
یادداشت مدیر مسئول

»تولید« مهم ترین کلیدواژه توسعه پایدار و اقتصاد سالم است که عالوه 
بر خلق ارزش، اشتغال زایی و تأمین نیاز جامعه، خالق فرصت های جدید برای 

اجتماع و رافع مسائل و دغدغه های ملی، منطقه ای و پیرامونی است.
کن ورزشی، تفریحی  توجه به محیط زیست، توسعه فضای سبز، ایجاد و توسعه اما
و فرهنگی، مشارکت در اجرای پروژه های معوق، همکاری در اجرای پروژه های 
بهداشتی و درمانی و توسعه زیرساخت های مواصالتی و ارتباطی ازجمله 
مزایای ایجاد کسب وکارهای بزرگ و صنایع مادر است که این خدمات در قالب 

مسئولیت های اجتماعی از جانب صنایع بزرگ ارائه می شود.
فوالد مبارکه، بزرگ ترین صنعت منطقه مرکزی ایران، همواره با گام برداشتن در 
مسیر عمل به مسئولیت های اجتماعی، کوشیده است برای جامعه پیرامون 
خود ارزش های مشترک خلق کند و نه تنها خود را در قبال سهام داران، بلکه 
در برابر  محیط انسانی، اجتماعی و  فرهنگی و  همچنین  محیط زیست  مسئول 
می داند و به عنوان یک بنگا ه متعالی، توسعه پایدار همه جانبه  را در دستور کار 

خود قرار داده  است.
مسئولیت پذیری در گروه فوالد مبارکه فراتر از این است؛ این شرکت در کنار 
پاسخ گویی و شفافیت در برابر کلیه ذی نفعان سازمانی، توجه به مسئولیت های 
اجتماعی را به سرفصلی مهم و یکی از راهبردهای استراتژیک خود بدل ساخته؛ 
که به عنوان شرکت سرآمد کشوری  و الگوی تعالی سازمانی، می توان گفت  تاآنجا

عملکرد شرکت در قبال جامعه، درخشان و چشم گیر بوده است.
ورزشگاه 75 هزارنفری نقش جهان اصفهان از آن دست پروژه هایی است که در 

قالب  تعهد فوالد مبارکه به مسئولیت اجتماعی تبلور یافت و ازجمله طرح هایی 
است که با همت و سرمایه گذاری شرکت فوالد مبارکه، پس از قریب به سه دهه 
سکون به مرحله اجرا درآمد. طرحی ملی که کلنگ احداث آن در سال 1368 به 
زمین زده شد و پس از رکودی طوالنی، با هماهنگی صورت گرفته از سوی وزارت 
گذار گردید تا  ورزش و جوانان، در هشتم آذرماه 1393 به شرکت فوالد مبارکه وا
درنهایت در 12 آبان ماه 1395 به عنوان یکی از مدرن ترین ورزشگاه های استاندارد 

ایران با گنجایش 75 هزار نفر افتتاح شود.
این افتخار در ادامه سایر طرح های مرتبط با حوزه مسئولیت اجتماعی در فوالد 
کن ورزشی کشور برنامه ریزی و عملیاتی شد  مبارکه، با هدف توسعه ورزش و اما
و در کنار آن با عنایت ویژه به توسعه و تقویت ورزش های قهرمانی و ورزش های 
همگانی، استعدادیابی و حمایت از ورزشکاران، در حال حاضر بیش از 2هزار و 500  
ورزشکار در قالب 91 تیم کارگری و حرفه ای زیر نظر باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و 

امور ورزش شرکت، مشغول به فعالیت هستند.
ارتقای سالمت و شادابی کارکنان و کارگران فوالد مبارکه همواره موردتوجه شرکت 
کن زیر نظر  قرار داشته است؛ به طوری که با تأمین زیرساخت های ورزشی در اما
شرکت و عقد قرارداد با بسیاری از باشگاه های سطح شهرستان و استان، ضریب 
نفوذ ورزش در کارکنان و خانواده محترم آن ها به نحو چشم گیری ارتقا یافته است. 
این شرکت تأمین زیرساخت های ورزشی و توسعه سخت افزاری و نرم افزاری شبکه 
ورزش در میان کارکنان و مردم شریف پیرامون خود را رسالت و دغدغه ای مهم و 

در جهت عمل به مسئولیت های اجتماعی خود می داند.

ورزشگاه نقش جهان؛ نماد فاخر 
عمل به مسئولیت های اجتماعی فوالد مبارکه

در راستای افزایش تعامل هرچه بیشتر صنعت با جامعه انجام شد؛

دیدار مدیرعامل فوالد مبارکه با 
فرماندار و نماینده مردم شهرستان 

لنجان در مجلس شورای اسالمی

تیم والیبال صنعت فوالد مبارکه 
بر سکوی قهرمانی
 مسابقات ایمیدرو

با انعقاد  تفاهم نامه میان سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان و 
شرکت فوالد مبارکه صورت گرفت؛

آغاز به کار قرارگاه مشترک امنیت 
غذایی »شهید محسن خزایی«

فوالد مبارکه »تندیس زرین جایزه ملی تعالی نگهداری و 
مدیریت دارایی ایران« را کسب کرد

12 آبان سالروز  حضور پربرکت
 مقام معظم رهبری  )مد ظله( 

در شرکت فوالد مبارکه
 گرامی باد
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برنامه ریزی دولت برای »خاموشی صفر« در تابستان ۱۴۰۲
معاون برق و انرژی وزیر نیرو از تدوین ۱۴۰ برنامه برای عبور از دومین سال بدون خاموشی در وزارت نیرو خبر داد.

رفع ۶ ایراد صدور گواهی مبدأ به کشورهای اوراسیا
در نشست چندجانبه اتاق ایران ۶ ایراد در نحوه صدور گواهی مبدأ به مقصد کشورهای اوراسیا رفع شد.

جهاد تبیین را جدی بگیرید، شبهه زدایی از ذهن 
مخاطبین را جدی بگیرید. شبهه ازجمله چیزهایی است که 
عرض کردیم مثل موریانه است؛ دشمن به این موریانه ها دل 
بسته. شبهه ویروس است، مثل همین ویروس کرونا؛ وقتی که 
ج شدنش مشکل است، جزو بیماری های  وارد شد، خار
گفتم  مسری هم هست، سرایت هم میکند. البته اینکه 
»بعضی ها در مقابل تیر و شمشیر ایستادند، در مقابل شبهه 
نتوانستند بایستند«، در این یک مقداری هم دنیاطلبی نقش 
دارد؛ این را هم نباید ازنظر دور داشت. دنیا چیست؟ دنیای 
هرکسی فرق میکند؛ یکی دنیایش مال است، یکی دنیایش 
مقام است، یکی دنیایش شهوات جنسی است؛ اینها دنیاهای 
افراد مختلف است، اینها همه دنیاست. ممکن است توجیه 
هم درست کند برای خودش در این دنیاطلبی، اما دنیاطلبی 

است دیگر؛ اینها هم تأثیر دارد.
پس بنابراین، درباره خطبه عرض کردیم، خطبه نماز جمعه باید 
مرکزی باشد برای تبیین محتوای قوی و منطق محکم و غنی برای 
مسائل مهم انقالب، مثل مسئله عدالت. مسئله عدالت خیلی 
مسئله مهمی است؛ روی مسئله عدالت فکر کنید، کار کنید، 
حرف بزنید. ]همچنین[ روی مسئله استقالل؛ استقالل خیلی 
مسئله مهمی است. مسئله حمایت از مستضعفان، مسئله 
اتحاد دنیای اسالم، اینها مسائل بسیار مهمی است. و به مردم 

بصیرت بدهید.
بیانات در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور
1401/5/5

درمحضر والیت

خبر کوتاه

خـبــــــــــــــــــر

شبهه زدایی از ذهن مخاطبین را 
فوالد مبارکه »تندیس زرین جایزه ملی تعالی جدی بگیرید

نگهداری و مدیریت دارایی ایران« را کسب کرد
در پنجمین همایش »جایزه ملی تعالی نگهداری و 
مدیریت دارایی  ایران« شرکت فوالد مبارکه با کسب 
باالترین امتیاز، توانست برای نخستین بار در کشور 
تندیس زرین جایزه ملی تعالی نگهداری را به عنوان باالترین نشان 

در این حوزه از آن خود کند.
در این همایش که روز یکشنبه یکم آبان ماه در پژوهشگاه صنعت نفت 
تهران و با حضور جمعی از اساتید برجسته حوزه نت کشور و مدیران عامل 
و مدیران نگهداری و تعمیرات سازمان های شرکت کننده در جایزه، برگزار 
شد، محسن کفیل مدیر دفتر فنی نگهداری و تعمیرات شرکت فوالد 
مبارکه به نمایندگی از مدیرعامل فوالد مبارکه لوح تقدیر و تنها تندیس 

زرین این همایش را دریافت کرد.
محسن کفیل پس از دریافت این تندیس به عنوان یکی از سخنرانان 
مراسم، ضمن معرفی گروه فوالد مبارکه با اشاره اقدامات انجام گرفته 
در مسیر تعالی نت و تاریخچه استراتژی های نت در جهان و توسعه 
رویکردهای نگهداری و تعمیرات در شرکت فوالد مبارکه همسو با تحوالت 
جهانی این حوزه، پروژه ها و اقدامات صورت گرفته در حوزه تعالی نت در 

طی سال های بهره برداری مجتمع فوالد مبارکه را تشریح کرد.
وی از اقدامات ذیل به عنوان فعالیت های مهم انجام گرفته در این حوزه 
در شرکت فوالد مبارکه نام برد: به کارگیری نظام های نت پیشگیرانه، نت 
پیشگویانه، پیاده سازی نظام جامع پایش وضعیت، طراحی مدل تعالی 
نت بومی فوالد مبارکه، تدوین و اجرای نقشه راه نت، اولویت بندی 
دارایی های خطوط تولید، اجرای پروژه های بهبود نظیر نت مبتنی بر 
 ،PMO و بهینه سازی استانداردهای تعمیراتی RCM قابلیت اطمینان
پیاده سازی نظام تحلیل خرابی در شرکت RCA، طراحی سیستم های 
مکانیزه مدیریت اطالعات و فرایندهای حوزه نت در بستر EIS و اجرای 
طرح تگ گذاری و ردیابی دارایی های خطوط تولید به منظور استقرار 

سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی.
کفیل در بخش دیگری از سخنان خود از نقش کارکنان به عنوان یکی 
از مهم ترین ارکان مدل های سرآمدی نت نام برد و تصریح کرد: الزمه 
استقرار نظام های بهبود در حوزه نگهداری دارایی ها شکل گیری صحیح 

فرهنگ سازمانی است.
وی در همین زمینه افزود: تمام موفقیت های فوالد مبارکه در بستر 
فرهنگ سازمانی مناسب این شرکت شکل گرفته است. از ویژگی های 
مهم این فرهنگ سازمانی می توان به تعلق خاطر سازمانی باال، روحیه 
کار تیمی و ارتباط مناسب بین مدیران و سایر رده های سازمان اشاره 
کرد. این مطلب می تواند الگویی برای سایر صنایع کشور باشد. اهتمام 
به فرهنگ سازمانی به عنوان رکن اصلی پیشرفت می تواند در حوزه های 
مختلف موجب رشد و شکوفایی سازمان ها گردد. فرهنگ ملی ما دارای 
عناصر و ویژگی های مثبت بارزی است که در طول تاریخ کشور ازجمله 
در دوران دفاع مقدس موجب خلق تجربیات بی نظیری گردیده است. 

قطعا سازمان ها می توانند از این ویژگی ها در شکل دهی فرهنگ سازمانی 
جهت طی مسیر سرآمدی استفاده کنند.

گفتنی است جایزه ملی تعالی نگهداری ایران، فرایندی است که طی 
آن، ساالنه پس از ارزیابی میدانی، به برترین سازمان های ایرانی حائز 
شرایط در بخش های مختلف کشور )مطابق طبقه بندی جایزه( که در 
زمینه ایجاد، ارتقا و نهادینه سازی فرهنگ نگهداری خود فعالیت های 
چشمگیری انجام داده اند، گواهینامه، تقدیرنامه یا تندیس جایزه 

نگهداری اعطا می گردد.
انجمن نگهداری و تعمیرات ایران به عنوان رسمی ترین نهاد در زمینه 
نگهداری در کشور، این جایزه را به منظور نهادینه سازی مدل تعالی 
نگهداری و با هدف ایجاد فضای الزم برای تشویق بنگاه ها و سازمان ها 
برای انجام عملیات خودارزیابی و شناخت نقاط قوت و زمینه های بهبود 

طراحی کرده است.
از دیگر مزایای این فرایند ایجاد فضای الزم برای تبادل تجربیات و دانش 
سازمان های موفق، بسترسازی و ایجاد فضای رقابتی توأم با خالقیت 
و نوآوری، ایجاد زبان مشترک و چارچوب مفهومی در شیوه مدیریت 
نگهداری سازمان های ایرانی و ارائه مدل بومی و توسعه فرهنگ تعالی 
و آموزش و ترویج مفاهیم سرآمدی نگهداری به مدیران و فعاالن این 

حوزه است.
پنجمین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری از دی ماه 1۴00 با انتشار برنامه 

و فراخوان متقاضیان شرکت در جایزه آغاز گردید.
شرکت فوالد مبارکه با تشکیل تیم هایی از مجموعه مدیریت های 

مختلف شرکت که مرتبط با معیارهای نه گانه مدل تعالی نگهداری 
شامل فرهنگ سازمانی و رهبری، خط مشی و راهبردها، کارکنان، 
برنامه ریزی و زمان بندی، مدیریت منابع، مدیریت گردشکار و فرایندها، 
بهبود قابلیت اطمینان، بهبود کسب وکار و نتایج عملکرد است، اقدام 
به تدوین اظهارنامه و ارسال آن به دبیرخانه جایزه نمود و تیم ارزیابی 
جایزه در تاریخ های 8 تا 10 مردادماه 1۴01 ضمن بازدید میدانی، شرکت 
را بر اساس این مدل ارزیابی کرد. در نهایت، کمیته داوری جایزه که 
متشکل از اساتید صاحب نام حوزه نت کشور و جمعی از متخصصان 
گزارش ارائه شده توسط تیم  حوزه نت صنعت است ضمن ارزیابی 
ارزیابی، کسب تندیس زرین جایزه ملی تعالی نگهداری توسط فوالد 

مبارکه را تصویب نمود.
هم زمان با برگزاری این مراسم تعدادی از سازمان های برتر تجارب خود 
در زمینه تعالی نت را ارائه کردند و در غرفه های نمایشگاه این همایش 
بیش از 10 شرکت داخلی آخرین دستاوردهای خود در زمینه سیستم ها 
و سامانه های تعمیر و نگهداری دارایی های فیزیکی ویژه بنگاه های 

اقتصادی و صنعتی را در معرض دید بازدیدکنندگان قراردادند.
شایان ذکر است در فرایند ارزیابی سال جاری دو شرکت موفق به کسب 
تندیس بلورین و یک شرکت موفق به کسب تندیس سیمین گردید و 
فوالد مبارکه با اختالف معنادار و با پیشی گرفتن از رقبا تندیس زرین 
جایزه را از آن خود کرد. این در حالی است که فوالد مبارکه در سال 96 نیز 
در این ارزیابی شرکت کرد و به عنوان تنها شرکت موفق به کسب تندیس 

سیمین گردید.

برای نخستین بار در کشور صورت گرفت؛
جهاد تبیین در بیانات مقام معظم رهبری )مدظله(

با  مدیرعامل فوالد مبارکه در نشست مشترک 
فرماندار و نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس 
کرد: نگاه فوالد مبارکه به  شورای اسالمی اظهار 

مسائل و چالش ها، نگاهی ملی و پایداراست.
گزارش خبرنگار فوالد، نشست مشترک مدیرعامل و جمعی از  به 
مدیران فوالد مبارکه و مدیران شهرستان لنجان با حضور محمدیاسر 

طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، حمیدرضا محمدی فشارکی 
فرماندار شهرستان لنجان، حسین رجایی نماینده مردم شریف 
لنجان در مجلس شورای و جمعی از مدیران شهرستان و فوالد مبارکه 
برگزار شد. در این نشست که در راستای توسعه تعامالت منطقه ای 
فوالد مبارکه با شهرستان لنجان و به میزبانی فرمانداری این شهر 
برگزار شد، مدیران فوالد مبارکه و شهرستان در خصوص راهکارهای 

هم افزایی و تعامل هرچه بیشتر فی مابین صنعت و منطقه گفت وگو 
و تبادل نظر کردند.

ابراز امیدواری فرماندار لنجان برای گسترش تعامالت 
منطقه ای با فوالد مبارکه

در ابتدای این نشست، حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان 
لنجان ضمن خوشامدگویی به حاضران و ابراز خشنودی در مورد 
برگزاری چنین جلساتی که موجب هم افزایی و رشد منطقه می شود 
گفت: همکاری ها و فعالیت های مشترکی بین مدیران شهرستان و فوالد 
مبارکه انجام شده و امیدواریم این همکاری ها با حمایت فوالد مبارکه 

افزایش یابد.
فوالد مبارکه صنعتی ملی است و مردم به آن افتخار 

می کنند
حسین رجایی نماینده مردم شریف مردم لنجان در مجلس شورای 
اسالمی نیز در ادامه اظهار کرد: فوالد مبارکه صنعتی ملی است و مردم 

به آن افتخار می کنند.
وی در ادامه این جلسه دغدغه های مردم، مدیران شهرستان و فعالین 

فرهنگی ورزشی منطقه را تشریح کرد.
فولد مبارکه بزرگ ترین مسئولیت اجتماعی خود را ایجاد 

اشتغال می داند
محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه نیز در این نشست با 
تشکر از زحمات مدیران و مسئوالن شهرستان اظهار کرد: به لطف الهی 
و تالش های انجام شده، صنعت با امنیت به طور جدی در حال تالش 

و فعالیت است.
وی گفت: فوالد مبارکه این موضوع را مسئولیت خود می داند که در 

منطقه برنامه هایی را برای تحقق مسئولیت اجتماعی این شرکت انجام 
دهد. این شرکت به عنوان صنعتی بزرگ در کشور بزرگ ترین مسئولیت 

اجتماعی خود را ایجاد اشتغال می داند.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه افزود: فوالد مبارکه در تالش است تا با 
سرمایه گذاری های انجام شده آب را از دریای عمان به استان منتقل 
کند که این موضوع باعث احیای صنایع و بقای فعالیت های موجود 
اقتصادی در منطقه خواهد شد. این موضوع از سال گذشته به طورجدی 
در حال پیگیری بوده و قرار است با به ثمر رسیدن این پروژه، اتفاقات 

خوب زیادی در منطقه رقم بخورد.
هدف فوالد مبارکه افزایش سطح امید در منطقه است

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از طرح هایی که در حال حاضر چه در فوالد 
مبارکه و چه در مجموعه های دیگر در استان در حال پیگیری است از 
جلسات مشترک و مداومی استخراج شده که در این شرکت به طورجدی 
در حال پیگیری است. سرمایه گذاری فوالد مبارکه در موضوع آب بسیار 
قابل توجه است؛ چون این شرکت به موضوع آب، نگاهی ملی و بلندمدت 
دارد و به همین دلیل است که پروژه هایی مانند RO در حال پیگیری بوده 

و به زودی فاز جدیدی از آن افتتاح می شود.
کید بر اینکه نگاه فوالد مبارکه به مسائل و چالش ها، نگاهی  طیب نیا با تأ
ملی و پایداراست، تصریح کرد: در زمینه ورزش نیز فوالد مبارکه برای عمل 
به مسئولیت های اجتماعی و افزایش سطح نشاط، شادی و امید در 
جامعه فعالیت های ورزشی را در سطح کارخانه و باشگاه فوالد مبارکه 
پیگیری کرده و فعالیت های زیادی را برای توسعه این موضوع، چه در 
عرصه ورزش قهرمانی و چه در زمینه ورزش های همگانی، ورزش کارگری 

و تیم های پایه، برنامه ریزی کرده و به مرحله اجرا رسانده است.

دیدار مدیرعامل فوالد مبارکه با فرماندار
 و نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسالمی

در راستای افزایش تعامل هرچه بیشتر صنعت با جامعه انجام شد؛

رشد 9.8 درصدی تولید فوالد ایران 
در  9 ماه  سال 2022 میالدی

انجمن جهانی فوالد گزارش داد مجموع تولید جهانی 
این محصول طی 9 ماه نخست سال 2022 میالدی کاهش 
4.3 درصدی را به ثبت رساند. این در حالی است که میزان 

تولید فوالد ایران شاهد رشد 9.8 درصدی بود.
 ،)World Steel Association( به گزارش انجمن جهانی فوالد
فوالدسازان جهان از ابتدای ژانویه تا پایان سپتامبر 2022 
میالدی، یک میلیارد و ۴05 میلیون و 200 هزار تن فوالد خام تولید 
کی از افت ۴.3 درصدی نسبت به مدت  کردند که این میزان حا

مشابه سال گذشته است.
این در حالی است که 6۴ کشور فوالدساز جهان طی سپتامبر 
2022 میالدی، 151 میلیون و 700 هزار تن فوالد خام تولید کردند 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش 3.7 درصدی را 

نشان می دهد.
رشد 9.8 درصدی تولید فوالد خام ایران

ایران طی 9 ماهه سال جاری میالدی درمجموع 22 میلیون و 
200 هزار تن فوالد خام تولید کرد که نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته شاهد رشد 9.8 درصدی بود. این در حالی است که میزان 
تولید فوالد خام ایران در سپتامبر سال جاری میالدی نیز با 26.7 
درصد رشد نسبت به سپتامبر 2021 میالدی به 2 میلیون و 700 

هزار تن افزایش یافت.
همچنین از ابتدای ژانویه تا پایان سپتامبر 2022 میالدی، چین 
با تولید 780 میلیون و 800 هزار تن )افت 3.۴ درصدی نسبت به 
مدت مشابه سال 2021 میالدی( بیشترین میزان تولید فوالد خام 
جهان را به خود اختصاص داد. پس از آن، هند با تولید 93 میلیون 
و 300 هزار تن فوالد خام )رشد 6.۴ درصدی(، ژاپن با تولید 67 
میلیون و 800 هزار تن )افت 6 درصدی(، آمریکا با تولید 61 میلیون 
و 500 هزار تن )کاهش ۴.3 درصدی( و روسیه با تولید 5۴ میلیون 
و 600 هزار تن )کاهش 6 درصدی( طی 9 ماهه نخست سال 2022 

میالدی در رتبه های دوم تا پنجم جهان ایستادند.
طی مدت یادشده، کره جنوبی با تولید 50 میلیون و 500 هزار تن 
فوالد خام )افت ۴.۴ درصدی(، آلمان با تولید 28 میلیون و 200 
هزار تن )افت 6 درصدی(، ترکیه با تولید 27 میلیون و 300 هزار 
تن )افت 9.3 درصدی(، برزیل با تولید 25 میلیون و 900 هزار 
تن )کاهش 5.3 درصدی( و ایران با تولید 22 میلیون و 200 هزار 
تن )رشد 9.8 درصدی( نیز در رتبه های ششم تا دهم جهان 

جای گرفتند.
   منبع: ایمیدرو



29   اکتــبر  2022 3 ربیـــع الثـــانی   1444 شنـبه   7 آبان ماه   1401     شماره        1299   

3

تغییر شرایط بازگشت ارز به نفع صادرکنندگان
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: با راه اندازی سامانه ای تازه در دل سامانه نیما شرایط بازگشت ارز به زودی به نفع صادرکنندگان تغییر می کند.

ترکیه؛ نخستین مقصد صادراتی کاالهای تهرانی
کستان است. معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت استان تهران گفت: 5 بازار نخست صادراتی استان تهران، ترکیه، عراق، آلمان، افغانستان و پا

 خـبــــــــــــــــــر       خـبــــــــــــــــــر      
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70

38

سهم 3 درصدی شرکت فوالد خوزستان در ارزآوری 
کشور

مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان گفت: این شرکت 3 درصد 
از سهم ارزآوری کشور در حوزه صادرات غیرنفتی و 10 درصد از 
صادرات شرکت های معدنی را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا( خوزستان، امین 
ابراهیمی اظهار داشت: مجموعه فوالد خوزستان با همت کارگران 
پرتالش خود در سال گذشته موفق شد با تولید 3 میلیون و 500 
هزار تن و صادرات 2 میلیون و 50 هزار تن و همچنین ارزآوری 
1.3 میلیارد دالر به عنوان شرکت صادرکننده نمونه کشوری 

معرفی شود.
وی افزود: مجموعه فوالد خوزستان در 5 سال گذشته با صادراتی 
نزدیک به 10 میلیون تن، حدود 5 میلیارد دالر ارزآوری برای کشور 

داشته است.

رشد ۷0 درصدی فروش محصول شمش چادرملو

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی هفت ماهه امسال 
بالغ بر ۷90 هزار تن شمش فوالدی در بازارهای داخلی و 

خارجی به فروش رسانده است.
به گزارش دنیای معدن، معاون بازرگانی چادرملو گفت: 
تولید و صادرات محصوالت فوالدی چادرملو عالوه بر تضمین 
سود سهام داران و تأمین سرمایه ارزی پروژه های در دست 
احداث می تواند عامل مهمی در افزایش رقابت پذیری با 
سایر مشتریان، افزایش ثبات در تولید و کسب ارزش افزوده 
مناسب و اعتباربخشی به برند شرکت در بازارهای بین المللی 

باشد. 
به گزارش روابط عمومی چادرملو، حسین اطمینان همچنین 
با اشاره به رشد قابل توجه فروش شمش فوالدی چادرملو 
نسبت به سال گذشته افزود: در 7 ماه سال گذشته ۴6۴ هزار تن 
شمش فوالدی چادرملو در بازارهای داخلی و خارجی به فروش 
رسید و امسال طی همین مدت 790 هزار تن شمش فوالدی 
فروخته شده است که با 326 هزار تن افزایش، رشد قابل توجه 
70 درصدی فروش محصول شمش چادرملو را نشان می دهد. 
کنون سهم 18 درصدی  شرکت معدنی و صنعتی چادرملو هم ا
از کل بازار فروش شمش داخلی پس از شرکت فوالد خوزستان 

را در اختیار دارد.

رشد سود 38 درصدی »ارفع« در نیمه نخست 1401

شرکت آهن و فوالد ارفع با نماد بورسی »ارفع« در شش ماهه 
منتهی به شهریورماه سال جاری به سود خالص )حسابرسی 
نشده( 18,435,2۷۶ میلیون ریال دست یافته که در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل با افرایش 38 درصدی همراه بوده 

است.
به گزارش دنیای معدن، بر اساس آمارهای منتشره سامانه 
کدال، درآمدهای عملیاتی این شرکت در مدت مذکور با ۴3 
درصد رشد همراه شده و با توجه به بهای تمام شده این شرکت 
نسبت به درآمدهای عملیاتی، سود ناخالص آن 17 درصد 

افزایش یافته است.
گفتنی است این شرکت به ازای هر سهم سود خالص 1,538 
ریال محقق کرد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته با رشد 

قابل توجه 38 درصدی روبه رو بوده است.
همچنین شرکت آهن و فوالد ارفع در شش ماهه نخست سال 
جاری به سود عملیاتی 18,393,7۴0 میلیون ریال دست یافته 

که حدودا برابر با سود عملیاتی سال 1۴00 است.

عدد خبر

 درصد

درصد

درصد

آیین تبادل تفاهم نامه و آغاز به کار قرارگاه مشترک 
امنیت غذایی شهید محسن خزایی میان سپاه 
صاحب الزمان )عج( استان اصفهان و شرکت فوالد 

مبارکه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار فوالد، این توافق نامه در راستای کمک به تحقق 
امنیت غذایی پایدار در کشور و ارتقای بهره وری محصوالت زراعی و 
دامپروری )طرح شهید محسن خزایی( بین شرکت فوالد مبارکه و سپاه 

صاحب الزمان )عج( استان اصفهان منعقد شد.
ایجاد مدیریت هوشمند واحدهای دامداری سنتی و نیمه سنتی، 
استفاده از ظرفیت و توانمندی برای افزایش سطح کمی و کیفی تولیدات 
بخش کشاورزی و دامداری، مدیریت مصرف بهینه آب در اراضی تحت 
پوشش و ارتقای ضریب نفوذ دانش، مهارت و تکنولوژی در بخش 
کشاورزی از  مواردی است که طرفین این قرارداد به آن ها متعهد هستند.

ثمرات همکاری های فوالد مبارکه و سپاه صاحب الزمان 
)عج( استان اصفهان در راستای منافع مردم

محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه 
کنار افزایش میزان تولید، اجرای پروژه های توسعه ای و اصالح  در 
فرایندها، برای مسئولیت های اجتماعی ارزش زیادی قائل است و در 
این راستا اقدامات عام المنفعه ای انجام می دهد که برای مردم نیز 

محسوس است.

وی با اشاره به نیازسنجی شرکت فوالد مبارکه جهت محرومیت زدایی 
از نقـاط مختلـف اسـتان اصفهـان افـزود: ایـن شـرکت در زمینـه 
حمایت از مشـاغلی همچـون دامـداری، کشـاورزی و مشـاغل خانگی 
مطالعاتـی انجـام داده و پـس از هدف گذاری هـای الزم، بـا کمـک 
سـپاه صاحب الزمـان )عـج( اسـتان اصفهـان درصـدد عملیاتـی کـردن 

ح هـای حمایتـی از ایـن مشـاغل اسـت. طر
کیـد بـر ضـرورت اسـتفاده از  مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه بـا تأ
ظرفیت هـای سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی بـرای محرومیت زدایـی 
اذعان داشـت: امیدوارم ثمـرات همکاری های مشـترک فـوالد مبارکه و 
سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان در راستای منافع مردم عزیز 

کشـورمان در کم تریـن زمـان ممکـن محقـق شـود.
رویکرد فوالد مبارکه در حوزه مسئولیت های اجتماعی 

قابل تقدیر است
سردار مجتبی فدا فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان در 
این مراسم با بیان اینکه نگاه و رویکرد فوالد مبارکه در حوزه مسئولیت های 
اجتماعی قابل تقدیر است، گفت: آنچه می تواند آسیب های اجتماعی را 

از جامعه برطرف کند، ایجاد اشتغال برای مردم است.
وی افزود: بسیج به صورت تمام قد آماده همکاری با کلیه دستگاه ها و 
مجموعه ها برای رفع مشکالت مردم است و هر که تمایل به استفاده از 

این ظرفیت داشته باشد، بی مزد و بی منت همکاری خواهیم داشت.

فرمانــده ســپاه صاحب الزمــان )عــج( اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه 
فعالیت هــای ایــن مجموعــه بــرای مبــارزه بــا آســیب های اجتماعــی 
تصریــح کــرد: خوشــبختانه تعامــل و هماهنگــی خوبــی بــا شــرکت فوالد 
مبارکــه در ایــن راســتا صورت گرفتــه کــه آن را بــه فــال نیــک می گیریــم 

و در همــه چارچوب هــای مشخص شــده آمــاده همــکاری هســتیم 
تــا آســایش، آرامــش، امنیــت، به ویــژه امنیــت غذایــی مــردم را فراهــم 
ج کشــور وابســته نباشــیم و بــرای زیرســاخت های کشــور  کنیــم، بــه خــار

ســرمایه گذاری درازمــدت انجــام شــود. 

آغاز به کار قرارگاه مشترک امنیت غذایی »شهید محسن خزایی«
با انعقاد  تفاهم نامه میان سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان و شرکت فوالد مبارکه صورت گرفت؛

استیل  کورِتن  ورق  کشور  در  بار  نخستین  برای 
که پیش از این از محل واردات   )CORTEN A(
تأمین می شده با اتکا به تخصص و تجربه کارکنان 
فوالد مبارکه طراحی و تولید و نیاز صنایع نیروگاهی 

کشور به این نوع ورق تأمین شد.
در پی کسب این موفقیت ارزشمند که ساالنه از خروج مقادیر بسیار 
زیادی ارز جلوگیری و امکان صادرات و ارزآوری برای کشور فراهم می کند، 
خبرنگار فوالد با متخصصان و دست اندرکاران این دستاورد غرورآفرین 
درخصوص اهمیت و چگونگی تولید این نوع محصول خاص گفت وگو 

کرده است. ماحصل این گفت وگو را در ادامه می خوانید.
تأمین نیاز صنایع نیروگاهی کشور

بهزاد بهادرانی، مدیر ناحیه نورد سرد
تنوع بخشی به سبد محصوالت تولیدی شرکت از راهبردهای کالن 
فوالد مبارکه است و در ناحیه نورد سرد به منظور نائل آمدن به این مهم، 
دست یابی به دانش فنی تولید محصوالت متنوع، به خصوص گریدهای 
خاص با ارزش افزوده باال در سرلوحه فعالیت تمامی گروه های تولید، 

فرایند و تعمیرات قرار گرفته است.
پیش نیاز اصلی در حرکت هوشمندانه به سوی این هدف در نظر گرفتن 
دورنمای شرایط بازارهای داخلی و خارجی و همچنین چشم انداز صنایع 
پایین دست در گروه محصوالت سرد است. بر مبنای همین مالحظات 
با همت و تالش کارکنان، کارشناسان و مدیریت ناحیه و تعریف اقدامات 
کارشناسی، خوشبختانه دانش فنی تولید گرید CORTEN A در خطوط 
کنون در کشورمان قادر  تاندم میل و آنیل ناحیه نورد سرد به دست آمد و ا

به تأمین نیاز صنایع نیروگاهی هستیم.
دست یابی به توانایی تولید اقتصادی و تجاری این 

محصول
محسن استکی، مدیر محصوالت سرد

با توجه به تحریم ها یکی از چالش ها در زنجیره پایین دستی فوالد وارد 
نشدن ورق های خاص به کشور بود که مشکالت فراوانی مانند کاهش 
تولید و افزایش هزینه را به این صنایع تحمیل کرد. از آن جمله می توان 
به صنایع نیروگاهی اشاره کرد که فوالدهایی با گرید CORTEN A جزو 
مصارف عمده و استراتژیک این صنعت است. از ویژگی های گرید مذکور، 

مقاومت در برابر خوردگی و استحکام باالی آن است.
تولید این محصول در خط تاندم با چند چالش در ماشین جوش لیزری و 
فرایند نورد مواجه بود. استحکام نامناسب نقطه جوش در برابر کشش و 
نیرویی که حین فرایند نورد به آن وارد می شود و همچنین افزایش جریان 
موتور قفسه ها در محدوده ای که به تجهیز آسیب می زد و به تبع آن باعث 

کاهش سرعت خط و افت بهره وری تولید خط می شد.
از دیگر محدودیت هایی که تولید این گرید در فرایند ایجاد می کرد 
می توان به اشباع رفتن لوپ های کنترلی گپ و کشش اشاره کرد که 
کشن در قفسه ها توزیع می شد و  در این خصوص باید به نحوی ریدا
سیستم های کنترلی وارد محدوده اشباع نمی شدند. در نهایت هرکدام 

از موارد یادشده باعث می شد خط تاندم میل توانایی تولید این محصول 
خاص را در محدوده استاندارد نداشته باشند.

با اقدامات کارشناسی دقیق، مشکالت گام به گام حل و با کمترین هزینه 
ممکن، اعم از مصرف انرژی و با بازده کیفی مناسب، این دستاورد حاصل 
 CORTEN A شد. فوالد مبارکه عالوه بر رسیدن به دانش فنی تولید گرید

به توانایی تولید اقتصادی و تجاری این محصول رسیده است.
ارزش افزوده بیشتر با تنوع هر چه بیشتر سبد محصوالت 

فوالد مبارکه
علیرضا مولوی زاده، مدیر واحد متالورژی و روش های 

تولید
 با توجه به محدودیت های موجود در زمینه تولید و توزیع برق و لزوم 
کثری نیازهای صنعت برق کشور، بومی سازی و تأمین  تأمین حدا
گریدهای ویژه فوالدی موردنیاز این صنعت در اولویت کاری فوالد مبارکه 
قرار دارد. ازجمله گریدهای فوالدی موردنیاز نیروگاه های برق حرارتی 
می توان به گرید کورِتن استیل اشاره کرد  که در انجام تعمیرات ساالنه 
مدول های پیشگرم )النگستروم( نیروگاهی مورد استفاده قرار می گیرد. 
در راستای رفع نیاز صنعت برق کشور از واردات، جلوگیری از خروج ارز از 
کشور، توسعه و تنوع هر چه بیشتر سبد محصوالت فوالد مبارکه و تولید 
فوالدهای خاص با ارزش افزوده باال، بومی سازی تولید گرید مذکور در 

فوالد مبارکه صورت گرفته است.
توجیه اقتصادی قابل مالحظه

کبری، رئیس واحد تاندم میل مرتضی ا
در خط تاندم میل به دلیل پیوسته بودن فرایند نورد، انتهای کالف به 
ابتدای کالف بعد جوش داده می شود و خط جوش طی پروسه نورد 
با توجه به کاهش ضخامت ِاعمالی تحت تنش زیادی قرار می گیرد. از 
اصلی ترین دغدغه های تولید گرید CORTEN A در خط تاندم، با توجه به 
باال بودن درصد عنصر کربن در این محصول، کیفیت و استحکام مناسب 
جوش است. تجهیز اصلی در این موضوع ماشین جوش لیزری بود که 
اصوال برای جوش دادن فوالدهایی با درصد کربن باال طراحی نشده بود.
بدین منظور با تعریف و اجرای اقدامات کارشناسی مدون، متعدد و تغییر 
در پارامترهای اصلی و دستورالعمل های فرایندی و بهینه کردن استاندارد 
مربوط به سیستم خنک کاری، گپ و قدرت، درنهایت در تست اریکسون 

کیفیت جوش قابل قبول در گرید CORTEN A به دست آمد.
با توجه به محدودیت های ماشین جوش لیزری تاندم در قیاس 
گرید مذکور به  کربن پایین، فرایند جوش در  با فوالدهای با درصد 
نسبت با سرعت پایین تری انجام می شود. با توجه به ارزش افزوده 
باالی فوالدهای CORTEN A تولید این نوع گرید توجیه اقتصادی 

قابل مالحظه ای دارد.
بهینه سازی گام به گام فرایند نورد برای تولید ورق 

CORTEN A
مرتضی شریف مرادی، کارشناس تولید

در خطوط نورد چهارغلتکی در قیاس با نورد شش غلتکی یا خوشه ای، 

به دلیل باال بودن درصد عنصر کربن ورق، پارامتر چالشی نورد گرید 
CORTEN A در خط تاندم میل، دیفرانسیل تنشن در حین نورد 
به خصوص در قفسه های ابتدایی است که عالوه بر توقفاتی که بر اثر 
پارگی ورق حین فرایند نورد ایجاد می کند، باعث خسارت و آسیب شدید 
غلتک های پشتیبان و کاری و به تبع آن کاهش عمر مفید غلتک و افت 

بازده وزنی محصول می شود.
با تغییرات ایجادشده در توزیع کاهش ضخامت قفسه 1 و 2، پارامترهای 
فنی امولسیون، همچنین دیمانسیون غلتک های کاری و پشتیبان 
 CORTEN A و تست های متعدد، شرایط خط برای تولید فوالدهای

به صورت مناسب مهیا شد. 
بی نیازی از واردات و امکان تحویل محصول به 

نیروگاه های کشور
محسن محمدی زهرانی، کارشناس واحد متالورژی و 

روش های تولید
فوالدهای مقاوم به خوردگی اتمسفری حاوی مقادیری از عناصر کروم، 
نیکل، مس و فسفر در ترکیب شیمیایی خود هستند که موجب بهبود 
مقاومت به خوردگی در محیط های مرطوب و اسیدی تا چهار برابر در 
مقایسه با فوالدهای سازه ای معمول می گردد. از مصارف عمده این نوع 
گن های  فوالدها می توان به ساخت کانتینرهای حمل ونقل دریایی، وا
حمل ریلی و مدول های پیشگرم هوا در نیروگاه های تولید برق با سوخت 

فسیلی اشاره کرد.
کنون گرید مذکور به صورت کالف گرم نوردیده در خطوط تولید ناحیه   تا
نورد گرم شرکت فوالد مبارکه و مجتمع فوالد سبا تولید شده و در اختیار 
مشتریان قرار گرفته است. علی رغم نیاز کشور به این محصول، به ویژه در 
صنایع نیروگاهی به صورت کالف سرد نوردیده، به علت چالش های فنی 
موجود، تولید این محصول میسر نشده بود و نیاز بخش نیروگاهی کشور 
به این نوع فوالدها از طریق واردات از کشورهایی همچون ژاپن، سوئد 

و چین تأمین می شد.
در پاسخ به نیاز مبرم نیروگاه های تولید برق به این دسته فوالدها، 
مراحل طراحی متالورژیکی و تدوین دستورالعمل های عملیاتی 
تولید فوالدهای مقاوم به خوردگی اتمسفری در واحد متالورژی و 
روش های تولید و ناحیه نورد سرد فوالد مبارکه صورت گرفت. در 
حال حاضر محصول تولیدشده با ضخامت 1.25 میلی متر و مطابق 
با الزامات استاندارد ASTM A606 تولید گردیده و تحت نام تجاری 
IRACORTEN A-COLD در اختیار نیروگاه های برق کشور قرار 

خواهد گرفت.
مدیر واحد متالورژی و روش های تولید در خاتمه از نقش ارزنده 
کارشناسان این واحد، مدیریت و کارکنان نواحی فوالدسازی و نورد گرم 
و واحدهای برنامه ریزی و کنترل تولید، آزمایشگاه محصول، فروش و 
بازاریابی، کنترل کیفی، گروه فنی نورد گرم و کارشناسان و کارکنان خطوط 
اسیدشویی و تاندم میل نورد سرد که در کسب این موفقیت ارزشمند 

ایفای نقش کردند، قدردانی کرد.

تأمین نیاز صنایع نیروگاهی کشور با تولید ورق کورِتن استیل در فوالد مبارکه

بهزاد بهادرانی، مدیر ناحیه نورد سرد

محسن استکی، مدیر محصوالت سرد

علیرضا مولوی زاده، مدیر واحد متالورژی و روش های تولید

کبری، رئیس واحد تاندم میل مرتضی ا
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اعطای تسهیالت قرض الحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی 
به شرکت های دانش بنیان به ازای جذب نخبگان

 مجتمع فوالد کویر آران و بیدگل
 صادرکننده نمونه ملی شد

بنیاد ملی نخبگان در راستای ایجاد شرایطی برای جذب 
دانش آموختگان برتر در نهادهای فناورانه طرح جذب در نهادهای 
فناورانه مزین به نام »شهید تهرانی مقدم« را طراحی کرده که برگزیدگان 
کز رشد، شرکت های  این طرح می توانند در نهادهای فناورانه )از قبیل مرا
مستقر در پارک های علم و فناوری، بنگاه های صنعتی و شرکت های 
دانش بنیان( مشغول به کار شوند و بنیاد بخشی از دستمزد دوره 
کثر سه ماهه در نهاد فناورانه به کارگیرنده را اعطا می کند. آزمایشی حدا

مدیرعامل مجتمع فوالد کویر آران و بیدگل اعالم کرد: مجتمع فوالد 
کویر شهرستان آران و بیدگل در بیست  و ششمین دوره گرامیداشت روز 
ملی صادرات، در بخش تولیدکنندگان به عنوان صادرکننده نمونه ملی 
انتخاب و از سوی ریاست جمهوری لوح و تندیس برتر را دریافت کرد. در 
این مراسم که با حضور رئیس جمهوری و برخی از مقامات ارشد کشور 
و نمایندگان شرکت های برتر در سالن اجالس سران تهران برگزار شد، از 
۵۷ صادرکننده برتر ملی در سال ۱۴۰۱ تجلیل شد.

خـبــــــــــــــــــر            
خبر بین الملل

براساس جدیدترین شماره نشریه متال بولتن، گذار از 
صنعت فوالد  آالینده به روش های سبزتر تولید به یکی از ارکان 
سیاست های فوالدسازان عمده در اروپا تبدیل شده است. 

گذار سبز  در صنعت فوالد متکی بر کربن
بسیاری از فوالدسازان کوره ای انفجاری در اروپا در سال های 
گذشته بر پروژه های فوالد سبز سرمایه گذاری کرده اند و با کاهش 
آالیندگی سعی در انطباق با مقررات اتحادیه اروپا داشته اند. 
براساس توافق سبز اروپایی، کمیسیون اروپا هدفی را تعیین کرده 
است که براساس آن، گازهای گلخانه تا سال 2030 باید تا 55 

درصد در مقایسه با مقادیر گزارش شده در دهه 90 کاهش یابد.
به عالوه، هزینه های فزاینده آالینده های کربنی در اتحادیه اروپا 
فوالدسازان را بر آن داشته است که به دنبال روش های جایگزین 
باشند؛ علی الخصوص اینکه بنابر گزارش فعاالن بازار، قیمت مجوز 
کسید کربن اتحادیه اروپا در اوت 2022 به 98 یورو  آالیندگی دی ا

)96 دالر( رسید.
در همین حال، تقاضا برای فوالد سبز از سوی مصرف کنندگان 
نهایی نیز در این اواخر افزایش یافته که البته بیشتر در فوالد تخت 
بوده است. البته مقاطع طویل فوالدی مدت هاست که ماهیتا 
که بیشتر محصول کوره های قوس  سبز قلمداد می شوند، چرا

الکتریکی هستند و مواد اولیه آن ها بیشتر قراضه است.
بحران انرژی در حال ظهور در اروپا

قیمت های فزاینده انرژی اروپا که از پاییز 2021 شروع شده و 
به امسال نیز کشیده شده، ظاهرا بعد از فوریه و حمله روسیه 
به اوکراین تشدید شده است. برای مثال، قیمت میانگین 
عمده فروشی برق در ایتالیا در سپتامبر گذشته حدود ۴31.37 
یورو به ازای هر مگاوات ساعت گزارش شده؛ درحالی که این 

میانگین در سپتامبر 2021 معادل 158.59 یورو بوده است.
در همین حال، قیمت میانگین برق در آلمان از 500 یورو به ازای 
هر مگاوات ساعت برای اولین بار در تاریخ در اوت 2022 عبور 
کرد. البته باید توجه داشت که در مواجهه با این افزایش های 
بی سابقه، فوالدسازان تالش کردند قیمت محصوالت تخت خود 
را افزایش دهند؛ این در حالی است که به دلیل فقدان مشتری 
نهایی، این تالش ها بی نتیجه ماند؛ ضمن اینکه در حال حاضر 
تولیدکنندگان اروپایی میان هزینه های باالی تولید از یک طرف و 

تقاضا از طرف دیگر گرفتار مانده اند.
تأثیر بحران انرژی بر پروژه های فوالد سبز

در ادامه با فشار فزاینده بر قیمت فوالد که به دلیل هزینه های 
بی سابقه انرژی از یک سو و کاهش عملکرد مصرف کنندگان و 
همچنین تورم از سویی دیگر حاصل شده، نگرانی هایی در مورد 

پایدار بودن پروژه های فوالد سبز به وجود آمده است.
کاهش  کارخانه های  فعاالن صنعت در مورد نصب و تجهیز 
که این کارخانه ها نیازمند  مستقیم ابراز تردید کرده اند، چرا
انرژی زیاد و خصوصا گاز طبیعی هستند. برخی فعاالن معتقدند 
پروژه های فوالد سبز ممکن است به دلیل شرایط فعلی به تأخیر 

بیفتد.
تاجری در شمال اروپا می گوید که استفاده گسترده از فوالد سبز 
زمان زیادی خواهد برد و به احتمال زیاد از چند سال فراتر خواهد 
ح های فعلی بلندپروازانه به نظر می رسند. او اظهار  رفت و طر
داشته است: ما قرار است تغییرات عمده ای در سایر روش های 
تولید صورت بدهیم و به نظر می رسد زمان فعلی زمان مناسبی 

برای این کار نیست.
تاجر دیگری معتقد است هنوز زیرساخت الزم در این زمینه وجود 
گر به این نکته نگاه کنیم که انرژی سبز در اروپا چقدر زمان  ندارد و ا
برده، درخواهیم یافت که فوالد سبز هم زمان زیادی خواهد برد. 
در مقابل، تاجر دیگری در آلمان معتقد است برعکس، بحران 
انرژی موضوع فوالد سبز و تولید فوالد با کربن پایین را جذاب تر 

کرده است.
در همین حال، فوالدسازان تخت اروپایی به سهم خود برنامه 
برای عقب انداختن پروژه های فوالد سبز ندارند. البته تعدادی 

از توافق نامه ها میان فوالدسازان و خودروسازان امضا شده اند.
فوالدسازان تخت به این نکته اشاره می کنند که کارگاه های 
کاهش مستقیم از هیدروژن و نه از سوخت های فسیلی استفاده 
می کنند. برهمین اساس، تنها مانعی که از محل بحران انرژی 
حاضر به وجود می آید، هزینه برق است که برای فوالدسازان در 

بلندمدت نوعی دشواری قلمداد می شود.
یکی از سخنگویان شرکت »اچ دو گرین« می گوید: ما قرار نیست 
کوتاه مدت  گاز فسیلی را در فرایندهای هیدروژنی حتی در 
استفاده کنیم. ما در حال حاضر میزان کافی هیدروژن در اختیار 
داریم و از حاال تا آغاز تولید نیز برای افزایش آن تالش خواهیم 
کرد. بااین حال، برنامه های فعلی افزایش ظرفیت انرژی در 
شمال سوئد می تواند نیازهای صنعتی ما را برای افزایش تولید 
برطرف کند. تابه حال هیچ اثر مستقیمی از ناحیه بحران انرژی 
کرات  در پروژه های فوالد سبز ندیدیم و صرفا تأخیرهایی در مذا
اتفاق افتاده که آن هم به دلیل عدم اطمینان در بازار است و 
می توان گفت حتی نوعی تمرکز نیز بر انرژی های تجدیدپذیر 

ایجاد شده است.
یکی از سخنگویان »واتنفال« نیز می گوید: بحران انرژی فعلی 
ریسک های اضافی در مورد سوخت های فسیلی ایجاد کرده که 
به نظر ما عزم موجود برای رسیدن به انرژی های تجدیدپذیر و 

فرایندهای صنعتی غیرفسیلی را افزایش داده است.
که شرکت واتنفال هیدروژن  این سخنگو توضیح می دهد 
غیرفسیلی را به همراه برق به صورت مستقیم در کارخانه فوالد 
سبز خود به کار خواهد گرفت. برهمین اساس، هیچ ارتباطی 
میان قیمت باالی گاز و این فرایند وجود ندارد. در شمال سوئد از 
مدت های پیش برق غیرفسیلی به صورت باثبات عرضه می شود.
      منبع: فوالدبان

 روایتی از کربن زدایی در تولید فوالد اروپا

امروزه اهمیت پدافند غیرعامل در همه زمینه ها یک 
ضرورت اجتناب ناپذیر است. اینکه در تقویم رسمی 
کشورمان هفته ای با نام هفته پدافند غیرعامل 
 نام نهاده شده گواه بر این مدعاست.  در سال جاری، این هفته از 
4 تا 11 آبان ماه گرامی داشته می شود و شعار آن »برای مردم، پدافند 

دانش بنیان، حفاظت از زیرساخت ها، تداوم کارکردها« است.
در متن حاضر بخش هایی از سخنان سردار دکتر غالمرضا جاللی، رئیس 
سازمان پدافند غیرعامل کشور و روح اله زمانی دبیر کمیته پدافند غیرعامل 
و مدیر حراست فوالد مبارکه درخصوص پدافند غیرعامل پیش روی شما 

خوانندگان محترم خبرنامه است:
سردار، به عنوان سؤال نخست، در مورد فلسفه شکل گیری 

سازمان پدافند غیرعامل کشور، رسالت ها و مأموریت های آن 
توضیح بفرمایید.

پدافند غیرعامل یا دفاع غیرنظامی، نوعی از دفاع است که بدون استفاده 
از سالح و تجهیزات در برابر تهدیدات شکل گرفته و دنبال می شود و تقریبا 
در بیشتر کشورها وجود دارد و حوزه شمول آن شامل سیل، زلزله، مباحث 
امنیتی، جنگ و... است. قبل از انقالب، سازمانی به نام دفاع غیرنظامی 
در کشور وجود داشت که زیر نظر نخست وزیر وقت بود و بعد از انقالب، به 
دستور شورای انقالب منحل شد. احتماال در آن زمان، نظر نخست وزیر 
ماهیتی امنیتی داشته؛ این در حالی است که در زمان جنگ تحمیلی ما با 
آسیب هایی مانند اسکان آوارگان جنگ، مهاجرین، پناهگاه ها و... روبه رو 

شدیم که همه آن ها با پدافند غیرعامل مرتبط است. 
نکته دیگر غفلت از توجه به معیارها و ضوابط پدافند غیرعامل در ایجاد 
زیرساخت ها بود، به طوری که این زیرساخت ها به گونه ای ساخته نشود 
که در صورت بروز تهدید یا جنگ، آسیب پذیر باشند. در سال 1382 یکی 
از خلبانان نیروی هوایی در هنگام گشت هوایی، متوجه آسیب پذیری 
تأسیسات زیرساختی کشور از نظر موقعیت های مکانی شد و این موضوع 
را از طریق نامه به اطالع مقام معظم رهبری رساند. ایشان ستادی را برای 
بررسی این موضوع مأمور کردند و این ستاد به این نتیجه رسید که کشور 
نیازمند ساختاری است که هم ساخت وساز کشور را به جهت تولید امنیت 
و کاهش آسیب پذیری، سازماندهی و مدیریت کند و هم در صورت بروز 
تهدید بتواند از مردم و دارایی هایشان حفاظت و صیانت کند. این موضوع 
در ابتدا توسط ساختاری به نام کمیته دائمی پدافند غیرعامل بررسی شد 
که در واقع ساختاری بین دولت و ستاد نیروهای مسلح بود. پس از مدتی 
در سال 83 به این نتیجه رسیدند که بررسی این موضوع برای برنامه ریزی، 
هدایت، کنترل و پیشبرد اهداف و راهبردها نیازمند یک ساختار سازمانی 
است. در نتیجه سازمان پدافند غیرعامل کشور شکل گرفت که از آن زمان 
کنون مشغول انجام مأموریت های خود است. در واقع می توان زمان  تا
آغاز به کار یک ساختار منسجم برای تولی گری بحث پدافند غیرعامل در 

کشور را 8 آبان 1382 دانست.
دسته بندی مأموریتی سازمان در حوزه تهدیدات چگونه 

است؟
تهدیدات را می توان در حوزه تهدیدات انسان ساخت و طبیعی 
تقسیم بندی کرد. حوزه تهدیدات طبیعی، مانند سیل و زلزله، به 
سازمان مدیریت بحران سپرده شده و سازمان پدافند غیرعامل کشور، 
متولی بحث تهدیدات انسان ساخت، مانند جنگ، مباحث امنیتی، 
فناوری های نو مانند سایبری، زیستی، پرتویی، شیمیایی و... است. 
تهدیدات انسان ساخت به دلیل آنکه از دو مؤلفه انسان و تکنولوژی 
گر در  تأثیر می پذیرد، به طور مرتب در حال تغییر است؛ به طوری که ا
دهه پیش از تهدیدات سایبری سخن می گفتید، کسی آن را جدی 
نمی گرفت، ولی امروز همگان به اهمیت آن واقف هستند؛ به همین 
دلیل سازمان پدافند غیرعامل کشور به سراغ سازوکارهایی مانند 
تشکیل قرارگاه های تخصصی متناسب با حوزه تهدیداتی رفته است که 
بیشتر با آن روبه رو هستیم. همچنین تشکیل قرارگاه پدافند سایبری، 
زیستی، شیمیایی، پرتویی، الکترونیک، اقتصادی و مردم محور از 
دیگر اقدامات این حوزه است. در واقع تشخیص پیش دستانه تهدید 
در حوزه های مختلف به صورت رویکرد اساسی، هدف اصلی سازمان 

پدافند غیرعامل کشور است تا هم زمان بتواند الگوهای مقابله با تهدید 
را تنظیم و آماده کند.

اساسا منظور از تهدیدات نوین چیست و این تهدیدات 
چگونه شکل می گیرد؟

تهدیدات حوزه تکنولوژی، با فناوری های نو ظهور می کند. تکنولوژی نیز 
در قالب زیرساخت ها و ابزارها وارد زندگی افراد می شود. نکته اینجاست 
که در کنار امکانات و فرصت هایی که فناوری در اختیار ما قرار می دهد، 
می تواند منشأ برخی تهدیدات نیز باشد. بخشی از این تهدیدات مربوط به 
بخش اشراف و کنترل است که از سوی سازنده تکنولوژی بر مصرف کننده 
اعمال می شود. اصل موضوع اینجاست که می توانیم تهدید را به صورت 
پیش دستانه و قبل از آنکه علیه ما به کار گرفته شود رصد، پایش و به موقع 
تشخیص دهیم که این وظیفه سازمان پدافند غیرعامل است. بر همین 

اساس برای دستگاه های متولی، شرح وظایف تعیین شد.
کدام یک از تهدیدها می توانند کشور را تحت تأثیر قرار 

دهند؟
یکی از تهدیدات متصور برای کشور بر بستر تکنولوژی، قابلیتی به نام 
هوشمندی است. امروز ما با پدیده هایی مانند گوشی هوشمند، ماشین 
هوشمند و در نهایت خانه هوشمند و فراتر از آن شهر هوشمند روبه رو 
هستیم. در چنین شهری، تمام اجزای مدیریت خدمات شهر، مانند 
آب، گاز، ترافیک و... بر بستر پلتفرم های هوشمند کار خواهد کرد. از 
سوی دیگر وقتی فناوری اطالعات توسعه پیدا می کند، با مقوله ای به 
نام زیرساخت نرم مواجه می شویم. یعنی زیرساخت هایی درون شهر 
که وابسته به کارکردهای سایبری، فناوری اطالعات و این فضا هستند. 
که همه  وقتی پلتفرم شهری هوشمند است، یعنی آن زیرساختی 
داده های شهر هوشمند روی آن سوار می شود، به واسطه قابلیت فضای 
سایبری که بر آن اضافه شده، قابلیت دست کاری، نفوذ و کنترل سیستم 
را فراهم می کند و این امر به واسطه ارتباط سیستم ها به یکدیگر به شدت 
تهدیدزاست. در واقع تهدیدی که سازمان پدافند غیرعامل کشور در 
این حوزه متصور است، حمله به یک شهر و تخریب زیرساخت های آن 
به وسیله چند ویروس سایبری از راه دور است. این به معنای مخالفت با 
شهر هوشمند نیست. برعکس، ما موافق هوشمندسازی هستیم؛ چون 
هوشمندسازی، کاهش هزینه، انرژی و رفاه بسیاری به همراه دارد؛ اما 
نکته اینجاست که چه کنیم تا در برابر این تهدیدات آسیب پذیر نباشیم. 
این مهم با طرح پدافند هوشمند شهری محقق می شود. یعنی استفاده 
گاهی از مخاطرات آن و  از مزایای فناوری شهر هوشمند در کنار توجه و آ
چاره اندیشی برای جلوگیری از بروز تهدید. این کاری فنی و تخصصی و 
که نیازمند نگاه بین رشته ای و تربیت  حرکت بر لبه علم و دانش است، چرا
متخصصانی است که به نوعی بر این حوزه اشراف داشته باشند. در حال 
حاضر، پرداختن به تهدید مانند گذشته نیست؛ بلکه تهدیدی مستتر در 

الیه و ذات تکنولوژی است.
در مورد جنبه های مختلف تهدید سایبری توضیح دهید.

استراتژیست ها تهدید نخست دنیا را تغییرات اقلیمی عنوان کرده اند و 
پس از آن به تهدیدات زیستی اشاره می کنند. در مورد تهدیدات سایبری 
معتقدیم وقتی می خواهیم از یک فناوری استفاده کنیم، باید در درجه اول 
سواد استفاده از آن و در درجه بعد فرهنگ استفاده از آن را داشته باشیم. 
بدون این دو به سمت استفاده ناشیانه از فناوری خواهیم رفت. در همین 
زمینه امروز نوع جدیدی از جنگ موسوم به جنگ شبکه های اجتماعی 
مطرح شده است. شاید در نگاه اول شبکه های اجتماعی تنها ابزاری برای 
توسعه ارتباطات باشند، اما زمانی که به پدیده جلیقه زردها در فرانسه 
نگاه می کنیم، می توان دریافت که همین شبکه های اجتماعی می تواند 
به عنوان ابزاری برای به کارگیری مردم یک کشور علیه منافع خودشان 
استفاده شود. در چنین مواقعی دیگر نیازی به ارتش برای حمله فیزیکی 
نیست، بلکه مردمی که افکار آن ها توسط شبکه های اجتماعی بیگانه، 
مدیریت و جهت دهی می شوند خودبه خود در جهت تحقق اهداف 
دشمنان حرکت می کنند. امروز صحبت بر سر جنگ به عنوان مدیریت بر 
ذهن، فکر، باور و رفتار است که به عنوان جنگ شناختی مطرح می شود. 
نمونه آن جنگ تمام عیار اقتصادی با مدل هایی از جنگ اقتصادی بر 

بستر شبکه های اجتماعی مانند ایجاد کمبود مصنوعی در برخی اقالم 
ضروری است. مردم باید این تهدیدات را بشناسند و بدانند این ها توهم 
توطئه نیست. در صورت تبیین درست این تهدیدات می توان الگوهای 
جدیدی از دفاع را در برابر آن تنظیم کرد. رسالت سازمان پدافند غیرعامل 

کشور، در این چارچوب شکل می گیرد.
مهم ترین اقدامات این قرارگاه در زمینه افزایش توان 

بازدارندگی سایبری چه بوده است؟
اینکه بتوانیم تهدید را در فضای سایبری بشناسیم و دسته بندی کنیم 
و ببینیم این تهدید در درجه اول به چه شکلی است. طبیعتا، دانش 
سایبری و فناوری اطالعات، دانشی وارداتی است که در کشور ما تا 
اندازه ای توسعه پیدا کرده است. در این زمینه معتقدم جزو کشورهای 
پیشرو در تشخیص تهدیدات سایبری در دنیا هستیم. نکته دوم اینکه 
وقتی تهدید را شناختیم، باید برای آن الگوهای دفاعی تنظیم کنیم. 
در این زمینه دفاع ما از الگوی غیرنظامی برخوردار است. باید بدانیم که 
دفاع غیرنظامی در فضای سایبری خیلی فنی، علمی و پیچیده است. 
کس نت به تأسیسات اتمی ایران، شاهد اولین  کستا در جریان حمله ا
جنگ رسمی سایبری علیه یک کشور در حوزه حمله به زیرساخت های 
هسته ای بودیم. این حمله با وجود خساراتی که به دنبال داشت، سبب 
شد پیشرفت های بسیار زیادی داشته باشیم. اولین اتفاق در این زمینه 
این بود که مدیرانی که به این جنگ باور نداشتند، آن را پذیرفتند و کشور 
هوشیار شد. پس از آن نیز کشور به سوی ارتقای توان بازدارندگی و پدافند 
سایبری حرکت کرد. ما این دانش را امروز توسعه دادیم و می توانیم بگوییم 
یکی از محصوالتمان، توسعه دانش پدافند سایبری است. پس از آن 
به سراغ تولید و خودکفایی در تولید محصوالت سایبری حرکت کردیم. 
به همین منظور شرکت های دانش بنیان را جمع کردیم. این امر سبب 
شد تا برای نمونه، سامانه بومی کنترل صنعتی موسوم به اسکادا که تا 
کنون  چند سال پیش حتی یک نمونه از آن در داخل تولید نمی شد، ا
به مرحله ای برسد که اسکادای بومی ایرانی در جهان شناخته شود و 
بسیاری از کشورها تمایل به استفاده از آن دارند. این موضوع از این نظر 
حائز اهمیت است که بدانیم اسکادا در لبه فناوری قرار دارد. امروز بین 230 
تا 250 محصول سایبری دقیق تأییدشده در کشور داریم. ایران که روزی 
کشوری آسیب پذیر از نظر تهدیدات سایبری بود، امروز به کشور تولیدکننده 
خدمات دفاعی و امنیت سایبری تبدیل شده است. پدافند سایبری در 
واقع بر لبه دانش حرکت می کند. یعنی باید فناوری نو را از منظر قابلیت ها 
و آسیب پذیری ها به طور کامل بشناسد و در مقابل آن ضمن بهره برداری 
هوشمندانه از فناوری، از قابلیت مقابله با تهدید و کنترل آسیب پذیری ها 

برخوردار باشد.

پیام دبیر کمیته پدافند غیرعامل شرکت فوالد مبارکه
صنعت الزمه پیشرفت هر جامعه و بهره وری مناسب نیز دستاورد یک 
جامعه پیشرفته است. بی شک صنایع، پشتوانه اساسی و محکم 
اقتصادی برای حفظ پایداری و تداوم کارکردهای ضروری هر کشور در 
گون محسوب می شود و دارای نقش  شرایط عادی و بحران های گونا

راهبردی در این خصوص است.
در جهان امروز که زیرساخت های صنعتی، هدفی جذاب و حائز اهمیت 
برای متخاصم منظور می گردد، اجرای الزامات همه جانبه پدافند 
غیرعامل در فاز کالبدی، شریان های جاری و فرایندهای گروه فوالد مبارکه 
که یکی از زیرساخت های استراتژیک و حساس صنعت فوالد به شمار 
می رود، ضامن مصون سازی و محافظت از این سرمایه ملی یا کاهش 
سطح آسیب پذیری در برابر تهدیدات طبیعی، عملکردی و گزینه های 
انسان ساخت روی میز دشمنان و مخالفان رشد و شکوفایی این مرزوبوم 
خواهد بود. امید است با استعانت از خداوند متعال و اجرای فرامین مقام 
معظم رهبری حضرت امام خامنه ای )حفظه اهلل( اهتمام ویژه مدیران 
کار،  اندیشمند و همچنین فعالیت های هوشمندانه کارکنان خدوم و فدا
گامی مؤثر در پاسداری و مراقبت از این مجموعه عظیم صنعتی که نمادی 

از معماری و توان غرورآفرین مهندسین ایرانی است، برداریم.
روح اله زمانی دبیر کمیته پدافند غیرعامل و مدیر حراست

پدافند غیرعامل؛ پیش کنشگری در برابر تهدیدات
سردار دکتر غالمرضا جاللی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور عنوان کرد:

ایران که روزی کشوری آسیب پذیر از نظر تهدیدات 
سـایبری بود، امـروز به کشـور تولیدکننـده خدمات 
دفاعـی و امنیـت سـایبری تبدیـل شـده اسـت. 
پدافنـد سـایبری در واقـع بـر لبـه دانـش حرکـت 
می کند. یعنی باید فنـاوری نـو را از منظر قابلیت ها و 
آسـیب پذیری ها به طور کامل بشناسـد و در مقابل 
آن ضمـن بهره بـرداری هوشـمندانه از فنـاوری، از 
قابلیـت مقابله بـا تهدیـد و کنتـرل آسـیب پذیری ها 

برخـوردار باشـد

 سردار دکتر غالمرضا جاللی
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور
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حسن خیریان پور، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
مازندران، در نشست شورای اداری این استان گفت: کارخانه فوالد با 
سرمایه گذاری ۵ هزار میلیارد تومانی در شهرستان سوادکوه راه اندازی 
می شود و موانع فراروی آن رفع شده است.

وی همچنین دانش بنیان شدن تولید را جزئی از شعار سال جاری بیان 
کرد و گفت: شمار کارخانه های دانش بنیان از ۹۶ واحد به ۱۱۳ واحد 
رسید و بالغ بر ۶۰۰ محصول دانش بنیان در استان تولید می شود.

محمدرضا احمدی، مدیرعامل شرکت صنایع فوالد کردستان از برداشتن 
یک گام جدید )افزایش سرمایه شرکت( برای تسریع در تکمیل طرح 
فوالد کردستان خبر داد و اظهار داشت: با موافقت سهام داران شرکت 
صنایع فوالد کردستان، سرمایه شرکت تا سقف ۴۵ هزار میلیارد ریال 
افزایش یافته است. این اقدام، شرایط را برای اجرای طرح تکمیل زنجیره 
فوالد کردستان طبق برنامه فراهم می کند و منجر به تولید ارزش افزوده 
بیشتر در استان کردستان خواهد شد.

 خـبــــــــــــــــــر      

احداث کارخانه فوالد با ۵۰۰۰ میلیارد سرمایه
 در سوادکوه

یک گام جدید درجهت تسریع
 در تکمیل طرح زنجیره فوالد کردستان

دست یابی به رکورد بیشترین تعداد حمل پاتیل سرباره
 با کمترین توقف در کوره های قوس الکتریکی

صادرات بیش  از 21  میلیون تن محصوالت فوالد مبارکه  هم زمان با تأمین بازارهای داخلی

با تالش کارکنان واحد حمل و فراوری سرباره و تعمیرگاه 
پاتیل برها و تعامل این واحد با ناحیه فوالدسازی، 
توقف کوره ها ناشی از تعویض پاتیل سرباره به رکورد 
کمتر از 0.02 دقیقه بر ذوب رسید تا شرایط دست یابی به رکوردهای 

فوالدسازی بیش ازپیش مهیا گردد.
رسول شفیع زاده، مدیر حمل ونقل و پشتیبانی فوالد مبارکه، ضمن تأیید 
این خبر گفت: در شش ماهه ابتدایی سال 1۴01 شاهد رشد بیش از 12 
درصدی حمل سرباره مذاب از ناحیه فوالدسازی نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته بودیم.
ح توسعه در این واحد و اضافه  وی اظهار امیدواری کرد با اجرای طر

شدن پاتیل برهای جدید که از ظرفیت بیشتری برخوردارند و همچنین 
با اصالح سیستم خنک کاری سرباره و تالش دلسوزانه همکاران جهت 
حمل ایمن سرباره مذاب، شاهد ثبت رکوردهای جدید در شش ماهه 

دوم سال جاری باشیم.
رکورد بیشترین تعداد تعویض پاتیل سرباره با کمترین توقف 

به کوره های قوس
در همین زمینه، رحیم خلقی، رئیس واحد حمل و فراوری سرباره ادامه 
داد: با تالش و کوشش کارکنان خدوم واحد حمل و فراوری سرباره شرکت 
فوالد مبارکه و در ادامه موفقیت های سال های گذشته، این واحد 
توانست در شش ماهه نخست سال »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« 

و در شرایط دشوار تحریم های ظالمانه، با ایجاد کمترین میزان توقفات در 
کوره های قوس، رکورد بیشترین تعداد تعویض پاتیل سرباره را ثبت کند.

وی گفت: دستیابی به این رکورد ارزشمند در شرایطی محقق گردید که 
واحد حمل و فراوری سرباره با توجه به مشکالتی ازجمله عدم تناسب 
فضای تعمیرگاه سرباره با فعالیت های تعمیراتی و مستهلک شدن 
مکانیسم های پاتیل بر و کمبود نیرو و تأمین قطعات مصرفی و یدکی 

مکانیسم های روبه رو بود.
رئیس واحد حمل و فراوری سرباره در پایان از حمایت های همه جانبه 
مدیریت سازمان و همکاری کارکنان واحد حمل ونقل و پشتیبانی و 

فوالدسازی تشکر و قدردانی کرد.

مدیر صادرات شرکت فوالد مبارکه عنوان کرد:

علیرضــا منصــوری، مدیــر صــادرات  فــوالد مبارکــه   در 
گفت وگــو بــا برنامــه رادیــو فــوالد از فعالیت هــای ایــن 
واحــد ســخن گفــت. ماحصــل ایــن گفت وگــو را در 

ادامــه می خوانیــد:
رکودی که در بازار جهانی فوالد ایجاد شده چقدر بر 

صادرات محصوالت فوالد مبارکه اثرگذار بوده است؟
 از چند ماه قبل رکودی در بازار جهانی فوالد ایجاد شده که کاهش رشد 
اقتصادی و مسائل اقتصادی از دالیل این امر هستند و سطح عمومی 
قیمت ها را از 800 تا900 دالر به حدود ۴00 تا 500 دالر کاهش داده است. 
دلیل این کاهش قیمت کمبود تقاضا در بازارهای جهانی است و به 
دلیل اینکه میزان فعالیت اقتصادی  در کشورها کاهش پیدا کرده، تقاضا 
در بازار جهانی نسبت به محصوالت پایین است. در حال حاضر ما هم 
برای فروش محصوالتمان در بازار جهانی به دلیل کمبود تقاضا مشکل 
داریم و  حفظ مشتریان قبل و پیدا کردن مشتری جدید از اولویت های 

اصلی ماست.
کشور چین به عنوان بزرگ ترین  کاهش رشد اقتصادی 
تولیدکننده فوالد جهان چه میزان بر این موضوع تأثیر داشته است؟
قطعا از دالیل اصلی این موضوع همین امر است. وقتی رشد اقتصادی 
نباشد و کار انجام نشود و در صنایع مختلف خروجی ها موردپذیرش قرار 
نگیرد، قطعا روی صنعت تأثیر می گذارد و وقتی یک صنعت دچار مشکل 
شود صنایع دیگر هم به صورت زنجیره وار تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.   

کثر شرکت ها و  از گذشته شرایط خاصی در اقتصاد جهانی داشته ایم و ا
تولیدکننده ها آماری کمتر از آمار قبل را برای تولید تجربه کرده اند و قطعا 
در پایان سال 2022 کاهش بیشتری را خواهند داشت. این امر نشان 

می دهد در کل دنیا شرایط خوبی در بازار فوالد  وجود ندارد.
تحریم ها چقدر توانسته در بحث صادرات اثرگذار باشد؟

ما نمی توانیم بگوییم تحریم ها هیچ اثری نداشته است. تحریم ها 
هم برای تحریم شونده و هم تحریم کننده اثرگذار است، مانند بحران 
انرژی که در جهان پیش آمده و هزینه هایی را به همه تحمیل می کند، 
گر بگوییم تحریم ها باعث شده نتوانیم صادرات داشته باشیم  اما ا
درست نیست. نه تنها برای ما، بلکه برای بقیه شرکت های ایرانی نیز 
همین طور بوده و برخی شرکت ها در چند سال اخیر حتی در صادرات 
رشد هم داشته اند، چون باالخره راه هایی پیدا می کنند و صادرات 

انجام می شود.
با توجه به رقابت بیش از پیش رقبای جهانی آینده نگری و 

سیاست فوالد مبارکه در این خصوص چیست؟
ما می دانیم آینده، آینده رقابتی است، هم در بعد خارجی و بین المللی و 
هم در بعد داخلی. حتی در بازار داخلی امروز که به نوعی در اختیار فوالد 
مبارکه است نیز  در سال های آینده رقبای جدید پیدا می شود. مانند 
فوالد مبارکه که به دنبال توسعه بوده است رقبا هم بیکار ننشسته اند، کما 
اینکه به دنبال افزایش ظرفیت خود نیز هستند. قطعا باید با برنامه ریزی 
وارد شویم. باید مشتری های مختلف را جذب کنیم و برای هر بخش از 
بازار متناسب با ذائقه خودش برنامه و استراتژی داشته باشیم. در حال 
حاضر در شرایطی هستیم که به دلیل محدودیت های موجود نمی توانیم 
حجم صادراتمان را افزایش دهیم، ممکن است تا 2 یا 3 سال آینده 
حجم صادرات ما دو برابر شود، ولی اآلن شرایط فرق دارد و ما نمی توانیم 
دست به اقدامی بزنیم، ولی روی این موضوع در تمام ارکان شرکت فکر 
شده تا برای این آینده سخت برنامه ریزی صحیح داشته باشیم و با آن 

مواجه  شویم.
در مورد آمار شش ماهه نخست سال جاری صحبت کنید.

پیرو بخش نامه هایی که از طرف وزارت صمت به فوالد مبارکه اعالم 
می شود و رویکرد فوالد مبارکه مبنی بر در اولویت قرار دادن تأمین بازارهای 
داخلی، موظفیم مقدار مشخصی در بازار داخلی محصول عرضه کنیم. 
طبیعتا با افزایش عرضه در بازار داخل، سهم صادرات کاهش پیدا 
می کند. برنامه صادرات ما برای سال 1۴01 به میزان 1 میلیون و 150 هزار تن 

است که تا اآلن نزدیک به 300 هزار تن از کشور خارج شده و نزدیک به ۴00 
هزار تن هم به مشتریان فروخته شده که یا در بندرعباس آماده تحویل و 
یا در خط تولید در حال تولید است و مابقی هم در ماه های باقی مانده تا 

پایان سال تولید خواهد شد.
مقاصد اصلی محصوالت صادراتی کدام کشورها هستند؟

در سال جاری بخش عمده محصوالت صادراتی اسلب و کالف گرم و بعضا 
گالوانیزه بوده است. بزرگ ترین بازارهای صادراتی شرکت فوالد مبارکه 
مربوط به خاور دور، کشورهای جنوب شرق آسیا و حاشیه خلیج فارس، 
کشورهای عراق و افغانستان، آسیای میانه و اروپا بوده است. به طورکلی 
نیاز بازار و نوع محصول مشخص می کند که چه محصولی به چه کشوری 

صادر شود.
 کدام کشورها  مشتریان وفادار محصوالت فوالد مبارکه 

هستند؟
دو کشور عراق و افغانستان هیچ نوع فوالدسازی ندارند و ایران بهترین 
تولیدکننده برای آن هاست که بتوانند ورق فوالدی موردنیاز خود را تأمین 
کنند. در کشورهای حاشیه خلیج فارس هم بعد مسافت می تواند تأثیر 
مثبت داشته باشد و برای آن ها مطلوبیت ایجاد می کند. در سایر نقاط 
دنیا هم مشتریانی هستند که ترجیح می دهند محصوالت موردنیاز خود 
را از این طریق تأمین کنند. آن ها سال هاست محصوالت فوالد مبارکه را 
وارد و در صنایع خود مصرف می کنند. در بازارهای صادراتی، فوالد ایران 
کنون بیش از  مرغوبیت و طرفداران خودش را دارد و از ابتدای بهره وری تا
21 میلیون تن محصول فوالد مبارکه به کشورهای دیگر صادر شده است.
کنون چه میزان افت یا  در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تا

افزایش صادرات داشته ایم؟
سال گذشته میزان صادرات محصوالت 1260 هزار تن بوده و برنامه 
کاهش پیش بینی شده همین  امسال 1150 هزار تن است. دلیل 
محدودیت هایی است که از طرف وزارتخانه ایجاد شده و ما باید مازاد بر 
نیاز بازار داخل را به کشورهای دیگر صادر کنیم. اینکه در تقویم کشور یک 
روز را به نام روز صادرات نام گذاری کرده اند به دلیل اهمیت این موضوع 
بوده، چون صادرات همواره مانند درآمدی است که از بیرون تزریق 
می شود و به اقتصاد کشور کمک می کند. وقتی صادرات باشد، هم فوالد 
مبارکه و هم کل کشور از منافع آن استفاده می کنند. ارزآوری به عنوان 
درآمد خارجی پشتوانه ای برای پول ملی ماست و تقویت پایه های 

اقتصادی کشور را به دنبال دارد.

ظرفیت نوآوری در فوالد مبارکه بر عملکرد صادرات چقدر 
تأثیر دارد؟

نوآوری در تولید محصوالت بر صادرات هم تأثیرگذار است. در واقع خوِد 
صادرات هم به ارتقای کیفیت محصول کمک می کند و هم به بهبود 
فرایندها و به نوآوری ها در تولید محصوالت نیز جهت می دهد. در بسیاری 
از اوقات ارتباط با جامعه بیرونی و جهانی، مشتریان و درخواست های 
ح می کند. وقتی این درخواست جدید به شرکت وارد  جدید را مطر
می شود واحدهای مختلف آن را بررسی می کنند تا محصول جدیدی 
تولید شود و آن محصول جدید وارد سیکل شرکت می شود و همه این ها 

چرخه ای است که به رشد و تعالی شرکت کمک می کند.
در خصوص تسهیل امور گمرکی محصوالت صادراتی چه 

اقدامی انجام شده است؟
موضوع گمرک و مسائل گمرکی در صادرات اهمیت بسیار زیادی دارد. 
مسئوالن گمرک استان و عزیزانی که در گمرک اختصاصی فوالد مبارکه 
تالش می کنند همواره هم پشتیبان صادرات و هم واردات فوالد مبارکه 
بوده اند و کمک کرده اند. قطعا فرایندهایی که آن ها پیش بینی می کنند 

در تسهیل صادرات مؤثر است.
در حال حاضر معافیت مالیاتی محصوالت صادراتی وجود 

دارد؟
معافیت مالیات حاصل از درآمد یا سودی که از طریق صادرات به دست 
می آید وجود دارد و این از مواردی بوده که در سال های گذشته دولت ها 
برای تسهیل امر صادرات تولیدکنندگان تدوین کرده اند، چون صادرات 
مسائل و مشکالت خودش را دارد و این امر می تواند کمک کننده باشد تا 

صادرات تأثیرش را بر اقتصاد کل کشور بگذارد.
عوامل مؤثر و پایدار برای افزایش بهره وری و توسعه صادرات 

کدام اند؟
محدودیت های صادراتی همواره از چالش های عمده در این حوزه بوده 
است. صادرات محصوالت فوالد مبارکه می تواند در کلیه محصوالت با 
تناژ بیشتر انجام شود و در صورت تأمین نیاز بازار داخل می توان برای سه 
سال آینده نیز بازاریابی کرد. قطعا فوالد مبارکه به دلیل سابقه درخشان 
محصوالت خود در بازار فوالد می تواند همچنان نقش رهبری بازار را 
عهده د ار باشد. با راه اندازی نورد گرم شماره 2 با ۴ میلیون تن تولید 
محصوالت جدید و خاص مواجه خواهیم بود که باید از امروز برای آن 

بازاریابی کنیم.

علیرضا منصوری
مدیر صادرات  

خبــــــــــر کوتاه

خبر گروه فوالد مبارکه

سرپرست اداره کل محیط زیست استان اصفهان:

کل  اداره  سرپـــــرست  الهیـــــجان زاده،  احمـــدرضا 
محیــــط زیست استان اصفــــهان، در جلـــسه ای با حضـــور 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد سنگ مبارکه 
رویکرد مدیریت، اقدامات مطلوب زیست محیطی و به ویژه 
برنامه های آتی این شرکت در این زمینه را قابل تقدیر خواند.
به گزارش روابط عمومی شرکت فوالدسنگ مبارکه، در این 
جلسه که روز سه شنبه، سوم آبان ماه برگزار شد، احمدرضا 
استان  محیط زیست  کل  اداره  سرپرست  الهیجان زاده، 
اصفهان،  اقدامات شرکت فوالد مبارکه در ارتقای فرایندهای 
با  کرد  امیدواری  اظهار  و  خواند  مؤثر  را  زیست محیطی 
اطالع رسانی اقدامات شرکت فوالدسنگ مبارکه در این زمینه، 
جامعه و سایر صنایع از عملکرد و سرمایه گذاری های انجام شده 

در حوزه محیط زیست بیش ازپیش مطلع گردند.
الهیجان زاده ضمن آرزوی موفقیت برای شرکت فوالدسنگ 
کثری  کید کرد: اینکه شرکت عزم خود را برای بهبود حدا مبارکه تأ
این فرایند جزم کرده شایسته تقدیر است. به همین منظور، 
اداره کل محیط زیست استان نیز از صنایعی که با نیات صادقانه 
برای توسعه مبتنی بر محیط زیست تالش می کنند، با تمامی 

توان حمایت خواهد کرد.
کی است در این دیدار، مهرداد فقیهیان،  گزارش حا این 
مدیرعامل شرکت فوالدسنگ مبارکه، با ارائه گزارشی، برنامه ها 
و عملکرد شرکت فوالدسنگ مبارکه در حوزه محیط زیست را 
تشریح کرد و بر اهمیت پایبندی شرکت فوالدسنگ به رعایت 
کید مدیریت ارشد گروه فوالد  الزامات زیست محیطی که مورد تأ

مبارکه است، صحه گذاشت.  
 وی در این دیدار توسعه مبتنی بر محیط زیست و پیشرو بودن 
شرکت فوالد سنگ مبارکه را تابع اولویت های زیست محیطی 
تعیین شده توسط شرکت فوالد مبارکه دانست و بر ادامه  

کید کرد.  تالش های  این شرکت در مسیر صنعت سبز تأ
در ادامه، رضایی، رئیس هیئت مدیره شرکت فوالدسنگ مبارکه 
نیز  پایبندی  این شرکت به رعایت الزامات زیست محیطی  را یکی 

از نقاط قوت شرکت فوالدسنگ مبارکه  برشمرد.

در نشست مشترک نمایندگان شرکت فوالد مبارکه و 
کثری از  پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی، استفاده حدا
ظرفیت های شرکت های دانش بنیان مستقر در این استان 
برای توسعه صنعت فوالد کشور و به طور مشخص فوالد مبارکه 

در دستور کار قرار گرفت.
گزارش خبرنگار فوالد، در این نشست علیار عراقی مدیر  به 
برنامه ریزی خرید فوالد مبارکه که با همراهی جمعی از کارشناسان 
حوزه معاونت خرید فوالد مبارکه در این جلسه حاضر شده بود، 
گفت: در راستای اجرای عمل به منویات مقام معظم رهبری و 
استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و همچنین حمایت از 
ساخت داخل، پس از ارزیابی شرکت های دانش بنیان استان های 
اصفهان و خراسان رضوی توسط تیم های تخصصی متشکل 
از کارشناسان واحدهای برنامه ریزی خرید، بومی سازی و دفاتر 

فنی، این جلسه برگزار شد.
وی افزود: در این نشست، ضمن بیان روند فعالیت معاونت 
خرید و تسهیالت شرکت فوالد مبارکه جهت عضویت شرکت های 
دانش بنیان در فهرست تأمین کنندگان این شرکت، فرایند 

بومی سازی و سابقه آن در شرکت فوالد مبارکه تشریح شد.
کرد: روند عضویت در فوالد مبارکه از دیگر  وی خاطرنشان 
موضوعاتی بود که به طور کامل برای شرکت های دانش بنیان 
حاضر در جلسه تشریح شد و در ادامه، شرکت های حاضر در 

جلسه به معرفی محصوالت و توانمندی های خود پرداختند.
به گفته مدیر برنامه ریزی خرید فوالد مبارکه توافق انجام گرفته 
جهت استفاده از ظرفیت های موجود در کارگروه برق و الکترونیک 
پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی از دیگر دستاوردهای این 

جلسه بوده است.

اقدامات زیست محیطی فوالدسنگ 
مبارکه درخور تقدیر است

نشست مشترک نمایندگان
 شرکت فوالد مبارکه و پارک علم و فناوری 

آذربایجان شرقی
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پیشتازی فوالد لجستیک در حمل ونقل ریلیتجلیل از شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

شرکت چندوجهی فوالد لجستیک توانست رکورد رشد ۲۵ درصدی در 
کند و در ۶ ماه ابتدایی سال جاری، بالغ بر ۲  کسب  حمل ونقل ریلی را 
میلیون تن محصول و مواد اولیه جابه جا کرد. این شرکت پیش تر موفق 
گن های خود را به ۹۵ درصد برساند و  شده بود میزان آماده به کاری وا
این مهم برای نخستین بار در فوالد خوزستان رخ داده است. در صنایع 
معدنی و فلزی، حمل ونقل و لجستیک نقطه پیوند میان حلقه های 
زنجیره تلقی می شود.

در بیست و ششمین مراسم روز ملی صادرات که با حضور رئیس جمهوری، 
کشور و صادرکنندگان نمونه و ممتاز  وزیر صمت و تنی چند از مسئوالن 
از  یکی  به عنوان  گهر  گل  فوالد  و  آهن  توسعه  شرکت  از  شد،  برگزار 
گل گهر  کشور تجلیل شد. شرکت توسعه آهن و فوالد  صادرکنندگان برتر 
با  کشور، در سال ۱۴۰۰  به عنوان بزرگ ترین عرضه کننده آهن اسفنجی 
صادرات حدود ۵۳۹ هزار تن آهن اسفنجی، نرمه گندله و لجن اسفنجی، 
توانست رتبه اول رشد صادرات در بین ۱۰۰ شرکت برتر ایران باشد.

خبــــــــــــــــــر    

محمدیاســر طیب نیــا مدیرعامــل گــروه فــوالد 
مبارکــه بــه همــراه معــاون ســرمایه گذاری و امــور 
شــرکت ها و تنــی چنــد از مدیــران ایــن شــرکت بــا 
مدیرعامــل، اعضــای هیئت مدیــره و کارکنان شــرکت فلــز تدارک 

دیــدار کــرد.
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه ضمن تشکر از اقدامات انجام شده در 

شرکت فلز تدارک، بر توسعه فعالیت های معدنی و تأمین پایدار مواد 
کید و با حضور در  اولیه در حوزه سنگ آهن و کنسانتره و فرو آلیاژها تأ
بخش های مختلف شرکت فلز تدارک با کارکنان این شرکت در فضایی 

صمیمانه دیدار و گفت وگو کرد.
به گزارش روابط عمومی فلز تدارک، در این دیدار، حسن محمدی، 
گزارشی از فعالیت ها و  مدیرعامل شرکت فلز تدارک، ضمن ارائه 

کرد: با توجه به  کید  پیشرفت های حاصل شده در این شرکت تأ
مأموریت های جدید شرکت فلز تدارک مبنی بر توسعه فعالیت های 
معدنی، حمایت کامل مجموعه فوالد مبارکه در افزایش اختیارات 
مدیرعامل و هیئت مدیره، همراهی شورای معاونین در تحقق اهداف 
و تغییرات ساختاری و فرایندی برای افزایش بهره وری و رفع سایر   

موانع ضروری است.

دیدار صمیمانه مدیرعامل فوالد مبارکه با پرسنل شرکت فلز تدارک

یسا در پروژه بزرگ نوسازی واحد گالوانیزه فوالد مبارکه ینی شرکت ایر نقش آفر
اجرای  از  ایریسا  شرکت  پروژه های  امور  مدیر 
موفقیت آمیز پروژه نوسازی سیستم های اتوماسیون 
و درایوهای الکتریکی واحد گالوانیزه نورد سرد شرکت 

فوالد مبارکه با سیستم های پیشرفته و به روز خبر داد.
هومان تصدیقی تصریح کرد: اجرای این پروژه عالوه بر بهره گیری از 
توانمندی کارشناسان شرکت ایریسا، صرفه جویی قابل توجهی را برای 

شرکت فوالد مبارکه به همراه داشت.
مدیر اجرای این پروژه با اشاره به اهمیت افزایش بازدهی و کیفیت تولید در 
خط گالوانیزه فوالد مبارکه اظهار داشت: با توجه به قدیمی بودن سیستم 
کنترل و درایوهای الکتریکی این خط و مشکالتی ناشی از عدم امکان 
تأمین قطعات یدکی و نداشتن امکانات جدید و به روز که منجر به استفاده 
آسان و عیب یابی سریع توسط نفرات تولید گردد، راندمان تولید و کیفیت 
ورق تولیدی کاهش یافته بود؛ به همین علت مدیریت و گروه تولید نسبت 

به جایگزینی و نوسازی این تجهیزات اقدام نمودند.
وی افزود: برای اجرای این پروژه، آنالیز و اسکوپ و مدارک و مستندات 
فنی در سال 1399 تکمیل گردید؛ سپس در یک رقابت تنگاتنگ خارجی، 
شرکت CMI برنده این رقابت شد، ولی به دلیل شروع تحریم های 
جدید، در نهایت قرارداد با شرکت ایریسا با هزینه بسیار پایین تر از قیمت 

شرکت های خارجی منعقد گردید.
به گفته تصدیقی، در این پروژه از جدیدترین نسل سیستم کنترل زیمنس 
و شبکه اترنت صنعتی و درایوهای الکتریکی استفاده شده است که 
همگی دارای قابلیت های پروسس و کنترل باالیی هستند. این پروژه 
اولین و بزرگ ترین پروژه شرکت ایریسا در قالب سیستم کنترل تیاپورتال 
و درایوهای سینامیک زیمنس و همچنین اولین پروژه شرکت ایریسا در 
خطوط نورد نهایی است که بدون دخالت شرکت های خارجی اجرا شده 
که این خود نشانه توان تخصصی و فنی متخصصان شرکت ایریسا  است.
وی یادآور شد: با انعقاد قرارداد این پروژه با شرکت ایریسا در تاریخ 
1۴00/2/29 با مبلغی بالغ بر 30 درصد مبلغ پیشنهادهای شرکت های 

خارجی، افتخاری دیگر در کارنامه درخشان این شرکت به ثبت رسید.
مدیر اجرای این پروژه از شرکت ایریسا تصریح کرد: در این پروژه از 5 
سیستم کنترل که دارای 10 هزار سیگنال و 150 درایو الکتریکی است 
استفاده شده و کل تجهیزات خط به خصوص تجهیزات دوار وظیفه 
کنترل سرعت و کشش ورق در بخش های مختلف را دارند. عملیات 
طراحی و ساخت و راه اندازی پروژه در دو فاز اجرا گردید: در فاز اول در تاریخ 
1۴00/8/30 بخش کوره و در فاز دوم در تاریخ 1۴01/5/1 طی یک توقف 

مشترک و سنگین، بقیه بخش ها نوسازی گردید.

وی در پایان از همراهی کارفرما و بهره بردار پروژه و همچنین حمایت 
مدیریت عامل و کارکنان شرکت ایریسا که در انجام موفقیت آمیز این 
پروژه تالش کردند تشکر و قدردانی کرد و اظهار امیدواری نمود که شرکت 
ایریسا با همت و پشتکار همیشگی کارکنان همچنان در جهت شکوفایی 

و خودکفایی صنعت فوالد کشور گام های مؤثرتری بردارد.
پروژه تعویض سیستم اتوماسیون خط گالوانیزه نورد سرد یکی 

از بزرگ ترین پروژه های اتوماسیون شرکت ایریسا
در همین زمینه مدیر فنی سخت افزار این پروژه از شرکت ایریسا نیز افزود: 
پروژه تعویض سیستم اتوماسیون خط گالوانیزه نورد سرد که عملیات 
طراحی، نصب، تست، آموزش، راه اندازی و تضمین عملکرد تجهیزات را 
شامل می شود، به لحاظ حجم و ابعاد کاری یکی از بزرگ ترین پروژه های 
اتوماسیون شرکت ایریساست؛ به گونه ای که در آن، کلیه قسمت های 
اتوماسیون، سخت افزار و ابزار دقیق، برنامه نویسی Level 1 و Level 2 و 

برق و درایو درگیر بودند.
فرهاد ریاحی یادآور شد: در این پروژه شرکت ایریسا با شرکت های دیگر 
ازجمله شرکت صفا فوالد و MJE در ارتباط تنگاتنگ بود. با شروع پروژه 
طی جلسات و هماهنگی با کارفرما، طراحی و خرید تجهیزات و عملیات 
ساخت و وایرینگ سیستم های کنترل به صورت کامال فشرده انجام 

شد و تجهیزات درنهایت پس از تست به سایت منتقل و در محل های 
پیش بینی شده نصب گردید.

وی افزود: جمع آوری کلیه قسمت های سیستم کنترل قدیم، جمع آوری 
کلیه درایوهای قدیم، آماده سازی بستر نوری شبکه جدید، نصب 
سیستم های کنترل جدید، نصب درایوها و موتورهای جدید، دانلود 
برنامه ها بر روی سیستم های کنترل، آماده سازی سیستم های کنترل 
جهت انجام تست ها، انجام تست های سرد و گرم و در نهایت راه اندازی 

و Tuning خط ازجمله فعالیت های مهم این پروژه به شمار می آید.
بوط به  ارتقای توانمندهای شرکت ایریسا در دانش مر

درایوهای الکتریکی در حوزه های نوردی تولید فوالد
مرتضی شامحمدی، رئیس گروه تخصصی برق و درایو شرکت ایریسا 
نیز در خصوص این پروژه تصریح کرد: پروژه مذکور به دلیل حساسیت 
و پیچیدگی پروسه تولید نیازمند به کارگیری تجهیزات قدرت با 
تکنولوژیی بسیار پیشرفته مانند درایوهای الکتریکی زیمنس بود؛ 
به همین منظور حدود 150 عدد درایو الکتریکی با پیشرفته ترین نوع 
تکنولوژی با قابلیت کاهش مصرف انرژی و بازگشت انرژی های اتالفی 
به شبکه برق ورودی، توسط تیم برق و درایو شرکت ایریسا طراحی، 

ساخت و راه اندازی شد.

توسعه زیرساخت ها متناسب با افزایش ظرفیت تولید اجتناب ناپذیر است

محمــد رضــا شــریفی،  مدیــر مهندســی کارخانــه  
فــوالد مبارکــه   در گفت وگــو بــا برنامــه رادیــو فــوالد از 
فعالیت هــای ایــن واحد ســخن گفت. ماحصــل این 

گفت وگــو را در ادامــه می خوانیــد:
قبل از هر چیز، در خصوص جایگاه واحد مهندسی کارخانه 

توضیح دهید.
این واحد به طورکلی طراحی و مهندسی پروژه های شرکت را بر عهده دارد 
و با توجه به اینکه رویکرد جدید مدیریت شرکت بر توسعه محوری استوار 
شده، از قسمت معاونت تکنولوژی به واحد معاونت توسعه منتقل و 

معاونت طرح و توسعه ایجاد شده است.
اهم پروژه هایی که در دست طراحی و  مهندسی این امور 

است، کدام اند؟
در حوزه انرژی و برق و سایر انرژی ها پروژه های خوبی تعریف شده که 
در دست اقدام است. به غیراز پروژه های روزمره مثل روشنایی، پروژه 

نیروگاه سیکل ترکیبی در مرحله اجراست که فاز مهندسی آن طی شده 
است. همچنین نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 600 مگاوات خارج از فنس 
شرکت در دستور کار است. پروژه بعدی مطالعه و بررسی احداث نیروگاه 
بادی 100 مگاواتی است که جزو پروژه های بسیار بزرگ است و از انرژی های 
تجدیدپذیر تغذیه می شود. این پروژه نیز در راستای تأمین و برق و انرژی 

شرکت تعریف شده است.
پروژه های اتوماسیون متعددی در دست اقدام است. بسیاری از خطوط 
از آهن سازی تا خطوط پایین دست نورد سرد و... به سیستم های 
اتوماسیون جدید و استفاده از plcها و سری های جدید مجهز می شود. 
در حوزه مخابرات پوشش های رادیویی در کل قسمت های فوالد مبارکه 
در دستور کار است که قبال در قسمت هایی مانند تونل ها در دسترس 
نبود. پروژه دوربین های فرایندی و نظارتی نیز جزو پروژه هایی است که 
در سطح وسیعی در کل شرکت فوالد مبارکه و بعضا بیرون دنبال می شود.
ارتباط بین پروژه ها و افزایش ظرفیت و همچنین ضرورت 

به روز شدن را چگونه ارزیابی می کنید؟
توسعه زیرساخت ها متناسب با افزایش ظرفیت تولید اجتناب ناپذیر 
است. فوالد مبارکه با ظرفیت 2.۴ میلیون تن کار خودش را شروع کرد 
و امروز این ظرفیت در چند فاز ارتقا یافته و تا 11 میلیون تن در گروه 
پیش بینی شده است. متناسب با افزایش تولید، زیرساخت ها هم باید 
ارتقا پیدا کند. یکی از این زیرساخت ها راه و راه آهن است. خوشبختانه 
چند سالی است که این موضوع در دستور کار قرار گرفته و در ایستگاه های 
مربوط به مواد اولیه و محصوالت یعنی ایستگاه حسن آباد فاز اجرایی 
ح شروع شده است تا این موارد به گلوگاه شرکت مبدل نگردد. با  طر
راه اندازی ابرپروژه نورد گرم شماره 2 ایستگاه جدیدی برای محصول 
نیاز خواهیم داشت و متناسب با آن یک جاده رینگ پیرامونی طراحی 
شده است که فازهای آن در حال اجراست. در حوزه توسعه ریلی هم 

اقدامات خوبی انجام شده است. حمل ونقل فعلی ما حدود 30 درصد 
ریلی و 70 درصد جاده ای است. هدف این است که حمل ریلی به 90 
درصد افزایش یابد که منافع بسیار زیادی برای فوالد مبارکه و کل کشور 

در بر خواهد داشت.
در  خصوص  هوشمندسازی و اجرای طرح تحول دیجیتال 

توضیح دهید.
در سال های اخیر حرکت به سمت انقالب صنعتی در فوالد مبارکه با 
محوریت کمیته راهبری تحول دیجیتال، استفاده از ظرفیت شرکت های 
دانش بنیان و ایجاد قسمت های دیگر آغاز شده است. در این پروژه 
سهم مهندسی کارخانه سهم بزرگی بود، چون تجهیزات و خطوط 
تولید باید منطبق با نقشه راه تحول دیجیتال توسط این واحد فراهم 
می شد. خودران کردن جرثقیل ها و مکانیسم های حمل ونقل که 
در دست اجراست یکی از این اقدامات است. موضوع بعدی ردگیری 
محصوالت است که هرجا که قرار می گیرند، قابل ردیابی باشند. با 
استفاده از تکنولوژی های نوظهوری مثل هوش مصنوعی می توان نحوه 
چیدمان را بهتر کرد. همچنین چند پروژه مهم اسکادا هم در دست اجرا 
داریم که یکی از آن ها اسکادا برق است. پروژه اسکادا انرژی سیاالت که 
کل مدیریت ترانس ها و مدیریت برق شرکت فوالد مبارکه توسط یک 
دیتاسنتر مرکزی و به کمک اسکادا انجام می شود نیز به توزیع و انتقال 
برق به واحدهای مختلف و سنجیدن سالمت پست ها و ترانس های 

مختلف کمک خواهد کرد.
مسئله اصلی در بحث تحول دیجیتال موضوع امنیت است. از یک طرف 
کی شدن دیتاها و سرعت حرکت آن کمک کننده است و از سوی  اشترا

دیگر امنیت این حجم از داده و اطالعات کار مشکلی است.
هدف نهایی ما استفاده از سیستم های ربات است. این سیستم ها 
می توانند به عنوان مثال برای زدن شماره روی محصوالت و استفاده 

از جرثقیل های خودران و همچنین بررسی مشتریان و تأمین کنندگان 
دیجیتال به شدت مؤثر باشد.

تخصیص بودجه پروژه ها بر چه اساس صورت می گیرد؟
تصمیم گیری در این حوزه در کمیته های مختلف بررسی می شود و 
نهایتا به تصویب هیئت مدیره می رسد، ولی درصد قابل توجهی از فرایند 
ک ها  تصمیم سازی در مهندسی کارخانه صورت می گیرد. یکی از مال
هزینه است. برای تصمیم برای اینکه پروژه انجام شود یا خیر، آنالیز مالی 
اقتصادی صورت می گیرد. مباحث زیست محیطی، امنیتی، اجتماعی 
و فرهنگی هم در تخصیص بودجه اثرگذار است. به کمک یک تیم 
دانش بنیان که متشکل از اساتید دانشگاه است، در مدل تصمیم گیری 
کارخانه تدوین  شده، پروژه ها توسط  چندمعیاره که در مهندسی 
پارامترهای مختلف رنکینگ و رتبه بندی می شوند و این رتبه بندی 
به عنوان ورودی اولیه به کمیته ها می رود. یکی از کمیته هایی که از 
ابتدای راه اندازی هم وجود داشته کمیته سرمایه گذاری تجهیزات 
)EIG( است. معموال خروجی تصمیم سازی ها به این کمیته می رود و 
پس از پردازش در نهایت بر مبنای آن بودجه پروژه ها مشخص می شود.

در زمینه دست یابی به دانش فنی داخلی و بومی سازی چه 
اقداماتی صورت گرفته است؟

کار در فوالد مبارکه با استفاده از ظرفیت های دو شرکت فنی  این 
مهندسی و پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه و همچنین 
کوسیستمی  با نقش آفرینی واحد بومی سازی در حال انجام است تا ا
شکل دهد که در آن نوآوری شکل گیرد. این نوآوری ها می تواند جنبه 
بومی سازی هم داشته باشد. مهندسی کارخانه ارتباط تنگاتنگ با 
کنون در این حوزه به دست  این مباحث دارد و دستاوردهای خوبی تا
آمده است. برای اینکه این ایده ها عملیاتی شود، ما مهندسی ارزش و 

شبیه سازی فرایند را انجام می دهیم.

 مدیر مهندسی کارخانه در گفت وگو با برنامه رادیو فوالد:

محمد رضا  شریفی
 مدیر مهندسی کارخانه

خبــــــر کوتاه

صدور مجوزهای جدید صنعت فوالد 

شرایط جدید صدور مجوزهای فوالدی در چهارمین 
جلسه دبیرخانه ستاد راهبری صنعت فوالد کشور مورد بحث 

و بررسی قرار گرفت.
با توجه به محدودیت های مواد اولیه در زنجیره فوالد و برای 
جلوگیری ازهدررفت سرمایه های ملی، موضوع تعیین شرایط 
برای صدور مجوز واحدهای فوالدی جدید در استان ها در 
دستور کار دبیرخانه ستاد راهبری فوالد کشور قرار گرفت تا در 
یک جمع بندی از پیشنهادهای فعالین زنجیره فوالد، طرحی 
برای ارائه به ستاد مرکزی راهبری صنعت فوالد کشور تهیه شود.

محمد آقاجانلو، دبیر ستاد راهبری صنعت فوالد کشور، با بیان 
این نکته که ساماندهی صدور مجوزهای فوالدی برای واحدهای 
جدید در استان ها یک تکلیف اساسی و بنیادی است اظهار 
داشت: همان گونه که همگان می دانند در شرایط کنونی این مهم 
کم بر صنعت فوالد و در نظر گرفتن سند  با توجه به وضعیت حا
چشم انداز و طرح جامع فوالد کشور یک ضرورت است تا بتوانیم 
سرمایه گذاران را به سمت صنایع دیگر و یا صنایع پایین دستی 

صنعت فوالد کشور هدایت کنیم.
مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران خاطرنشان کرد: پروانه های 
تنی  55 میلیون  به ظرفیت  توجه  با  فعلی  و  قبلی  صادره 
پیش بینی شده کفاف کشور را می دهد، ولی محدودیت های 
مواد اولیه و مشکالت انرژی های سه گانه ما را بر آن داشته است 
تا نگذاریم سرمایه های ملی در جاهایی هزینه شود که صرفه 

اقتصادی برای سرمایه گذاران و کشور ندارد.
آقاجانلو از حضار خواست که پیشنهادهای رسیده را با دقت 
که در برابر جامعه، سرمایه گذاران  بررسی و هدف گذاری کنند؛ چرا
و آیندگان مسئولیت داریم تا توسعه را به صورت همه جانبه 

گسترش دهیم.
در ادامه این نشست، سمیه خلوصی مدیر نظارت راهبردی 
سازمان ایمیدرو با اشاره به مشکالت ایجادشده برای فعالین 
گفت: در  صنعت فوالد، در زمینه تأمین مواد اولیه و انرژی 
شرایط کنونی مواد اولیه موجود در کشور کفاف تولیدکنندگان 
فعلی را نمی دهد و سرمایه گذاران باید با وضعیت و شرایط و 

محدودیت های موجود آشنا شوند.
وی افزود: هم سرمایه گذاران و همه مسئولین استانی باید درک 
کنند و دچار فضای احساسی  صحیحی از این شرایط پیدا 
نشوند و با وسواس بیشتری به این وضعیت نگاه کنند تا در 

سرمایه گذاری شان دچار ضرر و زیان نشوند.
در ادامه، جدیدی نماینده سازمان زمین شناسی کشور با تشریح 
کتشافات معادن سنگ آهن و محدودیت در میزان  وضعیت ا
کتشافات  استخراج این ماده اولیه و نیاز به ایجاد شرایط در ا
گفت: به دلیل نبود امکانات فنی و ماشین آالت حفاری عمال 
استخراج سنگ آهن در عمق زمین میسر نیست و مواد اولیه فعلی 
نیز طبق طرح جامع فوالد کشور برای یک بازه زمانی کوتاه مدت 
قابل مصرف است و به همین خاطر وارد شدن واحدهای دیگر در 

این زنجیره در اوضاع واحوال کنونی به صالح نیست.
جدیدی با مطرح کردن این موضوع که تمام واحدهای فعلی 
فوالدی در ایران مرکزی متمرکز شده است افزود: در حال حاضر 
واحدهایی که به صدور مجوز نیاز دارند باید به سمت سواحل 
کشور هدایت شوند تا به یک توسعه سواحلی برسیم و دسترسی 

به بازارهای صادراتی نیز برایشان میسر شود.
حسنوند، کارشناس مدیریت امور معدنی وزارت صمت، در 
این نشست با توجه به نحوه صدور مجوزهای فوالدی در 
استان ها اظهار داشت: برای ما هم تأمین منابع انرژی واحدهای 
فوالدی یک دغدغه است و به همین خاطر از متقاضیان جدید 
به صورت مکتوب تعهد می گیریم که وزارت صمت با توجه به 
محدودیت های مواد اولیه و انرژی های سه گانه هیچ مسئولیتی 
در قبال تأمین این موارد برای آن ها را ندارد و خودشان باید از 
طریق معادن جدید و یا احداث نیروگاه های برقی و تأمین گاز از 

وزارت نفت نیازهای خودشان را رفع کنند.
خلیفه سلطانی نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد نیز بر 
کید کرد و  ساماندهی صدور مجوزات جدید واحدهای فوالدی تأ
افزود: ما به عنوان نماینده تولیدکننده فوالدی بخش خصوصی 
مصرانه خواهانیم که ستاد راهبری صنعت فوالد کشور هر چه 
سریع تر به این موضوع ورود کند و این مهم را به تصویب برساند.

وی افزود: در حال حاضر ما در بخش خصوصی با مشکالت 
عدیده ای روبه  رو هستیم و نمی توانیم پاسخگوی اعضا در 
خصوص محدودیت های موجود باشیم و سرمایه گذاران جدید 
باید بدانند امکان تأمین مواد اولیه الزم برای واحدهای جدید در 
این شرایط واقعا وجود ندارد و نباید سرمایه های خود را تا اطالع 

ثانوی وارد این عرصه نمایند و متضرر شوند.
پایان  در  فوالد  و  آهن  تولیدکنندگان  انجمن  نایب رئیس 
خاطرنشان ساخت: امیدوارم که این موضوع هرچه سریع تر 
تعیین تکلیف شود و سرمایه گذاران در جریان این موارد قرار بگیرند 

و از هدررفت سرمایه هایشان جلوگیری کنند.
احمد احمدی مدیر برنامه ریزی و مطالعات راهبردی شرکت 
ملی فوالد ایران نیز در این نشست در خصوص پیشنهاد های 
واصله به دبیرخانه ستاد افزود: خوشبختانه با حضور فعال اعضا و 
شرکت کنندگان پیشنهادهای کاربردی خوبی به دستمان رسیده 
که با جمع بندی آن ها می توان یک طرح مفید برای صنعت فوالد 

کشور تهیه و به ستاد ارائه کرد.
وی گفت: پبشنهادهای رسیده در زمینه چگونگی شرایط صدور 
مجوز در زنجیره فوالد همه جانبه نگر هستند و با یک بررسی کلی 
می توانیم جزئیات فنی و تخصصی الزم برای صدور مجوزهای 

جدید را تبیین و به ستاد برای تصمیم گیری نهایی ارائه نماییم.
     منبع: فوالدبان

در دبیرخانه ستاد راهبری صنعت فوالد کشور بررسی شد؛
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به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد تاراز، مدیرکل 
گمرک اسـتان چهارمحال و بختیاری ضمـن بازدید از خط 
ح توسـعه شـرکت فوالد تـاراز گفت: این شـرکت  تولید و طر
یکی از مهم ترین شرکت های تولیدی در این استان است 
کـه ضمـن اشـتغال زایی بـرای جوانـان در رونـق اقتصـادی 

این استان نیز مؤثر است.
علی اصغـر عبدالهـی بـا بیـان اینکـه شـرکت فـوالد تـاراز یکـی از 
شـرکت های مهـم در حـوزه صـادرات اسـتان اسـت، تصریـح 
کـرد: گمـرک اسـتان بـرای برقـراری تعامـل هرچـه بیشـتر بـا 
شـرکت فوالد تـاراز در زمینـه صـادرات و واردات آمادگـی دارد.
همچنیـن در جریـان ایـن بازدیـد فروتـن مدیرعامـل شـرکت 
فـوالد تاراز نیـز با برشـماری ظرفیت هـای تولیـدی و صادراتی 
ایـن شـرکت، موانـع موجـود در دو حـوزه مرتبـط بـا صـادرات 
و واردات شـرکت را تشـریح و ابـراز امیـدواری کـرد بـا تعامـل و 
همکاری هرچه بیشتر بتوان مسائل این حوزه را رفع کرد تا از 
این پس شاهد رشد و ارتقای صادرات در این شرکت باشیم.
در ایـن جلسـه احـداث انبـار اختصاصـی جدیـد بـرای گمـرک 
در شـرکت فوالد تـاراز نیـز مـورد بحـث و تبادل نظر قـرار گرفت.
گفتنی است در تاریخ یکم آبان ماه سال جاری طی مراسمی 
اسـتان  گمـرک  بـا حضـور علی اصغـر عبدالهـی، مدیـرکل 
چهارمحـال و بختیـاری، احمـد سـعیدبخش مدیرعامـل 
اعضـای  و  رئیـس  و  نقش جهـان  فـوالد  آتیـه  هلدینـگ 
هیئت مدیره و جمعـی از مدیران شـرکت فوالد تاراز از شـرکت 
فوالد تاراز به عنـوان »صادرکننده شایسـته تقدیر« بـا اهدای 

لـوح و تندیـس تجلیـل شـد.

شرکت فوالد تاراز یکی از شرکت های مهم در 

حوزه صادرات استان است

مدیرکل گمرک استان چهارمحال و بختیاری:

از سوی اداره گمرک استان چهارمحال و بختیاری اعالم شد؛

خبر  کوتاه

به گزارش وب سایت CNA )شبکه خبری آسیا(، افزایش تولید 
کارخانه های ذوب چین به دلیل پیش بینی رشد فعالیت های 
ساخت وساز منجر به تولید ۸۶ میلیون و ۹۵۰ هزار تن فوالد در این 
کشور طی سپتامبر ۲۰۲۲ شد. این رقم رشد ۱۷.۶ درصدی نسبت به 
گوست  مدت مشابه سال گذشته و افزایش ۳.۶۷ درصدی نسبت به آ
۲۰۲۲ میالدی )۸۳ میلیون و ۸۷۰ هزار تن( دارد؛ این در حالی است که 
تولید ۹ ماه فوالد این کشور با کاهش همراه بوده است.

گزارش تحقیقاتی منتشرشده توسط بانک CITIC Securities چین 
گرچه عملکرد ضعیف تر بازار  که ا کتبر( نشان داد  در روز دوشنبه )۲۴ ا
کوتاه مدت بازار تأثیر  زغال سنگ در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲ بر جو 
گذاشته است، اما این بانک همچنان نسبت به رشد تقاضای داخلی 
زغال سنگ در چین در سه ماهه سوم ۲۰۲۲ خوش بین است. این 
که سیاست حمایت از رشد موجب تثبیت تقاضای  بانک معتقد است 
میان مدت خواهد شد.

 گــــــروه فـــــوالد مبــــــــارکه      

ساخت وساز، تولید فوالد چین را در ماه سپتامبر 
افزایش داد

خوش بینی بانک citic   securities به قیمت 
زغال سنگ در سه ماهه چهارم

محمدحسن عرفانیان، مدیرعامل دوره ساخت 
و بهره برداری شرکت فوالد مبارکه طی بازدید از 
هلدینگ فوالد متیل بر اهمیت و جایگاه این شرکت در 

کید کرد. توسعه اقصی نقاط کشور به ویژه مناطق محروم تأ
به گزارش روابط عمومی هلدینگ فوالد متیل، در این دیدار که مدیرعامل 
هلدینگ فوالد متیل، معاون تکنولوژی فوالد مبارکه و تعدادی از 
دیگر مدیران فوالد مبارکه در آن حضور داشتند، مبانی تفکر ساخت 
فوالد مبارکه و مسیر حرکتی شرکت های فوالدساز به ویژه فوالد مبارکه 
و چگونگی تدوین نقشه استراتژی سازمان و حکمرانی مجموعه های 

فوالدی مطرح شد.
به گفته عرفانیان، انسان محور بودن، زمینه ساز رشد پایدار هر سازمانی 

است؛ همان طور که امروز در شرکت های بزرگ صنعتی همچون فوالد 
مبارکه می بینیم این اتفاق رخ داده و این شرکت با تکیه بر نیروهای انسانی 
متخصص توانسته به عنوان یکی از تأثیرگذارترین صنایع در صنعت و 

اقتصاد کشور شناخته شود.
وی در ادامه تصریح کرد: عالوه بر اینکه فوالد، صنعِت صنعت ساز است، 
در سطح ملی دارای جایگاه است و همه تکنولوژی ها در آن وجود دارد. 
زمانی که صنعت فوالد ما به روز باشد، می توانیم در دیگر صنایع کشور 
گر  نیز رشد و توسعه پیدا کنیم. فوالد یک وزنه سنگین در ایران است و ا
دولت می خواهد رشد اقتصادی بین 6 تا 7 درصدی در کشور به وجود 
آورد و آن را حفظ کند، باید توجه ویژه ای به این صنعت داشته باشد و 

از آن حمایت کند.

عرفانیان در ادامه سخنانش با نگاهی بر تاریخچه راه اندازی فوالد متیل 
اظهار کرد: شرکت فوالد متیل از ابتدای راه اندازی اش مأمور شد در 
استان های مختلف کشور برای ایجاد واحدهای فروش و خدمات اقدام 
و بازارهای ناشناخته و مصرف کنندگان دارای خط تولید با ظرفیت باالی 
10 هزار تن را شناسایی کند تا از این طریق محصوالت فوالد مبارکه را در 

سطح کشور به فروش برساند.
وی افزود: در واقع فکر تأسیس فوالد متیل را می توان دانش حکیمانه 
که از این طریق صنعت فوالد کشور به ویژه فوالد  فوالد مبارکه دانست؛ چرا
مبارکه در سطح کشور توسعه یافت. امروزه نیز شاهدیم دکتر طیب نیا، 
مدیرعامل فوالد مبارکه، بر اجرای طرح های توسعه ای صنعت فوالد 

کید دارد و می کوشد این امر را در تمام کشور به سرانجام برساند. تأ

فوالد متیل، ابزار فوالدمبارکه در توسعه متوازن استان ها
محمدحسن عرفانیان در بازدید از هلدینگ فوالد متیل عنوان کرد:

شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری 

صادرکننده شایسته تقدیر

 آئیــن نکوداشــت»29 مهرمــاه روز ملــی صــادرات« در 
اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــا حضــور کاظــم منــزوی 
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی، علی اصغــر عبدالهــی 
سرپرســت گمــرک اســتان و جمعــی از مدیــران و نماینــدگان 
شــرکت های فعــال حــوزه صــادرات در محــل اداره گمــرک این 

استان برگزار شد.
در جریــان برگــزاری ایــن مراســم از شــرکت های توانمنــد در 
عرصــه صــادرات ازجملــه شــرکت ورق خــودرو چهارمحــال و 
بختیــاری بــا اهــدای لــوح تقدیــر و تندیــس بــا عنــوان »شــرکت 

ــر« تجلیــل شــد. شایســته تقدی
بنابــر اعــالم روابــط عمومــی شــرکت ورق خــودرو چهارمحــال 
از شــرکت های  یکــی  به عنــوان  ایــن شــرکت  و بختیــاری، 
و  تحریم هــا  علی رغــم  مبارکــه  فــوالد  زیرمجموعــه 
کــم  محدودیت هــای بین المللــی و شــرایط ســخت کنونــی حا
بــر بازارهــای صادراتی، همــواره بــرای تولیــد محصــوالت کیفی و 

کــرده اســت. قابل عرضــه بــه بازارهــای جهانــی تــالش 
گفتنــی اســت شــرکت ورق خــودرو به عنــوان تنهــا تولیدکننــده 
ورق گالوانیــزه خودرویــی عــالوه بــر رســالت اصلــی خود کــه قطع 
وابســتگی کامــل از واردات ایــن نــوع محصــول و ایفــای نقــش 
حمایتــی از صنایــع خودروســازی داخلــی و بومی ســازی کامــل 
ایــن صنعــت اســت، بــه صــادرات پایــدار محصــوالت کیفــی 
خــود به عنــوان یــک هــدف بلندمــدت در رأس برنامه هــای 
اســتراتژیک خــود نــگاه ویــژه ای دارد و ادامــه ایــن رونــد از 

اولویت هــای اصلــی ایــن مجموعــه صنعتــی اســت.

برگزاری نخستین همایش بهره وری و معرفی بهره وران برتر شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری
نخستین همایش بهره وری و معرفی بهره وران برتر 
شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری با هدف 
ترویج فرهنگ بهره وری و ارج نهادن به دستاوردهای 
شرکت در این حوزه، با حضور مدیرعامل، مدیران و جمعی از کارکنان 

این شرکت برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، در 
این مراسم، حمید شجاعی، مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال 
و بختیاری، ضمن قدردانی از تالش همه جانبه مدیران و کارکنان در 
راستای ارتقای بهره وری سازمان، اظهار کرد: بهره وری و ارائه ایده های 
نوین هدررفت انرژی و زمان را کاهش می دهد و موجب بقای سازمان در 

دنیای رقابتی امروز خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره سهم 21 درصدی شرکت ورق خودرو در تولید و 
بازار نسبت به سایر رقبای شرکت تصریح کرد: این میزان نقش آفرینی 
شرکت در تولید و بازار درخور توجه است؛ بااین حال باید همچنان تنوع 
و توسعه سبد محصوالت و بهبود فرایندها جاری در راستای کاهش 
ضایعات و حفظ جایگاه فعلی در بین رقبا به عنوان اهداف اصلی در 

دستور کار باشد.
به گفته شجاعی، بهره وری یک بینش فکری است که سعی دارد به طور 
پیوسته آنچه را که بوده و هست بهبود بخشد و تحت چنین بینش و 
ذهنیتی، فرد به این باور می رسد که می تواند امروز وظایفش را بهتر از 
دیروز و فردا بهتر از امروز انجام دهد. فرهنگ بهره وری، همدلی و مودت، 
انسجام سازمانی و نظم و انضباط باید سرلوحه کارسازمان باشد تا زمینه 

برای تأثیرگذاری همه افراد در بهره وری مساعد شود.

وی در همین زمینه ادامه داد: فرهنگ بهره وری طرح های توسعه را به 
دنبال دارد و طرح های توسعه، ظرفیت هایی ایجاد خواهد کرد که بتوانیم 

برتری خود را نسبت به رقبا حفظ کنیم.
در بخش دیگری از این آیین، مدیر تکنولوژی شرکت ورق خودرو 
چهارمحال و بختیاری گزارش مبسوطی از عملکرد شرکت در حوزه 

بهره وری و توسعه محصوالت شرکت ارائه کرد.
کاهش هزینه  و پروژه های  به پیشنهادها  با اشاره  بهمن مهراد، 

پذیرفته شده در کمیته تحول و همچنین میزان تأثیرگذاری آنان در 
شرکت گفت: نحوه انتخاب افراد بهره ور بر اساس رویه های تدوین شده 
که شامل نمرات ارزیابی عملکرد، مشارکت در اجرای پروژه ها، امتیاز ایمنی 
و میزان مشارکت در سیستم های نظام پیشنهادها و پروژه های QCC و 

TQ بوده است انجام شد.
گفتنی است در این مراسم از 28 نفر از کارکنان برگزیده در حوزه بهره وری با 

اهدای لوح و هدیه تجلیل شد.

حمید شجاعی
مدیرعامل شرکت ورق خودرو 

چهارمحال و بختیاری

برگزاری چهاردهمین جلسه کمیته راهبری
تیه فوالد نقش جهان  مراکز خدماتی هلدینگ آ

کز خدماتی  چهاردهمین جلسه کمیته راهبری مرا
بررسی  جهت  نقش جهان  آتیه فوالد  هلدینگ 
عملکرد شش ماهه اول 1401 با حضور مدیرعامل، 
کز خدماتی  معاونان و مدیران ستادی هلدینگ، رئیس اداره مرا
کز خدماتی در تاریخ  و بورس فوالد مبارکه و مدیران عامل مرا

1401/۷/30 برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان، در این جلسه، 
گانه ای از عملکرد و  کز خدماتی گزارش های جدا مدیران عامل مرا

مباحث مربوط به شرکت های تحت مدیریت خود ارائه کردند.
کـــز  کـــی رئیـــس فـــروش بـــورس و مرا در ایـــن جلســـه، امیـــر افال
خدماتـــی شـــرکت فـــوالد مبارکـــه، ضمـــن تبادل نظـــر بـــا مدیـــران 
کـــز خدماتـــی آتیه فـــوالد در خصـــوص درخواســـت ها و مشـــکالت  مرا
کـــز خدماتـــی کـــه فعالیـــت تولیـــد هـــم  کیـــد کـــرد: مرا مطرح شـــده تأ
انجـــام می دهنـــد، جهـــت ثبـــت ســـفارش در ســـامانه بهین یـــاب 

ـــد. ـــدام کنن ـــتان اق ـــت اس ـــای الزم از اداره صم ـــت مجوزه ـــرای دریاف ب
در ادامه این جلسه، احمد سعیدبخش مدیرعامل هلدینگ آتیه فوالد 
نقش جهان ضمن قدردانی از حمایت های مدیرعامل و معاونان شرکت 
فوالد مبارکه از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ فوالد مبارکه مواردی 
کز  را به این شرح مطرح کرد: اعتبارسنجی دقیق تر مشتریان توسط مرا
خدماتی به منظور کاهش ریسک وصول مطالبات؛ داشتن استراتژی 
کز خدماتی با  مناسب برای مدیریت در شرایط کنونی بازار؛ تعامل مرا
یکدیگر و استفاده از تجارب در سطح گروه؛ مدیریت هزینه های مالی 
و تعامل با بانک ها جهت کاهش هزینه های بانکی و افزایش سهمیه 

کز خدماتی آتیه فوالد. مرا
گفتنی است افزایش سقف خرده فروشی، اصالح تناژ و نوع محصول 
کز بر اساس نیاز، گشایش LC بلندمدت و امکان خرید  ارائه شده به مرا
اعتباری از فوالد مبارکه از مهم ترین درخواست های شرکت های 

زیرمجموعه در این جلسه بود.
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       بـــــــــــــــازار

افزایش صادرات نفت روسیه به ترکیه، هند و چین، پیش 
از ممنوعیت اتحادیه اروپا

خبــــــــــــــــر       

به نظر می رسد سه کشوری که به مسکو کمک کردند صادرات نفت 
خام خود را در پی تهاجم به اوکراین حفظ کند، در حال عقب نشینی 
از بازار بشکه های روسیه هستند و ترکیه نقش اصلی را در خرید اخیر بر 
عهده می گیرد. کار نظارت بر صادرات روسیه پیچیده  است، اما بیشتر 
مقاصد به هند ختم می شوند و افزودن ساید مقاصد به محاسبات 
نشان دهنده افزایش مداوم جریان ترکیبی نفت خام روسیه به ترکیه، 
چین و هند در هفته های اخیر است.

عمیق تر شدن ترس از رکود شدید
 با کاهش فعالیت تجاری اروپا

کتبر دید و شاهد شدیدترین  فعالیت تجاری اروپا ضربه دیگری در ماه ا
کاهش تولید از آوریل ۲۰۱۳ به استثنای قرنطینه های همه گیری کرونا بود. 
شرکت های اروپایی به دلیل تورم باال، به ویژه ناشی از هزینه های انرژی 
و فشار دستمزد، تحت فشار بوده اند. مالنی دبونو، اقتصاددان ارشد 
اروپا، گفته است وضعیت اقتصادی به سرعت در حال بدتر شدن است. 
آخرین داده ها به رکود اقتصادی آلمان اشاره می کند، زیرا شوک انرژی 
به طور فزاینده ای به اقتصاد واقعی ضربه می زند.
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>>>>>>        جدول معامالت ســهام شــرکت فوالد مبارکه       <<<<<<

تغییرپایانی

 تغییر
)درصد(

 حجم معامله
)میلیون سهم(

1401/07/30

1401/08/01

1401/08/02

1401/08/03

1401/08/04

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

4. 0 0 0
4.20 0
4.4 0 0
4.60 0
4. 8 0 0
5. 0 0 0 4. 8 84

4.7 3 2

4.47 4 4.43 2 4.353

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

یال(       <<<<<< >>>>>>       نمــــــــــودار تغییــــــر قیمــــت  سهـــــام  )ر

گهی آ

گهی: فراخوان شناسایی تأمین کننده نوع آ
گهی: تأمین آب میوه موضوع آ

گهی: شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد آب میوه مصرفی جهت کارکنان و همچنین  متن آ
تشریفات اداری خود را از تولیدکنندگان و تأمین کنندگان توانمند تأمین نماید.

مدارک موردنیاز:

1. مدارک مثبته در خصوص فعالیت در زمینه آب میوه؛
2. نامه درخواست همکاری با سربرگ شرکت.

مهلت ارسال مدارک: 1۴01/8/1۴
نحوه ارسال مدارک: مدارک مربوط به فعالیت در این زمینه را به همراه نامه درخواست 
همکاری به آدرس پستی اصفهان، کیلومتر 75 جنوب غربی، شرکت فوالد مبارکه، واحد خرید 

مواد مصرفی، آقای زمانی،  پست نمایند.
j.zamani@msc.ir اطالعات تماس با کارشناس: 03152733269 آدرس ایمیل

ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

گهی: فراخوان شناسایی تأمین کننده نوع آ
کاربید کلسیم موردنیاز فوالد مبارکه  گهی: شناسایی تولیدکنندگان  موضوع آ

اصفهان
گهی: شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد کاربید کلسیم موردنیاز خود را از طریق  متن آ
مناقصه خریداری نماید؛ لذا از کلیه شرکت هایی که تولیدکننده کاالی مذکور با مشخصات 
زیر می باشند درخواست می گردد در صورت تمایل به همکاری جهت ارسال مدارک خود به 
کثر تا  همراه سایر اطالعات مرتبط ازجمله روش تولید و ظرفیت تولید به آدرس ذیل حدا
تاریخ 1۴01/8/18 اقدام نمایند. بدیهی است پس از بررسی اسناد و مدارک متقاضیان در 

صورت لزوم، برای مراحل شناسایی واجدین شرایط، ازجمله بازدید از کارگاه و دریافت نمونه 
اقدام می شود و پس از تأیید فنی کاال جهت شرکت در مناقصه از این شرکت ها دعوت خواهد 

شد.
 کاربید کلسیم )CaC2>55%( با دانه بندی )20mm>  90%-60(  با بسته بندی ضدرطوبت 

5 کیلویی
مدارک موردنیاز: درخواست همکاری، مدارک، مستندات و رزومه کاری

مهلت ارسال مدارک: 1۴01/8/18
نحوه ارسال مدارک: شرکت های محترم می توانند اسناد، مدارک و رزومه کاری خود را 

به آدرس اصفهان، کیلومتر 75 جنوب غربی، مجتمع فوالد مبارکه، واحد خرید برنامه ریزی 
خرید صندوق پستی 161 - 8۴815 و یا به آدرس پست الکترنیک h.farahmand@msc.ir ارسال 

فرمایند.
اطالعات تماس با کارشناس: در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن 
03152733816 واحد خرید مواد مصرفی،  مکرم و یا شماره 03152735300 واحد برنامه ریزی 

خرید، فرهمند تماس حاصل فرمایید.
ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

گهی: مزایده نوع آ
گهی: فروش اقالم ضایعاتی و مستعمل خود را از طریق مزایده عمومی موضوع آ

شماره مزایده: 1۴01۴00078
گهی: شرکت فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد اقالم ضایعاتی و مستعمل خود را از  متن آ
طریق مزایده عمومی به فروش برساند. عالقه مندان به شرکت در مزایده می توانند جهت تهیه 
فهرست اقالم و اسناد مزایده در روز بازدید از طریق واحد فروش اقالم مازاد شرکت فوالد مبارکه 

اقدام نمایند.
پیشنهاد های واصله در روز دوشنبه 23 / 08 / 1۴01 در محل شرکت فوالد مبارکه گشایش و 

صورت جلسه خواهد شد.
سایر اطالعات مور د نیاز در اسناد مزایده شرح داده شده است.

بازدید در تاریخ دوشنبه 16 / 08 / 1۴01 دریک نوبت، رأس ساعت 9 صبح در محل فوالد سبا با 
مکانیسم داخلی انجام می گیرد.

موارد مزایده:
ضایعات چوبی )قرقره-، تراووس، پالت(، کارتن و گونی و پالستیک درهم، نوار نقاله ضایعاتی، 

دبه 20 لیتری مستعمل، الستیک خودرو ضایعاتی
مدارک موردنیاز:  طبق اسناد مزایده

نحوه دریافت مدارک: پیشنهاددهندگان می بایست پیشنهاد های خود را از ساعت 
11 تا 12 یکشنبه 22 / 08 / 1۴01 به آدرس اصفهان، کیلومتر 75 جنوب غربی، شرکت فوالد مبارکه، 
ورود از درب زرین شهر، ساختمان مرکزی، واحد فروش اقالم مازا د )آقای اسماعیلی( تحویل 

نمایند.

مهلت ارسال مدارک: 1۴01/08/22
به پیشنهاد هایی که بعد از تاریخ مذکور ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نحوه ارسال مدارک: شرکت کنندگان در مزایده می بایست پیشنهاد های خود را از طریق 
نماینده خود به واحد فروش اقالم مازاد تحویل دهند.

اطالعات تماس با کارشناس: سایر اطالعات موردنیاز در اسناد مزایده شرح داده شده 
است در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با تلفن 03152733193 ) اسماعیلی( تماس حاصل 

فرمایید.
ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

گهی: فراخوان شناسایی تأمین کننده نوع آ
گهی: اصالح و بهینه سازی ماشین ریخته گری یک ثانویه در واحد فوالدسازی  موضوع آ

EPC و ریخته گری مداوم به روش
گهی: شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد نسبت به انجام عملیات طراحی و مهندسی،  متن آ  
خرید تجهیزات ساخت داخل و خارج از کشور، نصب، راه اندازی، نظارت، آموزش و تضمین 
عملکرد ماشین ریخته گری مداوم به منظور تولید محصوالت ویژه و تختال های موردنیاز در 
صنایع خودرو و نفت و گاز به روش EPC در داخل فنس شرکت فوالد مبارکه به صورت همکار با 
یک شرکت خارجی صاحب تکنولوژی اقدام نماید؛ لذا از کلیه پیمانکاران توانمند که در زمینه 
موضوع فوق الذکر دارای تخصص و توانایی و دارای شرایط الزم و همچنین امکان همکاری با 
یک شرکت صاحب تکنولوژی دارای رفرنس در موضوع قرارداد می باشند تقاضا می گردد ضمن 

ارسال نامه اعالم آمادگی، جهت ارسال مدارک و مستندات براساس موارد ذیل اقدام نمایند.
مدارک موردنیاز: ارائه تفاهم نامه با همکار خارجی معتبر صاحب تکنولوژی و دارای 
رفرنس که در این توافق نامه حدود انجام و خدمات برای پیمانکار داخلی و شرکت صاحب 

تکنولوژی شفاف و مشخص باشد.
- تجربه و سوابق اجرایی پیمانکار داخلی و تجربه و سوابق مربوط به شرکت صاحب تکنولوژی 

و رفرنس های مرتبط
- توان مالی پیمانکار داخلی شامل صورت های مالی حسابرسی شده

- حسن سابقه در کارهای قبلی مرتبط با موضوع مناقصه
- توان فنی، پشتیبانی شامل چارت سازمانی، سیستم مدیریتی کارشناسی و اجرایی )چارت 
سازمانی( به همراه رزومه و سوابق، توان تجهیزاتی، ماشین آالت و کارگاه ساخت، توان تأمین 

تجهیزات خرید خارجی، گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره کار
کثر تا تاریخ  نحوه دریافت مدارک: کلیه متقاضیان در صورت تمایل الزم است حدا
1۴01/8/21  نسبت به ارسال اسناد و مدارک به آدرس اصفهان، 75 کیلومتری جنوب غربی 

اصفهان، صندوق پستی 161 مبارکه واحد قراردادهای توسعه اقدام نمایند.
مهلت ارسال مدارک: 1۴01/8/21

نحوه ارسال مدارک: ارسال اسناد و مدارک به آدرس اصفهان، 75 کیلومتری جنوب 
غربی اصفهان، صندوق پستی 161 مبارکه، واحد قراردادهای توسعه 

اطالعات تماس با کارشناس: در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 
 5195 - 3098 - 0315273 خانم قاسمی و آقای آذرخش تماس حاصل فرمایید.

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

شرکت فوالد امیرکبیرکاشان در نظر دارد اقالم ضایعاتی و مستهلک خود را که شامل اقالم  
مصرفی IT، برق، تأسیسات، مکانیک، مستهلک IT و ضایعاتی شامل دراس روی، کالف 
گالوانیزه درجه 3 و ۴،  ورق سیاه برش خورده، غلتک ورک رول، بک آپ ، دفلکتور و سینک رول، 
آهن آالت قراضه، ضایعات چوب، ضایعات تراشکاری، روغن سوخته و ... است از طریق مزایده 
عمومی به فروش برساند. متقاضیان جهت بازدید، دریافت اسناد مزایده و اعالم قیمت 

پیشنهادی، از تاریخ 1۴01/07/30 تا پایان وقت اداری1۴01/08/10 از ساعت 8 صبح تا 15 به 
نشانی کاشان کیلومتر1۴جاده اردستان شرکت فوالد امیرکبیر کاشان ، واحد بازرگانی مراجعه 

فرمایند.
ارائه ضمانت نامه به مبلغ 5 درصد قیمت پیشنهادی برای شرکت در مزایده الزامی 

است.

شماره تماس کارخانه 7-555038۴1-031 داخلی 239و338و339
  دفتر تهران             22658351

دفتر اصفهان       36650286-89            
روابط عمومی شرکت  فوالد امیرکبیرکاشان

گهی: فراخوان شناسایی تأمین کننده نوع آ
گهی: پروژه سامانه ذخیره سازی تصاویر دوربین های موجود در شرکت فوالد  موضوع آ

مبارکه
گهی: شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد درخواست های شماره ۴85۴۴992 و  متن آ
۴85۴۴995 با موضوع انجام عملیات خرید و اجرای پروژه سامانه ذخیره سازی تصاویر 
دوربین های موجود در شرکت فوالد مبارکه را از طریق پیمانکاران توانمند در این زمینه و با 
برگزاری مناقصه  دومرحله ای به انجام رساند؛ لذا از کلیه شرکت های توانمندی که دارای شرایط 

فرم ارزیابی مندرج در سایت فوالد مبارکه می باشند، دعوت به همکاری می گردد.
مدارک موردنیاز: تکمیل و ارسال نسخه الکترونیکی سوابق کاری، مدارک و مستندات 

مطابق بخش بندی صورت پذیرفته در فرم ارزیابی کیفی.
نحوه دریافت مدارک: 1 - سایت شرکت فوالد مبارکه)www.msc.ir(؛ 2- خرید و 
 تأمین کنندگان؛ 3- قراردادهای خرید؛ ۴- پرسشنامه های ارزیابی کیفی پیمانکاران؛

EPC 5 - پیمانکاران 
کثر تا تاریخ 1۴01/8/2۴ مهلت ارسال مدارک: حدا

نحوه ارسال مدارک: در قالب CD به آدرس 75 کیلومتری جنوب غربی اصفهان، 
صندوق پستی 161 مبارکه، شرکت فوالد مبارکه، ساختمان مرکزی، طبقه همکف، واحد 

قراردادهای توسعه
اطالعات تماس با کارشناس: 309۴ 0315273 عابدینی

ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان آ

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان آ

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان آ

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان  آ

گهی مزایده شماره 1401600/2432 شرکت فوالد امیرکبیرکاشان آ

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان آ

یم بیاموز

الگوی پرچم یکی از الگوهای جذاب و پرکاربرد تحلیل 
تکنیکال است که در گروه الگوهای ادامه دهنده طبقه بندی 
می شود. منظور از الگوهای ادامه دهنده آن دسته از الگوهایی 
است که با مشاهده آن ها انتظار داریم قیمت روند قبلی خود 
را ادامه دهد. از نظر اغلب تحلیلگران حرفه ای، شناخت 
الگوهای کالسیک تحلیل تکنیکال، مانند الگوی پرچم، کمک 
که معتقدند که این  زیادی به ارتقای کیفیت تحلیل می کند، چرا

الگوها ممکن است در آینده نیز تکرار شوند. 
الگوی پرچم چیست؟

الگوی پرچم در تعاریف تحلیل تکنیکال، الگویی است که در یک 
چهارچوب زمانی کوتاه مدت تر و برخالف روند فعلی مشاهده 
شده در چهارچوب زمانی بلندمدت تر روند قیمتی حرکت 

می کند.
الگوی پرچم اغلب در میانه روند صعودی و یا نزولی نمایان 
می شود و ادامه دار بودن روند را تأیید می کند. البته در شرایطی 
خاص، این الگو به عنوان یک الگوی بازگشتی عمل می کند که در 

ادامه متن به توضیح آن پرداخته خواهد شد.
اجزای تشکیل دهنده الگوی پرچم

- پرچم: کانالی که قیمت در آن در حال نوسان است.
- میله پرچم: گام قیمتی که وارد کانال پرچم شده است.

استراتژی کسب سود از الگوی پرچم
- در روند صعودی

الگوی پرچم در روند صعودی زمانی شکل می گیرد که نمودار 
قیمت بعد از صعود، وارد کانال نزولی با شیب کم شود و قیمت 
بین سقف و کف کانال دائما در حال نوسان باشد. در این حالت 

نقاط امن خرید به صورت زیر خواهد بود:
1- بعد از شکست سقف پرچم؛

2- بعد از پولبک زدن نمودار قیمت به سقف پرچم.
- در روند نزولی

الگوی پرچم در روندهای نزولی زمانی شکل می گیرد که نمودار 
قیمت بعد از نزول، وارد کانال صعودی با شیب مالیم شود و قیمت 
بین سقف و کف کانال دائما در حال نوسان باشد. در بازارهای 
دوطرفه، با ارسال سفارش فروش در نقاط امن این الگو می توان 

به سود مناسبی دست یافت. این نقاط شامل موارد زیر است:
1- بعد از شکست کف پرچم؛

2- بعد از پولبک زدن نمودار قیمت به کف پرچم.

الگوی پرچم

موفقیت

سیدسجاد مانی
 کارشناس بازرسی فنی تجهیزات قدرت

موفقیت کارکنان در عرصه های علمی

مقاله پژوهشی-کاربردی کارشناسان بازرسی فنی 
تجهیزات قدرت در بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی 
ماشین های الکتریکی IEEE-ICEM2022 با موفقیت ارائه 

و مورد تقدیر قرار گرفت
کنفرانس بین المللی ماشین های  در بیست و پنجمین 
 IEEE-IES که توسط انجمن IEEE-ICEM2022 الکتریکی
با حضور پژوهشگران، استادان و صنعتگران این حوزه در 
باالترین سطح علمی در سپتامبر 2022 در اسپانیا برگزار شد، 
تازه ترین دستاوردهای صنایع و شرکت های بزرگ جهان 
و همچنین به روزترین مقاالت علمی و پژوهشی در زمینه 
ماشین های الکتریکی )طراحی، بهره برداری، عیب یابی و 

پایش وضعیت و ...( ارائه شد و مورد بررسی قرار گرفت.
در همین راستا، مقاله پژوهشی-کاربردی با عنوان »ریشه یابی 
خطا و جلوگیری از توقف بی مورد ترانسفورمر قدرت 220 
کیلوولت آمپر با سطح نویز باال با کمک پیاده سازی چارچوب 
که در واحد بازرسی فنی  کامل پایش وضعیت«  جامع و 
کنفرانس  ماشین های دوار و تجهیزات قدرت تهیه و در 
یادشده، یکی از معتبرترین کنفرانس های جهان در زمینه 
ماشین های الکتریکی، پذیرفته شده بود، توسط آقای 
سیدسجاد مانی، کارشناس بازرسی فنی تجهیزات قدرت 
با موفقیت ارائه شد و مورد استقبال مخاطبین دانشگاهی و 

صنعتی و هیئت داوران قرار گرفت.
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در دو دهه اخیر، بازیافت مواد نسوز به دلیل مالحظات زیست محیطی و افزایش  
هزینه های دفن زباله به شدت مورد توجه قرار گرفته است. گفته می شود صنعت 
فوالد دوسوم تولید نسوز در جهان را مصرف می کند. تخمین زده می شود که 
مواد نسوز غیرقابل استفاده، هنوز 30 درصد از مواد اولیه تشکیل دهنده مناسب را در خود 
جای داده اند. این بدین معناست که میلیون ها تن نسوز مصرف شده در سال برای بازیافت 
و مجددا در دسترس قرار گرفتن در صنعت فوالد وجود دارد. ازاین رو، بازیافت نسوزهای 

مصرفی در صنعت فوالد از اهمیت زیادی برخوردار است.
صنعت فوالد به عنوان عامل اصلی در تعیین میزان تقاضا برای تولید مواد نسوز شناخته می شود. 
در واقع، استفاده از مواد نسوز با کارایی باال در صنعت فوالدسازی، دست یابی به یک فوالد با کیفیت 
و تمیز را تضمین می کند. بااین حال، بسیاری از مواد نسوز مورد استفاده در صنعت فوالد پس از 
آسیب دیدن، عملکرد و خواص متالورژی خود را از دست می دهند و تولید فوالد مطلوب را مختل 
که خرید مواد نسوز جدید  کثر آن ها تعویض یا دور ریخته می شوند. ازآنجا می کنند. در نتیجه، ا
می تواند هزینه های تولید فوالد را افزایش دهد، بازیافت نسوزها می تواند نقش بسزایی در کاهش 
هزینه ها داشته باشد. در شکل 1 میزان مصرف نسوزها در بخش های مختلف صنعت فوالد نشان 

داده شده است که بیانگر اهمیت کاربرد نسوزها در این صنعت است.
در گذشته، نسوزهای دورریز در محل کارخانه فوالدسازی دفن می شدند. با گذشت زمان، 
کارخانه های فوالدسازی با نیاز ضروری برای کاهش حجم ضایعات نسوز مواجه شدند. بر همین 
اساس، بازیافت بخشی از مواد نسوز به سمت بازیافت کامل انواع ضایعات نسوز تغییر رویه داد. 
به طورکلی بازیافت نسوزها در دو شکل داخلی )Internal( و خارجی )External( انجام می شود که 
بهبود هر یک می تواند نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی و هزینه های تولید داشته باشد. بازیافت 

داخلی نسوزها بر استفاده مجدد از نسوزهای بازیافتی در فرایند فوالدسازی به روش های مختلف 
لت دارد و منظور از بازیافت خارجی نسوزها، استفاده مجدد از  نظیر تنظیم کننده سرباره دال

نسوزهای بازیافتی در ساخت نسوزهای جدید است. 
همان گونه که بیان شد، مصرف باالی نسوزها سبب گردید که بازیافت آن ها مورد توجه فوالدسازان 
 )Stefana( و استفانا )Ferriere Nord( مختلف قرار گیرد. در همین راستا، دو شرکت ایتالیایی فریر نورد
که در زمینه تولید میلگردهای فوالدی فعالیت دارند، دیرگدازهای مصرفی از پاتیل ها و کوره قوس 
الکتریکی )EAF( را همراه با سرباره بازگشتی بازیافت می کنند و مجددا مورد استفاده قرار می دهند 
)شکل 2(. از سویی دیگر، شرکت فوالدسازی نیپون )Nippon( نیز با توجه به حساسیت های 
زیست محیطی و قیمت باالی مواد خام نسوز، راهکارهایی برای کاهش حجم زباله های نسوز ارائه 

داده است. در شکل 3 چرخه بازیافت نسوزها در کارخانه فوالد نیپون نشان داده شده است.
 ،)Reuse( به طورکلی، در بحث بازیافت نسوزها نیز ۴ اصل اساسی بازیافت شامل استفاده مجدد
بازتولید )Remanufacture(، کاهش مصرف )Reduce( و بازیافت )Recycle( مورد توجه قرار می گیرد. 
یکی از پرکاربردترین روش های بازیافت نسوزها، استفاده مجدد از آن ها در بخش های مختلف 
فوالدسازی به شکل دیگر است. به عنوان مثال، در شرکت فوالدسازی سیدنور )Sidenor(، آجرهای 
منیزیا-کربن حاصل از بازیافت نسوزهای سائیده شده از دیواره های EAF به منظور ساخت 
پیش دیواره های EAF مجددا مورد استفاده قرار می گیرند )شکل ۴(. این پیش دیواره ها به عنوان 
یک الیه جدید از آجرهای بازیافتی در کنار سطح سائیده شده کوره های EAF قرار می گیرد و میزان 
مصرف نسوزهای جدید را کاهش می دهد و جریان مذاب فوالد را بهبود می بخشد. این شرکت 
نشان داد که می تواند بخش زیادی از نسوزهای مصرفی خود را بازیافت کند. در شکل 5 میزان 
نسوزهای قابل بازیافت شرکت سیدنور نشان داده شده است. شرکت مگنزیتا )Magnesita( نیز 

برنامه جامعی برای توسعه زنجیره بازیافت آجرهای منیزیا-کربن در کشور برزیل و منیزیا-اسپینل 
کنون بیش از 50 هزار تن آجر نسوز )معادل 98 هزار  در کشور آرژانتین در سال 2018 تدوین کرده که تا

تن سنگ معدن منیزیت( طبق برنامه بازیافت و مجددا استفاده شده است.
 در نهایت، می توان بیان کرد که در سال های اخیر، فوالدسازان پیشرو، همواره سعی داشته اند که 
بازیافت نسوزهای مصرفی را تنها به موارد خاص محدود نکنند و به سمت بازیافت مجدد انواع 
مختلف نسوزها پیش بروند. ازآنجا که صنعت فوالد یکی از صنایع برتر در اقتصاد کشور ایران است، 
هرگونه کاهش انرژی و هزینه در این صنعت می تواند نقش حیاتی در اقتصاد کشور داشته باشد. 
ازاین رو، تحقیق و توسعه در زمینه بازیافت نسوزهای ضایعاتی در صنعت فوالد می تواند راهگشای 

کاهش انرژی، کاهش هزینه و سهیم شدن در جامعه دوست دار محیط زیست باشد.

 علم و فناوری       

یت دانش مدیر

کسن محققان از نیش مار برای ساخت سوزن وا
 الهام می گیرند

سوزن جراحی انعطاف پذیر می تواند دقت عمل های 
جراحی را افزایش دهد

در  می تواند  مــار  مانند  حیواناتی  یا  و  حشرات  نیش  محققان  گفته  به 
ک  ساخت نسل جدید سوزن ها الهام بخش باشد. این بخش خطرنا
گرفته است. به عنوان  کسن ها قرار  از طبیعت الگوی ساخت سوزن وا
گروهی  مثال نیش مار افعی در طبیعت همانند سرسوزن عمل می کند. 
کردند  از محققان دانشگاه ایلینوی، با بررسی سینتیک نیش مار، تالش 
گروه مورد  کنند. حتی نیش زنبور نیز در این  تا مدل ریاضی آن را ایجاد 
مطالعه قرار گرفت. 

پیشرفته ای  جراحی  سوزن  سوئیس،  لوزان  دانشگاه  پژوهشگران 
ساخته اند که مزایای بی شماری دارد. در برخی موارد، دسترسی به بافت 
مورد نظر برای جراحان بسیار دشوار می شود. به همین دلیل پژوهشگران 
نوعی سوزن انعطاف پذیر ابداع کردند که می تواند به حل این مشکالت 
کنترل می کند  که آن را  کند. نوک این سوزن دارای دکمه ای است  کمک 
و اجازه می دهد تا جراحی با دقت باال انجام شود. این دکمه با اصالح 
مسیر حرکت، کمک می کند تا سوزن سریع تر به بافت موردنظر برسد. 

هفت روند مدیریت دانش 
در سال 2021

فناوری به سرعت پیشرفت  می کند  و قابلیت هایی مثل 
گراف های دانش، آنتالوژی و هوش مصنوعی بیش از گذشته 
در مدیریت دانش مورد توجه قرار گرفته و  طی سال های اخیر، 
به خصوص پس از شیوع همه گیری کرونا، شاهد تسریع در 
تکامل این قابلیت ها بوده ایم. به عبارتی دوره جدیدی از 
که بر اساس فناوری های دیجیتال  اقتصاد دانش بنیان 
بر اساس روندها،  گرفته است.  توانمندتر شده، شکل 
اولویت های مشتریان و نظرسنجی های صورت گرفته، شاهد 
۷ روند در مدیریت دانش در سال 2021 هستیم. برخی از این 
روندها از سال های قبل آغاز شده و طبق پیش بینی ها در 

سال های بعد نیز ادامه خواهد داشت.
۱- تعیین ارزش کسب وکاری و ROI مدیریت دانش

اقدامات مدیریت دانش به دلیل اثرگذاری بر مزیت رقابتی و 
تضمین نتایج کسب وکار، به عنوان عنصری مهم در سازمان ها 
شناخته می شود. بسیاری از سازمان ها به این نتیجه رسیده اند 
که مدیریت دانش می تواند موجب بهبود شاخص های کلیدی 
عملکرد، بهبود فرایندها، توسعه مهارت های کارکنان، بهبود 
ارتباط با مشتری، بهبود کیفیت تصمیم گیری، کاهش ریسک، 
افزایش نرخ نوآوری و... شود. این درک جامع از مدیریت دانش 
خ  که ارزش واقعی آن از طریق محاسبه نر مستلزم آن است 
که  بازگشت سرمایه، برای شرکت ها قابل اندازه گیری باشد. ازآنجا
در طی سال های اخیر سازمان های بیشتری بر مدیریت دانش 
سرمایه گذاری کرده  و از منافع آن بهره مند شده اند، همچنان 
خواستار درک اثرات آن و اثبات تالش های خود در این زمینه اند.

2- مدیریت دانش به عنوان پایه هوش مصنوعی
سازمان ها به این موضوع پی برده اند که پیش از آنکه بتوانند 
ارزش معناداری را از هوش مصنوعی دریافت کنند، باید سیستم 
مدیریت دانش خود را ایجاد و طراحی کنند. ایجاد پایه های اصلی 
سیستم مدیریت دانش که می تواند آمادگی شرکت ها را برای 
استفاده از فرصت های ارائه شده در هوش مصنوعی افزایش دهد، 
محتوا،  حکمرانی  تکسونومی ها،  ایجاد  و  طراحی  شامل 
تمیزسازی داده و قالب بندی، تعریف انواع محتوا و نحوه 
جست وجوی آن، طبقه بندی خودکار و تعیین استراتژی های 
تک گذاری خودکار جهت حصول اطمینان از اتصال و بازیابی 
مخزن  چندین  از  موجود  ساخت نیافته  محتوای  خودکار 

محتواست.
3- گراف های دانش

در سال گذشته گراف های دانش به عنوان یکی از ابزارهایی که 
شرکت ها به وسیله آن شروع به درک قابلیت های دانش هوش 
مصنوعی می کنند، مورد بحث قرار گرفت. بااین حال، پس از ارائه 
گراف دانش گوگل در سال 2012، گراف های دانش به سرعت 
توسعه یافت و یکی از عناصر اصلی در نقشه راه مدیریت دانش 
بسیاری از شرکت ها شد. این گراف ها، یک مدل از بازنمایی 
دانش، فعالیت و محصوالت یک سازمان است که هم توسط 
انسان و هم توسط ماشین قابل درک و خواندن است. گراف های 
دانش مجموعه ای از ارجاعات به دارایی های دانشی، محتوا و 
داده های سازمان شماست که از یک آنتالوژی برای توصیف 
موجودیت های مختلف مثل کارکنان، مکان ها، محصوالت، 
مشتریان و نوع ارتباط آن ها استفاده می کند. از این گراف ها 
هوشمند،  جست وجوی  قدرت  افزایش  جهت  می توان 
چت بات ها، موتورهای جست وجوی پیشنهاددهنده، ابزارهای 

تولید محتوا و موارد دیگر استفاده کرد.
گراف های دانش نیز همانند هوش مصنوعی، به مدیریت دانش 
نیازمندند. سازمان هایی که در گذشته و به طور مستمر بر روی 
بهبود سطح بلوغ مدیریت دانش خود سرمایه گذاری کرده اند، در 
واقع همان شرکت هایی هستند که در حال ایجاد گراف های 
دانش مفیدی هستند. این روند از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است، زیرا یک مدل اثبات شده برای مدیریت دانش است تا از 
طریق نهادینه سازی زمینه و دانش پنهان و آشکار منجر به افزایش 
ارزش کالن داده ها شود. بر این اساس گراف های دانش به عنوان 
یک محصول دانشی به گونه ای عمل می کنند که نتایج مدیریت 

دانش را واقعی و ملموس می کنند.
۴- مدیریت دانش به عنوان توانمندساز برای دورکاری

ما پیشتر در مورد ارزش مدیریت دانش در شرایط دورکاری 
گفتیم. برخی از تیم های مدیریت دانش گام های مثبتی در این 
زمینه برداشتند و تعدادی زیادی از تیم های مدیریت دانش نیز 
به دلیل عدم آمادگی سازمان هایشان برای همکاری مجازی و 
نبود فرهنگ دورکاری نتوانستند در شرایط دورکاری، تأثیرگذار 
باشند و به شیوه های کالسیک گذشته، امور مربوط به مدیریت 
دانش را پیش بردند. برای بسیاری از سازمان ها مشخص شد 
که مدیریت دانش می تواند قابلیت یافتن، ارتباط، همکاری و 
فرهنگ کاری را برای سازمان هایی که دورکاری را انتخاب 
کرده اند و یا ناچار به پذیرش آن شده اند، امکان پذیر کند و یا 

بهبود بخشد.
دورکاری، مفهوم جدیدی نیست، اما همه گیری کرونا منجر به 
کثر سازمان ها برای مواجه شدن  آشکار شدن شکاف در آمادگی ا
با این مفهوم شد. در حال حاضر، برخی از سازمان ها تصمیم 
گرفته اند که به دفاتر فیزیکی خود مراجعه نکنند و این مستلزم 
بلوغ جدیدی در زمینه مدیریت دانش نیز هست. این روند نیز 
همانند گراف های دانش، شاهدی بر اهمیت بیشتر مدیریت 
ضرورت  نشان دهنده  و  استراتژی  یک  به عنوان  دانش 

سرمایه گذاری اختصاصی در این حوزه است.
www.prokm.ir:منبع   

 شرکت Claroty  جزئیات یک روش جدید برای استخراج کلیدهای رمزنگاری 
خصوصی را که در PLCهای سری  SIMATIC S7 -1200/1500 و همچنین 

پلتفرم نرم افزاری TIA Portal تعبیه شده است تشریح کرده است.
با استخراج کلید خصوصی hardcode شده در PLC، محققان توانسته اند چندین سناریوی حمله 
را که شامل رمزگشایی از تمام ارتباطات بین PLCهای سری S7 و EWS و همچنین رمزگشایی از 
هش گذرواژه تنظیم شده روی PLC می شود اجرا کنند که مهاجمان به منظور به دست آوردن 

دسترسی کامل بر PLC و اجرای حمالت، می توانند از آن ها بهره برداری نمایند.
Siemens، PLCهایS7- 1200 وS7- 1500و همچنین TIA Portal را به روزرسانی و به کاربران 
کید کرده است تا هرچه سریع تر جهت اعمال نسخه های نهایی روی دستگاه های خود  توصیه ا
 اقدام کنند. گفتنی است آسیب پذیری که در روش مذکور مورداستفاده قرارگرفته، با شناسه

 CVE-2022-38465 مشخص می شود.
Industrial Cyber :منبع خبر   

  Alchimist یک چارچوب حمله جدید به نام  Cisco Talos محققان امنیتی
را شناسایی کرده اند که به نظر می رسد در حمالتی که سیستم های ویندوزی، 
لینوکسی و macOS را هدف قرار می دهند، به طور فعال مورداستفاده قرار می گیرد.

 Go این چارچوب و همه فایل های آن به صورت فایل های اجرایی 6۴ بیتی هستند که به زبان
نوشته شده اند و این زبان، سازگاری متقابل بین سیستم عامل های مختلف را بسیار ساده تر می کند.
Alchimist چارچوبی با کاربری ساده را در اختیار عوامل تهدید قرار می دهد تا با استفاده از آن 
بتوانند payloadهایی را در دستگاه های آلوده بسازند و پیکربندی کنند و از طریق آن ها، از راه دور، از 

صفحه نمایش دستگاه عکس بگیرند و کدهای دلخواه و shellcode اجرا کنند.
Alchimist یکی از چارچوب های در دسترس برای آن دسته از مهاجمان سایبری است که دانش یا 
ظرفیت الزم برای ساخت تمام اجزای موردنیاز حمالت سایبری پیچیده را ندارند. متأسفانه این 
کیفیت و مجهز هستند، توانایی زیادی در جلوگیری از شناسایی شدن  چارچوب های آماده، بسیار با
توسط مکانیسم های امنیتی دارند و در انتقال ایمپلنت های  )implant( مخرب به سیستم های 

هدف، بسیار مؤثرند.
BLEEPINGCOMPUTER :منبع خبر   

شناسایی روشی برای استخراج کلیدهای رمزنگاری 
Siemens های شرکت PLC در

شناسایی یک چارچوب حمله جدید به نام Alchimist توسط محققان امنیتی

امنیت سایبری 

بازیافت نسوزهای مصرفی در صنعت فوالد؛
راهکاری برای کاهش انرژی و هزینه

شکل 1- میزان مصرف نسوزها در بخش های مختلف صنعت فوالدسازی

یم-کربن ساخته شده از  شکل 4- نسوزهای منیز
یافت نسوزهای کوره EAF در فوالدسازی سیدنور یافت نسوز در فوالدسازی نیپونباز شکل 3- چرخه باز

یافت نسوزها در فوالدسازی سیدنور شکل 5- قابلیت باز

EAF یافت نسوزهای مصرفی در کارخانه فوالدسازی شکل 2- باز

قسمت اول
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بحران تنهایی سالمندان

 اجتمـــــا             عـــــــی

کنش جنین در رحم مادر به مزه و بو آیا شباهت چهره با شباهت رفتار ارتباط دارد؟وا

کارشناسانی از دانشگاه دورهام در انگلستان با تهیه و بررسی تصاویر 
کنش جنین های  سونوگرافی چهاربعدی از ۱۰۰ خانم بــاردار، نوع وا
که  آنان به مزه و بو را مورد بررسی قرار دادند. این بررسی نشان داد 
جنین برای مثال، به طعم هویج بیشتر با چهره خندان و به طعم کلم با 
کنش نشان می دهد. این محققان همچنین  حالت ناراحتی و گریه وا
بر ترجیحات تغذیه ای  ــارداری  ب می گویند تغذیه مــادران در دوران 
کودکان در آینده تأثیرگذار است.

از  کنون در حال جمع آورِی عکس هایی  تا از سال ۱۹۹۹  یک عکاس 
انسان هایی با چهره های مشابه است. محققان از این فرصت استفاده 
کردند تا  کردند و از چندین نفر از سوژه های این مجموعه درخواست 
کنند. داوطلبان نمونه های DNA خودشان  در مطالعه آن ها مشارکت 
ــاره خودشان  درب پرسش هایی  به  و  دادنــد  قــرار  اختیار محققان  در  را 
که انسان های هم چهره نه تنها  پاسخ دادند. نتیجه تحقیقات این بود 
مشخصات ژنتیکی مشابه، بلکه رفتارها و عادات مشابه نیز دارند.

با نهایت تأسف در هفته گذشته، تعدادی از همکاران 
گرامـی داغـدار عزیـزان خـود شـدند، ازجملـه منوچهـر 
کاظم پـور شـاغل در  مدیریـت شـهری،  امیرحسـین 
تیموریـان شـاغل در نـورد گـرم و کمـال بهرامی شـاغل 
در انـرژی و سـیاالت در غـم درگذشـت پـدر   بـه سـوگ 

نشسـتند.
همچنین همکار بازنشسته شـادروان محمد فروغی  

دار فانـی را وداع گفـت و به دیار حق شـتافت.
ایـن غـم جانـکاه و ضایعـه جبران ناپذیـر را بـه محضـر 
خانواده هـای ایـن عزیـزان تسـلیت عـرض می کنیـم و 
بـرای آنـان علـو درجـات را از درگاه حق تعالـی مسـئلت 

می نماییـم.

ابراز همدردی

خانواده 

مطالعات اخیر نشان داده است که بسیاری از مردان 
میانسال بحران میانسالی را تجربه نمی کنند. درواقع، 
برخی از افراد حتی از وجود چنین بحرانی بی اطالع 

هستند، اما برای بسیاری از ما این بحران واقعی است.
تعریف دقیق بحران میانسالی

به طورکلی بحران میانسالی )Midlife Crisis( به عنوان بحرانی در زمینه 
هویت و اعتمادبه نفس در مردان تعریف می شود که بین ۴5 تا 6۴ 
خ می دهد. این بحران روان شناختی در پی رویدادهایی که  سالگی ر
خ می دهند، مرگ ومیر همنوعان و شاید فقدان  در خالل افزایش سن ر
دستاوردهای درخورتوجه تشدید می شود. بنابراین، بحران میانسالی 
در مردان بسیار مشابه بحران میانسالی در زنان است. تعجبی ندارد که 
افراد در این برهه، افسردگی، اضطراب و میل به ایجاد تغییرات پرمعنی 

در زندگی شان را تجربه کنند.
اصطالح »بحران میانسالی« توسط روانکاو و دانشمند اجتماعی کانادایی 

ک )Elliott Jaques( در سال 1957 ساخته شد. به نام ِالیوت ژا
نشانه های بحران میانسالی

برخی از رایج ترین نشانه های بحران میانسالی عبارت اند از:
- نوسانات خلقی: کج خلقی و دمدمی مزاج شدن شدید، عصبانی شدن 

از اعضای خانواده بدون دلیل؛
- افسردگی و اضطراب: احساس غم، بی قراری یا صرفا بدبختی؛

- بی خوابی یا ُپرخوابی: افسردگی، اضطراب و سرگیجه مداوم می تواند بر 
الگوی خواب تأثیر زیادی بگذارد؛

- وسواس ظاهری: احساس نیاز به جذاب ماندن در نگاه دیگران؛
- مصرف مضاعف مواد مخدر یا الکل: روی آوردن به مواد مخدر یا الکل 

برای فرار از احساسات؛
- احساس یکنواختی: احساس ماللت بار شدن کار، ازدواج یا موقعیتی 

که در آن هستند بدون هیچ راه فراری؛
نشانه های دیگر شامل مواردی مانند فکر کردن زیاد به مرگ، تصمیم گیری 
بی دلیل و غریزی، داشتن رابطه نامشروع، جایگزینی دوستان هم سن با 

جوان ترها، سرزنش دیگران و خستگی و دل زدگی شدید می شود.

دلیل وقوع بحران میانسالی
مطالعات اخیر این ایده را رد می کند که بیشتر بزرگساالن بحران میانسالی 
را تجربه می کنند. محققان بر این باورند که نوع شخصیت و سابقه 
مسائل روانی، برخی از افراد را مستعد بحران میانسالی می کند. البته، 
عوامل استرس زای عادی روزانه که روی هم انباشته می شوند سبب 
ایجاد این باور در افراد میانسال می شوند که دچار بحران میانسالی 
شده اند. گاهی اوقات افراد عوامل استرس زا را با بحران میانسالی اشتباه 

می گیرند.
افزون  بر این، بسیاری از بزرگساالن میانسال حوادثی را تجربه می کنند که 
می تواند منجر به افسردگی طوالنی یا پریشانی روانی شود. روان شناسان 
معموال این پدیده را به پیر شدن فرد، پیر شدن یا مرگ والدین، بالغ شدن 
فرزندان، روابط زناشویی )یا فقدان آن( و کار )یا بیکاری( نسبت می دهند.

گام هایی برای رویارویی با بحران میانسالی
- تصمیم گیری: »نخستین گام برای رفتن به جایی این است که تصمیم 
بگیرید جایی که هستید نمانید.« به محض اینکه تصمیم بگیرید، تغییر 
را احساس می کنید. چه تصمیمی؟ این تصمیم که می خواهم زندگی ام 

کنون می کشم خالص شوم. را تغییر بدهم و از رنجی که هم ا
- توقف جست وجوی شادی: ما انسان ها همواره در طول زندگی در 
جست وجوی شادی هستیم، بدون اینکه شادی واقعی را بشناسیم. 
قادر به تعریف یا توصیف آن نیستیم. فقط می دانیم شادی حق ماست، 
باید آن را پیدا کنیم تا آرامش بگیریم. بارها و بارها مطالعات انجام شده 
ثابت کرده اند که جست وجوی بی پایان درست همان چیزی است که 
حالی روحی ما را خراب می کند. تالش برای یافتن شادی یک تالش 
بیهوده است و بحران شما را تشدید می کند. دست از این جست وجو 
بردارید و شروع کنید به برداشتن گام هایی که به کمک آن ها بتوانید 
گر قدم در این راه بگذارید، به یافتن شادی  زندگی دلخواهتان را بسازید. ا

نیاز ندارید. شادی خودش به سراغ شما می آید.
- ورزش: از هر نظر که فکرش را بکنید، بهترین روش توصیه شده برای دفع 
احساسات منفی و رسیدن به روشن بینی ورزش کردن است. اما ورزش 
کردن لزوما باشگاه رفتن نیست. خوشبختانه تنوع ورزش زیاد است: یوگا، 

بدمینتون، پریدن روی ترامپولین، شنا، پیاده روی، دوچرخه سواری، 
هوالهوپ، تمیز کردن گاراژ یا کندن علف های هرز. فقط کافی است 

سه یا چهار بار در هفته به مدت 30 دقیقه یک کار فیزیکی انجام دهید.
- تعیین اهداف: فهرستی تهیه کنید از کارهایی که دوست دارید در 
یک، پنج یا ده سال آینده انجام دهید. با یک مربی یا فردی که عالقه 
خاصی به او دارید درباره اهداف تان صحبت کنید و برای رسیدن به آن ها 

برنامه ریزی کنید.
- کناره گیری از رسانه های اجتماعی: استفاده از رسانه های اجتماعی 
ممکن است سبب افسردگی، اضطراب، حسادت، ناامیدی و احساس 
بی ارزشی و تمام انواع مشکالت دیگر شود. محققان در یک تحقیق 
به طور خاص دریافتند کسانی که زیاد از شبکه های اجتماعی استفاده 
می کنند عزت نفس پایین تری دارند و این به دلیل قرار گرفتن در معرض 

مقایسه های اجتماعی است.
- خندیـدن تـا جـای ممکـن: به راسـتی »خنـده بـر هـر درد بی درمـان 
دواسـت«. علـم ثابـت کـرده اسـت کـه خنـده اندورفین هـا را آزاد می کنـد، 
انتقال دهنده عصبی سروتونین را فعال می کند، تنش فیزیکی و استرس 
را کاهـش می دهد، سیسـتم ایمنی را تقویـت می کنـد و از قلب محافظت 
کـه دچـار بحـران میانسـالی هسـتند،  کسـانی  می کنـد. شـاید بـرای 
تجربـه خندیـدن دوبـاره دور از انتظـار باشـد. چـاره چیسـت؟ خوانـدن 
داسـتان های طنز، تماشـای فیلم های کمدی و هم نشـینی با آدم های 

شـوخ و بذله گـو.
- تغییر نگاه به زندگی: غم انگیز است که بسیاری از ما هرگز آن طور که 
شایسته است زنده بودن را به معنای واقعی کلمه درک نمی کنیم و قدر 
آن را نمی دانیم، درعوض تسلیم ترس هایمان می شویم، از رؤیاهایمان 
دست می کشیم و غیرقابل تحمل ها را تحمل می کنیم، به کار بد، رابطه بد 
و موقعیت بد تن می دهیم و اجازه می دهیم دیگران با ما بدرفتاری کنند. 
زندگی را یک فرصت بی نظیر و ارزشمند بدانید و به یاد داشته باشید: باید 
از زندگی لذت ببرید نه اینکه آن را تحمل کنید. به عالوه، هرگز برای ساختن 

زندگی دلخواهتان دیر نیست.
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در دنیای مدرن امروزی کودکان و نوجوان زیادی 
وابستگی شدیدی به والدین به خصوص مادر دارند، 
به طوری که اختالالت رفتاری در آن ها کامال مشهود 
گاه باشند و دلبستگی غیرطبیعی را درک کنند و از  گر والدین آ است. ا
مشاور برای حل آن کمک بگیرند، لطف بزرگی به فرزندان خود کرده اند. 
گاه نباشند و به این نوع اختالل دامن بزنند، بزرگ ترین  گر والدین آ اما ا
که با دستان خود فرزندانی  اشتباه زندگی خود را مرتکب شده اند؛ چرا

وابسته و به نوعی بیمار تحویل جامعه خواهند داد.
گر بخواهیم تعریف علمی از حدود طبیعی دلبستگی در کودکان ارائه دهیم  ا
باید به سه نوع دلبستگی اشاره کنیم که در این قسمت به مختصر تعریفی 

پیرامون آن ها می پردازیم:
دلبستگی ایمن

در این نوع دلبستگی والدین به حد و حدود محبت نسبت به کودک خود 
گاه هستند. کودک محبت سالم والدین را دریافت می کند، نه کمتر و نه  آ
گاه به هیچ عنوان در تربیت خود افراط  و تفریط  بیشتر. در واقع والدین آ
نمی کنند. کودکانی که این گونه تربیت می شوند چنانچه از والدین خود 
که این باور  دور بمانند، کمی گریه می کنند، اما خود را سرگرم می کنند؛ چرا
در ذهن آن ها شکل گرفته است که رها نشده اند و والدین خیلی زود دوباره 
به خانه باز خواهند گشت. همچنین این فرزندان در بزرگسالی هم افرادی 

اجتماعی و متعهد خواهند بود.
  دلبستگی اجتنابی

در این نوع وابستگی کودک هیچ حس خاصی نسبت به والدین خود 
ندارد. در واقع اصال توجهی به وجود والدین ندارد. برایش فرقی نمی کند که 
پدر و مادر در خانه باشند یا نه. این دسته از کودکان معموال محبت زیادی 
از والدین دریافت نکرده اند. در بیشتر مواقع تنها بوده اند و به تنهایی خود 
عادت کردند. در مدرسه این گونه کودکان گوشه گیر و کم صحبت و در زندگی 
اجتماعی خود افرادی کامال درون گرا خواهند بود. ممکن است این دسته 
از کودکان محبت الزم را از فرد سومی مانند مادربزرگ یا پدربزرگ دریافت 

کنند و با مرگ آن ها ضربه شدیدی روحی را تجربه کنند.
  دلبستگی آشفته

در این نوع وابستگی رفتار کودک به شدت تناقض دارد. ممکن است در 

یک لحظه به والدین بچسبد و به آن ها محبت کند و در لحظه ای دیگر 
از والدین خود متنفر باشد. معموال کودکانی دچار این نوع دلبستگی 
می شوند که والدینشان با هم به شدت درگیر هستند و مشکل دارند. این 
دسته از کودکان ممکن است که به یکی از والد خود که نقش قربانی را دارد 
به شدت وابستگی عاطفی داشته باشد و از والد دیگر که نقش ظالم را ایفا 
می کند، متنفر باشند. این دسته از کودکان در هنگام بزرگسالی صفر و صدی 
هستند. یعنی در روابط خود حالت دوشخصیتی خواهند داشت، گاهی 
مهربان و صمیمی رفتار می کنند و ممکن است پس از چند ساعت رفتاری 

کامال خشن و عصبی از آن ها دیده شود.
وابستگی کودک به والدین تا چه سنی طبیعی است؟  

حد و حدود وابستگی کودک به والدین سؤالی است که این روزها بسیاری 
از خانواده ها از مشاوران دارند. در پاسخ به این سؤال باید بگوییم که 
کودکان زیر 3 سال معموال دلبستگی شدیدی به والدین خود دارند؛ 
که قادر نیستند به تنهایی کارهای خود را انجام دهند و به والدین  چرا
متکی هستند. دوران طالیی تربیت کودک در این زمینه بین سن 3 تا ۴ 
سالگی است. والدین باید در این دوره کودکی تربیت کنند که وقتی به 
سن 5 تا 7 سالگی رسید، خودش به تنهایی قادر باشد مسئولیت کارهای 
ساده مانند لباس پوشیدن، جمع کردن اسباب بازی، دستشویی رفتن، 

تنها خوابیدن و ... را به عهده بگیرد.
دلبستگی ناامنی که والدین برای کودک ایجاد می کنند  

تا اینجا در مورد دلبستگی کودکان به والدین صحبت کردیم. در این 
قسمت می خواهیم به برخی رفتار اشتباه والدین بپردازیم که دلبستگی 
ناامن برای فرزندان خود ایجاد می کنند. والدینی که طرح واره های کودکی 
هنوز در وجود آن ها نهفته است و با ایجاد وابستگی شدید بین خود و 
گاه است و والد  کودک، به این طرح واره ها دامن می زنند؛ در واقع کودک ناآ
گاه نیستند. در نتیجه فرزندی تحویل جامعه می دهد  نیز از تربیت درست آ
که احتماال دچار اختالالت رفتاری و روانی است. این گونه والدین را والدین 

سمی می نامیم.
گاهانه با انتخاب  گاهانه یا ناآ والدین سمی به والدینی گفته می شود که آ
سبک های غلط تربیتی به فرزندان خود آسیب می زنند. این کودکان با 
انواع اختالل بزرگ می شوند و در هر مقطع از زندگی بحرانی را تجربه خواهند 

که نسبت به هم سن های خود که به صورت طبیعی تربیت شده اند بسیار 
شدیدتر است. 

ویژگی های والدین سمی  
- تحقق رؤیای خود به واسطه فرزندان: والدین سمی به هیچ عنوان به 
خواسته های درونی فرزندان اعتنایی نمی کنند. در ذهن آن ها رؤیاها و 
آرزوهایی که خودشان به آن ها نرسیدند باید به وسیله فرزندشان تحقق 
یابد. فرزندان این والدین قدرت تصمیم گیری نخواهند داشت، چون از 

گاهی ندارند. آنچه دوست دارند آ
- در اولویت قرار دادن احساسات خود: والدین سمی احساسات خود را 
اولویت قرار می دهند و از فرزندان می خواهند که همواره آن ها را تأیید کنند. 
همیشه در تصمیم گیری های زندگی، تنها خود را در نظر می گیرند و خود را 

به نوعی مالک و صاحب فرزند می دانند.
- عدم حفظ حدومرز ارتباطی با فرزند خود: والدین سمی هیچ 
حدومرزی در ارتباط با فرزند خود ندارند. در تمام مسائل دخالت می کنند 

و حریم خصوصی برای خود و کودکشان قائل نیستند.
- انتظارات غیرواقع بینانه« والدین سمی همواره انتظارات غیرمنطقی 
گر  از فرزندان خود دارند. همیشه توقع دارند که فرزند در کنارش باشد و ا
والدی با والد دیگر به مشکل خورد و دعوایی شد. فرزند همواره طرفداری 

گر حق با طرف دیگر باشد. او را کند، حتی ا
گناه: برخی از والدین سمی با  کنترل فرزند از طریق ایجاد حس   -
هدیه های گران بها فرزند را مدیون خود می کنند. این گونه فرزندان در 
کودکی یا حتی بزرگسالی به دلیل آنکه حس دین به والدین سمی دارند؛ 
هر وقت برخالف خواسته آن ها عمل کنند، حس گناه و عذاب وجدان 

آن ها را درگیر خواهد کرد.
آیا درمان وابستگی فرزندان به والدین امکان پذیر است؟  

درمان وابستگی فرزندان به والدین امکان پذیر است. بهتر است که این 
گر بزرگسال هستید و این دلبستگی را دارید؛  درمان از کودکی آغاز گردد. اما ا
که باز هم درمان انجام خواهد شد با این تفاوت که مدت  نگران نباشید چرا
گاهانه ای را تجربه می کنید.  درمان طوالنی تر است؛ اما در عوض درمان آ

همین امروز درمان را آغاز کنید.
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بحران میانسالی 
در مردان

وابستگی کودک 
به والدین

شناخت و  راه های مقابله

تنهایـی را می تـوان »احساسـی ذهنـی و ناخواسـته از 
فقدان یـا از دسـت دادن همراهـی« توصیف کرد. مهم اسـت 
کـه تشـخیص دهیـم چـه چیـزی می توانـد منجـر بـه تنهایـی 
شـود، به ویـژه در جمعیـت آسـیب پذیری ماننـد سـالمندان. 
عالوه بر این، باید تشخیص دهیم که چه چیزی می تواند به 
آن هـا در دسـت یابی بـه کیفیـت زندگـی سـالم تر و بهتـر کمک 
کند. برای تنهایی سـالمندان دالیلی وجود دارد که می توان 

با راه کارهایی این مشکل را برطرف کرد.
علل تنهایی سالمندان

 افـراد مسـن ممکـن اسـت بـا تغییـر روابـط خـود، محیطـی کـه در 
آن زندگـی می کننـد و سـایر عوامـل کلیـدی در زندگـی بـا مشـکل 
تنهایـی مواجـه شـوند. عواملـی کـه می توانـد باعـث احسـاس 
تنهایـی سـالمندان شـود شـامل تغییـرات در شـغل، دورکاری 
در منـزل، مهاجـرت بـه شـهر جدید، مرگ همسـر یـا طـالق، تنها 
زندگـی کـردن، فقـدان ارتباطـات اجتماعـی معنـی دار، مشـکل 
داشـتن در ایجـاد و حفـظ روابـط، وقت گذرانـی بـا زوج هـا و 
خانواده هـا )در زمـان مجـردی(،  تجربـه تنهایـی در تعطیـالت و 
روزهای تولد، بازنشسـتگی، منابع مالی محدود برای مشارکت 
در فعالیت هـای اجتماعـی و تفریحـی و منـزوی کـردن خـود بـه 
دلیـل احسـاس گنـاه یـا نگرانـی از بـار اضافـه بـودن بـرای عزیـزان 

اسـت.
تنهایی ممکن اسـت با توجه بـه عوامـل مختلف در سـالمندان 
تفاوت هایـی داشـته باشـد. براسـاس گزارش هـای منتشرشـده 
۴0 درصـد از بزرگسـاالن بـاالی 65 سـال حداقـل گاهـی اوقـات 
بـرای  تنهایـی  حـس  افزایـش  می کننـد.  تنهایـی  احسـاس 
سـالمندان را می تـوان بـر اسـاس تغییـرات عمـده زندگـی در 
سـنین باال طبیعی حسـاب کـرد. تنهایـی به طور طبیعـی منجر 
به کاهش کمیـت و کیفیـت روابـط و در نهایت لذت بـردن کمتر 

از زندگـی می شـود.
عـالوه بـر تفـاوت بیـن گروه هـای سـنی، زنـان احسـاس تنهایـی 
گرچه به نظر می رسد بخشی  بیشتری نسـبت به مردان دارند. ا
از ایـن رونـد بـر اسـاس تمرکـز بیشـتر زنـان بـه روابـط شـخصی و 
ناراحتی از کیفیت پایین تر روابط باشد. همچنین زنان با توجه 
به طـول عمر بیشـتر نسـبت به مـردان بیشـتر بیـوه می شـوند که 

ایـن امر باعـث شـده زنـان در خطـر تنهایـی قـرار بگیرند.
راه های تشخیص احساس تنهایی سالمندان

مشکل تنهایی در سالمندان از عالئم زیر قابل تشخیص است: 
مشکالت در خواب، افزایش خرید به عنوان راهی برای پر کردن 
وقت و برقراری ارتباط با دیگران، از دسـت دادن اشتها، سطوح 
انـرژی پاییـن، کمتـر رعایـت کـردن بهداشـت شـخصی، افزایـش 
یـا کاهـش ارتباطـات، افزایـش زمـان تنهایـی یـا عـدم عالقـه بـه 
مجالـس اجتماعـی، اظهاراتـی در مـورد احسـاس تنهایـی، انـزوا 
یا دلتنگی برای عزیـزان، افزایش دفعـات دوش آب گرم یا حمام 
گـرم به عنـوان راهی بـرای جبـران کاهـش تمـاس فیزیکـی، طرح 
مسـائل و نگرانی هـای بهداشـتی به عنـوان راهـی بـرای برقـرار 
نکردن ارتباط اجتماعی، ارتباط با غریبه هـا از طریق اینترنت یا 
گرچه ممکن است  تلفن به عنوان راهی برای مقابله با تنهایی )ا

این غریبه هـا در تالش بـرای کالهبـرداری از سـالمند باشـند(.
تحقیقات نشان می دهد با افزایش سن افراد، احتمال از دست 
دادن روابط شخصی و بدتر شدن عملکرد جسمانی آن ها بیشتر 
می شـود. این امـر نشـان می دهد کـه افـراد مسـن باید بیشـتر به 
عالئم تنهایی توجه داشته باشند. از گفته های باال می توان به 
این نتیجه رسید که احساس انزوا معموال با افزایش سن بیشتر 
می شود. ازآنجا که زنان بیشتر احساس تنهایی را ابراز می کنند، 
ممکـن اسـت عالئـم در آن هـا مشـهود باشـد و آشـکارا تصدیـق 
شـود. بااین حـال مـردان معمـوال نارضایتـی خـود را کمتـر بیـان 
می کننـد. در نتیجه الزم اسـت مـردان بـرای دیده شـدن عالئم، 

تحت نظارت بیشـتری باشـند.
ادامه دارد...
www. sevteb.com :منبع    

قسمت اول

شادروان محمد فروغی

درمـــان وابســـتگی فرزنـــدان بـــه والدیـــن امکان پذیـــر 
اســـت. بهتـــر اســـت کـــه ایـــن درمـــان از کودکـــی آغـــاز 
گـــر بزرگســـال هســـتید و ایـــن دلبســـتگی را  گـــردد. امـــا ا
کـــه بـــاز هـــم درمـــان انجـــام  داریـــد؛ نگـــران نباشـــید چرا
خواهـــد شـــد بـــا ایـــن تفـــاوت کـــه مـــدت درمـــان 
ـــه ای  گاهان ـــر اســـت؛ امـــا در عـــوض درمـــان آ طوالنی ت

را تجربـــه می کنیـــد
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تیـــم والیبـــال صنعـــت فـــوالد مبارکـــه در فینـــال 
مســـابقات والیبـــال ســـازمان توســـعه و نوســـازی 
معـــادن و صنایـــع معدنـــی ایـــران )ایمیـــدرو( بـــا 

نتیجـــه 3 بـــر صفـــر تیـــم مـــس شـــهر بابـــک را شکســـت داد و بـــا اقتـــدار 
قهرمـــان ایـــن مســـابقات شـــد.

ایـن دوره از رقابت هـا بـا حضـور 16 تیـم از تاریـخ 1۴01/07/20 در ۴ 

گروه، در سالن 22 بهمن دانشگاه فردوسی شهر مشهد مقدس برگزار 
شـد و پس از تیم فوالد مبارکه تیم های مس شهر بابک و گوهر زمین 

سـیرجان به تربیت مقام هـای دوم و سـوم را کسـب کردند.

تعطیلی استخرهای مجموعه فردوس

به اطالع می رساند استخر شماره یک مجموعه فرهنگی 
ورزشی فردوس روز چهارشنبه 11 آبان ماه و استخر شماره 2 از روز 
سه شنبه 10 آبان ماه تا پنج شنبه 12 آبان ماه به علت تعمیرات 

تعطیل است.

مجید بصیرت سرمربی سپاهان نوین شد حضور کاپیتان های سپاهان در شیرخوارگاه و مرکز توانبخشی

مجید بصیرت کاپیتان سال های دور باشگاه فوالد مبارکه سپاهان به عنوان 
سرمربی تیم فوتبال سپاهان نوین انتخاب و در تمرین این تیم با حضور 
کت مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان رسما کار خود  محمدرضا سا
را در این تیم آغاز کرد. کاپیتان سابق فوالد مبارکه سپاهان در بیش از ۲۰۰ 
بازی رسمی با پیراهن طالیی سپاهان به میدان رفته است. بصیرت در 
عرصه مربیگری، دستیاری ادیسون تاوارس، زالتکو کرانچار حسین فرکی، 
ایگور استیماچ، عبداهلل ویسی و انگین فیرات را در کارنامه دارد.

به مناسبت هفته سپاهان، در راستای مسئولیت های اجتماعی باشگاه 
فوالد مبارکه سپاهان شهاب شکل آبادی مدیر فرهنگی باشگاه فوالد 
مبارکه سپاهان به همراه محمد کریمی و پیام نیازمند بازیکنان تیم فوتبال 
فوالد مبارکه سپاهان در مدرسه شهید نیلی پور حضور پیدا کردند و 
مسابقه فرهنگی و ورزشی را برای دانش آموزان اجرا و به نفرات برتر 
جوایزی اهدا کردند. در ادامه  نیز با حضور در یکی از انجمن توانبخشی 
بهزیستی، از نزدیک از معلوالن ذهنی این انجمن عیادت کردند.

 ورزش              ورزش             

   خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش

دوم آبان بخش مهمی

 از تاریخ فوتبال ایران است

بازدید از ورزشگاه نقش جهان

ژوزه مورایـس در حاشـیه تمریـن تیـم فوتبـال فـوالد   
مبارکه سپاهان که به مناسبت 2 آبان ماه روز تولد سپاهان 
بـا حضـور اصحـاب رسـانه برگـزار می شـد، اظهـار کـرد: دوم 
آبان روز بسیار مهمی برای سپاهان است و بخش مهمی از 
تاریـخ فوتبـال ایـران محسـوب می شـود، زیـرا فـوالد مبارکـه 
سپاهان تنها باشـگاه ایرانی اسـت که به جام باشگاه های 
جهـان راه یافتـه کـه افتخـار مهمـی بـرای یـک باشـگاه بـوده 

است.
وی ادامه داد: در حال حاضر نسل جدیدی در راه است، نسلی 
که صفحـات جدیـدی در تاریـخ فوتبـال ایـران رقـم خواهـد زد. 
گـر نـگاه کلـی بـه فوتبـال ایـران داشـته باشـیم، رقابـت بعـدی  ا
جـام جهانی اسـت و همیشـه باید بـه چیزی فراتـر از حـد عادی 

فکر کـرد.
سـرمربی تیـم فوتبـال فـوالد مبارکـه سـپاهان دربـاره شـرایط 
تیمش گفت: فـوالد مبارکـه سـپاهان در حال حاضر در شـرایط 
خوبـی قـرار گرفتـه و تـالش داریـم تـا از لحظه هـای زندگـی بهـره 
ببریـم و کار کنیـم. هـر روز از در کنـار هـم بـودن لـذت می بریـم، 
زندگی فقط لحظات پیـروزی در بازی نیسـت و لحظاتـی که در 

کنـار هـم هسـتیم هـم محسـوب می شـود.
مورایس بـا اشـاره بـه تعطیلی حـدود دو مـاه لیـگ برتر بـه دلیل 
جام جهانی توضیح داد: برای برگـزاری اردو در این برهه زمانی 
مشـغول برنامه ریزی هسـتیم و برخی احتمـاالت نظیـر اردوی 
خارجی نیـز مطـرح اسـت. شـرایط بسـیار سـختی خواهـد بود، 
زیرا بایـد درباره شـرایط مالـی و بودجه ای نیـز برنامه ریـزی کرد؛ 
ضمن اینکه به دلیل برگزاری جام جهانی، رفتن و محیا کردن 
شرایط اردو سخت است. در طول جام جهانی به دلیل شرایط 
آب وهوایـی زمسـتانی، کشـورهای زیـادی بـرای برگـزاری اردو 
وجـود نـدارد. شـاید ترکیـه، دبـی، پرتغـال و اسـپانیا گزینه های 

خوبی باشـند.
وی افـزود: در زمـان تعطیلـی لیـگ برتـر چنـد بـازی دوسـتانه 
خواهیم داشـت. قطعا در این دوران تمرینات خوبی خواهیم 

داشـت و بـرای شـروع مجـدد لیـگ آمـاده خواهیـم بـود.
سـرمربی تیـم فوتبـال سـپاهان در پاسـخ بـه سـؤالی دربـاره 
کـه احتمـال حضـور در جـام جهانـی  ملی پوشـان سـپاهان 
کیـد کـرد: سـپاهان قطعـا سـه بازیکـن یعنـی امیـد  را دارنـد، تأ
نورافکـن، رامیـن رضاییـان و پیـام نیازمنـد را در جـام جهانـی 
خواهد داشـت، اما درباره دیگر بازیکنان مطمئن نیستم. این 
کیفیـت هسـتند و می تواننـد بـرای تیـم ملـی مفیـد  بازیکنـان با
واقـع بشـوند. از انتخـاب بازیکنانـم بـرای حضـور در تیـم ملـی 

خوشـحال خواهـم شـد.
مورایس در پاسخ به این سـؤال که آیا برای تماشای بازی ها در 
قطر حضور خواهد یافت، خاطرنشـان کرد: بسـتگی به شرایط 
دارد. قطعا عالقـه به حضور در جـام جهانی و تماشـای بازی ها 
دارم، به ویژه بازی ایران و انگلیس که بازی خوبی خواهد بود.

وی در مـورد شـرایط تیم هـای ایـران و پرتغـال در جـام جهانـی 
پیش روی تصریح کـرد: درباره آینـده نمی توانم نظـری بدهم، 
همـواره هـوادار تیم هایی هسـتم کـه در آن هـا تجربـه کار کردن 

دارم.

خبـــــــر کوتاه

اطالعیه

تیم والیبال صنعت فوالد مبارکه 
بر سکوی قهرمانی مسابقات ایمیدرو

کاراته کاران فوالد مبارکه بر سکوی اول مسابقات کارگری استان اصفهان ایستادند.
مسابقات کاراته کارگری استان اصفهان با حضور 55 نفر از بهترین کاراته کاران استان و شهرستان ها در محل سالن رزمی باشگاه کارگران 
در استان اصفهان برگزار شد.در این مسابقات کاراته کاران فوالد مبارکه با غلبه کردن به حریفان خود فاتح مسابقات کارگری کشور شدند.

گفتنی است تیم ذوب آهن مقام دوم و اتوبوسرانی و باشگاه کارگران به صورت مشترک مقام سوم را کسب کردند.

تیم والیبال بانوان سپاهان در سومین بازی هفته دوم  در برابر منافی تبریز در 3 ست پیروز شد تا هر 3 بازی خانگی خود را با برد 
سپری کند.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان،  تیم والیبال بانوان سپاهان در چارچوب سومین و آخرین بازی هفته دوم 
رقابت های لیگ دسته یک کشور برابر نماینده تبریز به میدان رفت که این دیدار با نتایج 25 بر 15، 25 بر 10 و 25 بر 21 و با مجموع امتیازات 75 بر ۴6 در 3 
ست به سود طالیی پوشان به پایان رسید. با این پیروزی دختران بلندقامت سپاهان هر 3 بازی میزبانی خود را با برد و نتایج قاطع 3 بر صفر پشت سر 

گذاشتند تا با مجموع 5 برد هفته دوم را تمام کنند.
تیم والیبال بانوان فوالد مبارکه  سپاهان در دومین بازی هفته دوم لیگ دسته یک والیبال بانوان کشور، چادرملوی اردکان را  با نتایج 25 بر 11، 25 بر 11 

و 25 بر 13  شکست داده   و در بازی  نخست  نیز در برابر  الماس جم بوشهر  با نتایج 25 بر 22، 25 بر 12 و 25 بر 11 به پیروزی رسیده بود.

تیم کوهنوردی صنعت فوالد متشکل از کارکنان کوهنورد فوالد   
مبارکه در یک برنامه سه روزه از تاریخ 2۷ مهرماه سال جاری به 
منطقه ییالق گیالن عزیمت کردند و موفق به پیمایش مسافت 20 

کیلومتری از ارتفاع 100 تا ارتفاع 2100 متری در یک روز شدند.
گفتنی است این پیمایش و صعود، بخشی از تمرینات سخت در 

راستای باال بردن استقامت کوهنوردان است.

قهرمانی کاراته کاران فوالد مبارکه
  در  مسابقات کارگری استان

هتریک پیروزی دختران  والیبالیست 
فوالد مبارکه سپاهان در خانه

تیم کوهنوردی صنعت فوالد 

مبارکه در منطقه ییالق گیالن

به اطالع همکاران شاغل در فوالد مبارکه می رساند با توجه   
به افتتاح موزه باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان، 
کارکنان زحمت کش فوالد مبارکه می توانند جهت بازدید از 
ورزشگاه بزرگ نقش جهان در روز پنج شنبه 1۴01/08/12، از روز 
شنبه 1۴01/08/07 تا چهارشنبه 1۴01/08/11 با شماره تلفن 

321۴8 تماس حاصل کنند و اقدام به ثبت نام نمایند. 
شایان ذکر همکاران گرامی می توانند به همراه خانواده محترم 
خود از نمایشگاه باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و ورزشگاه 

نقش جهان بازدید به عمل آورند.

ژوزه مورایس:



امام حسن عسکری )علیه السالم(:
عبادت در زیاد انجام دادن نماز و روزه نیست، بلکه  در تفّکر و 

اندیشه در قدرت بی منتهای خداوند در امور مختلف است. 2322252425251818 86655544
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حدیث

 فرهنــݡگــــی

امام حسن عسکری )ع( )2۶0-232   
ق(، فرزند امام هادی )ع(، پدر امام زمان )ع( و 
یازدهمین امام شیعیان اثنی عشری است که 
را  شیعیان  امامت  سال  شش  مدت  به 

عهده دار بود.
روزگار حیات حضرت امام حسن عسکری )ع( با 
چندین خلیفه عباسی معاصر بودند، معتصم، 
واثق، متوکل، منتصر، مستعمین، معتز، مهتدی 
و معتمد، که معتز، مهتدی و معتمد هم زمان با 
مدت امامت ایشان بودند. خلفای عباسی برای 
اینکه امامان معصوم )ع( را تحت نظر بگیرند و بر 
فعالیت های فکری و سیاسی آنان احاطه داشته 
باشند، از آنان درخواست می کردند تا از مدینه 
منوره )که مرکز علم و دین بود( به بغداد و سامرا و 
کمه بود(  خراسان )که پایتخت های دستگاه حا
نقل مکان کنند. به همین جهت امام حسن 
عسکری )ع( تقریبا تمام عمر را یا در زندان بود 
یا در تبعید. دوساله بود که به همراه پدرش به 
تبعیدگاه رفت و مدت بیست سال همراه با آن 
حضرت در تبعید بود. پس از شهادت امام هادی 
)ع(، تا شهادتش که شش سال طول کشید، 
در زندان یا تبعید به سر برد. به همین جهت، 
اصحاب نمی توانستند خدمت ایشان برسند، 
ولی امام حسن عسکری )ع(، با ایجاد تشکیالت 

سری، پیروان خود را سازماندهی کرد.

خ داده در روز 13  با مطالعه اتفاقات ر  
آبان می توان به بخش مهمی از دالیل تحقق و 
وقوع انقالب اسالمی پی برد. روز 13 آبان 
یادآور سه واقعه مهم در تاریخ معاصر ایران 
خ داده و به  است که در سه دوره مختلف ر
همین دلیل این روز را در تاریخ کشور به عنوان 

روزی به یادماندنی به ثبت رسانده است.
تبعید امام خمینی)ره( به ترکیه در 13 آبان 13۴3، 
واقــــعه کشتــــــار جمعی از  دانش آموزان تـــهرانی 
در 13 آبان 1357 که بعـــــــدها روز دانش آموز 
نام گرفت و در نهایت تسخیر النه جاسوسی در 
13 آبان 1358 که امام خمینی)ره( از این اتفاق 
به عنوان انقالب دوم نام بردند؛ به عنوان سه 
حادثه مهم تاریخی مطرح در تقویم کشورمان 

ثبت شده است.
تبعید امام خمینی)ره( به ترکیه

شرایط سیاسی و اجتماعی در سال 13۴3 
به گونه ای بود که شاه هیچ راه گریزی جز تبعید 
امام خمینی)ره( با هدف حفظ رژیم و استمرار 
سلطه آمریکا در کشور نمی یافت؛ لذا در 13 آبان 
همان سال دستور تبعید امام)ره( به ترکیه 
کرد. شاه  با یک هواپیمای نظامی را صادر 
خیال می کرد با تبعید امام)ره( به ترکیه صدای 
مخالفان تصویب کاپیتوالسیون و مخالفان 
حکومتش در نطفه کور خواهد شد، اما این 
که 1۴ سال بعد پیروزی  سرآغاز هجرتی بود 

انقالب اسالمی را رقم زد. دانستنی های جهان یکی از اپلیکیشن های پرمطلب است.   
این اپلیکیشن بیش از 5 هزار مطلب و دانستنی دارد،  کامال رایگان  

است و به صورت آفالین نیز  کار می کند.
موضوع مقاالت این برنامه شامل افراد مشهور، حیوانات، حشرات، 
شهرها، پزشکی، ریاضی، داروها، ویروس ها، غذاها و نوشیدنی ها، قارچ ها 
کتری ها، شیمی، مشاغل، اعضای بدن، بیماری ها و...  است.این  و با
اپلیکیشن به صورت مداوم آپدیت می شود و با هر بار آپدیت برنامه بیش از 

100 موضوع به آن اضافه می شود.
www.cafebazar.ir:منبع 

محمدحسین فهمیده، در سال 134۶ 
در خانواده ای مذهبی در شهر قم چشم به 
جهان گشود و  در حوادث انقالب، روح وی نیز 
مانند میلیون ها جوان و نوجوان دیگر کشور، 

دچار تحوالت عظیمی گردید.
 در همان روزهای نخست جنگ تحمیلی نیز 
محمدحسین تصمیم می گیرد که به جبهه برود 
و با متجاوزان بعثی بجنگد. او سرانجام خود 
گون به جبهه خرمشهر  گونا را با وجود موانع 
می رساند. طولی نمی کشد که با دوستش به نام 
محمدرضا شمس، مجروح می شوند و آن دو را به 
بیمارستان منتقل می کنند و علی رغم مخالفت 
فرمانده آن گروه و  در  حالتی که مجروح بود، 
دوباره به خطوط مقدم در خرمشهر برمی گردد. 
از آن پس او به اتفاق دوست شهیدش محمدرضا 
شمس، در یک سنگر قرار داشتند تا در هجوم 
می شوند.  محاصره  خرمشهر  به  عراقی ها 
محمدرضا شمس، دوست و همسنگر حسین 
زخمی می شود و حسین با سختی و زحمت 
زیاد او را به پشت خط می رساند و به سنگر خود 
برمی گردد و می بیند که تانک های عراقی به طرف 
رزمندگان اسالم هجوم آورده و درصدد محاصره 

آن ها هستند.
حسین درحالی که تعدادی نارنجک به کمرش 

والدت امام 
حسن عسکری )ع(

13 آبان؛ روزی مهم 
در تاریخ انقالب

دانستنی های جهان

روز نوجوان و 
بزرگداشت 

شهید فهمیده

مناسبت

مناسبت

مناسبت

شهید

کانون  مهدی زین الدین در سال 1338 در 
گرم خانواده ای مذهبی، متدین در تهران دیده به 
گشود. نبوغ و استعداد مهدی باعث شد  جهان 
که او در اوان کودکی قرآن را بدون معلم و استاد یاد 
بگیرد و بر قرائت مستمر آن تالش نماید. پس از 
که  ورود به دبستان در اوقات بیکاری به پدرش 

کتاب فروشی داشت، کمک می کرد.
مسائل  با  متوسطه  تحصیالت  دوران  در  مهدی 
این مدت روح تشنه  و در  آشنا  سیاسی و مذهبی 
محراب  شهید  هدایتگر  و  ارزنده  نصایح  با  را  خود 
آیت اهلل مدنی )ره( سیراب می نمود. به همین دلیل 
رشد  و  می کرد  یاد  بسیار  مدنی  آیت اهلل  حضرت  از 

مذهبی خود را مدیون ایشان می دانست.
کسانی  اولین  جزو  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس 
و  شد  سازندگی  جهاد  مقدس  نهاد  جذب  که  بود 
برای  اسالمی،  انقالب  پاسداران  سپاه  تشکیل  با 
دستاوردهای  از  حراست  و  حفظ  و  انجام وظیفه 

خونین انقالب، به این نهاد مقدس پیوست.
با آغاز جنگ تحمیلی، مهدی زین الدین بی درنگ 

پس از گذراندن آموزش کوتاه مدت نظامی، به همراه 
گروه صدنفره خود را به جبهه رساند و به نبرد  یک 
بی امان علیه کفار بعثی پرداخت. از خصوصیات بارز 
شب های  خط شکنی  بود.  شهامت  و  شجاعت  او 
عملیات و جنگیدن با دشمن در روز و مقاومت در 
برابر سخت ترین پاتک ها به خاطر این روحیه بود. 
اعتقاد  و  ایمان  بر  آن  بنیان  و  که اساس  روحیه ای 
برای خدا  او  دائمی  بود. مجاهدت  استوار  به خدا 
بود و هیچ گاه اثر خستگی روحی در وجودش دیده 

نمی شد.
بخشی از متن وصیت نامه شهید زین الدین:

اعتقاد  اسالم،  از  پاسداری  برای  الزم  شرط  اولین 
هیچ کس  است.  )ع(  حسین  امام  به  داشتن 
کند، درحالی که ایمان  نمی تواند پاسداری از اسالم 
باشد.  نداشته  )ع(  الحسین  اباعبداهلل  به  یقین  و 
گر  ا و  می رزمیم  پیکار  صحنه های  در  ما  امروز  گر  ا
گر امروز پاسدار  امروز ما پاسدار انقالبمان هستیم و ا
قرار  این  بر  الهی  گر مشیت  ا و  خون شهدا هستیم 
ایران،  ملت  و  رزمندگان  شما  دست  به  که  گرفته 

 تکلیف می کنم شما را به حسین وار  زندگی کردن

معرفی کتاب

ایاالت متحده آمریکا، آنگاه که از نگه داشتن 
بین  در  نفوذ  استراتژی  شد،  ناامید  شاه  رژیم 
نخبگان سیاسی و انحراف انقالب از مسیر اصلی 
که میانه روهای دولت موقت  خود را برگزید. ازآنجا
با خصلت ها و خصیصه های محافظه کارانه، در 
حرکت های  با  گذشته،  به  وابستگی  عدم  عین 
انقالب موافق نبودند، آمریکایی ها امیدوار بودند 
اما  بازگردانند،  جوی  به  حدودی  تا  را  رفته  آِب 
کرد و این  تحوالت بعد از انقالب، آن ها را ناامید 
کشور در تهران به  ناامیدی با اشغال سفارت این 
کار خود را در  که  اوج رسید. در این شرایط آمریکا 
ایران تمام شده می دید، خصومت و دشمنی اش 
کتاب  را علیه ملت ایران افزایش داد. نگارنده در 
حاضر به بررسی روابط ایران و آمریکا از پیروزی 
انقالب اسالمی تا تسخیر النه جاسوسی )1358-

13۶0 خورشیدی( پرداخته است.
کتاب های معدودی موضوع روابط خارجی ایران و 
آمریکا پس از پیروزی انقالب اسالمی و روی کار آمدن 
دولت موقت تا تسخیر سفارت آمریکا و سقوط دولت 
موقت را به طور محدود و مختصر مورد مطالعه قرار 
کتاب در تالش است تا حد  داده اند و نویسنده این 
امکان مطالبی مفصل و منسجم در این خصوص 

تهیه و ارائه کند.

روابط  بررسی  با  فصل  شش  پژوهشی،  اثر  این  در 
و  انقالب اسالمی  پیروزی  از  آمریکا  و  ایران  خارجی 
کار آمدن دولت موقت تا تسخیر سفارت آمریکا  روی 

و سقوط دولت موقت سازماندهی شده است.
در فصـل اول، مباحـث نظـری سیاسـت خارجـی و 
متغیرهـای دخیـل در سیاسـت خارجـی و رهیافـت 
سـطوح تحلیـل در عرصـه سیاسـت خارجـی بررسـی 
نظـام  بـر  کـم  حا سـاختار  دوم،  فصـل  در  می شـود. 
و  ایـران  روابـط خارجـی  از  پیشـینه ای  و  بین الملـل 
آمریـکا بعـد از جنـگ جهانـی دوم تـا پیـروزی انقـالب 
اسـالمی مـورد مطالعـه قـرار می گیـرد. در فصـل سـوم، 
تحـوالت  دوران  در  آمریـکا  و  ایـران  خارجـی  روابـط 
انقـالب  پیـروزی  تـا   1356 دی   19 قیـام  از  انقالبـی 
چهـارم،  فصـل  در  شـد.  خواهـد  ارزیابـی  اسـالمی 
کار آمـدن  روابـط خارجـی ایـران و آمریـکا بعـد از روی 
»دولـت موقـت« تـا اشـغال سـفارت و سـقوط »دولـت 
موقـت« مـورد بحـث قـرار می گیـرد. در فصـل پنجـم، 
بـر اسـاس متغیر نقش گرایانـه، روابط خارجی ایـران و 
آمریکا بعد از تسـخیر سـفارت آمریکا در تهران توسـط 
کامـل روابـط  تـا قطـع  امـام  دانشـجویان پیـرو خـط 
ششـم،  فصـل  در  می شـود.  ارزیابـی  آمریـکا  و  ایـران 
دیـدگاه امـام خمینی )ره( دربـاره روابط ایران و آمریکا 
بعـد از پیـروزی انقـالب اسـالمی بررسـی خواهـد شـد. 
در پایان نیز مباحث مطرح شده در فصول مختلف، 

ارائـه می گـردد. کلـی  جمع بنـدی و نتیجه گیـری 
کتاب پژوهشی است،  کتاب »روابط ایران و آمریکا« 
اما مطالعه آن برای تمام دوست داران تاریخ، به ویژه 
عالقه مندان تاریخ انقالب اسالمی مفید خواهد بود.
www. bookroom.ir:منبع  

نویسنده:
حسن خداوردی

ناشر:
مرکز اسناد انقالب اسالمی

یکا آمر  روابط ایران و 
 )از پیروزی انقالب اسالمی تا تسخیر النه جاسوسی(

   سوییپـر

معرفی فیلم

معرفی اپلیکیشن

»سوییپر« فیلمی است در قالب یک »رئالیسم آرمان خواه« و 
می تواند قهرمانان کنشگر و مصلحان دغدغه مند را به نسل جدید 
معرفی کند. این فیلم در ژانر کودک و نوجوان ساخته شده و از حیث 

موضوع و ایده، کامال ملی و مردمی عمل کرده است.
غ از نوع ساخت و ظاهر و مباحث فنی، این »سالم  در فیلم »سوییپر«، فار
بودن« و »احترام به حقوق مخاطب« است که خودنمایی می کند و همین 
مسئله یک امتیاز مثبت است، در این برهوت تلخ و عبوس سینمای امروز.
داستان فیلم درباره چند نوجوان است که مسابقات فوتبالشان به دلیل 
شـیوع کرونـا تعطیل می شود. آن ها تصمیم می گیرند بــه بـرادر یکــی از 
هم تیمی هایشان که کشاورز )گوجه فرنگی کار( است، کمــک کنند و 
می کوشند کارخانه ورشکسته رب سازی را با کمک پدربزرگ و یک مربی 

دلسوز احیا کنند.
این فیلم با استفاده از نشانه ها و نمادهای ملی، یک درام »آرمان خواه« 
را شکل داده است. قهرمانان فیلم جمعی نوجوان هستند که برای 
پشتیبانی از تولید، به نوجوانانی غیور مثل دوران جنگ و سردار سلیمانی 
تبدیل شده اند.فضای فیلم، نمونه کوچک شده جامعه ایران است و 
فیلم بااینکه آرمان طلب است، اما نگاهی واقع گرایانه هم به جامعه امروز 
در آغاز سال 1۴00 دارد. فیلم نسبت به مسئله معیشت و تصویر کارگر ایرانی، 
شبهه عقالنی ایجاد نمی کند و در دوره ای که عده ای »ثروت اندوزی« و 
»جاه طلبی« را باعث رشد می دانند، این فیلم شعار »کار و تالش« را مطرح 

می کند و آن را فضیلت می داند.
در این فیلم دفاع از »زمین کارخانه رب سازی«، به استعاره ای از دفاع از 
»سرزمین« بدل شده است. فیلم در قالب یک »رئالیسم آرمان خواه« قرار 
گرفته و از مدل سوسیالیسم فاصله می گیرد. عنصر »قهرمان« نیز دو گونه 
نمایش داده شده، یکی قهرمان جمعی )نوجوانان( و یکی عنصر قهرمان 
گاهی و  فردی )پدربزرگ( و از تلفیق این دو مدل قهرمان، یک دیالکتیک آ
پیام خاصی منتقل می شود. ساختار درست خانواده و احترام به خانواده 
نیز کامال مشخص است و از سوی دیگر نیز نقش »مادر« و »پدر« از حالت 
تیپ و کلیشه رایج، خارج گشته و به شخصیت پویا و کنشگر رسیده است.
امثال این فیلم های آرمان خواه، در ترسیم آرمان شهر، نقش بسزایی 
دارند. آرمان شهری که در آن نوجوانان، کنشگر و کنجکاو و عدالت خواه 

هستند و دو عنصر »معلم و مربی« نیز به عنوان ارکان آن مطرح اند.
www.sourehcinema.ir :منبع  
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اسالم در جهان پیاده شود و زمینه ظهور حضرت امام زمان )عج( 
گردد، به واسطه عشق، عالقه و محبت به امام حسین )ع(  فراهم 
کردن  است. من تکلیف می کنم شما »رزمندگان« را به وظیفه عمل 
کسی »منتظر«  کبری به  کردن. در زمان غیبت  و حسین وار زندگی 
که منتظر باشد، منتظر  کند  کسی می تواند زندگی  گفته می شود و 
شهادت، منتظر ظهور امام زمان )عج(. خداوند امروز از ما همت، 
مقدار  فقط  وصیت نامه  این  در  می خواهد.  شهادت طلبی  و  اراده 
بدهکاری ها و بستانکاری ها را جهت مشخص شدن برای بازماندگان 

و پیگیری آن ها می نویسم، به انضمام مسائل شرعی دیگر.
www.hamshahrionline.ir :منبع  

فشار  وارد بر  امام حسن عسکری فوق العاده شدید 
بود و از هر طرف تحت کنترل و نظارت قرار داشت. 
حکومت عباسی به قدری از نفوذ و موقعیت مهم 
گزیر کرده بود  اجتماعی امام نگران بود که امام را نا
هر هفته در دربار حاضر شود. آنان به قدری وحشت 
داشتند که به این مقدار کفایت نکردند، بلکه امام 
کردند و در محله »عسکر« سامرا، در  را بازداشت 
تبعید نگه داشتند، به همین جهت به عسکری 

معروف شدند.
امام حسن عسکری )ع( مانند آبا و اجداد خویش رهبر 
بزرگ شیعیان بود و رهبری مبارزه های مردمی بر علیه 
خلفای جور را بر عهده داشت. دوره پایانی امامت 
حضرت، معاصر با معتمد عباسی بود. او که مردی 
ک و خون ریز بود، مخالفین خود را با سنگدلی  سفا
از میان برد و در برابر امام حسن عسکری که رهبر و 
کت نبود، به همین جهت  پیشوای شیعیان بود سا

امام )ع( بیشتر عمر خود را در زندان سپری کرد.
کینه و  که نسبت به آن حضرت  سرانجام معتمد 
عداوتی شدید داشت و وجود حضرت را خطری بزرگ 
برای حکومت خویش می دانست تصمیم به قتل آن 
حضرت گرفت و آن حضرت را با زهر به شهادت رساند. 
wwwwikifeqh.ir :منبع  

 کشتار دانش آموزان
صبح روز 13 آبان 1357، دانش آموزان درحالی که 
مدارس را تعطیل کرده بودند، به سمت دانشگاه 
تهران حرکت کردند تا صدای اعتراض خود را به گوش 
شاه برسانند. این جوانان به همراه دانشجویان و 
گروه های دیگری از مردم در دانشگاه اجتماع کردند. 
در این هنگام تیراندازی آغاز شد و 56 جوان و نوجوان 
بی گناه به شهادت رسیدند. به خاطر گرامیداشت یاد 
و خاطره شهیدان دانش آموز، این روز در تاریخ انقالب 

اسالمی به نام روز دانش آموز نام گذاری شده است.
تسخیر النه جاسوسی

در ابتدای انقالب و زمان حکومت دولت موقت 
با هدف وادار کردن آمریکا به استرداد شاه و اموال 
ملت ایران، دانشجویان از دانشگاه های تهران، 
پلی تکنیک، صنعتی شریف، شهید بهشتی و ... 
گرد هم آمدند و از دیوارهای سفارت باال رفته و 
علی رغم مقاومت محافظان و آمریکایی ها، سفارت 
را به تصرف کامل درآوردند. در هنگام تسخیر سفارت، 
آمریکایی ها به سرعت مشغول نابود کردن اسناد 
بودند، ولی پس از تسخیر سفارت به سرعت از نابودی 
باقی مانده آن ها جلوگیری شد و بعدها اسنادی که از 
النه جاسوسی آمریکا به دست آمده بود چاپ شد و 

در اختیار همگان قرار گرفت.
www.arakmu.ac.ir :منبع   

بسته و در دستش گرفته بود به طرف تانک ها حرکت 
می کند. تیری به پای او می خورد و از ناحیه پا مجروح 
می شود. اما زخم گلوله نمی تواند از اراده محکم و 
عزم پوالدین او جلوگیری کند. بدون هیچ دغدغه 
و تردیدی تصمیم خود را عملی می کند و از البه الی 
امواج تیر که از هر سو به طرف او می آمد، خود را به 
تانک پیش رو می رساند و آن را منفجر می کند و خود 
گمان می کنند  نیز شهید می شود. افراد دشمن 
حمله ای از سوی نیروهای ایرانی صورت گرفته و 
روحیه خود را می بازند؛ به سرعت تانک ها را رها و فرار 
می کنند. در نتیجه حلقه محاصره شکسته می شود.
امام )ره( در پیامی که به مناسبت دومین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی صادر می کنند، جمالت 
معروف خود را درباره  او می فرمایند: رهبر ما آن طفل 
که  که با قلب کوچک خود  سیزده ساله ای است 
ارزشش از صدها زبان و قلم بزرگ تر است، با نارنجک 
خود را زیر تانک دشمن انداخت و آن را منهدم نمود 

و خود نیز شربت شهادت نوشید.
هشتم آبان به عنوان روز بسیج دانش آموزی و روز 

نوجوان برای گرامیداشت او نام گذاری شد.
www.balagh.ir:منبع  


