
یادداشت مدیر مسئول

رفتار مسئوالنه در قبال جامعه پیرامون، شاخصه ارزیابی سازمان های 
سرآمد و دغدغه ای است که امروزه بنگاه های متعالی برای رشد و توسعه خود 
و درنهایت توسعه پایدار به آن می اندیشند و در تالش هستند به آن پایبند 
باشند، مسئله ای که به دنبال آن با انجام اقداماتی ارزشمند برای جامعه، 

موفقیت آینده شرکت تضمین می شود.
 مسئولیت پذیری در مقابل جامعه اقدامی هوشمند، عاقالنه و منفعت گرا برای 
هر سازمان و نشانی از توسعه یافتگی یک اجتماع است که در سایه آن سازمان با 
خلق ارزش مشترک با جامعه پیرامون خود، تعهد خود به مسائل اجتماعی را انجام 
می دهند و با سیاست گذاری و برنامه ریزی قانونمند، در راستای خدمت انسانی، 
اخالقی و بشردوستانه به جامعه و رعایت حقوق انسان ها و سایر موجودات و 

محیط زیست اهتمام می ورزند.
عمل به مسئولیت های اجتماعی نه تنها یک وظیفه و تکلیف نهاده شده بر دوش 
شرکت هاست، بلکه فرآیندی در راستای افزایش سودآوری شرکت ها نیز قلمداد 
می شود، چه آنکه رفتار مسئوالنه انسانی، اجتماعی و زیست محیطی، ضمن 
افزایش مشروعیت و مقبولیت سازمان، مشارکت افکار عمومی و جامعه ذی نفعان 
را به نحو چشم گیری ارتقا داده و درنهایت به افزایش مشتریان و ارتقای سهم بازار 

منجر می شود.
فوالد مبارکه در سال های اخیر به عنوان یکی از محورهای تولید و توسعه ملی با تولید 
بیش از 33 درصد فوالد کشور به عنوان شرکتی جهان تزار و مسئولیت پذیر، نقش 
مؤثری در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور داشته و عالوه بر آن توسعه اجتماعی 
منطقه و کشور، پاسداری از محیط زیست و منابع طبیعی برای نسل های آینده را 
به عنوان مسئولیت اجتماعی خود در دستور کار قرار داده است و کارنامه درخشانی 

از خود به جای گذاشته است.
توسعه زیرساخت های منطقه پیرامونی، توسعه اجتماعی و فرهنگی جامعه، ارتقای 

سالمت عمومی، تثبیت نگاه متعالی انسانی در کارکنان و خانواده های ایشان، ایجاد 
تعادل در کار و زندگی و ایجاد محیط کار ایمن و سالم، مشارکت در توسعه اجتماعی 
، کمک های بشردوستانه و حفظ محیط زیست تنها بخشی از  و فرهنگی کشور
سرفصل خدماتی است که شرکت فوالد مبارکه در حوزه مسئولیت های اجتماعی 

خود دنبال کرده و در این زمینه ها به اجرا گذاشته است.
اقدامات فوالد مبارکه در حوزه مسئولیت اجتماعی در سال 1401 هم برکات زیاذی 
برای جامعه داشته است. بازگرداندن 1341 نفر از زندانیان جرایم غیر عمد با گلریرزان 
های فوالد مبارکه و شرکت های تابعه، ایفای مسئولیت در یاری رسانی به هم وطنان 
در زلزله خوی، امدادرسانی به مردم مناطق غرب استان و منطقه کوهرنگ که 
در جریان بارش های سنگین برف دچار مشکل شدند، مشارکت در تعمیرات و 
آماده سازی 66 دستگاه آمبوالنس های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی، 
همکاری در طرح ملی کاشت 30 میلیون اصله نهال در استان اصفهان از مجموع 
یک میلیارد نهال موردنظر در کشور، مشارکت در تأمین 100 واحد مسکونی برای 
نیازمندان، اهدای 200 سری جهیزیه و 500 دستگاه لوازم خانگی برای مددجویان 
تحت پوشش کمیته امداد و آزادی زندانیان به طور مستمر تنها بخشی از اقدامات 

فوالد مبارکه در این زمینه بوده است.
تعهدات اجتماعی و قدم های خیرخواهانه فوالد مبارکه در حوزه های عمرانی، 
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و توسعه ورزش با نگاه ملی همواره روند روبه رشدی 
داشته است. کسب نشان عالی مسئولیت های اجتماعی و نشان سفیر و مروج 
مسئولیت های اجتماعی در جشنواره روابط عمومی و مسئولیت های اجتماعی 

بر افتخارات و مسئولیت شرکت فوالد مبارکه افزوده است.
شرکت فوالد مبارکه با اراده استوار و برنامه صحیح، قبول و انجام مسئولیت اجتماعی 
در قبال جامعه را وظیفه خود دانسته و تالش دارد با نگاهی هدفمند و مؤثر در این 

زمینه ایفای نقش نماید، نقشی که درنهایت به توسعه پایدار بینجامد. 

فوالد مبارکه؛ متعهد و پیشگام در عمل به مسئولیت های اجتماعی
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بازگشت توفانی تولید کارخانه ای در چین
تازه ترین بررسی ها نشان می دهند تولید کارخانه ها در چین در ماه فوریه با بیشترین سرعت خود در بیش از یک دهه گذشته رشد کرده است. این 

در حالی است که رشد تولید در نقاط دیگر آسیا متوقف شده است.

ارتقای جایگاه اقتصادی و بین المللی ایران و آفریقا با گسترش همکاری ها
معاون اقتصادی رئیس جمهور در همایش بین المللی همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و کشورهای غرب آفریقا، با اشاره به هدف مشترک ایران و این 

کشورها مبنی بر ارتقای جایگاه بین المللی خود، پیشنهاد تشکیل بانک مشترک ایران و آفریقا را مطرح کرد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اسالمی هم زمان 
با روز درختکاری سه اصله نهال کاشتند.

رهبر انقالب پس از کاشت نهال ها در سخنانی درباره علت کاشت 
سه نهال به شعار امساِل روز درختکاری با عنوان »هر ایرانی سه 
گر بر اساس شعار انتخاب شده، هر  نهال«، اشاره کردند و گفتند: ا
ایرانی سه نهال بکارد، برنامه دولت برای کاشت یک میلیارد نهال، 

از سال 1402 و در طول چهار سال محقق خواهد شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای به اهمیت موضوع نهال کاری در 
کید بر اینکه با کمک مردم  حفظ محیط زیست اشاره کردند و با تأ
امکان تحقق کاشت یک میلیارد نهال وجود دارد، افزودند: 
توصیه متخصصان و کارشناسان این است که عالوه بر کاشت 
درخت های میوه دار باید درختان جنگلی و درختانی که چوب 
آن ها دارای اهمیت است نیز کاشته شوند زیرا تجارت چوب در 
اقتصاد کشور تأثیر بسزایی دارد.نتیجه اقتصاد تک محصولی، 
وضعیت کنونی کشور است که در زمینه های ارزش پول ملی و تورم 

و گرانی دارای مشکالت است.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به تالش مسئوالن برای حل 
مشکالت، گفتند: مسئولین باید از همه راه های ممکن اقتصادی 
استفاده کنند تا بتوانند برای حل مشکالت مردم به راه حل 

درستی برسند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، تصریح به حفظ محیط زیست را یکی 
کید کردند:  از امتیازات برجسته قانون اساسی کشور برشمردند و تأ

هیچ کس نباید این قانون را نقض کند.
موضوع  به  خود  سخنان  پایان  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
کید بر اینکه  »مسمومیت دانش آموزان« نیز اشاره کردند و با تأ
مسئوالن و دستگاه های اطالعاتی و انتظامی باید با جدیت 
گفتند: این موضوع یک جنایت بزرگ و  کنند  آن را دنبال 
گر کسانی در این ماجرا دست داشته  غیرقابل اغماض است و ا

باشند، باید عوامل و مسببین آن به اشد مجازات برسند.
درحِق  جنایت  را  موضوع  این  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
معصوم ترین عناصر جامعه یعنی کودکان و همچنین موجب 
ناامنی روانی جامعه و نگرانی خانواده ها دانستند و خاطرنشان 
گر کسانی به عنوان عوامل این جنایت  کردند: همه بدانند ا
شناسایی و محکوم شوند، هیچ عفوی درمورد آن ها نخواهد بود 

زیرا باید به اشد مجازات برسند تا مایه عبرت دیگران شود.

درمحضر والیت

خبر کوتاه

خـبــــــــــــــــــر

هر ایرانی سه درخت بکارد کاشت 
یک میلیارد نهال در چهار سال 

محقق می شود

مشارکت فوالد مبارکه در نهضت ملی احداث مسکن و اهدای جهیزیه به مددجویان

به  مسکونی  واحد  هزار   ۲۳ گذاری  وا آیین  در 
خانواده های نیازمند و تحت حمایت کمیته امداد که با 
حضور رئیس جمهوری و به صورت ویدئوکنفرانس در 
استان اصفهان برگزار شد، از مشارکت شرکت فوالد مبارکه در احداث 
1۰۰ واحد از این ۲۳ هزار واحد مسکونی و اهدای ۲۰۰ سری جهیزیه و 

۵۰۰ دستگاه لوازم خانگی قدردانی شد.
گزارش خبرنگار فوالد این آیین در حالی صبح روز یکشنبه 14  به 
اسفندماه با حضور رئیس جمهوری برگزار شد که مهرداد بذرپاش وزیر 

راه و شهرسازی، سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی 
)ره(، سید پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی، سردار 
کبر نیکزاد رئیس بنیاد  محمد زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی و ا
مسکن انقالب اسالمی و به طور هم زمان و به صورت ویدئوکنفرانس، 
کمیته امداد استان اصفهان و مدیر  استاندار اصفهان، مدیرکل 
روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه نیز برای تحویل  نمادین 1002 واحد 
مسکونی از این 23 هزار واحد مسکونی در استانداری اصفهان حضور 

داشتند.

رئیس جمهوری:
امروز نهادهای انقالب اسالمی بسیج شده اند تا مشکل 

مسکن را حل کنند

آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی طی سخنانی در این آیین گفت: در همه جای 
کشور افراد بی نام ونشان برای رضای خدا به کارهای جهادی می پردازند؛ 

کارهای مخلصانه ای که گره هایی از زندگی مردم باز کرده است.
رئیس جمهور افزود: مسئله مسکن همواره به عنوان بخش هزینه بری که 
بیش ترین سهم را در سبد هزینه خانواده دارد مطرح بوده و امروز نهادهای 
انقالب اسالمی بسیج شده اند تا این مشکل را حل کنند و همکاری 
کنون شاهد یکی از  بسیار خوبی بین همه نهادها و دولت وجود دارد که ا

جلوه های این همکاری هستیم.

 استاندار اصفهان:
 از  مشارکت فوالد مبارکه در احداث 1۰۰ واحد مسکونی برای 

مددجویان استان قدردانی می کنیم

در این مراسم استاندار اصفهان ضمن قدردانی از مشارکت فوالد مبارکه 
در احداث 100 واحد مسکونی، اهدای 200 سری جهیزیه و 500 دستگاه 
لوازم خانگی برای مددجویان استان اظهار امیدواری کرد در سال های 
آینده نیز فوالد مبارکه در راستای مسئولیت اجتماعی خود به ساخت 
مسکن و رفع دیگر نیازمندی های مهم استان کمک  کند که با توجه به 

مدیران و تیم حال حاضر این مجموعه، این اتفاق قابل تحقق است.
سید رضا مرتضوی گفت: از نهادهایی نظیر کمیته امداد امام )ره(، بنیاد 
مسکن، بهزیستی، بسیج سازندگی، شرکت فوالد مبارکه و خیرین که 
با کمک های خود نظیر تأمین مسکن و جهیزیه لبخند رضایت را بر لب 
نیازمندان می آورند تشکر می کنم؛  این روند روبه رشد در میان بنگاه های 
اقتصادی برای تحقق مسئولیت های اجتماعی منشأ خیر و  برکت است.

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه:
فوالد مبارکه با عمل به مسئولیت های اجتماعی خود همواره 

کنار مردم است

گفت: این شرکت  در این آیین، مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه 
به عنوان یک بنگاه اقتصادی عظیم و بزرگ ترین فوالدساز کشور، در کنار 
نقش آفرینی در حوزه تولید، ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از شرکت های 
دانش بنیان را به عنوان مؤلفه های دیگری از عمل به مسئولیت های 
اجتماعی در دستور کار داشته و تالش کرده با ایفای نقش در این حوزه ها 

همواره در کنار مردم باشد.
کید بر اینکه فوالد مبارکه اساسًا عمل به مسئولیت های اجتماعی  وی با تأ
را یکی از دغدغه های خود در قبال جامعه می داند تصریح کرد: فوالد 
مبارکه درراستای توسعه متوازن سعی کرده در همه حوزه های عمرانی، 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شرایط بهتری را برای جامعه اسالمی و به ویژه 

برای مردم شریف استان و منطقه پیرامونی خلق کند.
وی در خصوص آیین برگزارشده و اقدامات فوالد مبارکه برای احداث 100 
واحد مسکونی، اهدای 200 سری جهیزیه و 500 دستگاه لوازم خانگی به 
مددجویان استان گفت: امروز شاهد اتفاق بسیار خوبی بودیم و فوالد 
مبارکه از این خرسند است که در چارچوب ضوابط و مقررات سازمان 
و در قالب عمل به مسئولیت های اجتماعی توانسته بخشی از منابع 
مالی اختصاص یافته به این حوزه را در مسیر کمک به مددجویان تحت 
پوشش کمیته امداد هدایت کند و در این نهضت ملی و تأمین بخشی 
از منابع مالی موردنیاز برای ساخت این تعداد واحد مسکونی و اهدای 

جهیزیه و تهیه لوازم ضروری منزل سهیم باشد.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان:
فوالد مبارکه در این حرکت خیرخواهانه به رفع دغدغه 

خانواده های نیازمند کمک کرد
 

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: با مشارکت فوالد مبارکه 
100 واحد مسکونی، 200 سری جهیزیه و 500 دستگاه لوازم خانگی برای 

خانواده های تحت پوشش کمیته امداد تأمین شد.
ع، با تبریک سالروز تأسیس کمیته امداد امام خمینی اظهار کرد:  کریم زار
امروز به صورت نمادین تحویل 23 هزار واحد مسکونی در روستاها اتفاق 
افتاد که سهم استان اصفهان با کمک بنیاد مسکن، بسیج سازندگی، 
فوالد مبارکه و خیرین، 1002 واحد است. این پروژه با اعتبار 120 میلیارد 
تومان و با مشارکت مددجویان و گروه های جهادی انجام شد و فوالد 

مبارکه با این حرکت ، به رفع دغدغه خانواده های نیازمند کمک کرد.
وی گفت: همدلی خوبی در استان اصفهان برای کمک به نیازمندان 
شکل گرفته و با توجه به سخنان رئیس جمهوری، این همت و عزم را داریم 
که با همکاری نهادها، خیرین و صاحبان صنایع، تا پایان سال 1402 تمام 
مددجویان فاقد مسکن را در روستاها خانه دار کنیم. یکی از مشکالتی 
که در این زمینه وجود داشت، محدودیت  زمین بود که با همکاری بنیاد 

مسکن و استانداری بسیاری از چالش ها رفع شده است.
ع در پایان گفت: از هم افزایی شرکت فوالد مبارکه برای تأمین مسکن،  زار
قدردانی می کنیم و امیدواریم به برکت این ایام، این همراهی ها، کاهش 

دغدغه های نیازمندان را به همراه داشته باشد.

از همان نخستین روز سال، این راهبرد چراغ راه شد: 
»تولید؛ دانش بنیان؛ اشتغال آفرین« و پوالدمردان 
گرچه هنوز  گروه فوالد مبارکه خرسند و مفتخرند که ا
1۰ روز دیگر تا پایان سال برای تولید فرصت دارند، زودتر از آنچه 
برنامه ریزی شده بود، با عبور از تولید 1۰ میلیون تن فوالد خام، از 
تمامی رکوردهای ثبت شده تا پایان سال 14۰۰ گذشتند و ضمن لبیک 

به فرمان رهبر فرزانه، بار دیگر تاریخ ساز شدند.
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه ضمن اعالم این خبر گفت: عبور از 10 میلیون 
تن تختال، 10 روز مانده به پایان سال، با رشد 10 درصدی نسبت به مدت 
مشابه سال قبل، در حالی رخ داد که حدود یک میلیون تن افت تولید 
ناشی از محدودیت های برق و گاز را که در سال جاری بیشتر از سال های 
قبل بود، پشت سر گذاشتیم و این امر محقق نشد، مگر با برنامه ریزی 
و پیش بینی های الزم، استفاده از تجارب سال های قبل، ذخیره سازی 
به موقع مواد اولیه، انجام تعمیرات اساسی خطوط مختلف در زمان  
اعمال محدودیت های انرژی و در نهایت افزایش بهره وری سرمایه های 

انسانی شرکت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: به موازات رشد 

کّمی محصول، خوشبختانه در سال 1401 شاهد رشد 12 درصدی تولید 
محصوالت ویژه و تولید 14 محصول جدید نیز هستیم.

به گفته طیب نیا، گروه فوالد مبارکه با سهم 34 درصدی در تولید فوالد 
، در رشد و ارتقای جایگاه ایران بین فوالدسازان جهان نقش  کشور

ارزنده ای داشته است.
وی در همین زمینه ادامه داد: جهادگران شرکت فوالد مبارکه، فوالد 
هرمزگان و مجتمع فوالد سبا، هم راستا با اهداف گروه، علی رغم همه 
محدودیت هایی که در سال جاری به شدت و بیش از همیشه با آن 
مواجه بودند، توانستند تا شامگاه روز جمعه 19 اسفندماه و 10 روز مانده 

به پایان سال جاری، 10 میلیون و 16 هزار تن فوالد خام تولید کنند.
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه افزود: با عنایت به شعار سال، سیاست های 
کثری و تأمین نیاز بازار داخل، استفاده از  گروه بر سه محوِر تولید حدا
کز علمی تحقیقاتی برای توسعه سبد  ظرفیت شرکت ها، دانشگاه ها و مرا
کنون  محصوالت شرکت به ویژه برای آن دسته از محصوالتی که عمدتًا تا
از محل واردات تأمین می شدند و در مرحله سوم حمایت از سازندگان 
داخلی و شرکت های دانش بنیان با نگاه بومی سازی هرچه بیشتر 

تجهیزات موردنیاز و ایجاد اشتغال متمرکز شد.

وی در همین زمینه تصریح کرد: از آغاز سال 1401 نقطه عطف تمامی 
فعالیت هایی که برای گروه در نظر گرفته شد بر این اصل استوار بود که در 
همه حوزه ها اعم از تولید، توسعه و بومی سازی، باید نگاه تحولی داشته 
باشیم؛ به این معنی که به عنوان مثال، در تولید فقط به فکر رکوردشکنی 
نباشیم و به موازات آن در مسیر تولید محصوالت خاص و کیفی تر با نگاهی 
متفاوت حرکت کنیم، از سد همه محدودیت ها و تفکراتی که دست و پای 
ما را به نوعی بسته اند عبور کنیم و تولیدات دانش بنیان داشته باشیم. در 
نهایت همان گونه که مشاهده کردیم، با اتکا به دانش متخصصان داخلی، 
محصوالتی را برای اولین بار در کشور تولید کردیم که در پروژه های ملی 

کشور و بسیاری از صنایع خاص مورد استفاده قرار گرفت.
طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در حوزه اجرای 
پروژه های توسعه گروه نیز در سایه الطاف الهی، طرح هایی شجاعانه 
و جسورانه پیشنهاد و وارد فاز اجرا شد که هریک از آن ها در حد ملی، 
ارزشمند و مؤثرند؛ توسعه های بلندپروازانه ای که با به بار نشستن 
، بلکه در تأمین انرژی و توسعه های  آن ها نه فقط در تولید فوالد کشور
دانش بنیان و علمی-تحقیقاتی، شاخص های ملی به یاری خداوند 

ارتقا خواهند یافت.

 وی گفت: در بخش توسعه، احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 914 مگاواتی 
باراندمان 58 درصد و مصرف آب یک پنجم نیروگاه موجود، احداث 
نیروگاه های تجدیدپذیر و خورشیدی و همچنین دو نیروگاه بادی در 

دستور کار قرار گرفت که پیشرفت های قابل مالحظه ای داشته است.
طیب نیا در ادامه به دستاوردهای توسعه ای در سایر شرکت های گروه 
اشاره و تصریح کرد: خوشبختانه در گروه فوالد مبارکه نیز توسعه ها 
به خوبی در حال اجراست؛ تاجایی که اخیرًا شاهد شروع موفقیت آمیز 
کوره قوس الکتریکی شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری 
به عنوان یکی از طرح های هفت گانه دولت بودیم که به زودی عملیات 
ذوب گیری و ریخته گری آن نیز عملیاتی خواهد شد. همچنین در فوالد 
هرمزگان، فوالد امیرکبیر کاشان و سایر شرکت های گروه برنامه های توسعه 

به خوبی در حال انجام است.
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه از تالش همه مدیران، کارکنان گروه فوالد 
مبارکه در همه بخش های تولید، تعمیرات و پشتیبانی و همچنین از 
شرکت های پیمانکار و سازنده داخلی که هم راستا با اهداف شرکت مادر 
در به بار نشستن این دستاورد مهم و تاریخ ساز صمیمانه و مخلصانه 

تالش کردند تشکر و قدردانی کرد.

تاریخ سازی گروه فوالد مبارکه با عبور از تولید 10,000,000 تن فوالد خام
عیدی زودهنگام به مردم ایران؛

رهبر انقالب اسالمی در روز درختکاری:

هم زمان با هفته منابع طبیعی و روز درختکاری انجام شد؛

معاون وزیر صنعت جمهوری دموکراتیک کنگو به 
همراه هیئت همراه از خطوط تولید فوالد مبارکه 

بازدید کرد. 
باهی بیتاسیما کریستوف، معاون وزیر صنعت جمهوری دموکراتیک کنگو 
پس از بازدید از خطوط تولید فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار ایراسین 
اظهار کرد: خوشحالم که امروز در رأس هیئتی از کشور کنگو از فوالد مبارکه 
به عنوان یک مجتمع عظیم تولید فوالد بازدید کردم. در این مجتمع 
صنعتی که در خاورمیانه بی نظیر است، فعالیت های قابل توجهی در 

زمینه فراوری و تولید فوالد انجام می شود که نظیر آن را ندیده ام.
وی گفت: جمهوری دموکراتیک کنگو معادنی بسیار غنی از فلزات مختلف 
دارد که این موضوع می تواند بستر مناسبی برای همکاری با جمهوری 

اسالمی ایران و فوالد مبارکه باشد.
معاون وزیر صنعت جمهوری دموکراتیک کنگو افزود: من گزارش این 
بازدید  را به مقامات ارشد کشور خود خواهم داد تا با توجه به ظرفیت های  
موجود در ایران و فوالد مبارکه، زمینه برای همکاری های بیشتر در 

حوزه های صنعتی و معدنی به خصوص در زمینه کنسانتره فراهم شود.

فوالد مبارکه در خاورمیانه بی نظیر است
در بازدید معاون وزیر صنعت جمهوری دموکراتیک کنگو از فوالد مبارکه مطرح شد؛

توزیع 1۵ هزار اصله نهال مثمر
بین کارکنان فوالد مبارکه

پس از اعالم آمادگی فوالد مبارکه برای مشارکت در 
کاشت ۳۰ میلیون اصله نهال در استان، مدیریت شرکت در 
کثری محیط زیست و بهبود  گامی دیگر برای حفاظت حدا
شرایط زیست محیطی 1۵ هزار اصله نهال مثمر بین کارکنان 

شرکت توزیع کرد.
فوالد مبارکه در راستای تحقق طرح کاشت یک میلیارد نهال 
، هم زمان با هفته منابع طبیعی و روز درختکاری، 15  در کشور
هزار نهال مثمر را میان کارکنان خود توزیع کرد تا با اجرای این 
طرح، فرهنگ درختکاری و توجه به محیط زیست را میان آنان 

ترویج کند.
واحد فضای سبز شرکت فوالد مبارکه برای اجرای این طرح، برای 
انتخاب نوع گونه های درختی مثمر از کلیه کارکنان و پیمانکاران 
از طریق ارسال پیامک نظرسنجی کرد که طی آن تعداد 1۷ هزار 
و 454 نفر شامل 9 هزار و 143 نفر از کارکنان و 8 هزار و 312 نفر از 
پیمانکاران در این فرایند ثبت نام و گونه نهال موردنظر خود را 

انتخاب و دریافت کردند.
گفتنی است از تاریخ 13 تا 15 اسفندماه، تعداد 13 هزار اصله 
نهال مثمر در شرکت فوالد مبارکه و حدود 2 هزار اصله نهال مثمر 
در مجتمع فوالد سبا توزیع شده و این توزیع تا پایان روز 23 

اسفندماه سال جاری ادامه خواهد داشت.
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۴۸ درصد حجم سدهای کشور پر از آب شد
میزان پرشدگی سدهای کشور به ۴۸ درصد رسید. براساس تازه ترین گزارش دفتر اطالعات و داده های آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، 

کنون رشد ۵ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. حجم آب موجود در سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تا

بازگشت توفانی تولید کارخانه ای در چین
تازه ترین بررسی ها نشان می دهند تولید کارخانه ها در چین در ماه فوریه با بیشترین سرعت خود در بیش از یک دهه گذشته رشد کرده است. این در 

حالی است که رشد تولید در نقاط دیگر آسیا متوقف شده است.

 خـبــــــــــــــــــر      

نقش بی بدیل فوالد مبارکه در امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور
علی جمادی معاون قضایی دادستان کل کشور و 
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه، هم زمان با 
سفر رئیس قوه قضا و هیئت همراه به استان اصفهان، 
با همراهی دادستان شهرستان مبارکه و جمعی از کارشناسان این 
بخش، از فوالد مبارکه بازدید و در دیدار با مدیرعامل این شرکت بر 

کید کرد. تسهیل هرچه بیشتر روند تولید و رفع موانع آن تأ
وی گفت: به عنوان نماینده ویژه قوه قضاییه امروز توفیقی دست داد که 
در جمع مدیران و کارکنان فوالد مبارکه حاضر شویم و از نزدیک شاهد 
تالش های افسران صنعت فوالد کشور باشیم؛ همچنین با مشکالت این 
شرکت آشنا شویم تا بتوانیم شرایط بهتری برای ادامه فرایند تولید فراهم 
کنیم. فعالیت هایی که در این مجموعه انجام می شود قابل تقدیر است 
و کامًال مشخص است که کارکنان فوالد مبارکه با همدلی کامل و به طور 
شبانه روزی در راه تأمین نیازهای کشور به بهترین شکل ممکن در حال 
مجاهدت هستند؛ بنابراین الزم است در همین جا از تالش این عزیزان 

قدردانی کنم و به آن ها خداقوت  بگویم.
جمادی خاطرنشان کرد: قطعًا مسائلی که مدیران این شرکت در جریان 
ح کردند از سر دلسوزی است و به حق است که این  این بازدید مطر

دغدغه ها زیاد هم باشد.
انتظار از مدیران و کارکنان جوان و متخصصان شرکت فوالد 

مبارکه زیاد است؛ چراکه پیش ازاین نیز نشان داده اند هر جا که 
خواسته اند، توانسته اند

 معـاون قضایـی دادسـتان کل کشـور تصریـح کـرد: همچنـان کـه مقـام 
معظم رهبری هر سال بیش از سال قبل بر موضوعات تولید و  اقتصاد 
کیـد کرده انـد، مـا نیـز تـالش می کنیـم در ایـن عرصـه، یـاور  مقاومتـی تأ

صنعـت باشـیم.
وی در ادامه سخنان خود گفت: انتظار از مدیران و کارکنان جوان و 
که پیش  از این نیز نشان  متخصصان شرکت فوالد مبارکه زیاد است؛ چرا
داده اند هرجا که خواسته اند، توانسته اند. تا کنون این مجموعه در ایجاد، 
بهره گیری از تجهیزات، بهره وری، توسعه و تعمیر و نگهداری موفق بوده 
است؛ بنابراین ازاین پس با همکاری همکاران خود دغدغه های عزیزان 

را بهتر و دقیق تر بررسی و پیگیری می کنیم.
در فوالد مبارکه با جذابیت ها و دستاوردهای کم نظیری آشنا 

شدم
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه اظهار کرد: به نظر می رسد همه 
مسئوالن کشور که به نوعی با فوالد مبارکه در ارتباط هستند، باید با حضور 
در این شرکت، از نزدیک فعالیت جاری در این شرکت را لمس کنند تا در 

تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها رویکرد دقیق تری داشته باشند.
کنون از بسیاری از کارخانه های کشور بازدید  جمادی عنوان کرد: تا
کرده ام؛ ولی امروز در فوالد مبارکه با جذابیت ها و دستاوردهای کم نظیری 

آشنا شدم که نیاز است این دستاوردها اطالع رسانی شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اهمیت حمایت از بخش 
خصوصی و خصوصی سازی که در کشور از سال ها قبل با رویکرد استفاده 
کثری از ظرفیت های بخش خصوصی صورت  گرفته است، تصریح  حدا
کرد: آنچه موردنظر رهبر معظم انقالب است برای ما حجت است. ایشان 
کید دارند کار را به مردم بسپاریم؛ بنابراین ما نیز تالش می کنیم  همواره تأ
به تولید کمک کنیم و اجازه نخواهیم داد خللی در اراده پوالدمردان و 
تولیدکنندگان کشور ایجاد شود. ما به یقین برای تسهیل امور، پای کار 

ایستاده ایم.

شرکت هایی مانند فوالد مبارکه در این شرایط سخت 
فعالیت خود را ادامه داده اند و همچنان در تولید و اشتغال ایفای 

نقش می کنند
به گفته جمادی، این مجتمع و سایر شرکت های تولیدکننده در امنیت 
پایدار شهرستان و به طورکلی امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور نقش 
بسزا و بی بدیلی دارند. یکی از معضالتی که امروزه در کشور وجود دارد 
بیکاری است. در چنین شرایطی ،علی رغم همه چالش هایی که در 
مسیر تولید قرار گرفته، شرکت هایی مانند فوالد مبارکه فعالیت خود را 
ادامه داده اند و همچنان در تولید و ایجاد  اشتغال ایفای نقش می کنند؛ 
ازاین رو باید به این شرکت ها کمک شود. ما نیز در دستگاه قضا ستاد 
اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه را داریم و وظیفه قانونی ما این است که در 
کنار این شرکت ها و کارکنان آن ها باشیم و کمک کنیم تا خللی در تولید و 
گر احیانًا در این مسیر، مانع  فعالیت این مؤسسات تولیدی ایجاد نشود. ا
قضایی باشد و به رسیدگی های قضایی نیاز داشته باشد، قطعًا به نحو 
مطلوب تدابیری اندیشیده خواهد شد تا در امر تولید خللی ایجاد نشود.

مدیرعامل فوالد مبارکه:
در یک جنگ اقتصادی تمام عیار هستیم

مدیرعامل فوالد مبارکه در دیدار با معاون قضایی دادستان کل کشور 
گفت: امروز تولید در شرایطی انجام می شود که در یک جنگ اقتصادی 
گر قبول داریم که در جنگ هستیم همه باید این  تمام عیار هستیم. ا
شرایط را حس کنند و همدلی داشته باشند؛ همچنان که در دوران دفاع 
مقدس همه با هم همدل و هم راستا بودند. متأسفانه بعضًا شاهد این 
هستیم که آن طور که این شرایط سخت ایجاب می کند، با تولیدکنندگان 

همراهی نمی شود.
کید بر اینکه در شرایط تحریم، رویه های عادی پاسخگو  طیب نیا با تأ
نیست، تصریح کرد: در بسیاری از مواقع باید با  تحریم ها مقابله کرد؛ در 
گر قبول داریم که در وضعیت  بعضی مواقع نیز باید آن ها را دور زد. در اینجا ا
جنگ هستیم، پس همه باید صنعت و صنعتگر را یاری و حمایت کنند 
تا آن ها نیز بتوانند در این شرایط خاص تصمیم های درست بگیرند و 

موفقیت ها را از دل همین شرایط خاص استخراج و خلق کنند.
فوالد مبارکه  اجازه نداده بازار داخل با التهاب مواجه 

شود
بنا بر اظهارات مدیرعامل فوالد مبارکه، شرکت فوالد مبارکه با درک 
صحیح از این شرایط سخت دست روی دست نگذاشته و در بسیاری 
از موضوعات ازجمله تأمین انرژی، تجهیزات و منابع موردنیاز خود با 
احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی و خورشیدی و همچنین ورود به حوزه 
معدن و بومی سازی قطعات و تجهیزات موردنیاز خود، شرایط سخت 

تحریم را مدیریت کرده و اجازه نداده بازار داخل با التهاب مواجه شود.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه گاهی دستورالعمل هایی وضع می شود 
که حرکت صنعت و تصمیم گیران آن را ُکند یا متوقف می کند که الزم است 
مسئولین محترم راه حل هایی ارائه دهند و شرایطی فراهم کنند که 
مدیران با اعتماد و جسارت بیشتری در مسیر تولید و توسعه اقتصادی 

کشور تالش کنند.
طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت ثبات 
، تثبیت قیمت ها و لزوم اصالح قیمت گذاری ها گفت: متأسفانه  بازار
قیمت گذاری ها به شکلی است که نه تنها تولیدکننده، بلکه مصرف کننده 

نهایی نیز سود نمی برد و عمًال این واسطه ها هستند که به سودهای کالنی 
دست می یابند.

ضرورت دارد که قوانین بخش خصوصی با قوت بیشتری 
حاکم شوند

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به عملکرد فوالد مبارکه در سال های 
اخیر تصریح کرد: سال جاری فوالد مبارکه 54 هزار میلیارد تومان سود 
بین دارندگان سهام عدالت، تأمین اجتماعی و بسیاری از بازنشستگان 
و اقشار متوسط جامعه که سهام فوالد مبارکه را دارند، توزیع کرده است. 
این شرکت یکی از  شرکت هایی است که خصوصی سازی به بهترین شکل 
ممکن در آن اجرا شده؛ بنابراین ضرورت دارد که قوانین بخش خصوصی 
گذارشده  کم شوند. باید نگاه به شرکت های وا نیز با قوت بیشتری بر آن حا

با رویکرد خصوصی سازی باشد.
مسئوالن و دست اندرکاران دلسوز نیز از این کارخانه 
به عنوان پیشران و موتور محرک سایر صنایع حمایت کنند

طیب نیا ادامه داد: همچنان که اشاره شد، ما در یک جنگ تمام عیار 
اقتصادی هستیم و نیاز به پشتیبانی داریم. فوالد مبارکه کارخانه ای است 
گر به هر دلیل متوقف شود، بسیاری از خطوط تولید کارخانه های  که ا
کشور نیز از حرکت باز خواهند ایستاد؛ بنابراین باید مسئوالن و 
دست اندرکاران دلسوز از این کارخانه به عنوان پیشران و موتور محرک 
سایر صنایع حمایت کنند تا این شرکت بتواند همچنان برای اقتصاد و 

جامعه منشأ اثر باشد.
وی با اشاره به برخی دستاوردهای دیگر فوالد مبارکه عنوان کرد: 
خوشبختانه در سال 1401 فوالد مبارکه ده ها رکورد تولید داشته و به 
کنون در کشور تولید  فناوری تولید بیش از 14 محصول جدید که تا
نمی شدند، دست  یافته است. با همت همکاران این محصوالت جدید 
به خوبی تولید و در بسیاری از پروژه های حساس کشور مورد استفاده 
قرار گرفته است. فوالد مبارکه برای اینکه همچنان بتواند برای کشور 
کثری دلسوزان تصمیم ساز  مفید باشد، نیاز به حمایت و مساعدت حدا

کشور دارد.
طیب نیا با اشاره به اهمیت اطالع رسانی دقیق دستاوردهای فوالد 
کید  گاهی مسئولین و مردم جامعه از عملکرد این شرکت تأ مبارکه بر لزوم آ
کرد و گفت: متأسفانه شاهد این هستیم که با تحریک دشمنان، برای 
این شرکت جریان سازی های هدفمندی انجام می شود که در مسیر 
حرکت پرشتاب آن موانع متعددی ایجاد می کند؛ بنابراین ضرورت دارد 

مسئولین محترم در خصوص این امر نیز با دقت بیشتری اقدام کنند.
مدیرعامل فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: مادام که مدیران و کارکنان فوالد 
مبارکه دست حمایت و همدلی و همراهی مسئولین محترم نظام را روی 
شانه های خود حس کنند، بیش ازپیش می توانند در این شرایط سخت 

اقتصادی به اقتصاد کشور و جامعه خدمت کنند.
برنامه ریزی و اختصاص تورهای ویژه برای بازدید مسئولین 

محترم کشور از فوالد مبارکه ضروری است
وی برنامه ریزی و اختصاص تورهای ویژه برای بازدید مسئولین محترم 
کشور از فوالد مبارکه را ضروری دانست و گفت: مسئولین محترم نظام 
به ویژه عزیزان حوزه قضایی کشور باید به فوالد مبارکه بیشتر سفر کنند و با 
دستاوردها و مجاهدت های کارکنان این شرکت بیش  از پیش آشنا شوند؛ 
به یقین در این صورت است که با نگاهی متفاوت، از تولید و صنعت کشور 

حمایت خواهند کرد.
 طیب نیا در خاتمه خاطرنشان کرد: همچنان که پیش  از این نیز اشاره 
شد، مدیران فوالد مبارکه برای اینکه بتوانند این شرکت را به جایگاه 
فعلی برسانند، از آغاز بهره برداری تا کنون، در شرایط بسیار سخت 
ازجمله جنگ تحمیلی و تحریم ها، تصمیماتی بسیار سخت و شجاعانه 
گرفته اند و خوشبختانه از بیشتر آن ها با سربلندی بیرون آمدند. پایداری 
در سوددهی مستمر، انجام به موقع تعهدات قانونی، بی نیاز کردن کشور 
از واردات بسیاری از محصوالت فوالدی و ایفای نقش مؤثر در حوزه 

مسئولیت های اجتماعی مؤید همین مطلب است  .
 گفتنی است در جریان این بازدید که با روز درختکاری مصادف بود، 
معاون قضایی دادستان کل کشور به همراه مدیرعامل فوالد مبارکه، 
پس از حضور در معراج الشهدای فوالد مبارکه و ادای احترام به مقام 
کید بر اهمیت کاشت  شامخ شهدای دفاع مقدس و مدافع حرم، در تأ
نهال و حفاظت از محیط زیست، اقدام به غرس نهال در  فضای سبز 

شخصیت ها  نمودند.

 خـبــــــــــــــــــر      
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ارزش ذخایر کشف شده دو سال اخیر به 14 میلیارد 
دالر می رسد

ویژه  منطقه  باید  گفت:  ایمیدرو  عامل  هیئت  رئیس 
که این منطقه  خلیج فارس را به صورت ویژه تقویت کنیم؛ چرا

ظرفیت های صادراتی بی نظیری دارد.
به گزارش دنیای معدن از ایمیدرو، وجیه اهلل جعفری، معاون 
وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو در مراسم آغاز فعالیت 
اجرایی دو طرح تولیدی در سایت توسعه منطقه ویژه صنایع 
معدنی و فلزی خلیج فارس، اشتغال زایی را اولویت ایمیدرو  
دانست اظهار داشت: باید منطقه ویژه خلیج فارس را به صورت 
که این منطقه ظرفیت های صادراتی  ویژه تقویت کنیم، چرا

بی نظیری دارد و بسیار می تواند به اقتصاد کشور کمک کند.
جعفری در ادامه با بیان اینکه پروژه های پیشین باید با قدرت 
تمام پیگیری و تکمیل شوند، عنوان کرد: در چهارپنج سال اخیر، 
مجموعه ایمیدرو به تنهایی بیش از 2۷ میلیارد دالر ذخایر جدید 
معدنی به ذخایر موجود اضافه کرده که 14 میلیارد دالر از این 

کتشافات جدید مربوط به دو سال گذشته است. ا

 ارزش صادرات صنایع معدنی از 11 میلیارد دالر      
گذشت

ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی طی یازده ماه 
امسال از 11 میلیارد دالر عبور کرد.

به گزارش بورس نیوز، از ابتدای فروردین تا پایان بهمن ماه 1401 
به رغم کمبودهای تأمین انرژی، ارزش صادرات این حوزه به 11 
میلیارد و 89 میلیون دالر رسید که از نظر وزنی رشد 4 درصدی و از 

نظر ارزش افت 5 درصدی پیدا کرد.
طی این مدت زنجیره فوالد سهم 5.19 میلیارد دالری را از رقم 
فوق در اختیار داشت. پس از آن زنجیره مس با سهم 1.42 میلیارد 
دالری در جایگاه دوم قرار گرفت. زنجیره آلومینیوم نیز با سهم 
93۷ میلیون دالری در رتبه سوم صادرات معدن و صنایع معدنی 
طی مدت مورد اشاره جای گرفت. بخش روی نیز با صدور 552 

میلیون دالری در جایگاه بعدی ایستاد.
از سوی دیگر ارزش واردات معدن و صنایع معدنی به 4 میلیارد 
و 4۷4 میلیون دالر رسید که 23 درصد از نظر ارزش و 4 درصد از 
نظر وزنی رشد پیدا کرد. زنجیره فوالد سهم یک میلیارد و 445 
میلیون دالری از رقم واردات را کسب کرد. ارزش واردات آلومینیوم 
به 312 میلیون دالر و زنجیره مس و صنایع پایین دستی به 25 

میلیون دالر رسید.

  کنسانتره آهن درآمدزاترین محصول معدنی و 
صنعتی چادرملو با فروش یک هزار و 4۹۰ میلیارد تومانی

بیشترین تقاضای مشتریان چادرملو در بازار داخل برای 
کنسانتره آهن )خشک( بود که از فروش این محصول »کچاد« 

به درآمد یک هزار و 4۹۰ میلیارد تومانی رسید.
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در گزارش فعالیت ماهانه منتهی 
به بهمن ماه سال جاری نشان داد که به روند صعودی خود ادامه 
داده است. این شرکت معدنی و صنعتی از فروش محصوالت 
خود به درآمد 3 هزار و 222 میلیارد تومانی دست پیدا کرد. بر 
اساس این گزارش، بیشترین تقاضای مشتریان در بازار داخل 
برای »کنسانتره آهن )خشک(« بود که از فروش آن محصول 
به درآمدزایی یک هزار و 490 میلیارد تومانی دست یافت و تنها 
محصولی که در خارج از کشور مورد استقبال متقاضیان قرار گرفت 
»فوالد« بود که از فروش این محصول به درآمدزایی 435 میلیارد 

تومانی دست یافت.

عدد خبر

میلیارد دالر

میلیارد دالر

میلیارد تومان

معاون قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد:

علی جمادی 
معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر 

ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه

محمدیاسر طیب نیا
مدیرعامل فوالد مبارکه

 جشن میالد یگانه منجی عالم بشریت حضرت مهدی )عج(  در جای جای فوالد مبارکه

عکس نوشت
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حمایت از ذوب آهن، بانی تولید فوالد و معدن کشور 
ضروری است

رکورد تولید روزانه شمش در فوالد خوزستان شکسته شد

اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل گروه سرمایه گذاری توسعه معادن و 
فلزات در گفت وگو با ذوب 24 گفت: ذوب آهن اصفهان بنیان گذار 
تولید فوالد در کشورمان به شمار می رود و فوالد تولیدی آن به دلیل 
استفاده از روش کوره بلند بسیار منحصربه فرد است. این شرکت با سبد 
گون کشور نقش آفرینی  متنوع محصوالت در پروژه های عمرانی گونا
موفقی داشته است و مسئولین باید حمایت ویژه ای از این کارخانه 
داشته باشند و سنگ آهن دانه بندی موردنیاز آن را تأمین کنند.

امین ابراهیمی، مدیرعامل فوالد خوزستان گفت: در شرایطی که در 
ماه های اخیر محدودیت های انرژی باعث شده بود تولید با چالش 
مواجه شود، فوالدمردان رکورد تولید روزانه شمش را ارتقا دادند. رکورد 
تولید روزانه شمش فوالدی در دهم اسفند به ۱۳ هزار و ۷2۸ تن 
رسید. انجام تعمیرات، ارتقای شاخص های آماده به کاری، عملکردی و 
برنامه ریزی مدون در ارتقای رکورد تولید مؤثر بودند. وی دست یابی به 
این میزان تولید را نشان از تالش و کار با تکیه بر ایمان و اعتقاد دانست.

خـبــــــــــــــــــر            
خبر بین الملل

در ۵ مارس نخست وزیر چین Li Keqiang گزارش کار 
دولت را در مراسم افتتاحیه اولین جلسه چهاردهمین کنگره 
ملی خلق چین ارائه کرد. جزئیات کلیدی مرتبط با صنعت و 

فوالد به شرح ذیل است:
تقاضای فوالد:

-مصرف فوالد به صورت فله تثبیت شود و مصرف فوالد در بخش 
خدمات بهبود یابد.

-سرمایه گذاری دولتی و مشوق های سیاسی باید به بهترین 
نحو سرمایه های اجتماعی را هدایت کند. امسال برنامه هایی 
برای انتشار 3.8 تریلیون یوان اوراق قرضه ویژه دولت محلی 

SPB ارائه می گردد.
-اجرای پروژه های بزرگ »برنامه پنج ساله چهاردهم« ازجمله 
توسعه مجدد مسکن تسریع شود و توسعه متقابل منطقه ای ارتقا 
یابد. از سوی دیگر سرمایه گذاری خصوصی بیشتر برای مشارکت 

در ساخت پروژه های بزرگ ملی جذب شود.
ک بهبود یابد، اما با ابزارهای  -وضعیت مالی توسعه دهندگان امال

مختلف.
زنجیره تأمین صنعتی:

کیفیت باال جمع آوری شده و تحقیقات تکنولوژی اصلی  -منابع با
مرتبط با زنجیره های تأمین بخش تولید ارتقا داده شوند.

کتشافات معدنی بهبود یافته و ذخایر کلیدی انرژی و معدنی  -ا
داخل کشور افزایش تولید داده شوند.

مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست:
-مصرف انرژی به عنوان یک بخش تولید ناخالص داخلی 
کاهش یابد درحالی که انتشار کربن و انتشار سایر آالینده ها نیز 

باید کم شود.
-بر کنترل مصرف سوخت های فسیلی تمرکز شود.

ک و سایر سیستم های  -تحقیق و توسعه مرتبط با زغال سنگ پا
انرژی جدید ارتقا یافته و حفاظت از انرژی و کاهش کربن در صنایع 

کلیدی نیز توسعه یابد.
      منبع: چیالن

اتحادیه های صنعتی آلمان هشدار داده اند که به دلیل 
قیمت باالی برق بیش از معیارهای جهانی، صدها هزار شغل 

در این کشور در معرض خطر قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری »آناتولی« بر اساس بیانیه مشترک روز 
سه شنبه اتحادیه های کارگری در آلمان، بخش های انرژی بر 
مانند تولید فوالد، مواد شیمیایی و مصالح ساختمانی اینک 

آسیب پذیر هستند.
بر اساس این گزارش، این اتحادیه ها با فراخوان برای برگزاری 
اعتراضات سراسری، امیدوارند از قیمت رقابتی بین المللی در 
برق صنعتی و قابلیت پیش بینی بلندمدت هزینه های برق 

برخوردار شوند.
صنعت آلمان چندین ماه است که درگیر باالتر بودن هزینه های 
گرچه دولت در  انرژی داخلی با توجه به معیارهای جهانی است. ا
حال حاضر اقداماتی برای جلوگیری از افزایش قیمت ها در نظر 
گرفته، اما اتحادیه ها اعتقادی به اقدامات دولت آلمان ندارند و بر 
این باورند اقدامات دولتی منجر به افزایش قیمت برق می شود.  
در همین زمینه، »یورگ هوفمن« رئیس اتحادیه کارگری »آی 
جی متل« خواستار مداخله دولت آلمان برای تنظیم قیمت 

برق صنعتی شد. 
وی گفت: در غیر این صورت، تولید فوالد، صنعت آلومینیوم و 

سایر بخش های انرژی بر دیر یا زود از آلمان از بین خواهند رفت.
قیمت برق در آلمان از اوایل پاییز 2021 در حال افزایش بوده است. 
از زمان شروع جنگ روسیه و اوکراین در فوریه سال گذشته، کمبود 
گاز طبیعی به  عامل خاص در افزایش قیمت برق تبدیل شد. 
آلمان در سال 2022 با 0.52 دالر در هر کیلووات ساعت در بین 

باالترین قیمت برق در جهان قرار داشت.
این در حالی است که شاغالن بخش حمل و نقل عمومی آلمان 
نیز اعتصابات جدیدی را برای افزایش فشار بر دولت این کشور 

جهت افزایش دستمزد برگزار کرده اند. 
     منبع: دنیای اقتصاد

نتایج جلسه چهاردهمین کنگره ملی خلق 

چین در خصوص صنعت آهن و فوالد

 زنگ خطر در آلمان به صدا درآمد

جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان اصفهان با 
موضوع بررسی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی در 

محل شرکت فوالد مبارکه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار فوالد، در این جلسه که مدیرکل دفتر امور اجتماعی 
و فرهنگی استانداری، معاون مدیرکل و معاونان سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی فرمانداری های بیست و هشت گانه استان و جمعی از 
کارشناسان این حوزه حضور داشتند، مسعود مهدویان مدیرکل امور 
اجتماعی فرهنگی اجتماعی استان اصفهان گفت: یکی از برنامه هایی 
که در دولت جدید پیگیر آن هستیم، موضوع انسجام بیشتر و همگرایی 
فزاینده در مسائل اجتماعی استان است که طی سلسله نشست های 
فصلی در استان با عنوان بررسی مسائل فرهنگی و اجتماعی استان 
اصفهان در شهرستان های مختلف به صورت فصلی میزبان اعضای 

کارگروه هستیم.
وی در همین زمینه ادامه داد: امروز در این جلسه با حضور ارکان 
فرمانداری های  کارشناسان  و  اجتماعی  فرهنگی،  کارگروه  این 
ک گذاشته شد و  بیست و هشت گانه استان، تجربیات سال 1401 به اشترا
در خصوص برنامه های فرهنگی و اجتماعی استان در سال 1402 در قالب 
راهبردهای کالنی که از سوی مسئوالن ارشد کشور مشخص شده است، 

تبادل نظر و گفت وگو شد.
مهدویان فر در خصوص دالیل برگزاری این جلسه در فوالد مبارکه اعالم 
کرد: ازآنجا که این شرکت مولود انقالب اسالمی است و در بسیاری از 
زمینه ها برای کشور منشأ اثر است، با برگزاری این جلسه فرصتی دست 
داد تا همکاران ضمن بازدید از خطوط تولید این شرکت با روند فعالیت و 
موفقیت های آن آشنا شوند. به هرحال مایه افتخار است که در کشورمان 

چنین ظرفیتی وجود دارد.
مدیرکل امور اجتماعی فرهنگی اجتماعی استان اصفهان خاطرنشان کرد: 
در این بازدید مشاهده کردیم که فوالد مبارکه در تمامی زمینه ها ازجمله 
تولید انواع ورق های فوالدی، محیط زیست، بهینه سازی مصارف انرژی 
و آب و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی اقدامات خوبی انجام داده است؛ 

ازاین رو از مدیریت شرکت تشکر و قدردانی می نماییم.
وی گفت: یکی از مهم ترین مسائلی که پیِش روی کارخانه های صنعتی 

بزرگ و بنگاه های اقتصادی قرار دارد، موضوع مسئولیت اجتماعی 
است که خوشبختانه در این زمینه نیز فوالد مبارکه در سال های اخیر 
خدمات گسترده ای به جامعه کرده است؛ اقداماتی که برای جامعه 

امیدبخش است.
مهدویان فر تصریح کرد: در این بازدید طی گفت وگو با مسئوالن فوالد 
مبارکه، شرایطی فراهم شد که بتوانیم تعامل بیشتری با این شرکت برقرار 
سازیم تا برای استفاده از ظرفیت های طرفین برای خدمت به جامعه، بهتر 
برنامه ریزی کنیم. این همگرایی می تواند اثربخشی فعالیت های فرهنگی 

و اجتماعی را افزایش و ارتقا دهد.

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه مطرح کرد:
اراده فوالد مبارکه؛ رقم زدن اتفاقات خوب برای اقتصاد کشور 

و جامعه

محمدجواد براتی، مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه، ضمن خیرمقدم به 
مسئوالن حاضر در جلسه با اشاره به اهمیت تولید در توسعه اقتصادی و 
فرهنگی جامعه تصریح کرد: در حال حاضر فوالد مبارکه فقط تولیدکننده 
فوالد نیست، امروز به واسطه شکل گیری و توانمند شدن روزافزون این 
شرکت، دانش و تخصص تولید فوالد در گریدهای مختلف در کشور 
نهادینه  شده و این توانمندی به عنوان یک بسته دانشی در دسترس 
سایر فوالدسازان قرارگرفته است. امروز فوالد مبارکه با سرمایه گذاری ها 
کز علمی تحقیقاتی و  و پژوهش هایی که با همکاری دانشگاه ها و مرا

دانش بنیان انجام داده به دستاوردهای خوبی رسیده است.
وی توانایی تولید فوالد با کمترین میزان آب نسبت به دیگر فوالدسازان 
دنیا، دست یابی به دانش و فناوری تولید فوالدهای زنگ نزن، فوالدهای 
مقاوم در محیط نفت و گازترش و فوالدهای الکتریکی و همچنین تأمین 
بازارهای داخلی و ارزآوری برای کشور در شرایط تحریم را به عنوان بخشی 
از دستاوردهای این شرکت برای نظام مقدس جمهوری اسالمی برشمرد.

 مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه ادامه داد: با اعتماد فوالد مبارکه به 
شرکت های سازنده داخلی، امروز به جرئت می توان گفت بیش از 90 درصد 
قطعات و تجهیزات موردنیاز خطوط تولید این صنعت بومی سازی شده 

و در پی این اعتماد، نه تنها شرکت های دانش بنیان و سازنده داخلی به 
خودباوری و رشد رسیدند، بلکه فرصت های شغلی و رونق اقتصادی 
زیادی در جامعه ایجاد شده است که بالطبع ایجاد اشتغال پایدار در 
جامعه، امنیت اقتصادی، تأمین معاش و فراهم شدن زمینه های مناسب 

برای فعالیت های فرهنگی و سالمت جامعه را در پی دارد.
کید بر اینکه فوالد مبارکه همواره توجه به مسئولیت های  براتی با تأ
اجتماعی را یکی از رسالت های اصلی خود دانسته و در باالترین سطح 
ممکن به آن پایبند بوده است، اظهار کرد: امروز در فوالد مبارکه به موازات 
توفیق هایی که در بخش تولید حاصل  شده، شاهد آن هستیم که 
 ، این شرکت به اذعان مسئوالن حفاظت محیط زیست استان و کشور
الگویی مناسب برای سایر کارخانه های کشور است. فوالد مبارکه برای 
کنون بالغ بر یک میلیارد دالر  بهبود فرایندهای زیست محیطی خود تا
سرمایه گذاری کرده و شرایطی فراهم ساخته که کارشناسان داخلی این 
حوزه و مسئوالن ذی ربط بتوانند به صورت لحظه ای و برخط، تمامی 

خروجی های خطوط تولید شرکت را رصد و پایش کنند.
وی تصریح کرد: همچنان که مقام معظم رهبری همواره رسالت مسئولین 
نظام و صاحبان صنایع را کار و تالش مضاعف و امیدآفرینی در جامعه 
دانسته اند، مدیران و کارکنان فوالد در این شرایط در پاسخ به منویات 
مقام معظم رهبری با افزایش تولید و دست یافتن به دانش تولید بسیاری 
از فوالدهای خاص، در مسیر تزریق امید به جامعه و رونق اقتصادی گام 
برمی دارند و اجازه نخواهند داد دشمنان با تبلیغات منفی و تضعیف 

روحیه جامعه، به اهداف خود دست یابند.
 مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه توسعه همکاری های فی مابین جامعه 
گاهانه و مؤثر در راستای بهبود فضای کسب وکار و  با صنعت را اقدامی آ
توسعه فرهنگی دانست و گفت: فوالد مبارکه در میدان عمل در بسیاری از 
شرایط خاص مانند وقوع بالیای طبیعی اعم از سیل و زلزله، شرایط سخت 
کثری نیاز بازار داخل و  اقتصادی، همه گیری کرونا و تحریم، با تأمین حدا
بسیاری از موارد دیگر در کنار مردم و تولیدکنندگان داخلی بوده و به عنوان 
شهروند-شرکتی مسئولیت پذیر در توسعه متوازن و رشد اقتصادی منطقه 
کوشیده و همچنان بر این اراده است که با همکاری مسئولین منطقه 

اتفاقات خوبی را برای اقتصاد کشور و جامعه رقم زند.

فوالد مبارکه در سال های اخیر خدمات گسترده ای به جامعه ارائه کرده است
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان:

کاظم آخوندی
رئیس واحد حمل مواد

بهینه سازی و تقویت سازه و ریل نوار نقاله واحد حمل مواد فوالد مبارکه
با توجه به گزارش های واحد بازرسی فنی مبنی بر 
وجود ترک های طولی در سازه اصلی تیرهای زیر 
ریل نوار نقاله تریپر ۳A که در پی بیش از سی سال 
بهره برداری دچار فرسودگی شده بودند، بهینه سازی، تقویت و 
تعویض نوع ریل از حالت شمش به حالت ریل استاندارد در دستور 

کار قرار گرفت.
کاظم آخوندی، رئیس واحد حمل مواد، ضمن اعالم این خبر گفت: در 
همین راستا در مردادماه سال جاری با برگزاری جلسات منظم هفتگی با 
حضور بخش های بازرسی فنی، تعمیرات مرکزی و دفتر فنی تعمیرات، 
مقدمات طراحی سازه با هدف بهینه سازی، تقویت و تعویض نوع ریل 
از حالت شمش به حالت ریل استاندارد در دستور کار قرار گرفت و پس 
از تهیه نقشه ها و انتخاب پیمانکار مجری، متریال موردنیاز که شامل بر 
حداقل 350 تن می گردید به کارگاه ساخت پیمانکار تحویل داده و پس از 

ساخت و رنگ آمیزی به شرکت فوالد منتقل شد.
وی با بیان اینکه بخش دیگری از اقدامات موردنیاز نیز در تعمیرگاه مرکزی 
آماده سازی و انجام شد، گفت: با توجه به لزوم توقف کوره های قوس 
و ضمن انجام برنامه ریزی های الزم، عملیات از 10 دی تا 18 بهمن ماه 
هم زمان با محدودیت های انرژی اجرا شد. در این عملیات به دلیل عدم 
امکان استفاده از مکانیسم های موبیل و نبود کرین سقفی ثابت در سطح 
34 متری، دمونتاژ سازه قدیمی شامل تیرهای افقی و ریل با وزن 390 تن 
انجام شد و از 34 متری کوره ها به سطح صفر متری منتقل گردید و 625 
تن سازه و ریل جدید از صفر متری به 34 متری منتقل و به صورت دستی 

منتقل و مونتاژ شد.
به گفته رئیس واحد حمل مواد در تاریخ 18 بهمن ماه با توقف 4 کوره، 

عملیات نصب و آپارات نوار نقاله انجام شد و تریپر 3A بعد از 38 روز توقف 
و انجام حداقل 4500 نفر ساعت تعمیراتی راه اندازی شد و در اختیار واحد 

تولید قرار گرفت.
آخوندی تصریح کرد: در جریان انجام این پروژه، خرید ریل های موردنیاز 
با توجه به کمبود زمان توسط واحد خرید مواد مصرفی به صورت 
اضطراری انجام و بخشی از قطعات مصرفی موردنیاز نیز توسط پیمانکار 

محلی تأمین شد.
وی در پایان از حمایت های بی شائبه مدیریت ناحیه و مدیریت واحد 

کوره های قوس، رئیس تولید و تعمیرات کوره های قوس، بازرسی فنی 
به ویژه همکاری بخش های بازرسی اسکلت فلزی و بازرسی خوردگی، 
واحد بهینه سازی و دفتر فنی تعمیرات مرکزی و تعمیرگاه مرکزی، واحد 
حمل ونقل، واحد خرید مواد مصرفی و دفتر فنی تعمیرات ناحیه و 
همچنین از شرکت های پیمانکاری دژپاد به عنوان مجری عملیات، 
توسعه صنعت لنجان به عنوان پیمانکار محلی و سایر همکاران واحد نیز 
که با مساعدت و حمایت  خود، موجبات انجام این عملیات به صورت 

ایمن و در کوتاه ترین زمان ممکن را تسهیل کردند، قدردانی کرد.

ازآنجا که شرکت فوالد مبارکه مولود انقالب اسالمی 
است و در بسیاری از زمینه ها برای کشور منشأ اثر 
است، با برگزاری این جلسه فرصتی دست داد تا 
همکاران ضمن بازدید از خطوط تولید این شرکت 
با روند فعالیت و موفقیت های آن آشنا شوند. 
به هرحال مایه افتخار است که در کشورمان چنین 

ظرفیتی وجود دارد
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مهدی حسینی نژاد، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
کرمان از برنامه ریزی برای تولید 42 میلیون تن کنسانتره در این استان 
خبر داد و گفت: خط تولید 22 میلیون تن گندله نیز راه اندازی شده 
و برنامه ریزی برای تولید ۱۱ میلیون تن شمش فوالد برای جلوگیری از 
کنون  خام فروشی مواد معدنی صورت گرفته است. استان کرمان هم ا
رتبه نخست کشور در تولید گندله و کنسانتره را به خود اختصاص 
داده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با بیان اینکه 
آذربایجان شرقی در تولید فوالد از لحاظ سرمایه گذاری بخش خصوصی 
رتبه نخست کشور را در اختیار دارد، گفت: 24 درصد کارخانه های 
فوالد کشور در  این استان فعالیت می کنند و موجب رشد و توسعه 
اقتصاد استان شده اند. نزدیک به ۱۰ درصد صادرات فوالد کشور مربوط 
به آذربایجان شرقی است و 4۳ واحد موجود در استان کارخانه های 
نورد و شمش فوالدی و صنایع مرتبط با فوالد است.

 خـبــــــــــــــــــر      

صادرات ۵۰ درصدی فوالد در استان کرمان رشد اقتصاد آذربایجان شرقی در سایه توسعه صنعت فوالد

نظام پیشنهادها در فوالد مبارکه هم زمان با آغاز 
کار خود را  بهره برداری شرکت از سال ۱۳۷۴ 
باهدف ایجاد انگیزه کاری و تشویق کارکنان در 
نواحی مختلف شروع کرد و زمینه ای فراهم ساخت 
تا همکاران بتوانند با ارائه ایده های خالقانه، در 
بهبود مستمر و هم افزایی سازمان ایفای نقش  کنند

بهبود فرایند طب کار 

با نگاه تحولی به حوزه سالمت

در معاینات طب کاِر متقاضیان استخدام، براساس 
دستورالعمل های استاندارد تناسب شغلی وزارت بهداشت و 
درمان، تمامی ارگان ها و سیستم های بدن بررسی می شوند و 
در مورد تناسب شغلی آن ها برای استخدام در شرکت فوالد 

مبارکه توسط تیم تخصصی طب کار اعالم نظر می گردد.
در همین زمینه خبرنگار فوالد به سراغ حسین مدرسی فر مدیر 
بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست فوالد مبارکه، دکتر 
نظری رئیس طب کار و درمان فوالد مبارکه و حمزه علی آبادی 
سرپرست مددکاری اجتماعی فوالد مبارکه رفته است و نظر ایشان 

را در این باره جویا شده است که در ادامه مطلب می خوانید:
حسین مدرسی فر مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و 

محیط زیست فوالد مبارکه:
نگاه تحولی به حوزه سالمت، به ویژه سالمت روان، باعث 

بهبود فرایند طب کار شده است
تا کنون بیش از 3 هزار نفر از متقاضیان استخدام در فوالد مبارکه 
در فرایند سنجش سالمت جسم و روان شرکت کرده اند. با توجه 
به رویکرد مدیرعامل شرکت درخصوص تحول در زمینه های 
مختلف و ازآنجا که نگاه تحولی در طب کار شامل تحول در ارزیابی 
سالمت روان و سالمت جسمی است، واحد بهداشت حرفه ای، 
ایمنی و محیط زیست شرکت هم با توجه به رسالت خود، 
فرایندهای طب کار، درمان، ایمنی، محیط زیست و مددکاری 

اجتماعی را با نگاه تحولی بهبود داده است.
انجام معاینه طبق پروتکل های وزارت بهداشت و الزامات 
بخش  سه  در  مبارکه  فوالد  حیات  سال های  طی  قانونی 
جدیداالستخدام، دوره ای و موارد خاص انجام می شود؛ اما 
رویکرد متفاوت این دوره در استخدام کارکنان ما را به نکات بسیار 
مطلوبی سوق داده که باعث تحول سیستمی و همچنین تحول 

در اجرای به موقع، دقیق و صحیح شده است.
پس از ارزیابی علمی متقاضیان استخدام، ارزیابی مهارتی و 
توانایی های جسمی و روانی افراد طبق دستورالعمل های مصوب 
سازمانی مورد سنجش قرار می گیرند. در بخش طب کار و سنجش 
جسمانی، ارزیابی شنوایی، بینایی، تنفسی، آزمایش های 
بیولوژیک و قلبی و عروقی توسط کادر مجرب از دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان انجام شد. در بخش سالمت روان نیز مددکاری 
اجتماعی که رسالت حمایت روانی و اجتماعی را بر عهده دارد، با 
استفاده از متد به روز و کادر مجرب از اساتید دانشگاه، آزمون های 
روان شناختی را انجام داد و سپس با استفاده از روان شناسان 
بسیار خبره و بنام دانشگاه، مصاحبه های تأییدی صورت گرفت.

این فرایند یکی از فرایندهای بسیار دقیق در سنجش و ارزیابی 
سالمت روان متقاضیان بوده که در کشور منحصربه فرد است.

در سال های گذشته و در ایام شیوع کرونا، مرکز طب کار و درمان 
بدون وقفه و تعطیلی با رعایت پروتکل های بهداشتی، خدمات 
سالمت به کارکنان ارائه کرده و در تالشیم با انجام معاینات 
دوره ای و ارتقای خدمات سالمت، در مسیر سالمت کارکنان 
صنعت فوالد گام  برداریم که ان شاءهلل اطالع رسانی خواهد شد.

دکتر نظری، رئیس طب کار و درمان فوالد مبارکه:
بهره گیری از تخصص پزشکان طب کار در فرایند معاینات و 

جذب نیروی انسانی
شرکت فوالد مبارکه برای سنجش سالمت جسمی و روانی افراد 
داوطلب استخدام در شرکت، باید شرایط احراز مشاغل خود را 
در این افراد بررسی کند و در این آزمون با نوآوری های ویژه سعی 
کرد این کار به نحو احسن انجام گردد برای انجام معاینات نیز از 
متخصصان طب کار دانشگاهی مجرب با سابقه کاری مناسب 
صنعتی استفاده شد و مشاوره های تخصصی معاینات نیز توسط 
بیمارستان فوق تخصصی چمران اصفهان با بهترین امکانات 
و تجهیزات موجود کشور با همکاری پزشکان فوق تخصص 
بالینی در رشته های مختلف پزشکی اعم از ارتوپدی، قلب و 
عروق، داخلی، ریه، چشم پزشکی و... صورت گرفت و همچنین 
آزمون های بررسی وضعیت روانی داوطلبان نیز توسط تیم 
تخصصی روان شناسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و با 

همکاری قسمت مددکاری اجتماعی انجام می گردد.
حمزه علی آبادی، سرپرست مددکاری اجتماعی فوالد 

مبارکه:
غربالگری سالمت روان متقاضیان استخدام با رویکرد نوین

غربالگری سالمت روان متقاضیان استخدام با رویکرد نوین یکی 
از دستاوردهای فوالد مبارکه در حوزه جذب سرمایه های انسانی 

سالم و دانش محور است.
کسب وکارها، اتخاذ رویکردی منسجم و  امروزه در  تمامی 
یکپارچه نه تنها برای انتخاب و استخدام، به کارگیری، نگهداری 
و توانمندسازی افراد ضروری است، بلکه اندازه گیری مستمر 
متغیرهای مؤثر بر عملکرد کارکنان به ویژه متغیرهای وابسته با 

سالمت، جهت بهبود سالمتی ایشان نیز اهمیت ویژه ای دارد.
یکی از متغیرهای مهم بر عملکرد کارکنان که در سازمان های 
بزرگ بسیار موردتوجه قرار می گیرد سالمت روان افراد است.  در 
این فرایند، ویژگی های مختلف افراد اعم از ابعاد سالمت روان، از 
طریق آزمون های روان شناختی و مصاحبه تشخیصی که توسط 
روان شناسان خبره تأیید می گردد، انجام می شود. به همین 
خاطر معروف ترین و آزمون تشخیص اختالالت روان شناختی، 
که از اعتبار علمی باالیی برخوردار است مورد استفاده قرار گرفت.
امیدواریم نتایج حاصل از کار گروهی در واحد بهداشت حرفه ای، 
ایمنی و محیط زیست با استفاده از دانش بومی روان شناسان 
مددکاری اجتماعی، در جذب نیروهای سالم و کارآمد مؤثر باشد.

درخشش فوالد مبارکه در یازدهمین جشنواره نظام پیشنهادهای کشور
در یازدهمین جشنواره نظام پیشنهادها، مسلم 
غفاری همکار شاغل در واحد انباشت و برداشت که 
به نمایندگی از سایر کارکنان در این جشنواره حضور 

داشت، لوح پیشنهاددهنده برتر کشوری را دریافت کرد.
به گزارش خبرنگار فوالد، هفدهمین همایش ملی و یازدهمین جشنواره 
نظام پیشنهادها، با هدف بازنگری و توسعه اثربخش در کشور، به همت 
پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران و همکاری 
کز علمی و تحقیقاتی، سازمان ها و دستگاه های اجرایی  دانشگاه ها و مرا
دولتی و خصوصی، پس از سه سال )به دلیل همه گیری ویروس کرونا(، 
به منظور بازنگری و توسعه اثربخشی رویکرد نظام پیشنهادها در محل 

سازمان حفاظت محیط زیست کشور برگزار شد.
در پی کسب این موفقیت، مژده میرعنایت، رئیس نظام های مشارکتی 
و تحول فوالد مبارکه، با بیان اینکه در این جشنواره سازمان های فعال 
ک   در حوزه نظام پیشنهادها گرد هم می آیند تا دانش خود را به اشترا
بگذارند و صاحبان ایده های تازه نیز آورده های خود را مطرح سازند 
تا در این فرایند یادگیری انجام گیرد گفت: در این رویداد بیش از 300 
شرکت کشور حضور داشتند و فوالد مبارکه نیز با هدف یادگیری و به 

ک گذاری دانش و تجارب خود در این همایش شرکت کرد. اشترا
وی در خصوص تاریخچه نظام پیشنهادها در فوالد مبارکه گفت: این 
نظام هم زمان با آغاز بهره برداری شرکت از سال 13۷4 کار خود را با هدف 
ایجاد انگیزه کاری و تشویق کارکنان در نواحی مختلف شروع کرد و 
زمینه ای فراهم ساخت تا همکاران بتوانند با ارائه ایده های خالقانه، در 

بهبود مستمر و هم افزایی سازمان ایفای نقش  کنند.
به گفته میرعنایت، نظام پیشنهادها بخشی از نظام جامع تحول شرکت 
است که از بازوهای اجرایی عملیات شرکت محسوب می شود. در قالب 

این نظام همه افراد در سازمان در همه بخش های عملیات، ستاد، 
پشتیبانی، تعمیرات و نگهداری و خدمات احساس توانمندی بیشتری 
می کنند و می توانند خالقیت های خود را در راستای تعالی سازمانی به 
ک  بگذارند. این نظام همواره  منصه ظهور برسانند و آن ها را به اشترا
در حال  توسعه و رشد بوده و چندین بار مورد بازنگری قرارگرفته است. 
امسال نیز پروژه بهبود اثربخشی این نظام تعریف  شده که در حال انجام 

است و امیدواریم نتایج خوبی در این زمینه کسب کنیم.
رئیس نظام های مشارکتی و تحول فوالد مبارکه، ضمن قدردانی از همه 
همکاران که همواره دغدغه تعالی سازمان را دارند، اظهار کرد: مشارکت 
همکاران و دغدغه آن ها درخصوص مسائل سازمان باعث شده هر سال 
شاهد مطرح شدن پیشنهادهای بیشتر و خالقانه تری باشیم که اجرایی 

شدن آن ها برای سازمان، منافع بسیار خوبی در پی داشته است.
وی از رسیدن بالغ بر 50 هزار پیشنهاد به کمیته پیشنهادها در 11 ماه 
سال 1401 خبر داد و گفت: باعث خوشحالی است که همکاران به بهبود 
مستمر سازمان و تعالی آن اهمیت می دهند و همواره دغدغه آن را دارند.
وی در خصوص وضعیت فوالد مبارکه و مقایسه آن با سایر شرکت های 
فوالدساز جهان گفت: به طورکلی برای قضاوت در مورد نتایج، باید 
نظام پیشنهادهای هر شرکت را با شرکت هایی با مأموریت مشابه 

مقایسه کرد.
 شرکت فوالد مبارکه سازمانی تولیدمحور در احجام بزرگ به شمار می آید 
که در مقایسه با سایر شرکت های رقیب خود در داخل کشور پیشرو 
است؛ اما در مقیاس جهانی در این حوزه کشور ژاپن سرآمد است. باعث 
خوشحالی است که فوالد مبارکه در کنار شرکت های مشابه اروپایی 
رتبه های خوبی را کسب کرده و امیدواریم همچنان با برنامه ریزی و حرکت 

در این مسیر به جایگاه های بهتری دست  یابیم.

رئیس مواد خام ناحیه آهن سازی:
مهم ترین و ساده ترین ابزار مشارکت در فوالد مبارکه نظام 

پیشنهادهاست

، رئیس مواد خام ناحیه آهن سازی نیز در این زمینه گفت:  حمید بزاز
در نظام مدیریتی فوالد مبارکه اصفهان که بر اساس مدیریت مشارکتی 
شکل گرفته، به جرئت می توان گفت مهم ترین و ساده ترین ابزار مشارکتی 

آن نظام پیشنهادهاست.
کثری  کید بر اینکه واحد انباشت و برداشت سعی در جذب حدا وی با تأ
همکاران در این نظام داشته است، ادامه داد: در این واحد از روش های 

کثری استفاده  شده است؛ ذیل برای جذب حدا
1- با توجه به شیوع کرونا و ایجاد تأخیر دوساله در طرح پیشنهادها در 
کنون با برگزاری منظم جلسات به کمتر از دو ماه عقب افتادگی  کمیته، هم ا

رسیده ایم و به دنبال کاهش این زمان تا حدود دو هفته هستیم.
2-اغلب پیشنهادها در کمیته مورد تأیید قرار می گیرند، مگر اینکه در 

حوزه واحدهای پشتیبانی و یا تکراری باشند.
3-بازخورد مناسب از طریق دبیر و افراد عضو کمیته و رئیس کمیته به 

پیشنهاددهندگان ارائه می گردد.
4-جلسات منظم کارکنان و همکاران برگزار می گردد و مشارکت آن ها 

در تصمیم های واحد و نظام های فوالد مبارکه دائمًا مطالبه می شود.
5-معموًال پیشنهاددهنده به عنوان مجری انتخاب می گردد، مگر اینکه 

به هیچ طریقی در اجرای پیشنهاد توانایی نداشته باشد.
6-به همکاران واحد یادآور می شویم که پیشنهادها در خصوص بهبود 
اجرای دستورالعمل ها، ایمنی انجام کار و بهبود فرایندها ارائه گردد و به 

دنبال بهبودهای کوچک و مستمر هستیم.
تعمیرات،  فورمن های  از  متشکل  تیمی  پیشنهادها  کمیته  -۷
تکنسین ها، کارشناسان و مسئولین واحد است و انحصارطلبی در آن 

ایجاد نشده است.
کثری برای ارائه و اجرای پیشنهاد همواره در  8- پرداخت پاداش حدا

دستور کار بوده تا انگیزه همکاران افزایش یابد.

فورمن تعمیرات برق واحد انباشت و برداشت:
، به  با ایده هایی هرچند کوچک، ولی بسیار تأثیرگذار و مؤثر

شرکت کمک کنیم

مسلم غفاری، فورمن تعمیرات برق واحد انباشت و برداشت که در این 
جشنواره به عنوان پیشنهاددهنده برتر انتخاب شد در این  باره گفت: 
سیستم پیشنهادهای فوالد مبارکه در قالب ایجاد اندیشه تحول در 

فرهنگ سازمانی بناشده است و همواره در حال رشد و تقویت است.
وی افزود: کمیته پیشنهادهای واحد انباشت و برداشت در چارچوب 
اهداف واحد و سازمان، موضوعات و موانع موجود در مسیر رشد این 
نظام را شناسایی و از سر راه برمی دارد و در تغییر نگرش افراد به این 

سیستم فعالیت دارد.
غفاری که 25 سال از عمر کاری خود را در فوالد مبارکه سپری کرده و در 
این مسیر به تجارب ارزشمندی دست  یافته است در تشریح رویکرد 
و اهداف خود در نظام پیشنهادها گفت: چند سالی است که متوجه 
شده ام می توانم در محیط کاری خود با ایده هایی هرچند کوچک، ولی 
بسیار تأثیرگذار و مؤثر، به سازمان کمک کنم. پس از اینکه جرقه تحول 
و دگرگونی در من ایجاد شد، باراهنمایی ها و کمک مسئوالن واحد به 
سمت سیستم پیشنهادها رفتم و به مرور در این مسیر با اعتقاد و عالقه 

فزاینده تالش کردم.
وی گفت: پیشنهادهای من بر سه اصل سودآوری، کاهش توقفات 
و افزایش سطح ایمنی تجهیزات در حد بسیار زیاد استوار است و به 
دلیل فراوانی تعداد پیشنهادها و قبول و ارائه شدن آن ها این افتخار 
را داشتم که به نمایندگی از سایر همکاران فوالد مبارکه در هفدهمین 
همایش ملی و یازدهمین جشنواره نظام پیشنهادها کشور حاضر شوم 
و با نظر کارشناسان و داوران این جشنواره به کسب رتبه برتر کشوری 

مفتخر گردم.
فورمن تعمیرات برق واحد انباشت و برداشت فوالد مبارکه تصریح کرد: 
طی سه سال گذشته، 35۷ مورد پیشنهاد این جانب به ثبت رسیده که 
از این تعداد 300 پیشنهاد پذیرفته  شده و 240 مورد آن وارد فاز اجرا شده 
است. ۷0 درصد از این پیشنهادها به سودآوری و کاهش توقفات تولید 
و 30 درصد از آن ها نیز منجر به ارتقای سطح ایمنی تجهیزات و کاهش 

حوادث منجر شده است.

اصالح کابین های اپراتوری ماشین های انباشت و برداشت ناحیه آهن سازی

مدیر اجرای پروژه های ناحیه آهن سازی از اجرای 
اپراتوری  کابین های  اصالح  پروژه  موفقیت آمیز 
ماشین های انباشت و برداشت ناحیه آهن سازی 
فوالد مبارکه هم زمان با محدودیت های ناشی از مصرف گاز و با رعایت 

کامل دستورالعمل های ایمنی خبر داد.
کابین های  بودن  قدیمی  به  توجه  با  افزود:  کیمیائی  خادم  رضا 
ماشین های انباشت و برداشت موجود و مشکالتی نظیر پوسیدگی 
عدم  مناسب،  گرمایشی  و  سرمایشی  سیستم  نداشتن  کابین ها، 
عایق بندی کابین ها در برابر انتقال حرارت و آب و گردوغبار از محیط 
بیرون، نداشتن صندلی و میز اپراتوری مناسب و ارگونومیک داخل 
ک کن شیشه ها، پروژه اصالح کابین های  کابین و نداشتن سیستم برف پا

مربوطه و متعلقات آن در قالب پروژه طراحی، تأمین، نصب و راه اندازی به 
شرکت جرثقیل پوالد ابالغ شد و در این فرایند 3  کابین موردنظر در مدت 
135 روز و با صرف بیش از ۷000  نفرساعت ساخته شد و در توقفات ناشی از 
محدودیت های گاز در ناحیه آهن سازی در  ماه های دی  و بهمن امسال 

به مدت 12 روز و با صرف 1500 نفر ساعت نصب گردید.
مدیر اجرای پروژه های ناحیه آهن سازی از زحمات کارکنان واحد 
اجرای پروژه های آهن سازی، دستگاه نظارت، مدیریت و کارکنان 
بهره برداری ناحیه آهن سازی، مهندسی کارخانه و همکارانی که در 
برنامه ریزی، اجرا و راه اندازی این پروژه مشارکت داشتند، تشکر و 

قدردانی کرد. 
در همین زمینه برخی از رؤسا و کارشناسان این حوزه چنین گفتند:

محمد حسنی ،رئیس اجرای پروژه های ناحیه آهن سازی:
کثری از توانمندی های داخلی  ساخت کابین های مور نظر با استفاده حدا
و بهره گیری از طرح های مشابه و تکنولوژی های کابین های جرثقیل های 
سنگین به انجام رسید و تالش شد از لحاظ دید و ارگونومی به سطح 
کثری از توقفات  موردنظر بهره بردار دست یابیم. به منظور استفاده حدا
برنامه ریزی شده خطوط ارسال مواد به واحد گندله سازی، عملیات 
کرهای واحد  نصب کابین ها هم زمان با پروژه ارتقای اتوماسیون استا

انباشت و برداشت با موفقیت انجام شد و به بهره برداری رسید.
سعید حق شناس، کارشناس اجرای پروژه های ناحیه 

آهن سازی: 
هم زمان با شروع ساخت کابین ها، عملیات بازرسی حین ساخت با 

همراهی دستگاه نظارت در ایستگاه های تعیین شده انجام و اقدامات 
اصالحی الزم تعیین شد. همچنین تست های مرتبط با سطوح عایقی 
نیز در محل کارگاه پیمانکار با موفقیت صورت پذیرفت. ازجمله مزایای 
دیگر این طرح می توان به عایق بندی مناسب کف کابین و پنجره ها با 
مقاومت عایقی IP56، فضای مناسب جهت استقرار اپراتورها و دید بهتر 

اپراتور اشاره کرد.
حمید بزاز، رئیس واحد انباشت و برداشت:  

 این پروژه با موفقیت اجرا و  در راستای بهبود شرایط ایمنی و بهبود محیط 
کار تعریف شد و مزایای دیگری نظیر ایجاد سیستم تهویه و روشنایی 
مناسب، اتصال کابین به بدنه و درجه حفاظتی مناسب جهت جلوگیری 

از نفوذ آب و غبار به داخل کابین را در بر داشته است.

مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست فوالد مبارکه
 مطرح کرد:



11 مارس 2023 18 شعبان    1444 شماره        1318    شنبه    20 اسفندماه    1401    

6

رشد قیمت بیش از 1۰۰ درصدی بازار مقاطع

لیست صنفی موردحمایت شورای آهن و فوالد در انتخابات 
اتاق های بازرگانی منتشر شد

صنعت فوالد کشور نیاز به افزایش تولیدات دانش بنیان دارد

، تعاون و رفاه اجتماعی در همایش هم افزایی  صولت مرتضوی وزیر کار
ریاست  دانش بنیان  اقتصاد  و  فناوری  علمی،  معاونت  همکاری  و 
جمهوری و شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی شستا گفت: با اقتصاد 
ما  کشور  فوالد  صنعت   ، بازار توسعه  و  مقاومتی  اقتصاد  دانش بنیان، 
گر تولید دانش بنیان را در این زمینه توسعه دهیم  توسعه خوبی یافته و ا
این صنعت نیز متحول می شود. باید افزایش تولید را در اولویت قرار 
دهیم تا بازار رقابت پذیری داشته باشیم.

شورای آهن و فوالد ایران متشکل از انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، 
انجمن سنگ آهن ایران و انجمن نوردکاران فوالدی ایران، لیست صنفی 
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق های  انتخابات  در  خود  موردحمایت 
کشاورزی سراسر کشور را منتشر کرد. این لیست 2۳ نفره متشکل از مدیران 
که بر اساس لیست نهایی تأیید صالحیت ها،  فعال زنجیره فوالد است 
کاندیدای انتخابات اتاق ها شده اند. انتخابات اتاق های بازرگانی  رسمًا 
روز شنبه 2۰ اسفندماه در سراسر کشور برگزار می شود.

خبـــــر کوتاه

خبــــــــــــــــــر    

بر اساس آمارهای بازار آزاد، قیمت تیرآهن 1۲ در مقایسه 
با ابتدای سال 1۲۳ درصد رشد کرده و این افزایش قیمت برای 
1۲1 درصد است.  و   1۳۵ ترتیب  به   1۶ و   14 تیرآهن های 
تیرآهن های سنگین نیز رشد قیمت در محدوده 1۰۰ درصد را در 
مقایسه با ابتدای سال تجربه کرده اند و این در حالی است که 
در بازار میلگرد نیز شاهد رشد قیمت برای میلگردهای 
سایزهای مختلف و رشدهای ۸۶ تا ۹۵ درصدی هستیم. در 
همین حال قیمت میلگرد در بورس کاال نیز به طور متوسط در 
محدوده ۵۰ درصد افزایش یافته و شکاف موجود بین 

قیمت های بورس کاال و بازار آزاد بسیار قابل توجه است.
افزایش قیمت در بورس و بازار دارای دو پیام جدی است؛ نخست 
آنکه شکاف قیمتی بین بورس و بازار برای محصوالت مختلف 
در حدود 30 تا 40 درصد قیمت را تشکیل می دهد و این موضوع 
عامل مهمی برای رشد قیمت این محصوالت در بورس کاال شده 
است. این در شرایطی است که کارخانه های فوالدی موظف اند 
محصوالت خود را در بورس عرضه کنند و از عرضه خارج از بورس 

برای این گروه جلوگیری می شود.
عوامل مهمی در افزایش قیمت فوالد مؤثرند که بخشی از آن 
به افزایش قیمت مواد اولیه و بخشی به مشکالت حوزه حمل و 
کاهش تولید در کارخانه های مرتبط است. قیمت هر کیلو تختال 
در بورس کاال در سال جاری 15 درصد و شمش بلوم نیز 18 درصد 
افزایش را تجربه کرده است. این در حالی است که قیمت های 
جهانی فوالد در همین مدت رشدی در حدود ۷.5 تا 8.5 درصد 
را تجربه کرده است و قیمت محصول صادراتی با افزایش قیمت 
روبه رو شده است که همه این موارد به عنوان موتور محرک برای 
رشد قیمت مقاطع فوالدی در بازار داخل محسوب می شود، 
اما رشد قیمت بیش از 100 درصدی برای این محصول مطلقًا 
با درصدهای فوق الذکر قابل توجیه نیست. بااین حال قیمت 
مقاطع روند رو به رشد شدیدی را تجربه می کند که کارشناسان 
معتقدند دلیل این امر نیز افزایش تقاضا در چین به دنبال رشد 
ساخت وساز مسکن در این کشور است به طوری که قیمت انواع 

مقاطع جهانی در یک سال بیش از 50 درصد رشد یافته است.
متغیر دیگری که برای توضیح شرایط کنونی بازار باید به آن اشاره 
خ تورم است. رشد تورم در محدوده 45 تا 55  کنیم، مسئله نر
درصد برای یک دوره زمانی طوالنی مدت شدت رشد قیمت در 
همه بازارها را شعله ور کرده و باعث شده قیمت با شتاب دهنده 

تورمی از سایر مؤلفه های مؤثر اثر بپذیرد.
این رشد قیمت ها نه تنها در بازار داخل بلکه در بازارهای صادراتی 
ایران نیز اثر گذاشته و باعث شده قیمت محصوالت صادراتی 
تولیدکنندگان ایرانی نیز افزایش یابد که به دلیل هم زمانی با رشد 
قیمت های جهانی اثری روی توان رقابتی صادرکنندگان ما ندارد. 
بااین حال این موضوع هم زمان با رشد قیمت ارز می تواند به 
تقویت درآمدهای صادراتی تولیدکنندگان منتهی شود؛ موضوعی 
که به صورت بالقوه توان فعاالن این صنعت را در ارائه تخفیف های 
مناسب برای فروش کاال افزایش می دهد، اما مشکل جایی است 
که قیمت های صادراتی بر مبنای ارز نیمایی محاسبه می شود و نه 
ارز بازار آزاد و ثبات این نرخ باعث بر هم خوردن محاسبات فعاالن 

این صنعت می شود.
بازار فوالد مانند سایر بازارهای کاالیی به شدت به نرخ دالر وابسته 
است و هر تغییر افزایشی یا کاهشی باعث تغییر در روند قیمت 
بازار فوالد می شود. در حال حاضر به نظر می رسد بازار فوالد 
قصد کاهش قیمت ندارد و رشد قیمت ارز در بازار به نوعی باعث 
گر نرخ  سوخت گیری مجدد این بازار برای رشد شده است و حتی ا
دالر به میزانی محدود کاهش یابد، فعًال بازار فوالد کاهشی نخواهد 

شد تا اثر رشد قیمت های اخیر را در خود بازیابی کند.
در این بین آخرین ماه سال نیز با روند نابسامانی در بازار ارز طی 
می شود به طوری که شاهد رشد قیمت تقریبًا همه انواع مقاطع در 
بورس و بازار آزاد هستیم. موضوع کمبود انرژی و قطعی گاز نیز که 
کل زنجیره فوالد را تحت تأثیر قرار می دهد، موضوع دیگری است 
که روی این بازار اثر گذاشته است. صنعت فوالد جزو صنایعی است 
که آسیب های زیادی از کمبود انرژی متحمل شده که تبعات آن 
که تعدادی از واحدهای تولیدی از  دامن بازارها را گرفته است، چرا
شیوه احیا استفاده می کنند و در این روش اساس تولید با سوخت 
گاز انجام می شود؛ ازاین رو قطعی گاز به شدت در روند تولید این 

واحدها تأثیر می گذارد.
قیمت جهانی فوالد از اوج خود به پایین ترین حد در 20 ماه گذشته 
رسید که منجر به نوسان شدیدی در ثروت شرکت ها شد، زیرا 
روسیه جنگی را علیه اوکراین به راه انداخت. یک سال بعد، شبح 
درگیری همچنان سایه خود را می افکند، زیرا تغییر در جریان های 
تجاری، قیمت های مواد خام را در جوش وخروش نگاه می دارد و 
هزینه تولید را باال می برد درحالی که اقتصادهای بزرگ در انتظار 
بهبود تقاضا هستند. در این بین، اما جنگ روسیه و اوکراین 
در یک سال گذشته روی بازارهای جهانی فوالد و بالطبع بازار 
داخل اثرگذار بوده است. این دو کشور هر دو از تأمین کنندگان 
اصلی فوالد جهان هستند که در سال 2021 حدود 48 میلیون تن 
محصول به بازارهای جهانی صادر کرده و 10 درصد از سهم جهانی 
تجارت برای فوالد را در اختیار داشتند و سهم باالیی از خرید مواد 
اولیه فوالد از سنگ آهن گرفته تا آهن اسفنجی و سایر کاالها را 
وارد می کردند. تحریم های روسیه باعث شد تا کشورهای اروپایی 
خریدار محصوالت روسی از خرید امتناع کنند و این بود که چین 
جای این بازارها را گرفت و در عوض کشورهای اروپایی ناچار به 
واردات همان مواد اولیه با قیمت های باالتر شدند که نتیجه این 
امر تشدید هزینه ها در بازارهای صادراتی و داخلی آنان شد که در 
نهایت به زیان این بنگاه ها منتهی شد به طوری که در سه ماهه 

دوم و سوم 2023 پیش بینی زیان کرده اند.
    منبع: صدای بورس

تحول در انتقال سرباره کوره قوس الکتریکی شماره ۶ 
ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم

 با اجــــرای پروژه نصب ریــل و ارابه در کـــوره قوس 
شماره ۶ در حمل پاتیل سرباره شرکت فوالد مبارکه، 

تحولی بزرگ انجام شد.
در روش قبلی پاتیل سرباره روی سکوی ثابت زیر کوره قوس قرار می گرفت 
و مکانیسم های پاتیل بر تا زیر کوره حرکت می کردند و پاتیل پر را از زیر کوره 
انتقال می دادند و پاتیل خالی بعدًا مجددًا روی سکو قرار می گرفت. این 
فرایند موجب ایجاد محدودیت در تزریق کربن و بعضًا سرریز شدن پاتیل 
سرباره می شد که با اجرای این پروژه دو پاتیل روی دو ارابه قرار می گیرد و 
با حرکت ارابه، حمل پاتیل ایمن تر می شود و محدودیت تزریق کربن به 

میزان زیادی کاهش می یابد.
در پی اجرای این پروژه موفقیت آمیز، خبرنگار فوالد طی مصاحبه های 
گانه ، کم و کیف اجرا و اهمیت این پروژه را از   برخی مدیران و مسئوالن  جدا
ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه  جویا شده است که 

ماحصل آن را در ادامه می خوانید. با ما همراه باشید.

امیرحسین مرادی، رئیس تولید کوره های قوس الکتریکی
با اتکا به توان داخلی، پروژه کامًال ایرانی راه اندازی و در خط 

سرویس قرار گرفت

بهینه سازی خطوط تولید به منظور افزایش کارایی تجهیزات، افزایش 
تولید، کاهش زمان صرف شده و کاهش انرژی از مهم ترین اهداف 
مدیریت و کارکنان ناحیه فوالدسازی است. در همین راستا، غلبه بر 
اصلی ترین محدودیت های تولید فوالد در قسمت کوره های قوس، یعنی 
تخلیه سرباره ذوب و بهینه سازی آن و کاهش خسارات ناشی از روش 
فعلی تخلیه سرباره که موارد ایمنی را نیز شامل می گردد در اولویت های 
این ناحیه قرار گرفت. پس از تشکیل کارگروه مربوطه با مشارکت تولید و 
تعمیرات و دفاتر فنی تولید و تعمیرات و خدمات فنی ناحیه و همکاری 
قسمت جرثقیل های فوالدسازی جلسات متعددی برگزار شد و طرح ها 

و ایده های مختلف بررسی و سرانجام طرح استفاده از 3 عدد ترانسفرکار 
انتخاب گردید و پس از شبیه سازی طرح و محاسبات نیروها و فرایندهای 
آن و تهیه نقشه، کلیه تجهیزات موردنیاز توسط تعمیرگاه مرکزی ساخته و 
تجهیزات غیرساختی خریداری و روی کوره 6 نصب  شد. در نهایت پروژه با 
توان داخلی و به صورت کامًال ایرانی راه اندازی شد و در خط سرویس قرار 

کنون با موفقیت در حال بهره برداری است. گرفت و هم ا

مجید دادجو، رئیس خدمات پشتیبانی ناحیه فوالدسازی و 
ریخته گری مداوم:

در روش جدید، سرباره کوره از طریق ۳ پاتیل سرباره که بر روی 
سه ترانسفرکار مستقرند به بیرون منتقل می شود

کنون به منظور جمع آوری سرباره ایجادشده در فرایند تولید فوالد در  هم ا
ناحیه فوالدسازی از پاتیل های سرباره 30 مترمکعبی استفاده می شود. 
الزامات فرایند تولید به گونه ای است که به منظور پفکی شدن بیشتر 

سرباره نیاز به حجم بیشتری از ظروف جمع آوری سرباره است.
پفکی شدن بیشتر سرباره سبب افزایش راندمان کوره، کاهش مصارف 
نسوز، انرژی، الکترود و پانل های آبگرد می شود. در روش جدید، سرباره 
کوره از طریق 3 پاتیل سرباره که بر روی سه ترانسفرکار مستقر هستند 
به بیرون منتقل می شود. بنابراین حجم سرباره می تواند در یک ذوب 
به 90 مترمکعب یعنی سه برابر قبل افزایش یابد. ترانسفرکارها از طریق 
انرژی الکتریکی باتری ها و با استفاده از اینورتر حرکت می کنند و باتری ها 
در ایستگاه های معین شارژ می شوند. با توجه به خشن و گرم بودن 
محیط، برای انتقال انرژی الکتریکی به ترانسفرکارها از مکانیسم های 
کابل و کابل جمع کن استفاده نشده و جهت انتقال فرمان از اتاق کنترل به 

ترانسفرکار از تجهیزات بی سیم صنعتی بهره گرفته شده است.
به کارگیری این روش عالوه بر امکان افزایش حجم سرباره از سرریز 
پاتیل سرباره جلوگیری می کند که نهایتًا موجب کاهش زمان تخلیه 

ک مکانیسم حمل سرباره می شود.  ذوب و همچنین کاهش استهال
همچنین با حذف و یا کاهش سرریز سرباره، ریسک های ایمنی مربوطه 
و آسیب های انسانی و تجهیزاتی نیز رفع می گردد. این پروژه با به کارگیری 
کثر امکانات موجود و مشارکت تیم خدمات فنی ناحیه فوالدسازی  حدا
و همکاران دیگر قسمت ها و همچنین شرکت احیا فرایند اجرا شده و از 

زحمات تمام همکاران قدردانی می کنم.

رحیم خلقی، رئیس واحد حمل و فراوری سرباره:
واحد حمل سرباره هم راستا با تغییر فرایندها، پیگیر و مصمم 

در تحقق طرح های تولید

به فضل الهی و تالش و کوشش کارکنان خدوم واحد حمل و فراوری 
سرباره و واحدهای تولید، اجرای پروژه ارائه سرویس به موقع و مطلوب 
حمل سرباره کوره قوس الکتریکی شماره 6 مدنظر ناحیه فوالدسازی 
انجام گرفت و همچنین پس از ارزیابی و بررسی نقاط قوت و ضعف پروژه، 
اصالحات موردنیاز در جهت تحقق اهداف سازمان در تولید محصوالت 
کیفی توسط تیم کارشناسی صورت پذیرفت. واحد حمل سرباره هم راستا 
با تغییر فرایندها خود را ملزم به اصالح زیرساختی و تأمین کمبودهای 
تجهیزاتی و نیروی انسانی دانسته و به طور مصمم پیگیر تحقق طرح های 
تولید است. در پایان از مشارکت همکاران واحد سرباره در اجرای 

پروژه های نوآورانه و انجام وظایف قدردانی می کنم.

کری، ســــــرپرست تعمیـــــــــرات جرثقیـــــــل ها و  حمیـــــــــدرضا شا
ترانسفرکارهای فوالدسازی:

استفاده از  سه دستگاه ترانسفرکار برای به حداقل رساندن 
زمان توقف های ناخواسته

افزایش بهره وری تجهیزات همواره یکی از دغدغه های سازمان ها برای 

افزایش میزان تولید و نهایتًا سودآوری شرکت است و شرکت فوالد مبارکه 
نیز از این قاعده مستثنا نیست و در کنار طرح های توسعه همواره در حال 
تالش برای افزایش بهره وری تجهیزات موجود خود بوده است. یکی 
از محدودیت هایی که باعث کاهش راندمان و توقف کوره های قوس 
الکتریکی می گردد نیاز به کنترل حجم سرباره تولیدی به دلیل نوع تخلیه 
)داخل پاتیل( و انتقال سرباره ها )حمل توسط پاتیل بر( است. بر همین 
اساس پروژه ای با محوریت مدیریت وقت ناحیه )مهندس سلیمی( 
تعریف و در دستور کار قرار گرفت که بر اساس آن با استفاده از 3 دستگاه 
ترانسفرکار بتوان با حداقل زمان توقف ممکن، پاتیل سرباره را در موقعیت 
دریچه تخلیه قرارداد تا عمًال زمان توقف ناشی از تعویض پاتیل توسط 

ماشین های حمل سرباره را حذف کرد.
با توجه به اینکه نیاز بود این پروژه با حداقل هزینه و حداقل زمان ممکن 
اجرایی گردد، استفاده از ترانسفرکارهای قدیم حمل سبد قراضه که از 
مدار تولید خارج شده بودند در دستور کار قرار گرفت که نهایتًا با همکاری 
واحدهای خدمات فنی ناحیه، تعمیرگاه مرکزی، دفتر فنی تعمیرات 0۷ و 
همکاران واحد تعمیرات جرثقیل ها و ترانسفرکارهای فوالدسازی با اعمال 
تغییرات بر روی سازه این تجهیزات، امکان نصب بر روی ریل ترانسفرکار 

کوره و همچنین قرار دادن پاتیل سرباره بر روی این تجهیز فراهم گردید.
از دیگر چالش هایی که از ابتدا به شدت امکان اجرای این طرح را تهدید 
می کرد نحوه برق رسانی به این تجهیز به دلیل شرایط بسیار سخت 
محیطی بود که با همت کارشناسان و طراحان، راه حلی برای این مهم 
ارائه شد و نهایتًا پروژه با اراده و تالش عوامل درگیر و با استفاده از توقفات 
کوره ها در زمان محدودیت انرژی، طی چند مرحله بر روی کوره شماره 6 

انجام شد و در بهمن ماه 1401 به بهره برداری رسید.
در پایان از  تالش و همت همکاران واحد تعمیرات جرثقیل ها و 
ترانسفرکارهای فوالدسازی و همچنین پیمانکار این واحد که از طراحی 
تا ساخت، نصب و راه اندازی این پروژه تالش کردند، تشکر و قدردانی 

می کنم.

به روز بودن در حوزه تکنولوژی از اولویت های فوالد مبارکه است

افشین خیامیم، مدیر مهندسی صنایع میهمان 
برنامه رادیو فوالد بود و به سؤاالت مجری این برنامه 

چنین پاسخ داد:
واحد مهندسی صنایع چه  بخش هایی  دارد؟

این واحد در ساختار سازمانی فعلی 21 نفر پرسنل دارد که 4 نفر در 
حوزه سرپرستی و 1۷ نفر در رده کارشناسی حضور دارند و شامل 3 
بخش مطالعات و ارزیابی تکنولوژی، بهبود عملیات و بهبود روش ها و 
فرایندهاست. هرکدام از این بخش ها وظایف خاص خودشان را دارند 

و خدمات ارائه می دهند.
 آینده نگری در حوزه تکنولوژی و شناسایی شکاف های آن 
در فوالد مبارکه از وظایف اصلی واحد مهندسی صنایع است. در 

حال حاضر، چه شکاف هایی در تکنولوژی تولید تا تحویل 
محصول در فوالد مبارکه وجود دارد؟

در مورد مدیریت تکنولوژی، به صورت عام باید گفت در فوالد مبارکه از 
کنون، به روز بودن در حوزه تکنولوژی  از اولویت های  زمان راه اندازی تا
فوالد مبارکه بوده است و در سی سال اخیر هم رویکردهای مختلفی 
درخصوص موضوع تکنولوژی اتخاذ کرده است. از حدود سال های 94 
تا 95 متناسب با رویکردهای جدیدی که در حوزه مدیریت تکنولوژی 

کادمیک وجود داشته است و با استفاده از مشاوران  به صورت تئوریک و آ
زبده، مفهومی را در قالب سیستم مدیریت تکنولوژی در فوالد مبارکه 
تعریف کردیم که شامل فرایندها و گردش کارهای مختلفی است و در 
همین سیستم واحدهای مختلف وظایف متنوعی دارند؛ به طور مثال، 
واحدهای مهندسی کارخانه، تحقیق و توسعه )R&D(، دفاتر فنی تولید 

هرکدام نقش خود را در سیستم مدیریت تکنولوژی ایفا می کنند.
واحد مهندسی صنایع هم به عنوان بخشی از این سیستم وظایفی بر 
عهده دارد. ما از ابزاری تحت عنوان ارزیابی تکنولوژی استفاده می کنیم 
که متناسب با درخت تکنولوژی در زنجیره تولید فوالد مبارکه و درجه 
و رتبه تکنولوژی خطوط مختلف  و با همراهی و همکاری دوستان در 
واحدهای مختلف ارزیابی و شناسایی می گردد و متناسب با جایگاه 
هرکدام از این تکنولوژی ها در ماتریس ارزیابی، اقدامات متناسب با آن 
تعریف می شود. در مقایسه با تکنولوژی های جایگزین، به تکنولوژی 
فعلی امتیاز می دهیم و ارزیابی می کنیم و متناسب با رتبه و درجه ای که 
کسب می کنند، برنامه عملیاتی تعریف می کنیم. بعضی از تکنولوژی ها در 
جایگاهی قرار دارند که نیازمند جایگزینی هستند و بعضی از تکنولوژی ها 
نیاز به بهبود و بهینه سازی دارند که متناسب با آن پروژه تعریف می شود. 
پروژه های جایگزین پروژه های سرمایه گذاری بسیار بزرگی هستند، ولی 
پروژه های بهبود می تواند در قالب TQ انجام شود و آن تکنولوژی به روز 
شود و بهبود پیدا کند. در حال حاضر، در مهندسی صنایع به دوستانی 
کمک می کنیم که جایگاه تکنولوژی را در ماتریس تکنولوژی مشخص 
کنند و با هماهنگی های خودشان فعالیت های موردنظر انجام می شود 

تا تکنولوژی به روز شود.
در مهندسی صنایع جمع آوری و تحلیل اطالعات 

شرکت های رقیب هم  مهم است. می توانید  با مقایسه شرایط 
فوالد مبارکه با رقبای خارجی یک ارزیابی نسبی داشته باشید؟

یکی از موضوعاتی که در مهندسی صنایع به آن پرداخته می شود 
بهینه کاوی یا مقایسه با شاخص ها و بنچ مارک های دنیاست. یکی 
از وظایف ما جمع آوری همین مقادیر بهینه است. ما از رفرنس ها و 

مراجع مختلف این اطالعات را می گیریم و با شاخص هایی که داریم 
مقایسه می کنیم؛ به عنوان مثال، میزان مصرف آب و برق و گاز را در اختیار 
نواحی تولیدی قرار می دهیم و متناسب با این مقادیر و این بنچ مارک ها 
مقایسه های الزم صورت می گیرد و جایگاه آن ها مشخص می شود تا در 
صورت لزوم، پروژه های بهبود تعریف شود؛ مثًال در حوزه مصرف آب، ما 

جزو شرکت هایی هستیم که باالتر از استانداردهای جهانی هستیم.
در پروسه بهبود فرایندها، چگونه از نیازهای مشتریان باخبر 

می شوید و آن ها را تأمین می کنید؟
این سؤال از دو جنبه قابل پاسخ گویی است: یکی موضوع فرایندها که به 
کنون هم پروژه های چابک سازی و بهبود فرایندها را  آن اشاره شد و هم ا
در دست اجرا داریم که متناسب با نیاز سازمان، در فرایند تأمین، خرید و 
پروژه های سرمایه گذاری انجام می شود. این موارد در فرایندهای فروش 
جمع آوری می شوند و همکاران مهندسی صنایع با ارتباط مستقیم با 
دفاتر فنی و دفاتر تولید، از مشتریان بازخوردها، نظرها و پیشنهادهای 
متعددی می گیرند. این فرایند هدف گذاری شده تا بتوانیم از سال 
آینده بهبودهای موردنیاز را  در راستای افزایش رضایت مشتریان و رفع 
دغدغه های آن ها شروع کنیم. موضوع دوم توسعه سبد محصوالت 
در فوالد مبارکه است که این کار هم در راستای سیستم مدیریت 
تکنولوژی است. این سیستم از دو محرک اصلی نشئت می گیرد: یکی 
فشار تکنولوژی و دیگری انتظاراتی که در بازار شکل می گیرد. درخصوص 
انتظارات بازار و محصوالت جدید مورد نظر  مشتریان، رویکرد و سندی 

در قالب نقشه راه تکنولوژی فوالد مبارکه تهیه شده است.
ارزیابی ها چگونه انجام می شوند؟

ارزیابی فرایندها در سال جاری برای اولین بار انجام شد و به این نتیجه 
رسیدیم که فرایندهایی که اآلن در فوالد مبارکه در جریان است باید 
بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. تمرکز ما بر اندازه گیری این فرایندهاست. 
هدف ما این است که نحوه اندازه گیری و شاخص هایی که متناسب با 
گر در جایی از  این فرایندها تعریف شده به صورت روتین ارزیابی شود و ا
مقادیر برنامه ریزی شده یا بنچ مارک هایی که وجود دارد انحراف وجود 

دارد مورد بازبینی واقع شود. مثًال میزان مصارف الکترود یا نسوز می تواند 
به عنوان شاخص تعریف شود و به صورت روتین ارزیابی و اندازه گیری شود 
و درصورتی که انحرافاتی وجود داشته باشد، پروژه های بهبود متناسب یا 
اقدامات اصالحی متناسب تعریف شود. این کار با کمک همکاران واحد 
برنامه ریزی و تعالی سازمانی انجام می شود. امیدواریم با کیفیت بیشتر 

در جهت برطرف شدن مشکالت گام برداریم.
درباره معماری سازمانی گروه فوالد مبارکه توضیح دهید.

این پروژه یکی از استراتژیک ترین پروژه های فوالد مبارکه است که در 
معاونت تکنولوژی تعریف شده است و ما هم در مهندسی صنایع 
مسئولیت پیگیری این پروژه را به عهده داریم. در مفهوم کلی، معماری 
سازمانی ترسیم وضعیت موجود سازمان در 4 الیه استراتژیک، فرایندها، 
ساختارها و سیستم های اطالعاتی، ترسیم وضعیت مطلوب این 4 حوزه 
و تعریف برنامه گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است. این ها 
موضوعاتی است که در گروه فوالد مبارکه به دنبال آن هستیم. پیش بینی 
زمانی برای این پروژه بسیار بزرگ که با همکاری واحدهای سرمایه گذاری 
و امور شرکت ها در حال پیگیری است 21 ماه است و امیدواریم به نتیجه 
که ما در پی وضعیت مطلوب در گروه فوالد مبارکه و یکپارچگی  برسد؛ چرا

در موضوعات مطرح شده هستیم.
آیا این نیازسنجی حین اجرای پروژه هم انجام می شود تا 

درصد انحرافات مشخص گردد؟
 اینکه در حین انجام پروژه چه اتفاقاتی رقم می خورد از اهمیت زیادی 
برخوردار است. در جلساتی که با همکاران حسابداری صنعتی و کنترل 
مدیریت داشته ایم، یکی از پیشنهادهای مطرح شده همین بود که ما 
اثربخشی پروژه را در انتهای پروژه اندازه گیری کنیم. در ابتدای پروژه، 
اهداف و هزینه هایی برای آن پیش بینی می شود که ممکن است در 
انتهای پروژه متفاوت شود و ما این موارد را بررسی می کنیم. باید با 
همکاری حسابداری صنعتی به جمع بندی برسیم تا در انتهای پروژه 
بتوانیم شاخص ها و اهدافی را که در نیازسنجی و فاز مطالعاتی اولیه دیده 

شده و در ابتدا تعریف شده رصد و  با نتایج کار مقایسه کنیم.

 مدیر مهندسی صنایع:

افشین خیامیم، مدیر مهندسی صنایع
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شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات )ومعادن( 
ح و فعال در صنعت فوالد کشور به  ازجمله شرکت های مطر

شمار می رود و از ابتدای زنجیره تا پایان آن حضور فعال دارد.
، گزارش ها بیانگر آن است که  به گزارش چیالن، در حال حاضر
بالغ بر 211 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری از سوی این شرکت در 
حوزه های مختلف صورت پذیرفته که قطعًا ارزش روز آن بسیار 
بیشتر از این رقم است و صرفًا ارزش روز شرکت های بورسی آن 

بیش از 12۷8 هزار میلیارد ریال تخمین زده می شود.
در این میان، شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات توجه 
و تمرکز ویژه ای بر حوزه استخراج کانه های فلزی گذاشته است 
کتشاف و  و در حوزه های مختلفی در این بخش، از حفاری و ا
تجهیز معادن تا فراوری ماده معدنی و تولید محصول نهایی 

فعالیت می کند.
در تولید محصوالت زنجیره فوالد از سنگ آهن تا فوالد خاص، 
تقریبًا کشور با چالش بزرگی در زمینه زیرساخت و تکنولوژی تولید 
که کشور غنی از معادن است و در امر تولید  مواجه نیست، چرا
فوالد و مقاطع فوالدی و زنجیره میانی آن، معضل چندانی در امر 
ساخت و تجهیز کارخانه احساس نمی شود. به عنوان مثال، پروژه 
شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر که »ومعادن« مالک 10 درصد 
آن است، یکی از به روزترین و مدرن ترین پروژه های حال حاضر 
ایران و حتی جهان است و حتی شرکت های روسی برای ساخت 
کره با  ک روسیه، پا به میدان مذا نمونه ای از این کارخانه در خا

مسئولین مربوطه گذاشته اند.
آنچه این روزها برای شرکت های بزرگ معدنی به یک چالش 
که  کتشاف معدن است  تبدیل شده، موضوع حفاری و ا
سرمایه گذاری قابل توجهی در این حوزه صورت نگرفته، اما 
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات )ومعادن( دست 
به کار شده و با تأسیس و راه اندازی شرکت هایی همچون یاقوت 
کتشاف  کتشاف تجلی صبا و مدیریت ا توسعه معادن و فلزات، ا

منابع معدنی پایا، این چالش مهم را به فرصت تبدیل کرد.
شرکت یاقوت توسعه معادن و فلزات به عنوان بازوی اجرایی 
کتشاف شناخته می شود. همچنین  »ومعادن« در حوزه ا
کتشاف منابع  شرکتهای تجلی، توسعه معادن و فلزات و مدیریت ا
معدنی پایا نیز از دیگر زیرمجموعه های شرکت سرمایه گذاری 

توسعه معادن و فلزات هستند.
درمجموع، باید اذعان داشت که شرکت سرمایه گذاری توسعه 
کتشافی،  معادن و فلزات )ومعادن( با تأسیس شرکت های ا
حضوری فعال در این حوزه دارد و توانسته سهم قابل توجهی از آن 
را برای خود ثبت کند و کاستی و فضای خالی را که در این بخش 
به شدت احساس می شود با فعالیت ثمربخش خود پر کند و 
کتشافی  قطعًا با این اقدامات، بخش قابل توجهی از هزینه های ا
کتشافی و حفاری مرتبط  پوشش داده خواهد شد و فعالیت های ا
با شرکت با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت و پروژه ها با شتاب 

بیشتری به سرانجام خواهند رسید.

هم زمان با هفته منابع طبیعی و روز درختکاری انجام شد؛

خبر  کوتاه

افزایش قیمت های جهانی انرژی در پی جنگ روسیه و اوکراین و اختالل 
، تمرکز خود را  در عرضه داخلی، پکن را واداشته تا در سال های اخیر
بر امنیت انرژی افزایش دهد. بنابر اطالعات اداره ملی آمار چین، این 
کشور برای تولید 56.2 درصد از برق خود در سال میالدی گذشته، به 
زغال سنگ متکی بود. نوسانات تولید از نیروگاه های تجدیدپذیر باعث 
، به نیروی  شده سیاست گذاران چینی برای تقویت تأمین بار پایه کشور
زغال سوز قابل اطمینان و قابل  حمل تکیه کنند.

نیپون استیل بزرگ ترین فوالدساز ژاپن در حال بررسی سرمایه گذاری بزرگ 
در یک پروژه فوالد سبز هیدروژنی است که حدود ۱۰۰ میلیارد ین )۷۳۳ 
که تالش جهانی برای کربن زدایی  ( هزینه خواهد داشت؛ چرا میلیون دالر
از یکی از آالینده ترین صنایع جهان یعنی صنعت فوالد در حال افزایش 
است. استرالیا و برزیل ازجمله سایت های احتمالی هستند که سنگ آهن 
با عیار باال در دسترس دارند. تولیدکنندگان فوالد در سرتاسر دنیا در حال 
بررسی راه هایی برای کاهش ردپای کربن خود هستند.

 گــــــروه فـــــوالد مبــــــــارکه      

تقویت جایگاه زغال سنگ در تولید برق چین نیپون استیل ژاپن به دنبال پروژه های فوالد سبز

 ، گان با توجه به نقش تأثیرگذار شرکت فوالد هرمز
مستقیم و مؤثری که در اقتصاد کشور ایفا کرده است، 
در جشنواره ملی انتخاب کارآفرینان و کارفرمایان برتر 
سال 14۰1 به عنوان کارفرمای ملی معرفی شد و عطااهلل معروفخانی 
مدیرعامل شرکت، تندیس کارفرمای برتر سال و لوح سپاس این 

آیین را دریافت کرد.
در این آیین که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل 
سازمان تأمین اجتماعی، مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی سازمان 
تأمین اجتماعی و جمعی از مسئوالن و کارفرمایان و کارآفرینان برتر کشور 
در مرکز همایش های صداوسیما برگزار شد، مدیرعامل فوالد هرمزگان 
پس از کسب این افتخار در جمع خبرنگاران به تشریح دالیل کسب این 

موفقیت و اقدامات شرکت در حوزه منابع انسانی پرداخت.
ح های  وی در این خصوص گفت: با توجه به اهمیت استفاده از طر
نوآورانه در سازمان ها و ازآنجا که حرکت در مسیر فناوری های جدید در 
همه حوزه ها ازجمله منابع انسانی می تواند به عنوان یکی از مؤلفه های 
اساسی، سازمان را در عرصه رقابت به پیش براند، شرکت فوالد هرمزگان 
نیز در سال های اخیر به ویژه در سال »تولید، دانش بنیان؛ اشتغال آفرین« 

نگرشی نو در سازمان دهی، تأمین، نگهداشت و توسعه پایدار منابع 
انسانی داشته است.

کید بر اینکه خوشبختانه این رویکرد از ابتدای سال 1401  وی با تأ
تا ماه های پایانی سال با افزایش بهره وری سرمایه های انسانی و 
ثبت رکوردهای متعدد به بار نشسته است، تصریح کرد: بخشی از 
اقدامات مدیریت شرکت در این حوزه شامل تکریم کارکنان، اجرایی 
کردن بیمه تکمیلی درمان برای کلیه کارکنان و خانواده های آن ها، 
راه اندازی صندوق درمان ویژه کارکنان پیمانی و بهبود حقوق و 
مزایای آن ها، توزیع بسته های معیشتی و مناسبتی با هدف افزایش 
رضایت و تعلق خاطر سازمانی کارکنان، ارتباطات اثربخش رهبران 
با کارکنان، اجرای اثربخش نظام آموزش و توسعه، نظام ایمنی 
ح طبقه بندی مشاغل،  کارکنان، نظام سالمت کارکنان، اجرای طر
نظام جبران خدمات و توجه به موضوعات فرهنگی و اجتماعی 

منابع انسانی است.
گر در راهبردهای تئوری شرکت  وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: ا
بر این باوریم که امروزه منابع انسانی از سرمایه های اصلی سازمان ها 
هستند، امروز در فوالد هرمزگان مدیران و کارکنان سازمان، دست در 

دست هم و در سایه همدلی و کاِر گروهی، همسو با اهداف سازمان تالش 
کثری در مسیر منافع سازمان و ذی نفعان و اعتالی  می کنند تا با تولید حدا

میهن گام بردارند.
گفتنی است برگزاری این آیین با هدف توسعه تعامل اثربخش با شرکای 
اجتماعی و تجلیل از کارآفرینان و کارفرمایان خوش حساب و به منظور 
حمایت و پشتیبانی از تولیدکنندگان کاالی ایرانی با همکاری و مشارکت 
نمایندگان تشکل های صنفی بزرگ و قانونی کارفرمایان با سازمان تأمین 

اجتماعی صورت گرفت.
برای انتخاب کارآفرینان و کارفرمایان برتر شاخص های مختلفی 
ازجمله ارائه لیست حق بیمه بر مبنای تعداد نفرات بیمه شده و 
دستمزد واقعی، پرداخت به موقع و کامل حق بیمه نیروی کار در 
، نبود مطالبات قطعی از کارگاه، افزایش تعداد کارگران  مهلت مقرر
)بیمه شدگان(، استفاده کارفرما از سامانه غیرحضوری سازمان، 
برقراری و رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشتی در محیط کار و 
جلوگیری از حوادث ناشی از کار و ارتقا و توجه به شاخص های فرهنگی 
در محیط کار در نظر گرفته شده است که کارفرمایان بر اساس آن ها 

ارزیابی شدند.

فوالد هرمزگان عنوان کارفرمای نمونه کشور را به خود اختصاص داد
در جشنواره ملی انتخاب کارآفرینان و کارفرمایان برتر سال ۱۴0۱ صورت گرفت؛

کالیپتوس  کاشت ۲۰۰ اصله نهال زیتون و ا

در شرکت فوالد امیرکبیر کاشان

حضور چند جانبه »ومعادن« 

در زنجیره فوالد

آئین درختکاری در شرکت فوالد امیرکبیر کاشان با 
حضور مدیرعامل و جمعی از مدیران و کارکنان این شرکت با 
رویکرد» کاشت هر نهال، کمک به زندگی آیندگان و ترویج 

فرهنگ درختکاری« برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان با توجه 
به اینکه این شرکت همواره به توسعه و نگهداری فضای سبز 
اهتمام ویژه داشته امسال نیز همانند سال های قبل هم زمان 
با روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، مراسم کاشت نهال در 
این شرکت برگزار شد تا با این اقدام گام دیگری برای کنترل های 
شدید آالیندگی و صیانت از محیط زیست و همچنین عمل به 
مسئولیت های اجتماعی برداشته شود. این در حالی است که 
انتخاب این شرکت به عنوان واحد نمونه صنعت سبز از سوی 

سازمان محیط زیست نیز مهر تأییدی بر این عملکرد است.
کالیپتوس  شایان ذکر است در این آئین 200 اصله نهال زیتون و ا

با همکاری واحد فضای سبز شرکت در محوطه کاشته شد.

تیه فوالد نقش جهان موفق  به دریافت گواهینامه ISO 9001:2015 از شرکت بین المللی TUV شد هلدینگ آ

یختنی  راه اندازی خط تولید قطعات ر
در واحد هرمزگاِن »شرکت صنایع نسوز توکا«

آتیه فوالد  هلدینگ  عمومی  روابط  گزارش  به 
نقش جهان، مسعود پناهنده، مدیر ارزیابی و تعالی 
سازمانی هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان در پی 
کسب این موفقیت با بیان اهمیت دریافت این گواهینامه بین المللی 
تصریح کرد: استاندارد ISO9001 به مدیریت کیفیت تولید و خدمات 
اطالق می گردد. این گواهینامه مهم ترین استاندارد شناخته شده در 
عرصه بین المللی برای سیستم مدیریت کیفیت QMS و راهنمایی 
جامع و دستورالعملی الزم االجراست که در تمام سازمان ها و ارگان ها 

کید ویژه ای دارد. اجرا می شود و بر موضوع کیفیت تأ
به گفته پناهنده، شرکت هایی در فرایند ممیزی موفق می شوند که 
بتوانند الزامات استاندارد را به خوبی اجرا و برای پایداری آن برنامه ریزی 

کنند.
وی در تشریح مزایای دریافت این گواهینامه به موارد ذیل اشاره کرد: 
افزایش بهره وری و مزیت رقابتی؛ مشخص کردن مسئولیت ها در سراسر 
سازمان؛ بهینه کردن فرایندها؛ بهبود ارتباط با کارکنان و مشتریان؛ فراهم 
کردن سیستم ارزیابی جهت بهبود مستمر؛ فرصت های بازاریابی و ورود 
به بازارهای جدید؛ افزایش سودآوری و کاهش هزینه ها؛ بهبود کیفیت 

و خدمات؛ تحویل به موقع محصوالت و خدمات؛ ردیابی محصوالت 
و خدمات.

مدیر ارزیابی و تعالی سازمانی هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان در بخش 
دیگری از سخنان خود به بیان اقدامات آتیه فوالد در این زمینه پرداخت 
کید ویژه ای بر تدوین نقشه راه  و گفت: به طورکلی مدیریت شرکت تأ
تعالی شرکت در افق 1405 دارد و بر این باور است که موفقیت در گرو 
توجه به رشد و تولید پایدار در همه ابعاد ازجمله تعالی سازمانی است. 
به همین منظور شرکت آتیه فوالد نقش جهان به همراه سایر شرکت های 
زیرمجموعه خود، براساس نقشه استراتژی سال 1401 خود، برای اخذ 
این استاندارد برنامه ریزی الزم را اجرایی کرد و در این راستا، پس از 
انتخاب مشاور، نسبت به استقرار و پیاده سازی الزامات و همچنین تهیه 
مدارک و مستندات و شرکت در فرایند ممیزی اقدام نمود تا اینکه نهایتا 
با تأیید شرکت بین المللی شرکت TUV Nord در بهمن ماه موفق به اخذ 

گواهینامه مذکور شد.
پناهنده در بخش پایانی سخنان خود از زحمات و تالش های بی وقفه 
همکاران هلدینگ آتیه فوالد که برای دریافت این گواهینامه معتبر و 

ارزشمند مساعدت کردند، تشکر و قدردانی کرد.

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا، خط 
گاِن خود،  تولید قطعات ریختنی را در واحد هرمز

راه اندازی کرد.
به گزارش روابط عمومی گروه سرمایه گذاری توکافوالد، شرکت تولیدی و 
خدمات صنایع نسوز توکا از شرکت های گروه سرمایه گذاری توکافوالد، در 
راستای تحقق استراتژی و نیل به چشم انداز 1403 - 1401 شرکت، خط 
تولید قطعات ریختنی را با ظرفیت تولید 2000 تن انواع قطعات ریختنی و 

دلتاهای کوره ها در واحد هرمزگان به بهره برداری رساند.
گفتنی است شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا قصد دارد با حذف 
عوارض گمرکی و کاهش هزینه های تولید ازجمله هزینه های حمل ونقل، 
در آینده ای نزدیک خدمات موردنیاز کلیه مجموعه های فوالدی جنوب 

کشور را تأمین کند.

ج از  گفتنی است باتوجه به اینکه کلیه قطعات نسوز ریختنی، در خار
منطقه ویژه اقتصادی، تولید و به آن منطقه حمل می گردد، ساخت 
و حمل قطعات بزرگ از جمله دلتای کوره های قوس، ُپر هزینه و 
زمان بر است و تولید آن ها در منطقه ویژه اقتصادی کمک شایانی 
به شرکت های فوالدسازی مستقر در جنوب کشور خواهد نمود.  
همچنین از آنجا که  مواد اولیه  اغلب قطعات ریختنی، منشأ خارجی 
دارد، عدم ورود و خروج چندباره ی این کاالها به منطقه ویژه، موجب 
جلوگیری از پرداخت بی دلیل هزینه های گمرکی می گردد؛ بنابراین  
شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا قصد دارد با حذف عوارض 
گمرکی و کاهش هزینه های تولید از جمله هزینه های حمل و نقل، در 
آینده ای نزدیک خدمات مورد نیاز کلیه  مجموعه های فوالدی جنوب 

کشور را تأمین نماید.

به بار نشستن یکی دیگر از طرح های توسعه گروه سرمایه گذاری »توکافوالد«؛

گام بلند آتیه فوالد نقش جهان در مسیر مدیریت کیفیت؛

گـر در راهبردهای تئوری شـرکت بر ایـن باوریم که   ا
امروزه منابع انسانی از سرمایه های اصلی سازمان ها 
هسـتند، امروز در فوالد هرمزگان مدیران و کارکنان 
سـازمان، دسـت در دسـت هـم و در سـایه همدلی 
و کاِر گروهـی، همسـو بـا اهـداف سـازمان تـالش 
می کنند تا با تولید حداکثری در مسیر منافع سازمان 

و ذی نفعـان و اعتالی میهـن گام بردارند



11 مارس 2023 18 شعبان    1444 شماره        1318    شنبه    20 اسفندماه    1401    

8

       بـــــــــــــــازار

کاهش تولید و فروش بازارهای سنتی
 صادرکنندگان فوالد روسیه

خبــــــــــــــــر       

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران )سنا(، نادر 
سلیمانی، عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد در خصوص 
تأثیرات قطعی گاز بر روند تولید محصوالت فوالدی، اظهار کرد: 
کردن  گاز در صنایع فوالدی افزون بر مختل  روند قطع 
چشم انداز دست یابی به تولید ۵۵ میلیون تن فوالد تا سال 
14۰4، بازار این محصول را با مشکالت جدی در بحث عرضه 

مواجه ساخته است.
او افزود: طی مدت اخیر کاهش عرضه زنجیره فوالد در بازار و بورس 
کاال سبب افزایش قیمت شمش، انواع ورق و سایر محصوالت 

فوالدی شده است.
عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد بیان کرد: دولت به جای قطع 
گاز یا برق صنایع که ارزآوری برای کشور دارند باید الگوی مصرف 

خانگی را کنترل و اصالح کند.
سلیمانی بیان کرد: با ادامه روند قطع گاز فوالدی ها تا پایان 
زمستان، زیان تولید این صنعت به حدود یک میلیارد و پانصد 

میلیون دالر می رسد.
عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد گفت: در صورت ادامه این نوع 
از مدیریت در بحث کنترل مصرف گاز خانگی، مصرف کنندگان 
نهایی نیز مجبور می شوند محصوالت فوالدی را با 50 تا 60 درصد 

افرایش قیمت خریداری کنند.
سلیمانی در پایان گفت: بورس یکی از مسیرهایی است که در این 
مدت قیمت محصوالت فوالدی را شفاف ساخت، همچنین امید 
می رود با کاهش موانع دولتی ازجمله قیمت گذاری دستوری بر 
سر مسیر محصوالت تولیدی شاهد سودآوری سایر صنایع 

تولیدی باشیم.

در بحبوحه تحریم ها پس از تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین، تولید 
محصوالت فوالدی، تقاضای داخلی و فروش صادراتی فدراسیون 
روسیه در سال 2۰22 کاهش یافت. بااین حال، کاهش فروش صادراتی 
روسیه کمتر از انتظار بازارها بوده است. حجم صادرات محصوالت 
فوالدی از روسیه، علی رغم محدودیت های تحریمی، عمدتًا به دلیل 
تقاضای برخی کشورها و ممنوعیت واردات محصوالت فوالدی 
نیمه تمام روسیه به اتحادیه اروپا، همچنان قابل توجه است.

خبر کوتاه

ارائه پلتفرم برای رفع انسداد صادرات اوکراین
 توسط ایتالیا

کس اوکراین  وزیر کارآفرینی و تولید ملی کشور اوکراین به اطالع اینترفا
رساند که دولت ایتالیا در نظر دارد یک پلت فرم لجستیکی برای 
اوکراین ایجاد کند و بنادر Trieste و Venice را به سکوی لجستیکی 
و بندری برای اوکراین تبدیل کند. ایجاد پایانه های ورودی و خروجی 
برای اقتصاد اوکراین در شمال شرقی ایتالیا یکی از اولین پروژه هایی 
است که این کشور در کنفرانس بازسازی اوکراین که قرار است در 
پایان آوریل 2۰2۳ در رم برگزار شود، ارائه خواهد کرد.

قطعی گاز،
 علت اصلی کمبود عرضه و افزایش 

قیمت محصوالت فوالدی در بازار

سهام

گهی آ

گهی آ

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

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهان

موضوع

ینی درایو  طراحی و مهندسی، تأمین، ساخت، حمل، دمونتاژ و نصب، تست و راه اندازی، آموزش و تضمین عملکرد جایگز

و موتور رفت وبرگشت مربوط به Heavy Gauge در واحد تکمیل نورد گرم

)EPC( شرکت فوالد مبارکه اصفهان به صورت 
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رشد 1۰ درصدی تولید فوالد ایران در 

یازده ماهه نخست سال جاری

تولید فوالد ایران در یازده ماهه نخست سال جاری با 
رشد 1۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۷ 
میلیون و ۸۲۳ هزار تن رسید. تولید فوالد کشور در 11 ماه 
نخست امسال، حدود ۲٫۵ میلیون تن بیش از مدت 

مشابه سال گذشته بوده است.
همچنین پایش و بررسی تولید آهن اسفنجی در واحدهای 
احیا مستقیم توسط پترومتالز نشان می دهد که حجم تولید 
آهن اسفنجی ایران در یازده ماهه نخست امسال 28 میلیون 
و ۷08 هزار تن بوده که 4 درصد بیش از مدت مشابه سال 

قبل است.
جزئیات تولید فوالد میانی کشور

در یازده ماهه نخست امسال، 16 میلیون و 954 هزار تن بیلت 
و بلوم در واحدهای فوالدسازی کشور تولید شده که رشد 12 
درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد. 
میزان تولید اسلب نیز در یازده ماهه نخست سال 1401 با رشد 
6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 10 میلیون و 
869 هزار تن رسیده است. از کل تولید فوالد میانی کشور، 61 

درصد سهم بیلت و بلوم و 39 درصد سهم اسلب بوده است.
قابل ذکر است که تولید آهن اسفنجی کشور در یازده ماهه 
نخست امسال، 1 میلیون و 230 هزار تن بیش از مدت مشابه 
خ رشد تولید فوالد میانی در سال  سال قبل بوده است. نر
جاری، 6 درصد بیش از نرخ رشد تولید آهن اسفنجی بوده 
است. در کل، مدیریت بهتر کمبود برق در تابستان سال 
جاری باعث شد تا در مجموع تولید فوالد کشور نسبت به سال 

گذشته، رشد داشته باشد.
     منبع: پترومتالز

یک و آینده پژوهی رصدخانه استراتژ

از زمان کشف الکتریسیته، انسان ها همواره به دنبال 
روش هــای مؤثر به منظــور ذخیره ســازی انــرژی برای 
اســتفاده برحســب تقاضــا بوده انــد. در شــبکه های 
انرژی آینده، سیســتم های ذخیــره انرژی یکــی از ابزارهــای ضروری 
برای جلوگیــری از تولید بی رویــه انرژی هســتند؛ بنابرایــن، طراحی 

سیستمهای ذخیره سازی نوآورانه و کارآمد امری ضروری است.
فناوری ها و ابزارهای ذخیره انرژی باید به گونه ای باشــند که انرژی را به 
مدت چند روز، چند هفته و حتی چند ماه حفظ کنند. این فناوری ها که 
فناوری ذخیره انرژی بلندمدت )LDES( نام دارند، می توانند هزینه ها و 

میزان انتشار کربن را کاهش دهند.
یکی از گزینه های ذخیره انرژی باتری های لیتیومی هســتند که تازگی 
بر ســر زبان ها افتاده اند؛ اما این باتری ها هنوز پتانســیل ذخیره انرژی 
بلندمدت را ندارند و نمی توانند بیشتر از 8 ساعت انرژی ذخیره کنند. 
پیش بینی شده است تقاضا برای باتری های لیتیوم-یونی تا مدت ها 
افزایش داشته باشد؛ اما منابع لیتیوم روزی به پایان می رسد و باید به 

فکر گزینه های دیگر بود.
  در ادامه با چند فناوری ذخیره انرژی بلندمدت آشــنا می شــویم که از 
نظر بلوغ و تکامل در سطوح متفاوتی قرار دارند. این فناوری ها باید به 
فناوری های تجاری تبدیل شوند تا دسترســی به آن ها ساده تر باشد. 
در این صورت به شرط کاهش هزینه ها می توانند فرصت های بسیاری 

پیش رویمان قرار دهند.
باتری جریان

باتری هــای جریــان از نظــر امنیــت و طول عمــر، در وضعیت مناســبی 

قرار دارند و از الکترولیت های چرخشــی تشکیل شده اند. تنها مشکل 
باتری های جریان این است که نسبت به باتری های لیتیومی چگالی 
انرژی کمتری دارد. به هرحــال این باتری ها از نظر انعطاف، طول عمر، 
امنیت و هزینــه گزینه خوبــی هســتند و در دمای اتــاق به خوبی عمل 
می کننــد. باتــری جریــان فعــًال در مقیــاس کوچک تولیــد شــده و هنوز 
نتوانسته به یک گزینه تجاری موفق تبدیل شود. این باتری ها شامل 
 )Zn-Br( و زینــک برومیــن )VRFB( باتری هــای جریانــی وانادیومــی

هستند.
مشکل باتری های جریانی وانادیومی این اســت که از مواد شیمیایی 
گران قیمت تشــکیل شــده اند؛ برای همیــن به صرفه نیســتند. قیمت 
وانادیوم معموًال نوسانی و زیاد است. هزینه باتری های زینک برومین 
کمتر است؛ اما بازسازی الکترودهای این باتری ها زمان بر است. همین 

موضوع باعث شده باتری های زینک برومینی هنوز تجاری نباشند.
باتری های فلز هوایی

یک باتری فلز هوایی، شامل یک آند فلزی در یک الکترولیت مناسب و 

یک کاتد هوای تعبیه شده است. باتری های فلز هوایی کمترین آسیب 
کسیژن استفاده می کنند که در  را به محیط زیست وارد می کنند؛ زیرا از ا
طبیعت منابع بی پایانی دارد. این باتری ها می توانند انرژی را تا چند روز 
ذخیره کنند و چگالی انرژی این باتری ها نسبت به باتری های لیتیوم 
یونی بســیار بیشــتر اســت. موادی مانند روی و آهن هم جزئــی از این 
باتری ها هســتند که بــه فراوانــی روی کره زمیــن وجود دارنــد؛ بنابراین 
هزینه باتری های فلز هوایی کم اســت. البتــه این نوع فنــاوری ذخیره 
انرژی نیز هنوز قابلیت کافی برای تجاری شدن ندارد و باید چالش هایی 

را از سر بگذراند.
ذخیره انرژی گرمایی

ذخیره انرژی بــه روش انرژی گرمایی به ما کمک می کند از مــواد ارزان و 
فراوان استفاده کنیم. فناوری ذخیره انرژی گرمایی بدین صورت انجام 
می شود که مواد خاصی را حرارت می دهیم تا بعدًا در فرصت مناسب از 
انرژی آن بهره مند شویم. این فرایند در سه مرحله شارژ، ذخیره سازی و 
رهاسازی انجام می شود. گفته شده که فناوری ذخیره گرمایی در اروپا 

می تواند ساالنه از هدر رفت 1.4 میلیون گیگاوات انرژی جلوگیری کند 
و جلوی انتشار 400 میلیون تن کربن را بگیرد. شــهر کلن )Cologne( در 
آلمان از این فناوری استفاده کرده و انرژی گرمایی را از فاضالب بازیافت 

می کند.
ذخیره انرژی مکانیکی

ذخیره انرژی مکانیکی نیز می تواند انرژی را برای استفاده آینده ذخیره 
کند؛ مثــًال روش ذخیره ســازی بــا فشرده ســازی هــوا )CAES( انــرژی را 
در زمان مصرف کــم ذخیره کــرده و در زمان اوج مصرف به دســت افراد 
و صنایــع می رســاند. در این روش هــوا یا گازهــای دیگــر در یک مخزن 
زیرزمینی فشرده می شــوند و سپس این هوای فشــرده در یک توربین 

حرارت داده می شود و انرژی تولید می کند.
)PSH( ذخیره انرژی تلمبه ای

ذخیره انرژی به روش تلمبه ای بدین صورت است که طی آن دو مخزن 
آب در ارتفاعات مختلف قرار می گیرند و حرکت آب از یک ارتفاع به ارتفاع 
دیگر و گذشتن آب از توربین، انرژی تولید می کند. این فناوری شبیه یک 
باتری بزرگ است که انرژی را ذخیره و در زمان نیاز آزاد می کند. اجرای این 
فناوری باید در شرایط جغرافیایی خاصی صورت بگیرد، زیرا سطح ارتفاع 

دو مخزن آب باید متفاوت باشد.
این فناوری ها همگــی در دنیای تجــارت و صنعت نوپا هســتند و باید 
آزمایش هــای بســیاری را پشــت ســر بگذراننــد. صنایع نیز باید گوشــه 
چشمی به فناوری های نوظهور داشته باشند تا در موقعیت مناسب 
روی آن هــا ســرمایه گذاری کننــد و از این طریــق از رقیبان خود پیشــی 

بگیرند.
 منابع:

www.woodmac.com
www.energy.gov

www.energystorage.org
www.iopscience.iop.org

www.danfoss.com

ذخیره انرژی با فناوری های تازه
   تهیه کننده:دفتر استراتژی واهداف

شکل 1. ارزش بازار ساالنه باتری های لیتیوم یونی برحسب میلیارد دالر

کاشان گهی مزایده شــماره 4266/1401600 شــرکت فوالد امیرکبیر  آ
شرکت فوالد امیرکبیر کاشان در نظر دارد اقالم ضایعاتی خود را که عبارت اند از ضایعات 
چوب، درب و پنجره پارتیشنی، پساب لجن تراشکاری، اقالم ابزار، اقالم مصرفی، اقالم برقی، 
اقالم تأسیسات، اقالم مکانیک و ... استاز طریق مزایده عمومی به فروش برساند. 
متقاضیان جهت بازدید، دریافت اسناد مزایده و اعالم قیمت پیشنهادی، از تاریخ 

14۰1/1۲/1۵تا پایان وقت اداری 14۰1/1۲/۲1از ساعت ۸ صبح تا 1۵ به نشانی کاشان کیلومتر 
14 جاده اردستان شرکت فوالد امیرکبیر کاشان، واحد بازرگانی مراجعه فرمایند.

ارائه ضمانت نامه به مبلغ 5% قیمت پیشنهادی برای شرکت در مزایده الزامی است.
شماره تماس کارخانه: 55038339-031 و 031-55038239

دفتر تهران: 22658351       
دفتر اصفهان: 36650286-89

https://b2n.ir/f68047  :لینک دانلود ضمانت نامه و قیمت
روابط عمومی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان
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از یک ســو، صنعت فوالد به تنهایی مســئول انتشــار بخــش زیــادی از گازهای 
 در تمامی جنبه های زندگی ما نقش 

ً
گلخانه ای بوده و از سویی دیگر، فوالد تقریبا

دارد. تخمیــن زده می شــود که تقاضای فــوالد در ســال ۲۰۷۰ میــالدی به حدود 
۲٫۸ میلیارد تن در سال افزایش یابد. بدیهی است این رشد تقاضا با ضرورت کاهش انتشار 
CO۲ در تضاد است. ازاین رو، اهمیت »فوالد کربن خنثی« در مسیر توسعه کشورها به سمت 

تبدیل شدن به »اقتصاد کربن خنثی« بر هیچ کس پوشیده نیست.
در سال های اخیر، محققان صنعت فوالد همواره به دنبال یافتن راهکارهای نویدبخش با هدف 
تولید فوالد کربن خنثی جهت کاهش آالیندگی های ناشی از صنعت فوالد هستند. این راهکارها 
در سه دستۀ 1- جذب و ذخیره ســازی کربن )Carbon Capture and Storage-CCS(، 2- جذب و 
استفاده مجدد از کربن )Carbon Capture and Utilize-CCU( و 3- استفاده از عامل های احیای 
دیگر نظیر هیدروژن طبقه بندی می شوند. راهکارهای گروه سوم به شدت به در دسترس بودن 
انرژی های تجدیدپذیر در راستای تولید H2 وابسته هســتند. نگاه دقیق به صنعت آهن و فوالد 
نشان داد که تحقق شعار »فوالد کربن خنثی« از دو مسیر زیر دنبال می شود: الف( تغییر فناوری های 
تولید موجود که با هدف حذف وابستگی ذاتی به سوخت های فسیلی انجام می گیرد؛ ب( حفظ 
تکنولوژی های تولید رایج و پیاده ســازی CCS و CCU برای کاهش مقدار انتشــار نهایی CO2 در 
مسیر تولید.  در شکل 1 میزان کاهش مقدار انتشار CO2 بر مبنای هر یک از مسیرهای مذکور نشان 

داده شده است.

فناوری های مبتنی بر مســیر )الف(: با توجه به گســترش روزافزون تولید انرژی الکتریکی از منابع 
تجدیدپذیر، اســتفاده از این انرژی هــا در جهت کربن زدایی صنعت فــوالد یک گزینه امیدبخش 
محسوب می شود. یکی از فناوری های پیشــنهادی در این زمینه، الکترولیز سنگ آهن است که 
کسید آلومینیوم است. بااین حال، این فرایند هنوز در مراحل  فرایند آن مشابه تولید آلومینیوم از ا
اولیه توسعه بوده و تنها در مقیاس آزمایشگاهی انجام شده است. امیدوارانه، این روش یک گزینه 
فوالدسازی با راندمان باال با وعده کاهش انتشار CO2 در درازمدت است. در حال حاضر، شرکت 
ســیدروین )SIDERWIN( به طور جدی بر روی تجاری ســازی این روش با هدف کاهش انتشــار 
CO2 و کاهش مصرف انرژی به ترتیب به میزان 8۷ درصد و 31 درصد در مقایسه با کوره بلند تمرکز 
کرده است. در شکل 2 شماتیکی از چگونگی نقشه فرایند این شرکت در جهت به کارگیری الکترولیز 

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

H2 تولید و در پایان فوالدسازی، بخار آب به جای CO2 منتشر می شود )شکل 3(.

 فناوری های مبتنی بر مسیر )ب(: پیاده سازی CCS یکی دیگر از راهکارهای شناخته شده در 
مسیر کاهش انتشار CO2 است. پیاده سازی CCS می تواند در کاهش آالیندگی صنعت فوالد 
نقش مهمی داشـته باشـد. لیکن برخـی محدودیت ها ازجملـه رقابتی بـودن بازار تولیـد فوالد، 
تولیدکننـدگان فـوالد را در مسـیر پیاده سـازی CCS بـه دلیل امـکان افزایـش هزینـه کوتاه مدت 
دچار تردیـد می کند. پیش بینی شـده اسـت که جمـع آوری و ذخیـره 60-60 تـا 60 درصد انتشـار 
CO2 در یـک سـایت صنعتـی می توانـد حـدود ۷0 تـا 80 دالر در هـر تـن CO2 هزینـه بـه دنبـال 
کسـید کربـن فوق العـاده  داشـته باشـد. بااین حـال، برخـی از فناوری هـای فوالدسـازی بـا دی ا
کـم )ULCOS( نشـان داد کـه پیاده سـازی CCS می توانـد در مسـیر تولیـد فـوالد کربـن خنثـی 
مؤثر باشد. شکل 4 شـماتیکی از فرایند ULCOS را همراه با پیاده سـازی CCS نشان می دهد. 
فنـاوری TGR-BF )بازیافـت گاز - کـوره بلنـد( یکـی دیگـر از فناوری هـای مبتنـی بـر CCS بـوده 
که بـا موفقیـت در کارخانه آزمایشـی، منجر بـه کاهش 24 درصدی انتشـار CO2 شـده اسـت. با 
وجود تمامـی پیشـرفت های انجام شـده، CCS در صنعت فـوالد هنـوز با چالش هایـی ازجمله 
، CCU نیـز  کندگـی منابـع انتشـار و ذخیـره طوالنی مـدت روبـه رو اسـت. در سـال های اخیـر پرا
به عنوان راهـکاری برای تبدیل گازهای باطله فوالدسـازی به محصـوالت هدفمند مورد توجه 

قرار گرفته اسـت. تخمیر بیولوژیکی گاز که در آن، میکروب ها برای تبدیـل گازهای حاوی کربن 
به محصوالت جانبی هدفمند اسـتفاده می شـوند ازجمله روش های پیاده سـازی CCU بوده 
که توسـط شـرکت النزاتک توسـعه یافته اسـت )شـکل 5(. در همین راسـتا، شـرکت تاتا اسـتیل و 
آرسلورمیتال نیز در پروژه Steel2Chemicals رویکردی را در راستای پیاده سازی CCU در پیش 
ک سازی گازهای باطله فوالدسازی تا سطح مناسب  گرفتند. بااین حال، چالش اصلی آن ها پا

جهت جلوگیری از مسـمومیت کاتالیزورهاسـت.

 با توجـه بـه مطالـب فـوق و اهمیـت آن در پیشـبرد صنعـت فـوالد به سـمت فـوالد کربـن خنثی، 
تولیدکننـدگان فـوالد با توجـه به منابـع موجـود، اقلیـم جغرافیایـی و... تصمیم خواهنـد گرفت 
که کدام یک از مسـیرهای تکنولوژیکـی و اقتصادی برای رسـیدن به فوالد کربن خنثی مناسـب 

اسـت.

 علم و فناوری       

امنیت سایبری

دانشمندان با دقیق ترین مدل زمین شناسی
 100 میلیون سال گذشته زمین را به نمایش گذاشتند

دانشمندان می خواهند از سلول های مغز انسان 
کامپیوترهای زیستی بسازند

آن یک مدل  که در  کرده اند  دانشمندان تحقیقات جدیدی را منتشر 
دقیق و پویا از سطح زمین در ۱۰۰ میلیون سال گذشته به نمایش گذاشته 
شده است. این مدل با وضوح بسیار باال اطالعاتی را درباره نحوه ایجاد 
مناظر ژئوفیزیکی امروزی ارائه می کند و دانشمندان زمین شناس را به درک 
کامل تری از سطح زمین مجهز می کند. به طور اساسی، این مدل پویایی 
انتقال رسوب از خشکی به اقیانوس ها را به گونه ای که قبًال قادر به دیدن 
آن نبوده ایم، نشان می دهد.

انسان  با سلول های مغز  را  کوچکی«  از دانشمندان »مغزهای  گروهی 
به  را  آن ها  می خواهند  درنهایت  که  داده اند  پرورش  آزمایشگاه  در 
کامپیوترهای زیستی با بهره وری باال تبدیل کنند. محققان می گویند نقشه 
راه خود را تعیین کرده اند و از طریق یک حوزه چندرشته ای جدید موسوم 
به »هوش اندام واره« یا به اختصار OI، می توانند به این مهم دست پیدا 
کنند. آنان می گویند حوزه هوش اندام واره شکلی از رایانش زیستی است 
که به نحوی اخالق مدارانه از قدرت اندام واره های مغز استفاده می کند.

 MetaMask هشدار
در مورد کاله برداری با ارسال 

ایمیل های غیرمجاز  

حمله فیشینگ 
Highmark Health به

mercenary مدافعان حقوق 
دیجیتال و گروه هکری

MetaMask ارائه دهنده محبوب کیف پول رمزنگاری به 
سرمایه گذاران نسبت به تالش های فیشینگ مداوم توسط 
کاله بردارانی که سعی در تماس با کاربران از طریق سیستم 
باالدستی شخص ثالث )Namecheap( برای ایمیل ها دارند، 

هشدار داد.
شرکت میزبانی وب Namecheap سوءاستفاده از یکی از خدمات 
شخص ثالث خود را به دلیل ارسال برخی از ایمیل های غیرمجاز 
که مستقیمًا کاربران MetaMask را هدف قرار می داد، شناسایی 
کرد و آن را به عنوان »مشکل درگاه ایمیل« معرفی کرد و اعالم کرد 
گر امروز ایمیلی از MetaMask یا Namecheap یا هر شخص دیگری  ا
مانند این دریافت کردید، آن را نادیده بگیرید و روی پیوندهای 

آن کلیک نکنید.
در هشدار پیشگیرانه،MetaMask به میلیون ها دنبال کننده خود 
یادآوری کرد که Know Your Customer را جمع آوری نکرده و هرگز 
از طریق ایمیل برای بحث در مورد جزئیات حساب کاربری با آن ها 
ک گذاری اطالعات  تماس نخواهد گرفت و توصیه کرد که از اشترا
خودداری کنند، زیرا کنترل کامل وجوه کاربر را در اختیار هکر قرار 

می دهد.
ایمیل های فیشینگ ارسال شده توسط هکر حاوی پیوندی 
است که یک وب سایت جعلی MetaMask را باز می کند که در آن 
عبارت بازیابی مخفی را درخواست می کند. این ارائه دهنده 
اطمینان داد که رخنه ای در سیستم ایجاد نشده و حساب ها و 
اطالعات شخصی افشا نشده است. ظرف دو ساعت پس از اعالم 
اولیه، تأیید کرد که همه ارتباطات از منبع رسمی خواهد بود و 

ایمیل های جعلی متوقف خواهند شد.
Cointelegraph :منبع خبر   

شرکت Health Highmark به عنوان دومین دارنده 
سیستم یکپارچه تأمین مالی ایاالت متحده، تحت حمله 
فیشینگ قرار گرفت و در این حمله، اطالعات سالمت 

محافظت شده ۳۰۰ هزار نفر به مخاطره افتاد.
کارمندان شرکت لینک مخربی  در این حمله برای یکی از 
ارسال شده و از طریق تحت مخاطره قرار گرفتن حساب کاربری 
سالمت  اطالعات  حاوی  ایمیلهای  به  مهاجم  او،  ایمیل 

محافظت شده )PHI( شرکت دسترسی یافته است.
کاربری شامل نام، اطالعات  اطالعات موجود در حساب 
ثبت نامی، اطالعات نسخه و درمان، اطالعات مالی، آدرس و 
شماره تلفن است. این شرکت اعالم کرد بر اساس سیاست ها و 
رویه های شرکت، اقدامات داخلی برای محافظت از اطالعات 
 
ً
سالمت محافظت شده انجام  شده است. صندوق پستی فورا

بسته  شده  و رمزهای عبور بازنشانی شده اند. شرکت به تقویت 
کنترل های امنیتی ایمیل ادامه خواهد داد و به منظور جلوگیری 
از سرقت هویت افراد آسیب دیده، به مدت 24 ماه خدمات 
نظارتی به آن ها ارائه خواهد داد. همچنین به منظور جلوگیری از 
گاهی رسانی و  تالش های سایبری و فیشینگ در آینده، آ
آموزش های بیشتری در خصوص حوادث امنیت سایبری به 

کارکنان ارائه شده است.
Health IT Security :منبع خبر   

Quintin محقق ارشد امنیت در گروه حقوق دیجیتال 
سال هاست که فعالیت های یک گروه هک سایبری به نام 
Dark Caracal را ردیابی می کند. او به کشف شگفت انگیزی 
دست یافته و اعالم کرده است: »بیش از چهار ماه بود که 
از  کرده اند یکی  و فراموش  بودند  هکرها متوجه نشده 
دامنه های کلیدی فهرست شده در بدافزار خود را ثبت کنند.«
گر بتواند دامنه را ثبت کند و  Quintin به سرعت متوجه شد که ا
کنترل آن را در دست بگیرد، مکانیزمی به نام sinkholing در زبان 
امنیت سایبری می تواند اقدامات هکرها و مهم تر از آن، اهداف 

آن ها را بیابد.
دامنه ای که Quintin به دست گرفت سرور کنترل اصلی نبود، 
بلکه یکی از سه سرور بود؛ اما همچنان یک هدف مهم داشت: 
دانلود قابلیت های اضافی برای بدافزاری به نام Bandok. او و 
همکارانش تصمیم نداشتند که اطالعات شخصی زیادی را 
جمع آوری کنند. در میان تالش هایی که انجام شد نتوانستند 
مشخص کنند که این گروه هکری برای چه کسی فعالیت می کند، 
اما به این نتیجه رسیدند که Dark Caracal یک گروه هک سنتی 
دولتی نیست، بلکه گروهی است که دولت ها و شاید سایر 
سازمان ها برای هک هرکسی که به آن عالقه دارند استخدام 
می کنند. گروه هکری Dark Caracal از یک نرم افزار جاسوسی یا 
تروجان دسترسی از راه دور که معموًال به عنوان RAT شناخته 
می شود، به نام Bandok که Open source نیست استفاده 

می کند.
techcrunch :منبع خبر    

کشن: بعد از هر بار مسطح شدن روند قیمت، یک بار کانال را سم کنید.   ادامه بحث پرایس ا
به سادگی از روی هیچ موردی، حتی یک  روند چشم پوشی نکنید.

چرا معامله با کانال ها دشوار است؟ 1.عدم قطعیت در آن ها باالســت؛ 2.ریوارد می تواند از ریسک 
کمتر شود؛ 3.همیشه در تالش برای برگشت قیمت است؛ 4.بعضی وقت ها روند سرعت پیدا می کند.

5.بریک اوت صعــودی از باالی کانال صعودی انجــام می دهد؛ 6.بریک اوت نزولــی از پایین کانال 
نزولی انجام می دهد.

)Fundamental     Economic News  )Part1 
در این قسمت می خواهیم درباره تحلیل فاندامنتال و نرخ های اقتصادی صحبت کنیم و ببینیم 
نرخ های اقتصادی دقیقًا چه چیزی هســتند و برخی نــرخ اقتصادی را بررســی می کنیم که باعث 

می شوند قیمت تغییر زیادی کند و منجر به حرکت اسپایک شود.
نرخ های اقتصادی شامل موارد زیر است:

High impact Expected .نرخ هایی که تأثیر بسیار زیادی دارند •

Medium impact Expected .نرخ هایی که تأثیر متوسطی دارند •
Low impact Expected .نرخ هایی که تأثیر کمی دارند •

Non-economic .نرخ های غیراقتصادی •
نکته:مهم ترین سایت برای پیگیری اخبار اقتصادی دنیا سایت forexfactory.com است.

گر نسبت به نرخ قبلی  نرخ هایی که تأثیرگذاری زیادی دارند در سایت فارکس فکتوری قرمز هستند و ا
تغییر زیادی داشته باشد، تأثیر مثبت یا منفی بسیار زیادی می گذارند. 

• نرخ هایی که تأثیر متوسطی دارند در سایت فارکس فکتوری نارنجی هستند و نوسان ایجاد می کنند.
• نرخ هایی که تأثیر کمی دارند در سایت فارکس فکتوری زرد هستند و بیشتر خاصیت اطالع رسانی 

دارند.
کستری هستند و معموًال نشان می دهند که بانک ها و مؤسسات جهانی در  • غیراقتصادی ها خا

چه روزی تعطیل هستند.

یم بورس بیاموز

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه

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

شکل 1- پیش بینی اثرگذاری مسیرهای کاهش انتشار CO۲ در صنعت آهن و فوالد

شکل ۳- شماتیکی از فرایند فوالدســازی بر پایه هیدروژن سبز تولیدشده به روش الکترولیز 
مبتنی بر انرژی تجدیدپذیر

CO۲ به منظور کاهش CCS در راستای ULCOS شکل 4- شماتیکی از فرایند

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

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

 Price Action )Channels part4(
   گردآوری:امور سهام و مجامع
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هنر درمانی در سالمندان

 اجتمـــــا             عـــــــی

11 دقیقه ورزش روزانه ریسک مرگ زودهنگام را 23 مصرف مکمل های ویتامین و کاهش ابتال به زوال عقل
درصد کاهش دهد

مطالعه ای روی ۱2 هزار نفر نشان می دهد افراد با مصرف مکمل های 
به  ابتال  ریسک  معرض  در  بقیه  از  کمتر  درصد   4۰ حدود   D ویتامین 
بیماری زوال عقل قرار داشته اند. از میان 26۷۰ نفری که دچار زوال عقل 
بااین حال،  نمی کردند.  مصرف  دی  ویتامین  درصد  حدود ۷5  شدند، 
پژوهشگران می گویند از نتیجه این تحقیق نمی توان نتیجه گیری قطعی 
این  در  تحقیق  روش  می گوید  مقاله  این  نویسندگان  از  یکی  گرفت. 
مطالعه محدود بوده؛ زیرا  داده ها براساس اظهارات خود شرکت کنندگان 
گردآوری شده است.

دانشمندان می گویند در تحقیقی با بررسی اطالعات بالغ بر ۳۰ میلیون نفر 
متوجه شده اند با تنها ۱۱ دقیقه فعالیت ورزشی روزانه که شدت متوسطی 
داشته باشد، می توان در حدود 2۳ درصد ریسک مرگ ومیر زودهنگام 
کاهش داد. این مقدار ورزش تقریبًا نصف مقدار  افراد در سراسر دنیا را 
که هر هفته حداقل ۱5۰ دقیقه فعالیت فیزیکی را به  توصیه شده است 
گر سطح ورزش را به این مقدار  مردم پیشنهاد می کند. محققان می گویند ا
برسانید، ریسک مرگ زودهنگام ۳۱ درصد کمتر می شود.

با نهایت تأسف در هفته گذشته، تعدادی از همکاران 
گرامی داغدار عزیزان خود شدند، ازجمله رضا شیرانی 
شاغل  یوسف زاده  محسن  و  سرد  نورد  در  شاغل 
در آهن سازی در غم درگذشت پدر و مجید رمضان 
اصفهانی شاغل در واحد ارسال کاال و توزین در غم 

درگذشت فرزند  به سوگ نشستند.
همچنین شادروان محمد منتظری،شاغل در قسمت 
مدیریت  شهری به علت حادثه، دار فانی را وداع گفت و 

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

ابراز همدردی

خانواده 

تـاب آوری یـا منعطـف بـودن بخشـی از توانایـی یـک 
انسـان اسـت کـه بـا اسـتفاده از آن می توانـد شـرایط 
سخت و دشوار را پشت سرگذاشته و به نحو مناسبی 
گاری خـود بـرای فرونشـاندن قـدرت تخریـب آن هـا  از توانایـی سـاز
اسـتفاده کنـد و زمینـه را بـرای بازسـازی و ترمیـم و رشـد فراهـم نمایـد. 
به هر میزان که فـرد بتواند در شـرایط سـخت از روان خـود محافظت 
کند، بـه سـطحی از تـاب آوری دسـت پیـدا کـرده اسـت. به طـور مثال، 
شـرایطی ماننـد سـیل، زلزلـه، جنـگ، آتش سـوزی و یـا حتـی دعواهـا 
و مشـاجره های دائـم خانوادگـی، آسـیب دیـدن در کودکـی و تحمـل 
رنج هایی از این دسـت، می تواند تأثیـرات متفاوتی بر افـراد متفاوت 
داشته باشـد. تاب آوری و پذیرش شـرایط به همان شکلی که وجود 
دارند و آسیب ندیدن روان و محافظت خود در آن شرایط و جهیدن 
از شـرایط های ویـژه و سـخت و پیـدا کـردن راهـی بـرای پیشـرفت و 
 نیازمند نیـروی قوی 

ً
دور مانـدن از دیگر آسـیب های احتمالـی، قطعا

و شـناختی پایـدار اسـت. درواقـع زمانـی کـه صحبـت از تـاب آوری 
می شـود، صحبـت از یـک روش از زندگـی می شـود کـه فـرد توانسـته 
اسـت بـا آمـوزش دیـدن، دیدگاهـی متفـاوت و نگرشـی پایـدار بـه این 

مرحلـه از تـاب آوری دسـت پیـدا کنـد.
تاب آوری در شرایط سخت 

تـاب آوری یـک دسـتاورد اسـت. ذهـن انسـان ماننـد یـک ماهیچـه عمـل 
می کند و بـرای رسـیدن به هـر دسـتاوردی بایـد هدف گـذاری دقیـق خود 

را بدانـد و پـس از آن روزهـا و شـب ها و قطعـًا سـال ها بـرای به دسـت آوردن 
ظرفیتی جدید در روان خود با هدفی تعیین شده و با برنامه ریزی ذهنی 
به آن دستاورد برسد. قطعًا کسی نمی داند که چه زمانی در شرایط سخت 
قرار می گیرد که بخواهد در آن شرایط از روان خود محافظت کند، اما یک 
انسـان سـالم بـرای آینـدۀ خـود برنامه ریـزی می کنـد و می توانـد بـرای هـر 
لحظـه ای از زندگـی خـود کـه شـرایطی ویـژه و متفاوتـی را به وجـود بیـاورد، 

راهکارهایـی را پیـش از آن در نظر گرفته باشـد.
تفاوت تاب آوری با درخودماندگی

تاب آوری یا انعطاِف  روانی و پذیرش شـرایط و بازبینی آنچه در حال وقوع 
است و مهارت دست یابی به محافظت از روان و حفظ سالمتی و  افزایش 
امکان رشد و گذر از شرایط سخت، تفاوت بسیار عمیقی با درخودماندگی 
دارد. به طور مثال، شاید کسانی را که در شرایط سخت زندگی همه چیز را 
تحمل می کنند و بردبارانه تا سال های سال در آن شرایط باقی می مانند 
و هیـچ تغییـری در خـود و زندگی شـان ایجـاد نمی کننـد و تنهـا دلیلشـان 
بـرای مانـدن و تحمل کـردن شـرایط ایـن اسـت که فکـر می کننـد راهی جز 
این ندارند، فردی با تـاب آوری باال بدانید، اما الزم اسـت که بدانید چنین 

فـردی »درخودمانده« نـام می گیرد.
زمانـی کـه فـردی مدت هـا در یـک شـرایط ناسـالم قـرار می گیـرد و ایـن 
احسـاس بـه او القـا می شـود کـه هیـچ هـدف و انگیـزه ای بـه غیـر از بـودن 
در ایـن وضعیـت نـدارد یـا سرنوشـت او چنیـن اسـت و یـا بـه دنبـال دالیـل 
بیرونـی ماننـد کـودکان و خانـواده و حفـظ آبـرو می گـردد، بایـد بدانیـم فـرد 

دچار درخودماندگی شـده و به این باور دسـت پیدا کرده کـه تمام زندگی 
و دستاوردهایش برای او به همین میزان است و راهی به جز تحمل کردن 
شـرایط ندارد، امـا فردی بـا تـاب آوری بـاال می داند به چـه دلیل در شـرایط 
سخت قرار دارد و سعی می کند از روان خود در آن شرایط محافظت کند. 
بنابرایـن بـا بازبینـی شـرایط و رجـوع بـه گذشـته و یـا ایجـاد نگـرش جدیـد 
می تواند قدرت و تـوان خود را باال ببـرد و راهی برای بیرون آمدن از شـرایط 
سـخت پیدا می کند. رشـد و دسـت یابی به اتفاقات جدیـد می تواند قدم 

مهمـی در تـاب آوری باشـد.
راهکارهای ایجاد تاب آوری

تـاب آوری یـک مهـارت اسـت و بـرای بـه دسـت آوردن ایـن مهـارت نیـاز به 
گـر از ظرفیت  دقـت در روش زندگـی، هدف گـذاری و ظرفیـت روانـی دارد. ا
روانـی کمـی بـرای شـناخت شـرایط و منعطـف بـودن در آن برخورداریـد، 
قطعـًا نیازمند آن هسـتید که خـود را در شـرایط ویژه و سـخت قـرار بدهید 
و محک بزنید. به دسـت آوردن هیـچ مهارتی بدون تمرین و ممارسـت در 
فعالیت های فیزیکی و ملموس امکان پذیر نمی باشـد. درواقـع ایجاد هر 
شرایطی که بتواند فرد را در موقعیتی مشابه قرار بدهد و این فرض را برای 
او ایجـاد کنـد کـه در چنیـن شـرایطی چگونـه می توانـد رفتـاری متفـاوت و 
نگرشی متفاوت داشته باشد و یا چگونه می تواند از خود محافظت کند، 
به معنای تمرین در شرایط سخت و بحرانی است و فعالیت های فیزیکی 

می تواننـد تـوان روانی فـرد را افزایـش دهند.
www.injamax.com :منبع 

شاید تا به حال برای والدین پیش آمده باشد که وقتی 
کودکی دچار اشتباه می شود، حسی شبیه به عذاب 
وجدان در او شکل می گیرد. این احساس گناه تا زمانی 
که به حالت نرمال باشد خوب است، چون کودک متوجه خواهد شد 
این کار غلط بوده و سعی می کند از این پس، چنین خطایی مرتکب 
گر احساس گناه از حدی بیشتر شد، این زنگ خطر به صدا  نشود. اما ا
درمی آید که کودک در معرض اختالل روانی قرار گرفته است. بهتر است 

بدانید احساس گناه در کودکان چرا و چگونه شکل می گیرد.
گر هر انسانی بعد از انجام عمل نادرستی، احساس شرم و عذاب وجدان  ا
داشته باشد و بخواهد آن را جبران کند خوب است، اما برخی از افراد دچار 
یک حس منفی درونی می شوند که به صورت بی قراری، کالفگی، سرزنش 
و حتی تنفر از خود، بروز خواهد کرد. به این حالت، احساس گناه گفته 
گر  می شود. در صورتی که فردی دچار چنین اختالل روحی شود، حتی ا
کسی که موجب رنجش و ناراحتی اش شده ، او را ببخشد، باز هم احساس 
گناه و عذاب وجدان خواهد کرد. البته این حالت بیشتر در سنین کودکی 
بروز می کند. کودکان روحیۀ بسیار حساس و لطیفی دارند و از سویی دیگر 
گر حتی یک اشتباه کوچک  به والدین خود وابسته هستند. درنتیجه ا
مرتکب شوند و شاهد ناراحتی والدین خود باشند، عذاب وجدان شدیدی 
به سراغ آن ها می آید؛ چون نمی خواهند پدر و مادر خود را ناراحت و نگران 
ببینند. به همین دلیل است که توصیه می شود والدین مراقب رفتار خود 

با فرزندانشان باشند.
دالیل بروز احساس گناه در کودکان

کودکان از سن سه تا شش سالگی بسیار مستعد ابتال به احساس گناه 
هستند، زیرا در این مواقع، والدین قوانینی را وضع و مشخص کرده و 

بایدها و نبایدهایی برای فرزند تعیین می کنند. این حساسیت والدین 
باعث می شود کوچک ترین سرپیچی کودک از آن ها، با احساس گناه در 
وجودشان همراه شود. در واقع والدین نباید قوانین و یا معیارهای خود را 
گر ناخواسته یکی از آن قوانین  به کودکان تحمیل کنند، چون کودک حتی ا
را نادیده بگیرد، حس می کند گناه بزرگی مرتکب شده است. به طور کلی 
آنچه که منجر به احساس گناه در کودکان می شود، ریشه در نحوۀ تربیت 

آن ها توسط والدین دارد.
توصیه هایی برای درمان احساس گناه در کودکان

نحـوۀ تربیـت فرزنـد، تعیین کننـدۀ شـخصیت او در بزرگسـالی خواهـد 
گر عالئم احسـاس گناه را در فرزند خود مشاهده کردید  بود. بنابراین ا
نباید به این رخداد، بی اعتنا باشید. اولین قدم برای درمان احساس 
گنـاه در کـودک ایـن اسـت کـه ابتـدا پـدران و مـادران بـا درک درسـتی از 
گاه شـوند کـه تـا چـه حـد اخالق هـای به وجـود آمده  مسـئولیت خـود آ
در کودکشـان می توانـد نشـئت گرفته از خـود آنـان باشـد. بعـد از گـذر 
از ایـن مسـئله، والدیـن بایـد ظرفیـت کـودک خـود را تشـخیص بدهند 
و از اینکـه تمامـی اشـتباهات کـودک را در یـک برخـورد بـه وی گوشـزد 
کنند، اجتناب کنند. در ایـن خصوص توصیه های بـرای عملکرد بهتر 

والدیـن وجـود دارد: 
- تحت هیچ شرایطی نسبت به اشتباه کودک با خشم برخورد 
، مشکالت مالی از یک سو و شرایط  نکنید. متأسفانه در عصر حاضر
، منجر به کم شدن آستانۀ تحمل والدین  سخت زندگی از سویی دیگر
می گردد و به همین دلیل با کوچک ترین رفتار نادرست فرزند، عصبی 
می شوند. این رفتار نه تنها فرزند را از والدین دور می کند، بلکه همیشه 
ترسی در وجودش نهادینه می گردد و هربار که سرزنش می شود، حس 

گناه بیشتر از قبل در او شکل می گیرد. بنابراین بهتر است که با آرامش، از 
رفتار نادرست کودک انتقاد کنید. پدران و مادران مسئول سالمت روح 
فرزندان هستند و حق ندارند مشکالت کاری و روزمرۀ زندگی خود را در 

روابط خانوادگی وارد کنند.
-  والدین نباید در قوانین تربیتی زیاده روی کنند. درواقع قرار نیست خانه 
همانند پادگان و فرزندان شبیه سربازانی باشند که موظف هستند تمامی 
قوانین وضع شده توسط شما را اطاعت کنند؛ بلکه در خانه باید رفتار و 
کم باشد. بهتر است قوانینی را وضع کنید که میانه باشد.  روابط دوستانه حا
این مسئله از دو منظر اهمیت دارد؛از یک سو فشار روانی از دوش کودک 
برداشته می شود و از سویی دیگر قوانین میانه، انعطاف پذیر هستند و شما 

متناسب با زمان می توانید آن ها را تغییر دهید.
-  اشتباه کودک را کش ندهید. در اغلب موارد کودکان به صورت ناخواسته 
خطایی مرتکب می شوند و سریعًا از والدین عذرخواهی می کنند. در چنین 
مواردی که کودک متوجه اشتباه خود شده است، شما نیز گذشت کنید و 

از او بخواهید آن رفتار تکرار نشود.
-  به هیچ عنوان اشتباهات کودک خود را جار نزنید. با این کار دو ضربه 
روحی بزرگ به فرزند وارد می شود. از طرفی او دچار احساس گناه می شود 
و از سویی دیگر شرم ناشی از خطا به سراغش می آید که باعث منزوی 

شدن او خواهد شد.
متأسفانه برخی از والدین نسبت به موضوع احساس گناه بی توجه هستند 
و کودک به مرور زمان با این اختالل رشد خواهد کرد؛بنابراین اجازه ندهید 
چنین مشکالت روحی در وجود کودک قدیمی و کهنه شوند، چون عواقب 

سنگینی را در بزرگسالی به دنبال خواهد داشت.
www.ravanroyaclinic.com :منبع  
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بازنشستگان فوالد 

هنر درمانی یک راه خالق برای سالمندان به منظور   
مدیریت درد، استرس و مقابله با از دست دادن حافظه است. 
خلق یک اثر جدید، استفاده از مداد، رنگ، گل رس یا مواد دیگر 
می تواند تجربه ای رضایت بخش برای سالمندان باشد. 
مطالعات نشان داده اند که سالمندانی که فعالیت های هنری 
دارند، کمتر به پزشک مراجعه می کنند و از سالمت جسمی 
بهتری برخوردارند و نیاز به استفاده از دارو در آن ها کمتر است. 
از مهم ترین مزایای هنر درمانی در سالمندان می توان به موارد 

زیر اشاره کرد: 
افزایش مهارت های حرکتی و هماهنگی: در هنر درمانی، 
بافندگی،  نقاشی،  مانند  واحد  کار  یک  روی  سالمندان 
مجسمه سازی یا یک پروژه خالق تمرکز می کنند. به طور معمول، 
افراد مسن فعالیت بدنی کمتری دارند و این مسئله باعث تحلیل 
رفتن عضالتشان می شود. درگیر شدن در این فعالیت های بدنی 
سبک، به بهبود هماهنگی و افزایش جریان خون کمک می کند . 
این امر می تواند باعث افزایش قدرت دست، مچ و انگشتان شود. 
در نتیجه، هنر درمانی در سالمندان مبتال به آرتروز یا سایر شرایط 

مفصل در مدیریت التهاب و درد مزمن کمک می کند.
عملکرد و تحریک شناختی: درگیر شدن در هنر درمانی، 
سالمندان را به فکر خالقیت و تقویت عملکرد شناختی می اندازد. 
روند یادگیری چیزهای جدید مانند مهارت هنری جدید به 
کی  تحریک فعالیت سالم مغز کمک می کند. برخی از مطالعات حا
از آن است که هنر ممکن است میزان پیشرفت بیماری های 
حافظه مانند بیماری آلزایمر را کاهش دهد. برای سالمندانی که با 
از دست دادن حافظه زندگی می کنند، روند هنر درمانی می تواند 

راهی برای برقراری ارتباط و بیان خود باشد. 
بهبود روحیه و سالمت روان: هنر درمانی باعث کاهش 
احساس اضطراب، افسردگی و استرس در تمام افراد می شود. در 
یک مطالعه، افراد سالمندی که در فعالیت های هنری شرکت 
کرده اند، میزان تنهایی و افسردگی آنان کاهش یافته و روحیه 
بهتری را تجربه کرده اند. شرکت کنندگان دریافتند که عمل 
آرامش بخش کشیدن یک قلم مو یا مداد روی کاغذ به آن ها کمک 
کرده تا روی احساسات مثبت تمرکز کنند. درنهایت، هنر درمانی 
می تواند ابزاری قدرتمندی برای کمک به افراد سالخورده در 

مقابله با انزوا، تنهایی و استرس باشد.
ایجاد فرصت های ارتباط اجتماعی: در بسیاری از موارد، 
و  می افتد  اتفاق  اجتماعی  محیط  یک  در  هنردرمانی 
شرکت کنندگان را ترغیب به معاشرت و تسهیل ارتباط با اطرافیان 
می کند. درواقع هنر درمانی به آن ها فرصت می دهد تا مهارت های 
اجتماعی خود را به کار گیرند و در یک محیط آرام، دوستی های 

جدیدی ایجاد کنند که به بهبود روحیه آنان کمک می کند.
 ، کاهش درد: بسیاری از سالخوردگان تحت تأثیر آرتروز
فشارخون باال و درد های دیگر قرار دارند. هنر درمانی به طور 
، از  طبیعی آرامش بخش است. سالمندان برای استفاده از هنر
بازوها و انگشتان خود استفاده می کنند و این در حالی است که 
این فعالیت بدنی سبک اما سازگار است و می تواند به ارتقای بهتر 
چابکی و جریان خون کمک کند. بنابراین راحت تر می توانند درد 

آن ها را نادیده بگیرند؛ زیرا در هنر خود متمرکز شده اند.
کاهش استرس: فعالیت هنری می تواند استرس را در هر 
سنی کاهش دهد، اما در سالمندان و افرادی که در مراحل اولیۀ از 
دست دادن حافظه قرار دارند، بسیار مفید است. بسیاری از این 
افکار می تواند برای افرادی که با پیری مواجه هستند اثرات منفی 
داشته باشد. بنابراین هنر درمانی در سالمندان کمک کننده 
است، چون وقتی افراد سالخورده ای که به یک فعالیت هنری 
مشغول هستند، کمتر به مسائل منفی و اضطراب آور فکر می کنند. 
این حس بهزیستی می تواند اضطراب و استرس در سالمندان را 

به شدت کاهش دهد.
باتوجه به فواید مثبتی که بیان شد، می توان فهمید که چرا 
بسیاری از مجامع بازنشستگی کالس های هنری و برنامه های 
درمانی را ارائه می دهند تا به سالمندان کمک کنند کیفیت زندگی 

بهتر را تجربه کنند. 
www.asanism.com :منبع 

شادروان محمد منتظری
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 ورزش             

مسـابقات دوومیدانـی ایمیـدرو سـال 14۰1 در جزیـره 
کیـش در حالـی بـه پایـان رسـید کـه نماینـدگان فـوالد 
مبارکـه در بیشـتر ماده هـا، بـا اختـالف، رقیبـان خـود 
را از پیـش رو برداشـتند و بـر سـکوهای افتخـار ایـن دوره از رقابت هـا 

ایسـتادند.

به گزارش خبرنگار فوالد در این دوره از رقابت ها تیم فوالد مبارکه با ثبت 
نتایج ذیل به شایستگی جام قهرمانی را باالی سر برد: 1. محسن رضایی، 
مدال طالی رشته 4000 متر، رده سنی 35 تا 44 سال؛ 2. یاسر حسن پور 
مدال طالی رشته 1500 متر، رده سنی 35 تا 44 سال؛ 3. مسلم کارگران 
، رده سنی باالی 45 سال؛ 4. عباس مارانی  مدال طالی رشته 200 متر

مدال نقره رشته 200 متر، رده سنی 35 تا 44 سال؛ 5. صادق صالحی مدال 
نقره رشته 4000 متر، رده سنی 25 تا 34 سال؛ 6. احمد عسگری مدال نقره 
رشته 1500 متر، رده سنی باالی 45 سال؛ ۷. محمد بهادران مدال نقره 
رشته 1500 متر، رده سنی 25 تا 34 سال؛ 8. غالم رضا رحیمی مدال برنز 

رشته 4000 متر، رده سنی باالی 45 سال.

پیروزی پرگل و صعود نونهاالن به نیمه نهایی یک سپاهانی بهترین دوچرخه سوار ایران شد

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، در چهارچوب 
، تیم های سپاهان و یاران  رقابت های لیگ برتر فوتبال نونهاالن کشور
خداداد مشهد در ورزشگاه صفاییه، دیدار برگشت یک چهارم را برگزار 
کردند که این دیدار با پیروزی 5 بر ۳ طالیی پوشان و صعود به مرحله 
نیمه نهایی به پایان رسید. پسران طالیی موفق شدند با پیروزی 5 بر 
2 نیمه اول را به پایان برسانند، اما در نیمه دوم یاران خداداد به گل 
رسیدند.

طبق اعالم کمیته تیم های ملی فدراسیون دوچرخه سواری، محمد 
گنج خانلو دوچرخه سواری ملی پوش سپاهان با کسب بیشترین امتیاز 
رنکینگ در سال 2۰22، بهترین دوچرخه سوار ایران انتخاب شد.

به گزارش ایراسین، محمد گنج خانلو با توجه به کسب ۳5۰ امتیاز در 
رقابت های بین المللی و داخلی توانست مقام بهترین رکاب زن جاده 
ایران در سال 2۰22 لقب بگیرد. با اعالم فدراسیون دوچرخه سواری، از 
ملی پوش دوچرخه سواری باشگاه سپاهان در اختتامیه مسابقات لیگ 
برتر جاده در کیش تقدیر به عمل خواهد آمد.

 ورزش              ورزش             

   خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش

   خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش

نفرات برتر

موفقیت

قهرمانی مقتدرانه دوومیدانی کاران فوالد مبارکه در مسابقات ایمیدرو

زمین چمن مصنوعی جدید تیم فوتبال سپاهان واقع 
در کمپ باغ فردوس با حضور سرمربی، مدیران و 

بازیکنان این باشگاه افتتاح شد.
به گزارش ایراسین، مراسم افتتاح زمین چمن مصنوعی جدید کمپ 
کت مدیرعامل باشگاه سپاهان،  باغ فردوس با حضور محمدرضا سا
کادمی فوتبال، امراهلل سلطانی مدیر  محمدعلی بصیریان مدیر آ
پایگاه های استعدادیابی فوتبال، محمد یاوری پیشکسوت فوتبال، ژوزه 
مورایس سرمربی تیم فوتبال بزرگساالن، مدیران باغ فردوس، مسئوالن 
باشگاه و بازیکنان تیم های پایه فوتبال باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و 

خانواده های آن ها برگزار شد.

در ایــن آییــن دکتــر نــوری، مدیــر چمن هــای باشــگاه ســپاهان 
ــن  ــه در ای ــوژی به کاررفت ــن تکنول ــوص به روزتری ــی را در خص توضیحات

زمیــن ارائــه داد.
کت مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان ضمن تشکر  محمدرضا سا
از تمام بخش های اجرایی درگیر در انجام این پروژه، حمایت های شرکت 
فوالد مبارکه در به سرانجام رسیدن این پروژه را ارزشمند برشمرد و از 

مدیران مربوطه به طور ویژه تقدیر کرد.
بخش پایانی این مراسم به افتتاح رسمی زمین چمن اختصاص داشت 
که محمد یاوری به همراه ژوزه مورایس با نواختن ضرباتی به توپ، دیدار 

دوستانه تیم های فوتبال پایه باشگاه را آغاز کردند.

در این مقاله به این موضوع خواهیم پرداخت که 
ورزش چگونه بر ریه ها تأثیر می گذارد، چگونه تنفس 
تحت تأثیر فعالیت قرار می گیرد و مزایای ورزش برای 

افراد با و بدون بیماری ریوی چیست.
فعالیت بدنی و ورزش منظم کیفیت زندگی را بهبود می بخشد، چه سالم 
باشید و چه بیماری ریوی داشته باشید. بسیاری از افراد تناسب اندام 
را با حفظ قلب سالم، کاهش وزن و کاهش خطر ابتال به بیماری هایی 
مانند دیابت مرتبط می دانند، اما ورزش به حفظ سالمت ریه ها نیز 

کمک می کند.

ورزش چیست و چقدر باید ورزش کنم؟
هر نوع فعالیت بدنی در واقع ورزش محسوب می شود. این می تواند یک 
ورزش برنامه ریزی شده مانند دویدن، شنا، تنیس یا فوتبال، یک برنامه 
تمرینی ورزشی، یا یک سرگرمی مانند دوچرخه سواری یا پیاده روی 
باشد. همچنین می تواند شامل فعالیت های فیزیکی باشد که بخشی 
از زندگی روزمره شما هستند، مانند باغبانی، نظافت یا خرید. برای اینکه 
سالم بمانید، باید 5 روز در هفته 30 دقیقه ورزش کنید. برای یک فرد 
سالم، ورزش متوسط ممکن است راه رفتن با سرعت 4 تا 6 کیلومتر در 
گر مشکل ریوی ندارید، باید به اندازه کافی سریع راه بروید  ساعت باشد. ا

تا به طور به تنفس سریع برسید.
وقتی ورزش می کنم چه اتفاقی برای ریه های من می افتد؟
در حین ورزش، دو عضو مهم بدن وارد عمل می شوند: قلب و ریه. ریه ها 
کسید کربن را  کسیژن را به بدن می آورند تا انرژی را تأمین کنند و دی ا ا
حذف کنند، محصول زائدی که هنگام تولید انرژی ایجاد می شود. قلب 

کسیژن را به عضالتی که در حال انجام تمرین هستند پمپ می کند. ا
وقتی ورزش می کنید و ماهیچه های شما سخت تر کار می کنند، بدن 
کسید کربن بیشتری تولید  کسیژن بیشتری مصرف می کند و دی ا شما ا
می کند. برای مقابله با این تقاضای اضافی، تنفس شما باید از حدود 

15 بار در دقیقه )12 لیتر هوا( در هنگام استراحت، تا حدود 40 تا 60 بار 
در دقیقه )100 لیتر هوا( در طول ورزش افزایش یابد. گردش خون شما 
کسیژن به ماهیچه ها سرعت می گیرد تا آن ها  همچنین برای رساندن ا

بتوانند به حرکت خود ادامه دهند.
هنگامی که ریه های شما سالم هستند، ذخیره تنفسی زیادی دارید. 
ممکن است بعد از ورزش احساس تنگی نفس کنید، اما در واقع تنگی 
نفس نخواهید داشت. هنگامی که عملکرد ریه شما کاهش یافته است، 
ممکن است از بخش بزرگی از ذخیره تنفسی خود استفاده کنید. این 
ممکن است باعث شود شما احساس تنگی نفس کنید که ممکن است 

ک نیست. یک احساس ناخوشایند باشد، اما به طورکلی خطرنا
فواید ورزش چیست؟

نفس تنگی در حین ورزش طبیعی است. بااین حال، ورزش منظم 
می تواند قدرت و عملکرد ماهیچه های شما را افزایش دهد و آن ها را 
کسیژن کمتری نیاز  کارآمدتر کند. ماهیچه های شما برای حرکت به ا
کسید کربن کمتری تولید می کنند. این بالفاصله مقدار  دارند و دی ا
هوای موردنیاز برای تنفس و بازدم برای یک تمرین معین را کاهش 
می دهد. تمرین همچنین گردش خون شما را بهبود می بخشد و قلب 
شما را تقویت می کند. ورزش سالمت کلی جسمی و روانی شما را بهبود 

می بخشد. می تواند خطر ابتال به بیماری های دیگر مانند سکته مغزی، 
بیماری قلبی و افسردگی را کاهش دهد. ورزش منظم نیز یکی از مهم ترین 

مداخالت برای جلوگیری از شروع دیابت نوع دوم است.
چه کنم تا به ریه هایم با ورزش کنار بیایند؟

مهم ترین کاری که باید برای سالم نگه داشتن ریه های خود انجام دهید 
این است که از آن ها مراقبت کنید. سیگار بر توانایی شما برای انجام 
گر سیگار  فعالیت بدنی و رسیدن به پتانسیل واقعی شما تأثیر می گذارد. ا
را ترک کنید، احتماًال تا دو هفته پس از آخرین سیگار خود می توانید برای 

مدت طوالنی تری ورزش کنید. 
افرادی که از رژیم های تمرینی با شدت باال پیروی می کنند یا به طور 
منظم در محیط های خاصی تمرین می کنند، ممکن است در معرض 
خطر ابتال به آسم ناشی از ورزش یا وضعیتی به نام حساسیت بیش ازحد 
برونش ها باشند که در آن راه های هوایی پس از ورزش مسدود می شوند. 
گر از داروهای گشادکننده برونش استفاده کنید، معموًال باید این 10  ا
دقیقه قبل از ورزش مصرف کنید تا از انقباض برونش ناشی از ورزش 

جلوگیری کنید. پزشک می تواند در این مورد به شما توصیه کند.
ادامه دارد...

افتتاح چمن مصنوعی جدید باغ فردوس مطابق با استانداردهای روز دنیا

ثیر ورزش در عملکرد دستگاه تنفسی تأ
ورزش و سالمت

با حمایت شرکت فوالد مبارکه محقق شد؛
برگزیدگان پایگاه استعدادیابی

 امور ورزش فوالد مبارکه

آرش ایزدی 
فرزند همکار گرامی سعید ایزدی،   شاغل در فوالدسازی

ملینا نقی آبادی 
فرزند همکار گرامی مهدی نقی آبادی، شاغل  در انبار

رونیکا سررشته دار زاده، فرزند همکار گرامی 
امیر حسین سررشته دار زاده  شاغل در  انرژی  و سیاالت

ملودی نقی آبادی
 فرزند همکار گرامی مهدی نقی آبادی ،شاغل در  انبار

مهرسا عباسی فرزند همکار گرامی محمد عباسی ،
شاغل در واحد راهبردی شرکت ها 

افتخارآفرینی یکی از کارکنان شرکت 
فوالد امیرکبیر کاشان در مسابقات 

پومسه قهرمانی کارگران کشور

مسابقات پومسه قهرمانی کارگران کشور به میزبانی استان 
سمنان و با حضور شانزده استان و 90 نفر شرکت کننده در 
شهرستان شاهرود برگزار شد و طی آن سید مهدی سجادی، 
مسئول واحد HSE شرکت فوالد امیرکبیر کاشان مقام سوم تیمی 

را به همراه سایر اعضای این تیم به دست آوردند.

موفقیت فرزند یکی از کارکنان 
در عرصه ورزشی

باران سلطان محمدی  فرزند همکار گرامی، محمد 
 سلطان محــمدی شاغل در نورد ســـرد، در مسابقات استانی
 نین جوتسو  رده سنی نونهاالن که به میزبانی بهارستان برگزارشد، 

مقام اول را به دست آورد.

ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک 
مبارکه  فوالد  بزرگ  خانواده  اطالع  به  رمضان، 
می رساند در ماه مبارک رمضان 14۰۲ در استخرهای 
شماره یک و استخر شماره دو مجموعه فردوس از روز شنبه مورخ ۵ 

فروردین 14۰۲ طبق جدول زمان بندی ذیل، خدمات ارائه می گردد؛ 
بنابراین از عالقه مندان دعوت می شود در صورت تمایل طبق برنامه 

ذیل اقدام به استفاده نمایند.

جدول زمان بندی استخرهای فردوس
 در ماه مبارک رمضان 1402

جدول زمان بندی اســتخر شماره دوجدول زمان بندی اســتخر شماره یک
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حدیث

 فرهنــݡگــــی

روز  اســفندماه،  بیســت ودوم   
»بزرگداشت شــهدا« و ســالروز صدور فرمان 
امام خمینی)ره( مبنی بر تأسیس »بنیاد شهید 
انقالب اسالمی ایران«، فرصتی برای یادآوری 
راز جاری ماندن شهداست. شــهدایی که از 
جان خود گذشتند و ایثار و از خودگذشتگی را 
برای ما معنا کردند. شهادت فنا شدن انسان 
برای نیل به سرچشمه نور و نزدیک شدن به 
هســتی مطلق و عشــق به وصال محبــوب و 
معشــوق در زیباتریــن شــکل اســت. شــهدا 
زندگی ابــدی دارند و نقشــه راه آینــدگان برای 

رسیدن به سرمنزل مقصود هستند.
بنیاد شهید در اسفندماه سال 1358، به فرمان 
امــام خمینــی)ره( تأســیس شــد. احیــا و ترویج 
فرهنگ ایثار و شهادت طلبی، زنده نگه داشتن 
یاد شهیدان و حفظ آثار آنان، تجلیل و تکریم از 
خانواده هــای معظم شــهیدان، ارائــه خدمات 
به آنان و بسیج امکانات نظام به منظور اشاعۀ 
فرهنگ شهادت در جامعه، ازجمله فعالیت های 
بنیاد شــهید اســت. ایده اولیه تأســیس چنین 
نهادی، بعــد از تظاهرات 15 خرداد ســال 1342 
بازمی گردد. در آن زمان گروهی از روحانیون مبارز 
به فکر رسیدگی به خانواده چند نفر جانباخته 
ایــن تظاهــرات افتادند، ولــی این تشــکیالت تا 
زمان وقوع انقالب اســالمی شــکل نگرفت. بعد 
از پیروزی انقالب، برای ســامان دادن بیشتر به 
امور شــهدا و خانواده هــای آنان، با فرمــان امام 
بنیاد آغاز به کار کرد کــه با آغاز جنگ تحمیلی و 
بیشتر شدن تعداد شــهیدان، وظیفه و تکلیف 

بنیاد شهید سنگین تر شد.
در تاریخ 19 اردیبهشــت 1383 بر اســاس فرمان 

راهیان نور به گروه بزرگی از کاروان های   
سیاحتی، مذهبی در ایران گفته می شود که به 
بازدید از مناطق جنگی بازمانده از جنگ ایران 
و عراق در غرب و جنوب غربی این کشور 
می پردازند. این حرکت نوعی از »گردشگری 
می شود.  محسوب  ایران  در  جنگ« 
سازمان دهنده اصلی اردوهای سراسری 
راهیان نور، »بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس« است که هرساله گروه هایی از 
مردم مناطق مختلف ایران را برای بازدید از 
مناطق جنگی غرب و جنوب غربی این کشور 

به استان های هم مرز با عراق می برد.
در  اسالمی  انقالب  رهبر  خامنه ای  آیت اهلل 
اسفندماه سال 13۷5 با حضور در راهیان نور 
به خوزستان سفر کردند و در یادمان شهدای 
هویزه، یاد شهیدان واالمقامی را که در دفاع 
ک این منطقه از میهن اسالمی به  از حریم پا
شهادت رسیدند، گرامی داشتند. به همین 
، روز 20 اسفندماه به مناسبت نخستین  خاطر
حضور آیت اهلل سیدعلی خامنه ای در راهیان 

نور »روز ملی راهیان نور« نام گذاری شده است.
کاروان راهیان نور از سال 13۷6  پس ازآن، 
آغاز به حرکت کرد. این حرکت که بعد از پایان 
جنگ ایران و عراق، توسط گروه های مردمی 
خودجوش متشکل از رزمندگان شکل گرفته 
 ، بود، در ایامی خاص نظیر تعطیالت نوروز
ایام محرم و... کارون هایی را برای بازدید از 
مناطق جنگی سامان می دادند و محل هایی 
نظیر یادمان های فعلی شلمچه، اروندکنار 
و فتح المبین مورد بازدید این کاروان ها قرار 

الیاس بن  ابومحّمد  جمال الدین   
یوسف بن زکی بن مؤید، متخلص به نظامی و 
مشهور به حکیم نظامی در قرن ششم هجری 
قمری، هم زمان با دورۀ سلجوقی، در گنجه 
)آذربایجان کنونی( به دنیا آمد. ادبیات فارسی 
سهم بسیار عظیمی در شناساندن فرهنگ 
غنی ایران دارد و نظامی گنجه ای که یکی از 
قله های ادبیات فارسی و داستان سرایی 
محسوب  ما  فرهنگی  مفاخر  از  که  است 

می شود. 
بسیاری از اساتید و کارشناسان زبان و ادبیات 
سعدی  حافظ،  کنار  در  را  نظامی  فارسی 
و فردوسی یکی از چهار ستون ادب فارسی 
می دانند. حکیم نظامی گنجوی شاعری قصه گو 
و قصه پرداز که آثار مهمی را در حوزه ادبیات 
تعلیمی و منظوم آفریده است. شاعری که تا 
پایان قرن ششم هجری توانست شعر تمثیلی 
را در زبان فارسی به حد اعالی تکامل برساند. 
مهمترین اثر نظامی پنج گنج است که شامل 
مخزن االسرار، لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، 
هفت پیکر و اسکندرنامه می باشد. نظامی غیر 
از پنج گنج، دیوان قصاید و غزلیاتی هم دارد و 
قصاید او به پیروی از سنایی در وعظ و حکمت 

سروده شده است.

روز شهدا

روز راهیان نور

گل و گیاه و دکوراسیون

 روز بزرگداشت نظامی
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مناسبت
شهید

شهید محمدابراهیم همت در فروردین  1۳۳4 
در خانواده ای مذهبی در شهرستان شهرضا چشم 
به جهان گشــود. او از همــان دوران کودکی بیش از 
سایر کودکان به قرآن و تعلیمات اسالمی ابراز عالقه 
می کرد، به گونه ای که در سن هفت سالگی از مادرش 
می خواهد قــرآن را به او تعلیــم دهد. او پــس از اخذ 
دیپلم با نمرات عالــی در دانشســرای اصفهان به 
ادامــه تحصیــل پرداخــت. پــس از دریافــت مدرک 
تحصیلــی بــه ســربازی رفــت و در لشــکر توپخانــه 
اصفهان مسئولیت آشپزخانه به عهده او گذاشته 

شده بود. 
در سال 1356 پس از بازگشت از سربازی، شغل مقدس 
معلمــی را برگزیــد و در روســتاهای محــروم کشــور بــه 
تدریس مشغول شد. پس از پیروزی انقالب اسالمی به 
منظور حفظ دستاوردهای انقالب و حراست از ارکان 
نظام، کمیته انقالب اسالمی در سراسر ایران تشکیل 
شــد و با تالش و پایمردی شــهید همت و بــا همکاری 
تعدادی از جوانان متعهد و همفکــر او کمیته انقالب 
اسالمی در شهرضا تأســیس گردید. همچنین شهید 
همت در تشکیل ســپاه پاســداران انقالب اسالمی در 
شهرستان شهرضا نقش به ســزایی داشت و عضویت 
در شورای فرماندهی سپاه پاسداران و مسئولیت واحد 
روابط عمومی این ارگان مقــدس را برعهده گرفت و به 

فعالیت های خود بعد تازه ای بخشید. 
در سال 1359، شهید همت به منطقه کردستان که در 
آتش فقر فرهنگ و تجاوز احزاب مختلف می سوخت 
رفــت و عهــده دار مســئولیت روابــط عمومــی ســپاه 
پاسداران شهرستان پاوه شــد و این آغاز مبارزات وی 
با حــزب کوملــه و دمکرات بــود. براســاس آمــاری که از 
یادداشــت های خصوصی او به دســت آمده اســت، از 
اردیبهشــت 1359 تــا دی مــاه 1360 ســپاه پاســداران 
پــاوه بــا فرماندهــی مدبرانــه او، 25 عملیــات موفــق و 
کسازی روستاها از وجود  دشمن شکن درخصوص پا
اشــرار و آزادســازی ارتفاعــات و درگیــری بــا نیروهــای 
ارتش بعث انجام داد. پس از ابراز شایســتگی و لیاقت 
و بــا پیشــنهادی کــه از ســوی ناحیــۀ فرماندهــی کل 
ســپاه شــد، ایشــان بــا حــاج احمــد متوســلیان بــرای 
تشکیل تیپ محمد رســول اهلل)ص( به جنوب کشور 
مأموریت یافت. شهید همت در عملیات فتح المبین 
از خود رشــادت های زیــادی نشــان داد و در عملیات 
پیروزمندانــۀ بیت المقــدس در ســمت معاونت تیپ 
محمد رسول اهلل)ص( انجام وظیفه کرد و تالش های 
زیادی در محاصره کردن مزدوران عراق در خرمشهر از 
طریق جاده شلمچه ـخرمشهر انجام داد. شهید همت 
تا زمان تشکیل لشکر محمد رسول اهلل)ص( در تمامی 
عملیات ها ازجمله عملیات رمضان شــرکت داشت و 

همت محمدابراهیم  شهید 

معرفی کتاب

نویسنده:
بهناز ضرابی زاده
ناشر:
سوره مهر

»دختر شینا« عاشقانه ای از دوران جنگ 
است که بهناز ضرابی زاده آن را از خاطرات قدم خیر 
محمدی کنعان همسر سردار شهید ستار ابراهیمی 
هژیر، گردآوری و به صورت رمان به نگارش درآورده 
است. این اثر جزو نخستین آثار در زمینۀ خاطرات 
زنان از جنگ هشت سالۀ ایران است و  از دوران 
کودکی راوی تا زمان مرگ همسرش را روایت می کند.  
کتاب به ابعاد زندگی دختری نوجوان و نحوۀ ازدواج 
و ورود او به زندگی مشترک پرداخته است. مطابق 
آنچه در مقدمۀ کتاب آمده، قدم خیر محمدی در 1۷ 
دی  1388 در حال روایت خاطراتش درگذشته  است. 
کتاب روایت واقعی از اوضاع شهرها و خانواده هایی 
درگیر جنگ ارائه می کند و از فراواقع گرایی چه به صورت 
مثبت و چه منفی دوری می کند و تصویری ملموس را 

به خواننده نشان می دهد.
سردار شهید ستار ابراهیمی، یکی از شهیدان واالمقام 
استان همدان بود که در عملیات والفجر 8 به درجۀ 
رفیع شهادت نائل آمد. قدم خیر محمدی، با وجود از 
دست دادن همسر خود در سن 24سالگی، دیگر ازدواج 
نکرد و پنج فرزند خود را به تنهایی پرورش داد. دختر 
شینا از مجاهدت و ایستادگی زنان، پابه پای مردان 
سخن می گوید، اما این روندی نیست که از ابتدای 
داستان با آن مواجه هستیم. بانوی قصه که هنگام 
ازدواج تنها 14 سال سن داشته است، آرام آرام به این 
صالبت دست پیدا می کند. او در ابتدا برخالف بسیاری 

از همسران ایثارگر که شوهران خود را از لحاظ روانی برای 
جهاد و دفاع از انقالب آماده می کردند، آمادگی این را 
نداشت که همسرش را به جبهه های جنگ بفرستد، 
چه برسد به اینکه این قدر زود، او را از دست بدهد و 
پس از آن تمام هم وغمش را معطوف پرورش شایستۀ 

فرزندانشان بنماید.
در بخشی از کتاب می خوانیم: »داشتم از پله های بلند و 
بسیاری که از ایوان آغاز می شد و به حیاط ختم می شد، 
پایین می آمدم که یک دفعه پسر جوانی روبه رویم 
ظاهر شد. جا خوردم. زبانم بند آمد. برای چند لحظه 
کوتاه نگاهمان به هم گره خورد. پسر سرش را پایین 
انداخت و سالم داد. صدای قلبم را می شنیدم که 
داشت از سینه ام خارج می زد. آن قدر هول شده بودم 
که نتوانستم جواب سالمش را بدهم. بدون سالم و 
خداحافظی دویدم توی حیاط و از آن جا هم یک نفس 

تا حیاط خانه خودمان دویدم. 
زن  برادرم، خدیجه،  داشت از چاه آب می کشید. من 
را که دید، دلو آب از دستش رها شد و به ته چاه افتاد. 
ترسیده بودم، گفت: "قدم! چی شده. چرا رنگت 
پریده؟!" کمی ایستادم تا نفسم آرام شد. با او بسیار 
راحت و خودمانی بودم. او از همه  زن  برادرهایم به من 
نزدیک تر بود، ماجرا را برایش تعریف کردم. خندید 

و گفت: "فکر کردم عقرب تو را زده. پسر ندیده!"...« 
بهناز ضرابی زاده سلسله خاطرات قدم خیر محمدی را 
با انسجام و پیوستگی به نگارش درآورده و از خوانندگان 
دعوت می کند تا برای پی بردن به راز مخفی در 
انتخاب عنوان دختر شینا و همچنین آشنایی با 
فرازونشیب های زندگی یکی از صدها بانوی باصالبت 

و رنج دیدۀ کشورمان، این کتاب را مطالعه کنند.
www.iranketab.ir :منبع    
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معرفی فیلم

معرفی فیلم

فیلم »غریب« آخرین ساختۀ محمدحسین لطیفی و محصول 
سازمان سینمایی اوج است. غریب، شمایلی از وقایع کردستان طی 
سال های 1۳۵۸ و 1۳۵۹ را نمایش می دهد؛ که آغاز مسیری برای تبدیل 
شهید محمد بروجردی به مسیح کردستان شد. فیلم غریب برشی از 
دوران فرماندهی شهید محمد بروجردی را در منطقۀ غرب به تصویر 
می کشد و حامد عنقا، فیلمنامۀ آن را با استفاده از کتاب »محمد؛ 

مسیح کردستان« اثر نصرت اهلل محمودزاده نوشته است. 
این فیلم بازگشت دوبارۀ محمدحسین لطیفی به سینمای دفاع مقدس 
پس از فیلم »روز سوم« است و بابک حمیدیان، بازیگِر نقش شهید 
بروجردی نیز به واسطۀ این فیلم، بار دیگر بازی در نقش یک شهید را 
تجربه می کند. عالوه بر حمیدیان، مهران احمدی، رحیم نوروزی، هژیر 
سام احمدی، پردیس پورعابدینی، جعفر دهقان، سام کبودوند، حسام 
محمودی، مجید اسماعیلی و فرهاد قائمیان در این فیلم ایفای نقش 

می کنند.
در خالصه داستان غریب آمده است: سال 1358 با باال گرفتن اختالفات 
کومله و دموکرات، شهید محمد  گروه های مسلح سیاسی ازجمله 
بروجردی به همراه اندکی از همرزمانش، برای سامان دادن به اوضاع و 
رسیدگی به شرایط مردم راهی غرب کشور شدند. اوضاع نابسامان و اوج 
گیری دسته بندی ها، شرایط را برای فرماندۀ جوان منطقۀ غرب پیچیده تر 

کرد. تنها یک جرقه برای انفجار کافی بود...
www.filimo.com :منبع     

 اپلیکیشن ایرانی »گل و گیاه و دکوراسیون« اطالعات کامل بیش 
گی های  از ۲۰۰ گیاه آپارتمانی را در اختیار کاربران قرار می دهد. از ویژ
خوب این برنامه می توان به یادآوری آبدهی به گیاهان اشاره کرد که 
افراد به راحتی می تواند به بخش یادآوری مراجعه کنند و در قسمت 
فوقانی و در کادر مربوطه نام گل خود را وارد نمایند. سپس دورۀ آبیاری 
گل یا گیاه موردنظر را به صورت روزانه انتخاب کنند و ساعت مشخصی 

را به منظور یادآوری آبیاری تعیین نمایند.  
از قابلیت های کاربردی این اپلیکیشن می توان به پخش موسیقی 
مخصوص گل و گیاه اشاره کرد که با لمس گزینۀ موسیقی گل و گیاه 
به چندین موسیقی مناسب برای گیاهان دسترسی خواهند داشت. 
همچنین با استفاده از این اپلیکیشن، کاربران می توانند از کارشناسان 
متخصص امور گل و گیاه مشاوره دریافت کنند. با لمس آیکون به 
شکل سه خط در گوشۀ باالی سمت راست صفحۀ اصلی به گزینه های 
مختلفی دسترسی خواهند داشت. با انتخاب گزینۀ نگهداری در سفر، 
با نکات آبیاری و نگهداری از گیاهان، هنگامی که قصد رفتن به یک سفر 
طوالنی مدت را دارند آشنا خواهند شد. از دیگر مزایای موجود این است 
که امکان تشخیص گیاهان از طریق تصویر هم در این اپلیکیشن فراهم 

شده است.
www.saymandigital.com :منبع      
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تهیه کننده:    حامد عنقا       
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پس از اسارت حاج احمد متوسلیان، به فرماندهی لشکر انتخاب شد. او 
پس از کسب افتخاراتی برای میهن، راهی لبنان شد تا برای جهت دادن 
به فرزندان سلحشور لبنان و فلسطین با آنان همکاری و همفکری کند.

اوج حماسه آفرینی شهید همت در عملیات خیبر بود. در این مقطع، 
او تمام توان خود را به کار گرفت و در آخریــن روزهای زندگی اش، خواب 
ک و هرگونــه بهرۀ مــادی از دنیــا را بــر خود حــرام کرد. ســرانجام  و خــورا
محمدابراهیم همت اسفندماه سال 1361 در محل تقاطع  جاده های 
جزایر مجنون سر از بدنش جدا شد و به مقام شهادت نائل شد. شهید 
همت در زادگاهش و در کنار امامزاده شــاهرضا دفن شــد؛ اما در قطعۀ 
24 بهشت زهرا در کنار مصطفی چمران و عباس کریمی، سنگ مزاری 

به عنوان یادبود برای او نصب کردند.
www.navideshahed.com :منبع     

رهبر جمهوری اســالمی و نیــز مصوبه شــورای عالی 
اداری، طرح تجمیع نهادهای ایثارگران در ساختاری 
یکپارچه توســط دولــت وقــت تصویب شــد و بدین 
ترتیب بنیاد شهید انقالب اسالمی به بنیاد شهید و 

امور ایثارگران تغییر نام داد.
مسلمًا خون شهیدان، انقالب و اسالم را بیمه کرده 
اســت. خون شــهیدان بــرای ابــد درس مقاومت به 
جهانیان داده است و به فرمودۀ امام خمینی همین 
ک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان،  تربت پا
عارفان، دلسوختگان و دارالّشــفای آزادگان خواهد 
بــود. گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهیدان وارســته 
و آشــنایی نســل جدید بــا ایثارگری هــای رزمندگان 
در دوران هشــت ســال دفــاع مقــدس از ضروریــات 
امروز جامعه است. یاد شهیدان، یادبود ارزش های 
انسانی اســت و گرامیداشــت آنان، تجلیل از برترین 
خصال بشری است. ایران اسالمی امروز، وام دار خون 
ک و رشــادت کســانی اســت که با اقتدا به حضرت  پا
سیدالشهدا امام حســین)ع(، راه شهادت در پیش 
گرفتند و از آرمان هایشــان دفاع کرد. روز بزرگداشــت 
شــهدا، فرصتی بــرای ادای احتــرام بــه محضر همه 
شهدا و ایثارگران انقالب اسالمی و خانواده های این 

عزیزان است.
www.iribnews.ir :منبع   

می گرفت. تا اینکه سال 13۷۷ بسیج دانشجویی از 
ظرفیت های اردوهای راهیان نور استفاده کرد و اعزام 
کاروان های دانشجویی شروع شد. سپس بسیج 

محالت نیز شروع به اعزام کاروان نمودند.
در سال 1384 و با ابالغ آیت هلل خامنه ای، ستاد 
مرکزی راهیان نور در قالب اساسنامه بنیاد حفظ 
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مأموریت خود 
را از سر گرفت و این ستاد به طور رسمس تأسیس 
گردید. سپس اردوهای راهیان نور از سال 1390 در 
قالب محتوای آموزشی وارد مدارس کشور شد و 
به عنوان دوره عملی درس آمادگی دفاعی دبیرستان 

قرار گرفت.
درواقع راهیان نور یک موزۀ جنگ زنده و الهام بخش 
مردم ایران است که با برخورداری از ظرفیت های 
بازگویی و تصویرسازی حماسه های رزمندگان و 
شهیدان گرانقدر، فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت 
را در فضای جامعه احیا می کند و سبب ماندگاری 
انقالب اسالمی در افکار عمومی می گردد. گرامیداشت 
یاد و خاطره و آرمان های جاودانۀ شهدای دفاع 
فعاالن  از  تکریم  و  خمینی)ره(  امام  و  مقدس 
کید بر لزوم اجرای توصیه ها و  عرصۀ راهیان نور و تأ
رهنمودهای ارزنده مقام معظم رهبری در راستای 
رشد و تعالی، از اهداف حرکت عظیم و پربرکت راهیان 

نور است.
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از سال 1395، 21 اسفندماه به نام روز بزرگداشت 
نظامی گنجوی، شاعر پارسی سرای ایرانی به تصویب 
شورای عالی انقالب فرهنگی رسیده و در سالنمای 
کشور ثبت شده است. بی شک روز بزرگداشت نظامی 
می تواند حرکت مؤثری در نظامی شناسی ایجاد کند 
و چه در ایران و یا سایر نقاطی که برای زبان فارسی 
اعتبار قائل می شوند تأثیرگذار باشد. در این روز با 
برگزاری مراسم بزرگداشت و کنگره هایی نظامی و 
آثارش مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد و شناسانده 
می شود. نظامی گنجوی شاعر و داستان  سرای ایرانی 
که به عنوان پیشوای داستان سرایی در ادب فارسی 
شناخته شده  است و در زمرۀ شاعران توانای شعر 
گانه  فارسی قرار دارد، نه تنها دارای روش و سبکی جدا
است بلکه تأثیر روش و شیوۀ او بر شعر فارسی نیز در 

شاعراِن بعد از او آشکار و پیداست.
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