح روز یکشـنبه ۲۰ شـهریورماه ۱۴۰۱، 
جلسـه تشـکیل انجمـن رشـته هندبـال باشـگاه 
کت مدیرعامـل  فـوالد مبارکـه سـپاهان بـا حضـور محمدرضـا سـا
باشـگاه فوالد مبارکه سـپاهان، هومن فیروزی مدیرعامل باشـگاه 
سـپاهان نویـن، علـی قاسـمی مدیـر ورزش قهرمانـی، مربیـان 
تیم هـای هندبـال باشـگاه فـوالد مبارکـه سـپاهان و سـپاهان نوین 

و مدیـر فنـی هندبـال باشـگاه برگـزار شـد. در ایـن جلسـه محسـن 
طاهـری به عنـوان رئیـس انجمـن رشـته هندبـال باشـگاه سـپاهان 

معرفـی شـد.
هدف تشکیل انجمن هندبال باشگاه سپاهان، ایجاد همدلی و 
همگرایی تیم ها از رده پایه تا بزرگساالن و همچنین تدوین استراتژی 
مشترک جهت بومی سازی هندبال و توجه ویژه به زیرساخت های این 

رشته به عنوان رشته اصلی باشگاه است.

 حضور دوچرخه سواران فوالد مبارکه 
سپاهان در تور ایران- آذربایجان

اردوی دوازده روزه باشگاه النجف 
به میزبانی فوالد مبارکه سپاهان

رقابت زنیت و فوالد مبارکه سپاهان در نقش جهان

انجمن هندبال فوالد مبارکه سپاهان تشکیل شد

مدیرتیموالیبالبانوانسپاهاندرردهجوانانمطرحکرد:
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هـرعمـلنیکـی،عملـینیکوتـرازخـوددارد،مگـرشـهادتدرراه

خـداکـهنیکوتـرعملـیازآنوجـودنـدارد.
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حدیث

 فرهنــݡگــــی

موکب شهدای فوالد مبارکه به همت جمعی از کارکنان این شرکت در روز اربعین سید و ساالر   
شهیدان پذیرای عزاداران حسینی بود.

 این موکب که در مجاورت دفتر مرکزی این شرکت بر پا شد، میزبان قافله های خودجوش مردمی
» الی اصحاب الحسین«  بود که از درب خانه هایشان تا گلستان شهدای اصفهان را با پای پیاده پیمودند. 
همچنین در این موکب، نماز ظهر و عصر و زیارت اربعین و مراسم نوحه سرایی با حضور خیل عاشقان 

حضرت سیدالشهدا برگزار شد.
گفتنی است توزیع بیش از ۵ میلیون بطری آب معدنی بین زائران حسینی در مرزهای شلمچه، مهران، 
چذابه، اختصاص بیش از ۳۰۰ دستگاه اتوبوس برای عزیمت هموطنان عزیز به مرزها، اختصاص ۸۰۰ 
دستگاه اتوبوس طی اقدامی منحصربه فرد در کشور برای تسهیل بازگشت زائران از مرزها با کاهش ساعات 
کار کارکنان، اختصاص بخش بزرگی از پتانسیل ناوگان حمل ونقل و ترابری سنگین فوالد مبارکه و اعزام 
تعدادی از کارکنان و خانواده های ایشان در قالب 1۵ دستگاه اتوبوس برای شرکت در مراسم پیاده روی 
اربعین بخشی دیگر از خدمات این شرکت به خیل عظیم شرکت کنندگان در مراسم پیاده روی اربعین 

حسینی بود.

پذیرایی موکب شهدای فوالد مبارکه از عزاداران اربعین حسینی

خبــــــــــــر

مناسبت

در 3۱ شهریور ۱3۵۹ رژیم بعثی عراق با تصمیم   
ح قبلی و با هدف برانداختن نظام نوپای  و طر
جمهوری اسالمی جنگی تمام عیار را علیه ایران 
حسین  صدام  روز،  این  در  کرد.  آغاز  اسالمی 
برابر  در  شدن  ظاهر  با  عراق  رئیس جمهوری 
دوربین های تلویزیون عراق با پاره کردن قرارداد 
ک ایران را  ۱۹7۵ الجزایر، آغاز تجاوز رژیم بعثی به خا

اعالم کرد.
این جنگ نابرابر در شرایطی به ایران تحمیل شد که 
صدام حسین از جانب استکبار جهانی به ویژه آمریکا 
کشور نیز جناح های  حمایت می شد و در داخل 
وابسته به غرب و شرق، با هیاهوی تبلیغاتی و ایجاد 
درگیری های نظامی درصدد تضعیف نظام بودند و 
نیروهای نظامی نیز به خاطر تبعات قهری انقالب، هنوز 
مراحل بازسازی و ساماندهی را  پشت سر ننهاده بودند.

از یک سو، آمریکا برای به سازش کشاندن جمهوری 
اسالمی و در نهایت تسلیم آن ها، در کلیه زمینه های 

سیاسی، نظامی، اقتصادی و... به صورت پنهان و 
آشکار از رژیم بعثی عراق حمایت می کرد. از سوی دیگر، 
ابرقدرت دیگر جهان یعنی شوروی که متحد عراق 
محسوب می شد، خصومتش را با نظام اسالمی که 
شعار نه شرقی و نه غربی را سرلوحه کار خود قرار داده 
بود و در جریان اشغال افغانستان توسط شوروی، این 

تجاوز را محکوم کرده بود، بیش ازپیش نمود.
ارتش عراق که بر اساس محاسبات خود از وضعیــت 
داخــلی و خارجــی ایران، فتـــح یک هفته ای تهران را 
در سر می پرورانید، در روزهای نخست تجاوز، بدون 
مانعی جدی در مرزها تا دروازه های اهواز و خرمشهر 
پیش تاخت. تحت چنین شرایطی امام خمینی )ره( 
به خروش آمد و ندای ملکوتی اش دل های شیفتگان 
انقالب و نظام را متوجه دفاع از کیان جمهوری اسالمی 
نمود؛ به طوریکه نیروهای مردمی بدون امکانات 
و تجهیزات و حتی آموزش های نظامی به مقاومت 
پرداختند. بدین ترتیب، دفاع مقدس مردم مسلمان 

هفته دفاع مقدس
ایام گرامیداشت پایداری و رشادت

همراهی

معرفی کتاب

نویسنده:

احمد دهقان

ناشر:

انتشارات سوره مهر

کتاب »سفر به گرای ۲7۰ درجه« نگاهی جدید   
به جنگ است که به چند زبان زنده جهان ترجمه 
شده و اثر داستانی مهمی در این حوزه به شمار 
می رود. این رمان توانست جایزه بیست سال 
داستان نویسی، چهارمین دوره انتخاب کتاب سال 
دفاع مقدس و بیست سال ادبیات پایداری را از آن 

خود کند.
نه تنها در ایران که در بیشتر مناطق جهان، ادبیات 
همواره به جنگ ها پرداخته است، چه به صورت نفرت 
از جنگ و بازبینی واقعیت ها و تبعات انسانی و مالی آن 
مانند جنگ و صلح تولستوی که نگاهی است منتقدانه 
به جنگ و سرنوشت مردان جنگی و چه به صورت نگاه 
زیباشناختی به جنگ که پس از جنگ های بزرگ، 
مبارزان و سلحشوران جنگ، آن را به عنوان خاطره، 
داستان و یا رمان نوشته اند. این مقوله در ایران، پس 
از جنگ هشت ساله ایران و عراق، در قالب دوم دیده 
می شود؛ یعنی کمتر می توان رمان و داستانی یافت 
که به صورت منتقدانه به جنگ پرداخته باشند، زیرا 
جنگ در ایران تحمیلی بود و دفاع از کشور همواره 
امری مقدس است؛ بنابراین نمی توان به چنین جنگی 

منتقدانه نگریست. 
احمد دهقان از نویسنده هایی است که در آثارش با 
عبور از الیه های سطحی، به اعماق جنگ راه پیدا 
می کند. راوی این داستان با »سفر به گرای 27۰ درجه« 

زندگی دیگری را تجربه می کند و ما را با خود به فراسوی 
آنچه اتفاق افتاده است می برد.

در بخشی از کتاب سفر به گرای 27۰ درجه می خوانید:
آرام قدم برمی دارم. تقی شانه به شانه ام می شود. کاله 
کاموایی اش را کشیده رو گوش و گوشی بیسیم را داده 
زیر آن. سرش را می آورد جلو و آرام می گوید: »حیدر سالم 
می رسونه، می گه خداحافظ!« سر تکان می دهم. 
پاهایم را بیش از حد معمول باال می آورم. انگاری رو 
کت است.  زمین خرده شیشه پاشیده اند. منطقه سا

با دشمن فاصله زیادی داریم.
بشین. در جا می نشینم و سرم را برمی گردانم و به عقب 
ک ریز  نگاه می اندازم. سایه پررنگی هستیم که تا خا
خودی کشیده شده ایم. هنوز همه ستون وارد دشت 
نشده. سر برمی گردانم. چند خمپاره از طرف دشمن 
شلیک می شود، از باالی سرمان می گذرد و پشت 
کریز می ترکد. از دورمان ستون نیروها به سمت  خا
دشمن در حرکت اند. آرام و در سکوت می روند و تو 

تاریکی گم می شوند.
بلند شو. برمی خیزم و پشت سر حاج نصرت به راه 
می افتیم. رد شنی تانک ها رو زمین کشیده شده و 
کی با بدن های بندبند رو زمین  گویی هزاران کرم خا
پخش شده اند. علی می زند به شانه ام و با دست زمین 
را نشانم می دهد. سرم را تکان می دهم. نمی خواهم 
ج شود،  گر کالمی از دهانم خار حرفی بزنم. می دانم ا
درد دل علی شروع می شود. تقی سرش را می آورد 
در گوشم و می پرسد: »تانک هاشون تا اینجا اومده 

بودن!؟«
با اشاره سر جوابش را می دهم. رد شنی تانک ها چپ 
و راست همدیگر را قطع کرده اند. منوری در آن دورها 
روشن می شود. روی دو پا می نشینیم. آن قدر نزدیک 

نیست که درازکش شویم. صدای شلیک تیر می آید.
www.ketabrah.ir:منبع    

گرای 270 درجه سفر به 
 شب طالیی

معرفی فیلم

اپلیکیشن

فیلم شب طالیی، جدیدترین ساخته یوسف حاتمی کیا، پسر 
ابراهیم حاتمی کیا، کارگردان ایرانی است. این اولین فیلمی است که 

ابراهیم حاتمی کیا در آن به عنوان تهیه کننده  حضور داشته است.
 کارگردان و نویسنده فیلم سینمایی »شب طالیی«، یوسف حاتمی کیا، 
کنون کارگردانی  غ التحصیل رشته سینما با گرایش تدوین است و تا فار

تعدادی فیلم مستند و داستانی کوتاه را بر عهده داشته است.
داستان فیلم: در خانه مادربزرگ، همه خانواده دور هم جمع شده اند 
که جشن تولدی برای مادربزرگ بگیرند. همه چیز خوب پیش می رود 
تا اینکه داماد خانواده که به دلیل سفر در این مهمانی حضور نداشته، 
سرزده می رسد و شمش طالیش را می خواهد که چندین وقت قبل به 
امانت در خانه مادربزرگ گذاشته بوده است. با یک جست وجوی ساده 
متوجه می شوند شمش طال در خانه نیست و این آغاز کشمکشی بزرگ 
بین اعضای خانواده است. هرکدام از  افراد حاضر  در آنجا انگیزه هایی 
برای برداشتن شمش طال دارند و این است که داستان به مرور به بحران 

پیچیده تری تبدیل می شود.
فیلم شب طالیی، فیلمی قصه گو است. یوسف حاتمی کیا درباره ایده 
ساخت آن می گوید: »ایده اولیه از یک نگرانی و دغدغه شکل گرفت؛ درست 
زمانی که در حال نگارش فیلم نامه دیگری بودم و تصور نمی کردم روزی این 
ایده را تبدیل به فیلم نامه کنم. زمانی هم که نوشتن طرح شب طالیی را 
که چندین فیلم نامه  آغاز کردم، ناامید از امکان فیلم سازی شده بودم، چرا
قبلم تا مرز ساخته شدن رفته و هرکدام به دالیلی که عمدتا مالی بودند، 
متوقف شده بود. آن قدر ناامید بودم که زمان پایان طرح فیلم نامه، به 
این فکر افتادم که آن را تبدیل به رمان کنم. شاید بشود شب طالیی را 

غم نامه من توصیف کرد.«
فیلم شب طالیی به موضوع روابط پیچیده یک خانواده در دوران کرونا 
می پردازد. آن ها با موقعیتی مواجه می شوند که باعث می شود هرکدام 
به نوعی در مظان اتهام قرار بگیرند. تمام این فیلم در فضای بسته خانه 

می گذرد و در ژانر خانوادگی ساخته شده است.
www.plaza.ir :منبع    

اپلیکیشن رایگان »همراهی« یک شبکه محتوای فاخر اسالمی 
است که با انتشار محتوای صوتی، ویدئویی، چندرسانه ای )صوتی و 
تصویری(، شبکه اجتماعی، آموزش معارف دینی و... فضایی مناسب 
گیری این محتوا را برای کاربران خود فراهم آورده است.  برای استفاده و فرا
امکان قرائت صوتی کل قرآن کریم، به همراه ادعیه منتخب مفاتیح الجنان 

و صحیفه سجادیه بخشی از امکانات وسیع این اپلیکیشن است.
ازجمله امکانات این برنامه می توان به این موارد اشاره کرد: مجموعه 
کامل متن و صوت ترتیل قرآن کریم؛ بیش از ۸۰۰ صوت تالوت های مجلسی 
قرآن کریم؛ منتخب متن و صوت ادعیه مفاتیح الجنان؛ مجموعه کامل 
نهج البالغه و صحیفه سجادیه؛ مجموعه ای عظیم و ارزشمند از مداحی 
اهل بیت )علیهم السالم(؛ گنجینه ای ارزشمند از سخنرانی علمای اسالم؛ 

جعبه ابزار مذهبی )قبله نما، صلوات شمار  و...(
www.cafebazaar.ir :منبع    
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و انقالبی ایران شکل گرفت و نیروهای جوان و شهادت طلب به جبهه ها 
شتافتند. پس از شکل گیری انسجام در میان نیروهای انقالبی و طرد 
نیروهای وابسته، حماسه ای مقدس شکل گرفت که در تاریخ ایران 
اسالمی بی سابقه بود. حماسه دفاع مقدسی که برکات و دستاوردهای 
بی نهایتی را برای ملت ایران به ارمغان آورد. جهاد و شهادت مردمان با 
ایمان و مخلص این سرزمین، ستون های نظام اسالمی را تا مدت ها 

مستحکم نمود.
به همین مناسبت، در تقویم رسمی کشور، از تاریخ ۳1 شهریور )سالروز 
شروع جنگ تحمیلی از سوی رژیم بعث عراق علیه جمهوری اسالمی 
ایران( تا 6 مهرماه، هفته دفاع مقدس نام گذاری شده و در آن رشادت ها 
و پایداری رزمندگان جبهه های حق علیه باطل گرامی داشته می شود.
www.iribnews.ir :منبع  


