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مدیریت انرژی امری استراتژیک و حیاتی در هر فعالیت تولیدی 
است که وظیفه هماهنگی و سازمان دهی درجهت تهیه، تولید و توزیع 
انرژی به منظور برآوردن نیازها با مدنظر قرار دادن اهداف اقتصادی و 
زیست محیطی را بر عهده دارد و در این میان جمع آوری اطالعات و 
داده ها و تجمیع آن در جهت مدیریت مصرف از اهمیت ویژه ای برخوردار 

است.
گاز ازجمله نیازهای اولیه  انرژی و به طور مشخص نیاز به آب، برق و 
شکل گیری صنایع است و تولید به طور مستقیم با انرژی، ارتباطی مستقیم 
و تنگاتنگ دارد که با توجه به محدودیت های موجود  کشور در این حوزه، 
کم بر  ، برنامه ریزی و پیش بینی نیازها و شرایط حا به ویژه در سال های اخیر
انرژی، ضرورت اجتناب ناپذیر مدیریت بنگاه های صنعتی و اقتصادی است.

راهبردهای کالن رهبر معظم انقالب در زمینه اهمیت تولید در رشد، تکامل 
و پیشرفت ایران اسالمی نشانه روشنی از ترسیم آینده ای روشن و بهتر برای 
ایران اسالمی بوده است، ولی درعین حال به نظر می رسد دولت ها در ادوار 
مختلف در زمینه تأمین انرژی پایدار برای واحدهای صنعتی، به تعهدات 
خود به نحو شایسته و بایسته عمل نکرده و واحدهای صنعتی در تأمین 
انرژی برق و گاز با محدودیت های متعددی روبه رو هستند که فرایند تولید 
و خلق ثروت و بهره وری برای اقتصاد و صنعت را با مشکالت جدی روبه رو 

ساخته است.
در این راستا شرکت فوالد مبارکه به عنوان یکی از مهم ترین واحدهای صنعتی 
، تدابیر و استراتژی های پایداری را به منظور مدیریت انرژی  و فوالدی کشور
و بهینه سازی مصرف به منظور تداوم تولید و کاهش هزینه ها اندیشیده 
و اهدای گواهینامه استاندارد مدیریت انرژی ISO50001 از سوی شرکت 

بین المللی SGS سوئیس به شرکت فوالد مبارکه، نشان دهنده بلوغ این 
سازمان در زمینه مدیریت انرژی و اصالح فرایندها و ساختارهای حوزه انرژی 
و کمک به بهبود مستمر و رشد و تعالی سازمان است. کسب این استاندارد از 
توانمندی شرکت فوالد مبارکه در استقرار سیستم ها و فرایندهای الزم برای 
بهبود عملکرد انرژی حکایت دارد  و در هدایت سازمان در زمینه مدیریت 
نظام مند انرژی به منظور کاهش گازهای گلخانه ای و سایر موارد تأثیرگذار بر 
محیط زیست در درجه اول و کاهش هزینه های تولید در درجه بعدی نقش 

سازنده ای ایفا می کند.
ازآنجا که 10 درصد از هزینه های تولید را هزینه های انرژی تشکیل می دهد، 
سیستم نظام مند مدیریت انرژی نقش مؤثری در بهره وری برعهده  دارد 
که خوشبختانه شرکت فوالد مبارکه در سال گذشته قریب به 4.6 میلیون 
گیگاژول در مصرف انرژی صرفه جویی داشته است و بزرگ ترین پروژه 
مدیریت انرژی و محیط زیست این شرکت، بازیافت انرژی با استفاده از بویلر 
بازیافت حرارت در نیروگاه است که به صرفه جویی بیش از  12 هزار  نرمال 

مترمکعب گاز طبیعی در ساعت منجر شده است.
، پروژه های  گاهی از اهمیت تأمین انرژی پایدار شرکت فوالد مبارکه با آ
متعددی را در دست بررسی و اقدام دارد که احداث نیروگاه 914 مگاواتی، 
احداث نیروگاه خورشیدی 600 مگاواتی، توسعه ریکوپراتورهای 6 واحد احیا 
مستقیم، احداث نیروگاه بادی 200 مگاواتی و مطالعه و احداث توربین های 
انبساطی به منظور تولید برق در ایستگاه های تقلیل فشار گاز ازجمله 
این اقدامات به منظور تأمین انرژی پایدار فوالد مبارکه در جهت توسعه 
و تعالی سازمان و با چشم انداز خلق آینده ای بهتر با رعایت مالحظات 

زیست محیطی است.

ی یت انرژ فوالد مبارکه؛ پیشرو در تولید و مدیر

فوالد مبارکه 
تندیس برنزین سطح یک

 زبدگی دیجیتال را کسب کرد

قدردانی معاون اول رئیس جمهوری 
از شرکت فوالد مبارکه 

به عنوان پیشتاز اقتصاد ایران

آغاز عملیات اجرایی احداث بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی کشور 
با سرمایه گذاری 16 هزار و 450 میلیاردتومانی فوالد مبارکه 

یسا  تیه فوالد ، ایر ینی هلدینگ آ افتخارآفر
 IMI-100 و فوالد هرمزگان در رتبه بندی

یابی ملی تحول دیجیتال و  ارز

مدیرعامل فوالد مبارکه در بازدید از مجتمع فوالد سبا:

تنوع محصوالت مجتمع فوالد سبا
  نمادی از خودباوری است

ح های هفتگانه فوالدسازی صورت گرفت؛ ح از طر به عنوان اولین طر

برقراری موفقیت آمیز نخستین
یکی کوره فوالدسازی شرکت   قوس الکتر

فوالد سفیددشت 

برگزاری جلسه ارتقای ایمنی
 پیمانکاران تعمیرات مرکزی
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فوالد مبارکه اولین شرکت سودآور
 و چهارمین شرکت برتر ایران شد

با حضور معاون رئیس جمهوری ، استاندار اصفهان و معاون وزیر نیرو صورت گرفت:با حضور معاون رئیس جمهوری ، استاندار اصفهان و معاون وزیر نیرو صورت گرفت:

میالد نهمین گوهر تابناک امامت،
 حضرت جواد االئمه )ع( 

مبارک باد

درخشش دوباره 
در همایش رتبه بندی شرکت های برتر ایران )IMI-100(؛

در آیین تجلیل از فعاالن پیشتاز اقتصادی ایران صورت گرفت؛
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خروج۵استانازوضعیتکمآبی
بررسی آمار بارش ها تا پایان دی ماه ۱۴۰۱ نشان می دهد میانگین بارش های ۵ استان کشور در سال آبی جدید، از روند بلندمدت سبقت گرفته است.

صنعتبرقکشوردرمسیرتعالیوشکوفاییقراردارد
مدیرعامل شرکت توانیر گفت: در دوره جدید فعالیت این وزارتخانه، افق های جدیدی در حال گشایش است و این صنعت در مسیر تعالی و شکوفایی قرار دارد.

یک موضوع مهم ]...[ که در باب کار و کارگر بایستی به آن 
پرداخت، موضوع تولید اشتغال و تولید کار است که این  ]...[ 
گر دولت ها برنامه ریزی درستی در مورد  موضوع مهم است که ا
ایجاد اشتغال داشته باشند و این برنامه ریزی را با دقت و 
باانضباط دنبال بکنند و از امکانات و ظرفیت های کشور و 
ظرفیت های بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال استفاده 
کشور و به  کمک بزرگی به اقتصاد  بکنند، به نظر ما این 
پیشرفت کشور خواهد کرد و سالمت اقتصاد کشور و رشد 

اقتصادی وابسته به این ]موضوع[ است.
من می خواهم این را عرض بکنم که ایجاد اشتغال فقط برکات 
اقتصادی ندارد، بلکه برکات اجتماعی هم دارد، برکات سیاسی هم 
دارد. خود کار و اشتغال برای مردم و به خصوص برای نسل جوان، 
مایه نشاط و تحرک و شوق و زنده بودن و سرحال بودن است. شما 
ببینید کارگری یا کارآفرینی که می تواند کار بکند و تالش می کند 
و کار می کند و کارش موفق است، چطور سرحال و بانشاط است! 
نقطه مقابل: بیکاری بستر فساد است، بستر بدبینی و بدگویی 
است، بستر اعتیاد است، بستر انحرافات اخالقی است، حتی بستر 
انحرافات امنیتی است. بنابراین، مسئله کار صرفًا یک مسئله 
مربوط به اقتصاد نیست؛ ایجاد اشتغال، ایجاد کار، یک مسئله 

همه جانبه و چندجانبه است و خیلی مهم است.
1400/0۲/1۲- سخنرانی تلویزیونی خطاب به ملت ایران

مدیر زیرساخت سازمان توسعه و نوسازی معادن و 
صنایع معدنی گفت: فوالد مبارکه در زمینه استفاده از پساب و 
کشور  بازچرخانی آب، الگویی برای شرکت های معدنی 

محسوب می شود.
منیژه غالمرضایی، مدیر زیرساخت سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی)ایمیدرو( در حاشیه بازدید از خطوط 
تولید شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار 
کرد: فوالد مبارکه به عنوان شرکتی پیشرو در بخش معدن و 
صنایع معدنی شناخته می شود که در این زمینه، برای بهبود 
زیرساخت ها، پروژه های مشترکی بین این شرکت و ایمیدرو 

تعریف شده است.
وی با اشاره به سرمایه گذاری فوالد مبارکه در بخش نیروگاهی 
کشور گفت: ازجمله این پروژه ها می توان به طرح افزایش 10هزار 
مگاوات توان نیروگاهی اشاره کرد که در کل کشور احداث می شود 
و فوالد مبارکه در حال اجرای سهم هزارمگاواتی خود است. امروز 
با بازدید پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی در جریان پیشرفت 

پروژه قرار گرفتیم.
مدیر زیرساخت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
با قدردانی از تالش فوالد مبارکه برای کاهش مصرف آب در خطوط 
تولید این شرکت افزود: این شرکت در زمینه استفاده از پساب 
بازچرخانی آب در خطوط تولید، الگویی برای شرکت های معدنی 
که پروژه هایی نظیر RO2 می تواند به  کشور محسوب می شود؛ چرا

کاهش آب مصرفی و آب خام کمک زیادی کند.
محدودیت های انرژی؛ گریبان گیر فوالدسازان

وی خاطرنشان کرد: به خاطر نقش راهبری ایمیدرو در موضوع 
انتقال آب، جلسه ای با شرکت انتقال آب صفه اصفهان برای 
بررسی راهکارهای موجود در این زمینه تنظیم کرده ایم تا بتوانیم 

با همکاری این شرکت اقدامات خوبی را انجام دهیم.
 غالمرضایی با اشاره به چالش های موجود در مسیر تولید 
فوالدسازان کشور تصریح کرد: صنعت فوالد کشور امروزه با 
چالش هایی نظیر حمل ونقل و محدودیت های انرژی است 
که در موضوع حمل ونقل ریلی برای تأمین لوکوموتیو و در زمینه 
محدودیت های انرژی بحث چالش گاز موجب شده شرکت ها 
نتوانند از ظرفیت تولید خود به نحو شایسته ای استفاده کنند. 
در این راستا ایمیدرو به دنبال راه حلی پایدار برای تأمین انرژی 
فوالدسازان است تا بتواند از حقوق صنایع برای اختصاص 
انرژی کافی به  آن ها دفاع کند تا با کاهش محدودیت ها، صنایع، 
بالندگی اقتصادی بیشتری را در بخش معدن و صنایع معدنی 

برای کشور رقم بزنند.

درمحضر والیت

خـبــــــــــــــــــر

  اهمیت اشتغال آفرینی 
در بیانات مقام معظم رهبری

فوالد مبارکه؛ الگوی صنایع  در زمینه 
استفاده از پساب و بازچرخانی آب

آیین عملیات اجرایی احداث 1000 مگاوات نیروگاه 
برق خورشیــــدی در استان اصفـــهان با حضـــــور 
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری 
، استاندار اصفهان، معاون وزیــــر نیــــــــــرو   و    و استخدامی کشور
رئیـــــس سازمان انرژی های تجدیدپذیر)ساتبا(، مدیرعامل فوالد 
مبارکه  و جمعی از مدیران و مسئوالن کشوری و استانی در سالن 

همایش های دانشگاه کوهپایه برگزار شد.

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی 
کشور:

گام بلند فوالد مبارکه برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر 
کشور قابل تقدیر است

َبرپروژه که روز  به گزارش خبرنگار فوالد، در مراسم کلنگ زنی این اَ
پنج شنبه ششم بهمن ماه سال 1401 در منطقه کوهپایه اصفهان انجام 
شد، میثم لطیفی، معاون رئیس جمهوری اظهار کرد: فوالد مبارکه در 
راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود، برای توسعه انرژی های 
تجدیدپذیر پیش قدم شده و اقدامات ارزشمندی انجام داده است که 
به همین خاطر از این شرکت برای برداشتن این گام بلند تقدیر می کنیم.
وی اظهار کرد: رشد ناشی از بهره وری باید به میزان ۳0 درصد در برنامه 
توسعه افزایش پیدا می کرد، اما دستاوردهای کنونی در این زمینه اصًال 

مناسب نیست.
، ایران در زمینه  به گفته رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور
شدت مصرف انرژی در سطح دنیا در رتبه اول قرار دارد که در این زمینه 
باید برنامه های مختلفی در زمینه عرضه، تقاضا، فرهنگ سازی و... 
انجام شود. امروز سه وزارتخانه برای حل این مشکل تالشی جدی را در 

دستور کار قرار داده اند تا بهره وری سبز را رقم بزنند.
معاون رئیس جمهوری افزود: تکنولوژی در حوزه تولید انرژی از طریق 
خورشید دائمًا در حال تغییر است، این در حالی است که کارشناسان 
معتقدند کشور می تواند کل انرژی دنیا را با استفاده از انرژی خورشیدی 
تأمین کند. در زمینه تولید انرژی و مصرف به صورت هم زمان باید 
که مردم امروز به خاطر آلودگی هوای ناشی  برنامه ریزی انجام شود؛ چرا

از شرایط موجود در مضیقه هستند.
لطیفی با بیان اینکه سال گذشته با مدیریت مصرف برق قطعی برق در 
کشور نداشتیم، اظهار کرد: اقدامات خوبی در استان های اصفهان، یزد 

و کرمان برای تولید انرژی های تجدید پذیر شروع شده است.
 

استاندار اصفهان تصریح کرد:
ک در استان اصفهان با  جهش ۲0 برابری تولید انرژی های پا

سرمایه گذاری بخش خصوصی و حمایت های دولتی

سیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان، در این  آیین اظهار داشت: یکی 
از مشکالتی که در سال های گذشته گریبانگیر مردم استان بوده آلودگی 
هواست و استان را با تعطیلی های مکرر مواجه کرده است. هرچند یکی 
از راهکارها برای حفظ سالمت مردم محدودیت در تردد و آموزش است، 

ولی همه مأموریت های ما سلبی نیست.
استاندار اصفهان بیان کرد: بهبود کیفیت سوخت مصرفی، بهبود 
کیفیت خودروها، بهبود فیلتراسیون صنایع، توسعه فضای سبز و… از 
مأموریت های ایجابی است که در دولت سیزدهم به عنوان دولتی که 

دغدغه سالمت مردم را دارد با جدیت دنبال می شود.
مرتضوی افزود: آغاز عملیات اجرایی احداث نیروگاه خورشیدی نیز 
گواهی بر سخنان ماست. طی برنامه ریزی های انجام شده، در سال 
گذشته تفاهم نامه ای با سازمان انرژی های تجدیدپذیر کشور برای 
ایجاد 4 هزارمگاوات منعقد شد که امروز شاهد اجرای عملیات اجرایی 
1000 مگاوات از آن در استان اصفهان هستیم تا این استان گام بلندی 

ک در کشور بردارد. برای تولید انرژی پا
وی به روند اجرای این پروژه پرداخت و عنوان کرد: پس از پیگیری های 
مکرر و تسهیل امور نیروگاه های خورشیدی در استان تا مرحله انتخاب 

پیمانکار پیش رفتیم تا امروز شاهد آغاز عملیات اجرایی آن باشیم.
استاندار اصفهان گفت: با ظرفیت هایی که در استان داریم، می توانیم 
ک  بخش عمده ای از انرژی کشور را از طریق انرژی های تجدیدپذیر و پا

ک را به مردم هدیه دهیم. تأمین کنیم تا هوای پا
مرتضوی خاطرنشان کرد: نیروگاه شهید منتظری به عنوان یک نیروگاه 
آالینده به دلیل استفاده از سوخت مایع شناخته می شود که امیدواریم 
ک در استان، این نیروگاه وارد مراحل نوسازی  با ظرفیت تولید انرژی پا

و دانش بنیان شود.
وی افزود: امروز به طور هم زمان شاهد کلنگ زنی مجموعه 600 مگاواتی 
نیروگاه خورشیدی در شهرستان کوهپایه، مجموعه 200 مگاواتی در 
شهرستان شاهین شهر و سایر شهرستان ها ازجمله ورزنه، شهرضا، 

نجف آباد، نطنز، کاشان، تیران و کرون و دهاقان هستیم.
استاندار اصفهان متذکر شد: استان اصفهان در پیک مصرف حدود 
1000 تا 1۵00 مگاوات به ویژه در فصل تابستان مصرف انرژی برق دارد و با 
وارد مدار شدن این میزان انرژی تجدیدپذیر می تواند کسری موجود را 

جبران و به جلوگیری از آلودگی هوا کمک کند.
مرتضوی اضافه کرد: در حال حاضر فقط ۵0 مگاوات انرژی خورشیدی 
ک در  در استان تولید می شود و با بهره برداری از 1000 مگاوات انرژی پا

این استان، جهش 20 برابری در این حوزه را شاهد خواهیم بود که این 
مهم با سرمایه گذاران بخش خصوصی و حمایت های دولتی اتفاق 

افتاده است.

معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر )ساتبا( 
تصریح کرد:

خط شکنی فوالد مبارکه در توسعه انرژی های تجدیدپذیر 
کشور

محمود کمانی، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر 
)ساتبا( اظهار کرد: فوالد مبارکه با خط شکنی در زمینه تولید انرژی های 
تجدیدپذیر، 600 مگاوات برق از طریق انرژی خورشیدی و 200 مگاوات 

از طریق انرژی بادی تولید می کند. 
وی بـا بیـان ایـن کـه طـی 12 سـال گذشـته در کل دنیـا ۸0 درصـد 
ظرفیت هـای نصب شـده از انرژی هـای تجدیدپذیـر و مابقـی انـرژی 
فسیلی است گفت: با محاسبه قیمت سـوخت می توانیم بگوییم که 
امروز تولید بـرق با انرژی هـای تجدیدپذیر در کشـور صرفـه اقتصادی 
امـا ظرفیـت نیروگاه هـای موجـود نصب شـده در قسـمت  دارد؛ 
، حـدود یک درصـد از کل ظرفیـت کشـور اسـت کـه ایـن  تجدیدپذیـر
میـزان اصـًال کافـی نیسـت و بایـد توسـعه یابـد. یکـی از چالش هـای 
موجـود در زمینـه تولیـد انـرژی، افزایـش مصـرف گاز در بخـش خانگی 
اسـت کـه منجـر بـه کاهـش سـوخت تخصیص یافتـه بـه نیروگاه هـا 
می شـود و انـرژی تجدیدپذیـر می تواند راهـکاری جایگزین بـرای حل 

ایـن مشـکل باشـد.
معاون وزیر نیرو افزود: نیروگاه های خورشیدی کوچک و متوسطی 
که در استان اصفهان در حال احداث هستند تا دو سال آینده به 
بهره برداری می رسند. به طورکلی ایجاد 10 هزار مگاوات ظرفیت 
نیروگاهی تجدیدپذیر در کشور برنامه ریزی شده که صنایع در این 
زمینه 2۳00 مگاوات را متعهد شده اند و فوالد مبارکه با خط شکنی در 
این زمینه 600 مگاوات را از طریق نیروگاه خورشیدی و 200 مگاوات را 

به صورت نیروگاه بادی تأمین می کند.
وی خاطرنشان کرد: 100 مگاوات از نیروگاه خورشیدی فوالد مبارکه تا 
سال آینده به بهره برداری می رسد که به همین دلیل از این شرکت تشکر 
می کنیم و امیدواریم مسئوالن استان نیز در این زمینه همکاری های 

الزم را انجام دهند تا این پروژه به موقع به بهره برداری برسد.
کمانی تصریح کرد: تعویض روشنایی معابر یکی از پروژه هایی است که 
می تواند در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی مؤثر باشد و با بهینه سازی 
در کل کشور حدود ۸00 مگاوات در این زمینه صرفه جویی می شود. 20 
میلیون موتور کولر نیز در کل کشور وجود دارد که با سرمایه گذاری کمی 
برای تعویض آن ها می توانیم شاهد تحولی چشمگیر در موضوع افزایش 

بهره وری باشیم.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه:
تالش فــــــــوالد مبــــــارکه در مسیــــــر خودکفایـــــــی، توسـعۀ 

زیرساخت های کشور و افزایش رفاه مردم
 

محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه نیز در این آیین 
اظهار کرد: امروز در شرایطی هستیم که دشمن به دنبال تزریق ناامیدی 
در جامعه است و تالش می کند تا جوانان و آحاد مردم را از حل مشکالت 
مختلفی نظیر تأمین انرژی، آلودگی هوا، اشتغال و... ناامید کند که در 
این زمینه تالش هایی هوشمندانه را در دستور کار قرار داده و تالش 
می کند این مشکالت را به صنعت نسبت داده و مردم را در برابر صنعت 

قرار دهد.
نکتـه قابل توجـه ایـن اسـت کـه صنعـت می توانـد بسـیاری از ایـن 
کنـد. فـوالد مبارکـه به عنـوان صنعتـی پیشـرو و  مشـکالت را حـل 
مسئولیت پذیر برای خلق آینده ای بهتر تالش می کند تا عالوه بر تولید 
فوالد و خودکفایـی کشـور در این زمینه، برای توسـعه زیرسـاخت های 
کشـور و افزایش رفاه مردم تالش کند و در این مسیر گام های استواری 

برداشـته اسـت.
جامعه باید صنعت را در کنار خود حس کند

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه افزود: جامعه باید صنعت را در کنار خود 
حس کند و فوالد مبارکه تالش می کند این اتفاق را رقم بزند تا تالش 
کام بماند. در سال های گذشته نیز قدم هایی نظیر جمع آوری  دشمن نا
پساب شهرهای اطراف و بازچرخانی و تصفیه پساب انجام  شده که در 
نتیجه نسبت به یک دهه قبل، مصرف آب به نصف کاهش یافته است. 
این در حالی است که تولید نیز افزایش یافته و با این اقدام بهداشت 
رودخانه افزایش یافته است و تا سه سال آینده با پروژه های متعددی 

که تعریف شده برداشت آب خام به صفر می رسد.
ح های فوالد مبارکه از سال  طیب نیا خاطرنشان کرد: با اجرای طر
گذشته، بیش از 2۵00 نفر مشغول به کار شده اند و عالوه بر این با برگزاری 
آزمون استخدامی، فرایند استخدام بیش از 1100 نفر تا پایان امسال 
تکمیل می شود. همچنین بیش از 2000 شغل دانش بنیان با همکاری 

شهرک علمی و تحقیقاتی و دانشگاه ها ایجاد می شود.
وی افزود: اقداماتی در زمینه بومی سازی انجام شده که در نتیجه بیش 
از 90 درصد صنعت فوالد بومی سازی شده و ۳ میلیارد دالر صرفه جویی 

ارزی حاصل این تالش هاست.

فوالد مبارکه ۴۰ هزار میلیارد تومان در حوزه مصارف انرژی 
و بهبود فرایندهای زیست محیطی سرمایه گذاری کرده است

مدیرعامل شـرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: در زمینه توسـعه شـهری، 
فـوالد مبارکـه اقدامـات خوبـی را در عرصه هـای مختلف نظیـر احداث 
مترو و ورزشـگاه نقش جهان انجـام داده و امروز فـوالد مبارکه در زمینه 
رفع مشـکل آلودگی هوا قدم های بزرگی برداشته است. نهضت خوبی 
در کشـور برای حل این مشـکل شـکل گرفته و تـالش فـوالد مبارکه این 

اسـت که چالش هـای محیـط پیرامونی خـود را حـل کند.
طیب نیا ادامه داد: تا امروز فوالد مبارکه 40 هزار میلیارد تومان در حوزه 
مصارف انرژی و همراهی با مسائل مرتبط با محیط زیست سرمایه گذاری 
کرده و 2.۳ میلیارد دالر پروژه در  این شرکت  برای مدیریت آب، پسماند و 

مسائل محیط زیستی تعریف شده است.
تالش فوالد مبارکه برای تحقق صنعت سبز در کشور

کید کرد: فاز اول نیروگاه سیکل ترکیبی فوالد مبارکه نیز با 6۷ درصد  وی تأ
پیشرفت تا سال آینده به بهره برداری می رسد. فوالد مبارکه عزم خود 
را جزم کرده تا با شروع یک پروژه و به نتیجه رسیدن آن، مردم طعم 

استفاده از آن را بچشند.
مدیرعامـل فـوالد مبارکـه افـزود: اسـتان اصفهـان در حوزه هـای 
ک نیز با اجرای  بسیاری پیشـتاز بوده و در زمینه تولید انرژی های پا
ایـن پـروژه پیشـگام اسـت. امـروز فـوالد مبارکـه بـه دنبـال کـم کـردن 
ردپـای کربـن بـوده و ایـن اقـدام را گامـی بـرای تحقـق صنعت سـبز در 

دسـتور کار دارد.
طیب نیا بیان کرد: با بهره برداری از نیروگاه خورشیدی فوالد مبارکه، 
کسید کربن در سال جلوگیری می شود. در  از تولید ۸10 هزار تن دی ا
زمان اجرای پروژه ۷00 نفر و در زمان بهره برداری ۷0 نفر اشتغال ایجاد 

می شود.
 

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای اصفهان:
با سرمایه گذاری فوالد مبارکه ظرفیت نیروگاه های خورشیدی 

کشور دو برابر می شود

رسول موسی رضایی، مدیرعامل شرکت برق منطقه ای اصفهان نیز طی 
بیاناتی در همین زمینه گفت: زیرساخت های مناسبی در سال های 
گذشته در سطح استان اجرا شده و برنامه هایی برای توسعه این 
زیرساخت ها در دست اقدام است؛ البته در منطقه اصفهان نیاز به 
زیرساخت های بیشتری است تا شبکه و نیروگاه های موجود توسعه 

پیدا کند.
پروژه ۱۰۰۰ مگاواتی فوالد مبارکه پیشرفت خوبی داشته 

است
وی گفت: یکی از طرح های بزرگ، پروژه 1000 مگاواتی فوالد مبارکه است 
که پیشرفت خوبی داشته و فاز اول آن در آینده ای نزدیک به بهره برداری 
می رسد. این در حالی است که امروز به دلیل کمبود سوخت قسمتی از 
ظرفیت نیروگاه های استان قابل استفاده نیستند و برای برون رفت از 
ک  این مشکالت باید به سمت تولید انرژی با استفاده از روش های پا

حرکت کنیم.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای اصفهان افزود: ۸60 گیگاوات نیروگاه 
تا سال 2022 در کل دنیا ایجاد شده و ایران نیز در بین کشورهای دنیا 
سرمایه گذاری خوبی در این زمینه داشته است که فوالد مبارکه با 
سرمایه گذاری در حوزه نیروگاه خورشیدی، ظرفیت موجود نیروگاه های 

خورشیدی کشور را به دو برابر می رساند.
کنون 10 درصد ظرفیت نیروگاهی  موسی رضایی خاطرنشان کرد: هم ا
کشور در استان اصفهان است که شامل تعدادی نیروگاه کوچک و بزرگ 
است. همچنین کمتر از ۵ درصد ظرفیت نیروگاه های بادی کشور در 
استان اصفهان ایجاد شده و امیدواریم در این زمینه نیز اصفهان بتواند 

توسعه قابل توجهی را انجام دهد.
وی تصریح کرد: بیشترین میزان مناقصه به ثمر رسیده در سطح کشور 
در زمینه نیروگاهی به استان اصفهان تعلق دارد که ظرفیت آن چیزی 
حدود 4 هزار مگاوات است و فوالد مبارکه عملیات اجرایی بخشی از آن 

را امروز آغاز می کند.
 

فرماندار کوهپایه تصریح کرد:
ک در صنعت کشور فوالد مبارکه؛ طالیه دار تولید انرژی پا

اصغر هدایت فرماندار کوهپایه در این آیین اظهار کرد: یکی از نیازهای 
اساسی و زیرساختی کشور و استان نیروگاه خورشیدی است که فوالد 
مبارکه برای ایجاد آن پیش قدم شده است. این شرکت همیشه برای 

حل مشکالت در صحنه حاضر است.
وی گفت: امروز با احداث بزرگ ترین نیروگاه برق خورشیدی کشور 
با سرمایه گذاری فوالد مبارکه در کوهپایه روز ماندگاری برای مردم 
ک در  شهرستان است و این شرکت به عنوان طالیه دار تولید انرژی پا
صنعت کشور پیشگام است. به همین خاطر از صنایع درخواست 
می کنم تا با الگو قرار دادن فوالد مبارکه به سرمایه گذاری در این حوزه 

بپردازند.
فرماندار کوهپایه افزود: امیدواریم با توجه به اسناد باالدستی و 
کوهپایه به شهرستان نور استان اصفهان  بسترهای ایجاد شده،

تبدیل شود.

آغاز عملیات اجرایی احداث بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی کشور 
با سرمایه گذاری 16 هزار و 450 میلیاردتومانی فوالد مبارکه

با حضور معاون رئیس جمهوری ، استاندار اصفهان و معاون وزیر نیرو صورت گرفت:

مدیر زیرساخت ایمیدرو مطرح کرد: 

محمدیاسرطیبنیا،مدیرعاملشرکتفوالدمبارکه

محمودکمانی
معاونوزیرنیروورئیسسازمانانرژیهایتجدیدپذیر)ساتبا(

رسولموسیرضایی
مدیرعاملشرکتبرقمنطقهایاصفهان

اصغرهدایت،فرماندارکوهپایه

میثملطفی
معاونرئیسجمهوریورئیسسازماناموراداریواستخدامیکشور

سیدرضامرتضوی
استانداراصفهان
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تأمینکاالهایاساسیوجودندارد کمبودیدر
وزیر جهاد کشاورزی گفت: با اقدامات صورت گرفته در ماه های منتهی به پایان سال، کمبودی در تأمین محصوالت کشاورزی وجود ندارد.

تمدیدمهلتبازگشتارزصادراتی
فرصت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تمدید شد و کسانی که صادرات آن ها در سال ۱۴۰۰ انجام شده تا پایان ۱۴۰۱ می توانند ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کنند.
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فوالد مبارکه اولین شرکت سودآور و چهارمین شرکت برتر ایران شد
در بیست و پنجمین همایش رتبه بندی شرکت های 
برتر ایران )IMI-100(، شرکت فوالد مبارکه با کسب 
، رتبه اول  رتبه چهارم بین ۵00 شرکت برتر کشور
در گروه فلزات اساسی، رتبه اول از نظر سودآوری و ارزش افزوده و 

چهارمین شرکت اشتغال زای ایران، خوش درخشید.
به گزارش خبرنگار فوالد در این همایش که روز دوشنبه سوم بهمن ماه 
با حضور مقامات و مدیران شرکت های برتر ایران در مرکز همایش های 
بین المللی صداوسیما برگزار شد، از سوی سازمان مدیریت صنعتی، 
شرکت های برتر بر مبنای ۳2 شاخص اصلی ازجمله میزان فروش، 
ارزش افزوده، تعداد کارکنان، اشتغال، دارایی ها، بهره وری، صادرات 
و تأثیر در اقتصاد کشور معرفی شدند و با توجه به دستاوردهای مذکور 
از محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل این شرکت با اهدای لوح، تقدیر به 

عمل آمد.

 مدیرعامل فوالد مبارکه:
در چشم انداز ده ساله فوالد مبارکه باید رشد ملی به صورت 

تصاعدی اتفاق بیفتد

مدیرعامل فوالد مبارکه پس از دریافت لوح تقدیر و تندیس این 
همایش در جمع خبرنگاران گفت: در چشم انداز ده ساله فوالد مبارکه 
باید رشد ملی به صورت تصاعدی اتفاق بیفتد و برای دست یابی به 
کثر سودآوری و بهره وری، توجه ویژه ای به توسعه عرضی و طولی  حدا
مجموعه شده است که ورود به عرصه کسب وکارهای جدید، توسعه 
سبد محصوالت متنوع و سرمایه گذاری در باالدست زنجیره، ازجمله 

این اقدامات است.
ورود به عرصه کسب وکارهای جدید، توسعه سبد 

محصوالت متنوع و سرمایه گذاری در باالدست زنجیره
وی با بیان اینکه شرکت فوالد مبارکه طی 2۵ سال گذشته همواره 
به عنوان یک شرکت برتر و پیشرو در عرصه اقتصاد و صنعت حضور فعال 
گرچه اهتمام مدیران مجموعه نیز  و مؤثر داشته است، تصریح کرد: ا
حفظ این برتری بوده است، اما امروزه راهبرد اصلی مجموعه صرفًا 
حفظ جایگاه برتر نیست. در چشم انداز ده ساله ای که برای شرکت 
ترسیم کرده ایم، حفظ این برتری اولویت ما نیست و به عنوان یک 

شاخص تعیین کننده برای ارزیابی عملکرد خود به آن نگاه نمی کنیم.
کید بر اینکه باید به صورت تصاعدی رشد ملی و مجموعه  طیب نیا با تأ
خود را رقم بزنیم، خاطرنشان کرد: این چشم انداز محقق نمی شود، مگر 

اینکه اقدامات متنوع و نوینی را اتخاذ کنیم.
به گفته طیب نیا پروژه های مختلفی در فوالد مبارکه به بهره برداری 
رسیده و همچنین در حال پیشرفت است که دستاورد آن کاهش 
چشمگیر واردات و افزایش سودآوری برای مجموعه و کشور خواهد بود.
وی در خصوص برنامه های این شرکت در بخش توسعه اظهار کرد: 
در حوزه های زیرساختی مثل برق، گاز و حمل ونقل نیز پروژه های 

متعددی در گروه فوالد مبارکه در جریان است.

نگاه ما در مجموعه فوالد مبارکه مبتنی بر رشد و توسعه 
متوازن است

مدیرعامل فوالد مبارکه در پاسخ به پرسش خبرنگار ایراسین مبنی بر 
کید کرد:  اینکه اولویت فعلی مجموعه توجه ویژه به کدام حوزه است، تأ
نمی توان گفت که کدام یک از پروژه ها بر دیگری اولویت و برتری دارد. 
نگاه ما در مجموعه فوالد مبارکه مبتنی بر رشد و توسعه متوازن است. 
حوزه محیط زیست، مدیریت آب و پسماند و کاهش آالینده ها، بهبود 
زیرساخت ها، توسعه تکنولوژی تولید فوالد سبز و... همگی از اهمیت 

زیادی برخوردارند و باید همسو با یکدیگر پیشرفت کنند.
وی در پایان بیان کرد: الزمه دست یابی به همه این اهداف، برخورداری 
از سرمایه انسانی رشد یافته است؛ بنابراین ضروری است که آموزش و 

توسعه نیروی انسانی را نیز به موازات سایر حوزه ها پیش ببریم.

کیانی بختیاری مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی ایران:
شرکت ها باید برای بزرگ تر شدن به ابر روندها توجه داشته 

باشند

گفت:  در این مراسم مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی ایران 
و  کارآفرینی  توسعه  محصوالت،  داخلی سازی  در  نقش آفرینی 
اشتغال زایی، اثرگذاری در افزایش تولید ناخالص داخلی، سودآوری، 
بودن،  صادرات گرا  اجتماعی،  مسئولیت های  نقش  ایفای 
مشتری محوری، استفاده از فناوری و نوآوری در کسب وکار و توسعه 
بهره وری، برخورداری از فرهنگی متعالی و کار تیمی منسجم، راهبری 
شرکتی شایسته، نیروی انسانی توسعه یافته و هوشمند، آینده پژوهی و 

تعامالت بین المللی از دالیل بزرگ شدن شرکت های برتر است.
کید بر اینکه شرکت ها باید برای بزرگ تر شدن به اَبرروندها توجه  وی با تأ
داشته باشند خاطرنشان کرد: این مهم موجب ایجاد فرصت های 
جدید، توسعه بهره وری، تحریک نوآوری و هدایت ایده های جدید 

خواهد شد.
کیانی بختیاری با مقایسه 10 شرکت برتر ایران و جهان اظهار کرد: پنج 
شرکت اول ایران در حوزه پتروشیمی، فراورده های نفتی و فلزات و 
شرکت های چندرشته ای هستند؛ اما پنج شرکت برتر دنیا در گروه 
فروشگاه ها و انرژی هستند. در ۵00 شرکت دنیا فروشگاه ها 10 درصد، 
فراورده های نفتی 9، مؤسسات بیمه ای 9،  بانک ها ۷ و وسایل نقلیه ۷ 
درصد سهم دارند؛ اما در ایران فرآورده های نفتی 1۷ درصد، پتروشیمی 
16، فلزات اساسی 1۵، بانک ها 1۳ و شرکت های چندرشته ای ۸ درصد 

سهم دارند.
همچنین به گفته این مقام مسئول در ایران سهم گروه فراورده های 
نفتی 1۷ درصد از کل ۵00 شرکت، پتروشیمی 16 و گروه فلزات 1۵ درصد 
است؛ اما در ترکیه سهم گروه فرآورده های نفتی 14 درصد، انرژی 
12 درصد و فلزات اساسی ۸ درصد از کل ۵00 شرکت است. در آمریکا 
گروه فروشگاه ها نزدیک 20 درصد، مؤسسات بیمه ای ۸ و رایانه و 

فعالیت های وابسته ۷ درصد از کل ۵00 شرکت هستند.

مدیرعامل سـازمان مدیریت صنعتی همچنین گفت که اولین شرکت 
برتـر دنیـا بیـش از ۵۷0 میلیـارد دالر فـروش داشـته و اولیـن شـرکت برتـر 
ایـران بیـش از 11 میلیـارد دالر فروش داشـته اسـت. پانصدمین شـرکت 
دنیا نیز بیش از 2۸ میلیارد دالر فروش داشته است. به عبارت دقیق تر 
فـروش اولیـن شـرکت جهـان نزدیـک بـه 49 برابـر فـروش اولیـن شـرکت 
ایـران و فـروش پانصدمیـن شـرکت جهـان 2.4 برابـر اولیـن شـرکت ایران 
است. همچنین فروش اولین شرکت ترکیه 1.6 برابر  اولین شرکت ایران 
و فـروش صدمیـن شـرکت ایـن کشـور تقریبـًا دو برابـر فـروش صدمیـن 

شـرکت ایـران اسـت.
وی در ادامه با بیان اینکه بیش از 9۵ درصد صادرات کشور مدیون 
شرکت های بزرگ است، گفت: در خصوص ارزش افزوده نیز 100 شرکت 
اول 14 درصد تولید ناخالص داخلی و ۵00 شرکت 16 درصد تولید 
ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. همچنین فروش 100 شرکت اول 

42 و ۵00 شرکت 4۸ درصد تولید ناخالص داخلی است.
۵0 شـرکت  ایـن مقـام مسـئول در رتبه بنـدی امسـال  گفتـه  بـه   
دانش بنیـان در رشـته فعالیت هـای فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات، 
الت و تجهیـزات پیشـرفته، مـواد  نرم افزارهـای رایانـه ای، ماشـین آ
پیشـرفته، دارو، بـرق و الکترونیـک و... حاضـر شـدند. البتـه فقط یک 
کـه عمومًا  شـرکت دانش بنیـان در 100 شـرکت اول حضـور داشـته، چرا

هسـتند. کوچک مقیـاس 
مجید درویش رئیس مرکز رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی و دبیر 
اجرایی این همایش نیز افزود: فروش و درآمد در کنار ۳2 شاخص دیگر 
معیار ارزیابی و رتبه بندی شرکت های برتر است. بر اساس شاخص های 
کمی که داده های آن توسط نرم افزار استخراج شده است ۵00 شرکت به 

پنج دسته صدتایی تقسیم شدند.
گفتنی است هلدینگ فوالد مبارکه با 12۷,024 میلیارد تومان به عنوان 
برترین شرکت از نظر ارزش افزوده در سال 1400 و با 114,۸4۷ میلیارد 
تومان سود قبل از کسر مالیات 1400 به عنوان برترین شرکت از نظر 
سودآوری انتخاب شد و عالوه بر این از نظر ارزش بازار با ۳22,۸۸6 
میلیارد تومان توانست بعد از هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
رتبه دوم را کسب نماید و با ایجاد بیش از 24 هزار 2۸۵ فرصت شغلی 
مستقیم در شرکت توانست در این رتبه بندی عنوان چهارمین شرکت 
اشتغال زا در کل کشور و در شاخص دارایی نیز با 24۸ هزار و 6۷9 میلیارد 
تومان جایگاه نهم را به خود اختصاص دهد. هلدینگ فوالد مبارکه 
همچنین در شاخص فروش نیز با 1۸6 هزار و ۸6 میلیارد تومان در سال 

1400 به کسب رتبه چهارم این رتبه بندی نائل شد.
به طورکلی در این رتبه بندی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس رتبه 
اول، شرکت نفت خلیج فارس رتبه دوم، شرکت پاالیش نفت بندرعباس 
در جایگاه سوم، فوالد مبارکه در جایگاه چهارم، شرکت سرمایه گذاری 
غدیر در رتبه پنجم، بانک ملت در رتبه ششم، گروه گسترش نفت و 
گاز پارسیان در رتبه هفتم، شرکت ایران خودرو در رتبه هشتم، بانک 
رفاه در جایگاه نهم و شرکت سرمایه گذاری پارس آریان در جایگاه دهم 

قرار گرفتند.
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تولید فوالد خام در ُنه ماهه امسال به حدود ۲1 
میلیون تن رسید

براساس آمار های تولیدی از محصوالت معدنی کشور طی 
ُنه ماهه سال جاری حدود ۲1 میلیون تن فوالد خام تولید 

شده است.
به گزارش شاتانیوز، براساس آمار کاال های تولید شده در ُنه ماهه 
سال جاری 20 میلیون و ۸4۵ هزار تن فوالد خام در کشور تولید 
شده است و این در حالی است که در همین بازه زمانی 14 
میلیون و ۵2۷ هزار تن محصوالت فوالدی نیز در کشور تولید 
شده است. از طرف دیگردر ُنه ماهه سال جاری 216 هزار تن 

کاتد مس و 1۷۵ هزار تن آلومینا در کشور تولید شده است.
همچنین براساس آمار کاال های تولید شده در ُنه ماهه سال 
جاری 1 میلیون و ۳00 هزار تن کنسانتره زغال سنگ در کشور 
تولید شده است و این در حالی است که در همین بازه زمانی 
در سال گذشته یک میلیون و ۸2 هزار تن از این محصول تولید 
شده بود؛ بنابراین این آمار نشان دهنده افزایش 20 درصدی 

تولید کنسانتره زغال سنگ در کشور در یک سال اخیر است.
از طرف دیگر طی این مدت ۵1 میلیون تن محصول پتروشیمی 
در کشور تولید شده است و این در حالی است که در همین بازه 
زمانی در سال گذشته 4۷ میلیون تن از این محصول تولید شده 
بود؛ بنابراین این آمار نشان دهنده افزایش ۸ درصدی تولید 

پتروشیمی در کشور در یک سال اخیر است.

جذب ۹ میلیارد دالر سرمایه در بخش معدن

 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل 
کنون  گذاری معادن در سال ۹4 تا ایمیدرو گفت: از ابتدای وا
۹ میلیارد دالر جذب سرمایه در این بخش انجام شده است.

به گزارش ایراسین، وجیه اهلل جعفری امروز )دوشنبه( در نهمین 
همایش جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی افزود: بیش از 
کتشافی کشور افزوده شده است که  20 میلیارد دالر به ذخایر ا
قابل تبدیل به محصول است و بخش خصوصی می تواند در این 

زمینه ها اقدامات خوبی صورت دهد.
کنون تمرکز اصلی در  رئیس هیئت عامل ایمیدرو ادامه داد: تا
کشور بر روی زنجیره های آهن و فوالد، سرب و روی، مس، طال و 
کنون به دنبال عناصر  آلومینیوم بوده است، اما از دو سال پیش تا
استراتژیک و موردنیاز کشور رفتیم و دست کم 14 عنصر و رشته 
کنون واردکننده  فعالیت دیگر فعال خواهد شد. در این عناصر که تا
کتشاف و  آن ها نیز بودیم، نیازمند تالش و برنامه ریزی برای ا

ارتقای فناوری و نوآوری هستیم.
معاون وزیر صمت تصریح کرد: امروز برخالف گذشته دیگر شاهد 
خام فروشی به ویژه در زنجیره فوالد نیستیم و حداقل شمش 
فوالد صادر می کنیم، همچنین زنجیره ها در 14 عنصر یادشده 
می تواند تکمیل شود که این مهم به موضوع بهره وری که به 

دنبال آن هستیم کمک خواهد کرد.
جعفری به موادی از قانون جهش شرکت های دانش بنیان اشاره 
کرد که به شرکت هایی که در راستای فناوری و نوآوری حرکت 

کنند، با کسر بخشی از مالیاتشان کمک خواهد کرد.
کید کرد: باید شرکت ها را به ویژه شرکت هایی که مواد  وی تأ
معدنی آن ها جزو دسته مواد معدنی باارزش، عناصر استراتژیک و 
کی است هدایت کنیم تا از این پتانسیل  همچنین عناصر نادر خا

و از نخبگان دانش بنیان استفاده کنند.
معاون وزیر صمت ادامه داد: ایمیدرو با برپایی این همایش ها 
به دنبال توسعه بخش معدن و صنایع معدنی است، در گذشته 
خود به دنبال سرمایه گذاری بود؛ اما امروز بسترسازی برای 

سرمایه گذاری را دنبال می کند.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو اظهار داشت: در این زمینه سه حوزه 
کتشافات و کمک به زیرساخت های کشور  پژوهش و فناوری، ا
گذاری معادن  جزو اولویت های ماست. همچنین از ابتدای وا
کنون 9 میلیارد دالر جذب سرمایه در این بخش  در سال 94 تا

انجام شده است.
وی گفت: ایمیدرو با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
سایر نهادهای باالدستی، موضوع هوشمندی معادن و صنایع 

معدنی را در برنامه دارد.
وی اضافه کرد: امروز ایمیدرو در تالش است تا با ورود به انقالب 
صنعتی چهارم و نسل چهارم هوشمندسازی معادن و صنایع 
معدنی، تعیین اهداف، سیاست ها، راهبردها و اقدامات در این 
زمینه حرکت کند که در این صورت دست کم شاهد ۳0 درصد 

ارتقای بهره وری شرکت ها خواهیم بود.

عدد خبر

میلیون

میلیارد

درخشش دوباره در همایش رتبه بندی شرکت های برتر ایران )IMI-100(؛

 در چشـم انداز ده سـاله فـوالد مبارکـه بایـد 
رشـد ملی به صورت تصاعدی اتفاق بیفتد 
کثر سـودآوری و  و برای دسـت یابی بـه حدا
بهـره وری، توجـه ویـژه ای به توسـعه عرضی 
و طولـی مجموعـه شـده اسـت کـه ورود بـه 
توسـعه  جدیـد،  کسـب وکارهای  عرصـه 
سبد محصوالت متنوع و سـرمایه گذاری در 
باالدسـت زنجیـره، ازجملـه ایـن اقدامـات 

اسـت

محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه، روز 
شنبه اول بهمن ماه به همراه جمعی از معاونان و 
مدیران این شرکت، از خطوط تولید مجتمع فوالد سبا 

بازدید و با مدیران و کارکنان این ناحیه دیدار و گفت وگو کرد.
بـه گـزارش خبرنـگار فـوالد، در ابتـدای ایـن بازدیـد، محمـود محمـدی 
فشارکی، مدیر مجتمع فوالد سبا به تشریح فرایند تولید و دستاوردهای 
مجتــــمع فـــــوالد سـبا پرداخـت و گفـت: بـا تکیـــــه بر دانـش بومـی و 
توانمندی های داخلی می توانیـم هر ِگرید فـوالدی را که موردنیاز کشـور 

باشـد تولیـد کنیـم.

در ادامه، محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه نیز با 
کید بر ضرورت حفظ استانداردهای کیفی در تولید محصوالت جدید،  تأ
استفاده از دانش، تکنولوژی و فناوری روز دنیا را مهم دانست و گفت: تنوع 

محصوالت مجتمع فوالد سبا نمادی از خودباوری است.
تولید محصوالت جدید در جامعه امیدآفرینی می کند

وی تولید محصوالت ویژه در این مجموعه صنعتی را حاصل آمیخته 
شدن تجربه و دانش دانست و افزود: اعتمادبه نفس متخصصان جوان 
داخلی در تولید محصوالت و گریدهای جدید تحسین برانگیز است و قطعًا 

چنین خبرهایی در جامعه امیدآفرینی خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه بر ضرورت خلق دانش و بومی سازی 
کید کرد  قطعات و تجهیزات موردنیاز برای تولید محصوالت جدید تأ
و عنوان داشت: انتظار می رود برای تأمین مواد اولیه موردنیاز تولید 
محصوالت جدید، استفاده از قطعات و تجهیزات داخلی در اولویت باشد.

نهادینه سازی دانش تولید گریدهای جدید
کید کرد و متذکر  وی بر نهادینه سازی دانش تولید گریدهای جدید تأ
شد: دست یابی به دانش تولید فوالدهای ویژه بدون نیاز به حتی یک 
کارشناس خارجی کار آسانی نیست و ما می توانیم الگویی در تولید 

محصوالت جدید فوالدی کشور باشیم.

با تکیه بر دانش بومی و توانمندی های داخلی 
می توانیم هر ِگرید فوالدی را که موردنیاز کشور 

باشد تولید کنیم

تنوع محصوالت مجتمع فوالد سبا  نمادی از خودباوری است
مدیرعامل فوالد مبارکه در بازدید از مجتمع فوالد سبا:
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مجتمعفوالدصنعتبناب افزایش۱۰درصدیتولیددر
ُنهماهه۱۴۰۱ در

افزایش۳۴۴مگاواتیظرفیتتولیدبرق
سهماههپاییز در

محمد کشانی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره این مجتمع در نشست 
شورای مدیران این شرکت گفت: علیرغم مشکالت پیش آمده 
با تالش و کوشش کارکنان متخصص و متعهد مجتمع و اصالح 
روش ها و فرایندهای الزم در ُنه ماهه سال جاری توانستیم در مقایسه 
با مدت زمان مشابه سال قبل شاهد افزایش ۱۰ درصدی تولید و 
به تبع آن افزایش فروش باشیم که این میزان تولید همراه با ثبت 
رکوردهای جدید در خطوط تولید ذوب و نورد بوده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ادامه توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور 
در سه ماهه پاییز امسال، ۳۴۴ مگاوات به ظرفیت اسمی تولید برق 
ایران افزوده شد. ظرفیت اسمی تولید برق کشور که در پایان تابستان 
به ۸۹ هزار و ۳۴۶ مگاوات رسیده بود، با بهره برداری از ۲۲ مگاوات 
، ۱۰ مگاوات ظرفیت در  ظرفیت در بخش نیروگاه های تجدیدپذیر
کنده و ۳۱۲ مگاوات ظرفیت در بخش  بخش واحدهای تولید پرا
واحدهای گازی، به ۸۹ هزار و ۶۹۰ مگاوات در پایان پاییز رسید.

خـبــــــــــــــــــر    
خبر بین الملل

به گزارش GMK، وب ســایت خبری Steelorbis در روز 
سه شــنبه )۲4 ژانویه( گزارش داد تولیدکنندگان جهانی فوالد 
ابراز عالقه کرده اند که دو کارخانه فوالدی لیبرتی بلژیک را که 

یک شرکت تابعه فوالد انگلیس است به دست آورند.
 Arcelormittal ،هنــد JSW فعــاالن بــازار اعــالم کردنــد فــوالد
لوکزامبــورگ و NLMK روســیه عالقه منــد بــه دســت یابی بــه 

نیروگاه های Tilleur و Flémalle هستند.
 Liberty Liege Flemalle ،بــه نقــل از چندیــن منبــع خبــری
دارای دو خــط گالوانیزه گرم بــرای تولید کویل نورد گــرم فوالدی 
اســت و Liberty Liege Tilleur خطوطــی بــرای تولیــد فــوالد 
بسته بندی شــده دارد. بررسی ها نشــان می دهد این دو شرکت 
قادر به تولیــد تا 1 میلیون تــن رول گالوانیزه گرم فوالدی در ســال 
و 200 هــزار تــن محصــوالت فــوالدی بسته بندی شــده هســتند. 
لیبرتی استیل در ســال 2019 این دارایی ها را از Arcelormittal به 

دست آورد.
معامله گران اعالم کردنــد Liberty Steel همچنین یک کارخانه 
فوالدی را با خطــوط گالوانیزه کننــده گرم در لوکزامبــورگ کنترل 
می کند. این شرکت به طور موقت بسته است، اما به طور رسمی 

محصوالت فوالدی را به فروش نمی رساند.
همان طور که قبًال GMK Center گــزارش داد، دادگاه بلژیک قبًال 
بازسازی دارایی های لیبرتی استیل در بلژیک را تصویب کرده بود. 
در نتیجه این امر می تواند شــروع فروش احتمالــی دارایی های 
بلژیکی باشد. به عنوان بخشی از این فرایند که هدف آن محافظت 
از مشــاغل طلبکاران اســت، دارایی های لیبرتی استیل تا آوریل 
202۳ به طور کامل یا جزئی به عنوان بخشــی از یــک روند قانونی 

برای فروش قرار می گیرند.
همچنیــن بــه نقــل از چندیــن منبــع خبــری، نگرانــی در مــورد 
ورشکستگی شرکت Sanjeev Gupta پس از ورشکستگی شرکت 
Greensill Capital که طلبکار اصلی لیبرتی فوالد است، به وجود 

آمده است.
 Liberty تحلیل گران بازار در روز سه شنبه )24 ژانویه( گزارش دادند
Steel قصد دارد سه کارخانه فوالدی غیرهسته ای را در انگلستان 
بفروشد. باید توجه داشت که شــرکت Sanjeev Gupta قبًال روند 
رســمی فروش فناوری های آلومینیــوم و راه حل های فشــارآور را 

آغاز کرده است.
منبع: آرتان پرس

به گزارش GMK، انجمن UAVtormet در روز سه شنبه 
)۲4 ژانویه( گزارش داد سازمان های جمع آوری قراضه فوالدی 
در سال ۲0۲۲ حدود ۹۹6.7 هزار تن قراضه فوالدی جمع آوری 
کردنــد. ایــن در حالــی اســت کــه میــزان قراضــه فــوالدی 
جمع آوری شــده نســبت بــه ســال ۲0۲1 حــدود 7۵.۹ درصــد 

کاهش یافته است.
همچنیــن بررســی ها نشــان می دهــد میــزان قراضــه فــوالدی 
ارسال شــده به شــرکت های فوالدی مســتقر در اوکراین در سال 
گذشــته به ۸9۵.۷ هزار تن رســید. این در حالی اســت کــه میزان 
قراضه فــوالدی ارسال شــده به این شــرکت ها حــدود ۷۳ درصد 
نســبت به ســال قبل افت داشــته اســت. بر اســاس آمار گمرک، 
صادرات قراضه فوالدی نیز در ســال 2022 به ۵۳.6 هزار تن رسید 
که نسبت به سال 2021 با کاهش ۸۷.1 درصدی همراه بوده است.

فعاالن بــازار اعالم کردند تهاجم نظامی روســیه همچنان عامل 
منفی اصلی برای صنعت به شمار می رود. به نقل از چندین منبع 
خبری، تجاوز نظامی روسیه بیشترین تأثیر منفی را بر جمع آوری 
قراضه فوالدی داشته است. باید توجه داشت که جنگ روسیه 
و اوکراین منجر به افزایش هزینه های لجستیک و تخریب فیزیکی 

تأسیسات تولیدی شده است.
بر اســاس گزارش انجمــن UAVtormet، تا پایان دســامبر 2022، 
حــدود 20 درصــد از 10۵0 شــرکت متخصــص در عملیــات قراضه 
فوالدی در سرزمین های موقتًا اشغال شده یا در مناطق جنگی 
اوکراین بودند. این در حالی است که ۵0 درصد دیگر از شرکت های 
ثبت شده به دلیل مشکالت مختلف که مستقیمًا با خصومت ها 

مرتبط است، کار خود را متوقف کرده اند.
تحلیلگران مرکز GMK قبًال منتظر بودند که در سال 2022، حجم 
قراضه فــوالدی جمع آوری شــده در اوکراین تــا ۷۸ درصد کاهش 
یابــد. بررســی ها نشــان می دهــد کاهش حجــم قراضه فــوالدی 
جمع آوری شــده به دلیل از دســت دادن ظرفیت های پردازش 
قراضه فوالدی در مناطق دونتسک، لوهانسک، خارکف، خرسون 
و زاپوریژژیا بوده است. باید توجه داشت که داده های منتشرشده 

توسط اداره گمرگ پیش بینی های قبلی را تأیید کرده اند.
منبع: آرتان پرس

خرید نیروگاه های بلژیکی توسط 

تولیدکنندگان جهانی فوالد

  کاهش جمع آوری قراضه فوالدی 

در اوکراین

از  تجلیل  آیین  در  رئیس جمهوری  اول  معاون 
فعاالن پیشتاز اقتصاد ایران )رسم درست کاری( از 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان به عنوان 
مجموعه ای خوش حساب در زمینه مالیات و خوش نام در عرصه 

اقتصاد و همچنین عملکرد شفاف این شرکت قدردانی کرد.
به گزارش خبرنگار ایراسین، آیین تجلیل از فعاالن پیشتاز اقتصادی با 
حضور محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری، احسان خاندوزی، 
وزیر اقتصاد و جمعی از مدیران و فعاالن اقتصادی بخش خصوصی و 
دولتی، صبح دوشنبه سوم بهمن، در سالن همایش های برج میالد 

برگزار شد.
 محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری، ضمن تقدیر از زحمات احسان 
خاندوزی طی یک سال گذشته، بیان کرد: وزیر اقتصاد خط سیر درستی 
را در جهت بهبود تعامل دولت و بخش خصوصی در پیش گرفته است. 
بزرگ ترین مشکل اقتصاد ما در حال حاضر، نه تحریم ها و نه مسائل مالی، 
بلکه عدم تقویت بهینه بخش خصوصی است. از ابتدای انقالب و از زمان 
کنون هرجا که مردم پا به میدان گذاشته اند، مسیر به خوبی طی  جنگ تا
کنون نتوانسته ایم در اقتصاد از ظرفیت بخش  شده است، اما متأسفانه تا

خصوصی به بهترین نحو استفاده کنیم.
مخبر اظهار کرد: حلقه مفقوده توسعه اقتصادی عدم تعامل مناسب 
ح  میان دولت و بخش خصوصی است. همچنین بیش از 110 طر
اقتصادی به ارزش بیش از 90 میلیارد دالر وارد مرحله اجرا و سرمایه گذاری 

شده است.
معاون اول رئیس جمهوری از عدم اعتماد متقابل میان دولت و بخش 
خصوصی به عنوان حلقه مفقوده توسعه اقتصادی کشور یاد کرد و گفت: 
بزرگ ترین مشکل اقتصاد کشور تحریم ها و کمبود منابع مالی نیست، 
بلکه مشکل اساسی پیش روی اقتصاد کشور این است که از پیش از 

کنون نتوانسته ایم بخش خصوصی را آن طور که باید  انقالب اسالمی تا
تقویت کنیم و به میدان بیاوریم.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز  ضمن اشاره به فرایند اخذ مالیات 
کنون به نفع  کرد: نظام پاداش و جزا نه تنها تا گذشته، بیان  در 
تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی نبوده، بلکه تسهیلگر فعالیت های 
گری و مخل اقتصاد بوده است و باید این فرایند اصالح شود تا  سودا

مولدان اقتصادی ترغیب به فعالیت شوند.
تشویق  و  شناسایی  برنامه ها  این گونه  اصلی  فلسفه  افزود:  وی 
کید  که از ابتدای دولت، رئیس جمهوری تأ تولیدکنندگان است، چرا

ویژه ای بر تسهیل و رونق بخش تولید داشته اند.
خاندوزی ادامه داد: اهتمام ما بر این است که کمترین وقت از فعاالن 
اقتصادی در فرایندهای اداری گرفته شود، مراجعات حضوری را حذف و 

فرایندهای اداری و مالیاتی را کامًال الکترونیکی کنیم.

مدیرعامل فوالد مبارکه پس از دریافت لوح تقدیر تجلیل از 
پیشتازان اقتصاد ایران گفت: 

ح ملی، یکی از  توجه ویژه به شرکت های تأثیرگذار و مطر
رویکردهای اصلی دولت است

محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، در حاشیه همایش 
»رسم درست کاری« در گفت وگو با خبرنگار ایراسین، مطرح کرد: از سال 
کنون یکی از دغدغه های اصلی دولت سیزدهم و مجموعه های  گذشته تا
بزرگ اقتصادی مانند فوالد مبارکه این بوده که متناسب با جایگاه و 
میزان تأثیرگذاری این شرکت ها، مسیرهایی برای تسریع عملیات اداری 

و مالیاتی شان فراهم شود.
وی افزود: شرکت هایی که نقش مؤثری در عرصه اقتصاد ملی دارند، باید 

بتوانند عمده زمان و انرژی خود را صرف طرح های توسعه و رونق تولید 
کنند و فرایندهای اداری تبدیل به عملیات فرساینده نشوند.

طیب نیا ادامه داد: بنگاه های اقتصادی که تعهداتشان در عرصه های 
مختلف قانونی را به خوبی انجام داده اند، باید با اعتماد بیشتری با 
آنان برخورد شود و برای تسریع در پیشرفت فعالیت ها و برنامه های 

توسعه شان مسیرهای ویژه ای باز شود.
مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: در برنامه امروز بر اساس ده ها شاخص و بین 
هزاران شرکت، ده مجموعه خوش حساب مالیاتی و خوش نام در عرصه 
اقتصاد شناسایی شده و مورد تقدیر قرار گرفتند که فوالد مبارکه نیز یکی 
از آن ها بوده است. چنین برنامه هایی پیش درآمدی بر اقدامات مؤثر و 
امیدوارکننده ای است که مسیر عبور را برای فعاالن اقتصادی تسهیل 

می کند و بر سرعتشان می افزاید.
طیب نیا اظهار امیدواری کرد: تأثیر مثبت چنین برنامه هایی را که در 
دولت سیزدهم در حال پیاده سازی است در عمل ببینیم و مدیران و 
فعاالن اقتصادی بتوانند عمده وقت خود را صرف فعالیت های کلیدی 
و برنامه های تولید مجموعه خود کنند و روندهای اداری مانعی بر سر راه 

حرکت آنان نشود.
 تقدیر از مدیران واحدهای صنعتی فعال در حوزه ICT، دارو، پتروشیمی 
« که برای حمایت و تشویق از شرکت های  و... و رونمایی از طرح »تراز
خوش حساب و خوش نام بخش خصوصی تعریف شده است، از دیگر 

برنامه های ویژه این آیین بود.
گفتنی شاست این همایش با دعوت از 200 شرکت خصوصی برگزار شد و 
از 10 شرکت برتر تقدیر به عمل آمد. تقریبًا تمام شرکت های حاضر در این 
که هدف از برگزاری آن  همایش از بخش خصوصی انتخاب شدند؛ چرا
تقدیر ویژه از شرکت هایی است که بدون ارتباط و یا کمک دولت، عملکرد 

مناسب داشته اند.

قدردانی معاون اول رئیس جمهوری
 از شرکت فوالد مبارکه به عنوان پیشتاز اقتصاد ایران

در آیین تجلیل از فعاالن پیشتاز اقتصادی ایران صورت گرفت؛

هشتمین همایش هیئت رزمندگان اسالم استان 
اصفهان با محوریت برپایی اردوی »راهیان پیشرفت« 
و تحقق جهاد تبیین، روز یکشنبه ۲ بهمن ماه به میزبانی 
شرکت فوالد مبارکه با حضور ۲00 نفر از اعضای 60 هیئت زیرمجموعه 

هیئت رزمندگان استان اصفهان برگزار شد.

هدف دشمن از ضربه به فوالد مبارکه، ضربه به جمهوری 
اسالمی بود

به گزارش خبرنگار فوالد در جریان برپایی این اردو که با بازدید از خطوط 
تولید فوالد مبارکه همراه بود، مهدی کفایت، معاون سرمایه های 
کید بر ضرورت جهاد  انسانی و سازماندهی شرکت فوالد مبارکه، با تأ
تبیین اظهار کرد: برپایی اردوهای راهیان پیشرفت از این پس جزو 
رسالت های اصلی مجموعه های فرهنگی ازجمله هیئت رزمندگان 

اسالم است.
وی افزود: شرکت فوالد مبارکه همراه با گام دوم انقالب اسالمی به دنبال 
حرکت های جدیدی است و ما وظیفه داریم که دستاوردهای این 
مجموعه بزرگ صنعتی را برای نسل جوان تبیین کنیم. فوالد مبارکه تنها 
متعلق به شهرستان مبارکه یا استان اصفهان نیست، بلکه مجموعه ای 

به وسعت ایران است.
معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان 
کرد: دشمن در سال جاری در راستای ضربه زدن به نظام مقدس 
جمهوری اسالمی، با روش های مختلف، فوالد مبارکه را به عنوان یک 

صنعت راهبردی مورد هدف قرار داده است.
ضرورت تحقق جهاد تبیین و برگزاری اردوی راهیان 

پیشرفت
کیـد بـر ضـرورت جهـاد تبییـن و برگـزاری اردوی راهیـان  وی بـا تأ
پیشـرفت اذعان داشـت: طـی اقدامـی مشـترک بـا هیئـت رزمندگان 

اسالم، در نظر داریم اردوی راهیان پیشرفت را برگزار و از این ظرفیت 
بـرای معرفـی و بیـان دسـتاوردهای شـرکت فـوالد مبارکـه اسـتفاده 

. کنیـم
کفایت با بیان اینکه باید دستاوردهای کشورمان را تبیین کنیم، تصریح 
کرد: معرفی دستاوردهای صنایع مهمی همچون فوالد مبارکه به نسل 
جوان، مصداق جهاد تبیین است و عملیاتی شدن این مهم در گرو 
پیوند میان مجموعه های نظیر هیئت رزمندگان اسالم با شرکت فوالد 

مبارکه است.
خداوند مکر دشمن را به خودش بازگرداند

محمد نادراالصلی، مدیر اجرایی هیئت رزمندگان اسالم استان اصفهان 
نیز افزود: امروز انقالب اسالمی به فرماندهی ولی امر مسلمین به حرکت 
خود ادامه خواهد داد و پرچم آن به دست حضرت ولی عصر )عج( خواهد 
رسید؛ این شهید حججی ها و شهید سلیمانی ها هستند که با ایستادگی 
خود، جامعه را پویا و احیا می کنند و در این میان ما نیز باید نقش خود را 

در برابر دشمن به خوبی ایفا کنیم.
کید  وی خاطرنشان کرد: امروز این هیئت محل »تبیین« است و به تأ
مقام معظم رهبری باید واقعیت ها، پیشرفت ها و دستاوردهای انقالب 
اسالمی برای مردم بیان شود. رویکرد ما اجرای برنامه های جهادی و 

تبیینی است.
جهاد تبیین و قابلیت تبدیل هر جوان ایرانی به یک رسانه

نادراالصلی اذعان داشت: برگزاری اردوهای راهیان پیشرفت الگویی 
است که توسط رئیس جمهوری تبیین شد و امروز به فوالد مبارکه 
آمده ایم تا ضمن بازدید از پیشرفت های این مجموعه بزرگ صنعتی، 

دستاوردهای آن را برای مردم تبیین کنیم.
مدیر اجرایی هیئت رزمندگان اسالم استان اصفهان ادامه داد: وقتی 
نوجوانان و جوانان این مرزوبوم از روند فعالیت های صنایع بزرگ کشور 
همچون فوالد مبارکه دیدن کنند و با پیشرفت های این مجموعه ها 

آشنا شوند، هرکدام به یک رسانه برای تحقق جهاد تبیین در کشور 
مبدل خواهند شد.

پیشرفت های مولود انقالب اسالمی باید دیده شود
سرهنگ سید فضل اهلل بهرامی، فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهرستان 
مبارکه نیز در هشتمین همایش هیئت رزمندگان اسالم استان اصفهان 
اظهار کرد: این هیئت به فرموده رهبر معظم انقالب، پدیده مبارکی است 

که بی نظمی را به نظم مبدل کرده است.
وی با بیان اینکه انتصاب واژه »هیئت« به واژه »رزمنده« بسیار پرمفهوم 

است، افزود: رزمنده یعنی مجاهد فی سبیل اهلل و افتخار می کنیم که نام 
ما هم در این هیئت ثبت شده است.

کید بر ضرورت  فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهرستان مبارکه با تأ
جهاد تبیین خاطرنشان کرد: امروز برای انجام کاری بزرگ دور هم 
جمع شده ایم، برای حضور در اردوی راهیان پیشرفت در فوالد مبارکه 
تا اقداماتی که پس از انقالب اسالمی انجام شده برای مردم بازگو و 
پیشرفت های مولود انقالب اسالمی دیده شود و این همان جهاد 

تبیین است.

بیان دستاوردهای شرکت فوالد مبارکه با استفاده از ظرفیت های راهیان پیشرفت
کید شد؛ در همایش هیئت رزمندگان استان اصفهان به میزبانی فوالد مبارکه تأ

در برنامه امروز بر اساس ده ها شاخص و بین 
هزاران شرکت، ده مجموعه خوش حساب 
مالیاتـی و خوش نـام در عرصـه اقتصـاد 
شناسـایی شـده و مـورد تقدیـر قـرار گرفتنـد 
که فوالد مبارکه نیز یکی از آن ها بوده است. 
چنین برنامه هایی پیش درآمدی بر اقدامات 
مؤثر و امیدوارکننده ای است که مسیر عبور را 
برای فعـاالن اقتصادی تسـهیل می کنـد و بر 

سرعتشـان می افزاید
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امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان گفت: ۳۳ طرح 
زیرساختی برای پایداری تولید و عمل به مسئولیت های اجتماعی در 
شرکت فوالد خوزستان آماده بهره برداری شد. برای اجرای این طرح ها 
که در پایداری تولید کنونی، بهینه سازی فناوری، افزایش ظرفیت، کاهش 
پیامدهای زیست محیطی مؤثر خواهد بود ۱۲۰۰ میلیارد تومان هزینه 
شده است. این طرح ها در راستای دست یابی به تولید پایدار ۴ میلیون 
تن تولید فوالد در افق ۱۴۰۴ و ۱۳.۶ میلیون تن تا سال ۱۴۱۰ است.

بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در 
نخستین گردهمایی بین المللی تحول، تعالی و توسعه زنجیره فوالد و معدن 
گفت: توسعه صنعت فوالد برای دست یابی به اهداف توسعه ای صنعتی 
، محصوالتی را برای استفاده در  اهمیت دارد و به عنوان یک صنعت مادر
، توسعه صنعت فوالد، زمینه ای  سایر صنایع تولید می کند. به عبارت دقیق تر
را برای تسهیل تولید بسیاری از محصوالت واسطه ای و نهایی صنعتی فراهم 
می کند و موجب تعمیق زنجیره های تولید خواهد شد. 

 خـبــــــــــــــــــر    

دهه شرکتفوالدخوزستاندر ۳۳طرحزیرساختیدر
افتتاحمیشود فجر

ضرورتبرنامهریزیراهبردیبرایتوسعهصنعت
فوالدکشور

شرکت فوالد مبارکه به عنوان تنها شرکت صنعتی در 
بخش زبدگی دیجیتال با یک پله ارتقا نسبت به سال 
قبل به عنوان »حرفه اِی دیجیتال« انتخاب شد و 

تندیس برنزین سطح یک زبدگی دیجیتال را به خود اختصاص داد.
محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه، در این خصوص گفت: این 
شرکت پس از گذشت ۳0 سال از فعالیت خود به جایگاه واالیی دست یافته 
و امروز به عنوان یک صنعت استراتژیک و موتور محرک در توسعه اقتصادی 

کشور ایفای نقش می کند.
وی تصریح کرد: این شرکت در سایه الطاف الهی و با تکیه بر دانش و تجربه 
کارکنان فوالد مبارکه موفقیت های زیادی در عرصه های ملی و بین المللی 
کسب کرده و همان گونه که از آن انتظار می رود، همواره به عنوان یک شرکت 
پیشتاز در به کارگیری و پیاده سازی الگوهای جدید مدیریتی و نظام های 
تعالی و بهره وری شناخته شده است. این شرکت همچنین با پشتوانه 
نیروهای توانمند داخلی و ظرفیت های موجود در کشور، به منظور ارتقای 
مزیت های رقابتی و بهره وری بیشتر در مسیر پارادایم جدید انقالب صنعتی 

چهارم قدم گذاشته تا رسالت خود برای خلق آینده بهتر را ایفا کند.
مدیرعامل فوالد مبارکه با بیان اینکه طرح تحول دیجیتال به عنوان یکی از 
اولویت های استراتژیک شرکت، نه تنها برای شرکت و ذی نفعان آن، بلکه 
برای صنایع، دانشگاه ها، شرکت های دانش بنیان و جامعه علمی کشور 
خلق ارزش می نماید و افق های جدیدی از توسعه و پیشرفت صنعتی و 
علمی را پیش روی کشورمان قرار می دهد، افزود: تحول دیجیتال فقط یک 
تحول فناورانه نیست، بلکه تغییری اساسی در نگرش به نحوه مدیریت 
کسب وکار و فرهنگ کار در سازمان است و الزم است تمامی واحدهای 
سازمان در این مسیر پرچالش و پیچیده مشارکت داشته باشند. در این 
راه فوالد مبارکه از هرگونه راهنمایی که بتواند در شناسایی مسیر درست 
حرکت کمک کند استقبال خواهد کرد و جایزه تحول دیجیتال به عنوان 
یک مرجع رسمی در این حوزه می تواند در شناسایی نقاط قوت و ضعف 

سازمان ثمربخش باشد.
طیب نیا ضمن تبریک این موفقیت به خانواده فوالد مبارکه اضافه کرد: 
این شرکت با توکل به خداوند متعال با قوت بیشتر برنامه های خود را  
در مسیر تحقق دستاوردهای مورد انتظار از تحول دیجیتال، با همت 
مدیران و کارکنان خود پیگیری و در این راه از تمامی ظرفیت های داخلی 

بهره برداری خواهد کرد.
در همین زمینه، معاون تکنولوژی، مدیر سیستم ها و فناوری اطالعات، 
رئیس تحول دیجیتال و تکنولوژی های عملیاتی و رئیس سیستم های 
مدیریت کیفیت و سرآمدی فوالد مبارکه به بیان دیدگاه های خود 

پرداختند:

محمد ناظمی هرندی، معاون تکنولوژی:
مأموریت فوالد مبارکه، شرکتی مسئولیت پذیر برای خلق 

آینده بهتر

فوالد مبارکه مأموریت خود را »شرکتی مسئولیت پذیر برای خلق آینده 
بهتر« تعریف کرده است که جهت تحقق آن مسیر پرچالشی را پیش رو 
دارد که با دشواری های ویژه همراه است. یکی از دشواری های این مسیر 
اجرای صحیح طرح تحول دیجیتال فوالد مبارکه متناسب با فرهنگ و 
استراتژی های آینده فوالد مبارکه است که از سال 1۳99 شروع شده و برای 
دست یابی به آن پروژه ها و اقدامات و فعالیت های ساخت یافته ای تعریف 

شده و در حال اجراست.
طرح تحول دیجیتال می تواند به فوالد مبارکه در زمینه توسعه فناوری 
و نوآوری و همچنین پایداری در توسعه کمی و کیفی متوازن خود کمک 
شایانی کند و جهت گیری های آینده تکنولوژی های فناوری اطالعات و 

عملیات را تعیین نماید.
فوالد مبارکه همواره در چارچوب الگوهای مدیریتی به صورت نظام مند 
و یکپارچه در کل سازمان حرکت کرده و حضور در جوایز مختلف جهت 
سنجش بلوغ سازمانی در مسیر رشد و تحقق یکی از مقاصد استراتژیک 

آن، یعنی »جهان ترازی« است.
اخذ تندیس برنزین سطح یک زبدگی دیجیتال را به همه همکاران 

بلندهمت شرکت تبریک می گویم. به یقین این دستاورد مهم با توجه 
به مدت زمانی که فوالد مبارکه در مسیر پیاده سازی انقالب صنعتی4 
به عنوان یک شرکت پیشرو در میان همه شرکت های صنعتی بزرگ و 

کوچک در ایران شروع به فعالیت کرده قابل ستایش و ارزشمند است.

امیرگودرزی، مدیر سیستم ها و فناوری اطالعات:
عضویت در باشـگاه جهانی فانـوس دریایـی یکی از اهداف 

اسـتراتژیک فوالد مبارکه

انقالب چهـارم صنعتـی و تحـول دیجیتـال در صنعـت فـوالد از موضوعـات 
مهـم و کلیـدی در سـند استراتژی های فـوالد مبارکـه هسـتند. این شرکت 
طـرح تحـول دیجیتـال و هوشمندسـازی را از مردادماه 1۳99 به منظور 
خلـق ارزش های جدیـد و تنـوع در محصـوالت، کاهش هزینه ها و نوآوری 

در خدمات آغاز کرده است.
در ایـن راسـتا فـوالد مبارکه براسـاس سـند نظـام ارزش آفرینی خـود و در 
راسـتای چشـم انداز »سـازمانی جهـان تـراز«، مقصدی اسـتراتژیک تحت 
عنوان عضویت در باشـگاه جهانی فانـوس دریایـی را بنـا نهاده اسـت. 
ره نگاشـت طرح تحـول دیجیتال فـوالد مبارکـه به منظور تحقـق مقصـد 
اسـتراتژیک ترسـیم شـده بـا شـعار »فوالد فردا، هوشـمند از سـنگ تا رنگ« 
در قالب یک سـفر پنج سـاله از سـال 1۳99 و با ورودی های روندهای جهانـی 
صنعت فوالد، چالش های موجـود و در نظـر گرفتـن فناوری های کلیدی 
توانمندسـاز صنعـت 4.0 ماننـد پردازش ابـری، هوش مصنوعـی، واقعیت 
ک چین، تحلیل داده اینترنت  افزوده، واقعیـت مجـازی، کالن داده، بال
اشـیا و ... تـا افـق 1404 شروع شده اسـت. در جهـت پیاده سـازی و اجـرا 
کردن ره نگاشـت، سـبد پروژه هـای تحـول دیجیتـال فـوالد مبارکـه تشـکیل 
گردید که در مراحل بعد تعداد نهایی پروژه ها به ۳۳ مورد افزایش یافت. در 
حال حاضر این پروژه ها توسط تیم های مختلف در سطح شرکت در حال 
مدیریت و راهبری هستند. البته با توجه به وضعیت امنیت سایبری در 
فضای امروز کشور و حتی تهدیدهای امنیت سایبری در سطح بین الملل 
الزم است که حرکت در مسیر اجرای این پروژه ها با اطمینان بیشتر و در نظر 

گرفتن جوانب امنیتی هر پروژه انجام پذیرد.

مهدی اشرفی،  رئیس تحول دیجیتال و تکنولوژی های عملیاتی:
انتخاب شرکت فوالد مبارکه به عنوان تنها شرکت صنعتی در 

بخش زبدگی دیجیتال

جایزه تحول دیجیتال مدل 20200 به منظور اندازه گیری بلوغ دیجیتال 
شرکت ها و بنگاه های کسب وکار در 10 معیار و ۳ بخش رهبری دیجیتال، 
نوآوری دیجیتال و زبدگی دیجیتال همه ساله در سطح ملی برگزار می گردد. 
معیارهای ده گانه این جایزه کلیه ابعاد تحول دیجیتال شامل استراتژی، 
حکمرانی، سرمایه های انسانی، فرهنگ و مهارت، مشتریان، فرایندها، 
مدل کسب وکار، نوآوری، فناوری و داده محوری را پوشش داده و عملکرد 
یک سازمان در حوزه تحول دیجیتال را نه تنها از بعد فناورانه، بلکه از بعد 
تأثیرگذاری بر دیگر جنبه ها مورد ارزیابی قرار می دهد. جایزه مذکور در 
بخش زبدگی دیجیتال شامل ۵ سطح مبتدی، جوینده، رهسپار، حرفه ای 
و زبده دیجیتال است. شرکت فوالد مبارکه به عنوان تنها شرکت صنعتی 
در بخش زبدگی دیجیتال با یک پله ارتقا نسبت به سال قبل به عنوان 

حرفه ای دیجیتال انتخاب گردید.
کسب این عنوان با وجود عمر کوتاه طرح تحول دیجیتال در فوالد مبارکه، 
در سایه تالش و همت همکاران در بخش های مختلف شرکت حاصل 
گردیده و فوالد مبارکه را به عنوان شرکتی پیشرو و الگو در جهت حرکت به 

سمت انقالب صنعتی 4.0 معرفی می کند.

علی کیانی، رئیس سیستم های مدیریت کیفیت و سرآمدی:
اهتمام مستمر کارکنان برای موفقیت در مسیر استقرار مفاهیم 

انقالب صنعتی 4.0

شرکت فوالد مبارکه برای دومین سال پیاپی در ششمین دوره ارزیابی 

جایزه تحول دیجیتال که توسط چهار نفر از اساتید دانشگاه و متخصصان 
این موضوع در تاریخ 6 شهریورماه به صورت حضوری برگزار شد، شرکت 
کرد. این مسیر برای آمادگی هرچه بهتر با توجه به بازخورد کسب شده از 
شرکت در این جایزه در سال 1400 طی شد. به نحوی که فایل های آموزشی 
و نکات مهم دبیرخانه که در معیارها و شاخص های مرتبط تهیه شده بود، 

در اختیار کارگروه مدیریتی مربوط قرار داده شد.
پس از آن انجام خودارزیابی بر اساس مدل بلوغ 20200 صورت گرفت و 
با توجه به مفاهیم ارائه شده عالوه بر پروژه های جاری در حوزه تحول 
دیجیتال، 12 پروژه در حوزه بهبود توانمندسازها در معیارهای مدل 20200 
تعریف و همچنین سطح شرکت در هریک از شاخص ها تعیین و مستندات 
مربوطه توسط اعضای کارگروه ها تهیه شد که برای این مهم بیش از 2۵0 

نفر ساعت زمان صرف گردید.
کسب این افتخار حاصل مشارکت همه همکاران پرتالش در شرکت در 

کمیته های تحولی مختلف بوده که از همه عزیزان قدردانی می نماییم.
در سطح شرکت ها تالش های خوبی برای دیجیتالی شدن 

رقم خورده
دبیر ششمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال گفت: الکترونیکی کردن 
همیشه الیه اول دیجیتالی شدن است، اما این تمام فرایند دیجیتالی 
شدن نیست. دیجیتالی شدن زمانی رخ می دهد که یک تغییر جدی در 

ماهیت و قوانین کسب وکار ایجاد شود.
مهدی شامی زنجانی، دبیر ششمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال 
در مراسم اختتامیه ششمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال بیان 
کرد: حوزه دیجیتال کشور به دو سطح کسب وکار و سازمان و همچنین 
سطح حکمرانی تقسیم می شود. در سطح شرکت ها تالش های خوبی 
برای دیجیتالی شدن رقم خورده که نتایج آن در شش دوره گذشته 
قابل رؤیت است. در مقابل اما به نظر می رسد در سطح ملی و حکمرانی 
در سال های اخیر یک گام باثبات روبه جلو برداشته نشده و چه بسا 
گر  یک قدم روبه جلو و سه قدم به عقب بازگشتیم. برای این منظور ا
کشور می خواهد به سمت اقتصاد دیجیتال حرکت کند، حتمًا باید این 
موضوع را جدی گرفته و از قاب نگاه مردم به دیجیتالی شدن، یعنی 

اینترنت توجه کند.
انتظاراتمان از اکوسیستم باالتر است

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در ادامه با توجه به اینکه در این دوره از 
برگزاری رویداد، تندیس زرین در بخش های نوآوری و رهبری دیجیتال 
اهدا نشد و همچنین برای اولین بار در شش دوره گذشته جایزه سال 
تحول دیجیتال ایران نیز به بخشی تعلق نگرفت، اوضاع دیجیتالی کشور 
را ارزیابی کرد و گفت: اینکه یک سال تندیس زرین نداریم به این معناست 
کوسیستم باالتر است و ضمن احترام به تالش های  که انتظاراتمان از ا
صورت گرفته اعتقادداریم کسب وکارها در کنار تمام محدودیت ها فعالیت 

خوبی دارند.
وی در ادامه افزود: الکترونیکی کردن همیشه الیه اول دیجیتالی شدن 
است، اما این تمام فرایند دیجیتالی شدن نیست. دیجیتالی شدن زمانی 
رخ می دهد که یک تغییر جدی در ماهیت و قوانین کسب وکار ایجاد شود. 
یعنی یک مدل درآمدی جدید در کنار مدل قبلی قرار بگیرد که این یک 

منطق جدید و غایت تحول دیجیتال است.
زمان برداشتن گام های بزرگ تحول دیجیتال در شرکت 

فوالد مبارکه فرارسیده است
مهدی شامی در  خصوص  شرکت فوالد مبارکه به عنوان یک شرکت پیشرو 
در عرصه دیجیتال تصریح کرد: حرکت شرکت فوالد مبارکه اصفهان به 
سمت تحول دیجیتال، حرکت بزرگی در این صنعت سخت بوده که نیاز به 
جرئت باالیی دارد. در همین راستا شرکت فوالد مبارکه سعی و خطاهایی 
داشته که این ماهیت عصر دیجیتال است. فوالد مبارکه تجربه گری خوبی 
کرده و بعد از چند سال وقت آن فرارسیده گام بزرگی بردارد تا ارزش واقعی 

دیجیتالی شدن را در سازمان محقق سازد.
این مقام مسئول در پایان نسبت به برگزاری کنفرانس بین المللی تحول 
دیجیتال در تیرماه سال آینده ابراز امیدواری کرد و گفت: تحول دیجیتال 
دیر و زود دارد، اما سوخت وسوز ندارد؛ نمی توان نسبت به پارادایم 

بین المللی تحول دیجیتال بی توجه بود.

امیرگودرزی
مدیرسیستمهاوفناوریاطالعات

مهدیاشرفی
رئیستحولدیجیتالوتکنولوژیهایعملیاتی

علیکیانی
رئیسسیستمهایمدیریتکیفیتوسرآمدی

محمدیاسرطیبنیا،مدیرعامل

محمدناظمیهرندی،معاونتکنولوژی

فوالد مبارکه تندیس برنزین سطح یک زبدگی دیجیتال را کسب کرد

جلسه ارتقای ایمنی پیمانکاران ناحیه تعمیرات مرکزی 
در سه ماهه سوم سال 1401 با هدف هم افزایی در راستای 
پیشبرد اهداف HSE و گسترش فرهنگ کار ایمن و صیانت 

از نیروی انسانی در شرکت های زیرمجموعه برگزار شد.
در ابتدای این جلسه که روز دوشنبه سوم بهمن ماه در سالن 
، مدیر  مرکز تحقیقات شرکت برگزار شد، حسین مدرسی فر
بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست با بیان دیدگاه ها 
و انتظارات واحد HSE در حوزه پیمانکاران، گزارش اقدامات 
 )World Steel( انجام شده توسط انجمن جهانی فوالدسازان

را تشریح کرد.
در ادامه این جلسه، علیرضا کاظمی، مدیر تعمیرات مرکزی 
با بیان اینکه این ناحیه از بخش های زیرمجموعه مدیریت 
ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه است 
ادامه داد: با همکاری 2۳ شرکت و حدود 226۵ نفر از کارکنان 
پیمانکاری، تمامی فعالیت های تعمیرات و نگهداری ازجمله 
مکانیکی، برقی، تأسیسات، کار در ارتفاع، ساختمان های 
اداری، ساختمان های صنعتی، نوار نقاله، بهینه سازی و اجرای 
پروژه ها و... در نواحی تولیدی، و ستادی با نظارت کارکنان 
تعمیرات مرکزی و پیمانکاران زیرمجموعه با هدف انجام کار 
ایمن و با کیفیت در زمان مشخص شده با صیانت و حفاظت از 

نیروی انسانی انجام می گردد.
کاظمی افزود: با توجه به اینکه نیروی انسانی سالم بزرگ ترین 
سرمایه هر سازمان است، از سوی تعمیرات مرکزی برای 2۳ 
پیمانکار زیرمجموعه هر سه ماه یک جلسه ارتقای ایمنی با 
هدف هم افزایی در راستای پیشبرد اهداف HSE و گسترش 
فرهنگ کار ایمن و صیانت از نیروی انسانی با حضور مدیران 
عامل، مدیر پروژه، سرپرستان کارگاه و سرپرستان اجرایی و 
سایر عوامل برگزار می شود و طی آن چالش های ایمنی مطرح و 

در خصوص آن ها تصمیم گیری می شود.
وی خاطرنشان کرد: طی سه ماه اخیر موضوع توانمندسازی 
سرپرستان و فورمن های اجرایی و همچنین چالش ابزارآالت 
و متریال ها مورد بررسی قرار گرفته و در همین راستا آموزش و 
اثربخشی آموزشی، اصالح رفتارهای ناایمن برای سه ماهه آتی 

در دستور کار قرار گرفته است.
کید بر اینکه بیشترین یافته ها مربوط  مدیر تعمیرات مرکزی با تأ
به رفتار ناایمن، تجهیز و ابزار ناایمن و شرایط ناایمن کار است، 
 ، گفت: با توجه به پیگیری و دقت خوب بازرسان ایمنی مرکز
آخرین وضعیت یافته ها و مغایرت های ایمنی تعمیرات مرکزی 
از ثبت ۳1۸ یافته حکایت دارد که ۳00 مورد با پیگیری و تالش 
و اقدامات اصالحی و برگزاری جلسات و ارائه مستندات و 
تصاویر پیوست توسط همکاران تعمیرات مرکزی و پیمانکاران 
زیرمجموعه بسته شده است که میزان رفع و بسته شدن 

مغایرت ها به 94 درصد افزایش یافته است.
در ادامه این جلسه مدیران عامل شرکت های احیا فرایند، 
نوربان کار و همچنین کارشناس ایمنی ناحیه گزارش های 
گانه ای در بازه عملکرد و مباحث ایمنی ارائه کردند که مورد  جدا

توجه حاضران قرار گرفت.
مدیر تعمیرات مرکزی در بخش پایانی سخنان خود گفت: 
موفقیت به دست آمده در حوزه ایمنی طی سه ماهه سوم سال 
1401 با تالش کارکنان تعمیرات مرکزی، مجموعه پیمانکاران 
زیرمجموعه، واحد HSE شرکت و همکاری نواحی تولیدی، 
ستادی و پشتیبانی به دست آمده است که در همین راستا از 

همه این عزیزان قدردانی می کنیم.
کارگران و ۳ نفر از  گفتنی است در این جلسه از ۳1 نفر از 
کارشناسان و بازرسان ایمنی پیمانکاران به عنوان نفرات برتر 

ایمنی این بخش قدردانی شد.

برگزاری جلسه ارتقای ایمنی

 پیمانکاران تعمیرات مرکزی

www.irasin.ir

 ایـــــــراسیـــــــن
شبکه اطالعات 
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شروع به کار کارکنان جدید 

شرکت فوالد امیرکبیر کاشان

تبدیل ایران به قطب صادرات

 محصوالت فوالدی

آغازعملیاتاجراییفوالدبامایرانیان
درشهرکصنعتیجونقان

خطفوالدسازیآریانفوالد
سالآیندهافتتاحمیشود

بهمن قاسمی، مدیرعامل شرکت آریان فوالد گفت: طرح توسعه این 
شرکت از ۳ خط ذوب القایی تشکیل شده که در بهار سال آینده به 
بهره برداری خواهد رسید. برای این خطوط حدود ۶۰ میلیون یورو از 
منابع داخلی شرکت هزینه شده و با بهره برداری از آن، اشتغال زایی 
مجموعه به ۲ هزار نفر می رسد. مجتمع آریان فوالد با بیش از ۲۰ سال 
کنون دارای پنج خط نورد  سابقه فعالیت در سال ۱۳۸۰ تاسیس و هم ا
با ظرفیت بیش از دو میلیون تن با باالترین کیفیت  است.

سجاد رستمی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
گفت: عملیات اجرایی فوالد بام ایرانیان در شهرک صنعتی جونقان آغاز 
شد. این واحد فوالدی در زمینی به مساحت یک صد هزار مترمربع و با 
زیربنای ۳۳ هزار و ۵۰۰ مترمربع در شهرک صنعتی جونقان در شهرستان 
فارسان احداث می شود. این واحد صنعتی با سرمایه گذاری ۲ هزار و ۸۰۰ 
میلیارد ریالی ساالنه ۳۰ هزار تن محصول تولید می کند و زمینه اشتغال 
مستقیم ۲۰۰ نفر را فراهم می سازد.

خبر گروه فوالد مبارکه

خبــــــــــــــــــر

شهرام عالی وند، مدیرعامل شرکت فوالد امیرکبیر 
کاشان از شروع به کار کارکنان جدید و آغاز فرایند آموزش های 

بدو استخدام آنان در  این شرکت خبر داد.
وی اظهار کرد: با عنایت به فرموده رهبر معظم انقالب که سال 1401 
را سال »تولید؛ دانش بنیان؛ اشتغال آفرین« نام گذاری کرده اند 
و با توجه به اهمیت این موضوع که بیش ازپیش مورد توجه 
مسئوالن، خصوصًا مدیریت ارشد گروه فوالد مبارکه قرار گرفته 
است و همچنین اینکه ایران ما یک کشور درحال توسعه است و 
برای رسیدن به توسعه باید تالش مضاعفی در جهت اقتصاد پایدار 
انجام گیرد، شرکت فوالد امیرکبیر کاشان تعداد ۸۸ نفر را از طریق 

برگزاری آزمون جذب کرد.
عالی وند با بیان اینکه شایسته گزینی و جذب منابع انسانی توانمند 
مهم ترین سرمایه گذاری بلندمدت این شرکت است، افزود: 
توجه ویژه به فرایند جذب نیرو، نوعی سرمایه گذاری بلندمدت 
برای آینده شرکت محسوب شود؛ زیرا نیروی انسانی نقش مهمی 
در موفقیت ها و تحقق مأموریت های سازمانی دارد. بر همین 
اساس، شرکت فوالد امیرکبیر کاشان، هم راستا با مسئولیت های 
اجتماعی، نظام جذب خود را به صورت علمی، نظام مند و مبتنی 
بر شایستگی، رعایت عدالت و نیز ایجاد فرصت برابر و برگزاری 
رقابتی علمی، بی طرفانه و عادالنه، با هدف تناسب بیشتر شغل 
کز دانشگاهی معتبر کاشان طراحی و  و شاغل، توسط یکی از مرا

اجرا کرده است.
در همین زمینه، علی بخارایی، مدیر منابع انسانی این شرکت، با 
بیان اشتغال زایی پایدار یکی از دستاوردهای مهم فوالد امیرکبیر 
کاشان است، افزود: برای جذب ۸۸ نفر از جوانان تحصیل کرده و 
دارای دانش و تخصص در مقاطع تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم و 
لیسانس از طریق برگزاری آزمون کتبی )دانشی( و سپس ارزیابی 
مهارتی و مصاحبه )برای مشاغل اپراتوری(، ارزیابی شایستگی 
)برای مشاغل کارشناسی( و معاینات طب صنعتی و گزینش، طبق 

ضوابط قانون کار و تأمین اجتماعی اقدام شد.
وی اظهار امیدواری کرد همکاران جدیداالستخدام با حضور خود 
در جمع خانواده بزرگ فوالد امیرکبیر کاشان و در کنار همکاران 
باتجربه و متخصص فعلی این شرکت، موجبات بالندگی سازمان 

را بیش ازپیش فراهم کنند.
بخارایی گفت: تعداد 12 نفر از نیروهای پیمانکار تأمین نیروی 
این شرکت که دارای شرایط احراز موردنظر بوده و در آزمون و 
مصاحبه های مربوطه موفق به کسب نمره قبولی گردیده اند، 
تبدیل وضعیت شده و به استخدام شرکت فوالد امیرکبیر کاشان 

درآمده اند.

مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران از تبدیل کشورمان 
به قطب صادرات محصوالت فوالدی خبر داد.

به گزارش ایراسین، محمد آقاجانلو اظهار کرد: در اوایل دهه 
کنون شرایط  90 صادراتی در محصوالت فوالدی نداشتیم، اما ا
به گونه ای است که در بخش های مختلف این صنعت شاهد 
صادرات هستیم و امیدواریم این امر با راه اندازی واحدهای جدید 

روند روبه رشدی را دنبال کند.
، افزود:  وی با اشاره به ارزآوری باالی صنعت فوالد برای کشور
طبیعتًا در این سال ها واردات محصوالت فوالدی نیز کاهش 

چشمگیری داشته است.
مدیرعامل شرکت ملی فوالد با بیان اینکه رویکرد ما از خام فروشی 
تغییر کرده، گفت: در یک دهه گذشته ظرفیت سازی و تولید فوالد 
در کشور به حدود دو برابر افزایش پیدا کرده و در حوزه های متعدد 

دست از واردات برداشته و به یک صادرکننده تبدیل شده ایم.
وی با اشاره به آسیب رساندن قطعی برق به صنعت فوالد 
در ایامی از سال، اظهار کرد: در حال حاضر مواردی مانند 
زیرساخت های ریلی یا نیروگاهی نیازمند سرمایه گذاری چند 
هزار میلیاردی است و در حوزه گاز نیز با شرایطی مواجهیم که 
به پاشنه آشیل فوالد تبدیل شده و الزم است در این زمینه ها 

سرمایه گذاری شود.
وی اضافه کرد: زنجیره تولید در دنیا با تغییراتی اساسی مواجه 
است و به طور مثال سهم کوره بلند که در حال حاضر عمده 
ظرفیت ها را به خود اختصاص داده، در سال های آینده به سمت 

کوره قوسی افزایش پیدا خواهد کرد.

 در سال1400حدود 4.6 میلیون گیگاژول در مصرف انرژی شرکت صرفه جویی شده است

به عنوان اولین طرح از طرح های هفتگانه فوالدسازی با تکنولوژی ایرانی صورت گرفت؛

رئیس گروه فنی انرژی و سیاالت:

برقراری موفقیت آمیز نخستین قوس الکتریکی کوره فوالدسازی شرکت فوالد سفیددشت 

نخستین قوس الکتریکی در واحد فوالدسازی شرکت 
فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری به عنوان 
ح های هفتگانه فوالدسازی کشور  ح از طر اولین طر

با تکنولوژی ایرانی برقرار شد.
محمود ارباب زاده، مدیرعامل شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و 
بختیاری، با اعالم این خبر گفت: در آستانه فرارسیدن ایام دهه مبارک 
فجر انقالب اسالمی و در شامگاه زمستانی پنجم بهمن ماه سال 1401، 
نخستین قوس الکتریکی کوره قوس فوالدسازی این شرکت به عنوان 
ح های هفت گانه فوالدی کشور برای اولین بار با  اولین واحد از طر
تکنولوژی، مهندسی، طراحی، تأمین و اجرای متخصصان داخل کشور 

انجام گرفت.
وی تصریح کرد: این دستاورد ارزشمند با حمایت ها و سرمایه گذاری های 
شرکت فوالد مبارکه، ایمیدرو  و  همت بلند مدیریت و کارکنان این شرکت 

و پیمانکاران کنسرسیوم پروژه در فاز اول راه اندازی واحد فوالدسازی 
محقق و باعث شد امیدی دیگر  در صنعت فوالد کشور و جامعه ایران 

اسالمی جوانه زند.
ارباب زاده در خصوص اهمیت این دستاورد خاطرنشان کرد: شروع 
موفقیت آمیز کوره قوس واحد فوالدسازی در این فاز و پس از آن در 
فاز دوم راه اندازی واحدهای ریخته گری و کوره LF و سایر بخش های 
مربوطه می تواند در افزایش سودآوری شرکت، تولید محصول جدید، 
اشتغال زایی، ارزش افزوده محصول تولیدی و ایجاد تنوع محصول نقش 

بسزایی داشته باشد.
وی در خصوص ظرفیت و توانمندی های این واحد فوالدسازی 
اظهار کرد: پس از کامل شدن واحد فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
فوالد سفیددشت امکان تولید ۸00 هزار تن محصول تختال از ماشین 
ریخته گری تختال و در آینده امکان تولید بیلت میسر خواهد شد و حدود 

یک میلیون تن تختال و بیلت به ظرفیت تولید گروه فوالد مبارکه افزوده 
خواهد شد.

نظر  از  کرد:  خاطرنشان  سفیددشت  فوالد  شرکت  مدیرعامل 
اشتغال زایی، با راه اندازی کامل این بخش حدود ۷00 نفر به طور مستقیم 
در قالب پیمانکاری در شرکت مشغول به کار می شوند. عالوه بر این به طور 

غیرمستقیم نیز فرصت های شغلی دیگری ایجاد خواهد شد.
وی در بخش پایانی سخنان خود از حمایت های مدیریت ارشد شرکت 
فوالد مبارکه، سازمان ایمیدرو، پیمانکاران کنسرسیوم و پیمانکاران 
اجرایی پروژه و همچنین از تالش و همت بلند کارکنان شرکت فوالد 
سفیددشت در به ثمر رسیدن این فاز واحد فوالدسازی قدردانی نمود 
و اظهار امیدواری کرد در ادامه این حمایت ها و همدلی ها در بهار سال 
آینده، شاهد راه اندازی کامل واحد فوالدسازی و ریخته گری مداوم این 

شرکت باشیم.

در تقویم رویدادهای فوالد مبارکه از 8 بهمن ماه 
با عنوان »سالروز دریافت گواهینامه استاندارد و 

مدیریت انرژی در فوالد مبارکه« یاد شده است.
خبرنگار فوالد به همین بهانه به سراغ عبدالرسول احمدی رئیس گروه 
فنی انرژی و سیاالت این شرکت رفته است تا ضمن گفت وگو با ایشان شما 
خوانندگان محترم را با شرایط مصرف انرژی در فوالد مبارکه بیشتر آشنا 

نماید. با ما همراه باشید.
به عنوان سؤال نخست بفرمایید اساسًا هدف فوالد مبارکه 

از سرمایه گذاری در حوزه استانداردسازی مصارف و اخذ این 
گواهینامه چه بوده است؟

هدف از استقرار استاندارد مدیریت انرژی ISO 50001 توانمندسازی 
سازمان ها برای استقرار سیستم ها و فرایندهای الزم برای بهبود عملکرد 
انرژی شامل بازدهی، کاربری و مصرف انرژی است. اجرای این استاندارد 
به منظور هدایت سازمان برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، هزینه 
انرژی و دیگر موارد تأثیرگذار بر محیط زیست از طریق مدیریت نظام مند 
انرژی صورت می گیرد. این استاندارد در تمامی سازمان ها صرف نظر از 
نوع، اندازه و شرایط جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی کاربرد دارد. این 
استاندارد الزامات یک سیستم مدیریت انرژی را برای تدوین و ایجاد یک 
خط مشی انرژی، تدوین اهداف کالن و ُخرد و طرح های اقدامات مربوط 
به آن مشخص می کند که دربردارنده الزامات قانونی و اطالعات مربوط به 

استفاده های بارز انرژی است.
رویکرد مدیریت فوالد مبارکه در خصوص مدیریت انرژی 

چگونه است؟
 مدیریت انرژی از دیرباز در شرکت فوالد مبارکه مورد توجه جدی قرار 
داشته است و سابقه آن به سال ۷۷ برمی گردد. در این سال در راستای 
استراتژی های کالن بهینه سازی مصرف انرژی و توسعه پایدار در سطح 

کشور، کمیته عالی انرژی با ریاست معاون بهره برداری و عضویت مدیران 
واحدهای مرتبط تشکیل شد. اهداف این کمیته، سیاست گذاری 
در جهت تأمین انرژی مطمئن برای حال و آینده شرکت، برنامه ریزی 
جهت رساندن شاخص های مصرف انرژی به استانداردهای جهانی در 
مقایسه با رقبا و بهینه سازی مصرف انرژی برای کاهش قیمت تمام شده 
محصول و حفظ شاخص های زیست محیطی و استقرار نظام مدیریت 

انرژی بوده است.
در واقع با استفاده از سیستم مدیریت انرژی که در حال حاضر مبتنی 
بر استاندارد ISO50001:2018 است، اهداف صرفه جویی انرژی، 
اولویت بندی پروژه های صرفه جویی، مالحظات خرید مواد اولیه و 
تجهیزات انرژی بر و بررسی عملکرد انرژی، پایش مصارف و ترسیم  اهداف 

و خطوط مبنا مطابق با الزامات این سیستم انجام می گیرد.
در فوالد مبارکه جایگاه انرژی چگونه است؟

در شرکت فوالد مبارکه حدود 10 درصد هزینه های تولید مربوط به انرژی 
است که با توجه به محدودیت های مصرف برق و گاز و همچنین اثرات 
زیست محیطی مصرف انرژی، لزوم وجود سیستمی نظام مند برای 
صرفه جویی انرژی بیش ازپیش نمایان می گردد. در این راستا مدیریت 
شرکت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و احداث نیروگاه خورشیدی را 

در دستور کار قرار داده است.
به منظور صرفه جویی در این حوزه چه اقداماتی انجام 

شده است؟
طبق معیارهای استاندارد مدیریت انرژی و بر اساس پروژه های 
صرفه جویی انرژی در سال گذشته )1400(، حدود 4.6 میلیون گیگاژول 
در مصرف انرژی شرکت صرفه جویی شده است. از مهم ترین پروژه های 
صرفه جویی انرژی در شرکت فوالد مبارکه می توان به پروژه بازیافت انرژی 
با استفاده از بویلر بازیافت حرارت در نیروگاه فوالد مبارکه اشاره کرد که 

بزرگ ترین پروژه مستقیم مربوط به مدیریت انرژی و محیط زیست در این 
شرکت است و با انجام آن از حرارت اتالفی دودکش نیروگاه گازی جهت 
تولید بخار و مصرف آن در نیروگاه بخار شرکت استفاده می شود. انجام 
این پروژه به صرفه جویی بیش از 12 هزار نرمال مترمکعب گاز طبیعی در 
کسید  ساعت منجر شده است. این پروژه به دلیل کاهش انتشار گاز دی ا
کربن، در سایت کنوانسیون تغییر آب وهوای سازمان ملل متحد در قالب 
ک( درج گردیده و می تواند بخشی از  طرح CDM )مکانیسم توسعه پا

کسید کربن را پوشش دهد. تعهد کشورمان جهت کاهش انتشار دی ا
مهم ترین پروژه های توسعه ای فوالد مبارکه در حوزه انرژی 

کدام ا ند؟
در حال حاضر، فوالد مبارکه در حوزه انرژی، پروژه های مهمی را در دست 
بررسی و اقدام دارد که عمده ترین آن ها عبارت اند از: احداث نیروگاه 914 
مگاواتی راندمان باال )60درصد(؛ احداث نیروگاه خورشیدی 600 مگاوات 
که آیین کلنگ زنی آن در روزهای اخیر انجام شد؛ توسعه ریکوپراتورهای 
6 واحد احیا مستقیم به منظور افزایش تولید و کاهش مصارف ویژه 
انرژی؛ احداث نیروگاه بادی 200 مگاوات؛ مطالعه و احداث توربین های 

انبساطی به منظور تولید برق در ایستگاه های تقلیل فشار گاز.
به عنوان سؤال آخر بفرمایید راهبرد کالن فوالد مبارکه در 

این حوزه چگونه است؟
کید شد، شرکت فوالد مبارکه به دلیل تعهداتی که در  همان گونه که تأ
قبال جامعه بر عهده خود می داند و با توجه به اینکه بخشی از قیمت 
تمام شده محصول مربوط به انرژی است، همواره در تالش بوده که با 
تعریف پروژه های مختلف و سرمایه گذاری در این حوزه با کمترین میزان 
مصرف انرژی به کار تولید و خلق ارزش برای جامعه همت گمارد؛ ازاین رو 
در بسیاری پروژه ها ازجمله احداث نیروگاه خورشیدی و افزایش دوبرابری 

ظرفیت کشور در این حوزه پیشگام شده است.

برگزاری جلسه هم اندیشی با پیمانکاران مجتمع فوالد سبا
نظارت  و  رؤسا  مدیریت،  هم اندیشی  جلسه 
شرکت های مجتمع فوالد سبا با نمایندگان بیش 
از پنجاه شرکت پیمانکاری فعال در این ناحیه، 
روز یکشنبه دوم بهمن ماه با حضور نماینده اداره تعاون کار و رفاه 
اجتماعی، رئیس و کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی شهرستان 

در سالن اجتماعات سبا برگزار شد.
در این جلسه محمود محمدی فشارکی مدیر مجتمع فوالد سبا ضمن 
خیرمقدم به حاضران در جلسه و تشریح دستاوردهای جدید فوالد سبا 
دستاوردهای کمی و کیفی محصوالت این مجتمع را مرهون زحمات 

همه همکاران و پیمانکاران دانست و از زحمات آن ها قدردانی کرد.

در ادامه رئیس سازمان تأمین اجتماعی و بازرس اداره کار در خصوص 
قوانین سازمان تأمین اجتماعی و قوانین کار ایراد سخن و بر اهمیت 
اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، صدور احکام حقوقی و ارائه مستندات 
به کارکنان، انجام معاینات بدو استخدام و دوره ای و اطالع رسانی توسط 

کید کردند. پیمانکاران تأ
کی است در ادامه این جلسه به مدت دو ساعت به صورت  این گزارش حا
پرسش و پاسخ به سؤاالت همکاران پیمانکار در خصوص مشاغل 
سخت و زیان آور، قوانین و شرایط بازنشستگی، قراردادهای مکانیسم 
استیجاری، مدت قرارداد، سن بازنشستگی، ازکارافتادگی حق بیمه و 

مسائل بهداشتی، روانی و ایمنی پاسخ داده شد.

خبر  کوتاه

 از مهم ترین پروژه هـای صرفه جویی انرژی 
در شـرکت فـوالد مبارکـه می تـوان بـه پـروژه 
بازیافت انرژی با اسـتفاده از بویلـر بازیافت 
حرارت در نیروگاه فوالد مبارکه اشاره کرد که 
بزرگ ترین پروژه مستقیم مربوط به مدیریت 
انرژی و محیط زیسـت در این شرکت است 
و بـا انجـام آن از حـرارت اتالفـی دودکـش 
نیـروگاه گازی جهـت تولیـد بخـار و مصـرف 
آن در نیروگاه بخار شـرکت اسـتفاده می شـود
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فوالدسازان ترکیه با ظرفیت تولید پایینی مشغول تولید هستند، زیرا 
تقاضای فوالد صادراتی مطلوب نیست. تورم باالی بازار و رکود تقاضای 
صادراتی موجب شد نرخ بهره وری کارخانه ها ماه های اخیر در ترکیه 
زیر ۵۰ درصد باشد. هزینه باالی تأمین انرژی نیز دلیل دیگر پایین آمدن 
حاشیه سود کارخانه ها بوده است. تقاضای میلگرد صادراتی ترکیه با 
آغاز سال ۲۰۲۳ نیز هنوز پایین است ازاین رو کارخانه ها با ظرفیت کم 
تولید می کنند تا ضررهای احتمالی را کاهش دهند.

تولید فوالد چین طی سال ۲۰۲۲ یک میلیارد و ۱۳ میلیون تن به ثبت رسید 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد افت ۲.۱ درصدی )۲۱ میلیون و 
7۳۰ هزار تن( بود. این در حالی است که میزان تولید بزرگ ترین فوالدساز 
جهان، طی دسامبر ۲۰۲۲ با کاهش ۹.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه 
سال ۲۰۲۱ به 77 میلیون و ۸۹۰ هزار تن رسید. تولید آهن خام چین نیز  
طی سال ۲۰۲۲ با کاهش ۶ میلیون و ۹7۰ هزار تنی)۰.۸ درصدی( نسبت 
به سال ۲۰۲۱ میالدی به ۸۶۳ میلیون و ۸۳۰ هزار تن رسید.

 خـبـــرگــروه فوالد مبارکه    

ترکیه رکودتقاضایصادراتیوظرفیتتولیدپایینفوالددر کاهش2.۱درصدیتولیدفوالدچیندرسال2۰22

مدیــر بهره بــرداری شــرکت فــوالد امیرکبیــر کاشــان 
از ثبــت رکــورد تولیــد ماهانــه خــط اسیدشــویی بــه 
میــزان ۲4 هــزار و 6۹۲ تــن ورق اسیدشویی شــده 
در دی مــاه ســال جــاری خبــر داد و گفــت: رکــورد قبلــی ایــن واحــد 
مربــوط بــه بهمن مــاه ســال 1400 و بــه میــزان ۲4 هــزار و 671 تــن 

بــوده اســت.
حمیدرضــا فضل اللهــی تحقــق ایــن دســتاورد مهــم را بــه خانــواده 
بزرگ فــوالد امیرکبیر کاشــان و ذی نفعان تبریــک گفت و افــزود: ثبت 
این رکورد ارزشــمند در ســال »تولیــد؛ دانش بنیــان؛ اشــتغال آفرین« 
در ســایه الطــاف الهــی، برنامه ریزی هــای دقیــق و هوشــمندانه 
کارکنــان واحدهــای تولیــد و  مدیریــت و همــت و تــالش تمــام 
پشــتیبانی به ویــژه پوالدمــردان واحــد اسیدشــویی بــه دســت آمــده 

اســت.
وی ابــراز امیــدواری کــرد در پرتــو عنایــت حق تعالــی و بــا تــالش همــه 
همــکاران، رونــد افزایــش تولیــد شــرکت تــداوم یابــد و همچنــان 
در مســیر تعالــی و بهبــود گام برداریــم و شــاهد دســتاوردهای 

چشــمگیرتری در شــرکت باشــیم.

ثبت رکورد جدید تولید در خط اسیدشویی شرکت امیرکبیر کاشان

فوالد سنگان شرکت برتر منطقه در زمینه 

مسئولیت های اجتماعی

شرکت فوالد سنگان در زمینه مسئولیت های اجتماعی 
شرکت برتر منطقه است و در ادامه نیز به تعهد خود در حوزه 
مسئولیت های اجتماعی و کمک به زیرساخت های منطقه 
واقف است. این تعهد، مسئولیت پذیری، برنامه ریزی دقیق 
و اقدامات اجرایی متنوع و اثرگذار باعث شد تا شرکت فوالد 
سنگان گواهی نامه برتر و تندیس پالتین از چهارمین جایزه 

ملی مسئولیت های اجتماعی کشور را کسب نماید.
حمید محمدی رفیع، معاون توسعه سرمایه های انسانی فوالد 
سنگان در یادداشت خود در زمینه مسئولیت های اجتماعی 
شرکت به تبیین فعالیت های فوالد سنگان در این زمینه 

پرداخته است. 
مسئولیت های اجتماعی بخشی از رسالت شرکت هاست. 
شرکت های فعال در حوزه های مختلف همواره با شناسایی 
زمینه های مختلف، نسبت به ذینفعان خدمات متنوعی ارائه 
می دهند. در حوزه مسئولیت های اجتماعی عملکرد شرکت 
برای ذینفعان خارجی اعم از مشتریان، تأمین کنندگان، جامعه 
پیرامونی و ... و برای ذینفعان داخلی شامل کارکنان شرکت و 
خانواده ها بسیار خوب بوده و در این زمینه اقدامات خوب و 

شایسته ای صورت گرفته است.
طرح خانواده آرمانی فوالد سنگان به عنوان یک امر کلی، تعهد 
به مسئولیت های اجتماعی در برابر  ذی نفعان داخلی را زیر چتر 

خود درآورده است. 
در شرکت فوالد سنگان در زمینه نظام جبران خدمت، در بخش 
حقوق و مزایا و رفاه پرسنل نیز تالش های خوبی صورت گرفت که 
به ثمر نشسته است. این نظام جبران خدمت برگرفته از قوانین 
باالدستی، تصمیم ها و سیاست گذاری های درون سازمانی است. 
در این راستا حقوق و مزایای پرسنل مشخص شده و هرکدام از 
پرسنل بر اساس تحصیالت و مهارت هایی که کسب نموده اند 
و یا مهارت هایی که در سازمان می توانند به آن برسند، ارزشیابی 
می شوند و بر این اساس حقوق مزایای آن ها مشخص می شود. 
از طرفی ایجاد و استقرار طرح طبقه بندی مشاغل که از افتخارات 
این شرکت است در مدت زمان کوتاهی به سرانجام رسید. این 
دو طرح، زمینه رقابت سالم، میل به آموزش و افزایش بهره وری 

کارکنان را تقویت می نماید.
ح جامع رفاه کارکنان که می تواند  در زمینه رفاه کارکنان، طر
خانواده آرمانی ما را در این مسیر به اهداف خودش برساند 
پایه گذاری شد. در این راستا در سال گذشته اقدامات مختلفی 
صورت گرفت و موفق شدیم به منظور استقرار نظام سالمت 
جسم و روان، مرکز توسعه جسم و روان شرکت فوالد سنگان را 
در شهر خواف راه اندازی نماییم. این مرکز در زمینه های مختلف 
پزشکی، روانشناسی، مشاوره خانواده و …. به کارکنان شرکت و 
خانواده های آن ها و نیز سایر شهروندان خدمت رسانی می کند.

 تأسیس مرکز ارتقای توسعه ورزش با همکاری باشگاه فوالد مبارکه 
سپاهان، بخشی از خدمات ارائه شده و برنامه اجرایی شرکت در 

توسعه زیرساخت های ورزشی و سالمت منطقه است.
در زمینه توجه به رفاه کارکنان، در ارائه تسهیالت اقدامات خوبی 
صورت گرفته است و با بهره گیری از توانمندی بانک های منطقه 
نسبت به ارائه تسهیالت با کارمزد پایین و نیز فروش لوازم خانگی 
با کارمزد کم اقدام شد. با این اقدام توانستیم در راستای تقویت 

اقتصاد خانواده های کارکنان  گام مؤثری برداریم.
به منظور برقراری ارتباط بهینه بین کارکنان و خانواده های آن ها، 
و نیز افزایش همدلی و هم زبانی، در سال گذشته طرح اردوهای 
خانوادگی ارائه و با هماهنگی های الزم، نسبت به اجرای آن اقدام 
نمودیم. در این راستا فضاهای تفریحی برای خانواده ها در نظر 
گرفته شد و به منظور ایجاد فرهنگ سفر بین خانواده ها، همکاری 
خود را با شرکت های معتبر شروع نمودیم و نسبت به ارائه خدمات 
رفاهی مسافرتی به کارکنان و خانواده های آن ها اقدام شد. در 
حوزه روابط کار و سالمت پرسنل نیز اقدامات شایسته ای صورت 
گرفت و با استقرار نظام جامع نظرسنجی از پرسنل، رضایت 

کثری را شاهد بودیم. حدا
توجه به  سالمت جسمی و روحی کارکنان از دیگر افتخارات شرکت 
فوالد سنگان است که در همین راستا دریافت تندیس صنعت 
سالمت محور نشان دهنده تالش این شرکت در این مسیر است. 
در رابطه با اقدامات زیست محیطی به عنوان یک رسالت مهم 
در فوالد سنگان نیز شرکت موفق به دریافت گواهی نامه ایزوی 

بهداشت و محیط از شرکت DQS شده است.
شرکت فوالد سنگان در حوزه HSE همواره در حال تالش است 
که سالمت کارکنان را تضمین نموده و امیدواریم با رصد آنالین 
سالمت کارکنان به وسیله تجهیزات پزشکی که در اختیار آن ها و 
خانواده هایشان قرار داده ایم بتوانیم سالمتی را به خانواده های 
کارکنان شرکت ارزانی داریم. در این خصوص دستگاه های ویژه 
تست فشارخون، قند خون، ضربان قلب و … در اختیار همکاران 
قرار داده شده است و به کمک نرم افزار پایش سالمت آنالین 
به صورت مداوم شرایط جسمانی همکاران و خانواده های آن ها 
مورد رصد و پایش قرار می گیرد و در کمترین زمان، مشاوره های 
پزشکی مناسب توسط پزشکان به همکاران و خانواده های 

آن ها ارائه می گردد.
همچنین در راستای توجه به  سالمت کارکنان، ساخت گلخانه 
ویژه در سال آتی به پایان می رسد که در فضای سخت صنعتی این 
مهم به بار خواهد نشست. موضوع قابل توجه آن است که، این 
گلخانه از ضایعات تولیدشده ساخته شده و می تواند به عنوان یک 

الگوی سالم و مهم به جامعه صنعت کشور ارائه شود.

معاون توسعه سرمایه های انسانی فوالد سنگان:

یافت گواهی نامه سطح تالشگران  در
بهره وری ایمیدرو توسط فوالدسنگ مبارکه

IMI-100 افتخارآفرینی هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان در رتبه بندی

به گزارش روابط عمومی شرکت فوالدسنگ مبارکه، 
در جریان برگزاری نهمین همایش جایزه بهره وری 
معادن و صنایع معدنی توسط ایمیدرو، شرکت 
فوالدسنگ مبارکه گواهی نامه سطح »تالشگران بهره وری« را 

دریافت کرد.
ــل شــرکت فــوالد  ــان، مدیرعام ــرداد فقیهی در همیــن خصــوص، مه
ســنگ مبارکــه، اظهــار کــرد: گواهی نامــه بهــره وری معــادن و صنایــع 
معدنی ایران از ســوی ایمیدرو به عنوان یک الگــوی بومی در بخش 
معدن و صنایــع معدنی و بــا هدف حفظ بهبود مســتمر بهــره وری و 

تعالــی شــرکت های معدنــی اهــدا می شــود.
وی افزود: شرکت فوالدسنگ مبارکه در راستای تعالی و ارزش آفرینی 
ذی نفعان در مسیر ارزیابی و رقابت با شرکت های معدنی توانست 
با تالش کارکنان در جهت افزایش بهره وری، موفق به کسب این 

گواهی نامه شود.
مدیرعامل شرکت فوالدسنگ مبارکه با اشاره به جایگاه شرکت های 
صنعتی، معدنی در توسعه اقتصادی کشور، گفت: امیدواریم با ارتقای 
بهره وری سازمانی، توانمندی های خود را در جهت اهداف شرکت به 

کار گیریم و همواره در مسیر رشد و تعالی گام برداریم.

هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان یکی از شرکت های 
گروه فوالد مبارکه در رتبه بندی )IMI-100( با کسب 
رتبه اول شرکت های گروه خدمات بازرگانی و جایگاه 

هفتادونهم در بین ۵00 شرکت برتر ایران افتخارآفرین شد.
در  نقش جهان،  فوالد  آتیه  هلدینگ  عمومی  روابط  گزارش  به 
بیست و پنجمین همایش IMI-100 که با حضور قائم مقام وزیر صمت، 
رئیس هیئت عامل ایمیدرو، مدیران عالی رتبه کشوری و نمایندگان 
یک صد شرکت برتر اقتصادی و صنعتی کشور در سالن همایش های 
بین المللی صداوسیما برگزار شد، هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان رتبه 
اول شرکت های گروه خدمات بازرگانی از نظر شاخص فروش و جایگاه 
هفتادونهم شدر بین ۵00 شرکت برتر ایران از نظر درآمد فروش را به خود 

اختصاص داد.
احمد سعیدبخش، مدیرعامل هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان، در 
پی کسب رتبه اول از نظر شاخص فروش در گروه خدمات بازرگانی در 
همایش رتبه بندی شرکت های برتر ایران IMI-100  اظهار کرد: با توجه 

به اینکه سودآوری مطمئن و پایدار دغدغه کارکنان هلدینگ آتیه فوالد 
نقش جهان است، پروژه های آتی این شرکت می توانند تأثیر قابل توجهی 

در این زمینه داشته باشند.
وی اضافه کرد: افتخاری که امروز به دست آمد حاصل کار گروهی، حسن 
، پیگیری مداوم و تالش صادقانه همه عزیزان ما در شرکت های  نظر

هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان است.
مدیرعامل هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان گفت: سیر کاهشی 
قیمت فوالد یکی از مهم ترین چالش های هلدینگ آتیه فوالد 
نقش جهان در سال گذشته و امسال بوده، ولی با تالش همکاران 
ما فعالیت های زیادی انجام شد تا در مجموع اقدامات تولیدی، 
بازرگانی، خدماتی و سرمایه گذاری، از نظر سوددهی، شرکت را در 

حاشیه امن نگه داریم.
سعیدبخش افزود: رضایت مشتری یکی از نکات مهمی است که در دستور 
کار همه شرکت های گروه قرار دارد و به خصوص شرکت های خدماتی نیز در 
این راستا توزیع عادالنه محصوالت فوالد مبارکه را در بین تولیدکنندگان 

یکی از مهم ترین وظایف خود می دانند که در نتیجه، رضایت باالی 
مشتریان رقم خورده است.

وی خاطرنشان کرد: صنعت فوالد و به تبع آن، هلدینگ آتیه فوالد 
نقش جهان، بحران های زیادی را در سال 1400 و 1401 پشت سر گذاشته و 
امیدواریم با رونق بازار، شاهد نقش آفرینی مؤثرتر این گروه بزرگ صنعتی در 
اقتصاد و صنعت کشور باشیم که در همین راستا کارخانه در حال ساخت 
ک و همچنین خرید کارخانه لوله سازی اسپیرال و کارخانه  لوله سازی پارتا
تولید بنتونیت می توانند تأثیر زیادی در سودآوری مطمئن و پایدار برای 

سهام داران عزیزمان داشته باشند.
سـعیدبخش تصریـح کرد: فـوالد تـاراز نیـز که در سـال گذشـته بـه خاطر 
فراز و نشـیب هایی که در بازار جهانی فـوالد به وجود آمـد دچار چالش 
شـده بود، در سـال آینده با تکمیل طرح هـای توسـعه اش به وضعیتی 
مطلوب و درخشـان خواهد رسـید تا در مجموع شـاهد رضایت بیشـتر 
همـه ذی نفعـان گـروه آتیـه فـوالد نقش جهـان در سـال های آینـده 

باشـیم.

مهردادفقیهیان
مدیرعاملشرکتفوالدسنگمبارکه
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       بـــــــــــــــازار

چشمامیدسرمایهگذارانایاالتمتحدهبهاروپا

خبــــــــــــــــر    

شرکت های بزرگ سرمایه گذاری ایاالت متحده در حال بررسی 
سرمایه گذاری در اروپا هستند، زیرا اقدامات شدید ضد کووید و 
تنش های ژئوپلیتیک فزاینده آن ها را وادار کرده تا تالش خود را برای 
رشد در خارج از چین دو برابر کنند. این صندوق ها، مثل کپیتال گروپ، 
ک در حال برنامه ریزی  جی پی مورگان، تی روئی پرایس گروپ و بلک را
برای توسعه دفاتر قدیمی خود در اروپا هستند. اروپا همچنان بزرگ ترین 
بازار نهادی و عمده فروشی خارج از ایاالت متحده است.

خبر کوتاه

آسیا کاهشدماوافزایشتقاضایLNGدر

موج آب وهوای سرد و یخبندان در آسیا احتماًال تقاضای انرژی 
کره جنوبی و ژاپن، سه  در این قاره را افزایش می دهد. چین، 
که بار سنگین سرما را متحمل شده اند، همگی در  کشوری 
کل قراردادهای  واردات انرژی پیشرو هستند. چین، ۴۰ درصد از 
کره جنوبی، سومین  بلندمدت LNG را به خود اختصاص داده و 
واردکننده بزرگ LNG در جهان پس از ژاپن و چین، ممکن است 
به افزایش خرید خود در بحبوحه فصل سرما نیاز داشته باشد.
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شرکت فوالد هرمزگان در دومین کنفرانس و ششمین 
ارزیابی ملی تحول دیجیتال، موفق به کسب تندیس 

برنزین سطح 3 زبدگی دیجیتال شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان، در دومین کنفرانس و 
ششمین ارزیابی ملی تحول دیجیتال که با حضور شرکت های فعال در 
این حوزه و معرفی شرکت های برتر در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 
برگزار شد، تندیس برنزین سطح سه زبدگی دیجیتال به شرکت فوالد 
هرمزگان به دلیل حرکت به سمت تحول دیجیتال و اقدامات صورت 

گرفته اختصاص یافت.

مدیرعامل فوالد هرمزگان گفت تصریح کرد:
ضرورت حرکت به سمت تحول دیجیتال و انقالب صنعتی 

چهارم

درپی کسب این موفقیت عطااهلل معروفخانی مدیرعامل شرکت فوالد 
هرمزگان با بیان این که حرکت به سمت تحول دیجیتال و انقالب صنعتی 
چهارم از ضروریات و راهبردهای اساسی برای بقای هر شرکت است، 
بیان کرد: حرکت صنایع پیشرو در سطح دنیا به سمت انقالب صنعتی 
چهارم از چندین سال قبل آغاز شده است. در کشور ما نیز شرکت های 
بزرگ به صورت جدی این رویکرد را دنبال می کنند. فوالد هرمزگان نیز 
از سه سال قبل، با توجه به حرکت صنایع پیشرو دنیا به سمت انقالب 
صنعتی چهارم با هدف ارتقای بهره وری کسب وکار در راستای ضرورت 

همگام بودن با این سیر پیشرفت، به کارگیری و استقرار رویکردهای تحول 
دیجیتال را یکی از اهداف اساسی خود قرار داده است.

وی افزود: در همین زمینه نقشه راه مدون به کارگیری اثربخش رویکرد 
تحول دیجیتال در فوالد هرمزگان تهیه شده و چندین پروژه ازجمله 
ایجاد پلتفرم تحول دیجیتال و پروژه های تحول در عملیات در دستور 
کار است. به منظور ارزیابی سطح بلوغ تحول دیجیتال و پایش روند 
رشد، فوالد هرمزگان در فرایند ارزیابی شرکت کرد و توانست تندیس 

برنزین را کسب کند.
وی خاطرنشان کرد: حضور مستمر در ارزیابی ملی تحول دیجیتال و رصد 
کردن تحوالت این حوزه از برنامه های اصلی شرکت است. عالوه بر این 
ک  شرکت فوالد هرمزگان با کسب تجربیات از دیگر شرکت ها و به اشترا
گذاشتن تجربیات، عزم خود را برای دست یابی به سطوح باالتری از 

تحول دیجیتال جزم نموده ایم.

معاون تکنولوژی و توسعه شرکت فوالد هرمزگان:
پیاده سازی تحول دیجیتال را در شرکت با جدیت دنبال 

می کنیم

معاون تکنولوژی و توسعه شرکت فوالد هرمزگان نیز دراین باره افزود: 
امروزه برای بقای کسب وکارها در فضای رقابتی، حرکت به سمت 
تحول دیجیتال یک الزام است و شرکت فوالد هرمزگان بر همین اساس 

پیاده سازی تحول دیجیتال در شرکت را با جدیت دنبال کرده است.

علیرضا کاظمی در گفت وگو با خبرنگار روابط عمومی در حاشیه دومین 
کنفرانس و ششمین ارزیابی ملی تحول دیجیتال بیان کرد: امروزه توجه 
به موضوع تحول دیجیتال برای شرکت های فوالدی و کسب وکارهای 
فعال در حوزه صنعت یک الزام است. تحول دیجیتال شرط بقای 
این کسب وکارها در فضای صنعت در آینده خواهد بود. درصورتی که 
سازمان ها به این موضوع در زمان مناسب توجه نداشته باشند، در 

دنیای آینده کسب وکار خود جایگاهی نخواهند داشت.
وی افزود: بر همین اساس فوالد هرمزگان برای مطابقت با الزامات روز 
و پایداری در آینده صنعت فوالد، از سه سال گذشته به صورت جدی 
موضوع تحول دیجیتال را در دستور کار داشته است و برای اینکه 
موضوعات مرتبط با این امر در زمان مناسب دنبال شوند، برنامه ریزی 
کرده است. معاون تکنولوژی و توسعه شرکت فوالد هرمزگان با بیان 
اینکه از ابعاد مختلفی به موضوع تحول دیجیتال پرداخته شده است، 
خاطرنشان کرد: موضوع تحول دیجیتال به صورت ویژه در ارتباط با 
فرهنگ سازمانی و کارکنان است و سرمایه های انسانی سازمان باید در 
این زمینه آموزش های الزم را دیده باشند. حتی برای جذب و افزایش 
شایستگی کارکنان موضوع تحول دیجیتال می باید در نظر گرفته شود و 
در مابقی موضوعات سازمان ازجمله استراتژی ها هم این مورد بایستی 

به صورت یکپارچه دیده شده و دنبال شود.
به گفته کاظمی در شرکت فوالد هرمزگان سه موضوع مرتبط با تحول 
دیجیتال به صورت هم زمان در حال اجراست؛ نخست تعریف و تدوین 
ره نگاشت تحول دیجیتال است که با تهیه آن، پروژه های آینده برمبنای 

تحول دیجیتال شکل می گیرند و تعریف می شوند. موضوع دوم تعریف 
کوسیستم کسب وکار برای پلتفرم هایی که قرار است در آن ها تحول  ا
دیجیتال معنا پیدا کنند و موضوع سوم در این رابطه، تعریف تعدادی 
پروژه به صورت پایلوت است که بتوانیم از نتایج و دستاوردهای آن ها 
در سطح و مقیاس عملیاتی، پروژه های اصلی سازمان را تعریف کنیم. 
برای دستیابی به این اهداف، باید زیرساخت های الزم فراهم شوند که 
این زیرساخت ها مانند موضوعات سیستمی، دریاچه داده در مدیریت 

فناوری اطالعات دنبال می شود.
وی اضافه کرد: در همین رابطه، یک پروژه پایلوت در حوزه لجستیک 
تعریف شد و در همین حال سال گذشته در شرکت فوالد هرمزگان 
نخستین همایش رویداد علم داده نیز برگزار گردید و توانستیم در 
همین راستا از موضوعات مرتبط با مباحث داده کاوی استفاده 
کنیم. امیدوار هستیم نتایج این رویداد بتواند در سایر حوزه ها نیز 

به کارگیری شود.
معاون تکنولوژی و توسعه شرکت فوالد هرمزگان در پایان با اشاره به 
برنامه های این شرکت در رابطه با تحول دیجیتال، عنوان کرد: در آینده 
موضوع فرهنگ سازمانی و آموزش کارکنان با سطح مناسب با استفاده 
از ابزار مناسب دیجیتالی برنامه ریزی شده است تا این رویکرد، پایه و 
ساختار الزم را برای پیشبرد اهداف تحول دیجیتال شکل دهد. امیدوار 
هستیم با همکاری و هماهنگی همه ارکان سازمان بتوانیم تحول 
دیجیتال را با جدیت و کیفیت مناسب دنبال کنیم و هدف این پروژه که 

افزایش بهره وری در سازمان است محقق شود.

فوالد هرمزگان تندیس برنزین سطح سه زبدگی دیجیتال را کسب کرد
افتخاری دیگر برای فوالد هرمزگان؛

IMI-100درخشش شرکت ایریسا در ارزیابی ملی تحول دیجیتال و همایش
کبر گل بو، مدیرعامل شرکت ایریسا از موفقیت های   ا
این شرکت در هفته اول بهمن ماه خبر داد و گفت: 
کسب تندیس برنزین سطح یک زبدگی دیجیتال 
و تقدیرنامه اهتمام به نوآوری دیجیتال برای محصول کارخانه 
هوشمند و همچنین قرار گرفتن در میان ۵00 شرکت برتر اقتصادی ایران 

ازجمله افتخارات اخیر این شرکت بوده است.
وی تصریح کرد: در ششمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال که در 
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد، شرکت ایریسا تندیس برنزین 
سطح یک زبدگی دیجیتال و تقدیرنامه اهتمام به نوآوری دیجیتال برای 

محصول کارخانه هوشمند را به خود اختصاص داد.
گل بو یادآور شد: مفهوم تحول دیجیتال، نیاز به یک نگاه همه جانبه به 
تمامی ابعاد کسب وکار دارد و تحول دیجیتال بیش از آنکه چالشی فناورانه 
برای سازمان ها باشد، چالشی انسانی است. این جمله نشان دهنده 
اهمیت منابع انسانی آموزش دیده برای ایجاد تحول دیجیتال است، 
ازاین رو مسئله منابع انسانی متخصص در سازمانی همچون ایریسا یکی 

از الزامات ایجاد تحول دیجیتال محسوب می شود.
مدیرعامل شرکت ایریسا درخصوص ششمین دوره ارزیابی ملی تحول 
دیجیتال اضافه کرد: ایریسا برای دومین سال متوالی خود را در معرض 
ارزیابی جایزه ملی تحول دیجیتال قرار داده تا به عنوان شرکتی پیشگام در 

این حوزه و با کسب بلوغ الزم پشتیبان صنعت کشور در این مسیر باشد.
وی تصریح کرد: مجموعه ایریسا طبق چشم انداز خود یعنی »مرجع 
فناوری اطالعات، ارتباطات و اتوماسیون صنعتی با رویکرد تحول 
دیجیتال«، نقشه راهی روشن را برای خود و مشتریانش برای رسیدن به 

سازمانی هوشمند ترسیم کرده است.
گل بو اظهار امیدواری کرد: همگام با تغییرات سریع تکنولوژی در حوزه 
هوشمندسازی و همگام کردن خود با آن، نقش خود را به خوبی ایفا کند 
و همواره شاهد سربلندی و شکوفایی صنعت کشور باشیم و چه افتخاری 

باالتر از این که قدمی اثربخش برای اعتالی کشورمان برداریم.
حضور شرکت ایریسا در میان ۵00 شرکت برتر اقتصادی ایران در همایش 
رتبه بندی شرکت های برتر ایران )IMI-100( از دیگر افتخارات این شرکت 
بود که مدیرعامل شرکت ایریسا به آن اشاره و اضافه کرد: در این همایش 
شرکت ایریسا جزو ۵ شرکت برتر از نظر رشد سریع بین صد شرکت چهارم 

قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در این همایش، بر اساس نتایج بیست و پنجمین 
سال رتبه بندی )IMI-100( و بر اساس اطالعات مالی 1400، شرکت 
ایریسا موفق به کسب رتبه ۳۳0 شد که نسبت به رتبه ۳6۵ سال قبل 

رشد چشمگیری را نشان می دهد.
گل بو معیار اصلی در انتخاب شرکت های برتر از نظر رشد سریع در بین صد 

شرکت چهارم را تغییر رتبه فروش شرکت های فهرست صد شرکت چهارم 
طی چهار سال اخیر معرفی کرد و افزود: فهرستی که بر اساس معیار اصلی 
فوق الذکر تهیه شده با توجه به معیارهای دیگری ازجمله وجود اطالعات 
شرکت در رتبه بندی IMI-100 برای حداقل ۳ سال اخیر، منفی نبودن 
تغییر رتبه فروش شرکت در سال اخیر و زیان ده نبودن شرکت، پاالیش 
شده و در مرحله پایانی پس از انجام مراحل فوق، فهرست به دست آمده 
توسط کمیته ای از خبرگان صنعت و محیط کسب و کار مورد بررسی قرار 
کثر ۵ شرکت که بهترین نتایج را کسب کرده بودند به عنوان  گرفته و حدا

شرکت های برتر از نظر رشد سریع شناسایی و معرفی گردیدند.
و  مقامات  حضور  با   IMI-100 رتبه بندی  همایش  است  گفتنی 
سیاست گذاران اقتصادی و صنعتی کشور، مدیران شرکت های برتر ایران 
و اساتید، متخصصان و خبرگان اقتصادی و صنعتی، روز ۳ بهمن ماه، 
توسط سازمان مدیریت صنعتی کشور، در مرکز همایش های بین المللی 
صداوسیما برگزار شد و طی آن شرکت های پیشرو، برتر از نظر رشد سریع، 

صادرات گرا و شرکت های برتر دارای رتبه های ویژه معرفی شدند.
مدیرعامل شرکت ایریسا کسب این افتخارات را به تک تک همکاران و 
ذی نفعان شرکت تبریک گفت و تصریح کند: دستاوردهای اخیر شرکت 
با تالش و همدلی همه کارکنان دانش محور ایریسا به عنوان سرمایه 
اصلی شرکت محقق شده است که صمیمانه از آن ها قدردانی می نمایم.

پتک و سندان صنعت فوالد 

در انتظار آتش کوره ها

صنعت فــوالد روزانــه حــدود 40 میلیون مترمکعــب گاز 
مصرف می کند که این میزان با محدودیت های ایجادشده به 
1۵ میلیون مترمکعب کاهش پیدا کرده است؛ یعنی گاز موردنیاز 
صنعت فوالد به حدود یک سوم رسیده است. قطع شدن گاز 
بــرای واحدهــای فــوالدی پیامدهــای مختلفــی را بــه همراه 
می آورد. یکی از پیامدهای آن تأثیر بر بازار است، به حدی که 
تعداد قابل توجهی از کارخانه های کوچک تعطیل شده اند، 

زیرا تولید آهن اسفنجی برای آن ها توجیه اقتصادی ندارد.
مصرف گاز صنایع ۲۰ درصد کل مصرف

دربــاره مصــرف گاز در صنعــت فــوالد و پیامدهــای قطع شــدن 
این ســوخت برای واحدهای فوالدی، زکریا نایبی مدیر تحقیق 
و توســعه شــرکت فوالد پردیــس آذربایجــان عنــوان کرد: یکــی از 
مهم ترین مشکالت کشور در زمینه مصرف انرژی، سوءمدیریت 
است؛ برای نمونه بر اساس آمار رسمی شرکت ملی گاز ایران، ۸0 
درصد مصرف گاز ایران به مصارف خانگی اختصاص دارد و این 
در حالی اســت کــه 20 درصــد آن را صنعــت و کارخانه هــا مصرف 

می کنند. 
پیامدهای قطعی گازبر فوالد

نایبی در ادامه خاطرنشان کرد: ما معتقد نیستیم که گاز خانگی را 
گر به بخش خانگی هشدار داده شود، این بخش  قطع کنند، اما ا
نیز به سمت مصرف درست گاز و صرفه جویی پیش خواهد رفت. 
بخش خانگی گاز را به درســتی مصــرف نمی کنــد و در این حوزه 
صرفه جویی سوخت صورت نمی گیرد، اما باوجود مصرف گاز در 
بخش صنعت شاهد این موضوع هستیم که به راحتی گاز و برق 
صنایع را قطع می کنند، گویی دیواری کوتاه تر از بخش صنایع در 
ایران وجود ندارد، این در حالی است که در سایر کشورها، اولویت 

نخست به تولید داده می شود.
آسیب های فنی به کارخانه

نایبی در پاسخ به این پرســش که محدودیت اعمال مصرف گاز 
در حوزه فوالد چه تأثیراتی برای شرکت ها و در دید کلی تر بر بازار به 
همراه خواهد داشت، گفت: تأثیرگذاری اعمال محدودیت های 
گانه مورد بررسی  گازی بر کارخانه ها و شرکت ها و بازار را باید جدا
قرار داد. از نظر فنی قطع شدن برق و گاز سبب اختالل در سیستم 
کــه خط تولیــد در کارخانه هــای فوالد  خط تولید می شــود، چرا
این گونه نیســت که بــا قطع یــک دکمه خــط تولیــد آن از حرکت 
بایستد و با روشن کردن آن خط به راه بیفتد. در خط تولید فوالد 
زمانی که خط تولید متوقف می شــود، باید تنظیمات آن دوباره 
گر  برقرار شــود تا خط آمــاده تولید شــود، این در حالی اســت که ا
دوباره با قطع شدن گاز روبه رو شود، این روال کل سیستم خط 
تولید را برهم خواهد زد. این روند در صورت ادامه دار شــدن، به 

خط تولید و کوره ها آسیب جدی وارد می کند.
نرسیدن به اهداف برنامه ریزی شده

وی در ادامــه با اشــاره به ســایر پیامدهای قطع شــدن گاز برای 
واحدهای فــوالدی عنــوان کرد: پیامــد دیگر قطع شــدن گاز به 
برنامه ریزی شــرکت ها بازمی گردد، به این معنا که یک شرکت به 
اهدافی که در 6 ماه یا یک سال برای خود ترسیم کرده، با توجه به 
کاهش تولید خود دست نخواهد یافت. البته واحدهایی که در 
بخش های مختلف زنجیره فوالد قرار دارند، از قطع شدن گاز به 
یک اندازه متضرر نخواهند شد، برای نمونه واحد کنسانتره سازی 
یا گندله ســازی مصرف گاز باالیی ندارند و گاز را بــرای گرمایش و 
کارهای جانبی به کار می گیرند. اما زمانی که واحد احیا مستقیم 
باشد و قصد تولید آهن اسفنجی را داشته باشند، گاز نه به عنوان 
ســوخت، بلکه به عنوان مواد اولیه موردنیاز قرار می گیرد و قطع 
شدن گاز به معنای قطع شدن شریان حیاتی واحد خواهد بود. 
به عبارتی در زنجیره تولید فوالد، مهم ترین بخشی که گاز باالیی 
مصرف می کند، واحد تولید آهن اسفنجی است که با قطع شدن 

این شریان حیاتی، بیشتر تولید این واحدها متوقف می شود. 
افزایش قیمت هایی که روند نزولی نمی گیرند

کید کرد: پیامــد نهایی قطع شــدن گاز به بازار  نایبــی در ادامه تأ
ختــم می شــود کــه کمبــود تولیــد ســبب افزایــش تقاضــا و گران 
شــدن محصــوالت نهایــی در بــازار می شــود. موضوعــی کــه در 
زمینه پیامدهــای بــازار روی می دهد، آن اســت که پــس از آنکه 
محدودیت های گاز برداشــته شــود، افزایش قیمت هایی که به 
این دلیل روی داده، روند کاهشــی پیدا نمی کند و این در حالی 
است که قیمت ها در بازار به اندازه ای افزایش یافته که روند تولید 
را مختل کرده است. در این بازار برخی تولیدکنندگان منتظرند 

تا بازار به یک ثبات نسبی برسد تا خرید و فروشی انجام بدهند. 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا واحدهای فوالدی از سوخت 
مــازوت نیز اســتفاده می کننــد، گفــت: مشــعل های واحدهای 
فوالدی بر اساس گازسوز طراحی شده اند و نمی توانند از مازوت 
اســتفاده کنند. مشــعل های مازوت ســوز مخصوص هستند و 
با توجه به این موضوع که مازوت در زمســتان یــخ می زند، برای 

واحدهای فوالدی کاربردی ندارد.
منبع: دنیای اقتصاد، سارا اصغری
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شکل 1- کاهش انتشار گازهای گلخانه ای برای فناوری های مختلف فوالدسازی.

. .شکل 2- فرایند تولید بیوچار به عنوان زغال سبز شکل 3- طرح واره ای از فوالدسازی مبتنی بر بیوچار

 مفهوم »فوالد کربن خنثی« به چشم انداز اصلی  
ً
اخیرا

صنعت فوالد به عنوان یکی از بزرگ ترین صنعت های 
آالینده جهان تبدیل شده است. در سال های اخیر، 
ایده استفاده از هیدروژن به عنوان گزینه ای امیدوارکننده برای 
تولیدکنندگان فوالد مطرح شده است. بااین حال، محدودیت های 
هیدروژن سبب شده گزینه های دیگری نیز به عنوان رقیب برای 

کربن زدایی از صنعت فوالد مورد بررسی قرار گیرند.
گزارش ها نشان داد که حدود ۷0 درصد از تولید فوالد جهان به واسطه 
زغال سنگ انجام می گیرد. ازاین رو، تولید آهن خام سبز می تواند یک 
راهکار نویدبخش در سوق یافتن صنعت فوالد به سمت مفهوم فوالد 
کربن خنثی باشد. بااین حال، حصول محصول فوالدی کربن خنثی 
به ویژه در صنعت فوالد چندان ارزان نیست و پیش بینی می شود که 
استفاده از راهکارهای سبز در طوالنی مدت بتواند کاهش هزینه ها را به 

دنبال داشته باشد.
در واقع، صنعت کنونی فوالد به شدت به زغال سنگ وابسته است و 
استفاده از آهن خام سبز می تواند راهکاری مؤثر در راستای کربن زدایی 
صنعت فوالد باشد. یکی از گزینه هایی که اخیرًا بسیاری از تولیدکنندگان 
فوالد برای جایگزینی زغال سنگ به طور جدی بر آن متمرکز شده اند، 
استفاده از هیدروژن سبز است. مشکالت متعدد استفاده از هیدروژن سبز 
سبب شد محققان صنعت فوالد عالوه بر یافتن راه حل هایی برای برطرف 
، به دنبال یافتن  کردن محدودیت های به کارگیری هیدروژن سبز
راهکارهای دیگری برای تولید فوالد سبز باشند. یکی از این راهکارها که 
نتایج امیدوارکننده ای را نیز در پی داشته است تولید آهن خام بدون 
استفاده از کربن مبتنی بر سوخت های فسیلی و تنها از طریق کربن 
تجدیدپذیر مبتنی بر زیست توده )Biomass( است. در شکل 1 میزان 
انتشار CO2 از انواع مختلف روش های فوالدسازی نشان داده شده 

است. اثبات شد که استفاده از زیست توده میزان انتشار CO2 را در 
مقایسه با دیگر سوخت ها به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.

در بین زیست توده های حاوی کربن، بیوچار )Biochar( اخیرًا توجهات را 
به عنوان یک کاندیدای بالقوه برای جایگزینی زغال سنگ به خود جلب 
کرده است. بیوچار یک زغال تولید شده از زیست توده گیاهی و ضایعات 
کشاورزی است که می تواند کربن را برای مدت طوالنی در خود ذخیره 
کند. در شکل 2 طرح واره ای از فرایند تولید بیوچار که می تواند در نهایت 

سبب تولید بیوزغال، حرارت و الکتریسیته شود، نشان داده شده است.
  بیوچار برخالف زغال سنگ دارای یک ساختار متخلخل بوده و سطح 
 ویژه آن، در حدود m2/gr 9۵0-22۸ است که بسیار بیشتر از کک 
گی می تواند  ) m2/gr 1۷-16( و زغال سنگ ) m2/gr 66( است. این ویژ
حین فرایند فوالدسازی اثرات مثبتی به دنبال داشته باشد. بیوچار 
قابلیت کاربرد در نواحی مختلف صنعت فوالدسازی از معدن تا پایان خط 
 CO2 تولید را داراست. در واقع، بیوچار را می توان با هدف کاهش انتشار

و همچنین کاهش هزینه ها در نواحی مختلف کک سازی، زینترینگ و 
گندله سازی استفاده کرد و از آن به عنوان منبع کربن در فناوری های کوره 
بلند و کوره قوس الکتریکی بهره برد. در این راستا، شرکت تکنورد 
)Tecnored( گزارش کرد که با جایگزینی بیوچار به جای زغال سنگ و 
تولید آهن خام سبز می توان آالیندگی صنعت فوالد را تا 100درصد کاهش 
داد. عالوه بر این، استفاده از بیوچار می تواند هزینه های تولید به روش 
سنتی کوره بلند را نیز تا حدود 10 تا 1۵ درصد کاهش دهد. همچنین، 
خواص بیوچار نشان داد که هنگام استفاده از آن، سایش الکترودها در 
فرایند کوره قوس الکتریکی به حداقل می رسد. برای اولین بار شرکت 
معدنی واله )Vale( برزیل از بیوچار در تولید گندله در مقیاس صنعتی 
استفاده کرد. آن ها 2۵ درصد از انرژی مصرفی کوره پخت گندله خود را با 
بیوچار تأمین کردند و توانستند میزان انتشار کربن را تا حدود 10 درصد 
کاهش دهند. این کارخانه گندله سازی که قصد دارد گندله های کم کربن 
گر در 12  را به عنوان گندله سبز روانه بازار تجاری کند، بر این باور است که ا
کارخانه گندله سازی خود از بیوچار استفاده کند، انتشار گازهای 
گلخانه ای تا حدود 16درصد کاهش می یابد. آن ها هدف خود را کاهش 
و  میالدی   20۳0 سال  در  گلخانه ای  گازهای  انتشار  ۳۳درصدی 
تبدیل شدن به یک کارخانه کربن خنثی تا سال 20۵0 میالدی با استفاده 
از بیوچار تعیین کرده اند. به طورکلی نقشه   راه های متفاوتی در زمینه 
ح شده است. در شکل ۳  استفاده از بیوچار در صنعت فوالد مطر
طرح واره ای از یک سیستم فوالدسازی مبتنی بر زیست توده نشان داده 
شده است. با توجه به این طرح واره مشخص است که CO2 موجود در 
اتمسفر می تواند به عنوان منبع کربن زیست توده توسط گیاهان سبز در 
طول فرایند رشد ذخیره شود. در نهایت، می توان با کمک روش های 
مختلف، زیست توده را تولید و از آن به عنوان عامل احیا یا عامل 

حرارت دهی در فرایند فوالدسازی استفاده کرد.

 علم و فناوری    

امنیت سایبری

کهیدمارتیندوقلویدیجیتالیجوزمینرابهکمک ال
هوشمصنوعیمیسازد

سریعترینقطارسوختهیدروژنیجهاندرچین
شروعبهکارکرد

با   )Lockheed Martin( مارتین«  کهید  »ال آمریکایی  هوافضا  شرکت 
آژانس دولتی ایاالت   ،)NOAA( همکاری اداره ملی اقیانوسی و جوی
که می تواند  متحده، درحال توسعه نسخه دیجیتال جو زمین هستند 
به صورت سه بعدی، داده های مربوط به آب وهوای فعلی را نشان دهد. 
این محصول شبیه به Google Earth خواهد بود، اما تمام مشاهدات 
که تمام  خود را  تقریبًا در زمان واقعی ارائه می کند. هدف ما این است 
داده ها را به گونه ای ترکیب کنیم که نشان دهنده آب وهوای واقعی باشد.

بزرگ ترین سازنده وسایل نقلیه ریلی جهان در چین به تازگی قطاری را به 
که از سلول های سوخت هیدروژنی با بافر ابرخازن  بازار فرستاده است 
گن به سرعت ۱۶۰  استفاده می کند و آلودگی ندارد. این قطار با چهار وا
کیلومتر بر ساعت دست پیدا کرده است تا به سریع ترین قطار هیدروژنی 
با سوخت  اولین قطار مسافربری  این قطار جدید  تبدیل شود.  تاریخ 
کیلومتر می رسد و هیچ  که برد مسافتی آن به ۶۰۰  هیدروژن چین است 
آلودگی ای تولید نمی کند. 

حساب های کاربری با مدیریت
Norton LifeLock رمز عبور 

 در دسترس هکرها

افشای تصادفی »فهرست 
پروازممنوع« در سرور ناامن خطوط 

هوایی ایاالت متحده

هکرها اطالعات حدود 37 میلیون 
مشتری را به سرقت برده اند

به گزارش Bleeping Computer، شرکت سازنده 
 Avast، Avira، و سایر برندها ازجمله( Norton LifeLock
AVG، ReputationDefender و CCleaner(، حساب 
کاربری مشتریان پس از یک حمله credential-stuffing در 
دسترس قرارگرفته است. اذعان شده این حمله توسط 
شخص ثالث غیرمجازی که نام کاربری و رمز عبور مشتریان را 

می دانسته انجام شده است.
حمالت Credential-stuffing با سوءاستفاده از رمز عبور افراد و به 
دلیل استفاده از رمز عبور مشابه در محیط اینترنت در مکان های 
مختلف انجام  شده است. با ایجاد رخنه در یکی از سرویس ها و 
سرقت پایگاه داده رمز عبور، هکرها می توانند اطالعات محرمانه 
آن را در سایر حساب های کاربری برخط قرار داده و کاوش کنند 
که آیا ممکن است رمزی تکراری باشد که توسط آن حساب کاربر 

را هک کنند یا خیر.
برای جلوگیری از این نوع حمله، اولین راه حل عدم استفاده از رمز 
عبور تکراری و راه حل دیگر فعال سازی احراز هویت دوعاملی در 
حساب های کاربری است. Norton سه نوع احراز هویت دوعاملی 
را به دارندگان حساب های کاربری ارائه می دهد: برنامه کاربردی 

احراز هویت تلفن همراه، کلید امنیتی و شماره تلفن همراه.
grahamcluley :منبع خبر   

سرور ناامنی در خطوط هوایی دولت ایاالت متحده 
هفته گذشته توسط یک محقق امنیتی کشف شد. این سرور 
حاوی اطالعات هویتی صدها هزارنفری است که تروریست 

معرفی شده و در »فهرست پروازممنوع« قرار دارند.
این سرور توسط یک هکر سوئیسی هک شده و اطالعات آن در 
اینترنت فاش و در دسترس عموم قرار گرفت. همچنین حجم 
وسیعی از داده های شرکت، ازجمله اطالعات خصوصی تقریبًا 

1000 کارمند CommuteAir فاش گردید.
تجزیه وتحلیل سرور منجر به کشف یک فایل متنی به نام 
»NoFly.csv« شد که به زیرمجموعه ای از افراد در پایگاه داده 
اشاره داشت که با عنوان تروریست و به دلیل داشتن ارتباط 
مشکوک یا شناخته شده با سازمان های تروریستی از سفر هوایی 
منع شده اند. این فهرست درمجموع بیش از 1.۵ میلیون ورودی 
داشته که داده های آن شامل نام، نام های مستعار و تاریخ تولد 

افراد بود.
dailydot :منبع خبر   

شرکت T-Mobile US با 110 میلیون مشتری اعالم کرد 
دسترسی  مشتری  میلیون   37 اطالعات  به  هکرها 
کرده اند که دومین نقص امنیتی بزرگ در شرکت ارتباطی  پیدا
در دو سال گذشته بوده است. این مشکل در ۵ ژانویه 
کشف شده و در حال مشورت با مقامات مجری قانون و 

مشاوران امنیت سایبری هستند.
T-Mobile معتقد است هکرها از 2۵ نوامبر به داده های مشتریان 
دسترسی داشته اند، اما شرکت از همان ابتدا توانسته است این 

فعالیت های مخرب را متوقف کند.
این شرکت اعالم کرده است در حال حاضر به مشتریان زیان دیده 
کارت  اطالع رسانی شده و اطالعات حساس مانند شماره 
اعتباری، شماره امنیت اجتماعی و رمز عبور حساب کاربری در 

معرض مخاطره قرار نگرفته است.
cybersecurityventures :منبع خبر    

کشن: ادامه بحث پرایس ا
پولبک

پولبک )PB( زمانی اتفاق می افتد که کف قیمتی حال حاضر روند صعودی از کف قیمتی کندل قبلی 
پایین تر باشد )در روند نزولی برعکس(.

پولبک ها به ما چه کمکی می کنند؟  
از طریق پولبک ها متوجه می شویم که روند در چه ناحیه ای از نمودار قیمت سهم از فاز اسپایک 
گر می خواهید متوجه شوید که درست  وارد محدوده تریدینگ رنج و یا محدوده کانال می شود.ا
کنش نشان می دهد یا خیر.  تحلیل می کنید، باید بررسی کنید که آیا بازار به حد سودهای شما وا
وقتی در یک محدوده چندین بار از باال و پایین قیمت پولبک میزند آن محدوده یک محدوده 

تریدینگ رنج است.

Price Action )Channels part3(

یم بورس بیاموز

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه

) زغال زیست توده گیاهی )بیوچار
رقیبی برای هیدروژن سبز در مسیر کربن زدایی از صنعت فوالد

   گردآوری:امور سهام و مجامع
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مزایای بازی های ویدئویی
 در میان  سالمندان

 اجتمـــــا             عـــــــی

سنجششنواییمیتواندبهتشخیصزودهنگام
زوالعقلکمککند

انسانرابزرگکردند، چگونهژنهاییکهمغز
بهوجودآمدند؟

می دهند  نشان  بریتانیا  آلزایمر  تحقیقاتی  مرکز  کارشناسان  بررسی های 
سنجش منظم شنوایی در ۳۰، ۴۰ و ۵۰ سالگی می تواند در تشخیص 
زودهنگام این بیماری کمک کننده باشد. زوال عقل از جمله بیماری هایی 
در  بسزایی  تأثیر  می تواند  شود،  داده  تشخیص  به موقع  گر  ا که  است 
بیماری  این  به  که  افرادی  اغلب  هرچند  باشد.  داشته  درمان  پروسه 
گرفتار می شوند، معموًال تا سن ۶۵ سالگی بیماری آن ها تشخیص داده 
نمی شود و به همین دلیل پروسه درمان آن ها با مشکالتی روبه رو است.

ژن ها  از  جدیدی  دسته  بررسی  به  تازه  مطالعه ای  در  پژوهشگران 
پرداخته اند که پس از جدایی گونه انسان از دیگر نخستی ها تکامل پیدا 
کردند. محققان می گویند پس از کسب اطالعات درباره شیوه تکامل این 
ژن ها متوجه شدند آن ها نقش مهمی در افزایش اندازه مغز انسان ها ایفا 
 DNA کرده اند. این ژن ها پروتئین ها را کدگذاری می کنند. اطالعات درون
گر  به یک پیام رسان RNA منتقل و بعد در یک پروتئین ترجمه می شود. ا
این پروتئین ساخته نشود، ژن مربوطه عمل نمی کند. 

با نهایت تأسـف در هفته گذشـته، تعـدادی از همکاران 
گرامـی داغـدار عزیـزان خـود شـدند، ازجملـه داریـوش 
جعفری شاغل در نورد گرم،صفرعلی و صولت بهرامی 
شاغل در  تعمیرگاه مرکزی و مهدی محمدی شاغل در 
، علی سعیدی شاغل  آهن سازی در غم درگذشـت پدر
در تعمیـرگاه مرکـزی در غـم درگذشـت مـادر ،  داریـوش 
قرقانلـو  شـاغل در  نـورد سـرد و محمـد امینی شـاغل در  
آهـن سـازی در غـم درگذشـت بـرادر    و فریبـرز صدیقـی  
شـاغل در نـورد سـرد در غـم درگذشـت خواهـر بـه سـوگ 

. نشسـتند
همچنیــــن همـکار بازنشــــسته شـادروان حجـت اهلل 
اسماعیلی به علت ایست قلبی دار فانی را وداع گفت و 

بـه دیـار حـق 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 

کرونوفوبیا نوعی ترس افراطی و   ترس از آینده یا 
غیرمعمول نسبت به گذر زمان است که اضطراب 
زیادی را در بزرگساالن برمی انگیزد. در طبقه بندی 
الت روانی این ترس یکی از انواع فوبیای خاص محسوب  اختال
می شود که یک اختالل اضطرابی است. البته کرونوفوبیا زمانی به 
یک اختالل تبدیل می شود که عملکرد روزانه فرد را تحت تأثیر قرار 
دهد و مشکالت و آسیب های مختلفی را برای فرد به همراه بیاورد، 
در غیر این صورت می تواند به عنوان نوعی تجربه اضطرابی گذرا در 
نظر گرفته شود. عوامل مختلفی می توانند در دچار شدن به این فوبیا 
دخیل باشند و متخصصان، علت واحدی را برای این اختالل در نظر 
نمی گیرند؛ اما آن ها معتقدند اغلب زندگی کردن در شرایط پراسترس و 
گوار در زندگی می تواند در بروز این مسئله تأثیرگذار  تجربه رویدادهای نا
باشد. ازجمله مهم ترین علل دچار شدن به کرونوفوبیا می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
-   گاهی اوقات مواجه شدن با برخی جمالت ساده نظیر »زمان چقدر تند 
می گذرد« برای کسی که اضطراب و فشارهای بسیار شدیدی را تجربه 

می کند، می تواند به یک عامل محرک برای بروز کرونوفوبیا تبدیل شود.
-  افسردگی یکی از مهم ترین عوامل محرک برای ایجاد این نوع ترس است. 
افراد افسرده احساس پوچی شدیدی در زمان حال می کنند و اغلب امید 

خود را نسبت به آینده از دست می دهند. 
گوار در زندگی نظیر از دست دادن یکی از  -  مواجه شدن با رویدادهای نا

عزیزان، طالق یا بیکاری.
 -  نزدیک شدن به دوران یائسگی برای بسیاری از زنان بار هیجانی منفی 

دارد و باعث می شود که آن ها این نوع ترس را تجربه کنند.

-  برخی عوامل ژنتیکی و ارثی نیز می تواند در بروز انواع فوبیا ازجمله ترس 
از آینده دخیل باشند.

-  ابتال به یک بیماری مزمن و پیشرونده.
عالئم ترس از آینده  

اضطراب پیش بینی کننده یا همان ترس از آینده می تواند از یک عصبیت 
گذرا تا یک حس ناتوان کننده ترس متغیر باشد. رایج ترین عالئم شامل 
مواردی ازقبیل مشکل در تمرکز، مشکل در مدیریت احساسات و خلق و 
خوی، بی حسی عاطفی، از دست دادن عالقه به سرگرمی های معمولی، 
تنش و درد عضالنی، حالت تهوع و از دست دادن اشتها و مشکالت 
بی خوابی است. تمرکز بیش از حد بر روی این نتایج ناخواسته نیز می تواند 

ناامیدی و یأس افراد را افزایش دهد. 
درمان کرونوفوبیا  

تکنیک های خودیاری و درمان های حرفه ای مختلفی وجود دارند که 
می توانند به فرد کمک کنند تا اضطراب مربوط به این ترس را راحت تر 
مدیریت کند و عملکرد روزمره خود را از دست ندهد. برای مثال درمان های 
شناختی رفتاری یکی از مؤثرترین روش ها برای درمان انواع فوبیاها هستند 
گر  کثر افراد، نتایج مؤثری را نشان می دهند. به همین خاطر ا و اغلب در ا
فردی احساس می کند که نمی تواند ترس و اضطراب مرتبط با آینده را از 
خود دور کند، مراجعه به یک روانشناس می تواند تا حد زیادی به او در 
این باره کمک کند. عالوه بر این، موارد زیر هم می توانند در درمان این 

ترس کمک کنند:
توجه به نیازهای بدن  

ارتباط ذهن و بدن بسیار واقعی است و سالمت جسمانی می تواند 
بر سالمت عاطفی تأثیر بگذارد. مسائلی مانند خواب، تغذیه و ورزش 

می توانند نقش مهمی در مدیریت عالئم اضطراب ازجمله ترس از آینده 
ایفا کنند. 

مدیریت خواب   
اضطراب، خواب آرام را دشوار می کند؛ اما محرومیت از خواب می تواند 
اضطراب و عالئم ترس از آینده را بدتر کند. کاهش مصرف کافئین و 
تمرین تکنیک های تمدد اعصاب درست قبل از خواب اغلب می تواند 
خواب را بهبود ببخشد. همچنین فعالیت بدنی می تواند به تسکین 
عالئم اضطراب و استرس کمک کند و به خواب بهتر در شب کمک 

کند. 
بررسی واگویه ها  

نحوۀ صحبت با خود در مورد اضطراب مهم است. طبیعی است که نگران 
اتفاقات بد باشید. وقتی این نگرانی ها شروع به تسخیر ذهن شما می کنند 
به خود )مهربانانه( یادآوری کنید که صرف زمان زیاد برای فکر کردن به 
چیزهای منفی می تواند مانع لذت بردن شما از چیزهای خوب زندگی شود 

و شرایط را بدتر از چیزی که واقعًا هستند به نظر می رسند.
صحبت از ترس ها   

صحبت کردن در مورد چیزی که از آن می ترسید همیشه آسان نیست، 
اما گاهی اوقات ابراز این ترس ها می تواند به کنترل آن ها کمک کند تا 
ح کردن ترس های خود، به  احساس ترس کمتری ایجاد کنند. مطر
فردی امین، می تواند احساس تحت کنترل بودن شرایط را ایجاد کند؛ 
دوستان و خانواده می توانند با گوش دادن و ایجاد حواس پرتی مثبت، 
مانند پیاده روی یا پختن یک وعده غذایی، به عنوان یک حمایت کننده 

ظاهر شوند.
www.zehnaraclinic.com :منبع    

فرض بگیرید فرزندتان تکالیف خود را به موقع انجام 
می دهد، به شما کمک می کند میز را بعد از شام تمیز 
کنید و حتی در آخر هفته ها در انجام کارهای خانه کمک 
می کند. آیا برای شما باورپذیر است که همین بچه دزدی کند؟ قبل از 
اینکه عکس العمل نشان دهید، دانستن در مورد چرایی دزدی کودکان 
و اینکه از کجا کمک بگیرید به تحلیل درست کمک می کند. فهمیدن 
اینکه کودک چیزهایی را از افراد دیگر می دزدد، می تواند موجب بروز 
احساسات ناخوشایندی نظیر شرم، اضطراب و احساس خشم در 
والدین  شود. گاهی اوقات آن ها به این فکر می کنند که فرزندشان که در 
سنین کودکی باید همچون فرشته ای معصوم باشد چرا دست به چنین 

اعمال نادرستی می زند و این مسئله ناشی از چیست؟ 
علت دزدی در کودکان

کودکان در هر سنی از پیش دبستانی گرفته تا نوجوانی ممکن است به 
دالیل مختلف وسوسه شوند که دزدی کنند. بچه های خیلی کوچک 
گاهی چیزهایی را که می خواهند می گیرند، بدون اینکه بفهمند چیزها 
هزینه دارد و گرفتن چیزی بدون پرداخت هزینه اشتباه است. بچه های 
سن مدرسه معموًال می دانند که قرار نیست چیزی را بدون پرداخت هزینه 
برای خود داشته باشند، اما به هر حال ممکن است این کار را انجام دهند 
زیرا کنترل کافی بر خود ندارند. پیش نوجوانان و نوجوانان می دانند که قرار 
نیست دزدی کنند، اما ممکن است به خاطر هیجان آن یا به خاطر اینکه 

دوستانشان دزدی می کنند از این رفتار تقلید کنند.
برخی از نوجوانان دزدی را به عنوان راهی برای شورش انتخاب می کنند. 
گاهی ممکن است نوجوانان عصبانی یا خواهان توجه باشند و رفتار آن ها 
منعکس کنندۀ استرس در خانه، مدرسه یا با دوستان باشد. برخی ممکن 
است به دلیل آزار عاطفی یا فیزیکی که متحمل می شوند، به عنوان فریاد 

، کودکان و نوجوانان دزدی می کنند،  کمک دزدی کنند. در موارد دیگر
زیرا توانایی پرداخت هزینه های مورد نیاز را ندارند. دلیل دزدی هرچه که 
باشد، والدین باید به ریشه این رفتار برسند. در ادامه به شرح بیشتری از 

علل دزدی در کودکان پرداخته می شود:
ارتباط دزدی کودکان و اختالل کنترل تکانه

اختالل کنترل تکانه ازجمله اختالالت روانشناختی است که اغلب در 
سنین کودکی یا نوجوانی بروز می یابد. کودکان به مرور در جریان رشد 
خود، فرایند بازداری را یاد می گیرند و می آموزند که باید بر اساس قوانین 
و اخالقیات عمل کنند. درنتیجه به تدریج خواسته های کودکان با 
واقعیت هماهنگ تر می شود و می فهمند که نمی توانند هر چیز را هر 
زمان به دست بیاورند. با این حال، برخی از کودکان در رسیدن به این 
مهارت با اختالل مواجه می شوند. این بچه ها بازداری رفتاری بسیار 
کمی دارند و در نتیجه دزدیدن برای آن ها مفهومی جز به دست آوردن 
آنچه که دلشان می خواهد ندارد؛ همچنین هنوز به درک درستی از بار 

اخالقی این عمل نرسیده اند. 
جلب توجه و تحت تأثیر قرار دادن دیگران از علت های 

دست کجی کودکان
وقتی دزدی در اواخر دوران کودکی یا اوایل نوجوانی اتفاق می افتد، 
می تواند دالیلی جدا از کنترل تکانه را در خود داشته باشد. برای مثال، 
نوجوانان به پذیرفته شدن در گروه همساالن بسیار اهمیت می دهند و 
در بسیاری از مواقع حتی به بهای انجام کارهای غیرقانونی می خواهند 
گر تمایل به جــلب توجه در کودکان و  دیگران را تحت تأثیر قرار دهند. ا
نوجوانان و تحت تأثیر قرار دادن دیگران، آن ها را وادار به دزدی نماید، 
رفتارهای نامناسب می تواند اوضاع آن ها را پیچیده تر کند و با دادن توجه 

منفی آن ها را به انجام هرچه بیشتر این کار وادارد. 

ارتباط دزدی در کودکان با استرس و اضطراب های این دوران
کودکان از رشد هیجانی پایین تری برخوردارند و همین مسئله باعث 
می شود که در ابراز و بیان دقیق احــساسات خود ناتوان باشند. آن ها 
معموًال استرس های خود را در قالب اختالالت رفتاری نشان می دهند. 
این امر به خصوص در پسران بیشتر دیده می شود. در بسیاری از موارد 
بررسی های روانشناختی نشان می دهد که ریشه رفتارهای نابه هنجار 

کودک در وجود ترس ها و اضطراب های بسیار در زندگی اوست.
گاهی از مفاهیم اخالقی، از دالیل اصلی دزدی در کودکان ناآ
کودکان در سنین بسیار پایین هنوز به رشد مفاهیم و اصــول اخالقی 
دست نیافته اند و ممکن است اصًال نسبت به بد یا غیر قابل قبول بودن 
عمل دزدی بینشی نداشته باشند. آن ها در بسیاری از موارد ممکن است 
که این کار را تنها برای سرگرمی یا انجام شوخی و خنده انجام دهند. در 
این شرایط الزم است که در فضایی غیر تهدید کننده و صمیمانه در 
مورد این کار و بار اخالقی آن توضیحاتی متناسب با سن کودک به او 

ارائه دهید.
شناخت علت دست کجی و پیگیری درمان

آشنایی با عللی که به عنوان زیربنای رفتار دزدی در کودکان مطرح شد 
به والدین کمک می کند تا در ابتدا بتوانند هیجانات منفی ایجادشده در 
خود را کنترل کنند و در مقابل به درک بهتری از فرزندشان دست یابند. 
باتوجه به این مسئله می توانند بهترین گزینه را برای اصالح رفتار کودکان 
کثر موارد مراجعه به یک روانشناس کودک و پیگیری  درنظر بگیرند. در ا
جلسات روان درمانی ضرورت دارد. هرچقدر زودتر برای بهبود این اوضاع 
اقدام نمایید احتمال شدت یافتن رفتار نابهنجار در کودکان کم شده و ابتال 

به اختالالت دیگر کاهش می یابد.
www.honarezendegi.com :منبع    

ترس از آینده

دزدی در میان 
کودکان

حسناحمدیانپوراصفهانی
سرمایه های  انسانی و سازماندهی

روز بازنشستگی :  1401/10/۳0

هوشنگکاویانمبارکه
حراست

روز بازنشستگی :  1401/10/۳0

اصغرطهماسبیبلداجی
نورد گرم

روز بازنشستگی :  1401/09/۳0

نبیالهاسالنیبیشه
فوالدسازی و ریخته گری مداوم

روز بازنشستگی :  1401/0۸/۳0

محمدقندهاریعلویچه
حمل و نقل و پشتیبانی

روز بازنشستگی :  1401/0۸/۳0

غالمرضادیانیکلیسانی
فناوری

روز بازنشستگی :  1401/10/۳0

بازنشستگان فوالد 

« فکر می کنید، احتماًال یک خانم  گیمر وقتی به یک »  
6۵ساله را که مشغول بازی کامپیوتری است تصور نمی کنید. 
 ۲6 درصد افرادی که بازی های 

ً
اما جالب است بدانید تقریبا

ویدئویی انجام می دهند باالی ۵0 سال سن دارند و نتایج 
نشان داده اند که این گیمرها از مزایای بسیار چشمگیری 
بهره مند شده اند. در اینجا به برخی از مزایای اجتماعی، 
شناختی و مزایای جسمی که بازی های ویدئویی در سالمندان 

دارند، اشاره می کنیم.
وضعیت سالمتی و احساسی بهتر

انجام کارهایی که از آن لذت می برید باعث بهبود سالمت عاطفی 
شما می شود، خواه پیاده روی باشد و یا مالقات با دوستان برای 
ناهار یا دیدن یک فیلم. بنابراین جای تعجب ندارد که بسیاری 
از سالمندان که از بازی های ویدئویی لذت می برند، با انجام 
بازی ها از احساسات بهتر و خوشایندتری برخوردار خواهند بود. 
یک مطالعه جدید بر روی 140 سالمند باالی 6۳ سال نشان داده 
است که گیمرهای ویدئویی نسبت به سایر افراد از رفاه، عملکرد 
گر این  اجتماعی و سالمت بیشتری برخوردار بوده اند )حتی ا
بازی ها گاه به گاه باشند(. در این مطالعه در کنار مثبت بودن این 
شاخص ها نه تنها مثبت بودند، بلکه گیمرها نسبت به دیگران 

میزان افسردگی کمتری نشان دادند.
تقویت تعادل

بازی های ویدئویی در سالمندان می توانند بهبود سالمت 
جسمی را نیز به همراه داشته باشند. بازی های خاصی که نیاز 
به تعامل بدنی دارند، مانند Wii Sports و عناوین مشابه، به 
دلیل تصمیم گیری سریع و اقدام الزم برای بازی، می توانند به 
سالمندان کمک کنند تا تعادل، هماهنگی و رفلکس را بهبود 
بخشند. برخی از سالمندان حتی در نتیجه بازی های ویدئویی 
سرعت پیاده روی را سریع تر گزارش کرده اند. ممکن است در ابتدا 
آشکار نباشد، اما بهبود مهارت های شناختی می تواند به پیشرفت 

تعادل تبدیل شود.
بهبود توانایی های شناختی

بازی های ویدئویی در سالمندان نه تنها ازنظر عاطفی و جسمی، 
حقیقت،  در  می کنند.  کمک  نیز  شناختی  لحاظ  به  بلکه 
کالیفرنیا پیشرفت  یک مطالعه دانشگاه سانفرانسیسکو در 
قابل توجهی در توانایی شناختی، معکوس کردن عالئم پیری در 
سالمندانی که بازی های ویدئویی سه بعدی داشتند نشان داد. 
پخش بازی های ویدئویی باعث تقویت حافظه یک گیمر به ویژه 
حافظه کوتاه مدت می گردد. بازی حتی گاهی اوقات می تواند به 
سالمندان کمک کند مواردی مانند نام، آدرس، شماره تلفن، 
تاریخ و زمان ها را به خاطر بسپارند. عالوه بر این، بازی های 
کنش های سریع تری داشته  ویدئویی بازیکنان را مجبور می کند وا
باشند. این می تواند منجر به افزایش انعطاف پذیری ذهنی و 

توانایی چندوظیفه ای برای سالمندان شود.
www. mehrmandan.com :منبع 

قسمت اول

شادروانحجتاهللاسماعیلی
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 ورزش        

تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان در چارچوب هفته 
هفدهم مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور به مصاف 
نساجی رفت که این دیدار با نتیجه 1 بر صفر به سود 

طالیی پوشان سپاهان پایان یافت.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، دیدار تیم های 
فوتبال فوالد مبارکه سپاهان اصفهان و نساجی مازندران در چارچوب 
هفته هفدهم لیگ برتر از ساعت 1۵ روز پنجشنبه در ورزشگاه شهید 

وطنی قائم شهر برگزار شد و با برد یک بر صفر طالیی پوشان به پایان رسید.
 ، فوالد مبارکه سپاهان بازی را با ترکیب پیام نیازمند، نیلسون جونیور
، مسعود ریگی، امید  ، رامین رضائیان، میالد زکی پور محمد دانشگر
نورافکن، محمد کریمی، فرشاد احمدزاده، محمد علی نژاد و شهریار 

مغانلو آغاز کرد.
گردان ژوزه مورایس در نیمه نخست این دیدار توپ و میدان را در  شا
اختیار داشتند و چند موقعیت را روی دروازه نساجی ایجاد کردند که با 

بدشانسی توپی از خط دروازه میزبان عبور نکرد. در آغاز نیمه دوم حمالت 
سپاهانی ها نتیجه داد و در دقیقه ۵1 امید نورافکن روی پاس دقیق رامین 
رضاییان گل نخست زردپوشان را به ثمر رساند، در ادامه نیمه دوم بازی 

با حساسیت بیشتری پیگیری شد.
طالیی پوشان در چند صحنه دیگر شانس گشودن دروازه نساجی را 
داشتند که درنهایت این دیدار به سود فوالد مبارکه سپاهان به پایان 

گردان مورایس به حرکت خود روی نوار پیروزی ادامه دهند. رسید تا شا

برتریپسرانزایندهروددرسواحلخلیجفارس موزهسپاهانثبتمیراثفرهنگیشد

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، دیدار دوستانه 
تیم های فوتبال فوالد مبارکه سپاهان ب و فوالد هرمزگان چهارم 
بهمن ماه در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس برگزار شد و با نتیجه یک 
بر صفر به سود زردپوشان اصفهان به پایان رسید.سپاهانی ها حمالتی را 
روی دروازه تیم میزبان تدارک دیدند که درنهایت در دقیقه ۹۰ ضربه سر 
زیبای کیان عالی پور روی ارسال دیدنی محسن گودرزی از روی نقطه 
گردان بصیرت شد. کرنر تبدیل به گل پیروزی بخش شا

به گزارش باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، با تأیید مرتضی ادیب زاده، 
سرپرست اداره کل موزه ها و علی دارابی، قائم مقام وزیر و معاون 
میراث فرهنگی، موزه باشگاه فوالد مبارکه سپاهان واقع در ورزشگاه 
نقش جهان که تا کنون ۳ فاز از ۸ فاز اصلی آن بهره برداری شده است، 
در وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ثبت شد. در این 
موزه تصاویر تاریخی و اشیای ارزشمند مشاهیر فوتبال و نیز جام های 
قهرمانی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان به نمایش گذاشته شده است.

 ورزش         ورزش        

صید سه امتیازی فوالد مبارکه سپاهان از شمال ایران

با حضور رئیس کمیته مجوز حرفه ای فدراسیون 
فوتبال، روند پیشرفت فرایند مجوز حرفه ای در 
باشگاه فوالد مبارکه سپاهان موردبررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، نهمین جلسه 
ستاد راهبری مجوز حرفه ای با حضور زارعی رئیس کمیته مجوز حرفه ای 

فدراسیون فوتبال در باشگاه فوالد مبارکه سپاهان برگزار شد. 
کت، مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه  در این جلسه، محمدرضا سا
کید مجدد بر اهمیت دریافت مجوز حرفه ای توسط  سپاهان، ضمن تأ
باشگاه در سال جاری همانند سال های گذشته، به این نکته اشاره 
کرد که تجربه باشگاه در تشکیل ستاد مجوز حرفه ای این اطمینان را به 
ما می دهد که پروژه کسب مجوز حرفه ای در تمام بخش های باشگاه 

جاری و ساری است.
وی افزود: مجوز حرفه ای به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر موردتوجه 
ویژه باشگاه بوده و همه بخش ها شناخت الزم را نسبت به معیارهای 

پنج گانه دارند. خوشحالیم که برخی از باشگاه های کشور برای دریافت 
تجربیات در خصوص مجوز حرفه ای به باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 

مراجعه می کنند.
در ادامه این جلسه، زارعی، رئیس کمیته مجوز حرفه ای فدراسیون 
فوتبال، ضمن تقدیر از اقدامات شایسته باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 
جهت اخذ مجوز حرفه ای، اظهار داشت: باشگاه سپاهان اهمیت مجوز 

حرفه ای را به خوبی درک کرده است.
وی افزود: AFC از سال 2010 مجوز حرفه ای را برای کسب معیارهای 
حداقلی در یک باشگاه طراحی کرده، اما باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 

امکاناتی بسیار فراتر از این معیارهای حداقلی را محقق ساخته است.
رئیس کمیته مجوز حرفه ای فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: باشگاه 
سپاهان با توجه به امکانات و دستاوردهای خود باید نگاه خود را فراتر 
از مجوز حرفه ای AFC ببرد و همانند برخی از باشگاه های پیشرفته 
آسیا، عالوه بر معیارهای پنج گانه، معیارهایی نظیر مارکتینگ و ساختار 

مدیریت را به سند خود بیفزاید.
 زارعی ضمن تقدیر از باشگاه فوالد مبارکه سپاهان جهت همراهی و 
کمک به سایر باشگاه ها برای اخذ مجوز حرفه ای، عنوان کرد: باشگاه 
سپاهان یک بنچ مارک مناسب برای باشگاه های دیگر است و برنامه 
داریم جلسات آموزشی مجوز حرفه ای برای باشگاه های لیگ برتری را 

در باشگاه سپاهان برگزار کنیم.
وی در پایان، ضمن تقدیر از عملکرد مثبت باشگاه سپاهان در فرایند 
اخذ مجوز حرفه ای این نکته را خاطرنشان کرد که کشور ما در خصوص 
اخذ مجوزات حرفه ای از AFC در ابتدای راه قرار دارد و الزم است همه 
باشگاه ها با سرعت هرچه بیشتر به سمت تهیه اسناد مجوز حرفه ای 

پیش بروند.
گفتنی است باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در سال گذشته یکی از تنها دو 
باشگاه ایرانی بود که موفق شد مجوز حرفه ای خود را ازAFC دریافت 

نماید.

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگ ساالن با حضور 
6 ملی پوش فوالد مبارکه سپاهان شروع می شود.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، 
اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگ ساالن جهت حضور در تورنمنت 
رنکینگ کرواسی روزهای 4 تا 11 بهمن ماه در خانه کشتی شهید مصطفی 

صدرزاده کمپ تیم های ملی برگزار می شود.
مهدی محسن نژاد در وزن 60 کیلوگرم، دانیال سهرابی در وزن 6۷، 
علیرضا مهمدی در ۸2، ناصر علیزاده و حمیدرضا بادکان در وزن ۸۷ و 
کبر یوسفی در وزن 1۳0 کیلوگرم ملی پوشان فوالد مبارکه سپاهان  علی ا

در این اردو را تشکیل می دهند.
حسن رنگرز، هدایت تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان را بر عهده دارد.

چشم انداز باشگاه فوالد مبارکه سپاهان فراتر از مجوز حرفه ای باشد

شش کشتی گیر فوالد مبارکه سپاهان   در اردوی تیم ملی

رئیس کمیته مجوز حرفه ای فدراسیون فوتبال:

در هفته هجدهم لیگ برتر استان، تیم فوتبال امید 
کسب برترین خط حمله و  سپاهان توانست با 
برترین خط دفاع، با نتیجه یک بر صفر ون پارس 
نقش جهان را شکست دهد و قهرمانی لیگ برتر استان اصفهان 

را کسب کند.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، هفته هجدهم 
لیگ برتر فوتبال امید استان در روز دوشنبه سوم بهمن ماه 1401، در 
ورزشگاه آرارات دیداری بسیار حساس که تکلیف قهرمان لیگ برتر استان 

را مشخص می کرد پیگیری شد. 
طالیی پوشان فوالد مبارکه سپاهان که هفته های متمادی است 

صدرنشین لیگ استان بودند، در این دیدار با ارائه یک بازی بسیار زیبا و 
با نتیجه یک بر صفر پیروز میدان شدند. آرش صادقی در دقیقه ۷0 از نقطه 
پنالتی به زیبایی گل سرنوشت ساز را وارد دروازه ون پارس نقش جهان 
کرد. با شکست ون پارس، فوالد مبارکه سپاهان دو هفته زودتر از پایان 

مسابقات قهرمان شد.
گفتنی است تیم امید فوالد مبارکه سپاهان قهرمان لیگ برتر استان 
با میانگین سنی 1۸.۵ سال، با 6۳ گل زده، 9 گل خورده، 16 برد و یک 
تساوی و یک شکست به عنوان بهترین خط دفاع و بهترین خط 
حمله لیگ استان شناخته  شده است. این تیم از تجمیع ۸0 درصدی 

بازیکنانی که زیر 19 سال و جوانان هستند تشکیل  شده است.

با شکست ون پارس
 فوالد مبارکه سپاهان قهرمان شد

 ورزش         ورزش        

برگزیدگان پایگاه استعدادیابی

 امور ورزش فوالد مبارکه

نفرات برتر

محمدپارساکبیری،فرزندهمکارگرامیحسینکبیری
شاغلدربرنامهریزیخریداضطراری

محمدپارساصدری،فرزندهمکارگرامیحمیدصدری
شاغلدرحملونقل

فاطمهضیایی،فرزندهمکارگرامیمسعودضیایی
شاغلدرامورپروژهها

علیسلیمیان،فرزندهمکارگرامیاسماعیلسلیمیان
شاغلدرنیروگاهبرق

سارافروغی،فرزندهمکارگرامیحمیدرضافروغی
شاغلدرفوالدسازی

ترنمانتشاری،فرزندهمکارگرامیمهدیانتشاری
شاغلدرکورههایذوب

کسب مقام قهرمانی

در مسابقات پرس سینه دسته ۹3 کیلوگرم 

شهرستان اصفهان

موفقیت

همکار بازنشسته آقای فرهاد زردکوهی در مسابقات پرس 
سینه دسته 9۳ کیلوگرم شهرستان اصفهان توانست در مستر سه 
با رکورد 100 کیلوگرم مقام قهرمانی را از آن خود کند و بر سر سکوی 

اول بایستد.



امام جواد )علیه السالم(:
با فضیلت ترین و ارزشمندترین عبادت ها آن است که خالص 

و بدون ریا باشد.
571013101279 -6-5-1-311-8-3
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 فرهنــݡگــــی

امام محمدتقی)ع( در خانۀ امام رضا)ع( و   
بانو سبیکه در تاریخ دهم ماه رجب سال 19۵ 
هجری قمری در مدینه منوره دیده به جهان 
گشود. نام مبارک این حضرت محمد و القاب و 
کنیه های فراوانی ازجمله جواد و ابوجعفر دارد. 
مهم ترین خصوصیت اخالقی امام نهم)ع( که به 
همین نام نیز مشهور گشته اند،  لقب  جواد است 
که حضرت، اهل  دهش  و بخشش  و سخاوت  چرا
بود. همچنین این حضرت در میان شیعیان و 
اهل سنت به لقب »باب المراد« شهرت داشت، 
برآورده  بسیار  را  مردم  حاجت های  زیرا 
آن  از  بی شماری  کرامت های  و  می ساخت 

حضرت دیده شده است.
تاریخ گواهی می دهد امام رضا )ع( باتوجه به 
ویژگی های فرزند گرامی شان فرموده است: »این 
مولودی است که بابرکت تر از او برای شیعیان ما 

به دنیا نیامده است.«
امام جواد )ع( شخصیتی بی نظیر و جامع 
کماالت و فضایل علمی و اخالقی بود که دوست 
و دشمن را تحت تأثیر قرار می داد. این امام بزرگوار 
در مکتب علم الهی و در جوار پدر بزرگوارش امام 
رضا)ع( به درجۀ اعالی امامت و والیت رسید و 
بعد از شهادت ایشان، در سن نه سالگی، امام و 
پیشوای عاشقان و محبان اهل بیت)ع( شد و 
بر اساس مستندات تاریخی هفده سال رهبری 

شیعیان را برعهده گرفت.
امام جواد)ع( از عابدترین مردم بود. صبر و 
گرفتاری ها،  و  بردباری در مقابل مشکالت 

در دوازدهم بهمن 13۵7، پرشکوه ترین   
اســتقبال تاریخ جلوه گر شــد. این روز یکی از 
ماندگارترین روزهای تاریخ معاصر ایران است 
و شوروشــوق مــردم در آن وصف ناپذیــر بود. 
عدۀ زیادی از مردم، خود را به تهران رســانده 
بودند تا در مراسم استقبال از امام شرکت کنند. 
 در ســاعت شــش صبــح، خیابان هــا 

ً
تقریبــا

سرشار از جمعیت بود. اول صبح، میلیون ها 
نفر در دو طرف خیابان های مسیر امام خمینی 
رحمه اهلل ایســتاده بودند و پنجاه هزار نیروی 
انتظامی مردمی مشــغول منظم کــردن آن ها 

بودند.
مــردم بــا تاق نصــرت و گل، خیابان هــا را تزییــن 
کردنــد و در قلــب اســتقبال کنندگان، دریایــی از 
اضطراب و شادی موج می زد. در ساعت نه و سی 
دقیقه صبح، محبوب ملت و پرچم دار آزادی به 
وطن برگشت. چند لحظه پس از گشوده شدن 
در خروجی هواپیما، امام درحالی که دستشان 
در دســت مهمانــدار فرانســوی بــود، در مقابل 
دیدگان مشتاقان ظاهر شد. همه اشک شادی 

کبر« به هوا برخاست. می ریختند. فریاد »اهلل ا
امام خمینی در فرودگاه مهرآباد پس از شنیدن 
پیام ملت، ســخنانی ایراد فرمود. ایشان ابتدا از 
تمام اقشار ملت از پیر و جوان، روحانی و کسبه، 
قاضــی و وکیــل، کارمنــد و کارگــر و کشــاورز که در 
راه رســیدن بــه پیــروزی رنــج و مصیبــت دیدند 

خانۀ تاریخی جواهری اصفهان  یکی از   
بناهای تاریخی اصفهان اســت که متعلق به 
دوران قاجــار بــوده و در یکــی از قدیمی ترین 
خیابان هــای شــهر اصفهــان، یعنــی خیابان 
ابن ســینا واقع شــده اســت. در این خیابان، 
محله ای بســیار بزرگ و قدیمــی به نام محلۀ 
دردشت وجود دارد و خانۀ جواهری اصفهان 
در جوار دو منارۀ دردشــت و آرامگاه سلطان 
بخت آغا، پس از عبور از بازار قدیمی دردشت 
در همین مکان قرار گرفته است. این خانه در 
سال 1386 توســط ســازمان میراث فرهنگی، 
گردشــگری اصفهــان بــه  صنایع دســتی و 
کارگاه های هنری و صنایع دستی تبدیل شد.

در بخــش شــرقی خانــه جواهــری اصفهــان 
فضاهایی نظیر تاالر و چند اتاق با شیشــه های 
رنگی به چشم می خورند. دو ایوان در دو طرف 
تاالر قرار دارند و حوض مستطیل شکلی )که در 
معماری کهــن ایرانــی ابــزاری جهت تهویــه هوا 
حســاب می شــده اســت( نیز در آن وجود دارد. 
روش ســنتی تهویــه هــوا با حــوض هــای ایرانی 
به این صــورت بود کــه آب درون حــوض، هوای 
ســرداب زیر تاالر و اتاق هــای جانبــی اش را وارد 

والدت جواداالئمه؛ 
امام جود و احسان 

باشکوه ترین 
استقبال تاریخ

 در 12 بهمن 1357

یبو فید

خانۀ جواهری اصفهان

مناسبت

مناسبت

گردشگری

شهید

کری در ســال 1333 در شهرســتان  مهدی با
میاندوآب در یــک خانواده مذهبی به دنیــا آمد. در 
دوران کودکی، مــادرش را از دســت داد. تحصیالت 
ابتدایی و متوسطه را در ارومیه به پایان رساند و در 
دوره دبیرستان )همزمان با شهادت برادرش علی 
ک( وارد جریانات سیاسی شد.  کری به دست ساوا با
پس از اخذ دیپلم، در رشــته مهندسی مکانیک در 
دانشگاه مشغول به تحصیل شد. از ابتدای ورود به 
دانشگاه تبریز یکی از افراد مبارز این دانشگاه بود. او 
برادرش حمید را نیز به همراه خود به این شهر آورد.

کری در دوره سربازی با تبعیت از اعالمیه امام  مهدی با
خمینی)ره(، از پادگان فرار و به صورت مخفیانه زندگی 
گونی را در جهت پیروزی انقالب  کرد و فعالیت های گونا
اسالمی نیز انجام داد. پس از پیروزی انقالب و به دنبال 
تشکیل سپاه پاســداران انقالب اســالمی به عضویت 
این نهــاد درآمد و در ســازماندهی و اســتحکام ســپاه 
ارومیه نقش فعالی را ایفا کرد. پــس ازآن بنا به ضرورت، 
دادستان دادگاه انقالب ارومیه شد. همزمان با خدمت 
در ســپاه، به مدت ُنه ماه با عنوان شــهردار ارومیه نیز 

خدمات ارزنده ای انجام داد.
کری مصادف با شروع جنگ تحمیلی  ازدواج مهدی با
بود. مهریه همسرش اسلحه کلت او بود. دو روز بعد از 

عقد به جبهه رفت و پس از دو ماه به شهر برگشت و بنا 
به مصالح منطقه، با مسئولیت جهاد سازندگی استان، 

خدمت کرد.
کری در مدت مسئولیتش به عنوان فرمانده  مهدی با
عملیــات ســپاه ارومیــه تالش هــای گســترده ای را در 
کســازی منطقــه از لــوث وجــود  برقــراری امنیــت و پا
وابســتگاه و مزدوران شــرق و غــرب انجــام داد و پس از 

شروع جنگ تحمیلی، راهی جبهه ها شد.
کری با استعداد و رشادت   های فراوان خود توانست  با
در عملیــات فتح المبیــن و بیت المقــدس در کســب 
پیروزی ها بسیار مؤثر باشد و با وجود جراحت هایی که از 
ناحیۀ چشم و کمر داشت، مصمم تر از پیش در جبهه ها 
حضور می یافت. او در عملیات هــای رمضان،  والفجر 
مقدماتی، والفجر یک، دو، سه و چهار با عنوان فرمانده 
لشکر عاشورا، در نبرد با متجاوزین، ایثار همه جانبه ای 

را از خود نشان داد.
پس از شهادت برادرش حمید، در نامه ای خطاب به 
خانواده اش نوشت: من به وصیت و آرزوی حمید که باز 
کردن راه کربال می باشد همچنان در جبهه ها می مانم 
و به خواست و راه شهید ادامه می دهم تا اسالم پیروز 
شود. بعد از شــهادت برادرش حمید و ســایر یارانش، 
روح در کالبد ناآرامش قرار نداشــت و معلوم بود که به 

باکری مهدی  شهید 

معرفی کتاب

نویسنده:
محبوبه معراجی پور
ناشر:

 نشر شاهد 

کتاب »ردپای فرشتگان« توسط محبوبه 
معراجی پور گردآوری و منتشر شده است. این کتاب 
شامل شرح حال و زندگینامۀ مختصر بانوان ایثارگر 

استان های مختلف است. 
محبوبه معراجی پور در مقدمۀ کتاب نوشته است: 
»می گوییم تا دل هامان طراوت بگیرد و معطر شود 
به عطر عشق، ایثار و شهادت. می خواهیم نام و یاد 
بانوانی را در تار و پود قلبمان حک کنیم که اهل حوالی 
معنویت و دلدادگی بودند. بانوانی که پس زمینه 
لحظه هاشان، ایمان و اراده بود و هرچه جام عشق، 
شجاعت، شهامت، معنویت و شهادت را بیشتر سر 
کشیدند، تشنه تر شدند. مادرانی که در سینه هاشان 
آتشفشانی از تجربه، عاطفه و عشق به همسر و فرزند 
فوران می کرد. آن ها برگ های مردۀ زندگی را هرس 
کردند و یک مِن تازه ساختند با باورهایی به رنگ عشق، 
ایثار و شهادت. در این اثر قصد داریم فصل هایی اندک 
از زندگی بانوان شهید، جانباز و مجروح را ورق بزنیم تا 
بدانیم که بودند و چه کردند. می گوییم برای نسل های 
آینده تا بدانند در به ثمر رسیدن انقالب اسالمی و 
پاسداری از ارزش ها در دوران هشت سال دفاع مقدس 

چه بر این ملت شهیدپرور رفته است.«
در صفحۀ 206 این کتاب شرح حال و زندگینامۀ شهید 
»ناهید فاتحی کرجو« را می خوانیم: »پدرش محمد 
اهل تسنن از پرسنل ژاندارمری و مادرش سیده 
زینب اهل تشیع و خانه دار است. او فرزندانش را با 
عشق به اهل بیت)ع( بزرگ می کند. با شروع انقالب، 

ناهید به سیل خروشان انقالبیون پیوسته و با شرکت 
در راهپیمایی در جرگه دختران مبارز کردستان قرار 
می گیرد. ناهید 1۵ ساله است که برایش خواستگار 
، فاصلۀ سنی  می آید، اما به گفتۀ خواهرش آن پسر
زیادی با ناهید دارد و از هواداران کومله است درحالی که 
ناهید طرفدار سپاه و بسیج است. هنوز ازدواج نکرده اند 
که خواستگارش به دست نیروهای انقالبی دستگیر 
می شود. نیروهای کومله ناهید را ربوده و با خود 
می برند. ماه ها خانوادۀ ناهید از او بی خبر هستند و 
مادرش همه جا را دربه در به دنبال اوست تا اینکه بعد از 
یازده ماه او را پیدا می کند درحالی که به او هتک حرمت 

شده و زنده به گور شده است.
یک روستایی دربارۀ شهادت ناهید می گوید: »کومله، 
سر دختری را تراشیده بودند و در روستا می گرداندند. به 
آن دختر نوجوان می گفتند آزادت نمی کنیم مگر اینکه 

به خمینی توهین کنی؛ اما نمی کند.«
مادر زجرکشیدۀ ناهید وقتی در جریان ربوده شدن 
او قرار می گیرد، با پای پیاده، روستا به روستا دنبال 
دخترش می گردد، اما اثری از ناهید پیدا نمی کند 
تا اینکه یازده ماه بعد از ربوده شدنش پیکر مجروح 
و کبودش را با سری شکسته و تراشیده در داخل 
سنگالخ های اطراف روستای هشتمیز سنندج پیدا 
می کند؛ درحالی که کومله، ناخن هایش را کشیده 
بودند و دستش را قطع و زنده به گورش کرده بودند. سر 
ک قرار داشت و به او هتک حرمت شده  او بیرون از خا
بود. بعدها که خواستگار ناهید هم اعدام می شود، 

می فهمند که جنایتکار بوده است.
نشر شاهد کتاب »رد پای فرشتگان« را با شمارگان یک 
هزار و 100 نسخه، قطع رقعی، 29۸ صفحه و به بهای 

90 هزار تومان در سال 1401 روانه بازار نشر کرده است.
www.navideshahed.com :منبع  

فرشتگان ردپای 
 تنهای تنهای تنها

معرفی فیلم

معرفی اپلیکیشن

فیلم »تنهای تنهای تنها« به کارگردانی احسان عبدی پور و از 
، برای اولین بار در سال 13۹1 به  تولیدات صداوسیمای بوشهر
نمایش درآمد. این فیلم که از نظر بسیاری از منتقدان و بینندگان 
به عنوان پدیده سی ویکمن جشنواره فیلم فجر و حتی سال سینمای 
ایران لقب گرفته بود، با ساختاری جذاب، گرم و تماشایی، روایتی 
دلپذیر از دوستی یك نوجوان بوشهری و یك نوجوان روسی ارائه 

می کند. 
خالصۀ داستان

این فیلم، داستان پسربچه ای به نام رنجرو است که در نیروگاه اتمی 
بوشهر زندگی می کند. رنجرو برای کمک کردن به خانواده اش ماهی 
و چیزهای دیگر می فروشد. وقتی برای فروختن اجناسش به محل 
زندگی مهندسان نیروگاه اتمی می رود با پسر روسی آشنا می شود. عالقۀ 
رنجرو به تلسکوِپ پسر روس، باعث دوستی آن ها می شود و کم کم این 
احساس را در وجود آن دو زنده می کند که همۀ انسان ها می توانند 
دوستان خوبی برای هم باشند. پس رنجرو تصمیم می گیرد که برای 

برقراری صلح در جهان کاری کند...
این فیلم در حضور خود در سی ویکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر 
با دریافت یازده جایزه در بخش تجلی اراده ملی ازجمله تندیس ویژه 
فرهنگسرای انقالب اسالمی، رکوردار دریافت جایزه در این بخش است. 
همچنین این فیلم سینمایی توانست در بیست وهفتمین جشنواره 
بین المللی فیلم کودك و نوجوان سه پروانه زرین؛ بهترین کارگردانی، 
بهترین فیلم و بهترین بازیگر کودك و نوجوان را از آن خود کند و نامزد 

دریافت پروانه زرین بهترین فیلمنامه شود.
www.irna.ir :منبع   

اپلیکیشن فیدیبو یکی از بهترین اپلیکیشن های کتاب خوان 
ایرانی است. آرشــیو بزرگ فیدیبو شــامل بیش از ۵0000 کتاب، رمان و 
مجلۀ فارسی است که در دسترس کاربران قرار گرفته است. فیدیبو در 
ســال 13۹3 کار خود را آغاز کرد. این اپلیکیشــن برای مطالعۀ قانونی 
کتاب های صوتی و الکترونیکی روی موبایل، تبلت و رایانه شخصی 
طراحــی شــده اســت. کاربــران حتــی بــدون ثبت نــام در ســایت یــا 
اپلیکیشــن، می تواننــد بــه نســخه های نمونــه و کتاب هــای رایــگان 
گر قصد خرید از اپلیکیشــن فیدیبو را  دسترسی داشــته باشــند؛ اما ا

 ثبت نام خود را تکمیل کنند. 
ً
داشته باشند، باید حتما

کتابی کــه از فیدیبــو خریده ایــد، بــرای همیشــه در کتابخانه شــما باقی 
می ماند؛ این کتاب تنها درصورتی حذف می شود که از طریق اپلیکیشن 
آن را حذف کنید؛ البته در این حالت هم می توانید با مراجعه به وب سایت 
از بخش ســطل بازیافت، کتاب را برگردانید. الزم به ذکر اســت که فیدیبو 
گر کاربران  اولین دستگاه کتاب خوان فارسی را در سال 1۳9۷ عرضه کرد تا ا
نمی خواهند از گوشی هوشمند خود برای مطالعه کتاب استفاده کنند، 
این دستگاه را جایگزین نمایند. دستگاه کتاب خوان فیدیبو کتاب ها را 
در شکل و شمایلی متفاوت، اما خوانا در اختیار شما قرار می دهد تا تجربۀ 

جذابی از خواندن کتاب الکترونیکی به دست آورید.
www.mag.cafebazaar.ir :منبع   
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زودی به جمع آنان خواهد پیوست. پانزده روز قبل از عملیات بدر، به 
ع از امام رضا )ع( خواســته بود که  مشهد مقدس مشــرف شــد و با تضر

خداوند توفیق شهادت را نصیبش نماید.
این فرمانده دالور در عملیات بدر در تاریــخ 6۳/11/2۵، طبق معمول، 
ک تریــن صحنه هــای کارزار وارد شــد و درحالی کــه از نزدیک  بــه خطرنا
رزمندگان لشکر را در شرق دجله هدایت می کرد، تالش می نمود تا مواضع 
تصرف شده را در مقابل پاتک های دشمن تثبیت نماید، که براثر اصابت 
تیر مستقیم مزدوران عراقی، ندای حق را لبیک گفت. هنگامی که پیکر 
مطهرش را از طریق آب های هورالعظیم انتقال می دادند، قایق حامل 
پیکر وی، مورد هدف آرپی جی دشمن قرار گرفت و قطرۀ ناب وجودش 

به دریا پیوست.
www.hamshahrionlione.ir :منبع  

شجاعت در گفتار، جود و احسان، نیکو سخن گفتن، 
پاسداری از حریم امامت، پارسایی، نبوغ در علم و 
دانش از مهم ترین ویژگی های اخالقی و رفتاری این 
امام معصوم بود که زبانزد عام و خاص بود. این امام 
همام با سن کمی که داشت، استدالل های علمی 
دقیقی را به کار می برد و درواقع یکی از عالمان زمانۀ 
خویش و ادامه دهندۀ مسیر علوم الهی سلسلۀ 
امامت و والیت بود که برپایۀ اندیشه ها و اعتقاداتش 
به پرسش های بزرگان دین پاسخ می داد و همیشه از 
مناظره های مختلف سربلند بیرون می آمد. این امر 
باعث می شد تا دانشمندان متحیر در جواب های 
امام باشند و نسبت به علم و برتری امام اعتراف کنند.

این امام دوران خلفایی ازجمله مأمون و معتصم 
را درک کرد که سخت ترین شرایط را برای این امام 
همام ایجاد کردند؛ با این حال، جواداالئمه)ع( با 
تعیین نمایندگانی در سراسر جهان اسالم، ارتباط 
خود را با شیعیان حفظ کرد و کارگزارانی به مناطق 
مختلف فرستاد و با ارشاد و روشنگری های گسترده، 
از تجزیه و تفرقه بین مسلمانان جلوگیری کرد. ایشان 
گردان و برگزاری جلسه های علمی به  با تربیت شا
هدایت پیروان خویش در برابر فرقه های انحرافی 
پرداخت و آن ها را به طرف مسیر حق و حقیقت 

رهنمون ساخت.
www.hawzah.net :منبع   

و شــهید دادنــد و ثابت قــدم ماندنــد، صمیمانــه 
تشــکر کــرد. ایشــان در بخشــی از ســخنان خــود، 
تالش های محمدرضاشــاه  را برای بازگشت به ایران 
کام خوانــد و تالش هــای آنان را  و حفظ ســلطنت، نا
به دســت وپازدن برای حفظ و بقای سلطنت تعبیر 
کرد. امام در این ســخنان با بیان رمز پیروزی فرمود: 
»ما بایــد از همه طبقــات ملت تشــکر کنیم کــه این 
پیروزی تا اینجا به واسطۀ وحدت کلمه بوده است. 
وحدت کلمۀ مســلمین، وحدت کلمۀ اقلیت های 
مذهبــی با مســلمین، وحــدت دانشــگاه و مدرســه 
علمــی، وحــدت روحانــی و جناح سیاســی. مــا باید 
همه این رمز را بفهمیم که وحدت کلمه، رمز پیروزی 
است و این رمز پیروزی را از دســت ندهیم. در نوزده 
بهمن، عظیم ترین راهپیمایی در سراسر کشور شکل 
گرفت و میلیون ها نفر از دولت منتخب امام خمینی 
حمایت کردند. از سوی دیگر، در دهه انقالب، ارتش 
که تنها نقطه اتکای رژیم بود، به انقالب پیوست. فرار، 
نافرمانی، اعتصاب، شرکت در تظاهرات و سرانجام، 
بیعت با امام خمینی، نشــانۀ همراهی ارتش با امام 
بود که در نوزده بهمن به اوج خود رسید. در نتیجه، 
رژیم بدون پشتوانه به سرعت از هم پاشید و انقالب 

اسالمی در 22 بهمن به پیروزی نهایی رسید.
www.beytoote.com :منبع   

و ســپس خارج می کرد تــا هوای تــازه به تــاالر انتقال 
پیــدا کنــد. سیســتم هایی کــه متأســفانه امــروزه در 
ساختمان سازی ایرانی ها دیگر به کار برده نمی شوند.

حــوِض هشــت ضلعی خانــه در تقاطــع ضلع هــای 
جنوبی و غربی قرار گرفته است و یک پنج دری چوبی، 
آن را بــه ضلع غربی و حیاط متصــل می نماید. ضلع 
غربی دقیقًا قرینه و معادل ضلع شرقی است؛ با این 
تفاوت که ضلع غربی دارای پنج اتاق، پنج در میانه، و 
دو اتاق با سه در، در اطراف است. نمای آن نیز با چهار 
ستون، گچ بری شده و با نقاشی های بسیار چشم نواز 
مزین گردیده اســت. فضــای داخلی اتــاق پنج دری 
نیز با نقاشی هایی که در زبان معماری سنتی ایرانی 
به آن »شــیر و شــکر« گفتــه می شــده و طاقچه های 
هاللی شــکل و طاقچه بلندهای چهارگــوش تزیین 
شده اســت. معماری زیبا و تزیینات خانۀجواهری 

چشم هر بیننده ای را به خود خیره می کند.
www.boomgardi.net :منبع    




