
مدیر متالورژی، طراحی و توسعه محصوالت شرکت فوالد هرمزگان:

گان به روی شرکت های  آغوش فوالد هرمز
دانش بنیان باز است

در بازدید هیئت عمانی از شرکت فوالد هرمزگان مطرح شد؛

کید بر همکاری های دوجانبه عمان و  تأ
ایران در حوزه صنعت فوالد

نشریه خبری شرکت فوالد هرمزگان جنوب
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با جدیت از طرح های توسعه فوالد هرمزگان حمایت می کنیم 
فوالد هرمزگان برند استان است

شرکت فوالد هرمزگان به عنوان یکی از   
واحدهای صنعتی که پس از پیروزی انقالب 
اسالمی احداث شد، یکی از توفیقات استقرار 
کمیت جمهوری اسالمی بر ایران و نمادی از  حا
اراده و عزم ملت و توانمندی ایرانیان در بهره گیری 
از فرصت ها برای تعالی میهن، توسعه و پیشرفت 

است.
انقالب اسالمی ایران با شعار »استقالل، آزادی و 
جمهوری اسالمی«، بر اساس خواست ملت مبنی 
بر تعیین سرنوشت خود برای تأمین منافع کشور 
شکل گرفت و با حضور پرشور مردم در صحنه 
در بهمن ماه سال 57 پیروز شد و در نهایت در 
12 فروردین 58 براساس رفراندم و انتخابات و با 
اقبال بیش از 98 درصد از مردم، منادی دیانت، 

معنویت، استقالل، آزادی و تعالی کشور گردید.
با وجود اینکه از همان ابتدای انقالب اسالمی و 
به استناد قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 
توسعه کشور و تأمین نیازهای مردم در راهبردهای 
تعالی نظام اسالمی قرار داشت، تحمیل جنگ 
نابرابر هشت ساله و حمله رژیم بعث عراق به میهن، 
روند توسعه را با تأخیر مواجه ساخت، زیرا حرکت به 
سمت توسعه در کشوری جنگ زده، هزینه های 
مالی بسیار و زمانی طوالنی را طلب می کند. با این 
کمیت، دولت و مردم بر ساخت  همه، اراده حا
میهن، بر جنگ همه جانبه نظامی و اقتصادی و 
فرهنگی غلبه یافت و کشور با برنامه های توسعه، 

روندی روبه رشد را در پیش گرفت.
صنعت فوالد به عنوان یکی از مهم ترین صنایع 
زیرساختی کشور از همان ابتدای برنامه ریزی 

برای توسعه، در اولویت سیاست های صنعتی 
قرار گرفت و گذشت چهار دهه از پیروزی انقالب 
اسالمی و مقایسه آمارهای کشور در حوزه صنعت 
و به ویژه صنعت فوالد، نشان از آن دارد که نظام 
اسالمی در حوزه صنعت فوالد توفیقات فراوانی را 

به دست آورده است.
کسب رتبه دهم در حجم تولید فوالد در جهان 
، ارزآوری  و حفظ این جایگاه در سال های اخیر
ناشی از جلوگیری از   وارادت و همچنین صادرات 
پیشرو،  کشورهای  به  فوالدی  محصوالت 
اشتغال زایی و انجام خدمات متعدد اجتماعی از 
سوی واحدهای فوالدی، خودکفایی در تولید آهن 
و فراورده های فوالدی و آلیاژهای متعدد و خلق 
دانش، فناوری و نوآوری در تولید فوالدهای نوین 
موردنیاز کشور ازجمله دستاوردهایی بوده که در 
طول این سال ها و به برکت تحقق نظام اسالمی در 

کشور حاصل شده است.
در ادامه برنامه های توسعه صنعتی ایران، احداث 
شرکت فوالد هرمزگان در سال 1378 در دستور 
کار قرار گرفت و در شرایطی که تالش استکبار 
جهانی برای عقب ماندن کشور با استفاده از 
فشارهای بین المللی و تحریم های ظالمانه به 
اوج رسیده بود، تمامی این هجمه ها تأثیری بر 
عزم برنامه ریزان، مدیران، کارکنان و کارگران شرکت 
نگذاشت و در نهایت گذشت بیش از یک دهه از 
آغاز به کار و فعالیت این شرکت و کسب توفیقات 
کسب وکار در منطقه  متعدد در تولید و رونق 
خلیج فارس، کسب رکوردهای متوالی، افزایش 
تقاضای محصوالت در بازارهای داخلی و خارجی و 

کی از آن است  افزایش صادرات و ارزآوری شرکت، حا
که فوالد هرمزگان به عنوان یکی از مهم ترین واحد 
صنعتی منطقه جنوب کشور، همچون نگینی در 
منطقه خلیج فارس می درخشد و استان هرمزگان 
به واسطه خدمات اقتصادی و اجتماعی این 
شرکت، به قطب سوم صنعت فوالد کشور تبدیل 

شده است.
و  خلیج فارس  نیلگون  آب های  با  مجاورت 
دسترسی به آب های آزاد، مجاورت با میادین 
و مخازن گازی، نزدیکی به گمرک و بندر شهید 
رجایی و دسترسی به جاده ترانزیتی حمل ونقل 
و حمل ونقل ریلی، شرکت فوالد هرمزگان را از نظر 
مزایای صنعتی در تراز برتری در کشور قرار داده و 
تولید یک میلیون و 5۰۰ هزار تن تختال نشان از 

توان و تعهد و اراده همکاران این واحد است.
بدیهی است هدف شرکت فوالد هرمزگان تبدیل 
شدن به یکی از قطب های تولید و صادرات فوالد 
ایران است. چشم انداز این شرکت تبدیل شدن 
به بزرگ ترین تولیدکننده محصوالت فوالدی 
جنوب کشور با توانایی تولید 2 میلیون تن فوالد 
با گرایش به محصوالت ویژه و حضور اثربخش 
در بازارهای صادراتی است و این اراده با جدیت 

پیگیری می شود.
 فوالد هرمزگان در تالش است به عنوان یکی از 
پرچم داران صنعت فوالد در ایران و خاورمیانه به 
تعهدات و دین خود به نظام اسالمی و آرمان های 
آن پایبند باشد و در مسیر توسعه و تعالی ایران 

اسالمی هر روز شکوفاتر از گذشته قدم برمی دارد.
مدیرمسئول

فوالد هرمزگان؛ نماد تعالی ایران اسالمی در تولید و خودکفایی
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اهمیت اقتصاد درون زا در بیانات مقام معظم رهبری؛
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2

2

5

6

3

رئیس سازمان صمت استان هرمزگان:

کید مدیران عامل شرکت های فوالد هرمزگان و  تأ
ایریتک بر تسریع اجرای پروژه های توسعه

مدیرعامل فوالد هرمزگان در حاشیه امضای سه تفاهم نامه با 
کز پژوهشی و علمی استان هرمزگان: مرا

گان  رویکرد فوالد هرمز
کز  حمایت از شرکت های دانش بنیان و مرا

علمی، پژوهشی و فناوری

افتخاری دیگر برای فوالد هرمزگان؛

فوالد هرمزگان تندیس برنزین سطح سه 
زبدگی دیجیتال را کسب کرد

گهیمناقصهعمومیدومرحلهای آ
شرکتفوالدهرمزگانجنوب)نوبتدوم(

شماره141535
موضوع مناقصه: پروژه ایمن سازی مخازن سوخت در شرکت فوالد هرمزگان 

EPC جنوب به روش
مدت قرارداد: 7 ماه از تاریخ ابالغ

: شرکت فوالد هرمزگان جنوب مناقصه گزار
نحوه دریافت اسناد: کلیه متقاضیان با ارسال اسناد ذیل به شماره فکس 
3353۰145-۰76 و آدرس ایمیل roknadini.m@hosco.ir می توانند نسبت به 

دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
   1( واریز مبلغ 5۰۰،۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰1111111۰۰۰۰8 نزد بانک ملی شعبه 

مرکزی هرمزگان، به نام شرکت فوالد هرمزگان جنوب بابت خرید اسناد مناقصه
 2(نامه اعالم آمادگی شرکت در مناقصه با ذکر شماره تماس و ایمیل رسمی

توضیحات:
  1(تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 1/596/۰۰۰/۰۰۰ )یک میلیارد و پانصد و 

نودوشش میلیون( ریال خواهد بود.
 2(نوع تضمین:

الف( ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما: مدت اعتبار تضمین بانکی حداقل سه 
ماه بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.

ب( فیش واریز وجه نقد معادل مبلغ ضمانت نامه به شماره حساب ۰1111111۰۰۰۰8 
نزد بانک ملی شعبه مرکزی هرمزگان

 3( شرکت کنندگان ملزم به ارائه گواهی صالحیت ایمنی از سازمان تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی هستند.

ج( جدول زمانی انجام مناقصه:
کت ج متعاقبًا اعالم خواهد شد. نکته: تاریخ گشایش پا

گاهی بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن های  متقاضیان برای آ
3353۰۰۰3 با کد ۰76 داخلی 3266 )اطالعات بازرگانی- آقای رکن الدینی( و داخلی 
85۰8 )اطالعات فنی- آقای خشابی( تماس حاصل نمایند. قابل ذکر است که 

گهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. هزینه های چاپ آ
روابطعمومیشرکتفوالدهرمزگانجنوب

آخرینمهلتدریافت
اسناد

آخرینمهلت
کت تحویلپا

کت تاریخگشایشپا
الفوب

14۰1/11/1214۰1/11/2414۰1/11/25
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در محضر والیت

کند باید  گر بخواهیم اقتصاد داخلی رونق پیدا    ا
صادراِت خوب داشته باشیم، وارداِت به مورد داشته باشیم، 
ارتباطات اقتصادی داشته باشیم؛ در این تردیدی نیست. 
سرمایه گذاری خارجی ها در داخل باشد؛ بنده مخالف 
نیستم بااینکه خارجی ها بیایند سرمایه گذاری کنند، منتها 
تدبیر کار و سررشته کار باید دست مدیران داخلی باشد، 
این ها بایستی تصمیم بگیرند، این ها باید اراده کنند؛ کار 
گر کار دست بیگانه ها سپرده  سپرده نشود دست بیگانه ها. ا
شد، سررشته کار از دست مدیران کشور خارج خواهد شد. 

حوادث عبرت انگیزی در این زمینه اتفاق افتاده است.
در همین تهران، رئیس یکی از کشورهای معروف منطقه 
-که دیگر نمی خواهم اسم بیاورم؛ یکی از کشورهای بالنسبه 
پیشرفته آسیا که واقعًا پیشرفت های اقتصادی خیلی خوبی 
داشت و رشد باالی اقتصادی داشت- حدود دوازده سال، 
سیزده سال قبل از این، اینجا آمد و با بنده مالقات کرد؛ 
آن وقتی بود که آن زلزله اقتصادی بزرگ در کشورهای شرق 
آسیا به وجود آمده بود؛ این ]فرد[ رئیس یکی از همان 
کشورها بود. آمد پهلوی من؛ وارد اتاق که شد، جزو اولین 
کلماتش این بود که گفت »ما در یک شب گدا شدیم«. 
اقتصاد وقتی وابسته به سرمایه و اراده یک سرمایه دار 
یهودی و غربی و آمریکایی است، این جوری می شود. یک 
کشوِر سِرپای بانشاط اقتصادی و دارای رشد اقتصادی باال، 
رئیسش به من می گوید که ما در یک شب گدا شدیم! اتکا به 
خارج این است. ما خودمان اتکا به خارجی ها را در قضیه 
کرات هسته ای اعتماد  برجام مشاهده کردیم؛ در قضیه مذا

کردیم به این ها و از اعتمادمان سودی نبردیم.
1396/11/29
بیاناتدردیدارمردمآذربایجانشرقی

   معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
با اشاره به اولویت های صنعت فوالد در برنامه هفتم 
کید کرد: موضوعاتی مانند زیرساخت ها،  توسعه، تأ
صادرات آسان تر و تأمین مواد اولیه موردنیاز باید در 

این برنامه موردتوجه قرار گیرد.

با  رابطه  در  یعقوبی  وحید   ، می متالز گزارش  به 
محدودیت های اعمالی برای فوالدی ها اظهار کرد: 
بحث گاز یک چالش عمده در زنجیره فوالد است که در 

سال های اخیر بسیار هم پررنگ شده است.
معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران توضیح 
داد: از حدود چند سال گذشته محدودیت های گازی 
برای واحدها در زمستان به طور مثال برای یک ماه اعمال 
می شد و واحدهای احیای مستقیم فوالد هم برای 
این مدت برنامه ریزی می کردند و معموًال این یک ماه را 
به فعالیت های تعمیراتی اختصاص می دادند تا از این 
فرصت بهره ببرند و متحمل کمترین آسیب شوند، اما از 
سال گذشته این محدودیت های گاز بسیار شدید شد و 
حدود دو ماه و نیم واحدهای احیای مستقیم فوالدی یا 
تعطیل بودند یا با محدودیت بسیار شدید کار می کردند 
که این محدودیت ها، تأثیر خود را بر کل زنجیره گذاشت.

به واسطه  گذشته  سال  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
محدودیت های برق و گاز، حدود 6 میلیون تن از برنامه 

هدف گذاری شده عقب افتادیم.
این مقام صنعتی بابیان اینکه در تابستان امسال علی رغم 
اینکه شاهد مدیریت بهتر تأمین برق، البته نسبت به 
، امسال  سال گذشته ، بودیم،  تصریح کرد: در مورد گاز
محدودیت ها زودرس شد. برنامه ما این بود که از حدود 
دی ماه محدودیت ها آغاز شود، اما از اوایل آذرماه 

محدودیت گاز برای فوالدی ها اعمال شد.
گفته یعقوبی، در ابتدا محدودیت ها 3۰ درصد،  به 
کارخانه های  کنون  سپس 5۰ و 7۰ درصدی بود و ا
فوالدی نیمه شمالی کشور )عمدتًا کارخانه های احیای 
مستقیم( به صورت کامل گازشان قطع شده و واحدها 

تعطیل شده اند.
یعقوبی در بخشی دیگر از صحبت های خود با اشاره 
به اولویت های صنعت فوالد در برنامه هفتم توسعه، 
خاطرنشان کرد: زیرساخت ها، صادرات آسان تر، تأمین 
مواد اولیه موردنیاز باید در این برنامه موردتوجه قرار گیرد.

کید  وی با اشاره به ارزآور بودن صنعت فوالد برای کشور، تأ
کرد: صنعت فوالد به عنوان یک صنعت مادر به لحاظ 
برنامه های کالن در حوزه زیرساخت ها و عدم رفع این 

معضالت، مورد بی مهری های فراوانی قرارگرفته است.
معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران اظهار 
داشت: وجود زیرساخت مناسب یکی از مؤلفه های 
موردنیاز فوالد است که باید به آن توجه بیشتری شود، 
که زیرساخت های موجود، متناسب با توسعه ای که  چرا

در فوالد رخ داده، نیست.

اقتصاد باید خوداتکا باشد

فوری ترین اقدام برای صنعت 
فوالد در برنامه هفتم توسعه

اهمیت اقتصاد درون زا در بیانات مقام 
معظم رهبری؛

 عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد مطرح کرد:

   در سومین نمایشگاه تخصصی محصوالت دانش بنیان، 
فناور و اکوسیستم نوآوری استان هرمزگان خلیل قاسمی رئیس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان، عادل شهرزاد 
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
هرمزگان و برخی مسئوالن این استان، ضمن حضور در غرفه 
فوالد هرمزگان، با دستاوردهای این شرکت در زمینه های تولید 

محصوالت دانش بنیان و بومی سازی آشنا شدند.

       فوالد هرمزگان برند استان هرمزگان است
فـوالد هرمـزگان، در  روابـط عمومـی شـرکت  گـزارش  بـه 
افتتاحیـه ایـن نمایشـگاه کـه بـا مشـارکت بنگاه هـای بـزرگ 
اقتصـادی اسـتان و در مرکـز نمایشـگاه های بین المللـی 
بندرعبـاس برگـزار شـد، رئیـس سـازمان صمـت اسـتان در 
بازدید از غرفه این شـرکت گفت: فوالد هرمزگان برند استان 

هرمـزگان اسـت.
خلیل قاسمی در گفت وگو با خبرنگار روابط عمومی فوالد هرمزگان 
افزود: سومین نمایشگاه بومی سازی استان هرمزگان با حضور 
شرکت های بزرگ صنعتی استان، برخی از واحدهای بزرگ 
تولیدی کشور و واحدهای پژوهشی در قالب پارک  علم و فناوری 
برگزار شده است. امیدواریم هم صاحبان فناوری و شرکت های 
دانش بنیان و هم تولیدکنندگان در زمینه بومی سازی قطعات 
و مهندسی معکوس و همچنین ارتقای فناوری خطوط تولید 

نقش آفرینی داشته باشند.
وی با اشاره به نقش صنعت فوالد در استان هرمزگان، خاطرنشان 
کرد: یکی از ظرفیت های استان هرمزگان صنعت فوالد است؛ 
ازاین رو استان هرمزگان یکی از قطب های بزرگ صنعت فوالد 
، این استان  در کشور محسوب می شود. در یکی دو سال اخیر
ح شده  به عنوان سومین تولیدکننده بزرگ فوالد کشور مطر
است. در اسناد باالدستی کشور برای استان هرمزگان، توسعه 
زنجیره فوالد تا 1۰ میلیون تن پیش بینی شده است. خوشبختانه 
اخیراً در زمینه سنگ آهن که یکی از مواد اولیه صنعت فوالد 
است، ذخیره ای با بیش از 8۰۰ میلیون تن سنگ آهن هماتیتی 
شناسایی شده که این ذخیره می تواند در زمینه تأمین مواد 
اولیه و تکمیل زنجیره فوالد استان هرمزگان تا محصول نهایی 

مؤثر باشد.
رئیس سازمان صمت استان هرمزگان با بیان اینکه فوالد هرمزگان 
در نقش آفرینی مؤثر برای استان همواره پیش قدم بوده است، 
تصریح کرد: این شرکت یکی از بزرگ ترین بنگاه های اقتصادی 
استان هرمزگان محسوب می شود و توانسته با تولید محصوالت 
منحصربه فرد و دارای ارزش افزوده باال، حضور در بازارهای 
صادراتی و عمل به مسئولیت های اجتماعی خود، به خوبی 
در این استان ایفای نقش کند. امیدواریم این شرکت بتواند در 
اجرای طرح های توسعه ای خود نیز کوشا باشد و برند خود و 

هرمزگان را بیش از پیش متبلور کند.

       تمام تالش خود را بر رفع مشکل انرژی صنایع فوالدی 
گذاشته ایم

قاسمی با اشاره به چالش های صنعت فوالد به ویژه فوالد هرمزگان، 
عنوان کرد: فوالد هرمزگان مانند دیگر صنایع فوالدی کشور، دچار 
کمبود انرژی به ویژه گاز در فصل زمستان شده و ما تمام تالش 
خود را بر رفع این مشکل صنایع فوالدی متمرکز کرده ایم. در 
استان هرمزگان ظرفیت های بسیار خوبی وجود دارد که در حال 
برنامه ریزی برای بهره برداری از آن ها هستیم. در همین راستا در 
تالشیم تا بتوانیم از ظرفیت گازی که از خطوط اصلی کشور تغذیه 
نمی شود، برای واحدهای تولیدی استان هرمزگان استفاده کنیم.
      با جدیت و در همه ابعاد از طرح های توسعه فوالد هرمزگان 

حمایت می کنیم
کید کرد: سازمان صمت استان هرمزگان همواره در کنار  وی تأ
تولیدکنندگان به ویژه فوالدسازان حضور دارد و امیدواریم با 
کمک فوالدسازان بتوانیم به هدف بزرگ تولید 1۰ میلیون تن 

فوالد دست پیدا کنیم.
رئیس سازمان صمت استان هرمزگان در همین زمینه اظهار 
کرد: فوالد هرمزگان یکی از بنگاه هایی است که در سال گذشته 
پروژه های بسیار خوبی را برای رسیدن به این هدف و تکمیل 
زنجیره فوالد در استان آغاز کرده است. طرح های توسعه ای این 
شرکت در مسیر اجرا قرار دارند؛ ازاین رو از این توسعه ها به صورت 

جدی در تمام ابعاد حمایت می کنیم.

   مدیر متالورژی، طراحی و توسعه محصوالت شرکت فوالد 
هرمزگان گفت: از همکاری با شرکت های دانش بنیان، طرح ها 
و ایده های آن ها استقبال می کنیم، اما شرکت های موردنظر 
نیز باید بتوانند به نیازهای فوالد هرمزگان از نظر میزان تحویل 

سفارش و دانش فنی به خوبی پاسخ دهند.
به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان، در دومین 
روز از سومین نمایشگاه تخصصی محصوالت دانش بنیان، 
کوسیستم نوآوری استان هرمزگان، پنل تخصصی  فناور و ا
کوسیستم نوآوری استان با محوریت صنایع فوالدی و معدنی و  ا
دریایی با حضور مسئوالن شرکت های فوالد هرمزگان، صبافوالد 
خلیج فارس، فوالد کاوه جنوب کیش، مجتمع کشتی سازی و 
صنایع فراساحل ایران، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه 
هرمزگان و رئیس پارک علم و فناوری استان هرمزگان در محل 

برگزاری نمایشگاه های بین المللی بندرعباس برگزار شد.
ع، مدیر متالورژی، طراحی و توسعه  در این جلسه، شاهین زار
حضور  با  امروزه  گفت:  هرمزگان  فوالد  شرکت  محصوالت 
دانش آموختگان دانشگاهی در فوالد هرمزگان، سطح علمی 
شرکت افزایش یافته است. بااین حال در زمینه ارتباط صنعت 
با دانشگاه و نوآوری، ممکن است هر صنعت با صنعت دیگر 
متفاوت باشد. به طور مثال، نمی توان صنعت فوالد را با صنایعی 

مانند فناوری اطالعات یا صنایع غذایی مقایسه کرد.
وی افزود: در زمینه نوآوری در استان هرمزگان، حلقه های 
مفقوده ای وجود دارد. به عنوان نمونه، نمی توانیم دانش موجود 
در دانشگاه را به طور مستقیم در صنعت مورد استفاده قرار دهیم؛ 
ازاین رو با توجه به نتایجی که قبًال از پژوهش های قبلی گرفته 
شده، مسئوالن به این نتیجه رسیدند که باید پارک های علم و 
کز نوآوری احداث شوند. متأسفانه حلقه مفقوده  فناوری و مرا
کز نوآوری هستند. زیرساخت  در استان هرمزگان همین مرا
ایجادشده در استان هرمزگان پاسخ گوی نیازهای شرکت فوالد 

هرمزگان نیست.
ع با اشاره به کمبود صنایع پشتیبان فوالد در استان هرمزگان،  زار
خاطرنشان کرد: متأسفانه برای رفع بسیاری از نیازهای فوالد 
ج از استان هستیم. هنوز  هرمزگان، ناچار به سفارش خار
واحد ریخته گری قطعه یا کارگاه عملیات حرارتی برای ساخت 

قطعات یدکی در استان هرمزگان وجود ندارد و به دلیل نبود 
زیرساخت های مناسب، این کمبود به شدت احساس می شود.

    ایجاد اشتغال قابل توجه با تأسیس صنایع پشتیبان
مدیر متالورژی، طراحی و توسعه محصوالت شرکت فوالد هرمزگان 
کید کرد: درصورتی که هدف تولید 1۰ میلیون تن فوالد در استان  تأ
هرمزگان و منطقه ویژه خلیج فارس محقق شود، بیش از 15 
هزار شغل به طور مستقیم در این استان به وجود خواهد آمد. 
همچنین صنایع فوالد قادر خواهند بود حداقل چهار برابر شغل 

غیرمستقیم در صنایع پشتیبان ایجاد کنند.
وی تصریح کرد: فوالد هرمزگان تا حد توان خود از صنایع پشتیبان 
حمایت خواهد کرد؛ اما برنامه ریزی و ایجاد زیرساخت ها و ایجاد 
گر مسئوالن  مشوق برای فعالیت بر عهده این صنعت نیست. ا
قصد ایجاد شهرک تحقیقاتی را داشته باشند، فوالد هرمزگان 
از آن حمایت خواهد کرد؛ اما نمی تواند به تنهایی در این مورد 

تصمیم گیرنده و عمل کننده باشد.
ع با اشاره به اقدامات شرکت های بزرگ فوالدی ازجمله فوالد  زار
کنون در کنار شرکت  مبارکه در زمینه انتقال دانش، عنوان کرد: هم ا
فوالد مبارکه یک شهرک علمی و تحقیقاتی احداث شده است که 
دانش از آن به شرکت انتقال می یابد. شرکت های مستقر در این 
شهرک عالوه بر تأمین نیازهای صنعت فوالد، قادر به صادرات 

محصول خود هستند.
مدیر متالورژی، طراحی و توسعه محصوالت شرکت فوالد هرمزگان 
با بیان اینکه دانشگاه نمی تواند به طور مستقیم دانش خود 
را در اختیار صنعت قرار دهد، گفت: مسائل صنعتی به ویژه از 
جنس فوالدی، با صنایع دیگر متفاوت است. ضمن اینکه در 
فوالد هرمزگان هیچ گاه از سوی دانشگاه تقاضایی برای تدوین 
یک پایان نامه مرتبط با صنعت فوالد مطرح نشده است. فوالد 
هرمزگان به عنوان صنعت، حلقه نهایی و انتهای مسیر نوآوری 

و علم است.
وی خاطرنشان کرد: مسئوالن استان باید برای احداث پارک 
علم و فناوری در استان اقدام کنند و صنایع نیز در راستای 
مسئولیت های اجتماعی خود از شرکت ها پشتیبانی خواهند کرد. 
فوالد هرمزگان در این زمینه هیچ محدودیتی ندارد. درصورتی که 
در حوزه نوآوری و دانش بنیان استان هرمزگان، اقداماتی 

انجام شود، با توجه به بستر مناسب این استان، می توان انواع 
مدل های موفق و تجربه شده را در آن پیاده کرد.

    نیازمند افزایش رغبت حضور دانش بنیان ها در استان 
هرمزگان هستیم

مدیر متالورژی، طراحی و توسعه محصوالت شرکت فوالد هرمزگان 
در بخش دیگری از صحبت های خود عنوان کرد: دانشگاه ها 
کز پژوهشی می توانند به عنوان مرجع علمی، پاسخ گوی  و مرا
مسائل پژوهشی و تولید محصوالت نوآورانه در صنعت باشند. 
این در حالی است که در برخی مناطق، زیرساخت هایی نیز برای 
حضور شرکت های دانش بنیان به منظور برطرف کردن نیازهای 
صنعت فراهم شده؛ اما متأسفانه از این موضوع استقبال نشده 
کز پژوهشی، علت عدم حضور  و ضرورت دارد دانشگاه و مرا

شرکت های دانش بنیان را مورد بررسی قرار دهند.
ع اظهار کرد: فوالد هرمزگان 3۰ درصد سهام صندوق پژوهش  زار
و نوآوری استان را در اختیار دارد و پارک علم و فناوری استان، 
دانشگاه هرمزگان و پاالیشگاه هرمزگان نیز دیگر سهام داران این 

صندوق هستند. فوالد هرمزگان برحسب وظیفه، با همکاری 
دیگر سهام داران، اعتباری را برای شرکت های دانش بنیان تعیین 
کردند؛ اما متأسفانه از صندوق و اعتبار تعیین شده استقبال نشد 

و متقاضی وجود نداشت.
مدیر متالورژی، طراحی و توسعه محصوالت شرکت فوالد هرمزگان 
کید کرد: پارک های  در راستای ظرفیت پارک های علم و فناوری تأ
علم و فناوری می توانند به مسائلی همچون حجم سفارش 
شرکت های فوالدی وارد شوند و در صورت لزوم، چندین شرکت 
با یکدیگر پروژه مشترک تعریف کنند تا نیازهای فوالدسازان به 
ع در پایان تصریح  قطعات خاص با تیراژ باال برطرف شود.زار
کرد: شرکت های دانش بنیان با استقرار در این استان می توانند 
نیازهای صنایع و به ویژه فوالد هرمزگان را با بهترین شرایط و صرفه 
اقتصادی باال تأمین کنند؛ ازاین رو مسئوالن استان باید تالش 
کنند با انواع مشوق ها، زمینه حضور شرکت های دانش بنیان را 
در استان و همچنین جذب سرمایه گذار در این حوزه را با اولویت 

باال فراهم کنند.

آغوش فوالد هرمزگان به روی شرکت های دانش بنیان باز است
مدیر متالورژی، طراحی و توسعه محصوالت شرکت فوالد هرمزگان:

با جدیت از طرح های توسعه فوالد هرمزگان حمایت می کنیم 
فوالد هرمزگان برند استان است

رئیس سازمان صمت استان هرمزگان:

خلیل قاسمی 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت

 استان هرمزگان



6 رجب  1444 28 ژانویه  2۰23 3شماره  8۰ شنبه 8 بهمن ماه  14۰1  
خبر کوتاه

 مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: بزرگ ترین 
نیروگاه متمرکز خورشیدی کشور با سرمایه گذاری فوالد 

مبارکه ساخته می شود.
محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در 
گفتگو با خبرنگار ایراسین اظهار کرد: آیین کلنگ زنی 
، با  و آغاز ساخت بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی کشور
ظرفیت 6۰۰ مگاوات و با سرمایه گذاری گروه فوالد مبارکه 

پایان هفته جاری برگزار خواهد شد.
وی گفت: این نیروگاه در زیربنایی به وسعت 12۰۰ هکتار و 
در طول سه سال با استفاده از پیمانکاران داخلی ساخته 
می شود و تا پایان سال آینده حدود 1۰۰ مگاوات از آن به 

بهره برداری می رسد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه افزود: با توجه به اینکه 
کشور  فوالد مبارکه به دنبال توسعه صنعت سبز در 
است، با برنامه ریزی های انجام شده احداث این نیروگاه 
کسید کربن در سال  می تواند از انتشار 81۰ هزار تن دی ا
 ، جلوگیری کند. با توجه به شرایط آلودگی هوا در کشور
این روش بهترین گزینه جایگزین برای نیروگاه های با 
راندمان پایین بوده که بسیاری از کشورهای دنیا نیز 
به احداث چنین نیروگاه هایی روی آورده اند. با در نظر 
گرفتن ظرفیت این نیروگاه، 35۰ میلیون مترمکعب گاز 

نیز در سال صرفه جویی می شود.
کرد: اجرای این پروژه اشتغال زایی  وی خاطرنشان 
 7۰ و  ساخت  زمان  در  را  نفر   6۰۰ از  بیش  مستقیم 
نفر در زمان بهره برداری را به همراه خواهد داشت. 
همچنین با توجه به اینکه بسیاری از تجهیزات این 
نیروگاه از تولیدکنندگان داخلی تأمین می شود شاهد 
اشتغال زایی غیرمستقیم و رونق صنعت برق کشور در 

حوزه تجدیدپذیر خواهیم بود.
کنون ظرفیت نیروگاه های  طیب نیا تصریح کرد: هم ا
، حدود 45۰ مگاوات است و این  خورشیدی کل کشور
در حالی است که این پروژه به تنهایی 6۰۰ مگاوات، انرژی 
تجدید پذیر به برق خورشیدی کشور اضافه می کند. که 
البته با توجه مطالعات و برنامه ریزی های انجام شده، 
امکان توسعه ظرفیت این نیروگاه تا 1۰۰۰ مگاوات نیز 

وجود دارد.
کید کرد: آیین آغاز به ساخت این نیروگاه در شرق  وی تأ
اصفهان و با سرمایه گذاری اولیه 35۰ میلیون یورو و با 
حضور معاون وزیر نیرو و برخی دیگر از مسئولین کشور 
انجام خواهد شد. البته این پروژه، تنها سرمایه گذاری 
فوالد مبارکه در این زمینه نیست و برای کاهش وابستگی 
به شبکه، نیروگاه 914 مگاواتی سیکل ترکیبی فوالد مبارکه 
در حال احداث است که بیش از 6۰ درصد پیشرفت 
داشته و در سال آینده دو واحد گازی جمعًا به ظرفیت 

614 مگاوات وارد مدار می شود.
پروژه  این  زنی  کلنگ  با  هم زمان  است  شایان ذکر 
زیست محیطی ارزشمند توسط فوالدمبارکه، با پیگیری 
مسئولین استانی اصفهان، کلنگ زنی و عملیات اجرایی 
4۰۰ مگاوات انرژی تجدید پذیر دیگر نیز در استان 
اصفهان ازجمله شهرستان های اصفهان، شاهین شهر، 
، کاشان، تیران و کرون و  ورزنه، شهرضا، نجف آباد، نطنز

دهاقان آغاز خواهد شد.

  دولت در الیحه بودجه سال ۱۴۰۲، نرخ گاز صنایع 
فوالد را ۷۵ درصد افزایش داد.

مدیر سیستم ها و فناوری اطالعات فوالد مبارکه گفت: 
برنامه ریزی بلندمدتی برای به نتیجه رسیدن تحول دیجیتال 

در دستور کار قرارگرفته است.
به گزارش ایراسین، امیر گودرزی مدیر سیستم ها و فناوری 
اطالعات فوالد مبارکه در آیین اختتامیه ششمین دوره از 
ارزیابی ملی دیجیتال در گفتگو با خبرنگار ایراسین در مورد 
پیشتازی این شرکت در ششمین دوره از ارزیابی ملی دیجیتال 
، در این ارزیابی  گفت: فوالد مبارکه امسال برای دومین بار
همه جانبه در حوزه تحول دیجیتال شرکت کرد و توانست 
جایزه برنزین سطح یک زندگی دیجیتال را کسب کند. این 
در حالی است که روند تحول دیجیتال از سال 99 آغاز و در 
سال بعد جدی تر شد که در ادامه با به کارگیری مشاوره های 
داخلی و خارجی، تحول دیجیتال فوالد مبارکه در چهار پیالر 

طرح ریزی شد.
گودرزی تصریح کرد: در حال حاضر برنامه های مختلفی در 
زمینه تحول دیجیتال در حال اجرا است همچنین با توجه 
به اینکه از اولین مجموعه هایی هستیم که به حوزه تحول 
دیجیتال ورود کرده ایم با چالش هایی روبرو بوده ایم اما 
کنون تحول دیجیتال به یک الزام در صنعت فوالد تبدیل  ا
شده و فوالد مبارکه نیز برای این موضوع اهمیت زیادی قائل 
است، به همین خاطر برنامه ریزی بلندمدتی در این زمینه در 

دستور کار قرارگرفته است.
مدیر سیستم ها و فناوری اطالعات فوالد مبارکه همچنین 
عنوان کرد: تحول دیجیتال یک اصل است و برپایی این 
ارزیابی به عنوان وسیله ای برای کمک به سنجش شرکت ها 
و مقایسه با رقبا، شناخت نقاط ضعف و قوت، بسیار حائز 

اهمیت است.
شایان ذکر است؛ شرکت فوالد مبارکه اصفهان موفق شد 
تندیس برنزین سطح یک زبدگی دیجیتال را در این دوره از 

ارزیابی ملی دیجیتال به خود اختصاص دهد.

   با حضور عطاءاهلل معروفخانی مدیرعامل فوالد هرمزگان و جمعی از معاونان 
و مدیران این شرکت و در راستای بهره مندی از علم روز دنیا، نوآوری، خالقیت و 
پژوهش های مراکز علمی و فناوری و همچنین حمایت از مراکز پژوهشی و علمی استان 
هرمزگان، در سومین نمایشگاه تخصصی محصوالت دانش بنیان، فناور و اکوسیستم 

نوآوری استان، سه تفاهم نامه امضا شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان، این شرکت با حضور فعال در این 
نمایشگاه ضمن انعقاد سه تفاهم نامه پژوهشی در راستای تدوین تازه های علمی و 
کز  تکنولوژی، طراحی و ساخت پرینتر سه بعدی و حمایت از 1۰ طرح برتر خالق و نوآور با مرا
دانشگاهی، علمی و پژوهشی استان هرمزگان، حمایت خود را از بومی سازی، نوآوری و 

ایده پروری به ویژه حمایت از نخبگان در استان اعالم کرد.
در این زمینه عطاءاهلل معروفخانی با اشاره به نام گذاری سال جاری با عنوان »تولید؛ 
دانش بنیان؛ اشتغال آفرین« از سوی مقام معظم رهبری، رویکرد فوالد هرمزگان را همواره 
کز علمی، پژوهشی و فناوری دانست و گفت: فوالد  حمایت از شرکت های دانش بنیان و مرا
هرمزگان یکی از پیشگامان استفاده از علم و فناوری در کشور در میان صنایع فوالدی 
است و همواره از ظرفیت های داخلی، به ویژه در حوزه های دانش بنیان، برای ارتقای 

عملکرد خود به خوبی استفاده کرده است.
وی با اشاره به رکوردشکنی های پیاپی فوالد هرمزگان در سال جاری، گفت: استفاده از 
ظرفیت های علمی، خالقانه و نوآورانه با استفاده از کار گروهی در فوالد هرمزگان باعث شد 
هر زمان که با محدودیت انرژی مواجه نبودیم، رکوردشکنی کنیم و این نشان از ظرفیت 

باالی علمی فوالد هرمزگان و استفاده از دانش فنی در خطوط تولید است.
مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان با اشاره به تفاهم نامه های همکاری امضاشده در این 
نمایشگاه، خاطرنشان کرد: یکی از رویکردهای فوالد هرمزگان حمایت از شرکت های 
کز علمی و فناوری بومی استان هرمزگان است و هر سه تفاهم نامه  دانش بنیان و مرا
امضاشده نیز در این راستا بوده اند. با امضای این تفاهم نامه ها قصد داریم از ظرفیت های 
علمی و پژوهشی عظیم موجود در میان جوانان و دانشجویان بومی استان هرمزگان 

حمایت کنیم و یکی این تفاهم نامه ها نیز حمایت از 1۰ طرح برتر خالق و نوآور پارک علم 
و فناوری استان است. با این تفاهم نامه، عالوه بر اینکه می توانیم از این ایده ها به خوبی 
برای ارتقای توانمندی های فوالد هرمزگان استفاده کنیم، جوانان و دانشجویان بومی 

استان نیز مورد حمایت ما قرار خواهند گرفت.
کید کرد: فوالد هرمزگان هیچ استثنا و محدودیتی برای حمایت از  معروفخانی تأ
طرح های دانش بنیان و نوآور قائل نیست و با توجه به طرح های توسعه ای متعدد 
کثری از توان داخلی را در راستای اجرای پروژه ها در دستور کار  شرکت، استفاده حدا
خود قرار داده است. فوالد هرمزگان حمایت های مادی و معنوی را هم از نظر تأمین 
کز علمی و پژوهشی فراهم خواهد آورد و در مقابل،  مالی و هم امکانات موردنیاز مرا
کز علمی و پژوهشی نیز نیازهای فوالد هرمزگان را در مورد مسائل علمی و پژوهشی  مرا

برطرف خواهند کرد.
وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به نهادینه شدن رویکرد دانش محوری در 
فوالد هرمزگان تصریح کرد: شرکت فوالد هرمزگان در چهارمین جشنواره و نمایشگاه 
ملی فوالد ایران نیز با رویکرد بومی سازی و استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان، 
پنج تفاهم نامه همکاری در زمینه های مختلف با شرکت های دانش بنیان به امضا 

رسانده بود.
کز علمی و دانشگاهی استان هرمزگان  در پی امضای سه تفاهم نامه همکاری، رؤسای مرا
در گفت وگو با خبرنگار روابط عمومی فوالد هرمزگان به بیان دیدگاه های خود پرداختند. 

ماحصل این گفت وگوها را در ادامه می خوانید.
   محمد صادقی رئیس دانشگاه هرمزگان

کز علمی و  از مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان به دلیل رویکرد حمایتی ایشان از مرا
پژوهشی در راستای فراهم کردن فرصت شکوفایی توانایی های داخلی و استفاده از 
ظرفیت های بومی استان هرمزگان قدردانی می کنیم. این تفاهم نامه در دو محور آموزشی 
و پژوهشی به امضا رسیده و بخش اساسی آن در واقع نگاه شرکت فوالد هرمزگان به تقویت 
بنیه های آزمایشگاهی دانشگاه هرمزگان است. در این راستا مقرر شد فوالد هرمزگان 
تجهیزاتی را در بخش تولید قطعه و سایر حوزه های مرتبط در اختیار دانشگاه قرار دهد.

فوالد هرمزگان به عنوان قطب صادرات فوالد کشور و یک بنگاه نمونه اقتصادی که حمایت 
از دانشگاه را وظیفه خود می داند، از پشتیبانی علمی دانشگاه برخوردار خواهد بود. 
دانشگاه هرمزگان نیز به عنوان مشاور علمی به این شرکت کمک خواهد کرد و ضمن تولید 
قطعات موردنیاز فوالد هرمزگان در مقیاس آزمایشگاهی، به دنبال تولید پرینتر سه بعدی 

ساخت داخل برای هنرستان های استان خواهد بود.
   علیرضا نصیری، رئیس پارک علم و فناوری استان هرمزگان

کز علمی و تحقیقاتی در استان شایسته  رویکرد و حمایت های فوالد هرمزگان از مرا
قدردانی است. در تفاهم نامه مذکور مقرر شد شرکت فوالد هرمزگان از چندین نفر از 
نوآوران برتر استان حمایت کند تا محصوالت و نوآوری آن ها به محصول نهایی تبدیل 
شود. در این خصوص پارک علم و فناوری با منابعی که در اختیار قرار خواهد گرفت، به 

این نوآوران به صورت بالعوض کمک خواهد کرد.
   محمد دلپسند، رئیس جهاد دانشگاهی هرمزگان

کز دانشگاهی قدردانی  از نگاه و راهبرد فوالد هرمزگان و مدیرعامل این شرکت نسبت به مرا
می کنیم. در مجموعه جهاد دانشگاهی هرمزگان به عنوان هاب علمی و فناورانه جهاد 
دانشگاهی کشور، مقرر شد ظرفیت های حل مسئله را در خدمت صنعت فوالد به ویژه 

چالش های فوالد هرمزگان به کار بگیریم.
در همین راستا قرار است این تفاهم نامه جهاد دانشگاهی و فوالد هرمزگان را در مسیر حل 
مسائل و چالش های صنعت فوالد هدایت کند و تسهیالت الزم را برای به فعلیت درآوردن 
ظرفیت های فناورانه و پژوهشی جهاد دانشگاهی استان هرمزگان فراهم سازد. امیدواریم 
بتوانیم از این فرصت به نحو احسن استفاده کنیم و پایداری قابل تأمل و مفیدی برای 

حضور جدی پژوهش در صنعت استان مهیا سازیم.
کوسیستم  شایان ذکر است سومین نمایشگاه تخصصی محصوالت دانش بنیان، فناور و ا
نوآوری استان هرمزگان از 24 تا 28 دی ماه به مدت پنج روز در محل نمایشگاه های 
کز علمی  بین المللی بندرعباس با حضور شرکت های فوالدی، نفت، گاز و پتروشیمی و مرا
و پژوهشی با هدف معرفی نیازها و توانمندی شرکت ها در زمینه بومی سازی، علمی و 

پژوهشی، برگزار شد.

  در مراسم اختتامیه سومین نمایشگاه تخصصی محصوالت دانش بنیان، 
فناور و اکوسیستم نوآوری استان هرمزگان، با حضور رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان هرمزگان، رئیس پارک علم و فناوری و رئیس جهاد دانشگاهی، 
غرفه شرکت فوالد هرمزگان به عنوان غرفه برتر معرفی و با اهدای لوح سپاس از 

آن تجلیل شد.
در متن این لوح سپاس چنین آمده است:

کوسیستم هرمزگان  سومین نمایشگاه تخصصی محصوالت دانش بنیان، فناور و ا
با هدف آشنایی بیشتر با نیازمندی های فناوری و وارداتی صنایع و توانمندی های 
ساخت برپا شد و توانمندی های بالقوه و بالفعل استان را بیش از پیش نمایان کرد. 
گر  هر غرفه با همه کوچکی و محدودیت، میدان گسترده ای از عشق و عالقه بود و ا

عرصه را فراخ تر و عمیق تر بنگریم، هر غرفه قلبی تپنده در کالبد افتخار کشور است.
مدیرعاملمحترمشرکتفوالدهرمزگان

باسالم
بنابر گزارش هیئت داوران نمایشگاه تخصصی محصوالت دانش بنیان، فناور و 
کوسیستم هرمزگان، غرفه آن شرکت در نمایشگاه مذکور به واسطه طراحی مطلوب  ا
و با حضور راهنمایان حرفه ای، به عنوان غرفه برتر انتخاب شده و به همین مناسبت 

این لوح سپاس تقدیم می گردد.
امید است با همت واال و اندیشه بلند تالشگرانی چون شما شاهد اعتالی روزافزون 

صنایع دانش بنیان در استان هرمزگان باشیم.
مهدیدوستی،استاندارهرمزگان
خلیلقاسمی،رئیسسازمانصنعت،معدنوتجارتهرمزگان

فوالد هرمزگان عنوان غرفه برتر نمایشگاه تخصصی 
محصوالت برتر دانش بنیان را کسب کرد

رویکرد فوالد هرمزگان، حمایت از شرکت های دانش بنیان و مراکز علمی، پژوهشی و فناوری

کز پژوهشی و علمی استان هرمزگان مطرح کرد: مدیرعامل فوالد هرمزگان در حاشیه امضای سه تفاهم نامه با مرا

احداث بزرگ ترین نیروگاه 
متمرکز خورشـیدی کشور با 
سرمایه گذاری فوالد مبارکه

برنامه ریـزی بلندمدت فوالد 
مبارکه برای پیاده سازی 

تحول دیجیتال۱۴۰۲

مدیرعامل فوالد مبارکه خبر داد؛

مدیر سیستم ها و فناوری اطالعات 
فوالد مبارکه مطرح کرد؛



6 رجب  1444 28 ژانویه  2۰23 شماره  8۰ شنبه 8 بهمن ماه  14۰1   4

    رینگ شمش فوالد در بازار فیزیکی بورس کاالی 
با  همچنان  بهمن ماه  ابتدایی  هفته  ظرف  ایران 
رونق تورمی متأثر از سیگنال های مثبت ارزی مواجه 
بود. افزایش بهای آهن اسفنجی در رینگ صنعتی 
بورس کاال در پی رقابت خریداران برای کسب سهم 
از عرضه محدود این محصول از رشد بهای شمش 
و محصوالت فوالدی حمایت کرد. آهن اسفنجی 
ماده اولیه اصلی واحدهای فوالدساز کشور بوده و 
رشد قیمتی آن، با افزایش هزینه تولید به رشد پایدار 
قیمت محصوالت فوالدی در بازار داخل می انجامد.

   رونق تورمی رینگ فوالد
، افزایش مستمر نرخ ارز در بازار آزاد  به گزارش می متالز
به سیگنال ساز مهمی برای بازارهای مالی و کاالیی 
گرچه از رونق مصرفی در  کشور تبدیل شده است. ا
بخش محصوالت صنعتی خبری نیست، اما واهمه از 
کاهش ارزش پول ملی، صنایع تکمیلی و فعاالن بازار 
را به خرید سوق می دهد و به این ترتیب رینگ شمش 

فوالد با رونق تورمی مواجه است.
در پی استقبال نسبتًا خوب از عرضه شمش فوالد 
خ عرضه این محصول در  ظرف دوهفته گذشته بر نر
رینگ صنعتی بورس کاالی ایران برای روز دوشنبه سوم 
بهمن ماه افزوده شد و به این ترتیب در اولین هفته 
بهمن ماه شمش فوالد SP3 و SP5 با قیمت پایه ای در 
بازه 15 هزار و 35۰ تومان تا 16 هزار و 28۰ تومان در بازار 
فیزیکی بورس کاال عرضه شد. برتری محسوس تقاضا 
نسبت به عرضه در این بازار باعث شد تا رقابت قیمتی 

برای کسب سهم از این عرضه ها شکل بگیرد.
2۰۰ هزار  فوالدسازان در هفته ابتدایی بهمن برابر 
تن شمش فوالد را در بازار فیزیکی بورس کاال عرضه 
کردند که تقاضای ثبت شده برای این محصول حدود 
195 هزار تن بود. درنهایت 95 هزار تن از این شمش 
خ 16 هزار و 6۰۰ تومان از این بازار مورد  با میانگین نر

معامله قرار گرفت.
رقابت بر سر محصول شمش فوالد برای کارخانه ها به 
خ فروش شمش فوالد این  میزانی بود که میانگین نر
واحدها برای اولین مرتبه به کانال قیمتی 17 هزار تومان 
نیز صعود کرد. با احتساب مالیات ارزش افزوده و کارمزد 
ارکان بورس، نرخ تمام شده این شمش به 18 هزار و 6۰۰ 
تومان می رسد. با در نظر گرفتن هزینه حمل و تبدیل 
میلگرد تولیدی با این شمش نرخی برابر 21 هزار تومان 
خواهد داشت. با احتساب مالیات ارزش افزوده، قیمت 
تمام شده میلگرد تولیدی با این شمش به 22 هزار و 
گرچه نبود تقاضای مصرفی در  95۰ تومان می رسد. ا
بازار داخل باعث شده است تا میلگرد در بازار آزاد تهران 
در شرایط کنونی با نرخ 21 هزار تومان فروش برود، اما با 
توجه به وضعیت انتظارات تورمی در بازار داخل، دیری 

نمی پاید که میلگرد به این کانال قیمتی صعود کند.
   شمش فوالد، ارزان عرضه شد یا گران؟

فیزیکی  بازار  در  فوالد  خ عرضه شمش  نر میانگین 
بورس کاال برای روز دوشنبه سوم بهمن برابر 15 هزار 
خ ارز نیمایی 28 هزار  و 83۰ تومان بود. با احتساب نر
و 5۰۰ تومان قیمت دالری عرضه شمش برابر 555 
خ 39 هزار  دالر به ازای هر تن بود، اما با احتساب نر
و 4۰۰ تومان دالر توافقی، میانگین دالری قیمت پایه 
عرضه شمش فوالد در بازار فیزیکی بورس کاال برابر 4۰1 
دالر خواهد بود. در شرایطی که واحدهای صنعتی 
موظف به عرضه دالر حاصل از صادرات در سامانه 
نیما هستند، فروش داخلی سودآوری به مراتب باالتری 
برای شرکت های فوالدی به همراه دارد. به این ترتیب 
کشور رویه فروش  خ ارز در  افزایش فاصله میان نر
داخلی و صادراتی کشور را بر هم زده است. البته تغییر 
این رویه ارزی نیازمند تصمیم سیاست گذار ارزی یعنی 
بانک مرکزی است و امکان تغییر آن از سوی بورس کاال 

وجود ندارد.
   فروکش کردن هیجان در رینگ آهن اسفنجی

رونق معامالت آهن و فوالد در هفته ابتدایی بهمن ماه 
تنها منوط به معامالت شمش فوالد نبود و به سیاق 
هفته های قبل فوالدسازان از عرضه آهن اسفنجی 
اولین  در  احیا  واحدهای  کردند.  زیادی  استقبال 
37 هزار تن آهن اسفنجی  هفته از بهمن ماه برابر 
را با قیمت پایه 8 هزار و 96۰ تومان عرضه کردند که 
برای آن تقاضایی برابر 96 هزار و 4۰۰ تن در بازار به 
ثبت رسید. برتری محسوس تقاضا نسبت به عرضه و 
فقدان امیدواری به رفع این چالش در کوتاه مدت و 
حتی میان مدت باعث شد تا فوالدسازان برای کسب 
سهم از این عرضه ها دست به رقابت قیمتی با یکدیگر 
بزنند. در این شرایط کاهش مستمر ارزش پولی ملی و 
سیگنال مثبت نرخ ارز برای این بازار محرک دیگری در 

جهت رشد تقاضا برای این محصول بود. 
فوالد صادراتی ایران گران شد

اقبال به بازارهای صادراتی شمش و محصوالت فوالدی 
کشور بازگشته است؛ به نحوی که ظرف هفته های اخیر 
خ شمش فوالد صادراتی کشور افزوده می شود.  بر نر
موسسه فست مارکت، بهای شمش فوالد صادراتی 
ایران فوب خلیج فارس را برای هفته اخیر در بازه 538 
خ  تا 545 دالر به ازای هر تن ارزیابی کرد. میانگین نر
فروش این محصول برابر 531 دالر به ازای هر تن بود که 
این رقم 5/ 6 درصد باالتر از میانگین بهای فروش آن 
در سال قبل بود. امیدواری به بازگشت اقتصاد چین 
به مسیر رشد پس از اتمام تعطیالت سال نوی چینی 
زمینه رشد بهای محصوالت صنعتی در بازار جهانی 
و فرصت بهبود بهای صادرات شمش و محصوالت 

فوالدی کشور را فراهم کرده است.
   منبع:دنیایاقتصاد

خبر کوتاه

زمستان سخت، رینگ 
فوالد را سرد نکرد

   عطاءاهلل معروفخانی، مدیرعامل شرکت فوالد 
هرمزگان و محمدعلی عزیزمحمدی، مدیرعامل شرکت 
ایریتک که به همراه جمعی از معاونان و مدیران خود 
از روند اجرای پروژه های توسعه فوالد هرمزگان بازدید 
می کردند، بر تسریع در اجرای هرچه سریع تر این پروژه ها 

کید کردند. تأ
به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان، در این بازدید 
عطاءاهلل معروفخانی، مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان 
تصریح کرد: تأخیر در اجرای پروژه هم برای کارفرما و هم 
کننده باعث خسارت می شود؛ ازاین رو انتظار  برای اجرا
داریم پروژه های توسعه ای ازجمله پروژه »لنس سایدوال« 
با همکاری ایریتک به زودی به بهره برداری برسد تا از مزایای 

آن در خط تولید بهره مند شویم.
  ایریتک تمام تالش خود را برای اجرای به موقع پروژه های 

فوالد هرمزگان به کار می بندد
مدیرعامل شرکت ایریتک نیز در این دیدار عنوان کرد: 
ایریتک به عنوان یک شرکت باسابقه در زمینه اجرای 
پروژه های فوالدی تمام تالش خود را برای اجرای به موقع 
پروژه های فوالد هرمزگان به کار می بندد. در همین راستا با 
بازنگری پروژه های در حال اجرا، راهکارهای تسریع در روند 
اجرا و به بهره برداری رساندن آن ها پیش از زمان مقرر را مورد 

بررسی قرار خواهیم داد.
مدیرعامل شرکت ایریتک با ارائه گزارشی از روند اجرای دو 
پروژه لنس سایدوال و سیلوهای ذخیره سازی تصریح کرد: 
خوشبختانه پروژه لنس سایدوال در آستانه بهره برداری 
قرار دارد و با توجه به محدودیت های اخیر در زمینه انرژی، 
این  تولید،  خط  برنامه ریزی شده  تعمیرات  با  می توان 
پروژه را به بهره برداری رساند. همچنین پروژه سیلوهای 
ذخیره سازی نیز آغاز شده و با روند خوبی پیش می رود که 

انتظار داریم زودتر از موعد مقرر به بهره برداری برسد.
وی در همین زمینه به سؤاالت خبرنگار روابط عمومی 

این چنین پاسخ داد:
 در خصوص تاریخچه و فعالیت شرکت ایریتک توضیح 
دهید و بفرمایید در حال حاضر این شرکت چه پروژه هایی 

انجام می دهد؟
 EPC شرکت بین المللی مهندسی ایران )ایریتک( به صورت
پروژه های حوزه صنایع معدنی و فوالدی را اجرا می کند. 
این شرکت از ابتدای تأسیس خود در سال 1353 توانسته 
است پروژه های متعددی در زمینه فوالد انجام دهد. شرکت 
ایریتک در حال حاضر تعداد قابل توجهی پروژه های فوالدی، 
معدنی و نفت و گاز را در دست اجرا دارد و خوشبختانه این 

پروژه ها با سرعت و دقت خوبی در حال انجام هستند.
ایریتک به نوبه خود سهم مهمی در پروژه های بزرگ کشور 
دارد؛ به طور مثال، از پروژه بزرگ پیشرانان اقتصادی که 
شامل 48 پروژه در کل کشور است، ایریتک نیز پروژه هایی 
مانند فوالد کردستان را اجرا خواهد کرد. در همین حال، 
مشغول اجرای پروژه هایی در فوالد هرمزگان، فوالد مبارکه، 
معادن سنگان، فوالد خراسان، فوالد اردبیل، فوالد اقلید، 
و... هستیم. تیم مهندسی ایریتک در این پروژه ها، تأمین 
بخش قابل توجهی از تجهیزات، خدمات فنی و مهندسی، 
طراحی، تهیه نقشه های پایه و... را بر عهده دارد. در بخش 
اجرای پروژه، ایریتک با شرکت های دیگری همکاری نزدیک 
دارد و برنامه های اجرای پروژه ها را که با جدیت تنظیم شده 
است دنبال می کند. تمام تالش ما این است که این پروژه ها 

مطابق با برنامه زمان بندی تنظیم شده پیش برود.
اجرای به موقع پروژه ها یکی از اولویت های اساسی ماست. 
گر پروژه ای را بتوان زودتر از زمان مقرر به بهره برداری رساند،  ا
شاهد اشتغال زایی سریع تر برای جامعه خواهیم بود؛ 
بنابراین تالش می کنیم تا حد امکان پروژه ها در موعد مقرر 
به اتمام برسند و حتی با بازنگری هایی که انجام خواهیم 
داد، سرعت پروژه ها افزایش پیدا کند تا زودتر به بهره برداری 

برسند.
    پروژه های فوالد هرمزگان در چه وضعیتی قرار دارند؟

شرکت ایریتک دو پروژه در فوالد هرمزگان اجرا می کند. در 
جلسه با مدیرعامل این شرکت و بازدید از این مجموعه، ابعاد 
کنون ایریتک  مختلف پروژه ها مورد بررسی قرار گرفت. هم ا
اجرای دو پروژه لنس سایدوال و سیلوهای ذخیره سازی را در 
این شرکت بر عهده دارد. خوشبختانه بخش قابل توجهی از 
پروژه لنس سایدوال اجرا شده و پروژه در آستانه بهره برداری 
قرار دارد. پروژه مهم دیگر در فوالد هرمزگان احداث سیلوها 
برای ذخیره سازی گندله است که ایریتک آن را اجرا خواهد 
کرد. اجرای این پروژه نیز اخیراً آغاز شده و مقدمات کار 
نیز فراهم شده است. در همین حال بخش قابل توجهی 
از عوامل اجرایی، تمهیدات و برنامه های مهندسی و 
نقشه ای اجرای پروژه تهیه شده است. به زودی در این پروژه 
تجهیز کارگاه و عملیات اجرایی آغاز می شود. همچنین طی 

تشریفات قانونی پیمانکاران فرعی پروژه مشخص شده اند.
برای اتمام عملیات اجرایی پروژه لنس سایدوال الزم است 
تعمیرات برنامه ریزی شده )شات دان( خط تولید انجام شود 
، از  که با توجه به محدودیت های برق و گاز در روزهای اخیر
این اتفاق به صورت فرصت طلبانه برای اتمام پروژه استفاده 
خواهیم کرد. این در حالی است که برخی از تست های پروژه 

در این مقطع زمانی انجام شده است.
    ایریتک چه رویکردی برای بومی سازی و استفاده از توان 

داخلی در پیش گرفته است؟
پروژه  کنندگان  اجرا کثری،  حدا داخل  ساخت  قانون 
را ملزم به بومی سازی می کند. یکی از دغدغه های ما 
بومی سازی دانش فنی و ساخت داخل است. ازاین رو 
ایریتک به عنوان یک شرکت ایرانی، به دنبال اجرای پروژه ها 
کثری از ظرفیت های داخلی است. برای این  با استفاده حدا

، تیم هایی ایجاد کرده ایم تا با همکاری شرکت های  منظور
دانش بنیان، حتی االمکان و با تکیه  بر شعار »ما می توانیم«، 
از ساخت داخل استفاده کنیم. در این زمینه تیم های فنی 
و مهندسی ایریتک بررسی های الزم را به عمل می آورند 
و با شناسایی سازندگان داخلی، بخشی از تجهیزات و 
قطعات پروژه را از داخل تأمین می کنند. پس از اتخاذ این 
رویکرد توانستیم بومی سازی بسیاری از پروژه ها را به طور 
قابل توجهی افزایش دهیم. به عنوان مثال، پیش از این 
 رویکرد، برخی پروژه ها کمتر از 6۰ درصد بومی سازی شده 
بودند، اما پس از آن، توانستیم ساخت داخل را به بیش از 

7۰ درصد برسانیم.
به ویژه  با سازندگان مختلف  را  تعامالت خوبی  کنون  ا
شرکت های دانش بنیان برقرار کرده ایم. همچنین یکی از 
مواردی که با حمایت ایمیدرو در دستور کار شرکت ایریتک 
قرار دارد حرکت در مسیر »فوالد سبز« است. در این زمینه با 
همکاری ایمیدرو و ارتباط با برخی شرکت های دانش بنیان، 
پروژه های خوبی تعریف شده است. در زمینه ارتقای 
تکنولوژی و رسیدن به فوالد سبز پیش بینی هایی صورت 
گرفته و پروژه هایی تعریف شده است تا صنعت فوالد کشور 
نیز همپای دانش روز دنیا پیش برود تا در این زمینه نیز 
عقب نمانیم و حتی بتوانیم در برخی موارد جلوتر از دیگران 
حرکت کنیم. ایریتک تالش می کند تا بتوانیم در حوزه توسعه 
تکنولوژی در ارتقای دانش فنی و کاهش CO2 پیشگام 
کسید کربن ناشی از  که 25 درصد از گاز دی ا باشیم. ازآنجا
صنعت فوالد است، هیچ راهی جز حرکت به سمت تولید 
کسید کربن نداریم. تولید  فوالد سبز و کاهش انتشار گاز دی ا
فوالد سبز از نظر زیست محیطی، کاهش هزینه ها و کاهش 
قیمت تمام شده بسیار حائز اهمیت است و در این زمینه 

فعالیت های خوبی انجام شده است.

تأکید مدیران عامل شرکت های فوالد هرمزگان و ایریتک بر تسریع 
اجرای پروژه های توسعه

 محمدعلی عزیزمحمدی
مدیرعامل شرکت ایریتک

ایریتک به عنوان یک شرکت 
باسابقه در زمینه اجرای پروژه های 

فوالدی تمام تالش خود را برای 
اجرای به موقع پروژه های فوالد 

هرمزگان به کار می بندد.
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، بـر همکاری هـای دوجانبه    در بازدیـد سـفیر عمان و جمعـی از مدیـران و تجـار این کشـور
کید شـد. کشـورهای عمـان و ایـران در حـوزه صنعت فـوالد تأ

به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان، در این بازدید که احسان کامرانی معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان و جمعی از معاونان و مدیران شرکت فوالد هرمزگان نیز 
حضور داشتند، زمینه های همکاری برای توسعه صنعت فوالد و انتقال دانش فنی مورد بررسی 

قرار گرفت.
 معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان:

توسعه همکاری در زمینه های حمل ونقل، صنعت فوالد، و انتقال دانش فنی در دستور کار است
معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان در گفت وگو با خبرنگار روابط عمومی گفت: هدف از سفر 
این هیئت به ایران و هرمزگان آشنایی نزدیک با توانمندی های کشور ما به ویژه استان هرمزگان در 

زمینه های مختلف است.
وی در ادامه اظهار داشت: در این سفر تقویت زمینه های همکاری میان استان هرمزگان و استان 

مسندم عمان در دستور کار قرار گرفت.
کامرانی افزود: این دو استان از ظرفیت های مشترکی برای توسعه روابط برخوردارند که ازجمله 
آن ها می توان به حمل ونقل، صنعت فوالد، تکنولوژی های جدید و انتقال این تکنولوژی ها 

اشاره کرد.

استاندار مسندم عمان:
اطمینان داریم که عالقه توسعه همکاری متقابل وجود دارد

در ادامه ابراهیم بن سعید البوسعیدی، استاندار مسندم عمان، در گفت وگو با خبرنگار روابط 
عمومی، ضمن ابراز خرسندی از حضور در استان هرمزگان به ویژه بازدید از شرکت فوالد هرمزگان 
عنوان کرد: شرکت فوالد هرمزگان یکی از تولیدکنندگان بزرگ فوالد ایران با توانایی تولید محصوالت 
کیفیت است. این شرکت یک مثال بسیار خوب برای چگونگی توسعه صنعت فوالد از مواد خام  با

تا تولید محصوالت نهایی و ایجاد ارزش افزوده است.
وی افزود: بین استان هرمزگان و استان مسندم عمان روابط خوبی برقرار است، اما دانش فنی 
تولید فوالد موضوعی است که هنوز در استان مسندم از سوی تولیدکنندگان فوالد عملیاتی نشده 
است. به نظر می رسد شرکت های فوالدی از سایر استان های عمان باید به این موضوع وارد 
شوند. اطمینان داریم که عالقه به توسعه همکاری متقابل وجود دارد. همچنین می توانیم دانش 
فنی تولید فوالد را از ایران به ویژه شرکت فوالد هرمزگان به عمان و استان مسندم انتقال دهیم. 
درصورتی که این بازدیدها به صورت متقابل تداوم یابند و شرکت های ایرانی نیز در عمان حضور 

یابند، می توان به توافق های خوبی در زمینه انتقال تجارب فوالدی ایران به عمان دست یافت.
گفتنی است استان مسندم در کشور عمان درحال توسعه بوده و با توجه به قرابت هایی که میان 
دو کشور ایران و عمان وجود دارد، استان هرمزگان می تواند به خوبی در توسعه استان مسندم 

ایفای نقش کند.

بهینه سازی و توسعه انبارهای فوالد هرمزگان با انجام بیش از 40 هزار 
نفر ساعت فعالیت

با همت و تالش واحد تعمیرات مرکزی انجام شد؛

   تعمیرات مرکزی فوالد هرمزگان در راستای رسیدن به اهداف استراتژیک شرکت عالوه بر 
پشتیبانی تعمیراتی از واحدهای نواحی، با رویکرد ارائه این خدمات به همه بخش های شرکت، 

پروژه بهینه سازی و توسعه انبارها را با موفقیت انجام داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان، واحد تعمیرات مرکزی از ابتدای سال جاری 
فعالیت های مختلفی را برای بهبود خدمات رسانی به سایر واحدها انجام داد. این اقدامات به 
بهبود شرایط کلی واحد و واحدهای دیگر منجر شد. بخش انبار یکی از قسمت های مهم در فوالد 
هرمزگان است. ازجمله اقداماتی که در این خصوص صورت گرفت می توان به انجام بیش از 4۰ هزار 
نفر ساعت فعالیت مربوط به انبارگردانی، بسته بندی، تخلیه، برش کاری و دپوبانی در انبارهای فوالد 

هرمزگان و انجام بیش از 24 هزار نفر ساعت فعالیت های متفرقه اشاره کرد.
ازجمله فعالیت هایی که در راستای بهبود شرایط انبار و در راستای رفع مغایرت های ایمنی و 
توصیه های واحد حراست انجام شده است می توان به بهبود وضعیت سوله ها و در های آن ها 
و جداسازی و دیوارکشی های انبارهای روباز حدود دو کیلومتر، ساخت و نصب در ها و حفاظ ها 
و رنگ آمیزی و سندبالست موارد ساخته شده و سایر فعالیت های درخواست شده اشاره کرد.

، فعالیت هایی توسط تعمیرات نت ساختمانی تعمیرات مرکزی نیز انجام  در بخش انبار
شده است که ازجمله این اقدامات ساخت اتاقک ها و رمپ ها، بتن ریزی ها و فنس کشی در 
قسمت های مختلف، ایزوگام و انجام سایر درخواست های سیویل توسط نت ساختمانی 

بوده است.

بین الملل

که  گذاشت  را پشت سر   ۲۰۲۲ جهان در حالی    
بخش معدن تحوالت بسیاری را در این سال تجربه کرد. 
نفت، زغال سنگ و لیتیوم مهم ترین مهره های شطرنج 
معدن کاران در ۲۰۲۲ بودند. مهم ترین اتفاق سرعت گرفتن 
روند معدن کاری هوشمند در پروژه های بزرگ بود. در 
لیست ۵۰ معدن کار برتر سال نام هایی دیده می شود که 
عمدتًا روی هوشمندسازی معادن سرمایه گذاری کرده اند. 

در ایـن سـال که بـه زیـان صنایـع معدنـی و معـدن کاران 
دو کشـور روسـیه و چیـن در 2۰22 تمـام شـد، گـروه نوپـای 
معـادن بهتریـن عملکـرد را داشـت و از آن سـو چنـد شـرکت 
چینـی از جملـه هایئـو، گانفنـگ و چاینـا نورثـرن بدتریـن 
عملکـرد را در کل سـال از خـود به جـای گذاشـتند. بررسـی 
»دنیای اقتصـاد« نشـان می دهـد سـهم سـه عامـل وقـوع 
تـورم جهانـی، درگیری هـا در مرزهـای اوکرایـن و روسـیه و 
نیـز اوج گیـری بحـران پاندمـی در چیـن مهم تریـن دالیـل 
نوسان های قیمتی در بازار فلزات و مواد خام بوده و زمینه 
نزول شرکت های مشهور چینی و روسی را ایجادکرده است. 
از آن سو همین وضعیت فضا را برای ظهور بازیگرانی جدید 
مهیـا کـرده کـه گـروه معـادن از عربستان سـعودی یکـی از 
آنهاسـت. ایـن شـرکت موفق شـده در سـال 2۰22 بـا بهبـود 
عملکرد به میزان بیش از 74 درصد، نام خود را در فهرست 
بـزرگان معـدن کاری مطـرح کنـد. کاری کـه بـرای یـک گـروه 
25 سـاله عربـی، اقدامـی بسـیار قابل توجه اسـت و نشـان از 
ظهـور برندهـای اقتصـادی برجسـته از منطقـه خاورمیانه 
دارد. اهمیـت کارگـروه معـادن از آنجاسـت کـه از مجمـوع 
5۰ بازیگـر برتـر بخـش معـدن در سـال 2۰22، 35 بازیگـر بـا 
افـت ارزش بـازار و نـزول روبـه رو شـده اند کـه گویـای شـرایط 
سـخت بنگاه های پیشـرو حوزه معـدن و مـواد خام اسـت. 
ع بخش  به رغم همه این موارد البته استرالیا قدرت بالمناز
معدن در سـال 2۰22 بوده و نام های متعددی در فهرست 

5۰ شـرکت برتـر جهـان قـرار دارنـد.
در ایـن فهرسـت 5۰ گانـه و در بیـن شـرکت های برتـر ایـن 
جدول، نام هـای بزرگی دیـده می شـود. در رتبه هـای اول تا 
دهم به ترتیب شرکت هایی همچون: بی اچ پی، ریوتینتو، 
آنگلـو آمریکـن،  ، والـه، فری پـورت مک مـوران،  گلنکـور
سـوثرن کوپر، معـادن، فورتسـکیو متالـز و زیجین ماینینـگ 
قـرار دارند. بی اچ پی به عنـوان بزرگ ترین معـدن کار جهان 
طبق ایـن رده بنـدی ارزش بـازاری بالغ بـر 154 میلیـارد دالر 
دارد کـه از رشـد 8/ 1 درصـدی نسـبت بـه مـدت مشـابه 
سـال قبل حکایـت دارد. در رده بعـدی ریوتینتو قـرار گرفته 
که بیش از 126 میلیـارد دالر ارزش داشـته و رشـدی حدودًا 
8/ 7 درصـدی را نسـبت بـه 2۰21 تجربـه کرده اسـت. بعـد از 
این دو معدن کار استرالیایی که از ارزش بازاری معادل 28۰ 
میلیارد دالر برخوردارند، گروه سوئیسی گلنکور قرار دارد که 
با ارزشـی بالغ بر 86 میلیارد دالر برخوردار است. گلنکور در 
حالی با رشد 27 درصدی ارزش بازار روبه رو شده که در رده 
چهارم جدول، شـرکت برزیلی واله با ارزش بـازار 75 میلیارد 
دالری و رشد حدودًا 1۰ درصدی قرار گرفته است. پنجمین 
بازیگر برتر بخش معدن جهان فری پورت مک موران است 
که البته با افـت ارزش بـازار روبه رو شـده و به رغم بـازار 3/ 54 
میلیـارد دالری، کاهشـی 4/ 11 درصـدی را در ارزش تجربـه 
کرده اسـت. وضعیتی کـه آنگلوآمریکـن و سـوثرن کوپر هم با 

آن در سـال 2۰22 دسـت به گریبان بوده انـد.
بین المللـی  وب سـایت  سـوی  از  کـه  رتبه بنـدی  ایـن 
معدن کاری تهیه شده نشان می دهد در رتبه بندی 2۰22، 
5۰ بنگاه برتر بخش معدن جهان مجموعًا 165 میلیارد دالر 
ارزش بیشـتری پیدا کرده و از زیان های شـدیدی کـه از ماه 
مارس 2۰22 متحمل شده بودند، دور شده اند. این گزارش 
نشـان می دهـد بزرگ تریـن شـرکت های معدنـی جهـان در 
حال حاضـر 39/ 1 تریلیـون دالر ارزش دارنـد که اندکی کمتر 

از کل ارزش بـازار آنهـا در پایـان سـال 2۰21 اسـت.
امـا در بررسـی سـال 2۰22 آنچـه مشـخص اسـت، موفقیـت 
قابل توجـه هنـد در صـادرات زغال سـنگ و نیـز جهـش 
یکبـاره شـرکت های تولیدکننـده لیتیـوم در فهرسـت، 
اتفاقـات بخـش معـدن در سال گذشـته  از مهم تریـن 
میـالدی بـود. در صنعـت تولیـد و فـرآوری لیتیـوم، جهـش 
15۰ درصدی متوسط قیمت جهانی لیتیوم در سـال 2۰22 
و وقـوع رکوردهـای جدیـد باعـث شـد کـه ارزش مجمـوع 
پنج شـرکت لیتیومـی در 5۰ شـرکت برتـر بـه 1۰۰ میلیـارد دالر 
برسـد. ایـن یعنـی به رغـم اینکـه گـروه پیل بـارا نتوانسـت به 
فهرسـت 5۰ شـرکت برتـر وارد شـود امـا اوضـاع معـدن کاران 
در بخـش لیتیـوم عالـی اسـت. بر همیـن مبنـا نیز می تـوان 
ادعـا کـرد سـال جاری نیـز تولیدکننـدگان لیتیـوم در ایـن 
کنـون در خارج  رتبه بندی رشـد خواهند کرد و پیل بارا که ا
از فهرسـت 5۰ شـرکت برتـر قـرار دارد یـا همتایـان دیگـر ایـن 
شـرکت نظیـر گـروه IGO یـا شـرکت آلکـم نیـز امـکان ورود 
بـه ایـن فهرسـت را دارنـد. بـا چنیـن افـق گسـترده ای بـرای 
فعـاالن اسـتخراج لیتیـوم، معـدن کاری در ایـن بخـش چـه 
در اسـترالیا و چـه جاهـای دیگر، کسـب وکار پررونقی اسـت 
کـه بـا تثبیـت صنعـت لیتیـوم جـای خـود را هرچـه بیشـتر 
بازمی کنـد. بـا توجـه بـه اینکـه قیمـت لیتیـوم هنـوز هـم 
امـکان ورود بـه سـطوح باالتـری را دارد و تقاضـا همچنـان 
کسـب وکارهای  به سـرعت بـاال مـی رود، ایـن بخـش از 
معدنـی در سـال های آینـده بـه شـکل تصاعـدی گسـترش 
کـه احتمـاًال  می یابـد. یکـی از امیدهـای بخـش معـدن 
بـه زودی بـه غولـی قدرتمنـد تبدیـل شـود، SQM اسـت که 
به عنـوان تولیدکننـده شـماره 2 ماده خام باتـری الکتریکی 
در جهان، در سال گذشـته 1۰ پله رشـد کـرد. این رشـد که در 
نتیجـه افزایـش حـدوداً 6۰ درصـدی ارزش بازار این شـرکت 
 SQM .بـه ارمغـان آورد SQM محقـق شـد، رتبـه 2۰ را بـرای
گوی شـیلی اسـت پس از گروه  که گروهی مسـتقر در سانتیا
معـادن عربستان سـعودی کـه بـه فـرآوری فلـزات گرانبهـا و 
اساسـی می پردازد، بیشـترین سرعت رشـد را در سـال 2۰22 

داشته اسـت .
  منبع:دنیایاقتصاد

۵۰ معدن کار بزرگ ۲۰۲۲

تأکید بر همکاری های دوجانبه عمان و ایران در حوزه صنعت فوالد

بین استان هرمزگان و استان 
مسندم عمان روابط خوبی برقرار 
است، اما دانش فنی تولید فوالد 

موضوعی است که هنوز در استان 
مسندم از سوی تولیدکنندگان 

فوالد عملیاتی نشده است

در بازدید هیئت عمانی از شرکت فوالد هرمزگان مطرح شد؛
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  شرکت فوالد هرمزگان در دومین کنفرانس و ششمین ارزیابی ملی تحول دیجیتال، 
موفق به کسب تندیس برنزین سطح 3 زبدگی دیجیتال شد. 

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

صورت گرفته اختصاص یافت.

مدیرعاملفوالدهرمزگانگفتتصریحکرد:
ضرورتحرکتبهسمتتحولدیجیتالوانقالبصنعتیچهارم

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

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

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

تحول دیجیتال جزم نموده ایم.

معاونتکنولوژیوتوسعهشرکتفوالدهرمزگان:
پیادهسازیتحولدیجیتالرادرشرکتباجدیتدنبالمیکنیم

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

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

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

یکپارچه دیده شده و دنبال شود.
به گفته کاظمی در شرکت فوالد هرمزگان سه موضوع مرتبط با تحول دیجیتال به صورت هم زمان 
در حال اجراست؛ نخست تعریف و تدوین ره نگاشت تحول دیجیتال است که با تهیه آن، پروژه های 
کوسیستم  آینده برمبنای تحول دیجیتال شکل می گیرند و تعریف می شوند. موضوع دوم تعریف ا
کسب وکار برای پلتفرم هایی که قرار است در آن ها تحول دیجیتال معنا پیدا کنند و موضوع سوم در 
این رابطه، تعریف تعدادی پروژه به صورت پایلوت است که بتوانیم از نتایج و دستاوردهای آن ها در 
سطح و مقیاس عملیاتی، پروژه های اصلی سازمان را تعریف کنیم. برای دستیابی به این اهداف، 
باید زیرساخت های الزم فراهم شوند که این زیرساخت ها مانند موضوعات سیستمی، دریاچه 

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

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

افزایش بهره وری در سازمان است محقق شود.

داد: فناوریاطالعاتشرکتفوالدهرمزگانخبر مدیر
فوالدهرمزگان عملیاتیکردنزیرساختهایتحولدیجیتالدر

مجید نوک زاده، مدیر فناوری اطالعات شرکت فوالد هرمزگان در خصوص اقدامات این 
شرکت در حوزه تحول دیجیتال و حضور در ارزیابی ملی تحول دیجیتال عنوان کرد: نقشه 
راه تحول دیجیتال فوالد هرمزگان مشخص می کند با یک برنامه مشخص در چند سال 

آینده به این سمت حرکت و نظام تحول دیجیتال را در شرکت مستقر کنیم.
وی افزود: از مهم ترین اقدامات شرکت، ایجاد پلتفرم تحول دیجیتال است و در این 
رابطه، بخش قابل توجهی از این پلتفرم محقق و عملیاتی و تقریبًا در شرکت مستقر شده 
است. همچنین پروژه دیگری که در فوالد هرمزگان در دستور کار قرار دادیم، پروژه های 
»اثبات مفهوم« است که با جدیت دنبال می شود. در این زمینه چندین پروژه تعریف 

کردیم و عملیاتی شده اند و در دست اجرا هستند.
مدیر فناوری شرکت فوالد هرمزگان تصریح کرد: نتیجه بلوغ سنجی فوالد هرمزگان در 
ارزیابی تحول دیجیتال و مقایسه با شرکت های دیگر به خوبی مشخص خواهد کرد که 
این شرکت در چه سطحی قرار دارد. همچنین با این ارزیابی، روند رشد فوالد هرمزگان 
به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرد و معلوم خواهد شد جایگاه این شرکت در بحث تحول 
دیجیتال چگونه رشد خواهد کرد. ازاین رو یکی از مزایای مهم حضور فوالد هرمزگان در 
فرایند ارزیابی ملی تحول دیجیتال این است که شرکت می تواند روند تحول دیجیتال 

خود را در فرایند ارزیابی با دیگر شرکت های حوزه صنعت مقایسه کند.
نوک زاده خاطرنشان کرد: مدل بلوغ دیجیتالی 2۰2۰۰ با ویرایش چهارم در سال 14۰۰ که در 
فرایند ارزیابی تحول دیجیتال به کار گرفته شد، یک مدل کامل است که تمامی فرایندها و 
ابعاد سازمان مانند »حکمرانی و رهبری«، »استراتژی«، »فرهنگ و مهارت«، »نوآوری«، 
کوسیستم«، »تجربه  »فناوری« و »داده« را از هر نظر دربر می گیرد. »مدل کسب وکار و ا
دیجیتال مشتریان«، »تجربه دیجیتال کارکنان« و »فرآیندهای دیجیتال« چهار دستاورد 
تحول دیجیتال هستند که هم افزایی آن ها در کنار هم، از سازمان زبده دیجیتال خواهد 
ساخت. در فوالد هرمزگان تالش خواهیم کرد از رویداد ارزیابی ملی تحول دیجیتال به 

نفع خود و از تجربیات سایر شرکت های حاضر در آن استفاده کنیم.
گفتنی است: ارزیابی ملی تحول دیجیتال با هدف ممیزی، ارائه بازخورد و معرفی 
سازمان های پیشرو در حوزه تحول دیجیتال برگزار شد. این ارزیابی می کوشد، عالوه بر 
تقویت فضای رقابت دیجیتال کسب وکارها، به ایجاد زمینه های مناسب برای تبادل 
تجارب موفق بین سازمان ها، رهبران و متخصصین این حوزه بپردازد. این رویداد، در سه 
محور تخصصی زبدگی دیجیتال )ارزیابی کلی بلوغ دیجیتال سازمان(، نوآوری دیجیتال 
)ارزیابی ابتکارات و پروژه های دیجیتال نوآورانه( و رهبران دیجیتال )ارزیابی مدیران 

ارشد دیجیتال( برگزار شد.
در این راستا دانشگاه تهران مدل 2۰2۰۰ را برای تحول دیجیتال معرفی کرده است و 
سطح بلوغ سازمان ها و تحول دیجیتال در آن ها را مورد ارزیابی قرار می دهد. در این 
فرایند مشخص خواهد شد که سازمان ها در بحث تحول دیجیتال از منظر استراتژی ها 
و فرایندهای فروش، تکنولوژی، رهبری، منابع انسانی در چه سطحی از بلوغ قرار دارند. 

همچنین با پایان یافتن دوره ارزیابی، رتبه سازمان ها مشخص شد.

  ۲۹ دی ماه در تقویم ایران روز هوای پاک نام گذاری شده 
است. این روز فرصتی است تا افراد و جوامع در سراسر کشور، 
برای ایجاد هوایی پاک و سالم، مشارکت و همراهی بیشتری 

در اقدامات مربوطه بر عهده گیرند. 
ک  ک با شعار »تحقق هوای پا 29 دی ماه روز ملی هوای پا
حقوق عامه، اراده ملی« در سال 14۰1 نام گذاری شده است. 
ک در ایران به سال 1374 برمی گردد  قدمت روز ملی هوای پا
ک در تهران و چند شهر  که ستاد اجرایی کاهش آلودگی هوای پا
بزرگ تشکیل شد و بدین مناسبت هرساله برنامه های فرهنگی 

ک برگزار می شود.  آموزشی و علمی در هفته هوای پا
، نخست اطالع رسانی  به طورکلی هدف از نام گذاری این روز
ک و دوم  عمومی در خصوص الزامات اجرایی قانون هوای پا
جلب مشارکت عمومی و مردمی سازی برنامه ها جهت تحقق 

ک است.  اهداف قانون هوای پا
منظور از آلودگی هوا ورود عناصر و ترکیبات جدید به اتمسفر و یا 
تغییر نسبت عناصر و ترکیباتی است که در ساختار طبیعی هوا 
وجود دارند. در این خصوص دو گروه اصلی آالینده ها شناسایی 
الینده های اولیه و ثانویه می شوند.  که شامل آ شده اند 
آالینده های اولیه موادی هستند که به همان شکل و ترکیبی که 
از منبع تولید خارج شده اند در هوا وجود دارند و عمدتا شامل 
کسید  کسید نیتروژن، دی ا کسید کربن، دی ا پنج آالینده منوا
گوگرد، ذرات معلق با قطر کمتر از 1۰ میکرون )PM( می شوند. 
آالینده های ثانویه معموال از ترکیب آالینده های مانند ازن اولیه 
کنش های فتوشیمیایی  تحت تأثیر اشعه خورشید یعنی وا

تولید می شوند.
پیشرفت تکنولوژی و توسعه صنعتی دستاوردهای متنوع 
و مفیدی را به زندگی انسان ارائه کرده است، اما متأسفانه 
گاهی در روند پیشرفت و اجرای برنامه ها، ترکیباتی ناخواسته 
و اغلب زیان آور به محیط وارد می شود. پدیده آلودگی هوا یکی 
از رهاوردهای انقالب صنعتی است که با افزایش جمعیت، 
گسترش شهرنشینی، افزایش مصرف انرژی و سوخت های 
فسیلی بر شدت آن روزبه روز افزوده می شود. با توجه به 
کن در مناطق آلوده  خطراتی که آلودگی برای سالمت افراد سا
گاهی و شناخت از این مسئله، در راستای  دارد، الزم است با آ

جلوگیری از تولید و کاهش خطرات آن اقدام کرد.
  کاهش و کنترل آلودگی هوا 

در خصوص کاهش و کنترل آلودگی هوا، باید در منبع، کنترل 
گاه کرد. در این زمینه  ایجاد شود و جامعه را از مسئله آلودگی آ
ک و تجدیدپذیر مانند خورشید،  استفاده از انرژی های پا
آب، باد، انرژی امواج آب و جزر و مد اقیانوس ها، بیوگاز و... 
می تواند یکی از راهکارها باشد. همچنین ساخت، طراحی 
که از حداقل سوخت  کم مصرفی  و به کارگیری تجهیزات 
استفاده می کنند، راهکار دیگر در نظر گرفته می شود. عالوه 
بر این، اندازه گیری و ارزیابی نوع و مقدار آالینده هایی که در 
اثر فعالیت های انسانی در هوا منتشر می شوند و استفاده 
از سیستم ها و تکنولوژی های امروزی، کنترل ذرات و گازها 
در منابع تولیدکننده آالینده ها مانند صنایع، این هدف را 
تکمیل می کند. در همین حال ارائه برنامه های آموزشی در 
زمینه کاهش مصرف سوخت از طرق مختلف مانند آموزش 
تعمیر و نگهداری تجهیزات، آموزش و افزایش دانش در زمینه 
ج کردن  کنترل پیامدها و تهدیدهای آالینده ها، از رده خار
خودروهای قدیمی و فرسوده و استفاده از وسایط نقلیه 
همگانی و در نهایت، حفظ و توسعه پوشش گیاهی به عنوان 

دیگر راهکارها توصیه می شود.
     توصیه های مهم در هنگام آلودگی هوا

استفاده از ماسک در هنگام آلودگی هوا و در محیط های 
آلوده توصیه می شود و ماسک باید از جنس الیاف مخصوص 
الینده ها را فیلتر کند و بعد از هر  باشد که تا حد ممکن آ
بار مصرف تعویض شود. در روزهای بحرانی آلودگی هوا 
حتی االمکان از تردد در محدوده های آلوده و پرترافیک شهر 

اجتناب کنید.
تغذیه مناسب برای کاهش مضرات آلودگی هوا ضروری است. 
به همین منظور مصرف شیر و ماست کم چرب، میوه ها و 
سبزیجات تازه برای دفع مسمومیت از بدن، به ویژه مسمومیت 

ناشی از سرب توصیه می شود.
جهت  در  ک  پا هوای  روز  گرامیداشت  با  است  امید 
و  هوا  آلودگی  کاهش  ضرورت  و  اهمیت  برجسته سازی 

ک و سالم، بیشتر تالش کنیم.  دست یابی به هوای پا

 رؤیاحسینزاده،کارشناسمحیطزیستوبهداشت
محیطشرکتفوالدهرمزگان

خبر کوتاه

۲9 دی روز ملی هوای پاک 
فوالد هرمزگان تندیس برنزین سطح سه زبدگی دیجیتال را کسب کردفرصتی برای آگاهی

افتخاری دیگر برای فوالد هرمزگان؛

یکی از مزایای مهم حضور فوالد 
هرمزگان در فرایند ارزیابی ملی 
تحول دیجیتال این است که 
شرکت می تواند روند تحول 

دیجیتال خود را در فرایند ارزیابی 
با دیگر شرکت های حوزه صنعت 

مقایسه کند

فوالد هرمزگان برای مطابقت با 
الزامات روز و پایداری در آینده 

صنعت فوالد، از سه سال گذشته 
به صورت جدی موضوع تحول 
دیجیتال را در دستور کار داشته 

است
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یت مدیر فوالد هرمزگان توانایی ثبت رکوردهای باالتر را دارد

  انجام اقدامات استراتژیک حوزه بهره برداری به ویژه 
در واحد ذوب و ریخته گری مداوم باعث ثبت رکوردهای 
تولید ماهانه در سال جاری شد که با تدابیر اندیشیده شده، 

این رکوردها در ماه های آتی نیز ادامه خواهند داشت.

در همین زمینه خبرنگار روابط عمومی با رئیس ذوب کوره 
و LF، کارشناس کوره قوس، کارشناس متالورژی ثانویه و 
کارشناس دفتر فنی تولید فوالدسازی شرکت فوالد هرمزگان 

گفت وگویی انجام داده است که در ادامه خواهید خواند:
:LFعباسعلیبراهیمی،رئیسذوبکورهو

ح هایی  کارکنان واحد ذوب با خالقیت و نوآوری خود طر
را به صورت مبتکرانه در این واحد اجرا کردند که برایند آن 
افزایش بهره وری و سرعت تولید و کاهش زمان توقفات بود. 
از دیگر پارامترهایی که برای کاهش زمان و افزایش تولید به 
کار گرفته شد، بهره وری نیروی انسانی و انگیزه باالی آن ها و 
همپوشانی کردن بسیاری از فعالیت ها در یک توقف کلی 
بوده است. خوشبختانه با همدلی، هم افزایی، هم فکری 
کم  و کار گروهی تمامی کارکنان از طریق بهبود مستمر و حا
شدن تفکر کایزن توانستیم رکوردهای متعددی را در سال 

جاری بر جای بگذاریم.
مهدیسبزواری،کارشناسکورهقوس:

ثبت چهار رکورد پیاپی، پنج رکورد ماهانه و دو رکورد روزانه 

تولید در فوالد هرمزگان در سال جاری با همت همه مدیران 
و کارکنان شرکت به دست آمد. در فروردین ماه و همچنین از 
شهریور تا آذرماه شاهد رکوردشکنی در تولید محصول نهایی 
بودیم. خوشبختانه آخرین رکورد ماهانه تولید محصول در 
فوالد هرمزگان به میزان 155 هزار و 622 تن بود. همچنین 
دو رکورد تولید روزانه نیز در آذرماه به ثبت رسید که موفق 
به افزایش تناژ تولید از 6 هزار و 593 تن به 6 هزار و 625 تن 
شدیم و با ارتقای این رکورد، در همین ماه، 6 هزار و 772 تن 

را در یک روز ثبت کردیم.
عالوه بر رکوردهای فوق با هماهنگی و تالش همه جانبه 
همکاران توانستیم به یک دستاورد درخشان دیگر در 
شرکت دست یابیم و آن کاهش زمان در Tab to Tab بود. 
به طوری که در دی ماه زمان 6۰ دقیقه در این زمینه به ثبت 
رسید. این در حالی است که رکورد قبلی در این زمینه 64 
دقیقه بود و این زمان برای فوالدسازی بسیار شگفت انگیز 
و قابل توجه است. چنین دستاوردهایی باعث می شود در 
فوالد هرمزگان بتوانیم به رکوردهای بیشتر و اهداف متعالی 

سازمان دست یابیم.
حیدرجاوید،کارشناسمتالورژیثانویه

یکی از مهم ترین اقداماتی که در رابطه با افزایش میزان 
تولید ماهانه صورت گرفت. افزایش سرعت تولید بود. برای 
کاهش زمان های در  دستیابی به این هدف، موفق به 

 Power On time اختیار تولید شدیم. این زمان ها شامل
و Power Off time می شود. کاهش این دو زمان یکی از 
مهم ترین عوامل افزایش میزان تولید به شمار می رود. 
کارکنان فوالدسازی توانستند زمان Power On را از طریق 
انجام فعالیت ها و اقدامات استراتژیک کاهش دهند. از 
اهم این اقدامات می توان به بهبود مستمر فرایند تولید 
مذاب، افزایش حجم کوره های قوس، کاهش مصرف انرژی 
و کاهش هوای نفوذی به داخل کوره ها و … اشاره نمود. 
همچنین در رابطه با زمان Power Off نیز اقداماتی توسط 
کارکنان صورت گرفت که ازجمله آن ها می توان به کاهش 
زمان های آماده سازی و زمان های اضطراری تولید اشاره کرد. 
بنابراین کاهش این زمان ها به همراه مدیریت توقفات یکی 

از مهم ترین عوامل افزایش تولید بوده است.
شایان ذکر است یکی از اقدامات خالقانه ای که در جهت 
کاهش توقفات جمع آوری سرباره کوره ها در واحد ذوب 
صورت گرفت، از طریق سیستم تغییر فرم سرباره و کاهش 
دمای سرباره خروجی از کوره انجام شد. با انجام صحیح این 
اقدام ابتکاری، درصورتی که محدودیت های انرژی باعث 
توقف اجباری تولید نشوند، می توان ظرفیت اسمی شرکت 
را حدود 2۰۰ هزار تن افزایش داد. باید توجه داشته باشیم 
جهت اجرای صحیح این اقدام نوآورانه نیازمند بهبود شرایط 
ایمن از طریق ایجاد فشار مثبت در اتاق های کنترل هستیم 

که بایستی در اولویت اقدامات سازمان قرار گیرد.
ایوبگودرزیکارشناسدفترفنیتولیدفوالدسازی

 مدیریت کنترل نرخ مصارف، کاهش مصرف انرژی کوره های 
قوس الکتریکی، کاهش مصرف الکترود کوره ها، کاهش 
خ مصارف مواد اولیه و مصرفی فوالدسازی، افزایش  نر
راندمان آهنی کوره های قوس الکتریکی و... از اقدامات و 
دستاوردهایی بودند که در راستای افزایش سرعت و میزان 
تولید شرکت فوالد هرمزگان از طریق تعریف اقدامات و 

شاخص های استراتژیک تعریف شدند.
با اقداماتی که انجام شد، ظرفیت تولید محصول در فوالد 
هرمزگان همچنان قابلیت افزایش خواهد داشت. این 
رکوردها با همدلی، هم افزایی و کار گروهی حاصل شده اند 
که با توجه به تداوم این تفکر و روحیه در میان کارکنان، قطعًا 
در ماه های آتی بازهم شاهد افزایش تولید و ثبت رکوردهای 

دیگر خواهیم بود.
عباسعلی براهیمی، رئیس ذوب کوره و LF در پایان با اشاره 
به هماهنگی بسیار خوب میان کارکنان حوزه بهره برداری 
بهره برداری  با همکاری و حمایت های معاونت  گفت: 
تالش های  همچنین  و  فوالدسازی  مدیریت  و  شرکت 
شبانه روزی کارکنان این رکوردها به دست آمد و امیدواریم 
بازهم شاهد افزایش رکوردها و درخشش فوالد هرمزگان 

در میان فوالدسازان کشور در همه ابعاد سازمانی باشیم.

قسمت دوم
یف   در قسمت قبلی خبرنامه به معرفی و تعر
ضعف،  قوت،  نقاط  تعیین  برای   SWOT روش 
فرصت و تهدید شرکت یا سازمان اشاره کردیم و به 
تقسیم بندی این موارد در قالب عوامل خارجی و 
داخلی پرداختیم. در این شماره از آنچه الزم است با 
اطالعات به دست آمده از روش SWOT انجام شود 

سخن خواهیم گفت. با ما همراه باشید.

   به نقاط قوت بیشتر میدان بدهید
در  قوت  نقاط  زمینه  در  موارد  بهترین  از  یکی 
تجزیه وتحلیل SWOT این است که شرکت یا سازمان 
آنچه را قبًال به خوبی انجام داده  و می دهد در کارهای 
قوت  نقاط  به  عمل  اصل،  در  کند.  تکرار  دیگری 
کسب وکار شامل این است که شرکت کارهای دیگری 

را انجام دهد که قبًال در آن خوب یا عالی بوده و هست.
   نقاط ضعف را برطرف کنید

 SWOT برطرف کردن نقاط ضعفی که در تجزیه وتحلیل
مشخص شده است گاهی بسیار دشوار است. در این 
حالت در وهله اول باید سعی کنیم در مورد نقاط ضعف 
خود به اندازه کافی صادق باشیم و با ریشه یابی آن ها 

سعی کنیم آن ها را به طور اساسی رفع کنیم.
   از فرصت ها  استفاده کنید

بخش   SWOT تجزیه وتحلیل  فرصت های  بخش 
عملی و بسیار مهمی به شمار می آید. با شناسایی 
فرصت ها و ارزیابی نقاط قوت سازمان، باید فهرستی 
از اهداف را تهیه کرد. فرصت های هر شرکت، سازمان 
یا کسب وکار متفاوت خواهد بود، اما بسیار مهم است 
که برنامه ریزی درستی برای سرمایه گذاری داخلی یا 

خارجی در فرصت هایی مشخص شده داشته باشیم.
   تهدیدهای کاهش دهنده

در  مشخص شده  تهدیدات  کاهش  و  پیش بینی 
تجزیه وتحلیل SWOT ممکن است دشوارترین چالشی 
باشد که با آن روبه رو خواهیم بود، در درجه اول به دلیل 
اینکه تهدیدها معموًال عوامل بیرونی هستند. شاید 
نتوان تهدیدات بیرونی را کنترل کرد، اما به اندازه کافی 
می توان آسیب های احتمالی ناشی از عوامل فراتر از 
کنش مناسب  کنترل را کاهش داد. مسلمًا هر تهدید و وا
به آن تهدید متفاوت است. صرف نظر از میزان تهدیدها 
این  بر  نظارت  و  پاسخ   ،SWOT تجزیه وتحلیل  در 

تهدیدها باید جزو اولویت های اصلی کسب وکار باشد.
  چه کسی باید تحلیل SWOT را انجام دهد؟

باشد،  SWOT مؤثر  اینکه یک تجزیه وتحلیل  برای 
بنیان گذاران و مدیران کسب وکار باید بیش از همه درگیر 
آن شوند. این وظیفه ای نیست که بتوان به دیگران 
گذار کرد. با این همه نباید مدیر نباید به تنهایی این  وا
کار را انجام دهد. برای اینکه بتوانیم بهترین نتیجه را 
به دست بیاوریم، باید گروهی از افراد را که دیدگاه های 
مختلفی در مورد شرکت یا سازمان دارند جمع کنیم. در 
این خصوص باید افرادی را انتخاب کنیم که می توانند 

جنبه های مختلف را ببینند و بررسی کنند. 
شرکت های نوآورانه حتی در هنگام انجام تجزیه وتحلیل 
SWOT به خارج از رده های داخلی خود نگاه می کنند و 
از مشتریان هم دیدگاهشان را دریافت می کنند تا صدای 

بی نظیر آنان را به این ترکیب اضافه کنند.
  چگونه تحلیل را با روش درست انجام دهیم؟

 SWOT همان طور که قبًال گفتیم، برای انجام آنالیز
باید تیمی از افراد را با هم جمع کرد تا بتوان آنالیز 
SWOT را به درستی انجام داد. برای انجام این کار 
باید وقت کافی صرف شود، زیرا باید افراد مختلف را 
از بخش های مختلف شرکت گرد هم آورد و از همه 
قسمت ها مطمئن شد. در این مرحله متوجه خواهیم 
شد که گروه های مختلف در شرکت دیدگاه های کامًال 
متفاوتی دارند که برای موفقیت در تجزیه وتحلیل 

SWOT بسیار مهم است.
انجام تجزیه وتحلیل SWOT شبیه جلسات طوفان 
مغزی است و راه های درست و نادرست برای اجرای 
آن وجود دارد. پس از 5 تا 1۰ دقیقه طوفان مغزی، 
تمام یادداشت های مهم را بر روی دیوار قرار دهید 
گر ایده  و ایده های مشابه را در کنار هم قرار دهید. ا
شخص دیگری فکر جدیدی را برانگیزد، به همه افراد 
اجازه دهید در این مرحله یادداشت های اضافی 

اضافه کنند.
پس از سازمان دهی همه ایده ها، آن ها را رتبه بندی 
کنید. بر اساس تمرین رأی گیری، باید اولویت بندی 
که  کسی  باید  را  کار  این  باشید.  را داشته  ایده ها 
مسئولیت استراتژی تجارت است، انجام دهد. شما 
باید این روند ایجاد ایده ها را برای هر چهار عنصر 
از تجزیه وتحلیل SWOT یعنی نقاط قوت، ضعف، 
ایجاد  از  پس  کنید.  دنبال  تهدیدات  و  فرصت ها 
چارچوب SWOT و پر کردن آنالیز SWOT، باید بر 
از توصیه ها و استراتژی ها  اساس نتایج به برخی 

برسید. 
   نتیجه گیری 

با انجام تجزیه وتحلیل SWOT به راحتی می توانید 
کارهایی را انجام دهید که شرکت، سازمان یا کسب وکار 
به خوبی انجام می دهد، می توانید پیشرفت کنید و 
فرصت ها و تهدیدات تجاری را بشناسید. بااین حال، 
تحلیل SWOT این فرصت را به شما می دهد تا نه تنها 
این عوامل را شناسایی کنید، بلکه برنامه زمانی را 
برای راه حل های احتمالی تهیه و پیاده سازی کنید. 
این می تواند در ایجاد برنامه های بودجه و شناسایی 
نیازهای استخدام و همین طور سایر برنامه ریزی های 

استراتژیک میان مدت و بلندمدت مفید باشد.
www.kiqco.ir:منبع  

تجزیه وتحلیل SWOT چیسـت؟

   ایوب گودرزی
 کارشناس دفتر فنی تولید فوالدسازی

حیدر جاوید
 کارشناس متالورژی ثانویه

مهدی سبزواری
 کارشناس کوره قوس

 عباسعلی براهیمی
LF رئیس ذوب کوره و 

عکس نوشت
بازدید مسئوالن گمرک شهید رجایی از شرکت فوالد هرمزگان
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خبر کوتاه

فوالد هرمزگان میزبان دور 
برگشت مسابقات لیگ ملی 

بسکتبال با ویلچر

مرحله دوم مسابقات لیگ ملی بسکتبال 
با ویلچر به میزبانی فوالد هرمزگان در سالن 
اختصاصی جانبازان و معلولین استان هرمزگان 
برگزار  بندرعباس  تیر  هفت  مجموعه  در 

می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان، 
هیئت  تیم های  حضور  با  مسابقات  این 
خوزستان، پگاه فارس، هیئت بم و فوالد هرمزگان 
و  اختصاصی جانبازان  روز در سالن  طی دو 
هفت  مجموعه  در  هرمزگان  استان  معلولین 
تیر بندرعباس به میزبانی فوالد هرمزگان برگزار 

خواهد شد.
در مرحله نخست این مسابقات که به میزبانی 
شهر بم برگزار شد، فوالد هرمزگان برابر تیم های 
هیئت  برابر  و   34 بر   44 نتیجه  با  بم  هیئت 
خوزستان با نتیجه 47 بر 35 مغلوب شد و برابر 
پگاه فارس با نتیجه 59 بر 5۰ به پیروزی دست 
یافت و در جدول این گروه، هیئت خوزستان 
در صدر قرار گرفت و تیم های هیئت بم، فوالد 
هرمزگان و پگاه فارس به ترتیب حائز رتبه های 

دوم تا چهارم شدند.
عبدالقادر  ماندگاری،  مهدی  امانی،  مهدی 
، مجید طاهری، علی طاووسیان،  شریفی تبار
کامبیز  پیل افکن،  مصیب  ساالری،  ابوذر 
انصاری،  محمودیان، علی مینابی، داریوش 
و  بازیکنان  پی  پی  علی  و  عبداللهی  یوسف 
مهدی هوشیار مدیر تیم، حسن کامجو سرمربی، 
کامجو مربی و رضا شهبازی اعضای  مصطفی 

کادرفنی تیم فوالد هرمزگان را تشکیل می دهند.

برگزاری کالس دانش افزایی 
فوتبال ویژه مربیان پایه 

فوالد هرمزگان

پایه  بیان  کالس دانش افزایی فوتبال مر  
فوالد هرمزگان با تدریس محمود محمودنیا، یکی 
از مدرسین کنفدراسیون فوتبال آسیا، به مدت دو 

روز به صورت تئوری و عملی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان، 
اینکه  با بیان  مدیر امور ورزش فوالد هرمزگان 
دانش افزایی و به روزرسانی اطالعات مربیان یکی 
از عوامل مهم در موفقیت و پیشرفت مربیان است، 
تصریح کرد: فوالد هرمزگان بر مبنای پیشرفت و 
برنامه ریزی اصولی همواره در ورزش گام برداشته 

و برمی دارد.
از  یکی  پایه  فوتبال  داد:  ادامه  کارگران  محمد 
ضرورت های پیشرفت منطقی و تداوم موفقیت در 
آینده است و در این مدت با حمایت های مدیریت 
شرکت فوالد هرمزگان در تمامی رده های سنی 
رشته فوتبال فعالیت هایی انجام شده و در آینده 
به طور حتم خبرهای خوشی از تیم های پایه فوالد 

هرمزگان خواهیم شنید.
وی با اشاره به حضور تیم های فوالد هرمزگان در 
لیگ های کشوری و استانی رده های پایه عنوان 
کادمی تخصصی  کرد: در سال های آتی با راه اندازی آ
و توسعه زیرساخت ها به طور حتم، کار با پیشرفت 

سریع تری پیش خواهد رفت.
اینکه  با بیان  مدیر امور ورزش فوالد هرمزگان 
دانش افزایی و به روزرسانی اطالعات گذشته یکی از 
کتورهای مهم در ترقی مربیان است، اضافه کرد:  فا
همواره سعی کرده ایم در این مهم همچون بازوان 
کمکی در کنار مربیان رده های پایه باشیم و در طول 
سال با برگزاری چنین کالس هایی یاریگر مربیانی 
باشیم که استعدادهای فردای فوتبال هرمزگان را 

رشد خواهند داد.
گفتنی است محمود محمودنیا در زمینه مدیریتی 
در ورزش استان کامًال شناخته شده و دارای مدرک 
پروالیسنس باالترین مدرک بین المللی فوتبال 

کشور است.

 مسابقات آمادگی جسمانی ایمیدرو و شرکت های تابعه در بخش بانوان و 
آقایان به میزبانی شرکت فوالد هرمزگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان، دومین دوره مسابقات آمادگی 
جسمانی ایمیدرو و شرکت های تابعه در بخش بانوان و نخستین دوره مسابقات 
آمادگی جسمانی ایمیدرو و شرکت های تابعه در بخش آقایان در روزهای 26 تا 29 

دی ماه به میزبانی شرکت فوالد هرمزگان برگزار شد.
این مسابقات در روزهای 26 و 27 دی ماه در بخش بانوان با حضور 14 تیم و 28 
و 29 دی ماه در بخش آقایان با حضور 11 تیم در سالن ورزشی کارگران بندرعباس 

برگزار شد.
در بخش بانوان تیم های ذوب آهن اصفهان، سنگ آهن مرکزی بافق، منطقه ویژه 
خلیج فارس، فوالد خوزستان، فوالد مبارکه الف، فوالد مبارکه ب، فوالد هرمزگان الف، 
فوالد هرمزگان ب، گهر زمین سیرجان، مس شهربابک الف، مس شهربابک ب، مس 

شهربابک ج، گل گهر سیرجان و مس سرچشمه حضور داشتند.
همچنین در بخش آقایان فوالد سنگان خواف، فوالد خوزستان، فوالد هرمزگان، 
مس سونگون، ستاد ملی مس، مس شهربابک الف، مس شهربابک ب، گل گهر 
سیرجان الف، گل گهر سیرجان ب، مس سرچشمه الف و مس سرچشمه ب با 

یکدیگر رقابت کردند.
   نتایج مسابقات آمادگی جسمانی بانوان و آقایان ایمیدرو و شرکت های تابعه

مسابقات آمادگی جسمانی بانوان ایمیدرو و شرکت های تابعه با قهرمانی تیم 
ذوب آهن اصفهان و در بخش آقایان با قهرمانی گل گهر سیرجان به پایان رسید.

در مسابقات بانوان درمجموع امتیازات تیمی، ذوب آهن اصفهان بر سکوی نخست 
تکیه زد و تیم های مس شهربابک و فوالد مبارکه اصفهان به ترتیب حائز رتبه های 

دوم و سوم شدند.
زینب حیدری مربی تیم فوالد هرمزگان عنوان مربی اخالق مسابقات را از آن خود 
کرد و خاطره جعفری و مریم جهان نجاتی به ترتیب عنوان تکنیکی ترین و ورزشکار 

اخالق مسابقات را کسب کردند.
در این مسابقات در بخش الف خاطره پور جعفری، نسرین دری سده و نیلوفر 
، مریم  جعفری و اعظم  نیکبخت رده های اول تا سوم، در بخش ب محبوبه کیان مهر
فاضل عنوان اول تا سوم و در بخش ج منصوره محمودی، مریم  بنی هاشمی و 

معصومه امیری عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.
همچنین نخستین دوره مسابقات آمادگی جسمانی آقایان ایمیدرو با قهرمانی تیم 
گل گهر سیرجان پایان یافت. در این رقابت های درمجموع امتیازات تیمی، گل گهر 

سیرجان بر سکوی اول تکیه زد و مس سرچشمه و مس سونگون نیز به ترتیب 
رتبه های دوم و سوم را کسب کردند.

در بخش انفرادی در رده سنی الف محمدجواد اسماعیل زاده از گل گهر سیرجان، 
مرتضی ایران نژاد از گل گهر سیرجان و مسعود حاجی زاده از مس سرچشمه رتبه های 

اول تا سوم را کسب کردند.
کبر قاسم زاده از مس  در رده سنی ب نیز حسین احمدی از گل گهر سیرجان، ا
سونگون و حسین نظری از فوالد سنگان در رتبه های اول تا سوم جای گرفتند. 
در رده سنی ج نیز حمیدرضا چگینی از مس سونگون در رتبه نخست و حسین 
ایران نژاد از مس سرچشمه و جعفر نریمانی از فوالد خوزستان در رتبه های دوم و 

سوم جای گرفتند.
گذاری ورزشگاه خلیج فارس به فوالد هرمزگان، منشأ تحوالت چشمگیر     وا

عطاءاهلل معروفخانی، مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان در آیین آغاز به کار نخستین 
دوره مسابقات آمادگی جسمانی آقایان ایمیدرو و شرکت های تابعه، افزود: مفتخریم 
میزبان این مسابقات هستیم و امیدواریم شاهد برگزاری مسابقاتی نزدیک و با رعایت 

اخالق پهلوانی باشیم.
وی با بیان این اینکه در مدت حضورم در هرمزگان، از مردم دیار آفتاب تنها خونگرمی 
و مهمان نوازی مشاهده کردم، اظهار کرد: فوالد هرمزگان با تالش مدیران، کارکنان، 
مهندسان و کارگران زحمتکش، در تمامی حوزه ها می درخشد و با تمامی سختی ها 
، پنج رکورد افزایش تولید را در سال جاری ثبت کردیم. مانند قطعی برق و کاهش گاز

معروفخانی خاطرنشان کرد: در حوزه ورزش چنان خوب درخشیدیم که پس از 
پیروزی انقالب توانستیم برای نخستین بار در مسابقات کارگری فوتبال ساحلی 
جهان مقام نخست را کسب کنیم و سبب اهتزاز پرچم مقدس کشورمان در میادین 

بین المللی شدیم.
وی ادامه داد: در مسابقات قهرمانی کشوری و استانی بارها نام فوالد هرمزگان به 
اهتزاز درآمده که نشان دهنده پتانسیل باالی جوانان هرمزگانی است و باید در 
این زمینه از حمایت های فوالد مبارکه اصفهان تقدیر کنیم که شرایط را برای این 

پشتیبانی ها فراهم کرده است.
مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان عنوان کرد: امیدوارم با برنامه ریزی هایی که در حوزه 
ورزش وجود دارد، بتوانیم در آینده درخشش بیشتری داشته باشیم و از اداره کل 
گذار  ورزش و جوانان درخواست می کنیم ورزشگاه خلیج فارس را به فوالد هرمزگان وا
کند تا شاهد تحولی مناسب در امر توسعه زیرساخت های ورزشی هرمزگان باشیم 
و نشان دهیم جوانان هرمزگان از چه پتانسیلی برخوردارند و شایسته بهترین ها 

هستند.

کری بار دیگر هدایت تیم فوتبال ساحلی فوالد هرمزگان در رقابت های   مجتبی ذا
لیگ برتر کشور در فصل آینده را بر عهده گرفت.

کری 34ساله که موفق شده بود  به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان، مجتبی ذا
فوالد هرمزگان را در رقابت های لیگ دسته اول کشور به مقام قهرمانی برساند، با اعتماد 
مدیران فوالد هرمزگان، بر روی نیمکت تیم فوتبال ساحلی فوالد هرمزگان در لیگ برتر 

کشور خواهد نشست.

قهرمانی در مسابقات فوتبال ساحلی کارگری جهان و مسابقات استان هرمزگان و یازده 
مقام قهرمانی، دو نایب قهرمانی و دو مقام سومی مسابقات کشوری و استانی از مهم ترین 

کری است. سوابق مجتبی ذا
ــر فوتبــال ســاحلی کشــور از ســال آینــده نیــز آغــاز خواهــد شــد و  مســابقات لیــگ برت
تیــم فوتبــال ســاحلی فــوالد هرمــزگان بــرای نخســتین بــار در ایــن مســابقات حاضــر 

می شــود.

برگزاری مسابقات آمادگی جسمانی ایمیدرو به میزبانی فوالد هرمزگان

مجتبی ذاکری همچنان سرمربی فوتبال ساحلی

 فوالد هرمزگان ماند

در مسابقات قهرمانی کشوری و 
استانی بارها نام فوالد هرمزگان 

به اهتزاز درآمده که نشان دهنده 
پتانسیل باالی جوانان هرمزگانی 

است و باید در این زمینه از 
حمایت های فوالد مبارکه اصفهان 

تقدیر کنیم .
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  مسابقات فوتسال کارکنان شرکت فوالد هرمزگان با برگزاری 8 دیدار در سالن ورزشی جانبازان 
و معلولین شهرستان بندرعباس آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان، مدیر امور ورزش شرکت فوالد هرمزگان در آیین افتتاحیه 
این مسابقات، افزود: توسعه و گسترش ورزش کارگری یکی از مهم ترین خواسته های مدیران شرکت 
فوالد هرمزگان است که با توجه به نگاه مثبت مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان، معاونان و اعضای 
کنون در بیش از 35 رشته قهرمانی و  هیئت مدیره، این شرکت به عنوان تنها بنگاه اقتصادی هرمزگان ا

22 رشته کارگری در حال فعالیت است.
محمد کارگران اظهار کرد: امروزه ورزش و تفریحات سالم در بیشتر کشورهای جهان به مثابه یک صنعت 
مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصادی و پویایی جوامع مورد توجه است و در کنار آن یکی از مهم ترین 
شاخه های اقتصادی و سرمایه پایه سالمت نیز به شمار می رود. توسعه و گسترش ورزش همگانی نقش 
مهمی در ارتقای شورونشاط و افزایش امید به زندگی دارد و تأثیر این مهم در سال های اخیر در همه 

کشورهای جهان به خصوص ایران قابل مشاهده است.
وی ادامه داد: از زمان حضور شرکت فوالد هرمزگان در عرصه ورزش، طی سالیان اخیر، شاهد تحوالت 
و موفقیت های چشمگیری در استان هرمزگان بوده ایم و با توجه به فعالیت بیش از 2 هزار ورزشکار و 
مربی بومی در تیم های مختلف قهرمانی و کارگری فوالد هرمزگان، نشان دادیم که می توان با حمایت از 

نیروهای بومی کارهای بزرگی کرد.
کارگران با اشاره به اینکه مدیران شرکت فوالد هرمزگان با حمایت از ورزش، سالمت جسمی و روحی مردم 
را ارتقا می دهند و این مهم نیز کمک بزرگی به بهبود شرایط تولید می کند و بهره وری جامعه و در نهایت 
صنایع را افزایش می دهد، عنوان کرد: به خود می بالیم که با توسعه ورزش و توسعه زیرساخت های مربوط 
به ورزش همگانی و حرفه ای به افزایش نشاط جامعه کمک می کنیم و شرایط الزم را برای ارتقای سالمت 

روحی و جسمی مردمی که تحت تأثیر فوالد هرمزگان هستند فراهم می آوریم.

مدیر امور ورزش شرکت فوالد هرمزگان با اشاره به برگزاری مسابقات فوتسال کارکنان شرکت فوالد 
هرمزگان پس از وقفه ای دوساله، اضافه کرد: خوشبختانه شاهد استقبال مناسب واحدها از برگزاری 
این مسابقات هستیم و امیدواریم بتوانیم با برنامه ریزی اصولی، گام های بلندتری در ورزش کارگری 

شرکت فوالد هرمزگان برداریم.
الزم به ذکر است در این مسابقات تیم های حمل ونقل صنعتی، جرثقیل فوالدسازی، خدمات فنی 1 
و 2، نت فوالدسازی 1 و HSE ،2، خدمات عمومی 1 و 2، کوره پاتیلی، انرژی و سیاالت 1 و 2، کنترل کیفی 
و آزمایشگاه، امور مالی، ارسال محصول، احیا 1 و 2، امور ورزش، منابع انسانی، انرژی، اجرای پروژه ها، 
کسیژن، آبانگاه صنعت، حراست، تعمیرات و  بازرسی فنی، آهک و حمل مواد، انبار فوالدسازی، ا

فوالدسازی و کنترل مواد 28 تیم شرکت کننده را تشکیل می دهند.
    خط ونشان تیم های نت راهبری فوالدسازی ۱ و خدمات فنی و پشتیبانی برای رقبا

روز نخست مسابقات فوتسال کارکنان شرکت فوالد هرمزگان با انجام 8 دیدار در سالن ورزشی جانبازان 
و معلولین استان هرمزگان برگزار شد. در دیدارهای روز نخست تیم نت راهبری فوالدسازی 1 و واحد 

خدمات فنی و پشتیبانی با برد پرگل خود خط ونشان جدی برای سایر رقبا کشیدند.
در پایان روز نخست شایان راسته با 6 گل و مجید رئیسی، حجت اربابی، اصغر رحیمی، محمد جوذری، 

عالی جعفری و حامد البرز با 3 گل در جدول بهترین گلزنان قرار دارند.
در دیدارهای روز نخست نتایج ذیل به دست آمد: احیا 2 در برابر ارسال محصول/ نتیجه 1 بر 4؛ 
نت راهبری فوالدسازی 1 در برابر حمل ونقل صنعتی/ نتیجه 12 بر صفر؛ نت و فوالدسازی 2 در برابر 
انرژی/ نتیجه 3 بر 3؛ تعمیرات فوالدسازی در برابر حراست/ نتیجه صفر بر 4؛ منابع انسانی در برابر 
؛ واحد خدمات  سیالت 2/ نتیجه 3 بر 1؛ امور مالی و اقتصادی در برابر امور ورزش/ نتیجه 4 بر صفر
؛ کوره پاتیلی در برابر انرژی و سیاالت  فنی و پشتیبانی در برابر جرثقیل فوالدسازی/ نتیجه 6 بر صفر

2/ نتیجه 1 بر 2.

آغاز مسابقات فوتسال کارکنان شرکت فوالد هرمزگان

هستند  فیتوکمیکال  ها  مختلف  اشکال    ادویه  ها 
کسیدانی، تعدیل  که روی هم رفته دارای اثرات آنتی ا
عملکرد آنزیم  ها، تحریک سیستم ایمنی، کاهش التهاب 
کتریال هستند. این ترکیبات همه روزه در  و اثرات آنتی با
مقادیر کمی استفاده می  شوند، اما ترکیب آن  ها با درشت 
مغذی  هایی چون کربوهیدرات  ها، چربی  ها و پروتئین  ها 
اجازه آشکار شدن محسوس آن  ها را نمی دهد. تحقیقات 
اخیر نشان دهندۀ تأثیرات ادویه جات در سالمتی و 
بیماری است. برای مثال مکمل فلفل قرمز می  تواند سرطان 
کولون را تشدید نماید، درحالی که زیرۀ سبز یا فلفل سیاه 

سرطان زاهای کولون را سرکوب می کنند.
کسیدانی، آنتی موتاژنیک، ضدالتهابی و   ترکیبات آنتی ا
تقویت کننده  های سیستم ایمنی موجود در ادویه  ها از طریق 
تأثیر بر عملکرد ارگان  های موجود در بدن مثل سیستم 
گوارش، قلبی عروقی، تنفسی، تولیدمثل، اعصاب و سایر 
اندام  های بدن باعث تأثیر مثبت ادویه جات بر سالمتی 
می  گردند. همچنین ترکیبات طبیعی و سنتتیک موجود در 
این مواد توانایی بلوکه کردن ترکیبات سرطان زا را داشته و از 

رشد سرطان  پیشگیری کنند. 
اما فصل زمستان و سرما ادویه  های مخصوص به خود را 
می طلبد که بسیار پر منفعت هستند و به گرم کردن بدن 
در این فصل کمک می  کنند. برخی از ادویه  ها از بیماری  ها 

پیشگیری کرده و منفعت فوق العاده  ای دارند:
  هل

جویدن دانه  های تازه هل می  تواند در هضم بهتر موثر 
باشد. پودر آن مزه و طعمش را سریع از دست می  دهد، 
درحالی که دانه  های هل با پوست می  تواند طعم دار و مؤثرتر 
باشد. مصرف هل می  تواند در کارایی کبد، معده و روده و 
اشتها مفید باشد. در آلمان از این ادویه برای تسکین سرفه، 
برونشیت، کاهش تب، کاهش التهاب دهان و حلق، رفع 
مشکالت کبد و کیسه صفرا، تقویت سیستم ایمنی و در جهت 
کاهش عفونت استفاده می  شود. در طب سنتی، از هل مانند 
دارچین در درمان مشکالت گوارشی استفاده می  شود. 
برخالف دارچین، مصرف هل در دوران بارداری خطری ندارد 

و حتی می  تواند باعث تسکین بیماری صبحگاهی شود.
  دارچین

گرم کننده است. برای  از لحاظ پزشکی، دارچین یک 
پیشگیری از سرما و گرم نگه داشتن دست  ها و پاها یی که 
هر لحظه احساس سرما می  کنند انتخاب خوبی است. 
یک فنجان چای دارچین تشکیل شده از چوب دارچین و 
یا ریختن یک قاشق چایخوری پودر دارچین در یک لیوان 
آب جوش، راه خوبی برای پیشگیری از آنفلوانزا در زمستان 
است. یک فنجان چای دارچین می  تواند درد  های قاعدگی 
را آرام کند، درد مفاصل را تسکین دهد و همچنین احساس 
ُپری بعد از یک وعدۀ غذایی را کمتر کند و کمک به هضم بهتر 
کس جلوگیری کند. مصرف منظم چای  غذا نماید و از ریفال
دارچین می  تواند باعث قوی تر شدن لثه  ها شود و خاصیت 
گفته نماند در هند از چای  کسیدانی قوی دارد. نا آنتی ا
دارچین برای درمان تهوع و استفراغ استفاده می  شود. در 
دوران بارداری و افرادی که دچار زخم معده یا روده هستند 
باید از مصرف دارچین دوری شود؛ زیرا می  تواند باعث ایجاد 
عالئمی گردد، بدین صورت که سیستم عصبی مرکزی را 
تحت تأثیر قرار داده و باعث ایجاد خواب آلودگی و یا افسردگی 

کیکاردی می شود. و در موارد حادتر باعث تا
  زیره سیاه

عالوه بر خواص دارویی، دانه  های زیره ارزش غذایی دارند 
و حاوی نوترینت  ها، مینرال  هایی چون آهن، مس، کلسیم، 
  A، E، C پتاسیم، منگنز، سلنیم، روی، منیزیم ، ویتامین  های
کسیدان هستند. دانه  های زیره منابع غنی  و گروه B و آنتی ا
فیبر رژیمی هستند. 1۰۰ گرم آن 38 گرم )میزان توصیه شده 
دریافتی روزانه( فیبر بدن را تأمین می کند. همچنین حاوی 
گزانتین  کسیدان  های قوی از جمله کاروتن، گزانتین، زآ آنتی ا
می  باشد که این ترکیبات از بدن در مقابل رادیکال  های آزاد 
حفاظت می  کنند و بدن را در مقابل سرطان، عفونت و سایر 
بیماری  ها محفوظ می ماند. دانه های زیره جهت درمان 
سرماخوردگی، برونشیت و سندروم رودۀ تحریک پذیر نیز 

استفاده می شود.
  جوز هندی

در طب سنتی از جوز در درمان اسهال، التهاب غشای 
موکوسی، نفخ و استفراغ استفاده می  شود. در چین از این 
ادویه برای تسکین سردرد، کاهش تب، از بین بردن ضعف 
گفته نماند روغن این ادویه  و ناتوانی استفاده می  شود. نا

جهت کاهش درد  های روماتیسمی توصیه می  شود.
   زنجبیل

زنجبیل یک ادویه است که می تواند برای درمان بسیاری از 
مشکالت استفاده شود و برای فصل زمستان می تواند بسیار 
مفید باشد؛ چون بیشتر در معرض ابتال به سرماخوردگی، 
عفونت های سینوسی و آنفلوانزا هستیم. زنجبیل داروی 
گیاهی ضد سرماخوردگی است و طبیعتی گرم دارد و برای 
برطرف کردن عوارض سرماخوردگی مثل درد و تب می توانند 

از جوشانده زنجبیل استفاده کنند که بسیار مفید است. 
میکروب ها و ویروس ها مسری هستند و بیماری را به دیگران 
منتقل می کنند و در مکانی که افرادی دچار سرماخوردگی 
باشند، ویروس ها می توانند بیماری را به افراد دیگر منتقل 
کنند. پیشگیری بهترین کار است و در این صورت 5۰درصد 
گر افراد قبل از اینکه  از بروز بیماری ها کاهش پیدا می کند. ا
دچار سرماخوردگی شوند، بدن خود را ایمن کنند، از بروز 
سرماخوردگی پیشگیری کرده اند. مصرف میوه ها، سبزی ها، 
ادویه ها، استراحت و خواب کافی موجب تقویت سیستم 

ایمنی بدن می شود. 
www.salamat.ir:منبع    

ادویه های مفید در زمستان

تغذیه

 با پایان نیم فصل نخست مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال کشور، پس از توافقات 
صورت گرفته، مهدی کریمیان به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال فوالد هرمزگان انتخاب 

و جایگزین نادر غله بانی شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان، طی مراسمی با حضور کیکاووس ندایی 
معاون منابع انسانی و محمد کارگران مدیر امور ورزش شرکت فوالد هرمزگان، قرارداد 

مهدی کریمیان سرمربی جدید تیم فوتبال فوالد هرمزگان امضا شد.
در این مراسم، معاون منابع انسانی شرکت فوالد هرمزگان طی سخنانی با اشاره به سوابق 
کریمیان در زمان بازیگری و مربی گری، ضمن تشکر از مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان 
به دلیل توجه به ورزش استان هرمزگان در دو سال اخیر، بیان کرد: توجه مدیرعامل فوالد 
هرمزگان در دو سال اخیر به ورزش، هم در رده کارگری و هم استانی، باعث رشد و ارتقای 
ورزش استان در سطح ملی و بین المللی شده است. امیدواریم سرمربی جدید تیم فوتبال 
فوالد هرمزگان با عقد این قرارداد موفق و پیروز باشند و در اعتالی نام و برند فوالد هرمزگان 

و استان هرمزگان تالش کنند.
کریمیان در دوران بازیگری خود، سابقه بازی در تیم های مختلفی چون فجرسپاسی 
کتور تبریز را در کارنامه  و برق شیراز، سپاهان و ذوب آهن اصفهان، استقالل تهران و ترا
دارد و در دی ماه سال 1397 از دنیای فوتبال خداحافظی کرده است. همچنین وی در 
کتور تبریز در جام حذفی  هتریک قهرمانی فوالد مبارکه سپاهان اصفهان و قهرمانی ترا
نقش بسزایی داشت. گفتنی است مهدی کریمیان متولد ششم شهریور سال 1356 
در استان بوشهر است و سابقه صعود به همراه تیم شاهین بندرعامری به لیگ یک 
کشور را در کارنامه دارد و پیش از آن، مربیگری در تیم شاهین شهرداری بوشهر را هم 

تجربه کرده است.

شایان ذکر است در حال حاضر تیم فوالد هرمزگان با کسب چهار برد، چهار مساوی و 
چهار شکست و کسب 16 امتیاز در رتبه چهارم جدول رده بندی گروه اول مسابقات 

لیگ دسته دوم کشور قرار دارد.

سرمربیجدیدتیمفوتبالفوالدهرمزگان:
 نگاه مدیران فوالد هرمزگان صعود فوتبال هرمزگان به قله اصلی است

 ، سرمربی جدید تیم فوتبال فوالد هرمزگان گفت: روی کاغذ با شرایط و اختالف امتیاز
صعود به لیگ یک کار سختی است؛ اما هیچ اتفاقی غیرممکن نیست و با خواست 
کادر فنی و بازیکنان به طور حتم تمامی تالش خود را برای کسب رتبه های باالتر به کار 

خواهیم گرفت.
مهدی کریمیان افزود: از اعتماد مجموعه مدیریت و هیئت مدیره شرکت فوالد هرمزگان 

تشکر می کنم و امیدوارم بتوانم در ادامه فصل جواب اعتماد آن ها را بدهم.
وی با بیان اینکه با یک برنامه ریزی و هدف گذاری هجده ماهه به بندرعباس آمده ام و 
امیدوارم برنامه ها را به گونه ای پیش ببریم که زودتر از آنچه فکرش را می کنیم به سر منزل 
مقصود برسیم، اظهار کرد: با توجه به وضعیت جدولی و اختالف فاحش با تیم های صدر 
جدولی، در نیم فصل،  تقویت بازیکنان و هماهنگی با بازیکنان فعلی یک ضرورت است.

کریمیان با ابراز قدردانی از زحمات کادر فنی و بازیکنان در نیم فصل نخست عنوان 
کرد: با تالش و کوشش و تمرینات شبانه روزی به طور حتم هرچه داریم برای موفقیت 
فوالد هرمزگان به کار خواهیم بست و تا هفته پایانی در کورس صعود به لیگ دسته اول 

خواهیم بود.
سرمربی جدید تیم فوتبال فوالد هرمزگان با بیان اینکه برای فصل آینده به طور حتم با 

برنامه و افق بلند وارد میدان خواهیم شد، خاطرنشان کرد: نگاه مدیران فوالد هرمزگان 
بردن فوتبال هرمزگان به قله اصلی است و بدون شک حق هرمزگان این است که یک تیم 
لیگ برتری داشته باشد. امیدوارم برنامه ها را به سمتی پیش ببریم که عالوه بر دلگرمی 

مدیران فوالد هرمزگان، سبب رشد و ارتقای فوتبال هرمزگان هم باشیم.
وی در پایان با اشاره به اینکه فوالد هرمزگان به واقع مصداق حمایت از ورزش حرفه ای 
و کارگری است، تصریح کرد: برای موفقیت به کمک تمامی مسئوالن و هواداران ورزش 
استان هرمزگان نیازمندیم و من دست هر کسی که نیت و هدفش موفقیت و کمک به 

تیم فوتبال فوالد هرمزگان است، می فشارم.

مهدی کریمیان سرمربی تیم فوتبال فوالد هرمزگان شد
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وسواس در سالمندان

غیرارادی  تکرار  از  است  عبارت  وسواس 
می داند  سالمند  فرد  گرچه  ا ناخوشایند.  افکار 
که این افکار نامناسب و غیرعادی هستند، اما 
نمی تواند از آن ها اجتناب کرده یا آن ها را کنترل 
کند. عالئم عینی وسواس فکری در سالمندان 
مزاحم،  افکار  کنترل  عدم  شک،  از:  عبارت اند 
اوقات  گاهی  فراموشی،   ، تمرکز در  ناتوانی 
بی خوابی، چک کردن مداوم. این عالئم زمانی 
طبیعی تلقی می شوند که فرد مبتال متوجه شود 
که کنترلی بر افکار خود ندارد و افکاری که او را به 
خود مشغول کرده اند به قدری قوی هستند که 
کامًال بر او مسلط شده اند و تأثیر منفی بر عملکرد 

اجتماعی او می گذارند.
   شیوع وسواس در سالمندان

شیوع وسواس در سنین باال تنها 1 درصد است، اما 
الگوی آن با وسواس در سنین پایین متفاوت است. 
بسیاری از سالمندان وسواسی، اغلب ترس از گناه 
و وسواس شستشو دارند. از آنجایی که وسواس از 
گر یک فرد مسن به  سنین پایین شروع می شود، ا
این مشکل مبتال باشد، معموًال باید از قبل به شکل 
خفیف خود را بروز کند. زمانی که این وسواس برای 
اولین بار در یک فرد مسن ظاهر شود، شاید اتفاقی 
در زندگی او رخ داده که غلبه بر آن را برای او سخت 
گهان دچار وسواس شده است. همچنین  کرده و نا
ممکن است فردی در دوران جوانی دچار زوال عقل 
شده باشد؛ اما خیلی جدی نبوده و عالئم آن در پیری 
گر در سنین باال وسواس  ظاهر شده است. به عالوه، ا
را ببینیم، با کمی تحقیق متوجه می شویم که یک 

بیماری جسمی، عامل ایجاد وسواس است.
   انواع وسواس در سالمندان

وسواسدرشستشو: همیشه از کثیف شدن  
می ترسند و مدام دست های خود را می شویند.

وسواس در چک کردن: خانم ها دائمًا چیزهایی 
مانند خاموش بودن گاز یا قفل بودن درها را چک 

می کنند؛ زیرا از خطرات احتمالی آن می ترسند.
ک می ترسند  وسواسشکوتردید: افراد شکا 
گر کاری را کامل و درست انجام ندهند، مجازات  که ا

شوند.
وسواسشمارش:شمارنده ها همیشه نگران نظم  
هستند و حتی ممکن است خرافاتی در مورد اعداد، 

رنگ ها یا نظم های خاص داشته باشند.
وسواساحتکار: احتکارکنندگان از دور انداختن  
اشیا و نیاز دوباره به آن ها می ترسند؛ بنابراین آن ها 
که به  را جمع آوری می کنند  همیشه چیزهایی 
آن ها نیاز ندارند. البته این افراد ممکن است از 
اختالالت دیگری مانند افسردگی، اختالل استرس 
کمبود  پس از سانحه، اعتیاد به خرید، اختالل 
توجه، یش فعالی، گیجی، ضایعات پوستی یا تیک 

هم رنج ببرند.
 مشکالت وسواس برای سالمندان

برای  تواند  می  وسواس  که  مشکالتی  از  یکی 
سالمندان ایجاد کند، این است که وسواس معموًال 
با بیماری های دیگری همراه است. جالب است 
بدانید وسواس در 67 درصد موارد، با افسردگی 
عجین می شود و حتی ممکن است با ترس اجتماعی 
نیز همراه باشد که در این صورت عملکرد فرد مختل 
می شود؛ به گونه ای که گوشه گیرتر می شود و بیرون 
رفتن از خانه برایش مشکل خواهد شد. از سوی 
دیگر، سالمندان بیشتر به وسواس شستشو و ترس از 
گناه مبتال می شوند؛ به گونه ای  که به دنبال وسواس 
فکری با تصور اینکه آلودگی در اطراف وجود دارد، 
مدام در فکر شستشو هستند تا اضطرابشان از این 
طریق کم شود. وسواس ترس از گناه نیز به شکلی بروز 
پیدا می کند که فکرهای وسواس گونه در مورد گناه، 
مدام افراد را آزار می دهد و به صورت جبرانی ممکن 
است مدام در حال عبادت باشند و یا به صورت 
اغراق آمیز صدقه دهند. در حقیقت، با این کارها فرد 

می خواهد احساس گناهش و اضطرابش را کم کند.
 درمان وسواس سالمندان

ِسیر بیماری وسواس، درازمدت است و معموال از 
گر درمان  2۰سالگی شروع می شود و ممکن است ا
نشود، تا سالمندی نیز ادامه پیدا کند؛ ولی در طول 
زمان، عالیم بیماری وسواس کم و زیاد می شود. 
درمان وسواس در سالمندی نیز همانند سایر 
سنین، روان درمانی به کمک دارو درمانی است و 
باتوجه به اینکه وسواس در چه موقعیتی تشدید 
می شود، تکنیک هایی به مبتالیان آموخته می شود 
تا به کمک آن بتوانند اضطرابشان را کم کنند. برای 
مثال، به کمک یک تکنیک رفتاری- شناختی وقتی 
فکر وسواس به سراغشان می آید، مدام این رفتار را 
با خودشان تکرار کنند تا اثرش از بین برود و برایشان 
تکراری شود. ممکن است بسیاری از سالمندان به 
دلیل تفکرات سنتی شان برای درمان وسواس پیش 
پزشک نروند و اطرافیانشان دنبال راهی باشند که 
به آن ها کمک کنند. باید بدانید هیچ گونه کمکی 
نمی توانید به این سالمندان داشته باشید، جز اینکه 
آن ها را تنها نگذارید. حتمًا آن ها را مجاب کنید پیش 
پزشک بروند، چون در سالمندی، توان جسمی افراد 
گر قرار باشد مدام در حال شستشو  کمتر می شود. ا
باشند، هم توانشان کمتر می شود و زودتر به انواع 
بیماری ها مبتال می شوند و هم بیشترین آسیبی 
که می بینند مربوط به پوستشان است. این اتفاق 
خیلی مهم است، چون در سنین سالمندی پوست 
دچار خشکی می شود و با وسواس، خشکی پوست 

بیشتر می گردد.
www.asanism.com:منبع  

  بیش فعالی چیست؟
بیش فعالی یا نقص توجه و تمرکز )ADHD( نوعی اختالل رشد 
عصبی است که در برخی از کودکان و بزرگساالن وجود دارد و 
آن ها را وادار به فعالیت غیرطبیعی و زیاد می کند. به زبان ساده، 
فردی که بیش از اندازه فعالیت های تکانشی و در کنار آن تمرکز 
و توجه بسیار اندکی دارد، به عنوان یک فرد بیش فعال شناخته 
می شود. برقراری ارتباط با کودکان بیش فعال و مدیریت 
رفتارهای آن ها برای والدین و اطرافیان بسیار چالش برانگیز 
است، بنابراین بهتر است راه های برخورد با کودک بیش فعال 

و نحوۀ مراقب و تغذیه در کودکان بیش فعال را بدانید.
  علت بیش فعالی در کودکان

گرچه بیش فعالی از جمله اختالالت شایع در میان کودکان  ا
است، اما دانشمندان تا کنون علت دقیق و قطعی را برای آن 
مطرح نکرده اند. برخی معتقدند که کاهش دوپامین ازجمله 
علت هایی است که به بیش فعالی منجر می شود. این ماده 
یک انتقال دهندۀ عصبی است که در ایجاد پاسخ های عصبی 
نقش زیادی دارد.  از طرف دیگر بعضی از آن ها بر این باورند که 
کستری مغز  علت بیش فعالی کودکان، کم بودن میزان ماده خا
است که در گفتار، عملکرد عضالت، خودکنترلی و تصمیم گیری 

نقش مهمی ایفا می کند.
کی در کودکان بیش فعال   تغذیه و خورا

کودکان بیش فعال موضوع بسیار مهمی است  تغذیه در 
که باید نسبت به آن حساس بود و توجه زیادی به آن کرد. 
علومی که به تغذیه می پردازند همچنان جدید و نوپا هستند 
و راه طوالنی را پیش رو دارند. اما در این مسئله که برخی 
کی ها و نوع تغذیه فرد بر خلق وخو و رفتار او تأثیر  از خورا
می گذارد، هیچ شکی نیست. برای مثال مصرف کافئین میزان 
هوشیاری را افرازش می دهد، مصرف شکالت خلق وخو را تغییر 
می دهد و  مواد الکلی نیز می تواند رفتارهای متفاوتی را در افراد 
گاهی از میزان تأثیرگذاری  بزرگتر به وجود آورد. به همین دلیل، آ
کی ها در رفتار کودکان و بزرگساالن بسیار مهم است.  غذا و خورا
باید این نکته را به یاد داشته باشید که تغییر در رژیم غذایی 
باعث از بین رفتن و درمان بیش فعالی نمی شود، اما می تواند 

در کاهش رفتارهای تکانشی بسیار مؤثر باشد.
کودکان بیش فعال به چه موادغذایی نیاز دارند؟

برای پاسخ دادن به این سؤال می توان به سراغ انواع غذاها 

کی هایی رفت که تا حدودی رفتارها را کنترل کرده و یا  و خورا
آن ها را تعدیل می کنند. ازجمله مهم ترین مواد غذایی مورد 
نیاز برای تغذیه در کودکان بیش فعال می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:
پروتئین 

یکی از مهم ترین نیازها برای تغذیه در کودکان بیش فعال، 
پروتئین است. این مادۀ غذایی مفید می تواند عضله سازی و 
تقویت بافت های بدن را انجام دهد و برای تقویت جسمانی 
مفید باشد. تالش کنید که پروتئین را به جای مصرف گوشت 

زیاد، از طریق لوبیا قرمز و انواع مغزهای طبیعی تأمین کنید.
 چربیهایمفید 

چربی های مفید و سالم نیز از دیگر موارد مهم برای تغذیه 
کودکان بیش فعال است. این چربی ها شامل امگا3  در 
و... می شود که برای کودک بسیار مفید است. انواع ماهی 
سالمون، قزل آال، تخم کتان، گردو، زیتون، دانه ها و مغزها و ... 

منابع بسیار غنی از چربی های مفید هستند.
 کلسیم 

کلسیم هم از دیگر منابع بسیار مهم و مفید در کودکان و به ویژه 
کودکان بیش فعال است که می تواند از نظر رشدی آن ها را در 

مسیر درستی قرار دهد.
  چه موادغذایی برای کودکان بیش فعال مضر است؟

کی های زیادی وجود دارند که کودکان بیش فعال  غذاها و خورا
گرچه به هیچ عنوان نمی توان  باید از مصرف آن ها پرهیز کنند. ا
ادعا کرد که تغذیه در کودکان بیش فعال، علت بروز این اختالل 
در آن هاست؛ اما با حذف برخی غذاها می توان خلق وخو 
را در آن ها کنترل کرد. ازجمله غذاهای مضر برای کودکان 

بیش فعال باید به موارد زیر اشاره کرد:
 قندها 

کی ها و تغذیه در کودکان بیش فعال  قندها از مضرترین خورا
کی ها مانند آبمیوه های آماده، شکالت،  است. بسیاری از خورا
شیرینی ها و... که حاوی مقادیر بسیار زیادی قند هستند، 
برای همۀ کودکان و به ویژه کودکان بیش فعال بسیار مضر 
هستند. شکال ت ها و دیگر مواد غذایی موجب افزایش سطح 
انرژی می شوند و همین مسئله در کودکان بیش فعال آن ها 
گر کودک شما به نوشیدنی های  ج می کند. ا را از کنترل خار
شیرین و... عالقۀ زیادی دارد، می توانید از میوه ها برای او یک 

نوشیدنی بدون قند و مواد نگهدارنده تهیه کنید.

مهم ترین نکات تغذیه در کودکان 
بیش فعال

آموزش

  تبدیل یک ایده به واقعیت، صرف نظر از سرمایه گذاری موردنیاز زمانی و 
پولی، هرگز کار آسانی نیست. درواقع بسیار هم دشوار است. این که آیا شما 
یک کارآفرین یا مدیر اجرایی یک شرکت هستید، برای به اجرا درآوردن و نتیجه 
گرفتن صددرصدی کافی نیست. دادن ایده های سرنوشت ساز، بسیار شبیه 
به تولد یک کودک خواهد بود. شما باید مسئولیت پذیری بسیاری در برابر 
عواقب تصمیم گیری، صرف نظر از شرایط خود داشته باشید. هیچ کس هرگز 
ایدۀ شما یا پویایی های مرتبط با آن را مانند شما نمی شناسد و انجام نمی دهد. 
در این راستا، فقط خود شما هستید که در سفر پرماجرا و پرچالش واقعی کردن 
گاهی پیدا کنید و آموزش  رویاها، نیاز دارید که در مورد خود و توانایی ها بیشتر آ
ببینید. همان طور که گفته های قدیمی این ادعا را تأیید می کنند اگر کاری آسان 

باشد، هرکس آن را انجام می دهد.
بازار رقابت های شدید امروزی به ایده های جالب نیاز دارد که آن ها را به 
واقعیتی کاربردی تبدیل کند. اگر شما در هر یک از این فعالیت ها و رقابت ها 
شرکت نمی کنید، باید هدف خود را دوباره ارزیابی کنید. آنچه را که می خواهید 
و تمایل خود را به آن سمتی که احساس می کنید  موفق تر هستید، ارزیابی کنید. 

هرکس باید بخشی از توسعۀ نوآوری در دنیای شخصی خود باشد.

    چند راهکار برای تبدیل ایده به واقعیت
به منظور تبدیل ایده ها به واقعیت، شما باید شروع به اجرای آن ها بکنید. پس 
از اتمام یک ایده برای حرکت، باید تحقیقاتی دربارۀ بازار هدف انجام دهید، یک 
استراتژی خوب برای شناسایی پیاده کنید. یک طرح کسب وکار شفاهی تهیه 
کنید، فضای مناسب و کارکنان مناسب را مشخص کنید. اول از هرچیز، دقیقًا 
بدانید در حال تالش برای رسیدن به چه هدفی هستید. ایدۀ شما باید نوعی از 
مشکالت را حل و یا در راستای رفع نیازهای الزم و خاص به کار آید. فکر کنید که چه 
مشکل خاصی با ایدۀ شما مرتفع خواهد شد. خود را جای کسانی بگذارید که قرار 

گر شما جای آن ها بودید، روی ایدۀ مطرح شده  است شنوندۀ ایدۀ شما باشند. ا
سرمایه گذاری می کردید؟ یک لحظه از چهارچوب های شخصی خارج شوید و 
فکر کنید که آیا این ایده پول خوبی به دنبال خواهد داشت؟ مهم ترین راهکارهای 

تبدیل ایده به واقعیت عبارتند از:
خودباوریومسئولیتپذیری 

گر به خود ایمان نداشته باشید، نمی توانید دست به اقدام عملی و کارساز بزنید.  ا
مسئولیت پذیری، نیاز به اعتقاد صد درصدی به خود برای برای انجام کار دارد. 
کثر مردم نمی توانند ایده ها را اجرایی کنند، زیرا به چالش های غیرمنتظره ای که  ا
بیشتر از آنچه فکر می کنند می توانند اداره کنند، می اندیشند و به این ترتیب دیگر 
نمی خواهند پاسخگوی مسئولیت ها باشند. در نتیجه اعتقاد به خود را از دست 

می دهند تا در نهایت همه چیز را از طریقی شکست خورده ببینند.
شناساییبازارهدف 

رأی عملیاتی کردن ایده ها و سپس نتیجه گیری مطلوب از آن ها، باید یک تصویر 

روشن از بازار هدف خود داشته باشید؛ آن ها چه مشکالتی دارند که محصول یا 
خدمات شما قرار است، آن را حل کند؟ حاضرند تا چه میزان پول خرج کنند؟ 
کجا زندگی می کنند؟ چقدر آموزش دیده اند؟ از طرفی بازار مصرف را ارزیابی کنید؛ 
 آن ها برای زندگی چه کاری انجام می دهند؟ آیا غالبًا مجرد زندگی می کنند یا یک 
خانواده دارند؟ چه مقدار درآمد ماهیانه دارند؟ کجا و چگونه از محصول شما 
استفاده خواهند کرد؟ یک گروه هدف را برای تمرکز بر آن ها نگه دارید و همانجا 

کار را برای شروع برنامه ریزی تمام کنید.
تولیدیکنمونۀاولازطرحاصلیایده 

قبل از سرمایه گذاری، یک نمونۀ اولیه ایجاد کنید. از ایده ای ساده به سمت یک 
کسب وکار کامل بروید. ساخت یک محصول حداقل قابل قبول یا یک نمونۀ اولیه، 
چشم انداز واضحی از آنچه تولید می کنید نشان می دهد. نمونۀ اولیه می تواند 
یک نمایش یا نمونه ای از محصولی باشد که قصد تولید آن را دارید. هدف این 
است که شما چیزی را تولید کنید که مشتریان بالقوه می توانند آن را ببینند و 
بر مبنای آن، جهت صرف هزینه برای ایده پردازی شما تصمیم بگیرند. شما 
همچنین می توانید بازخورد مردم را دریافت کنید و قبل از اینکه آن را در مرحله 

عملی شدن قرار دهید، محصول خود را تغییر دهید.

ایجاد هیئت مدیره شخصی، تمرکز بر ساخت و طرح اصلی ایده، اقدام عملی و 
حفظ تعادل بین کار و زندگی از دیگر راهکارهایی است که برای تبدیل ایده به 
واقعیت به آن نیاز دارید. اما به یاد داشته باشید، هر ایده ای، توانایی تبدیل 
شدن به یک کسب وکار قابل قبول در واقعیت را ندارد. زمانی که شما مراحل را در 
مسیر درست آن پیش بردید و نتیجه نگرفتید، وقت آن رسیده است که تلفات 
و خسارات خود را کاهش دهید و به پروژه و ایدۀ بعدی فکر کنید. یکی از بهترین 
جنبه های کارآفرینی این است که شما دانش و تجربه را در طول راه به دست آورید.
www.honarezendegi.com:منبع    

تبدیل ایده  به واقعیت

کی های زیادی وجود  غذاها و خورا
دارند که کودکان بیش فعال باید از 
گرچه به  مصرف آن ها پرهیز کنند. ا
هیچ عنوان نمی توان ادعا کرد که 

تغذیه در کودکان بیش فعال، علت 
بروز این اختالل در آن هاست.

محصوالتلبنی 
گرچه محصوالت لبنی برای هر فردی مفید و مقدار معینی  ا
از آن ضروری است، اما استفاده از برخی محصوالت لبنی در 
کودکان بیش فعال و به خصوص مصرف ماست، پریشانی های 
روانی و رفتاری خاصی را به دنبال دارد. بهتر است مصرف این 
مواد غذایی را کاهش دهید و به جای شیر حیوانی از شیر سویا 

برای این کودکان استفاده کنید.
غذاهایسرخکردنی 

کودکان بیش فعال باید به قطع مصرف  برای تغذیه در 
خ کردنی  خ کردنی نیز توجه کنید. غذاهای سر غذاهای سر
حجم زیادی از کالری غیرمفید و در اصطالح تهی را به بدن 

وارد می کنند و برای این کودکان بسیار مضر هستند.
کیغذا رنگخورا 

شاید کمی عجیب باشد، اما رنگ غذاها میزان فعالیت در 
افراد را به شدت باال می برد و این مورد برای کودکانی با اختالل 
بیش فعالی بسیار مهم است. پفک و اسنک، انواع پاستیل 
گی را در  کی های رنگ دار و فست فودها و... این ویژ و خورا

خود دارند.
بستنی 

، یکی از مهم ترین موادی  کازئین یا پروتئین مخصوص شیر
است که برای تغذیه در کودکان بیش فعال باید به آن توجه 
کرد. وجود این ماده در بستنی می تواند میزان رفتارهای 
بیش فعاالنه را به شدت باال ببرد. بنابراین باید از مصرف 

بستنی در این کودکان جلوگیری کرد.
نوشیدنیهایانرژیزا 

کودکان و نوجوانان بیش فعال، به طور طبیعی انرژی باالیی 
دارند. مصرف نوشیدنی های انرژی زا میزان این انرژی و 
فعالیت را افزایش می دهد و مشکالت رفتاری آن ها را شدت 

می بخشد.
   سخن آخر

بیش فعالی اختاللی است که باید درمان و به درستی کنترل 
که این اختالل به طور  کرد  گرچه نمی توان ادعا  شود. ا
کامل قابل درمان است، اما راهکارهای بسیار مفیدی برای 
آن وجود دارد که می تواند در کاهش عالئم و نشانه های 
بیش فعالی مفید باشد. در این میان توجه به تغذیه در 
کودکان بیش فعال، اهمیت بسیاری دارد و باید با حساسیت 
کرد. در موارد بسیاری  روی این موضوع، با آن برخورد 
پس از روان درمانی و تشخیص اختالل بیش فعالی توسط 
می شود.  احساس  نیز  دارودرمانی  ضرورت  متخصص، 
تشخیص و تجویز دارو باید فقط توسط روانپزشک متخصص 
انجام گیرد تا به مرور زمان این اختالل کنترل شود و عالئم آن 

به حداقل برسد.
www.ofoghsalamat.com:منبع    
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آیا تابه حال با اصطالح ورق دریایی مواجه شده اید؟ 
چرا به این ورق ها، دریایی گفته می شود؟ کاربرد این ورق ها 
چیست و چگونه می توان آن ها را تهیه کرد؟ آیا این ورق 
همان ورق آهن است؟ دریاها همیشه برای بشر اسرارآمیز 
و کارآمد بوده اند. یکی از اصلی ترین روش های حمل ونقل 
و جابجایی کاال که از دیرباز موردتوجه بشر بوده است، از 
، باید تمامی ابزارها و شرایط  طریق دریاست. بدین منظور
ازجمله کشتی ها، یدک کش ها، قایق ها، اسکله مناسب برای 
پهلوگیری کشتی و ... محیا باشد. همچنین استخراج نفت از 
دریا نیز نیازمند سکوهای نفتی و نیز لوله های انتقال است 
که باید از مشخصات ویژه ای برخوردار باشند. تمامی موارد 
یادشده نیازمند استفاده از موادی با استحکام و مقاومت به 
خوردگی باال هستند تا هم ایمنی این تجهیزات حفظ شود و 
هم در برابر قدرت خورندگی آب شور دریا مقاومت کنند. 
ورق های دریایی همان متریال واجد شرایط برای چنین 

کاربردهایی است.
  ورق دریایی چیست؟

ورق دریایی نوعی ورق نورد گرم است که از قابلیت جوش پذیری 
بسیار خوب، مقاومت در برابر خوردگی عالی و استحکام باال 
برخوردار است. به همین دلیل، برای کاربردهایی در تماس با 
آب شور دریا هستند بسیار مناسب است. این ورق از نظر شکل 
ظاهری شبیه به ورق سیاه است، اما دارای رنگ روشن تری 

بوده و قیمت آن نیز کمی از ورق سیاه ارزان تر است.
مقاومت بسیار خوب در برابر رطوبت و عوامل خورنده ازجمله 
آب شور دریا، تولید در ضخامت های پایین بین 2 تا 6 میلی متر 

و نسبت استحکام به وزن، قابلت جوش پذیری بسیارخوب، 
کاهش هزینه های ساخت قطعات با این نوع ورق  ها، ازجمله 
مزایای مهم ورق دریایی هستند. براساس استانداردهای 
موجود، گریدهای ورق دریایی به سه گروه  LR-A ، GL-A و 

A36  تقسیم می شوند:
GL-Aگرید

کیفیت ترین نوع ورق دریایی است که به صورت  این ورق، با
انحصاری برای صنایع کشتی سازی و ساخت زیردریایی 
تولید می شود. این ورق دارای استحکام کششی 4۰۰ الی 
52۰ مگاپاسکال بوده و استحکام تسلیم آن در حدود 235 
مگاپاسکال است. مقاومت بسیار خوب در برابر آب شور دریا 
سبب استفاده از این نوع ورق در کاربردهای مذکور شده است. 
اصلی ترین تولیدکنندگان این نوع ورق دریایی کشورهای 

آمریکا، روسیه و اوکراین هستند.
LR-Aگرید

این ورق نیز مانند گرید GL-A بوده و محدودۀ خواص آن ها 
مشابه یکدیگر است. ورق LR-A خود به سه دسته تقسیم 

می شود.
A36گرید

این نوع ورق پرکاربردترین گرید ورق دریایی است که در بازار 
به ورق A36 یا فوالد A36 نیز معروف است. این ورق مطابق 
استاندارد ASTM تولید می شود. عبارت A36 بر اساس 
استاندارد ASTM به آهنی یا فوالدی بودن ورق حرف )A( و 
نیز حداقل استحکام تسلیم KSi36 یا 25۰ مگاپاسکال اشاره 
دارد. این ورق به دلیل برخورداری از میزان کربن کمتر در ترکیب 

شیمیایی خود، نسبت به دیگر گریدها از قابلیت جوشکاری 
بسیار بهتری برخوردار است.

  کاربرد ورق دریایی
انواع این ورق ها در کاربردهایی که با آب دریا و یا به طورکلی 
رطوبت سروکار دارند، مورداستفاده قرار می گیرند. در چنین 
موقعیت هایی، عالوه بر مقاومت به خوردگی، به استحکام باال 
و نیز قابلیت جوشکاری خوب نیاز است تا اجزا کارایی مطلوبی 
داشته باشند. ضمن اینکه، وزن همیشه یک عامل کلیدی 
محسوب می شود و کشتی ها، زیردریایی ها و یدک کش هایی 
که با این نوع ورق تولید می شوند، به دلیل وزن کمتر آن ها، 
سوخت کمتری نیز مصرف می کنند. از مهم ترین کاربردهای 
ورق دریایی می توان به ساخت شناورهای چندمنظوره، 
ساخت انواع کشتی، یدک کش ها، زیردریایی ها، فانوس های 
دریایی، سکوهای نفتی و اسکله ها و تولید لوله های انتقال آب، 
نفت و گاز از دریا به خشکی، پمپ های حفاری نفتی دریایی، 

لندینگ گراف اشاره کرد.
  فرایند تولید ورق دریایی

برای تولید ورق دریایی از انواع کورۀ ذوب فلزات، همچون 
 )EAF( و کورۀ قوس الکتریکی )BOF( کسیژن قلیایی کوره ا
استفاده می شود. پس از تولید فوالد در این کوره ها، در ابتدا 
کسیدزدایی شده و میزان منگنز در آن ها یکسان سازی  ا
می شود. پس ازآن با انجام کنترل کیفی اولیه، این محصول 
به خط نورد فرستاده می شود و با انجام نورد گرم، ورق دریایی 
تولید می شود. کنترل سایز و ابعاد و کنترل کیفی نهایی آخرین 
مرحله از تولید این محصول است. چنانچه کارخانه موردنظر 

خود تولیدکننده محصول پایه این ورق ها نباشد، آن را از 
تولیدکننده خریداری کرده و پس از انجام تست های الزم، وارد 
خط تولید می کند. پس از انجام نورد و کنترل کیفی، ورق ها در 
ابعاد و سایز مشخص برش زده می شوند یا به صورت کویل 

روانه بازار می شود.
  تولیدکنندگان ورق دریایی

ورق های دریایی در بازار ایران شامل ورق های تولیدی توسط 
تولیدکنندگان داخلی و نیز ورق های وارداتی هستند. بااینکه 
این ورق ها به طورکلی کیفیت مطلوبی دارند، اما تولیدکنندگان 
آمریکایی، روس و اوکراینی در تولید این محصوالت رقابت 
حساس تری دارند. مهم ترین تولیدکنندگان ورق دریایی در 
کسین  ایران و جهان عبارتند از: فوالد مبارکه اصفهان، فوالد ا
خوزستان، اورال استیل روسیه، ایلیچ اوکراین، دوفرکو بلژیک، 

هیوندای کره و دانکوک کره.
  جمع بندی

  A36 و LR-A ، GL-A  ورق های دریایی در سه گروه گرید
خواصی ازجمله استحکام مناسب، مقاومت به خوردگی بسیار 
خوب و جوش پذیری مطلوب در مواردی مانند ساخت کشتی، 
یدک کش، زیردریایی، اسکله و سکوهای نفتی، فانوس دریایی، 
لوله های انتقال آب و نفت و گاز از دریا به خشکی و غیره کاربرد 
دارند. این ورق ها بسیار شبیه به ورق سیاه هستند، اما رنگ 
روشن تری دارند و قیمت آن ها نیز مقداری از ورق سیاه ارزان تر 
کسین اهواز از مهم ترین  است. فوالد مبارکه اصفهان و فوالد ا

تولیدکنندگان ورق دریایی در ایران به شمار می روند.
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انواع گریدهای ورق دریایی

  واقعیت افزوده )AR( چیست؟
واقعیت افزوده)Augmented Reality(  فناوری است که با 
قرار دادن عناصر مجازی در کنار اشیاء واقعی موجود در 
محیط، سعی می کند تا ما به درک درست تر و کامل تری از 
محیط اطراف خود برسیم. این عناصر مجازی از طریق 
دریافت و پردازش اطالعات ورودی مثل صدا، تصویر و 
داده  های موقعیت مکانی به دست می آیند. ایدۀ اولیه این 
فناوری اولین بار در سال 199۰ توسط توماس کادل کارمند 
، فرض کنید از طریق  بوئینگ مطرح شد. برای درک آسان تر
دوربین تلفن هوشمندتان به یک شیء خارجی مانند 
، بیلبوردهای  کاتالوگ یک محصول، یک ساختمان، پوستر
گهان تصویر متحرک  تبلیغاتی شهری و … نگاه می کنید؛ نا
می شود، اطالعاتی راجع به آن در صفحه ظاهر می شود، 
اشیاء سه بعدی می شوند و ویدئویی اجرا می شود. در 
اینجا واقعیت افزوده به کمک شما می آید تا تعامل بهتری 
با محیط اطراف خود برقرار کنید. به عبارت دیگر در این 
پدیده، تصویر سه بعدی یا اطالعاتی به صورت متن یا تصویر 
روی تصویر زنده ای که از طریق دوربین موبایل یا تبلت در 

حال نمایش است، نشان داده می شود. 
 ویژگی های فناوری واقعیت افزوده

 در واقعیت افزوده، عناصر مجازی باید بتوانند به سرعت و 
به طور هوشمند با دنیای واقعی ترکیب و تلفیق شوند و الزم 

است تا از نمایشگرهای مخصوصی استفاده شود.
 برقراری یک همبستگی مناسب براساس رابطه هندسی 
میان اجزای واقعی و عناصر مجازی، از اساسی ترین عوامل 

است. 
با عناصر مجازی  بتواند  باید  کاربر  فناوری،  این  در   
تولید شده، ارتباط بالفاصله برقرار کند و عناصر مجازی هم 
باید براساس حرکات و تغییر وضعیت کاربر به سرعت تغییر 

وضعیت دهند.
درواقع واقعیت افزوده نسخه پیشرفته تر و کامل تری از 
دنیای فیزیکی واقعی اطراف ما است. در این دنیای مجازی 
سه بعدی، معموًال چیزی کم نمی شود، بلکه فقط عناصری 
توسط کامپیوتر ساخته و به دنیای واقعی موجود اضافه 
می شوند. این فناوری با محدودیت هایی روبه رو است که 
گیر  باعث شده سرعت توسعه آن آهسته باشد و هنوز فرا

نشده باشد.
 کاربردهای واقعیت افزوده

امروزه از فناوری واقعیت افزوده در زمینه های مختلفی 
گرچه هنوز استفاده از این فناوری  استفاده می شود. ا
همه گیر نشده اما باتوجه به جذابیت و کاربردی که دارد 
گیر می شود. در  حتمًا در آیندۀ  نزدیک استفاده از آن فرا

ادامه به برخی از کاربردهای آن اشاره می کنیم:
کاربردواقعیتافزودهدرپزشکی 

از واقعیت افزوه در پزشکی برای بهره برداری از تجهیزات 
پزشکی مانند MRI و همچنین انجام عمل های جراحی 
استفاده می شود. شاید بتوان گفت که بزرگ ترین کاربردی 
که این تکنولوژی در زمینه پزشکی دارد، امکان استفاده از آن 
در انجام عمل های جراحی پرخطر است. در این عمل ها با 
شبیه سازی های سه بعدی، کمک قابل توجهی به پزشکان 
می شود. به همین دلیل با استفاده از واقعیت افزوده در 
عمل های جراحی امنیت خاطر بیمار بیشتر می شود و 
پزشک هم اطمینان بیشتری برای رسیدن به نتیجه بهتر 
بدست  می آورد. از طرف دیگر در زمینۀ آموزش پزشکی، 
به علت حساسیت های امنیتی، مسائل مالی، مسافت و 
خطرات حوزه بیماری، امکان آموزش در محیط های واقعی 
وجود ندارد. عالوه بر این آموزش پزشکی نیازمند دقت 
باالیی است که ورود فناوری واقعیت افزوده در این رشته 

این مورد مهم را فراهم می کند.
آموزش کاربردواقعیتافزودهدر 

و  هوشمند  گوشی های  از  کودکان  استفاده  باتوجه به 
فناوری های به روز از سنین پایین، می توان نتیجه گرفت که 
استفاده از روش های قدیمی برای آموزش، باعث خستگی 
و کسالت آن ها می شود. کودکانی که با جدیدترین فناوری ها 
گیری تحصیل به شیوه  آشنا شده اند، انگیزه ای برای فرا
سنتی و گذشته ندارند. واقعیت افزوده در این زمینه ورود 
کرده و با تولید محصوالتی در این زمینه به کمک معلمان و 

دانش آموزان آمده  است.
بازیوسرگرمی کاربردواقعیتافزودهدر 

شرکت های معروف در زمینه ساخت بازی های کامپیوتری از 
واقعیت افزوده برای ساخت بازی های جدید خود استفاده 
کرده اند. با استفاده از کارت واقعیت افزوده در کنسول های 

بازی، امکان اجرای این گونه بازی ها با استفاده از دوربین 
مخصوص این کار فراهم می شود. عالوه بر این، بازی هایی 
که بر پایه این تکنولوژی ساخته می شوند، به مراتب ارزان تر 

از بازی های واقعیت مجازی هستند.
کاربردواقعیتافزودهدرمعماریوطراحیداخلی 

معمار  یک  معماری،  در  فناوری  این  ورود  از  قبل  تا 
نمی توانست طراحی خود را در محیط واقعی تجربه کند و 
آن را به دیگران نشان دهد. همین طور در طراحی داخلی  
نیز این موضوع وجود داشت و تنها طراحان با نماهای 
ح اصلی را  کامپیوتری می توانستند طرحی نزدیک به طر
نشان دهند. با استفاده از فناوری واقعیت افزوده در این 
رشته ها، این مشکالت برطرف و تا حد زیادی در استفاده 
از زمان، پول و نیروی کار ماهر صرفه جویی شده  است. 
ح ها را سریع و ارزان در مقیاس واقعی در  واقعیت افزوده طر
، طراح و سایر کاربران قرار می دهد تا آن ها دید  اختیار معمار

کامل و دقیقی از طراحی داشته باشند. 
گردشگری کاربردواقعیتافزودهدر 

این فناوری در صنعت گرشگری هم ورود کرده  و موجب 
توسعه این صنعت شده است. سازوکار واقعیت افزوده 
که قبل از خرید بلیت به  گردشگری این چنین است  در 
گردشگران کمک می کند تا با بررسی و مشاهده مقاصد مورد 
نظرشان بهترین آن را پیدا کنند. این عامل موجب می شود 
تا ریسک سفر به مقصدی که به آن عالقه چندانی ندارند، 
کن تاریخی و  کاهش  پیدا کند. همچنین در بازدید از اما
گردشگری استفاده از این تکنولوژی به مسافران این امکان 
را می دهند تا اطالعاتی درباره آن مکان به دست بیاورند، 
بتوانند در زمان سفر کنند و برای مدتی در آن دوران تاریخی 
که متعلق به آن بنای تاریخی است زندگی کنند و تاحدی با 

وقایع و اتفاقات آن زمان روبه رو شوند.

تجارت  هچون  دیگری  زمینه های  در  افزوده  واقعیت 
ناوبری،  و  حمل ونقل  نگهداری،  و  تعمیر   ، کسب وکار و 
تبلیغ و بازاریابی و... کاربرد دارد و با گذشت زمان و رفع 

گیرتر خواهد شد. محدودیت ها، روزبه روز در جهان فرا
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واقعیت افزوده؛ خلق دنیایی سه بعدی
اپلیکیشن های بدنسازی 

ایرانی

   بدنسازی یکی از ورزش های پرطرفدار در بین 
افراد جامعه به ویژه نسل جوان است. همه گیری 
بیماری کرونا و باالرفتن هزینه  سالن های بدنسازی 
باعث شده است که افراد به انجام تمرین ها در خانه 
گر شما بتوانید بهترین اپلیکیشن  تمایل پیدا کنند. ا
بدنسازی را پیدا کنید؛ می توانید تمرین های خود 
را به صورت اصولی انجام دهید؛ انتخاب بهترین 
اپلیکیشن  بدنسازی می تواند کار سختی باشد؛ چراکه 
تعداد این برنامه ها بسیار زیاد است. جست وجو 
در میان اپلیکیشن های بدنسازی بیشتر شما را در 
انتخاب ها غرق می کند. در انتخاب بهترین اپلیکیشن 
بدنسازی باید چند نکته ضروری مانند تنوع تمرین، 
تجهیزات مورد نیاز و قابلیت پیشرفت را در نظر 
داشته باشید. در مقابل اپلیکیشن های خارجی، 
شرکت های ایرانی هم برنامه های کاربردی خود را 
عرضه کرده اند. چندین اپلیکیشن ایرانی وجود دارند 

که در اینجا به پنج مورد از آن ها اشاره کنیم:

   اپلیکیشن ورزش در خانه 
این برنامه بهترین اپلیکیشن بدنسازی ایرانی است 
که به تقویت عضالت شکم، بازو، ران و سینه شما 
کمک می کند. طراحی همه این تمرینات از سوی 
کارشناسان صورت گرفته است.  برنامه های تمرینی 
که در این اپلیکیشن وجود دارد به هیچ وسیله ای 
نیاز ندارد و در نتیجه نیازی به رفتن به باشگاه 
نیست. اپلیکیشن ورزش در خانه؛ برای گرم کردن، 
حرکات کششی را ارائه می کند و برای ساخت عضالت 
شما برنامه غذایی را پیشنهاد می دهد، وضعیت 
کاهش وزن شما را به صورت نمودار نشان می دهد 
و همچنین دارای فیلم های آموزشی برای انجام 

تمرین ها است. 
    اپلیکیشن فیتنس کار

ایرانی  اپلیکیشن بدنسازی  فیتنس کار هم یک 
است که تعداد زیادی تمرین ورزشی را در اختیار 
شما قرار می دهد. این برنامه دارای یک بانک 
شامل 14۰۰ تمرین است که به صورت کامًال رایگان 
در اختیار کاربران قرار می گیرد. این تمرین ها در سه 
سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته تنظیم شده اند 
و کاربر قبل از شروع کار باید سطح خود را تعیین کند. 
فیتنس کار تمرین های مختلفی را برای بخش مختلف 
بدن شامل بازو، شکم، سینه و پا در اختیار افراد قرار 
می  دهد. این اپلیکیشن یک مجلۀ ورزشی نیز دارد. 
، سعی شده تا تمام نکاتی که  در مجلۀ فیتنس کار
برای رسیدن به بدنی سالم و زیبا الزم است را به افراد 
آموزش بدهند. در این مجله، روزانه مطالب جدیدی 
بارگذاری می شود که همه با خواندن آن می توانند 

نکات مفیدی را یاد بگیرند. 
    اپلیکیشن مانکن

این برنامه، کاربر را جهت رسیدن به اندام مناسب 
کمک می کند. مانکن تمرین های ورزشی کاربر را برای 
دستیابی به اهداف تناسب اندام پیشنهاد می دهد 
و همچنین به شما برای رسیدن وزن مناسب کمک 
گی های بسیار خوبی ازجمله  می کند. مانکن ویژ
ثبت مقدار چربی بدن، آنالیز وزن و شاخص توده 
بدن را دارد و آن ها را به صورت نمودارهای هفتگی 
نمایش خواهد داد. تمرینات مبتدی تا حرفه ای در 
بخش برنامه و تمرینات ورزشی به تفکیک نواحی 
بدن و نوع تمرین از دیگر قابلیت های مانکن است. 
با کمک این بخش می توانید ورزش روزانۀ خود را 
طبق تصاویر متحرک و راهنمای صوتی انجام دهید، 
کالری سوزانده شده در ورزش  همچنین مقدار 
به صورت خودکار در کالری های سوزانده شدۀ شما 

ثبت خواهد شد. 
    اپلیکیشن جیم

جیم یکی دیگر از اپلیکشن های بدنسازی ایرانی 
است. اپلیکیشن جیم، به شما این امکان را می دهد 
که با بهترین مربی های ایران، کالس ورزشی داشته 
باشید. این کالس ها در سطوح مختلف، از مبتدی به 
پیشرفته، به شما امکان می دهد بدون اینکه از خانه 
ج شوید و ساعت ها در ترافیک بمانید ورزش  خار
کنید؛ بنابراین برای انجام تمرین در خانه بسیار عالی 
است. به کمک از این برنامه می توانید بدون نیاز به 
تجهیزات خاصی از تمرین ها استفاده کنید. جیم، 
تمریناتی را برای بیشتر رشته های ورزشی ارائه می کند 
و ازنظر زمانی، محدودیتی ندارد و هر وقت بخواهید 

می توانید از تمرین های آن استفاده کنید.
    اپلیکیشن روفرم

روفرم یک اپلیکیشن کامل برای ورزش و تناسب اندام 
در خانه است. این برنامه دارای بیش از 3۰۰ تمرین 
در دسته های مختلف است. نحوه انجام درست 
هر تمرین به صورت تصویری و تشریحی آورده شده 
است تا کاربر حرکت ها را به صورت صحیح انجام دهد. 
عالوه بر این، شما می توانید تمرین های خود را هم به 
برنامه اضافه کنید. در بخش برنامه ها، شما می توانید 
از برنامه های پیش فرض اپلیکیشن استفاده کنید؛ 
گر این برنامه  مناسب شما نبود، می توانید برنامه   ا
اختصاصی خود را اضافه کنید. با روفرم می توانید 
معیارهای مختلف مانند وزن، دور بازو، دور ران و … 
را اندازه گیری کنید و در بخش نتایج پیشرفت خود 
را ببینید. این برنامه قابلیت محاسبه های تناسب 
اندام مانند میزان چربی) BFF(، میزان انرژی موردنیاز 
روزانه )BMR(، شاخص تودۀ بدن )BMI( و... را دارد. 
همچنین در اپلیکیشن روفرم، ویدیوهای بدنسازی 

وجود دارد که می توانید از آن ها استفاده کنید.
www.mag.cafebazaar.ir:منبع  

اپلیکیشن  

تکنولوژی فوالد

در واقعیت افزوده، عناصر 
مجازی باید بتوانند به سرعت و 
به طور هوشمند با دنیای واقعی 

ترکیب و تلفیق شوند و الزم است 
تا از نمایشگرهای مخصوصی 

استفاده شود.
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تا  کوروش  از  ایرانی؛  »سرداران  کتاب  اول  جلد   
سلیمانی« به قلم محمدباقر رجبی دوانی، از سوی شرکت 

چاپ و نشر بین الملل منتشر و روانۀ بازار شد.
سرزمین وسیع ایران به واسطۀ موقعیت خاص خود، در 
طول سده ها و هزاره های گذشته، مورد هجوم مهاجمان 
بزرگ و کوچکی قرار داشته است که موجب ویرانی های 
، چنگیزخان و عثمانیان  عظیمی چون حمله های اسکندر
به این کشور گردیده اند و صدمات و لطمات جبران ناپذیری 
به فرهنگ و تمدن و مآثر ملی وارد آورده اند. اما نکتۀ شگرف 
و قابل تأمل این است که در همان حالی که پادشاهان بزرگی 
در برابر مهاجمان، شکست های سختی متحمل می شدند 
و سلسله های پادشاهی سقوط می کرد و سرزمین ایران، 
آماج تاخت وتاز قرار می گرفت، مردان گمنامی به دفاع از 
ک اجدادی خویش قد علم کرده ا ند و بار دیگر مجد و  آب وخا
عظمت گذشته را به این سرزمین بازگردانده اند و تا پای جان 
از آن دفاع کرده اند. بازشناسی انگیزه ها، زندگی و خدمات 
این مـردان نامدار که استقالل سیاسی، فرهنگی و دینی 
کشور منوط به همت آنان بوده، نویسنده را بر آن داشت تا 
به معرفی برخی از چهره های تاریخی ایران زمین و گروهی از 
رزمندگان و مدافعان برجسته و گمنام نظام اسالمی بپردازد.

کتاب »سرداران ایرانی؛ از کوروش تا سلیمانی« در چهار 
بخش: 1( ایران باستان، 2( ایران پس از اسالم، 3( ایران 

بعد از انقالب اسالمی و 4( جمهوری اسالمی ایران و پدیدۀ 
داعش، نوشته شده است. ترتیب زندگی نامه های بخش 
اول و دوم، برحسب توالی تاریخی و بخش سوم و چهارم، 
به ترتیِب حروف الفبای نام خانوادگی است. در این کتاب، 
، به صورت کوتاه  سعی شده تا به زندگی نامه شهدای بزرگوار
و مختصر ولی جامع و مفید پرداخته شود و از مطالب 
امکان،  حد  تا  و  باشد  دور  به  کم اهمیت  و  حاشیه ای 
سرگذشت رزمندگانی که کمتر در مقاالت و کتاب ها از آنان 

نامی برده شده است گنجانده شود.
نویسنده در ابتدای کتاب یادآور شده است: »مبارزات 
چهره هایی از بزرگان و دالوران تاریخ کشورمان، از قبیل 
پادشاهان، امیران و سرداران، هرچند به معنی تأیید کامل 
عملکرد آنان نیست، اما به سبب مقابله افتخارآمیز آنها 
با دشمن و حفظ کشور از لوث وجود بیگانگان در مواقع 

بحرانی و خطرآفرین، بیان شده است.
کوروش تا سلیمانی«، در  جلد اول »سرداران ایرانی؛ از 
367 صفحه و با شمارگان 1۰۰۰ نسخه از سوی شرکت چاپ 
و نشر بین الملل منتشر شده است. در این جلد به بیان 
رشادت های سرداران بزرگ از ایران باستان تا قبل از انقالب 
اسالمی اختصاص یافته و به شرح سرگذشت این سرداران از 
کوروش هخامنشی تا بی بی مریم بختیاری پرداخته است. 

www.ibna.ir:منبع 

نویسنده:
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سردارانایرانی؛
ازکوروشتاسلیمانی

 سامانه ارتباطی
      Email:info@hosco.ir

www.hosco.ir  :وب سایت اینترنتی

شماره سامانه پیامک :  20001 و 20002 hormozgan.steel.company:گرام اینستا

https://t.me/hormozgansteel :تلگرام   Aparat.com/hosco.ir

معرفی کتاب

معرفی فیلم

تنگۀ چاهکوه قشم

 جزیره زیبای قشم اولین ژئوپارک خاورمیانه محسوب می شود 
و سفر به آن افراد را با خارق العاده ترین مناظر روبه رو می کند. تنگۀ 
چاهکوه یک جاذبه طبیعی و منحصربه فرد است که در قلب جزیره 

قشم قرار گرفته است.

تنگۀ چاهکوه از عجایب هفتگاه قشم است و یکی از سایت های اصلی 
ژئوپارک قشم محسوب می شود. این تنگه در بخش غربی سواحل شمالی 
جزیره قشم و در قسمت مرکزی ژئوپارک قرار دارد. تنگۀ چاهکوه جاذبه ای 
طبیعی و خارق العاده در منطقه ای به نام شهاب است که در 7۰ کیلومتری 

قشم و نزدیک به روستای چاهوی شرقی واقع شده است.
تنگۀ چاهکوه، زیبا و منحصربه فرد و هنر طبیعت است. فضای دره 
متفاوت و عجیب به نظر می رسد و دست خط طبیعت در این نقطه از 
زمین جور دیگری است. در تنگه، صخره هایی با عمق صد متر با ظاهر 
عجیب قد علم می کنند و نا خواسته بیننده را مجذوب عظمت خود 
خواهند کرد. اشکال شگفت انگیز و بی زاویه سنگ ها در تنگه چاهکوه، 
همگان را مبهوت و قدرت طبیعت می کنند. سنگ ها در دره چنان صاف 
و صیقلی هستند که گویی با ابر و اسفنج ساخته شده اند. فرآیندهای 
طبیعی دست به دست هم داده اند و طی میلیون ها سال، این اثر هنری 
منحصربه فرد را ساخته و پرداخته اند. این تنگه دارای صخره هایی است 
که در طول زمان به طور شگفت انگیزی فرسایش یافته  و ظاهری به 
خود گرفته اند که تنها در چند نقطه محدود جهان می توان شبیه آن را 
مشاهده کرد. صخره های آهکی این منطقه با وزش بادهای تند و جاری 
شدن آب، طی میلیون ها سال، ظاهر کنونی خود را به دست آورده است.

در ورودی تنگه چاهکوه تندیسی طبیعی وجود دارد که به »سه سر 
نگهبان« شهرت یافته است. بعد از تندیس چهار چاه وجود دارد که 
کنان اطراف تنگه است. تنگه چاهکوه،  محلی برای ذخیرۀ آب شیرین سا
از صدها سال پیش به عنوان مهم ترین منبع تأمین آب شیرین برای 
کنان اطراف خود بوده است. این منطقه از نظر بومیان منطقه  جزیره و سا
مقدس است و به عنوان دره مقدس شناخته می شود. دلیل این باور به 
گذشته های دور بازمی گردد؛ زمانی که بومیان منطقه از آبی که در چاه ها و 
چاله های آن جمع می شد، برای شفای بیماران خود استفاده می کردند.
نام تنگۀ چاهکوه از ترکیب دو بخش »چاه« و »کوه« تشکیل شده است 
که به کابرد تنگه به خصوص در گذشته بازمی گردد. چاه ها و حفره های 
طبیعی شکل گرفته در دل دیواره و کف تنگه، یکی از دالیل این نامگذاری 
بوده اند. دلیل دیگر و شاید اصلی این نامگذاری وجود چهار حلقه چاه 
کنان روستاهای نزدیک تنگۀ  در نقطۀ شروع تنگه است که توسط سا
چاهکوه حفر شده اند و امکان ذخیرۀ آب شیرین و نزوالت جوی را در 
طول سال فراهم می کنند. این چاه ها به عنوان منبعی برای ذخیره آب 
شیرین برای تابستان قلمداد می شوند و آب های جاری و باران در آن ها 

باقی می مانند.
در مسیر تنگه چاهکوه کانال باریک جوی مانندی وجود دارد که آب را 
به داخل چاه ها هدایت می کند. این کانال ها و چاه ها از قدمت 4۰۰ ساله 
برخوردارند. غالب اوقات یک نگهبان بر سر  چاه های تنگه چاهکوه 
حضور دارد و با خوش رویی برای کسانی که آب طلب کنند، از چاه آب 

می کشد.
دلیل اصلی شکل گیری تنگۀ چاهکوه و دره های مشابه آن، شکستگی 
ایجاد شده در یک طاقدیس بزرگ است. طاقدیس ها چین خوردگی های 
طاق مانند زمین هستند که در ایجاد جاذبه های دیگر قشم، همچون 
گنبد نمکی و غار نمکدان نیز تأثیر داشته اند. نیروهای طبیعی زمین 
سبب شده اند تا یک گسل، کوه سنگی یک پارچه را به صورت ضربدری 
برش دهد و چهار تنگه ایجاد کند. تنگۀ چاهکوه و آنچه در آن به چشم 
می خورد، نتیجۀ سال های طوالنی فرسایش به وسیله باد، آب باران، 

بارش های سیل آسا و شدید و نور آفتاب است.
پوشش گیاهی منطقه چاهکوه نیز درخت و درختچه است که با آب و 
هوای بیابانی و استوایی منطقه سازگار هستند. با اینکه تنگه چاهکوه 
مسیر آب است؛ اما به جز مقدار کمی علف و خار بیابانی محدود، درون 
تنگه پوشش گیاهی خاصی وجود ندارد. چاه های طبیعی موجود 
در منطقه سبب شده اند که 16 گونه جانور و پرنده در آن زندگی کنند. 
زیستگاه نوعی غزال، از گونه های ارزشمند حیوانی، در این منطقه است.
www.kojaro.com:منبع 

مناسبت

بازی و سرگرمی

حضرت پس از شهادت مظلومانه و غریبانه 
ثامن الحجج)ع( در سن نه سالگی به امامت 
رسید و از این حیث جوان ترین امام معصوم 
به شمار می رود. به امامت رسیدن حضرت در 
این سن وسال که البته خواست و تقدیر الهی بود، 
باعث شد که حتی برخی شیعیان نیز در امامت 
ایشان شک و تردید به خود راه دهند و چه بسا 
همین افراد تحت تأثیر القائات دستگاه بنی عباس 

و دشمنان اهل بیت)ع( نیز قرار گرفتند.
دوران زندگانی حضرت جواد االئمه)ع( یکی از 
دوران پرخفقان از حیث سیاسی بود و در همین 
ایام، انواع گروه های تفرقه انگیز ظهور و بروز یافتند. 
ضعیف شدن شیعیان از نظر سیاسی و اجتماعی 
و قوت گرفتن خلفای عباسی و همچنین شیوع 
مسئله ترجمه از آثار اندیشمندان یونانی از 

دیگر شرایط آن زمان بود. در چنین اوضاع و 
احوالی، امام نهم قبل از هرچیز برای راسخ تر 
کردن اعتقاد شیعیان و محبان از یک سو و نیز 
پاسخ به شبهات القایی در جامعه از سوی دیگر، 
جایگاه امامت را در بین مردم تثبیت می کرد 
و به سؤاالت و شبهات آن ها درباره امامت و 
والیت به خوبی پاسخ می داد. آن بزرگوار به طور 
خاص در جلسات پرسش و پاسخ با فرقه های 
نوظهور به ویژه فرقه های کالمی حضور یافته 
و با منطق و اندیشه متعالی و ناب به سؤاالت 
پاسخ می داد که همین مسائل نیز در هدایت 
گاه شدن نسل جوان آن روز جامعۀ  مردم و آ
اسالمی بسیار مؤثر بود. درواقع می توان گفت 
بارزترین نوع تبلیغ امام جواد)ع( مناظره بود. 
مناظره های آن حضرت که از نخستین روزهای 

امامتش آغاز شد، وی را در تثبیت جایگاه والیت 
و امامت، هدایت حق جویان و آشکار ساختن 
سستی گفتار ستمگران یاری داد. آن حضرت به 
دو جهت در عرصۀ مناظره های علمی گام نهاد: 
نخست نیاز شیعیان که با توجه به سن اندک آن 
حضرت در پی کشف جایگاه معنوی اش بودند و 
دوم خواست مأمون و معتصم که اندیشۀ خوار 
گاهی های او در  ساختن امام و اثبات الهی نبودن آ
سر می پروراندند؛ زیرا خلفا همواره می کوشیدند 
تا با برپا ساختن مجالس مناظره، امامان شیعه 
را رودرروی برخی از دانشمندان بنام زمان قرار 
دهند تا شاید از پاسخ پرسشی باز مانند و جایگاه 

معنوی شان مورد تردید واقع شود.
حضرت جواد)ع( همۀ فضایل و کماالت انسانی 
و اخالقی را به اذن الهی از اجداد طاهرین خویش 
به ارث برده بود که یکی از مهم ترین این فضایل 
صراحت لهجه در بیان حق و حقیقت است. 
ایشان همچنین به عنوان اُسوه تقوا و بخشندگی 
و کرامت، به مسائل اجتماعی و فرهنگی مردم، 
توجه ویژه ای داشت و به خصوص خدمت رسانی 

به مردم را موجب نزول رحمت الهی بر انسان 
توصیف می کرد. حضرت در حدیث گهرباری 
می فرماید: »نعمت خداوند بر کسی فراوان نازل 
نمی شود، مگراینکه نیاز مردم به وی افزون 

گردد.«
گی های برجستۀ  یکی دیگر از خصایص و ویژ
امام جواد)ع( که برای امروز زندگی ما هم بهترین 
سرمشق است، صبر و بردباری ایشان در برابر 
مشکالت و گرفتاری هاست. نقل است که روزی 
مردی از امام جواد)ع( خواست که او را نصیحتی 
بفرماید و ایشان فرمود: »صبر را بالش خود 
، با  گذار ، لذت ها را وا ، فقر را در آغوش بگیر ساز
هوس مخالفت کن، و بدان که هرگز از مراقبت 
خداوند بیرون نیستی، پس ببین در چه حالی 

قرار داری؟!«
آنچه مسلم است، سبک زندگی جواداالئمه)ع( 
به عنوان جوان ترین امام بهترین الگو برای 
همه به خصوص نسل جوانی است که به دنبال 

دستیابی به سعادت و کمال حقیقی هستند.
www.hawzah.net:منبع  

 دهمین روز از ماه رجب، مصادف است با سالروز والدت امامی که در جود و بخشندگی 
کدامنی، سرآمد و یگانۀ تمام دوران بود؛ جواداالئمه)ع( در چنین روزی در سال ۱۹۵  و تقوا و پا
هجری قمری در مدینه منوره چشم به جهان گشود و در هنگام تولد، پدر بزرگوارشان امام 

رضا)ع( فرمودند: »مولودی بابرکت تر از ایشان وجود ندارد.«

والدت امام محمدتقی)ع( »جواداالئمه«

پسر مریم

مناسبت

۱۲بهمن؛ بازگشت امام 
خمینی به ایران، آغاز دهه فجر

  بازگشت امام خمینی)ره( به ایران، واقعه ای 
در جریان انقالب است که طی آن در ۱۲ بهمن 
سال ۱3۵۷ امام خمینی بعد از چهارده سال تبعید به 
ایران بازگشت و در تهران مورد استقبال قریب به سه 
میلیون ایرانی قرار گرفت. این روز در تقویم رسمی 

با عنوان روز آغاز دهۀ فجر مشخص شده است. 
با گسترش قیام مردم و خروج شاه از ایران، شاپور 
بختیار آخرین و تنها امید رژیم پهلوی و سردمداران 
غربی پشتیبان این رژیم، به عنوان نخست وزیر باقی 
مانده بود. در طرف مقابل، تظاهرات مردم هر روز 
پر شورتر و مصمم تر می شد و شعار استقالل،  آزادی، 
جمهوری اسالمی به عنوان اصلی ترین خواستۀ مردم 
ح  در نهضت انقالبی به رهبری امام خمینی مطر
می شد. امام خمینی که شرط ورود خود را به کشور، 
خروج شاه، اعالم کرده بودند، پس از خروج شاه در 26 
دی 1357، در پیامی کوتاه خطاب به خبرگزاری های 
جهان اعالم کرد: »خروج شاه از ایران، اولین مرحله 
پایان یافتن سلطۀ جنایت بار پنجاه ساله رژیم پهلوی 
می باشد که به دنبال مبارزات قهرمانانۀ ملت ایران 
صورت گرفته است. من این پیروزی را به ملت تبریک 
می گویم.« همچنین ایشان اعالم کرد که در اولین 

فرصت به ایران باز می گردد. 
شامگاه 11بهمن 1357، هواپیمای امام خمینی از 
فرودگاه شارل دوگل فرانسه به آسمان پرواز کرد. 
زمان ورود هواپیما به آسمان ایران، خبرنگاری از امام 
پرسید: »چه احساسی دارید؟« و امام پاسخ داد: 
که او فقط  »هیچ.« امام هیچ احساسی نداشت؛ چرا
بر مبنای تکلیف عمل می کرد. پیروزی و شکست 
برای او، هر دو زیبا بود. همان طور که شکست، او را 
ناامید نمی کرد، پیروزی نیز احساسات شخصی اش 
را برنمی انگیخت. سرانجام در صبح 12 بهمن، امام 
خمینی به تهران رسید و مورد استقبال باشکوه و 
بی نظیر مردم قرار گرفت و این روز و این استقبال در 

تاریخ ایران ثبت شد.
www.beytoote.com:منبع  

۱۴ بهمن؛ روز فناوری فضایی

 ایران در سال ۱338 با عضویت در سازمان 
ملل، »مرکز سنجش از راه دور ملی ایران« را تحت 
برنامه ای با عنوان »استفادۀ بشر از فضای خارج 
از جو« در تهران افتتاح کرد. مهم ترین وظایف این 
مرکز انجام امور سنجش از راه دور، تعیین مکان های 
مختلف  بخش های  راه اندازی  برای  مناسب 
فضایی مانند پایگاه های دریافت اطالعات و 

پرتاب ماهواره بود.
 ایران در سال 1377 موفق شد موشک بالستیک با نام 
»شهاب 3« را تولید کند که در ابتدای آزمایش دارای 
برد 13۰۰ کیلومتر بود و سپس با تالش مهندسان برد 
آن به 21۰۰ کیلومتر رسید. این موشک در سال 1382 
به طور رسمی به آمار موشک های ایران اضافه شد. 
سپس دو سال بعد، ایران موشک »شهاب4« را با 
هدف پرتاب ماهواره تولید کرد. متخصصان ایرانی 
در سال 1384 طی قراردادی با روسیه، برنامه پرتاب 
اولین ماهواره ایرانی به نام »سینا1« را تدوین و اجرا 
کردند. بار دیگر در تاریخ 15بهمن سال 1386، یکی از 
موشک های فضایی ماهواره بر ایران با مأموریت حمل 

ماهواره با نام »کاوشگر1« در فضا قرار گرفت.
  روز فناوری فضایی

تالش مهندسان ایرانی باعث شد در تاریخ 14بهمن 
سال 1387، اولین ماهواره ایرانی به نام »امید« 
به وسیلۀ موشک »سفیر2« در مدار زمین قرار گیرد. به 
همین دلیل این روز در تقویم ایران، روز ملی فناوری 
فضا نامیده شده است. امید، نخستین ماهوارۀ 
ساخت ایران است که ساخت تمام تجهیزات آن 
به عنوان اولین گام علمی کشور در عرضۀ بومی سازی 
فناوری فضایی از اسفند سال 1384، در سازمان 
فضایی ایران آغاز شد. ماهواره امید با هدف برقراری 
ارتباط متقابل ماهواره و ایستگاه زمینی، تعیین 
مشخصات مداری و تله متری مشخصات زیرسامانه ها 

در مدار زمین قرار گرفت.
www.imna.ir:منبع

    کارگردان: حمید جبلی
ح که به  حمید جبلی در کارنامه هنری خود در کنار آثاری مطر
عنوان بازیگر، فیلمنامه نویس یا صداپیشه خلق کرده،  چند تجربه 
فیلمسازی هم داشته که یکی از آن ها »پسر مریم«، ساخته شده در 
دهۀ 7۰ است. این فیلم به عنوان اولین اثر جبلی شناخته می شود، 
ولی خود او از فیلم  »سال تحویل« به عنوان فیلمی که در سال 137۰ 
ساخته هم اسم برده که جزء چند کار مشترکش با زنده یاد فرشته 
طائرپور است. این فیلم که فیلمنامه اش را هم خود جبلی نوشته، 
به تهیه کنندگی فرشته طائرپور ساخته شده است و داستان آن 
دربارۀ دوستی یک پسر مسلماِن مؤذن در مسجد روستای گوالن 

در ارومیه و کشیش پیر کلیسای همان روستاست.
کران بیست روزۀ  جبلی در سال 1393 در برنامه ای که برای ا
فیلمش فقط در یک سینما ترتیب داده شد گفته بود: سینمای 
دهه 5۰ منهای بخش تجاری و فیلم فارسی یک راه فرار داشت و 
آن هم پناه بردن به سینمایی مثل کانون پرورش فکری بود. کانون 
افرادی مانند کیارستمی که تحت تأثیر کارهای شهید ثالث بود را 
داشت، اما در آن دوره چاره ای نبود و هرکس که می خواست حرف 

جدی در سینمای فارسی بزند امکانش نبود.

پسر مریم در سال 1395 پس از حدود 2۰ سال در جشنوارۀ 
گویا ژاپن به نمایش درآمد؛  »اسالم« در دو شهر توکیو و نا
جشنواره ای که در پی افزایش آمار مسلمانان ژاپن و با هدف 

آشنایی بیشتر مردم ژاپن با دین اسالم برگزار می شد. 
نمایش این فیلم در جشنوارۀ واتیکان و چند جشنواره فیلم 
مذهبی دیگر در ایتالیا هم مورد توجه قرار گرفته بود و به عنوان 
فیلمی با پیام همزیستی و گفت وگوی فرهنگ ها از سینمای 
ایران شناخته می شد. همچنین هم زمان با اولین سالگرد 
واقعۀ ١١سپتامبر، زمانی که در افکار عمومی جهان، نسبت به 
ایران و مسلمانان مواضعی منفی وجود داشت، این فیلم در 
قالب برنامه ای باعنوان »گفت وگوی فرهنگ ها« توسط فرشته 
طائرپور در مقر سازمان ملل و سپس چند مرکز مهم فرهنگی 
و دانشگاهی دیگر در چند ایالت آمریکا، به همراه چهار فیلم 
ایرانی دیگر به نمایش گذاشته شد. یک مرکز فرهنگی در امریکا 
نیز در همان سال، هزار نسخه  DVDاز این فیلم را برای نمایش 
در دبیرستان های امریکا خریداری کرد و در برنامه آموزشی 

خود قرار داد.
www.isna.ir:منبع  

28 ژانویه  2023 6 رجب1444        شماره  80            شنبه  8 بهمن ماه  1401             

امام جواد )علیه السالم(:هرکهکارزشتیراتحسینوتأییدکند،درعقابآنشریکمیباشد.)کشف الغّمه، ج 2، ص 349(


