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در بازدید مدیرعامل بیمه ایران از فوالد هرمزگان مطرح شد:

گان همکاری با فوالد هرمز
 باعث افتخار بیمه ایران است

فوالد هرمزگان رتبه نخست ارزیابی عملکرد بین 
شرکت های گروه فوالد مبارکه را کسب کرد

 کیفیت ازجمله مهم ترین و حیاتی ترین 
نوع  هر  و  صنایع  موردتوجه  موضوعات 
کیفیت  به  دست یابی  و  است  کسب وکار 
مطلوب و موردنظر در شرایطی مقدور است 
که فرایندها به طور مستمر با نیازها و انتظارات 

مشتری هماهنگ و هم خوان باشد.
، ارتقای کیفیت  الزمه سرآمدی در کسب وکار
بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی 
است و درصورتی که استانداردهای هر حرفه 
و کسب وکار بر اساس اصول علمی، فنی و نیاز 
مشتری تعریف و ترسیم شود، عالوه بر افزایش 
و  مشتریان  جامعه  رضایت  جلب  و  فروش 
ذی نفعان، توان رقابتی شرکت در بازارهای 

منطقه ای و جهانی افزایش می یابد.
شرکت های بزرگ فوالدسازی با نگاه به آینده 
تالش دارند تا ضمن برقراری ارتباط نزدیک 
دریافت  و  مشتریان  و  مصرف کنندگان  با 

، رضایتمندی مشتری  بازخورد کیفی مستمر
را در اولویت برنامه های خود قرار دهند و به 
دنبال آن با تعریف پروژه های کیفی سازی و 
بهبود، به روزرسانی روش ها و استانداردها و 
بازرسی مستمر و مداوم و استفاده از تجربیات 
موفق، ارتقای کیفیت محصوالت را به عنوان 
مهم ترین دستاورد شرکت هدف گذاری کنند. 
در این میان شرکت فوالد هرمزگان، به عنوان 
یکی از  فوالدسازان بزرگ ایران اسالمی، همواره 
تالش داشته تا با نگاه به بازارهای جهانی و 
کثر استانداردهای  صادرات محصوالت، حدا
کیفی سازی محصوالت  الزم را برای تولید و 
توفیقات  خوشبختانه  و  کند  رعایت  خود 

زیادی در این خصوص داشته است.
شرکت فوالد هرمزگان همواره تالش کرده در 
کنار افزایش حجم کمی و تنوع محصوالت، 
در  را  خود  نهایی  محصول  کیفیت  ارتقای 

اولویت قرار دهد و در این زمینه با استفاده از 
تجربیات موفق گروه فوالد مبارکه، توفیقات 
مناسبی را در تأمین نیاز مصرف کنندگان و 
مشتریان و ارتقای هدفمند کیفیت محصوالت 

به دست آورده است.
18 آبان ماه در تاریخ رسمی کشور به عنوان 
روز ملی کیفیت نام گذاری شده و مایه مسرت 
است که محصوالت شرکت فوالد هرمزگان با 
کسب اعتبارنامه های کیفی بین المللی و ملی، 
کیفیت و استاندارد مطلوب در تولید  حائز 
، روز تجلیل  محصوالت فوالدی است. این روز
کارگران،  از تالش و همت و پشتکار تمامی 
کارکنان، کارشناسان و مدیران شرکت و گروه 
فوالد مبارکه است که نقش مؤثر و سازنده ای 
در ارتقای کیفی محصوالت و خدمات فوالد 

هرمزگان داشته اند.
مدیرمسئول

کیفیت؛ رمز موفقیت فوالد هرمزگان در بازارهای 
داخلی و بین المللی
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سرمقالـــــــه

مقام معظم رهبری:

 
ً
اتفاقات اخیر جنگ ترکیبی بود نه صرفا

 
ً
اغتشاش خیابانی؛ ملت دشمن را واقعا

کرد کام  2نا

گان  حضور فعال شرکت فوالد هرمز
در بیست و چهارمین سمپوزیوم و 

نمایشگاه فوالد کیش

در راستای هم افزایی میان شرکت های گروه منعقد شد؛

تفاهم نامه همکاری فناورانه میان فوالد 
هرمزگان و شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و 

نوآوری فوالد مبارکه

مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان تصریح کرد:

تحقق ظرفیت اسمی فوالد هرمزگان 
تا پایان سال جاری
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افتخاری دیگر برای مدیریت و کارکنان فوالد هرمزگان؛
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 نتایج ارزیابی های انجام شده از عملکرد شرکت فوالد هرمزگان 
نشان می دهد این شرکت بین بیش از 20 شرکت زیرمجموعه گروه 

فوالد مبارکه رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان، ارزیابی شرکت های 
زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه در هرسال با پنج معیار عملکرد 
مالی، تحقق استراتژی ها، اجرای سیاست های ابالغی، پیشرفت 
پروژه های توسعه و تعامالت با شرکت مادر صورت می گیرد و شرکت 
فوالد هرمزگان همچون سال های گذشته در بسیاری از این حوزه ها 
عملکرد درخشانی از خود برجای گذاشت و درمجموع رتبه نخست 
را با توجه به امتیازات کسب شده در میان شرکت های گروه فوالد 

مبارکه کسب کرد.
شرکت های گروه فوالد مبارکه بالغ بر 20 شرکت هستند و در حوزه های 
که نظارت بر عملکرد  مختلف صنعت فوالد فعالیت می کنند. ازآنجا
شرکت ها یکی از وظایف اصلی هلدینگ به شمار می رود، بدین 
منظور انجام ارزیابی مؤثر و منظم از عملکرد شرکت های گروه، نقش 
مؤثری در ایجاد انسجام و هماهنگی شرکت های گروه دارد. همچنین 
از نتایج ارزیابی عملکرد در تصمیم گیری در حوزه های مختلف و 
کمک به شرکت ها در راستای ارتقای عملکرد استفاده می شود. 
درواقع هدف از ارزیابی عملکرد شرکت های زیرمجموعه فوالد مبارکه، 
ارتقای عملکرد شرکت ها در حوزه های مختلف، شفافیت عملکرد و 

ارتقای فرهنگ پاسخگویی در سطح گروه است.
ابعاد ارزیابی عملکرد شرکت های گروه فوالد مبارکه

ابعاد ارزیابی عملکرد شرکت های گروه فوالد مبارکه در پنج معیار 
عملکرد مالی، تحقق استراتژی ها، اجرای سیاست های ابالغی، 
پیشرفت پروژه های توسعه و تعامالت با شرکت مادر مورد ارزیابی قرار 
خواهند گرفت. هریک از این معیارها امتیازهایی خواهند داشت و 

جمع کل آن هزار امتیاز است.
بر اساس نتایج ارزیابی به دست آمده، وضعیت شرکت فوالد هرمزگان 
جنوب در پنج معیار مشخص شده و رتبه شرکت در هر معیار و در بین 

شرکت های گروه فوالد مبارکه به شرح زیر است:
• عملکرد مالی: امتیاز کسب شده 264 از 300، رتبه دوم در گروه

• اهداف و استراتژی ها: امتیاز کسب شده 174.3 از 200، رتبه پنجم 
در گروه

• سیاست های ابالغی: امتیاز کسب شده 171.01 از 200، رتبه 
هشتم در گروه

• پروژه های توسعه: امتیاز کسب شده 200.9 از 250، رتبه دوم در گروه
: امتیاز کسب شده 39.21 از 50، رتبه  • تعامالت با شرکت مادر

چهارم در گروه
امتیاز نهایی شرکت فوالد هرمزگان 849.43 از هزار بود و این شرکت 

به رتبه نخست در میان شرکت های گروه فوالد مبارکه دست یافت.
    عملکرد مالی

در حوزه عملکرد مالی پنج معیار سودآوری، نسبت های اهرمی 
و ساختار مالی، مدیریت نقدینگی و سرمایه در گردش، فعالیت و 
گردش عملیات و نسبت های کارایی موردبررسی قرار گرفت که فوالد 
هرمزگان در این حوزه امتیاز 88 از 100 و رتبه دوم را در گروه فوالد 

مبارکه کسب کرد.
    تحقق اهداف و استراتژی ها

دومین معیار بررسی شده، تحقق اهداف و استراتژی ها است. در این 
گاهی و تسلط مدیران واحدهای  حوزه نقاط قوت فوالد هرمزگان آ
مختلف نسبت به شاخص ها و اقدامات مربوطه و دالیل انحراف، 
ارائه گزارش های مناسب در مورد اهداف و میزان پیشرفت آن ها، 
پیگیری های انجام شده توسط مهندسی صنایع و رفع بسیاری از 
نقاط قابل بهبود دوره قبل ازجمله آماده بودن گزارش های مربوط 
به اهداف و ارائه توسط مدیران مربوطه بوده است. همچنین 
نقاط قابل بهبود نیز مطرح شده که ازجمله آن ها می توان به لزوم 
تجدیدنظر در محاسبه شاخص آماده به کاری تجهیزات و OEE اشاره 
کرد. در همین حال با توجه به اینکه فاصله زیادی بین مقدار برنامه 
واقعی و برخی شاخص ها وجود دارد، به نظر می رسد نیاز است در 
هدف گذاری شاخص ها تجدیدنظر شود که این بازنگری تا حدی 

برای اهداف سال 1401 مانند حد پایداری انجام شده است.
   اجرای سیاست های ابالغی

معیار دیگر موردبررسی، اجرای سیاست های ابالغی است که برخی 

سیاست های ابالغ شده شامل سرمایه گذاری و امور شرکت ها، خرید، 
تضمین کیفیت، مهندسی کارخانه، حراست، آزمایشگاه ها، کنترل 
کیفی، HSE، سیستم ها و فناوری اطالعات و منابع انسانی می شود 
که مورد آخر مواردی مانند سازمان دهی و طبقه بندی مشاغل، امور 
اداری، آموزش و توسعه منابع انسانی، خدمات عمومی و امور رفاهی 

و مدیریت شهری را دربر می گیرد.
•سیاست های سرمایه گذاری و امور شرکت ها یکی از نقاط قوت 

فوالد هرمزگان
ابالغی،  سیاست های  اجرای  زیرمجموعه های  از  یکی 
سیاست های سرمایه گذاری و امور شرکت ها است. در این 
خصوص نیز فوالد هرمزگان از نقاط قوت متعددی برخوردار 
است. به طور مثال پرونده های عملکرد مالیاتی تا پایان سال 
1399 تسویه و مفاصا حساب دریافت شده است و با استفاده 
از بندهای قانونی، فوالد هرمزگان موفق به دریافت معافیت 
مالیاتی مناسب شده است. همچنین فوالد هرمزگان با همکاری 
شرکت فوالد مبارکه در خصوص رفع بند مربوط به بیمه مسئولیت 
کارفرما و بیمه اموال و موجودی کاال به طور کامل اقدام و رفع بند 
حسابرس کرده است. این شرکت همچنین به کسب و کارهای 
جدید و سرمایه گذاری در شرکت ها وارد شده است. البته برای 
فوالد هرمزگان نقاط قابل بهبود در زمینه اجرای سیاست های 

ابالغی ذکر شده است.
•  سیاست های خرید

سیاست های خرید نیز دیگر زیرمجموعه اجرای سیاست های ابالغی 
است که فوالد هرمزگان در این حوزه نقاط قوتی همچون ایجاد بستر 
ارسال اطالعات در IS Suite جهت بررسی های موارد فنی و انواع 
کره با اداره  جایگزین برای کمک به چابک سازی فرایند خرید، مذا
صمت و تسهیل در انجام ثبت سفارش از طریق مدیریت منطقه آزاد 

و بازنگری آیین نامه کمیسیون معامالت است.
•  به روز بودن تجهیزات آزمایشگاه و بومی سازی دستگاه ها

دیگر زیرمجموعه اجرای سیاست های ابالغی، سیاست های 
آزمایشگاه ها است. در این حوزه نقاط قوت فوالد هرمزگان دریافت 
گواهینامه بین المللی ISO 17025، به روز بودن تجهیزات آزمایشگاه، 
بومی سازی دستگاه XRF برای آنالیز سرباره و پایش اتوماتیک جهت 
آماده سازی نمونه به جای سرباره جهت XRF و ساخت نمونه گیر 
دستی برای نمونه برداری از روی گندله و آهن اسفنجی از روی نوار 

ذکر شده است.
•   سیاست های تضمین کیفیت

سیاست های تضمین کیفیت به عنوان دیگر زیرمجموعه اجرای 
همچون  قوتی  نقاط  هرمزگان  فوالد  در  ابالغی  سیاست های 
پیاده سازی سیستم های مدیریتی شامل هفت استاندارد در 
سازمان، پیاده سازی کامل مدل تعالی سازمانی و نظام مدیریت 

استراتژیک دارد.
•   بازنگری فرایندهای مهندسی کارخانه

در این زمینه فوالد هرمزگان نقاط قوتی مانند عدم وجود گره های 
بوروکراتیک در ساختار تصویب و ارجاعات پروژه ها، اشتیاق و تسلط 
کارکنان مهندسی کارخانه در تسریع انجام پروژه ها، همدلی و همراهی 
تیم مهندسی و کارکنان و اشراف کامل مدیر مهندسی کارخانه بر ریز 
 ، فعالیت ها و پیشرفت پروژه های مهندسی، پیگیری مستمر امور
انتخاب مشاور صحیح در بازنگری فرایندهای مهندسی کارخانه 
و به کارگیری آخرین روش های انجام کارهای طراحی و مهندسی و 
درنهایت مدیریت کامل پروژه های مهندسی و ثبت و ضبط کلیه 

تاخیرات و علل آن در واحد مهندسی کارخانه داشته است.
•  کسب نشان سالمت محور طی دو سال پیاپی

در سیاست های بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست به عنوان 
یکی از زیرمجموعه های اجرای سیاست های ابالغی، فوالد هرمزگان 
قوی عمل کرده است و نقاط قوت متعددی دارد. ازجمله آن ها 
می توان به همکاری و هماهنگی الزم جهت انجام ارزیابی و شفافیت 
 در فعالیت ها و عملکرد پرسنل، دریافت گواهینامه ISO 45001 و 
ISO 14001، مدیریت اپیدمی کرونا ویروس با توجه به حجم 
فعالیت ها و تردد پیمانکاران جدید در سایت هم زمان با انجام 
تعمیرات ساالنه، کسب نشان سالمت محور طی دو سال پیاپی 
، دریافت نشان درجه 1 ایمنی  و پیاده سازی واحد سالمت محور

در جنوب شرق کشور، همکاری با سازمان محیط زیست و انتقال 
پسماندهای روغنی و...، مدیریت رویدادها در تعمیرات با توجه به 
محدودیت برق و منابع انرژی، تعریف پروژه های HSE جهت بهبود 
شرایط محیط کار، تهیه 30 گردش کار ایمنی و ابالغ به پرسنل مطابق 
با آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار و درنهایت شناسایی 
جنبه های زیست محیطی و عوامل زیان آور محیط کار و اندازه گیری 

و ارزشیابی عوامل زیان آور محیط کار اشاره کرد.
• فوالد هرمزگان یکی از شرکت های مطرح در حوزه سیستم ها و 

فناوری اطالعات
شرکت فوالد هرمزگان یکی از شرکت های مطرح در حوزه سیستم ها 
و فناوری اطالعات به عنوان دیگر زیرمجموعه اجرای سیاست های 
ابالغی به شمار می رود و نقاط قوت متعددی در این زمینه برای 
آن ذکر شده است. در فوالد هرمزگان شواهد مناسبی مبنی بر 
جاری سازی بخش عمده ای از سیاست های حوزه فناوری اطالعات 
به ویژه در زمینه مدیریت خدمات فناوری اطالعات، انتخاب 
تکنولوژی، استانداردهای زیرساخت فیزیکی، سایت پشتیبان، 
مدیریت پایگاه داده، استانداردهای نام گذاری دارایی ها، مدیریت 
ارتباطات شبکه راه دور و دسترسی به اینترنت به عنوان نقطه قوت 
دیده می شود. همچنین سیاست های حوزه طراحی و نگهداشت 
اتاق مرکز داده به خوبی پیاده سازی شده و سیاست امنیت نقاط 
پایانی در شرکت به صورت مدون و کامل به اجرا درآمده است. در این 
زمینه راهکار شرکت می تواند به عنوان یک الگو برای سایر شرکت های 

گروه مورداستفاده قرار گیرد.
حوزه سیاست های منابع انسانی )سازمان دهی و طبقه بندی 
مشاغل( از زیرمجموعه های اجرای سیاست های ابالغی به شمار 
می آید و به عنوان نقطه قوت در فوالد هرمزگان مطرح می شود. در 
این حوزه، ساختار سازمانی مصوب در زمان شروع طرح، با همکاری 
مدیر سازمان دهی و طبقه بندی مشاغل و مشاور فوالد مبارکه 

طراحی شده است.
• وجود گردش کار مدون در رابطه با فعالیت های مرتبط با سیاست ها
سیاست های منابع انسانی نیز از دیگر زیرمجموعه های اجرای 
سیاست های ابالغی به شمار می رود که در این حوزه نیز استفاده 
از سامانه اطالعات پرسنلی، برگزاری نظرسنجی ساالنه در سال 
1400 برای نخستین بار به صورت الکترونیکی، برگزاری جلسات 
نیازسنجی با واحدهای مرتبط و متقاضی، شروع برگزاری تحلیل 
نتایج نظرسنجی با واحدهای دیگر سازمانی، وجود گردش کار 
مدون در رابطه با فعالیت های مرتبط با سیاست ها، آمادگی همکاران 
در راستای ارائه مستندات و مدارک، وجود دفتر برنامه ریزی برای 
هماهنگی مابین اجزای واحد خدمات عمومی و امور رفاهی، ارتباط 
بسیار خوب واحد پسماند با واحد تحقیق و توسعه)R&D( در جهت 
پروژه های مطالعاتی در خصوص بازیافت، بازاستفاده و کاهش تولید 
پسماند و همچنین ارتباط با دیگر واحدها، مثل دفتر فنی تولید 
نواحی، تعمیرات مرکزی و فروش اقالم مازاد در جهت مدیریت بهینه 
پسماند، شناخت خوب سرپرست امور پسماند از فرایند تولید و 
استفاده از آن در مدیریت هر چه بهتر پسماند و دغدغه مند بودن در 
خصوص مسائل زیست محیطی و درنهایت تفکیک بیش از 90 درصد 

پسماند در مبدأ به عنوان نقاط قوت فوالد هرمزگان ذکر شده است.
     پیشرفت پروژه های توسعه

یکی دیگر از معیارهای موردبررسی، پیشرفت پروژه های توسعه بوده 
است. در این حوزه مجموعه طرح و توسعه در معاونت تکنولوژی 
دارای ساختار مناسبی است و سعی در انجام درست فرایندها و 
توجه و عالقه و مهارت نسبی پرسنل مشهود است. همچنین پروژه ها 

علی رغم مشکالت اجرایی از پیشرفت موزون برخوردار است.
    تعامل با شرکت مادر

پنج معیار در تعامالت با شرکت مادر به عنوان دیگر معیار موردبررسی 
ذکر شده که ازجمله آن ها می توان به حضور افراد ذی ربط در جریان 
ارزیابی با نمره 10 از 10، همکاری الزم در ارائه مستندات و شواهد 
پشتیبان با نمره 10 از 10، زمان پاسخگویی شرکت های فرعی به 
مکاتبات و درخواست های واحد معاونت با نمره 8.7 از 10، کیفیت 
گزارشات ارسالی شرکت فرعی به واحد معاونت با نمره 7.7 از 10 و 
درنهایت انجام هماهنگی در رابطه با موضوعات مرتبط با نمره 8.3 

از 10 اشاره کرد.

فوالد هرمزگان رتبه نخست ارزیابی عملکرد بین شرکت های
 گروه فوالد مبارکه را کسب کرد

خبـــــــــــر

شرکت های گروه فوالد مبارکه 
بالغ بر 20 شرکت هستند و در 

حوزه های مختلف صنعت فوالد 
فعالیت می کنند

که نظارت بر عملکرد   ازآنجا
شرکت ها یکی از وظایف اصلی 
هلدینگ به شمار می رود، بدین 

منظور انجام ارزیابی مؤثر و منظم 
از عملکرد شرکت های گروه، 

نقش مؤثری در ایجاد انسجام و 
هماهنگی شرکت های گروه دارد

   رهبر معظم انقالب اسالمی در آستانه ۱۳ آبان روز 
ملی مبارزه با استکبار جهانی در دیدار پرشور صدها تن 
از دانش آموزان، ۱۳ آبان را تجسم شرارت های آمریکا و 
آسیب پذیری و امکان مغلوب شدن آن خواندند و با اشاره 
به دروغ وقیحانه و بی شرمانه آمریکایی ها در ابراز دلسوزی 
 ، برای ملت ایران گفتند: در جنگ ترکیبی چند هفته اخیر
آمریکا، رژیم صهیونیستی بعضی از قدرت های موذی اروپا 
و برخی گروهک ها، همه امکانات خود را برای ضربه زدن به 
ملت ایران به میدان آوردند اما ملت به دهان بدخواهان 

زد و آن ها را ناکام گذاشت.
رهبر انقالب سیزدهم آبان را روزی تاریخی و تجربه آموز 
خواندند و گفتند: آمریکایی ها و گرایش آمریکایی از این روز 
مهم و تجمعات همدالنه و وحدت بخش آن، خشمگین 
که این روز هم تجسم  و اعصابشان خرد می شود چرا
شرارت های آمریکا است و هم تجسم و اثبات آسیب پذیری 

و امکان مغلوب شدن آمریکا.
روزهــای  ایــن  ســخنان  آیت اهللخامنــه ای  حضــرت 
سیاستمداران آمریکایی را درباره طرفداری از ملت ایران، 
کاری خواندنــد و بــا طرح یک پرســش  اوج بی شــرمی و ریــا
خطــاب بــه آن هــا گفتنــد: آیــا کاری علیه ملــت ایران هســت 
ــه شــما در ایــن 4 دهــه توانایــی انجــام آن را داشــته اید امــا  ک
گــر هــم کاری مثــل جنــگ مســتقیم  انجــام نــداده باشــید؟ ا
نظامــی انجــام نداده ایــد، یــا نمی توانســتید و یــا از جوانــان 

ایرانــی ترســیده اید.
رهبر انقالب اسالمی، مسئولین بخش های مختلف به ویژه 
مسئولین سیاسی و اقتصادی و آحاد مردم و به خصوص 
جوانان را به توجه ویژه و هوشیاری در قبال صحنه گردانان 
اصلی و طراحی ها و برنامه های آن ها فراخواندند و گفتند: 
البته دستگاه های اطالعاتی به این موضوع توجه دارند و 
هوشیار هستند. طرح و برنامه هم این است که شاید بتوانند 
کاری کنند تا عقیده ملت ایران همانند عقیده سران انگلیس 
و آمریکا شود و ملت را همراه خود کنند اما ملت ایران واقعا بر 

دهان آن ها زد و ازاین پس هم خواهد زد.
کید کردند: این حقیقت یعنی ذهن فعال نوجوان  ایشان تأ
و جوان امروزی و صاحب تحلیل و فکر بودِن او را دشمن هم 
متوجه است و برای مقابله با آن از طریق تولید و تکرار حجم 

عظیم محتوای دروغ در شبکه های مجازی اقدام می کند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: به مسئولین رسانه ها 
و امور ارتباطات می گویم که در زمینه تولید محتوا و جهاد 
تبیین و برنامه ریزی برای آن احساس مسئولیت کنید و درک 
کنید که چرا دشمن بر روی برخی کلمات و اسامی حساس 

است و جلوی آن ها را می گیرد.
ایشان اتفاقات چند هفته اخیر را »جنگی ترکیبی« و نه صرفا 
اغتشاشات خیابانی دانستند و خاطرنشان کردند: دشمن 
یعنی آمریکا، رژیم صهیونیستی، بعضی از قدرت های موذی 
و خبیث اروپایی و برخی از گروهک ها با همه امکانات به 
میدان آمدند و با ایشان مبتکر گسترش فکر و جبهه مقاومت 
در مقابل زورگویی قدرت های سلطه گر را جمهوری اسالمی 
ایران خواندند و گفتند: اولین کسی که گفت »نه شرقی، نه 
غربی« امام بزرگوار ما بود و این روحیه و حرف محکم امروز 
به قدری رواج یافته که در منطقه ما خیلی ها با اعتقاد و عمل 
به منطق مقاومت، از آن نتیجه می گیرند، همچون نتیجه و 
بهره اخیری که لبنانی ها به برکت حزب اهللدر قضیه خطوط 

گازی گرفتند.
ایشان امتیاز مهم جمهوری اسالمی و منطق حکومتی 
و تمدنی آن را جمع بین حضور و آراء مردم با معارف الهی 
خواندند و گفتند: این کار، آسان نیست اما جمهوری اسالمی 
موفق به انجام آن شد البته نقص هایی وجود دارد که از آن ها 

گاه هستیم اما این حرف و منطق، در دنیا جدید است. آ
ایشان با اشاره به اینکه ثمره هوش و استعداد جوانان دهه 60 
و 70 مقابل چشم همگان است، گفتند: در آینده برکات شما 
دهه هشتادی ها و متولدان دهه 90 را نیز همه خواهند دید.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش پایانی سخنانشان در 
جمع پرشور صدها دانش آموز در نکته مهمی گفتند: همه 
مسئوالن و آحاد مردم باید مراقب باشیم که پیامی که با هر 
حرکت و هرکار و سخن خود به خارج از کشور می فرستیم 

چیست.
ایشان افزودند: دولتمردان هم در این زمینه وظایف 
تکرار  گذشته  کوتاهی های  باید  و  دارند  سنگینی 
وزارتخانه های  ازجمله  مختلف  دستگاه های  و  نشود 
آموزش وپرورش، علوم، بهداشت، ارشاد، وزارتخانه های 
اقتصادی، معاونت علمی ریاست جمهوری به وظایف خود 

با جدیت عمل کنند.
حضرت آیت اهللخامنه ای افزودند: اطمینان داشته باشیم 
گر هرکسی در هر جا که مشغول کار یا مسئولیت است،  ا
وظایفش را بشناسد و به آن عمل کند، تمام مشکالت حل 
می شود و کشور و ملت به آرزوی نهایی خود خواهند رسید.

با جدیت عمل کنند.
حضرت آیت اهللخامنه ای افزودند: اطمینان داشته باشیم 
گر هرکسی در هر جا که مشغول کار یا مسئولیت است،  ا
وظایفش را بشناسد و به آن عمل کند، تمام مشکالت حل 
می شود و کشور و ملت به آرزوی نهایی خود خواهند رسید.

اتفاقـات اخیر جنگ ترکیبی بود 
نه صرفًا اغتشـاش خیابانی؛ 

ملت دشـمن را واقعًا ناکام کرد

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار صدها تن 
از دانش آموزان:

افتخاری دیگر برای مدیریت و کارکنان فوالد هرمزگان؛
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فوالد در ایران

نمایندگان مجلس شورای اسالمی روز سه شنبه 
ح استیضاح سیدرضا فاطمی امین  پس از بررسی طر
وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابقای وی در صدر 

این وزارتخانه کلیدی دولت موافقت کردند.
گزارش ایراسین، جلسه علنی روز سه شنبه - 10  به 
آبان - مجلس شورای اسالمی به ریاست محمدباقر 
قالیباف رئیس مجلس به بررسی تقاضای جمعی از 
نمایندگان برای استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت 

اختصاص داشت.
پس از اظهارنظر نمایندگان موافق استیضاح، دفاع 
وزیر صمت و نیز نمایندگان مخالف، عدم اعتماد به 
رأی نمایندگان گذاشته شد؛ نمایندگان نیز با 84 رأی 
موافق 182 رأی مخالف، 6 رأی ممتنع و 2 رأی باطله 
274 نماینده حاضر در جلسه علنی، با  از مجموع 
استیضاح فاطمی امین مخالفت کردند و بار دیگر را وی 

را در سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت ابقا کردند.
برای  رأی گیری  مجلس،  داخلی  آیین نامه  طبق 
استیضاح به صورت مخفی و با ورقه انجام شد؛ رأی عدم 
کثریت مطلق نمایندگان  اعتماد به هر وزیر نیازمند رأی ا
حاضر در جلسه علنی است که فاطمی امین توانست 
قاطبه نمایندگان خود را با خود همراه کند و به همراهی 

با دولت سیزدهم ادامه دهد.
  رأی اعتماد مجدد مجلس به وزیر صمت فرصتی 

برای تحول اساسی است
رئیس مجلس شورای اسالمی پس از پایان بررسی 
تقاضای استیضاح وزیر صمت در سخنانی گفت: این 
اعتماد مجدد مجلس فرصتی برای وزیر صمت است 
تا طرح ها و قول هایی که داده است را به نتیجه برساند 
تا تحول اساسی که مردم بتوانند آن را احساس کنند، 

ایجاد شود.
اعتماد  رأی  به  تبریک  ضمن  قالیباف  محمدباقر 
مجدد مجلس به فاطمی امین، اظهار داشت: وزارت 
صنعت مهم ترین وزارتخانه اقتصادی کشور است که 
در اشتغال، معیشت و ارزآوری کشور بسیار مؤثر است، 
بخصوص اینکه مردم از گرانی ها در کاالهای غیراساسی 
هم رنج می برند و تمامی اقالم غیراساسی که بی دلیل 
قیمت آن ها افزایش پیدا می کند، در دست ایشان و 

همکاران وی در این وزارتخانه است.
کید بر اینکه در زمینه قانون ساماندهی خودرو  وی با تأ
با همه مسیرهایی که تا مجمع رفت، مجلس ایستاد 
کرد:  و دولت نیز با این موضوع موافق بود، عنوان 
ساماندهی خودرو تحولی در تولید داخل و ساماندهی 

در واردات خودرو است که مردم توقع آن را دارند.
رئیس قوه مقننه ابراز امیدواری کرد این رأی اعتماد 
مجلس به وزیر در شرایط فعلی منشأ خیروبرکت و حل 

مشکالت مردم شود.

نخســـتین همایـــش تخصصـــی »انـــرژی در صنعـــت 
فـــوالد« در جهـــت هم افزایـــی دولـــت و تشـــکل ها 
ــوالد  ــره معـــدن و فـ ــرژی در زنجیـ ــع چالـــش انـ ــرای رفـ بـ

برگـــزار می شـــود.
به گزارش چیالن، وزارتخانه های صمت، نفت و نیرو در 
کنار ایمیدرو، شرکت ملی گاز و انجمن تولیدکنندگان 
فوالد به همراه مدیران شرکت های بزرگ فوالدی و 
معدنی و همچنین تشکل ها و فعاالن حوزه انرژی در این 

همایش تخصصی مشارکت دارند.
این همایش در ادامه دو سمینار تخصصی برگزار شده در 
سال گذشته با موضوع چالش برق و گاز در زنجیره فوالد و 
با هدف ارائه راهکارهایی برای رفع چالش انرژی در این 
زنجیره و همچنین اقدامات و برنامه های انجام شده 
، برق و آب موردنیاز صنعت فوالد و زیر نظر  در تأمین گاز
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در 28 آذرماه 1401 در 

هتل همای تهران برگزار می شود.

عطا  اهلل معروفخانی 
مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان

 شـرکت فـوالد هرمـزگان به عنـوان پیشـرفته ترین کارخانـه 
فوالدی در کشـور توانسـته اسـت با توجه به موقعیت اسـتراتژیک 
خـود ماننـد دسترسـی بـه آب هـای آزاد، نزدیکـی بـه معـادن مرکـز 
، برخـورداری از تکنولـوژی روز دنیـا و اسـتفاده از نیروهـای  کشـور
، خـود را در میـان تولیدکننـدگان فـوالد  مجـرب و دانش محـور
کشـور مطـرح سـازد و بـا عرضـه محصـوالت کیفـی در بازارهـای 
جهانی به یکی از برندهای معتبر صنعت فوالد تبدیل شود. ثبت 
رکوردهای پیاپی در تولید طی سال گذشته و سال جاری باوجود 
محدودیت هـای انـرژی و افزایـش صـادرات در شـرایط تحریمـی 
نشـان می دهـد محدودیت هـا نمی تواننـد مانـع تحقـق اهـداف 
بزرگ مدیریت و کارکنان فوالد هرمزگان شوند. کارکنانی که با درک 
صحیح اهداف سـازمانی با عزمـی راسـخ در راه تحقق آن هـا از هر 

کوششـی دریـغ نمی ورزنـد.
بـرای بررسـی وضعیـت ایـن شـرکت، خبرنـگار روابـط عمومـی بـا 
عطااهللمعروفخانـی مدیرعامـل شـرکت فـوالد هرمـزگان بـه گفت وگو 

نشسـته اسـت کـه متـن کامـل آن را در ادامـه می خوانیـد:
به عنوان سؤال نخست، وضعیت حال حاضر شرکت فوالد 

هرمزگان را چگونه ارزیابی می کنید؟
شـرکت فـوالد هرمـزگان از ابتـدای سـال جـاری توانسـت تولیـد خـود 
را افزایـش دهـد به نحوی کـه تـا پایـان شـهریور 104 درصـد از برنامـه 6 
ماهه امسال محقق گردیده است. هرچند با توجه به شرایط جنگ 
گونـی  اقتصـادی در بازارهـای جهانـی و داخلـی بـا چالش هـای گونا
مواجه هستیم اما تولید در شرکت متوقف نشده و موقعیت خود را 
در بازار حفظ کرده و به دنبال بهبود و رشد آن نیز است. این شرکت 
اجـرای طرح هـای توسـعه ای متعـددی را در دسـتور کار قـرار داده 
اسـت. طرح هایی که هـم از نظر افزایـش تولید و کسـب درآمـد و هم 

به لحـاظ اشـتغال زایی حائز اهمیـت خواهنـد بود.
افزایش میزان تولید و صادرات و پیشـرفت طرح های توسعه نشان 
می دهد که در میسر تحقق اهداف کالن سازمانی حرکت می کنیم.
شرکت فوالد هرمزگان در هفت ماه نخست امسال از نظر تولید 

چه عملکردی را از خود برجای گذاشت؟
سال 1401 تمامی تولیدکنندگان فوالد کشور همانند سال گذشته با 
محدودیت مصرف انرژی برق مواجه بودند. بااین حال با اسـتفاده 
از تجـاری سـنوات گذشـته و همـکاری کارکنـان، محدودیت هـای 
امسـال را بـا برنامه تـر از سـال قبـل پیش بینـی نمودیـم و توانسـتیم 
برنامه های خـود را با توجه بـه محدودیت مصـرف برق در تابسـتان 
عملیاتی نماییـم. بااین حال قطعـی برق همان طـور که کامـال قابل 
پیش بینـی بـود، بـه تولیـد فـوالد در کشـور ضربـه زد و آن را بـا کاهـش 
مواجـه کـرد؛ همچنـان کـه در فـوالد هرمـزگان نیـز درمجمـوع 7 مـاه 
حـدود 200 هـزار تـن تولیـد را در اثـر محدودیت هـای بـرق از دسـت 
دادیم. بااین حال تسـلیم شـرایط نشـدیم و بـا برنامه ریـزی به موقع 
به ویژه اجرای تعمیـرات موفقیت آمیز در واحدهای احیا مسـتقیم 
و فوالدسـازی و ریخته گـری مـداوم، شـرایط را بـرای تولیـد مـداوم و 

درنهایـت رکوردشـکنی مهیـا کردیـم.
فوالد هرمزگان از ابتدای فروردین ماه تا پایان مهرماه توانست بیش 
از 817 هـزار تن تختـال تولید کند که ایـن میزان در مقایسـه با مدت 
مشـابه سـال قبـل یعنـی 764 هـزار تـن، رشـد بیـش از 7 درصـدی را 
نشـان می دهـد. این میـزان تولیـد بـدان معنا اسـت که توانسـتیم بر 
تمام محدودیت ها و چالش های پیـش رو به ویژه کمبود برق غلبه 
کنیـم و شـاهد افزایـش تولیـد باشـیم. نکتـه قابل توجـه در خصوص 

تولید امسال، سـه رکوردشـکنی بود.
رکوردشکنی ها از چه منظر برای صنعت فوالد و به ویژه فوالد 

هرمزگان حائز اهمیت است؟
بایـد توجـه داشـت کـه ظرفیـت اسـمی فـوالد هرمـزگان یک میلیـون 
و 500 هـزار تـن در سـال اسـت. در فروردین مـاه امسـال توانسـتیم 
برای نخسـتین بار تولیـد ماهانه را بـه بیـش از 150 هزار تن برسـانیم. 
بااین حال از اردیبهشت تا مرداد که با محدودیت تأمین برق مواجه 
بودیم، تولید با کاهش مواجه شـد در شـهریورماه که محدودیت ها 
برداشـته شـد، بازهم با تالش و برنامه ریزی دقیـق، تولیـد از 150 هزار 
تن فراتـر رفـت و موفق بـه تولیـد 151 هـزار و 742 تن محصـول نهایی 
 شـدیم. ایـن رکوردشـکنی ها در مهرمـاه نیـز ادامـه یافـت و بـا تولیـد

 153 هـزار و 233 تن محصول، گام بلنـدی در جهت تحقق ظرفیت 
اسـمی و جبران عقب ماندگی تولید در تابسـتان برداشته شد.

دالیل این رکوردشکنی ها را توضیح دهید.
قطعا کسب رکورد یک شبه حاصل نمی شود و ماورای هر موفقیتی 
گاهـی  برنامه ریـزی بلندمـدت اسـت. همان طـور کـه گفتـه شـد، بـا آ
نسبت به اینکه در تابستان محدودیت برق داریم، تعمیرات ساالنه 
واحدهای احیا مستقیم و فوالدسـازی را به تابستان منتقل کردیم 
و تالشـگران فـوالد هرمـزگان در آب وهـوای گـرم بندرعباس و شـرایط 
نامسـاعد توانسـتند عملیـات تعمیـرات سـاالنه را بـه نحـو احسـن 
انجـام دهنـد. هنگامی کـه تعمیـرات به خوبـی انجـام شـود، ضریـب 
آماده بـه کاری تجهیـزات و قطعـات افزایـش می یابـد. همچنیـن 
اقداماتـی نظیـر افزایـش عمـق کـوره باعـث کاهـش شـدید تعمیرات 
گرم نسوز کوره شده و همین امر به بهبود پارامترهای تولیدی مانند 
کاهش زمان Power On، کاهش شـارژ فلزی، افزایش راندمان کوره، 
کاهـش نـرخ مصـرف الکتـرود و کاهش نـرخ مصـرف نسـوز انجامیده 
اسـت. بـه ایـن مـوارد می تـوان افزایـش کیفیـت آهـن اسـفنجی را نیـز 
اضافـه کـرد کـه بـه 93 درصـد رسـیده اسـت. بـا توجـه بـه بهبودهـای 
گـون تولیـدی محقق شـد، میزان  مسـتمری کـه در پارامترهای گونا

توقفـات کاهـش یافـت کـه نتیجـه آن افزایش تولیـد بوده اسـت.
وضعیت فروش فوالد هرمزگان در سال جاری چگونه بود؟ چه 

استراتژی هایی را برای فروش محصول اتخاذ کرده اید؟
سـال جـاری بـرای صنعـت فـوالد پرتالطـم بـود. ابتـدای امسـال بـا 
افزایـش شـدید قیمت هـای جهانی فـوالد بـه دلیـل جنگ روسـیه و 
اوکراین و حذف این دو کشـور از بازارهای جهانی آغاز شـد. از سـوی 
دیگر دامپینگ برخی کشـورها و روانه کـردن بی رویه محصـوالت در 
بازارهای جهانی باعث کاهش شدید قیمت فوالد شد. در کشور ما 
نیز به تبع بازارهای جهانی کاهش قیمـت فـوالد رخ داد. بااین حال 
شـرکت فـوالد هرمـزگان نشـان داده که هرگز تسـلیم شـرایط نخواهد 
شـد و می توانـد راه خـود را در بـازار پیـدا کنـد. به نحوی کـه از ابتـدای 
سـال جـاری تـا پایـان مهرمـاه توانسـتیم 389 هـزار تـن محصـول در 
بازارهای داخلی و 330 هزار تن در بازارهای صادراتی و مجموعا 719 
هزار تن محصول به فروش برسانیم. میزان صادرات در شرایطی که 
در بازارهای جهانی با دامپینگ سنگین برخی تولیدکنندگان مواجه 
هسـتیم، نسـبت بـه سـال گذشـته حـدود 11 درصـد رشـد داشـت. 
در کسـب درآمـد نیـز توانسـتیم 5000 و 926 میلیـارد تومـان از فـروش 
محصول در بازارهای داخلی و 5000 و 107 میلیارد تومـان از صادرات 

و درمجمـوع 11 هـزار و 33 میلیـارد تومان درآمد کسـب کنیم.
مهم تریـن اسـتراتژی مـا در شـرایط کنونـی، تولیـد سـفارش محور و 
تولیـد محصـوالت دارای ارزش افـزوده باالتـر اسـت. زیـرا بازارهـای 
داخلی و جهانی به سمت رقابت سنگین تر می روند و هر شرکتی که 
کیفیت و با ارزش افزوده باالتر و متناسـب با نیاز  بتواند محصوالت با
مشـتری تولید کند، در ایـن رقابت برنـده خواهد بود. خوشـبختانه 
فوالد هرمزگان با توجه به تکنولوژی پیشرفته ای که در زمینه تولید 
محصـول در اختیـار دارد، می توانـد انـواع تختال هـای ویـژه و دارای 

ارزش افـزوده را بر اسـاس نیـاز و سـفارش مشـتریان تولید کند.
فوالد هرمزگان از سال گذشته پروژه های متعددی را آغاز کرده 

است. روند پیشرفت این پروژه ها را چگونه ارزیابی می کنید؟
توسـعه سـنگ بنـای اقتصـاد بـه شـمار مـی رود و بـرای پیشـرفت 
توسـعه محصـوالت  اشـتغال زایی  و  آفرینـی  ثـروت  اقتصـادی، 
کارآمدتریـن راهـکار اسـت. صنعـت فـوالد کشـور نیـز به عنـوان یکـی 
از پیشـران های توسـعه مطـرح اسـت. هـر چـه صنعـت فوالد بیشـتر 
توسـعه یابد، سـایر صنایع جنبی و پایین دسـتی نیز رونـق خواهند 
یافـت و توسـعه بیشـتری را شـاهد خواهیـم بـود. بـا توجـه بـه کم آبی 
گسـترده در کشـور، یکـی از مناطقـی کـه می توانـد هـدف توسـعه قرار 

گیـرد سـواحل جنوبـی به ویـژه اسـتان هرمـزگان اسـت.
فـوالد هرمـزگان در سـال 1400 بـرای اولیـن بـار پـس از افتتـاح شـرکت، 
بـا توجـه بـه پتانسـیل هایی متعـدد و موقعیـت ویـژه ای کـه دارد، 
عملیات اجرایی چهار طرح بزرگ توسعه ای شامل افزایش ظرفیت 
سـیلوهای آهـن اسـفنجی، احـداث واحـد تولیـد گازهـای صنعتی و 
احداث مدول سـوم واحد احیا مسـتقیم و احداث مگا مـدول احیا 
مسـتقیم در سـتاره سـیمین هرمـز بـه ارزش تقریبـی 10 هـزار میلیارد 

تومـان را آغـاز کـرد. امیدواریـم طبـق برنامـه تـا پایـان 1404 شـاهد 
بهره برداری کامل این پروژه ها باشیم. همچنین پروژه های دیگری 
شـامل افزایـش ظرفیـت تولیـد کوره هـای قـوس الکتریکـی از طریـق 
نصب Lance Sidewall، و احداث تصفیه خانه پساب های صنعتی، 
و احـداث واحـد تولید آهک کلسـینه در سـنگ و فـوالد هرمـزگان نیز 
در حال اجرا هسـتند که غالبا پیشـرفت قابل مالحظه ای دارند و در 
آسـتانه افتتاح هسـتند. به طورکلی برنامه های خوبی برای توسـعه 
فـوالد هرمـزگان بـا همـکاری فـوالد مبارکـه در نظـر گرفته شـده اسـت 
و توسـعه ایـن شـرکت بـدون توقـف پیـش خواهـد رفـت. برنامـه مـا 
تکمیل زنجیره و تولید محصـول نهایـی فـوالدی بـرای ارزش افزوده 
بیشـتر اسـت و بـرای تحقـق ایـن موضـوع در حـال بررسـی احـداث 

واحـد نـورد گرم هسـتیم.
شرکت فوالد هرمزگان یکی از پیشگامان انجام مسئولیت های 
اجتماعی در استان هرمزگان است. در سال جاری چه اقداماتی را در 

این حوزه صورت داده و چه استراتژی اتخاذ کرده؟
فوالد هرمزگان عمل به مسـئولیت های اجتماعی را یکـی از وظایف 
کنـون در بسـیاری از حوزه هـای ورزشـی،  ذاتـی خـود می دانـد. ا
فرهنگـی، کمک هـای انسان دوسـتانه، پزشـکی، محیط زیسـت و 
برخـی مـوارد دیگـر ورود کـرده و گام هـای مؤثـری برداشـته اسـت کـه 
در جامعـه نیـز بازخـورد خوبـی داشـته اسـت و ایـن نشـان می دهـد 
کـه شـرکت از این حیـث نیز در مسـیر درسـت در حـال حرکت اسـت.

حضـور 35 تیـم ورزشـی حرفـه ای و کارگـری فـوالد هرمـزگان در همـه 
رده های سنی و کسب عناوین قهرمانی متعدد در رده های استانی، 
کشـوری و بین المللـی بـرای تیم هـای ورزشـی فـوالد هرمـزگان کمک 

بزرگی بـه ارتقـای ورزش حرفه ای اسـتان هرمـزگان کرده اسـت.
در زمینـه پزشـکی نیـز اقدامـات متعـددی را به ویـژه بـرای مقابلـه 
بـه  مایـع  کسـیژن  ا ارسـال  داده ایـم.  انجـام  کرونـا  بیمـاری  بـا 
بیمارستان های شهر بندرعباس و ارسال نیتروژن مایع به دانشگاه 
علوم پزشکی، خرید و اهدای ونتیالتور به بیمارستان های درمانگر 
کرونـا در اسـتان، تهیـه بسـته ها و اقـالم بهداشـتی در دوران کرونـا 
همچـون تهیـه ماسـک، دسـتکش و تهیـه و اهـدا 10 دسـتگاه دیالیـز 
به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس جهت مداوای بیماران 

نمونـه ای از ایـن اقدامـات اسـت.
حمایـت از نیازمنـدان و همچنیـن حمایـت از اقشـار مسـتضعف 
در قالـب مسـئولیت های اجتماعـی، دیگـر فعالیـت فـوالد هرمـزگان 
 اسـت. در ایـن راسـتا، حمایـت مالـی از مرکـز معلـوالن ذهنـی 
حبیـب ابـن مظاهـر بندرعبـاس جهـت برطرف سـازی مشـکل 
سردخانه، حمایت از مرکز درمان و توان بخشی بیماران روانی مزمن 
کـرام ایتـام و محسـنین بـا هـدف  فجـر آسـایش، مشـارکت در طـرح ا
حمایت از 10 هزار کودک یتیم و غیر یتیم تحت پوشش کمیته امداد 
امـام خمینـی )ره( اسـتان هرمـزگان و مسـاعدت مالـی در خصـوص 
جشن گلریزان جهت آزادسازی زندانیان بخش رودخانه شهرستان 

رودان را انجـام دادیـم.
در مورد اقدامات فوالد هرمزگان در حوزه محیط زیست 

توضیحاتی بفرمایید. 
فوالد هرمزگان یکی از شرکت های پیشرو در زمینه حفاظت از 
محیط زیست در استان هرمزگان و کشور است. این شرکت در پروژه 
خرید پساب شهر بندرعباس به جهت رفع مشکل فاضالب شهری 
و کمک به محیط زیست عنوان یک طرح بزرگ حضوری فعال دارد. 
همچنین در سال جاری در راستای حفاظت از محیط زیست استان 
هرمزگان، تأمین پنج هزار تن آهک جهت دفن پسماندهای عمومی 

را در برنامه قرار دادیم. 
سخن پایانی؟

امیدواریـم بـا حمایـت فزاینـده فـوالد مبارکـه به عنـوان شـرکت مـادر 
و مسـئوالن محترم اسـتانی و کشـوری شـاهد بـه بار نشسـتن هرچه 
سـریع تر توسـعه های شـرکت باشـیم. توسـعه هایی کـه بـا هـدف 
افزایش کمی و کیفی و تنوع سبد محصوالت در حال انجام هستند. 
به یقین تولید و توسـعه اقتصادی در این شـرایط سـخت اقتصادی 
می توانـد بهتریـن ارمغـان بـرای جامعـه باشـد. بـه همیـن منظـور بـا 
همکاری همه جانبه همکاران تمامی توان خود را برای نیل به این 

هـدف ارزشـمند بـه کار خواهیم بسـت.

تحقق ظرفیت اسمی فوالد هرمزگان تا پایان سال جاری
مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان تصریح کرد:

فوالد هرمزگان عمل به 
مسئولیت های اجتماعی را یکی از 

وظایف ذاتی خود می داند

فاطمی امین در وزارت 
صمت ابقا شد

اولیـن همایش تخصصی 
»انرژی در صنعت فوالد« 

برگزار می شود

با رأی اعتماد مجدد نمایندگان
 مجلس شورای اسالمی؛
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به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان، در بیست و 
چهارمین سمپوزیوم و نمایشگاه فوالد کشور با حضور عطا اهلل 
معروفخانی مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان و یحیی پالیزدار 
مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالد 
مبارکه )MSTID( تفاهم نامه ای با هدف همکاری مشترک 
و استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانایی های دو شرکت در 

حوزه های فناورانه، نوآورانه و دانش بنیان به امضا رسید.

در این تفاهم نامه، همکاری در حوزه های فناورانه، نوآورانه 
و دانش بنیان با تمرکز بر شناسایی چالش ها و فرصت های 
سرمایه گذاری های خطرپذیر و توسعه کسب و کارهای نوپا 
مد نظر قرار گرفته است. همچنین تدوین مطالعات فنی و 
ح های دانش بنیان، همکاری در  اقتصادی درخواستی طر
ارزش گذاری و تدوین مدل های کسب و کاری در حوزه های 
دانش بنیان درخواستی، شناسایی و رفع نیازهای فناورانه، 

نوآورانه و دانش بنیان، ارزیابی و داوری طرح های درخواستی، 
معرفی فرصت های سرمایه گذاری مرتبط با نیازهای فناورانه، 
برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مرتبط با فرایندهای 
توسعه تکنولوژی و سرمایه گذاری خطرپذیر برای کارکنان و 
نظارت و راه اندازی انواع پایلوت پلنت، دمو پلنت و پلنت های 
صنعتی فناورانه و و نوآورانه مورد نیاز فوالد هرمزگان ازجمله 

مسائل مورد توجه در این تفاهم نامه است.

در راســـتای رهنمودهـــای مدیرعامـــل گـــروه فـــوالد مبارکـــه مبنـــی بـــر هم افزایـــی میـــان شـــرکت های گـــروه، تفاهم نامـــه 
ــتیبانی و توســـعه فنـــاوری   ــزگان و شـــرکت پشـ ــران عامـــل دو شـــرکت فـــوالد هرمـ ــا حضـــور مدیـ همـــکاری حوزه هـــای فناورانـــه بـ

نـــوآوری فـــوالد مبارکـــه بـــه امضـــا رســـید.

ایران در  فوالد 

سید اصغر مدنی،
 معاون بهره برداری شرکت

 فوالد هرمزگان،

تفاهم نامه همکاری فناورانه میان فوالد هرمزگان و شرکت پشتیبانی و توسعه 
فناوری و نوآوری فوالد مبارکه

در راستای هم افزایی میان شرکت های گروه منعقد شد؛

 استراتژی های اتخاذشده  تو سط مدیرعامل شرکت 
فوالد هرمزگان در تمامی بخش های شرکت که منجر به کسب 
رکوردهای پیاپی در شهریور و مهرماه شده نشان می دهد با 
هم سویی تفکرات مدیریت و تالش و همدلی کارکنان، در 

مسیر درست حرکت می کنیم.
سید اصغر مدنی، معاون بهره برداری شرکت فوالد هرمزگان، 
با بیان مطلب فوق در خصوص رکورد تولید کسب شده فوالد 
هرمزگان طی مهرماه بیان کرد: در ادامه روند روبه رشد تولید 
شرکت و رکوردشکنی های اخیر، در مهرماه نیز با تولید 153 هزار و 
232 تن تختال به عنوان محصول نهایی، رکورد دیگری در تولید 

ماهانه شرکت به ثبت رسید.
کید بر اینکه ادامه بهبود پارامترهای مختلف مرتبط با  وی با تأ
کوره در دستور کار قرار گرفته است و به صورت مستمر نیز ادامه 
خواهد یافت، گفت: با انجام این بهبودها، توقفات و در نتیجه 
از مدت زمان استحصال ذوب کاسته می شود و به تبع این 
اقدامات، تولید افزایش می یابد و رکوردهای تولید نیز جابه جا 

می گردد.
کید بر اینکه روند بهبود باید همواره در دستور کار تمامی  وی با تأ
بخش ها باشد، تصریح کرد: درصورتی که در تأمین گاز و برق طی 
زمستان پیش رو با محدودیت مواجه نشویم، عقب ماندگی 

کاهش تولید ناشی از قطعی برق در تابستان را جبران خواهیم کرد.
ذوب  و  شده  ریخته گری  ذوب  درصدی   ۱00 انطباق 

تخلیه شده
معاون بهره برداری شرکت فوالد هرمزگان اضافه کرد: در مهرماه 
عالوه بر کسب رکورد، یکی دیگر از دستاوردهای کم سابقه شرکت 
که در افزایش تولید نیز تأثیر بسزایی داشت، انطباق 100 درصدی 

ذوب ریخته گری شده و ذوب تخلیه شده بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، از تولید و تأمین آهن 
اسفنجی مرغوب به عنوان یکی دیگر از عوامل اثرگذار در افزایش 
کّمی و کیفی محصول و کاهش هزینه ها نام برد و گفت: از دیگر 
اقداماتی که در شهریور و در مهرماه انجام شد هدف گذاری 
برای بهبود کیفیت آهن اسفنجی تولیدشده در شرکت و افزایش 

متالیزاسیون آن بود.
کیـد کـرد: رکوردشـکنی ها در فـوالد  مدنـی در همیـن زمینـه تأ
کیـد بـر اهمیـت افزایـش  هرمـزگان نشـان می دهـد راهبـرد و تأ
متالیزاسـیون آهـن اسـفنجی در جهـت اهـداف سـازمان اسـت 
گـر در برخـی مواقـع ناچـار  و در مسـیر درسـتی حرکـت می کنیـم. ا
باشیم بخشی از آهن اسفنجی شـرکت را از خارج سازمان تأمین 
کنیم، باید آهـن اسـفنجی تأمین شـده از کیفیت و متالیزاسـیون 
الزم برخـوردار باشـد؛ در غیـر ایـن صـورت، دو نوع آهن اسـفنجی 

بـا یکدیگـر مخلـوط و بـه کـوره شـارژ می شـوند و ایـن امـر باعـث 
می شـود بـه اهـداف ترسیم شـده دسـت نیابیـم. خوشـبختانه 
همـکاران واحـد خریـد همـواره توجـه کافـی بـه ایـن مهـم داشـته 

و دارنـد.
معاون بهره برداری شرکت فوالد هرمزگان با اشاره به تأثیر مثبت 
افزایش عمر کوره در افزایش تولید عنوان کرد: هنگامی که نسوز یا 
شل کوره با تعداد ذوب بیشتری تعویض شود، به تبع آن توقفات 
تولید نیز کاهش می یابد و میزان تولید افزایش خواهد یافت. باید 
توجه داشت که برای تعویض شل کوره 8 ساعت زمان تولید از 
دست می رود؛ بنابراین با استفاده از نسوزهای مرغوب، اصالح 

کوره و کاهش توقفات، میزان تولید افزایش می یابد.
تمامی محصول تولیدشده در مهرماه بر اساس سفارش 

مشتریان بوده است
کید بر اینکه تولید بدون  وی در بخش پایانی سخنان خود با تأ
مشتری برای شرکت هزینه ناخواسته انبارداری، خواب محصول 
و اشغال فضا را به همراه دارد تصریح کرد: خوشبختانه تولید در 
فوالد هرمزگان سفارش محور است و این جای بسی خوشحالی 
است که اعالم کنیم در مهرماه نیز تمام تولید انجام شده بر اساس 
سفارش مشتریان بوده که این روند ارزش افزوده قابل مالحظه ای 

برای شرکت به همراه دارد. 

 مدیرعامل شرکت بیمه ایران ضمن بازدید از شرکت 
فوالد هرمزگان، با مدیرعامل شرکت دیدار و در خصوص 

گسترش همکاری های فی مابین گفت وگو کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان، حسن شریفی، 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران، به همراه تعدادی 
از مدیران این شرکت، در جلسه مشترک با عطا اهلل معروفخانی، 
مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان، با بیان اینکه باعث افتخار 
بیمه ایران است که با فوالد هرمزگان همکاری می کند، عنوان 
کرد: آمادگی گسترش همکاری و ارائه انواع خدمات به کارکنان 

فوالد هرمزگان با کمترین زمان و در تمام سطوح هستیم.
وی در ادامه گفت: حضور مدیران بیمه ایران در فوالد هرمزگان 
نشان دهنده اهمیت این شرکت بزرگ و کارکنان آن برای بیمه 
ایران است؛ ازاین رو در تالشیم به کارکنان پرتوان این شرکت 

خدمات متنوعی ارائه دهیم و در خدمت تولید ملی باشیم.
معروفخانی نیز در این جلسه با بیان اینکه بیمه ایران یکی از 
باسابقه ترین و بزرگ ترین بیمه ها در کشور به شمار می رود 
گفت: رویکرد ما در شرکت فوالد هرمزگان استفاده از بهترین 
خدمات بیمه ای برای رفاه حال کارکنان است و امیدواریم در 

همکاری با بیمه ایران، این هدف محقق شود.

در مسیر درست حرکت می کنیم

همکاری با فوالد هرمزگان باعث افتخار بیمه ایران است

معاون بهره برداری شرکت فوالد هرمزگان تصریح کرد:

در بازدید مدیرعامل بیمه ایران از فوالد هرمزگان مطرح شد:

   مدیر اداره روابط بین الملل سازمان زمین شناسی و 
اکتشافات معدنی از برگزاری هشتمین اجالس کارشناسان 
معدنی کشورهای عضو اکو )سازمان همکاری اقتصادی( 
در اصفهان به میزبانی سازمان زمین شناسی و اکتشافات 
معدنی و حمایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

اصفهان خبر داد
به گزارش ایراسین، مدیر اداره روابط بین الملل سازمان 
کتشافات معدنی از برگزاری هشتمین  زمین شناسی و ا
کو )سازمان  اجالس کارشناسان معدنی کشورهای عضو ا
سازمان  میزبانی  به  اصفهان  در  اقتصادی(  همکاری 
کتشافات معدنی و حمایت اتاق بازرگانی،  زمین شناسی و ا

صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان خبر داد.
کارشناسان معدنی  گفته هانیه بخشایی، اجالس  به 
کو در تاریخ 14 الی 17 نوامبر 2022 مطابق  کشورهای عضو ا
با 23 الی 26 آبان 1401 با حضور کارشناسان هفت کشور 
کستان، آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان،  پا

تاجیکستان و جمهوری اسالمی ایران برگزار می شود.
وی؛ هم اندیشی متخصصان و مدیران حوزه کشورهای 
ک گذاری ایده ها و دیدگاه های نوین و  کو و به اشترا عضو ا
حل مسائل بخش زمین شناسی و معدنی کنونی را به عنوان 
مهم ترین هدف برگزاری هشتمین اجالس کارشناسان 

کو عنوان کرد. معدنی کشورهای عضو ا
و  زمین شناسی  سازمان  بین الملل  روابط  اداره  مدیر 
کشور با بیان این که تبادل دانش و  کتشافات معدنی  ا
ایده های نو در بخش مواد معدنی زمینه ساز ایجاد توسعه 
کرد: بر اساس  کو است؛ خاطرنشان  پایدار در منطقه ا
برنامه ریزی های انجام شده در دبیرخانه هشتمین اجالس 
کو حاضران پس از  کارشناسان معدنی کشورهای عضو ا
برگزاری این نشست از مجتمع معدنی باما )تولیدکننده 
شمش سرب و روی( واقع در استان اصفهان نیز بازدید 

خواهند کرد.
بخشایی، ضمن اشاره به موقعیت استراتژیک کشورهای 
کو و پتانسیل معدنی آن ها خاطرنشان کرد: این عوامل  ا
موقعیت مناسبی را برای دولت های این کشورها ایجاد کرده 
که می توانند ضمن سرمایه گذاری در بخش معدن از مزایای 

آن استفاده کند.
وی با بیان اینکه سازمان همکاری های اقتصادی نقش 
حیاتی و پیشرو در اقتصاد کشورهای خود دارند، گفت: 
کو می توانیم ضمن  با توجه به چارچوب های موجود در ا
توسعه همکاری ها با یکدیگر به راهکارهای مناسب جهت 

افزایش مناسبات بین کشورها دست یابیم.
وی تصریح کرد: این اجالس به طور تقریبی هر دو سال 
کنون  یک بار در سطح کشورهای عضو برگزار می شود و تا
کو و  5 دوره اجالس کارشناسان معدنی کشورهای عضو ا
کو به  روسای سازمان های زمین شناسی کشورهای عضو ا

میزبانی ایران برگزار شده است.
کو یک سازمان  یادآور می شود، سازمان همکاری اقتصادی ا
اقتصادی منطقه ای است که سه کشور ایران، ترکیه و 
کستان در سال 1341 نخستین بار این سازمان را پایه ریزی  پا
کردند و سال 1372 کشورهای افغانستان، آذربایجان، 
قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان 
کنون با ده عضو، حدود  کو پیوستند و هم ا نیز به سازمان ا
480 میلیون تن جمعیت و 8٬620٬697 کیلومترمربع وسعت 

کشورها امکانات نفت، گاز و صنعت را در اختیار دارد.

   انجمن جهانی فوالد در حالی مجموع تولید 
 2022 ابتدایی سال  ۹ ماهه  را در  جهانی فوالد 
میالدی با کاهش ۴.۳ درصدی به ثبت رساند که 
میزان تولید فوالد ایران با رشد ۹.۸ درصدی همراه 

بوده است.
به گزارش صنایع، فوالدسازان جهان از ابتدای ژانویه تا 
پایان سپتامبر 2022 میالدی یک میلیارد و 405 میلیون 
و 200 هزار تن فوالد خام تولید کردند که این میزان 
کی از افت 4.3 درصدی نسبت به مدت مشابه  حا

سال گذشته است.
این در حالی است که 64 کشور فوالدساز جهان در 
700 هزار تن  151 میلیون و  سپتامبر 2022 میالدی 
فوالد خام تولید کردند که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته، افزایش 3.7 درصدی را نشان می دهد.
ایران در 9 ماهه سال جاری میالدی درمجموع 22 
میلیون و 200 هزار تن فوالد خام تولید کرد که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد 9.8 درصدی 
بود. این در حالی است که میزان تولید فوالد خام ایران 
در سپتامبر سال جاری میالدی نیز با 26.7 درصد رشد 
نسبت به سپتامبر 2021 میالدی به 2 میلیون و 700 هزار 

تن افزایش یافت.

هشتمین اجالس کارشناسان 
معدنی کشورهای عضو اکو در 

اصفهان

رشد ۹.۸ درصدی تولید 
فوالد خام ایران

به میزبانی سازمان زمین شناسی و 
کتشافات معدنی کشور برگزار خواهد شد؛ ا

انجمن جهانی فوالد اعالم کرد
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کثـــری  محمدیاســـر طیب نیـــا، مدیرعامـــل شـــرکت فـــوالد مبارکـــه بـــا رأی حدا
شـــرکت کنندگان ســـمپوزیوم ۴0۱، به عنـــوان »مـــرد ســـال فـــوالد ایـــران« انتخـــاب 

شـــد.
به گزارش خبرنگار ایراسین، در آیین اختتامیه بیست و چهارمین سمپوزیوم فوالد، 
کثریت آرا، محمدیاسر طیب نیا را به عنوان »مرد  شرکت کنندگان این سمپوزیوم با ا

سال فوالد ایران« انتخاب کردند.
انجمن آهن و فوالد ایران همه ساله پیش از برگزاری سمپوزیوم فوالد، طی مکاتباتی 
از شرکت های مرتبط با صنعت آهن و فوالد درخواست می کند که هر شرکت یک نفر 
از مدیران و یا کارشناسان برجسته خود را که دارای حداقل 20 سال سابقه کار مؤثر 
باشند، به همراه رزومه به این انجمن معرفی کنند؛ سپس این افراد در فهرست 

کاندیداهای انتخاب مرد سال فوالد هر سمپوزیوم قرار می گیرند.

در هنگام ثبت نام در این سمپوزیوم، فهرست کاندیداهای مرد سال فوالد 
معرفی شده از طرف شرکت ها در اختیار تمامی شرکت کنندگان قرار می گیرد؛ پس 
از جمع آوری آرای این افراد، در سمپوزیوم فوالد 401 و به انتخاب حاضرین در این 
کثر آرا  سمپوزیوم، محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با حدا

به عنوان مرد سال فوالد ایران انتخاب شد.
محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه پس از دریافت تندیس مرد 
سال فوالد ایران در اختتامیه سمپوزیوم فوالد 401 پشت تریبون حاضر شد و گفت: 
مرد سال فوالد همکاران من در گروه فوالد مبارکه هستند که علی رغم وجود موانع 
بسیار، باوجود مشکالتی که گریبان گیر صنعت است، توانستند تولید را حفظ کنند
وی افزود: مرد سال فوالد آن هایی هستند که رکوردهای پی درپی تولید را در فوالد 
مبارکه رقم زدند، مرد سال فوالد آن هایی هستند که در حمله بی سابقه سایبری 

به فوالد مبارکه، در کمتر از 36 ساعت جریان تولید این شرکت را به طور کامل 
برقرار کردند.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: مرد سال فوالد، کارگری است که 
با دستان پینه بسته کنار کوره کار می کند، مرد سال فوالد کسانی هستند که در 
شرکت های دانش بنیان و در اوج تحریم ها با بومی سازی مواد، قطعات و تجهیزات، 

اجازه ندادند خدشه ای به تولید فوالد مبارکه وارد شود.
وی با بیان این که افتخار کسب عنوان مرد سال فوالد ایران را به همکاران خود در 
گروه فوالد مبارکه تقدیم می کنم، اذعان داشت: بنده افتخار کسب این عنوان را به 
دستان پینه بسته کارگران، موی سپید بازنشستگان و درایت مدیران بلندهمت 
فوالد مبارکه تقدیم می کنم که این مجموعه را تحویل ما دادند تا از آن به خوبی 

صیانت و بهره برداری می کنم.

 رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان هرمزگان از توسعه همکاری های دوجانبه 
دانشگاه و فوالد هرمزگان خبر داد. 

ع، مدیر متالورژی و طراحی و  محمدحسین رنجبر، طی نشست مشترکی  با شاهین زار
توسعه محصوالت این شرکت، ضمن ابراز خرسندی از همکاری دوجانبه شرکت فوالد 
هرمزگان با دانشگاه آزاد اسالمی گفت: امیدواریم با توسعه همکاری های دانشگاه با 
صنعت و حرکت در مسیر تربیت نیروی متخصص، مهارت محور و کارآفرین بتوان ارتباط 
این دو بخش مهم را به منظور برآورده کردن نیازهای یکدیگر در راستای تسریع توسعه 

رقم زد.
وی ارتباط با صنایع را از مهم ترین برنامه های راهبردی دانشگاه برشمرد و افزود: با 
حضور دانشجویان در پروژه های مختلف صنایع، تربیت نیروی متخصص در این بخش 

محقق می شود.
حمایت فوالد هرمزگان از طرح های پژوهشی و پروژه های دانشجویی

مدیر متالورژی و طراحی و توسعه محصوالت فوالد هرمزگان نیز حمایت از طرح های 
پژوهشی در قالب پروژه های دانشجویی، پایان نامه های مقاطع کارشناسی ارشد و 
دکتری، پروژه های دوره پسادکتری و طرح پیش رانش )ایجاد بانک اطالعاتی پژوهشگران 

گذاری در انجام برخی پروژه های فوالدی را از مهم ترین برنامه ها در  دانشجو( برای وا
همکاری با دانشگاه برشمرد.

ع با تشریح عملکرد شرکت فوالد هرمزگان و بخش بندی واحدهای مختلف  شاهین زار
تولیدی این شرکت گفت: واحدهای فوالدسازی و ریخته گری مداوم، احیا مستقیم، 
کسیژن و هوای فشرده از بخش های مهم تولیدی این شرکت هستند  انرژی و سیاالت، ا

که با تأمین بازارهای داخلی و صادراتی نقش مهمی در ارزآوری بازی می کنند.
وی ساخت لوله های انتقال نفت و گاز، میل لنگ ها، تیغ ها، قالب ها و برخی محصوالت 
دیگر را که در صنعت کشتی سازی، صنایع بزرگ دریایی و هوایی، سازه های دریایی و سایر 
صنایع به کار می رود از فراورده های مهم خواند و عنوان کرد: تولید فوالد کم کربن با کاربرد 
در امور ساختمانی، صنعت گالوانیزه، خودروسازی و نورد مجدد و فوالد با کربن متوسط 
با کاربرد در صنعت ماشین سازی و تولید پروفیل ها از مهم ترین محصوالتی است که در 

این شرکت تولید می شود.
مدیر متالوژی شرکت فوالد هرمزگان حضور دانشگاهیان را در این صنعت مؤثر دانست 
و بیان کرد: این ارتباط تنگاتنگ می تواند موجبات رشد و توسعه دوجانبه را فراهم آورد.

گفتنی است در این نشست دیدگاه های سایر کارشناسان شرکت و دانشگاه نیز 

برای داشتن ارتباطی بهتر و مؤثرتر مورد ارزیابی قرار گرفت و مقرر شد پیشنهادهای 
قابل اجرا به صورت دستورالعمل و راهکارهای عملی، جمع بندی و جهت اجرا به 

طرفین ابالغ شود.

  مدیـــر مهندســـی صنایـــع شـــرکت فـــوالد هرمـــزگان گفـــت: ایـــن شـــرکت 
توانســـت با انجـــام اقدامـــات الزم در خصـــوص رعایـــت الزامات اســـتانداردهای 
ــد  ــتانداردها را تمدیـ ــن اسـ ــه ایـ ــوط بـ ــده مربـ ــای اخذشـ ــی، گواهینامه هـ مدیریتـ

کنـــد. 
مرضیـــه حمیـــدی بـــا اعـــالم ایـــن خبـــر بیـــان کـــرد: در پایـــان جلســـه بررســـی 
ـــوالد  ـــرکت ف ـــران ش ـــان و مدی ـــی از معاون ـــور جمع ـــا حض ـــه ب ـــی ک ـــای مراقبت ممیزی ه
هرمـــزگان و ســـرممیز شـــرکت SGS در تاریخ هـــای 30 مهرمـــاه، یکـــم و دوم آبـــان 

ـــزار شـــد، شـــرکت فـــوالد هرمـــزگان توانســـت 6 گواهینامـــه از اســـتانداردهای  مـــاه برگ
ــد. ــد کنـ ــود را تمدیـ ــی خـ مدیریتـ

وی بـــا بیـــان اینکـــه برگـــزاری ایـــن دوره از ممیـــزی بـــا مشـــارکت فعـــال همـــکاران 
صـــورت پذیرفـــت ادامـــه داد: از نـــکات قابل توجـــه ایـــن ممیـــزی می تـــوان بـــه 
همـــکاری و همدلـــی تمامـــی واحدهـــای ســـازمانی بـــرای برگـــزاری موفقیت آمیـــز 
جلســـات ممیـــزی و کســـب موفقیـــت در تمدیـــد گواهینامه هـــای مذکـــور اشـــاره کرد.
مدیـــر مهندســـی صنایـــع شـــرکت فـــوالد هرمـــزگان اضافـــه کـــرد: ایـــن شـــرکت در 

تاریخ هـــای 14، 18 و 19 مهرمـــاه گذشـــته نیـــز توســـط شـــرکت SGS در خصـــوص 
اســـتاندارد مدیریـــت انـــرژی ISO 50001-2018 تحـــت ممیـــزی قـــرار گرفـــت و موفـــق 

بـــه تمدیـــد گواهینامـــه مورداشـــاره شـــد.
حمیـــدی در پایـــان گواهینامـــه اســـتانداردهای مدیریتـــی را کـــه شـــرکت فـــوالد 
هرمـــزگان در حـــال حاضـــر موفـــق بـــه اخـــذ آن هـــا شـــده اســـت را بـــه ایـــن شـــرح اعـــالم 
-ISO 45001 ،2015-ISO 14001 ،2018-ISO 50001 ،2015-ISO 9001 :کـــرد

1999-ISO 10015 2018 و-ISO 10004 ،2018-ISO 10002 ،2015

خبر

تمدید گواهینامه های استاندارد مدیریتی در فوالد هرمزگان

یخته گـــری و ارســـال محصـــول    رئیـــس ر
شـــرکت فـــوالد هرمـــزگان گفـــت: فـــوالد هرمـــزگان بـــا 
بهینه ســـازی تجهیـــزات و عملکـــرد خـــوب نیـــروی 
انســـانی خـــود در واحـــد ریخته گـــری توانســـت بـــه 
باالتریـــن ســـرعت ریخته گـــری تختـــال در کشـــور بـــه 
میـــزان ۱.6 متـــر بـــر دقیقـــه دســـت یابـــد و از ایـــن حیـــث 

در شـــهریور و مهرمـــاه رکوردشـــکنی کنـــد.
شـــهریاری پور در خصـــوص کســـب رکـــورد تولیـــد 153 
هـــزار و 232 تـــن محصـــول نهایـــی در شـــرکت فـــوالد 
هرمـــزگان طـــی مهرمـــاه، بیـــان کـــرد: کســـب رکـــورد تولیـــد 
در شـــهریور و مهرمـــاه حاصـــل عملکـــرد گروهـــی در 
شـــرکت بـــوده اســـت و فقـــط یـــک واحـــد در ایجـــاد ایـــن 
ــی  ــتم زمانـ ــت. در یـــک سیسـ ــوده اسـ ــل نبـ ــورد دخیـ رکـ
کـــه همـــه اجـــزا در کنـــار هـــم به خوبـــی کار می کننـــد 
بهتریـــن نتیجـــه را می گیرنـــد. یکـــی از عواملـــی کـــه باعـــث 
نتیجـــه گرفتـــن سیســـتم می شـــود توجـــه بـــه جزئیـــات بـــا 

باالتریـــن عملکـــرد اســـت.
وی افـــزود: بـــرای اینکـــه بتوانیـــم در زمینـــه تولیـــد 
محصـــول رکوردشـــکنی کنیـــم، بایـــد تمـــام تجهیـــزات و 
کارکنـــان وظایـــف خـــود را بـــه نحـــو احســـن انجـــام دهنـــد 
و بـــه کوچک تریـــن جزئیـــات فوالدســـازی توجـــه کنیـــم؛ 
ازایـــن رو در فـــوالد هرمـــزگان توجـــه بـــه جزئیـــات را در 
دســـتور کار قـــرار داده ایـــم و ایـــن موضـــوع یکـــی از رمـــوز 
موفقیـــت شـــرکت بـــه شـــمار مـــی رود. بررســـی جزئیـــات 
و چالش هـــا، یافتـــن ایرادهـــا و حـــل مســـائل، جلـــوی 
تکـــرار مشـــکالت را در آینـــده می گیـــرد و بـــه عملکـــرد 
بهتـــر فـــوالد هرمـــزگان کمـــک می کنـــد. پـــس از اینکـــه 
تجهیـــزات بهینـــه و نیروهـــای انســـانی بـــه وظایـــف 
خـــود عمـــل کردنـــد، میـــزان تولیـــد مطابـــق بـــا ظرفیـــت 
اســـمی طراحی شـــده کارخانـــه محقـــق خواهـــد شـــد؛ 
حتـــی می تـــوان مـــازاد بـــر ظرفیـــت اســـمی کارخانـــه نیـــز 

ــرد. ــد کـ ــول تولیـ محصـ
بنابـــر اظهـــارات رئیـــس ریخته گـــری و ارســـال محصـــول 
ایـــن شـــرکت در حـــوزه  فـــوالد هرمـــزگان،  شـــرکت 
ــود  ــوب از خـ ــیار خـ ــرد بسـ ــن عملکـ ــری، چندیـ ریخته گـ
برجـــای گذاشـــت. یکـــی از ایـــن عملکردهـــا ســـرعت 
ماشـــین در ریخته گـــری اســـت. در ایـــن زمینـــه تـــالش 
کردیـــم ســـرعت ریخته گـــری را بـــه حـــدی افزایـــش دهیـــم 
کـــه باالتریـــن ســـرعت و قابلیـــت ثبت شـــده بـــرای ماشـــین 
ریخته گـــری در طراحـــی اولیـــه اســـت. در فـــوالد هرمـــزگان 
توانســـته ایم بـــه باالتریـــن ســـرعت ثبت شـــده بـــرای 

ماشـــین ریخته گـــری دســـت پیـــدا کنیـــم.
ریخته گری فوالد های کم کربن با سرعت ۱.6 متر بر 
دقیقه در ذوب های متوالی و در سکوئنس های متعدد
شـــهریاری پور ادامـــه داد: حتـــی زمانـــی کـــه ماشـــین 
ــا  ــد، بـ ــی شـ ــازنده طراحـ ــرکت سـ ــط شـ ــری توسـ ریخته گـ
ــوژی  ــن تکنولـ ــین به روزتریـ ــن ماشـ ــه ایـ ــه اینکـ ــه بـ توجـ
ریخته گـــری را در اختیـــار داشـــت و به تازگـــی طراحـــی 
شـــده بـــود، دارنـــدگان ماشـــین نمی توانســـتند بـــا 
کثـــر ســـرعت طراحی شـــده عملیـــات ریخته گـــری را  حدا
انجـــام دهنـــد. بااین حـــال بـــا طرح ریـــزی مناســـب بـــرای 
ماشـــین کـــه توســـط تیـــم تعمیـــرات ریخته گـــری انجـــام 
شـــد و همچنیـــن بـــا عملیاتـــی کـــردن صحیـــح ماشـــین 
ــزگان توانســـت  ــا، شـــرکت فـــوالد هرمـ و تنظیـــم پارامترهـ
بـــدون ریســـک بـــا ســـرعت 1.6 متـــر بـــر دقیقـــه یعنـــی 
ـــین  ـــرای ماش ـــده ب ـــری ثبت ش ـــرعت ریخته گ ـــن س باالتری
گفتـــه  ریخته گـــری، محصـــول کم کربـــن تولیـــد کنـــد. نا
ــده  ــرعت ثبت شـ ــن سـ ــرعت، باالتریـ ــن سـ ــه ایـ ــد کـ نمانـ
بـــرای تولیـــد تختـــال عریـــض در ایـــران بـــه شـــمار مـــی رود 

ــورددار اســـت. ــزگان رکـ ــوالد هرمـ ، فـ ــر و از ایـــن منظـ
ــار ســـرعت بـــاالی ریخته گـــری،  ــرد: در کنـ وی تصریـــح کـ
و  دادیـــم  قـــرار  مدنظـــر  نیـــز  را  محصـــول  کیفیـــت 
می توانیـــم تختـــال موردنظـــر مشـــتریان را بـــا کیفیـــت 
بســـیار بـــاال بـــرای مقاصـــد داخلـــی و صادراتـــی تولیـــد 
ــت را در  ــن کیفیـ ــزگان باالتریـ ــوالد هرمـ ــال فـ ــم. تختـ کنیـ
ایـــران دارد و ایـــن دســـتاورد بســـیار بزرگـــی هـــم بـــرای 
واحـــد فوالدســـازی و ریخته گـــری مـــداوم و هـــم بـــرای 

شـــرکت فـــوالد هرمـــزگان اســـت.
رئیـــس ریخته گـــری و ارســـال محصـــول شـــرکت فـــوالد 
ـــه رکوردهـــای تولیـــدی در مهرمـــاه،  ـــا اشـــاره ب هرمـــزگان ب
مطـــرح کـــرد: در مهرمـــاه عالوه بـــر تولیـــد 153 هـــزار و 232 
تـــن تختـــال به عنـــوان محصـــول نهایـــی کـــه رکـــوردی 
جدیـــد در تولیـــد ماهانـــه بـــه شـــمار مـــی رود، تعـــداد 
ـــه یـــک هـــزار و 299  ذوب ریخته گری شـــده در ایـــن مـــاه ب
ــکنی  ــه رکوردشـ ــن زمینـ ــم در ایـ ــاز هـ ــه بـ ــید کـ ذوب رسـ
کرده ایـــم. بیشـــترین میـــزان ذوب ثبت شـــده در ایـــن 
 مـــاه بـــه 53 ذوب در 15 مهرمـــاه رســـید و توانســـتیم 

6 هزار و 276 تن محصول را ریخته گری کنیم.

ثبت باالترین سرعت 
ریخته گری تختال کشـور در 

فوالد هرمزگان

دکتر محمد یاسر طیب نیا »مرد سال فوالد ایران«   شد

تربیت نیروی متخصص، کارآفرین و مهارت محور با همکاری دانشگاه و صنعت
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان هرمزگان مطرح کرد:

رئیس ریخته گری و ارسال محصول 
شرکت فوالد هرمزگان اعالم کرد:

مدیر مهندسی صنایع شرکت فوالد هرمزگان خبر داد:
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گفت: بنا بر  کیفی شرکت فوالد هرمزگان  کنترل  مدیر 
عملکرد شرکت و آمارهای ثبت شده از فروردین تا پایان مهرماه 
سال ۱۴0۱، شاخص های کیفی مواد اولیه خریداری شده و 
محصوالت تولیدی شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل 

رشد مطلوبی داشته است.
کید بر اینکه کیفیت مواد اولیه ورودی به  رضا باران پویان، با تأ
کارخانه مطابق با کارت استاندارد کیفی تعریف شده مواد اولیه و 
مورد انتظار بهره بردار خریداری شده است، اعالم کرد: بنا بر آمار 
رسمی شرکت، خوشبختانه در این شاخص، نسبت کیفی 7 ماه 
نخست سال 1401 98.77 درصد بوده که نسبت به عدد سال 
قبل با 98.25 درصد، بهبود کیفی خوبی را در این بخش حاصل 
نموده است که این خود سبب جلوگیری از اتالف هزینه های 

سازمان می گردد.
کاهش ۹0 درصدی عیوب زیرسطحی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به کاهش عیوب زیرسطحی 
محصوالت اشاره و عنوان کرد: در این خصوص نیز در سال 1400 
میانگین عیوب زیرسطحی محصوالت 0.32 درصد بود و این عدد 
در 7 ماه نخست امسال به عدد 0.03 درصد کاهش یافته است. 

این ارقام نشان می دهد در سال 1401 حدود 90 درصد در زمینه 
مشاهده و شناسایی عیوب زیرسطحی بهبود حاصل شده؛ که 
این سبب اطمینان بخشی و رضایت باالی مشتریان از کیفیت 

محصول شرکت فوالد هرمزگان می گردد.
در خصوص ذوب های مطابق با سفارش نیز باید گفت: عملکرد 
شرکت در سال گذشته 99.87 درصد بوده که خوشبختانه در 7 
ماه نخست امسال به عدد 99.9 درصد ارتقا یافته است و در این 
زمینه نیز شاهد بهبود کیفیت بوده ایم. این امر بدان معناست 
طی این بازه زمانی امکان فروش محصول با ارزش افزوده باالتری 

حاصل گردیده است.
شکسته شدن رکورد کاهش میزان عیوب مشاهده شده در 

بازرسی گرم تختال از ابتدای بهره برداری تاکنون
کید  به گفته مدیر کنترل کیفی شرکت فوالد هرمزگان با توجه به تأ
کثری کیفیت  مدیریت ارشد شرکت بر کاهش عیوب و افزایش حدا
محصوالت، با تالش و دقت تمامی همکاران در بخش های تولید، 
فنی و پشتیبانی و کنترل کیفی، از همان روزهای نخست سال این 
که در فروردین ماه سال  راهبرد در دستور کار قرار گرفت؛ تاآنجا
1401 میزان عیوب مشاهده شده در بازرسی گرم تختال به میزان 

0.55 درصد کاهش یافته که این خود یک رکورد ارزشمند از زمان 
راه اندازی محسوب می شود.

وی ادامه داد: در زمینه پیکاپ های نیتروژن نیز با تالش 
همکاران در بخش فوالد سازی در بازه زمانی 7 ماه نخست 
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، بهبود مناسبی 

حاصل شده است.
کرد:  تصریح  خود  سخنان  پایانی  بخش  در  باران پویان 
محصوالت کارخانه های فوالدسازی به ورق ها و کاالهایی 
کشتی سازی،  مانند  صنایعی  در  که  می شوند  تبدیل 
پتروشیمی، ساختمان سازی، نیروگاه ها و سایر صنایع حساس 
و استراتژیک مورداستفاده قرار می گیرند؛ ازاین رو کیفیت این 
قبیل محصوالت از اهمیت زیادی برخوردار است. مدیریت و 
گاهی کامل از این موضوع، همواره تالش  کارکنان شرکت نیز با آ
کرده اند محصوالت را مطابق با باالترین استانداردهای روز دنیا 
تولید کنند که خوشبختانه در سال جاری نیز در تداوم عملکرد 
سال های گذشته کیفیت باالی محصول تولیدی کارخانه به 
عنوان یکی از با کیفیت ترین تختال های تولیدی در داخل و 

خارج از کشور را سبب گردیده است.

 به گزارش روابط عمومی فوالد هرمزگان، سومین مجمع تعیین هیئت مدیره 
جدید کمیته آزمایشگاه های زنجیره تولید فوالد و معدن کشور و عضویت در این 

کمیته برگزار شد.
طبق این گزارش، این انجمن از سال 1395 زیر نظر انجمن آهن و فوالد ایران 
تشکیل شده و هدف اصلی از تشکیل آن تدوین، تکمیل و اصالح دستورالعمل های 
ک گذاشتن توان فنی  آزمایشگاهی جهت استانداردسازی فعالیت ها، به اشترا
آزمایشگاهی کشور، ایجاد تعامل تخصصی و تجهیزاتی جهت کاهش هزینه های انجام 
آزمون و استفاده هرچه بهتر از ظرفیت ها جهت حمایت از تولیدات و تجهیزات بومی 

مورد استفاده در صنایع آزمایشگاهی است.
 برگزاری همایش و انتخاب هیئت مدیره جدید از 26 تا 27 مهرماه 1401 در شهر 
مشهد و به میزبانی شرکت اپال پارسیان و با حضور بیش از 40 مجموعه آزمایشگاهی 

صنایع بزرگ معدنی و فوالدی کشور برگزار شد که با رأی اعضای شرکت کننده، 
شرکت فوالد هرمزگان توانست برای دومین بار برای یک دوره دوساله به عنوان عضو 

هیئت مدیره این انجمن انتخاب شود. 
: مهندس میرمقتدایی،  کمیته عبارت اند از گفتنی است سایر اعضای این 
پیشکسوت مدیریت آزمایشگاه های زنجیره فوالد، مهندس   اهللدینی، مدیر 
کنترل کیفیت و آزمایشگاه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، مهندس صالحی 
مدیر آزمایشگاه های شرکت فوالد مبارکه، دکتر کاشفی مدیر کنترل کیفیت و 
آزمایشگاه های شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، دکتر شمس عالم مدیر کنترل 
کیفیت و آزمایشگاه های شرکت معدنی و صنعتی اپال پارسیان و مهندس جابری 

مدیر کنترل کیفیت شرکت فوالد خوزستان. 

 شاخص کیفی مواد اولیه خریداری شده و کیفیت محصوالت 
تولیدشده فوالد هرمزگان در باالترین سطح

عضویت مدیر کنترل کیفی فوالد هرمزگان درکمیته 
آزمایشگاه های زنجیره معدن و فوالد ایران

 بیست وچهارمین سمپوزیوم و نمایشگاه فوالد کیش از تاریخ ۱2 آبان ماه 
۱۴0۱، با عنوان »سمپوزیوم فوالد ۴0۱« با موضوع »چالش ها و راهکارهای 
کرونا« توسط انجمن آهن و فوالد ایران در مرکز  صنعت فوالد در دوران پسا

همایش های بین المللی کیش برگزار شد. 
در این رویداد که با حضور خبرگان و پژوهشگران صنعت فوالد کشور برگزار شد، 
شرکت فوالد هرمزگان به همراه برخی شرکت های دیگر گروه فوالد مبارکه در 
نمایشگاه جانبی سمپوزیوم حضوری فعال داشت و آخرین دستاوردهای خود 

در عرصه تولید فوالد را عرضه کرد. 
، چالش ها و  در این رویداد موضوعاتی نظیر آینده صنعت فوالد، فوالد سبز
کرونا، چالش های  فرصت های فراروی آن و چشم انداز بازار فوالد در دوران پسا
موجود در تأمین مواد اولیه، تجهیزات و دانش فنی در صنعت فوالد در دوران 

کرونا، یافته های جدید در زمینه افزایش بهره وری، کاهش مصرف آب و  پسا
کرونا  انرژی در صنعت فوالد، وضعیت نیروی انسانی صنعت فوالد در دوران پسا
و یافته های جدید در زمینه تولید و استفاده از فوالدهای نسل جدید مورد 

بررسی قرار می گیرد.
همچنین نقش گسترش زیرساخت های ریلی، جاده ای، اسکله ای و تأسیسات 
گسترش صنایع پایین دستی،  بندری بر توسعه پایدار صنعت فوالد، تأثیر 
باالدستی در توسعه پایدار صنعت فوالد، مدل سازی و شبیه سازی فرایندهای 
خط تولید فوالد، یافته های نوین در زمینه های استخراج، آهن سازی، ذوب و 
ریخته گری، شکل دهی، بهبود خواص مکانیکی، سطح و پوشش، خوردگی و 

جوشکاری بررسی شد.
به گفته دبیر علمی بیست و چهارمین سمپوزیوم فوالد، حاصل فراخوان انجمن 

آهن و فوالد ایران به عنوان برگزارکننده این سمپوزیوم، دریافت 314 مقاله در 
دبیرخانه بوده است.

کیفیت علمی مقاالت این سمپوزیوم بسیار باال توصیف شده و موضوعاتی 
همچون تولید آهن، عملیات حرارتی، متالورژی و جوشکاری و... ازجمله 
موضوعات مقاالت دریافتی بوده که 91 مقاله پژوهشی، 2 مقاله مروری و 59 مورد 

گزارش فنی از سوی صنایع مورد پذیرش قرار گرفته است.
گروه فوالد مبارکه از مهم ترین هلدینگ هایی است که در سمپوزیوم و نمایشگاه 
بین المللی فوالد حضوری فعال داشت. شرکت فوالد هرمزگان، هلدینگ 
توکافوالد، شرکت ایریسا، هلدینگ فوالد متیل، شرکت های فوالد سنگان، 
فلزتدارک و پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه از شرکت های 

زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه بودند که در این رویداد حضور داشتند.

رضا باران پویان 
مدیر کنترل کیفی شرکت 

فوالد هرمزگان

حضور فعال شرکت فوالد هرمزگان در بیست و چهارمین 
سمپوزیوم و نمایشگاه فوالد کیش

مدیر کنترل کیفی شرکت فوالد هرمزگان تصریح کرد:

   شرکت معدنی بی اچ پی که بزرگ ترین شرکت 
معدنی جهان ازنظر ارزش بازار است اظهار داشت 
که فشارهای تورمی در سال آینده یک چالش باقی 
خواهد ماند، اما چین همچنان منبع ثبات تقاضای 
کومودیتی ها خواهد بود. صنعت معدن امسال 
از زمان تهاجم روسیه به اوکراین تحت تأثیر تورم 

ناشی از تقاضا تحت فشار قرار گرفته است.
به گزارش فوالد ایران، انتظار می رود که اثر فشارهای 
تورمی با تأخیر تا سال 2023 به عنوان یک چالش 
باقی بماند. در سطح جهانی، چشم انداز  پایدار 
و  نامشخص  بسیار  کوتاه مدت  در  کالن  اقتصاد 
شکننده است. شرکت های معدنی هشدار داده اند 
و  کوتاه مدت  تقاضای  به  می تواند  باال  تورم  که 
گرچه در اوایل سال  برنامه های توسعه ضربه بزند، ا
جاری افزایش سرسام آور قیمت سنگ آهن و سایر 
مواد اولیه باعث افزایش سوددهی آن ها شد. قیمت 
تیره  چشم انداز  دلیل  به  زمان  آن  از  سنگ آهن 
جهان،  فوالد  تولیدکننده  بزرگ ترین  چین،  بازار 

کاهش یافته است.
به نظر تحلیلگران بی اچ پی، مطمئنا اروپا رکود 
اقتصادی را تجربه خواهد کرد و اقتصاد ایاالت متحده 
آمریکا نیز کند خواهد شد. اما تقاضای چین برای 
دولت  محرک  اقدامات  اعمال  با  کومودیتی ها 
تقاضای  ثبات  منبع  چین  گشت.  خواهد  باز 
زیرا  بود،  خواهد  آینده  ماه   12 در  کومودیتی ها 
می شود.  اعمال  تدریج  به  محرک  سیاست های 
درحالی که محرک ها باعث رشد زیرساخت ها و صنعت 
خودرو شده است، انتظار می رود که بهبود در بخش 
مسکن کمی بیشتر زمان ببرد. سیاست کووید صفر 
در چین همچنان یک چالش است که عدم اطمینان 

بیشتری ایجاد می کند.

   بین ژانویه تا سپتامبر سال جاری صادرات 
فوالد چین به خاورمیانه رشد چشمگیر 22 درصدی 
داشته است. به نظر می رسد خاورمیانه یکی از 
مقاصد اصلی صادراتی فوالد چین شده است، 
درحالی که چین با بحران بازار مسکن، شیوع کرونا و 
کاهش تولیدهای مربوط به کنترل انتشار کربن درگیر 
است. در ۹ ماه گذشته صادرات فوالد چین که ۳ 

درصد افت ساالنه داشته به 5۱ میلیون تن رسید.
به گزارش فوالد ایران، صادرات به عربستان به ویژه 
که رشد  در این مدت 13.6 میلیون تن ثبت شد 
چشمگیر 22 درصدی نسبت به سال قبل داشت. 
در  زیرساخت ها  توسعه  فعالیت  افزایش  ظاهرا 
منطقه موجب افزایش صادرات چین به این منطقه 

شده است.
از طرفـی جنـوب شـرق آسـیا کـه بزرگ تریـن خریـدار 
فـوالد چیـن بـود در ایـن مـدت بـا کاهـش 4 درصـدی 
خریـد از چیـن روبـرو شـد و 15.2 میلیـون تـن فـوالد 

خریـداری نمـود.

   کارخانه جی اف ای استیل ژاپن قصد دارد فروش 
فوالد کم کربن خود را بر اساس روش »تعادل انبوه« از 
سال 202۳ آغاز نماید. این شرکت انتظار دارد حجم 
فروش ساالنه آن تا سال 20۳0 به حدود 5 میلیون تن 

در سال برسد.
به گزارش فوالد ایران،  انجمن فوالد ژاپن دستورالعمل هایی 
را برای محصوالت فوالدی کم کربن ایجاد کرده است تا 
کسید کربن را از فرآیند عملیات تولید گرفته تا  انتشار دی ا

بخشی از فروش فوالد کاهش دهد.
عالوه بر این، کوب استیل فروش محصوالت فوالدی 
کم کربن را در سال جاری آغاز کرده درحالی که نیپون 
استیل هم از سال آینده همین کار را انجام خواهد داد. 
محصوالت فوالدی کم کربن در مقایسه با فوالد معمولی 
کیفیت یکسانی دارند، درحالی که هزینه تولید آن ها 

باالتر است.
 افزایش درک مشتریان از این ارزش افزوده و انتقال بار 
سرمایه گذاری و افزایش هزینه تولید به قیمت فروش 

بسیار مهم است.

نگرانی صنعت معدن از 
تداوم ریسک های تورمی 

در سال 2023

افزایش صادرات فوالد 
چین به خاورمیانه

فوالدسازان ژاپنی به 
دنبال افزایش فروش 

فوالد کم کربن
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خبر اقتصادی

شرکت فوالد هرمزگان یکی از 
قطب های صنعت فوالد ایران به 

شمار می رود که در منطقه ویژه 
اقتصادی خلیج فارس در جنوب 

کشور قرار گرفته است.

از صنعت فوالد به عنوان صنعتی 
مادر یاد می شود، زیرا تأمین کننده 
مواد اولیه بسیاری از فعالیت های 
تولیدی و صنایع سنگین و سبک 

محسوب می شود.

فوالد هرمزگان در مسیر توسعه همه جانبه

    آنچه امروز فوالد را به کاالیی استراتژیک و اساسی در بازارهای جهانی تبدیل کرده این 
، ماده اولیه اساسی و نخست بسیاری از فعالیت های اقتصادی بزرگ و  است که این فلز
الت و تجهیزات  ، خودروسازی، لوازم خانگی، ماشین آ کوچک در دنیا از جمله ساخت وساز
محسوب می شود. همین امر موجب شده امروز از تولید و مصرف فوالد به عنوان شاخصه ای 
برای سنجش میزان توسعه یافتگی و رونق صنعتی کشورها یاد شود. رشد روزافزون قیمت 
فوالد در بازارهای جهانی علی رغم افزایش ظرفیت ها و آمار تولید جهانی در سال های اخیر 
را می توان گواهی بر این مدعا دانست که تقاضای این فلز افزایشی چشمگیر یافته است. با 
توجه به نبود مواد مشابه جایگزین، انتظار می رود که روند افزایش قیمت جهانی فوالد در 

سال های آتی نیز ادامه داشته باشد.
اهمیت حوزه فوالد به حدی رسیده است که حتی کشورهایی که از منابع طبیعی معدنی و 
ذخایر انرژی به عنوان نهاده های تولید فوالد برخوردار نیستند نیز در مسیر توسعه این صنعت 
گام برمی دارند. ژاپن، کره جنوبی و ترکیه را می توان نمونه های مناسبی از این کشورها دانست 
که امروز توانسته اند نام خود را در بین 10 تولیدکننده بزرگ فوالد جهان قرار دهند. این مقوله 
، قطب  می تواند برای ایران بسیار مهم باشد. کشوری که با برخورداری از منابع بزرگ نفت و گاز
انرژی جهان محسوب می شود و ذخایر بزرگ سنگ آهن را در خود جای داده و از مزیت های 
رقابتی قدرتمندی برای تولید فوالد برخوردار است. به این عامل باید موقعیت جغرافیایی 
استراتژیک کشور در کریدورهای اصلی تجارت جهانی را نیز افزود که عامل مهمی برای تقویت 

و تسهیل حضور ایران در بازارهای جهانی محسوب می شود.
اهمیت و جایگاه صنعت فوالد در اقتصاد

با نگاهی به شاخص های کالن اقتصاد ایران در چند سال گذشته، به راحتی می توان به اهمیت 
و جایگاه صنعت فوالد در بهبود اوضاع اقتصادی کشور پی برد. تأثیر توسعه و تکمیل زنجیره 
فوالد در اقتصاد ایران از چندین جنبه قابل بررسی است. توسعه متوازن ظرفیت ها و تکمیل 
زنجیره های ارزش این فلز از معدن تا محصول نهایی، موجب ایجاد بیشترین ارزش افزوده از 
منابع ارزشمند معدنی کشور و کمک به افزایش »GDP« و رشد اقتصادی کشور خواهد شد. این 
، با توجه به گستردگی حلقه های زنجیره فوالد در نواحی مختلف کشور به خصوص در نواحی  امر
محروم و نیز دامنه گسترده فعالیت واحدها در این زنجیره، عاملی اساسی برای اشتغال زایی و 
، با توجه به روند افزایش تقاضا برای فوالد در  کمک به اقتصاد استان ها خواهد بود. از سوی دیگر
بازارهای جهانی، تولید این فلز استراتژیک و ارزشمند و صادرات آن به بازارهای هدف خارجی، 
در شرایطی که تحریم ها صادرات نفت خام ایران را در فشار قرار داده اند، می تواند راهگشای 
توسعه تجارت بین المللی کشور باشد. همین امر موجب شده یکی از سرفصل های مهم 
چشم انداز و برنامه بیست ساله توسعه کشور به توسعه صنعت فوالد اختصاص یابد؛ مسئله ای 
، میزان تغییرات و تحوالت آن چشمگیر بوده است. تولید فوالد خام ایران  که در سال های اخیر
که در سال 1394 به کمتر از 16 میلیون و 700 هزار تن می رسید، در سال 1399 از مرز 30 میلیون 
و 250 هزار تن نیز عبور کرد که از این میزان، بیش از 6 میلیون و 160 هزار تن به کشورهای دیگر 
صادر شد. این در حالی بود که مجموع صادرات فوالد خام ایران در سال 1394، به کمتر از یک 
، تولید 55 میلیون تن فوالد  میلیون و 800 هزار تن می رسید. در چشم انداز 1404 توسعه کشور
خام پیش بینی شده است که از این میزان، حدود 20 میلیون تن به صادرات اختصاص دارد. 
تحقق این هدف می تواند نقش صنعت فوالد در اقتصاد کشور را حتی پررنگ تر از امروز کند و 

این صنعت را به پیشران اقتصاد ایران بدل سازد.
از صنعت فوالد به عنوان صنعتی مادر یاد می شود، زیرا تأمین کننده مواد اولیه بسیاری از 
فعالیت های تولیدی و صنایع سنگین و سبک محسوب می شود. اساسًا بخش قابل توجهی 
الت صنعتی و  از هزینه های تمام شده کاالها و محصوالت صنعتی نظیر خودرو، ماشین آ
لوازم خانگی و نیز احداث ساختمان ها به فوالد مصرفی در آن ها اختصاص می یابد و به 
، می تواند زمینه ساز به حرکت  همین دلیل، اساسًا رونق و قدرت گرفتن صنعت فوالد در کشور
خ صنعت کشور باشد. در سمت مقابل، مواجهه فعالیت و توسعه این صنعت با  درآمدن چر
دست اندازها و چالش ها تأثیری نامطلوب بر سایر فعالیت های صنعتی کشور خواهد داشت 
و موجب تحت تأثیر قرار گرفتن صرفه اقتصادی و حتی توقف فعالیت ها خواهد شد. به همین 

دلیل، یکی از نخستین و مهم ترین گام ها برای کشوری مانند ایران که در مسیر توسعه صنعتی 
حرکت می کند، فراهم آوردن زیرساخت ها و شرایط مناسب برای تقویت صنعت فوالد است. 
قطعًا سیاست گذاری مناسب از سوی نهادهای باالدستی و دولت در زمینه تأمین پایدار و ارزان 
کتشافات معدنی و حلقه های باالدستی می تواند به فوالدسازان کشور  انرژی و نیز توسعه ا
کمک کند تا با تولید محصوالتی با کیفیت باال و حداقل قیمت تمام شده، در مسیر توسعه و 

رشد تولیدات حرکت کنند.
ضرورت توسعه صنعت فوالد در ایران

اهمیت موارد یادشده در توسعه صنعت فوالد را به راحتی می توان در آمارهای تولید فوالد 
در سال 1400 مشاهده کرد. درحالی که اغلب فوالدسازان در سال ها و ماه های اخیر در مسیر 
سرمایه گذاری برای ایجاد واحدهای جدید و توسعه ظرفیت های تولید خود حرکت کرده اند، 
آمار تولید فوالد خام کشور در هفت ماهه نخست سال پیش نسبت به مدت مشابه سال قبل 
از آن، 11 درصد کاهش یافت و به حدود 15 میلیون و 769 هزار تن رسید. دلیل اصلی این کاهش 
را باید قطعی های برق ناشی از ضعف های زیرساختی صنعت برق و الزام فوالدسازان به کاهش 
دیماند مصرفی عنوان کرد. در واقع، به جای اینکه بخش انرژی کشور به سبب پتانسیل های 
موجود، مزیتی رقابتی را برای فوالدسازان ایجاد کند، امروز خود به دست اندازی در مسیر 
توسعه این صنعت بدل شده است. بنابراین الزم است رویکردهایی جدی تری در خصوص 
تأمین ارزان و پایدار انرژی برای فوالدسازان در دستور کار قرار گیرد تا این صنایع بتوانند با 
کثری از پتانسیل های موجود، پیشران اقتصادی کشور باشند و در مسیر توسعه  استفاده حدا

صادرات حرکت کنند.
درخشش »هرمز« در مسیر توسعه

شرکت فوالد هرمزگان یکی از قطب های صنعت فوالد ایران به شمار می رود که در منطقه ویژه 
اقتصادی خلیج فارس در جنوب کشور قرار گرفته است. بهره مندی از اسکله اختصاصی تخلیه و 
بارگیری مواد فله معدنی، دسترسی به بندر بزرگ شهید رجایی، نزدیکی به معادن سنگ آهن گل گهر 
و حلقه های باالدستی، امکان استفاده از حمل ونقل ریلی و نیز معافیت های گمرکی، از مزایای 

قرارگیری شرکت فوالد هرمزگان در این منطقه است.
 فوالد هرمزگان از ابتدای تأسیس خود همواره تالش کرده با بهره گیری از این فرصت ها در مسیر 
توسعه تولیدات و کمک به صادرات غیرنفتی کشور به عنوان محور اصلی فعالیت های خود 
حرکت کند. شرکت فوالد هرمزگان برای تحقق چشم انداز 1404، تبدیل شدن به یکی از بزرگ ترین 
تولیدکنندگان محصوالت فوالدی جنوب کشور با توانایی تولید 2 میلیون تن فوالد خام و ورق 
عریض با گرایش به محصوالت ویژه و حضور اثربخش در بازارهای صادراتی را هدف خود قرار داده 
کسیژن،  است. در همین راستا، این شرکت طرح های توسعه محور مختلفی مانند احداث پلنت ا
احداث واحد احیا مستقیم با ظرفیت 900 هزار تن در سال، احداث کارخانه نورد ورق عریض، احداث 
سیلوهای آهن اسفنجی و در نهایت پروژه های مربوط به افزایش ظرفیت از یک میلیون و 500 هزار 
تن به 2 میلیون تن فوالدسازی )شامل ساختمان های اداری، مرکز اسناد، تعمیرگاه حمل ونقل 

صنعتی و ...( را اجرا می کند.
آمار تولید شرکت فوالد هرمزگان در سال های اخیر همواره روندی صعودی داشته و این شرکت دائماً 
در حال ثبت رکوردهای روزانه و ماهانه جدید در تولید محصوالت بوده است. برای مثال، تولید 
تختال این شرکت در سال 1399 از مرز یک میلیون و 520 هزار تن نیز گذر کرد و پیش بینی می شد که 
این روند افزایش آمار تولید در سال 1400 نیز ادامه یابد. عالوه براین، آمار تولید اسلب شرکت فوالد 
هرمزگان در سه ماهه نخست سال پیش، 389 هزار و 467 تن بود که نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته، افزایش 21 درصدی را نشان می داد؛ اما قطعی های برق و الزام شرکت به کاهش مصرف برق 
و در نتیجه توقف فعالیت ها موجب شد آمار تولید این شرکت در هفت ماهه نخست سال گذشته، به 
819 هزار و 567 تن برسد که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن 6 درصد کاهش یافته است. 
بااین حال، باید توجه داشت که ادامه روند موجود و کم توجهی به زیرساخت های برق و انرژی کشور 
تا چه اندازه می تواند موجب چالش در توسعه صنعت فوالد و تأثیرگذاری آن بر صنایع مصرف کننده و 
پایین دستی باشد و ضرورت تأمین برق و گاز فوالدسازان بزرگ کشور، بیش ازپیش احساس می شود.
 منبع: فلزات آنالین

عکس نوشت

شرکت فوالد هرمزگان در بیست و چهارمین سمپوزیوم و نمایشگاه فوالد کیش

   حضور محمد یاسر طیب نیا، 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه  در غرفه فوالد هرمزگان

   حضور محمد جواد حاجی حسینی،
گان  معاون حقوقی و پارلمانی وزارت صمت در غرفه فوالد هرمز

   حضور  امیرحسین نادری ،
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدر تامین در غرفه فوالد هرمزگان

  وزیر امور اقتصاد و دارایی از واریز بخشی از 
سود سهام عدالت تا پایان پاییز سال جاری خبر داد.
به گزارش ایراسین، وزیر امور اقتصاد و دارایی از واریز 
بخشی از سود سهام عدالت تا پایان پاییز سال جاری 
خبر داد. بر این اساس فرایند واریز سود سهام عدالت 
188 هزار مشمول  49 میلیون و  1399 برای  سال 
سهام عدالت از 21 اسفند ماه سال گذشته آغاز شد و 
طبق آن سهام عدالت های 452 هزار تومانی 489 هزار 
تومان، سهام عدالتی های 492 هزار تومانی 532 هزار 
تومان، سهام عدالت های 532 هزار تومانی 575 هزار 
تومان و سهام عدالت های یک میلیون تومانی یک 

میلیون و 81 هزار تومان سود دریافت کردند.
سیداحسان خاندوزی با اشاره به جلسه امروز شورای 
عالی بورس، اظهار کرد: در این جلسه مصوب شد سود 
سهام عدالت شرکت های بورسی که مهلت آن ها برای 
واریز سود به پایان رسیده و سود سهام عدالت آن ها 
قابل وصول است، تا پایان پاییز برای همه 49 میلیون 

نفر سهام دار عدالت واریز شود.
وی درمورد میزان سود توضیح داد: میزان سود حدود 

500 هزار تومان به ازای هر برگه سهام عدالت است.
وزیر اقتصاد در گفت وگویی که با صداوسیما داشت، 
سهام  سود  مانده  باقی  میزان  درمورد  همچنین 
عدالت گفت: مبلغ باقی مانده سود سهام عدالت از 
شرکت هایی که هنوز مهلت دارند تا پایان سال جاری 
یا ابتدای سال 1402 انجام می شود و اخبار آن متعاقبا 

اعالم خواهد شد.
بر اساس این گزارش، سود سهام عدالت مربوط به 
سال 1400 بوده و میزان آن بسته به ارزش اولیه سهام 

هر مشمول متفاوت است.
یـز سـود شـرکت های بورسـی و غیـر  احتمـال وار

بورسـی سـهام عدالـت وجـود دارد
در راستای واریز سود سهام عدالت، رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس پور ابراهیمی گفت: اواسط آبان 
می شود منابع ناشی از سود سهام شرکت های غیر 
بورسی سهام عدالت را مشخص کرد. پیشنهادی در 
وزارت اقتصاد در دستور کار قرار گرفته مبنی بر این 
که با پیگیری واریز سود بورسی سهام عدالت این 
سود غیر بورسی نیز با آن همزمان در یک بازه زمانی 
کثر تا یک ماه دیگر بتواند  مشخص واریز شود و حدا

عملیاتی شود.
 ، مهدی قلی پور گفت: پتروشیمی های ارومیه، تبریز
خوزستان، بندر امام، بیستون و بوعلی سینا بیشترین 
سهم را در پرتفوی غیر بورسی سهام عدالت دارند که 
از 6 تا 30 درصد مالکیت این شرکت ها را در بر می گیرد.

او می گویـد: سـهام عدالـت در شـهرک صنعتـی رشـت 
مالکیـت 58 درصـدی دارد و تنهـا سـهم بـا مالکیـت 
باالی پنجاه درصد در پرتفوی است و بعد از آن شرکت 
سـاختمان سـد و تاسیسـات آبیـاری بـا مالکیـت 49 
درصدی قـرار دارد. سـهام عدالـت نیم درصـد مالکیت 
، دخانیات ایران، شهرک  مگاموتور را نیز دارد. مشـانیر
البـرز دیگـر سـهام  کاوه و شـهرک صنعتـی  صنعتـی 

موجـود در پرتفـوی سـهام عدالـت هسـتند.
شـرکت های  سـود  واریـز  عـدم  و  شـهریور  پایـان  بـا 
غیربورسـی سـهام عدالـت بـار دیگـر وعده هـای داده 
نشـد!  محقـق  مربوطـه  مسـئوالن  سـوی  از  شـده 
وعده هایـی کـه گویـا تنهـا بـرای رفـع مسـئولیت اسـت 
چرا که افراد در برابر وعده هایی که می دهند پاسـخگو 
نیسـتند و تنهـا ایـن سـهامداران هسـتند کـه چشـم 
انتظـار واریـز ایـن سـود بعـد از گذشـت بیـش از پانـزده 

سـال مانـده انـد.
افزایش 2 برابری سود سهام عدالت در سال جاری
شرکت های  کانون  دبیرکل  خزائی،  محمد 
سرمایه گذاری سهام عدالت گفت: پیش بینی می شود 
سود سهام عدالت که در پایان سال جاری پرداخت 

خواهد شد نسبت به سال گذشته دو برابر شود.
وی در مورد اینکه پرتفوی و ترکیب سبد سهام عدالت 
امسـال چه تغییـری پیدا کرده اسـت، گفـت: وقتی یک 
شـرکت سـود پرداخـت می کنـد بخشـی از سـود کسـب 
شـده را به سـهامداران می دهد و بخـش دیگری صرف 
کـه در نتیجـه  افزایـش سـرمایه در شـرکت می شـود 
قیمـت سـهام آن در بـازار افزایـش می یابـد یعنـی عـالوه 
بـر اینکه سـود عدالـت امسـال دو برابـر می شـود قیمت 
سـهام عدالـت نیـز بـه طـور میانگیـن 40 تـا 50 درصـد 
افزایـش می یابـد. بنابرایـن از مـردم می خواهیم سـهام 
عدالـت خـود را نگـه دارنـد و ایـن سـهام طـی یکـی دو 

سـال آینـده بسـیار بهتـر می شـود.
حیـدری در خصـوص آزادسـازی سـودها بیـان کـرد: 
آزادسـازی سـهام عدالـت بعـد از ابالغیـه سـال 1399، 
رهبـر معظـم انقـالب محقـق و انجـام شـده اسـت؛ امـا 
آنچه بعضًا بـه  عنوان آزادسـازی برداشـت می  شـود، در 
حقیقـت معامالتی شـدن سـهام عدالت اسـت کـه این 
امر نـه در سیاسـت های کالن برنامه  ریـزان و نه در بین 
کارشناسـان بـازار سـرمایه بـه  ویـژه در شـرایط ریزشـی 

بـازار توصیـه نمـی  شـود.

نحوه پرداخت سـود سهام 
عدالت اعالم شد

از سوی وزیر اقتصاد؛
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تیم فوالد هرمزگان در هفته نخست لیگ دسته 
اول بسکتبال کشور میزبان نفت امیدیه بود که در 

پایان با نتیجه ۷۳ بر 6۷ بر حریف خود فائق آمد.

در این دیدار کوارتر اول 19 بر 20 امیدیه، کوارتر دوم 22 
بر 12 فوالد، کوارتر سوم 15 بر 18 امیدیه و کوارتر چهارم 
 ، 17 به 17 برابر به دست آمد و علی شبتاری با 18 امتیاز
نوید کهوری نژاد با 16 امتیاز و مهدی پورجاوید با 12 
، 3 بازیکن امتیازآور تیم فوالد هرمزگان در این  امتیاز

دیدار لقب گرفتند.
امیر  دشت پیما،  ستار  بندری،  اد  کهوری نژ نوید 
دادی زاده، علی شبتاری، محمدامین درویش نژاد، 
نیما راهی زاده، مهدی پورجاوید، آرین گردی تختی، 
آریا جعفری، نعمت اهلل ناصری بازیاری، امیرحسین 
، اسکندر رنجبری، یاشار فتائی، سید علی  نادری پور
کری خراجی بازیکنان تیم بسکتبال  تشکری و فرزین ذا

فوالد هرمزگان را در فصل جاری تشکیل می دهند.
سرمربی،  به عنوان  بندری  عباس زاده  ناصر 
محید  کریانی،  زارعی  محمد  مصفا،  محمدصادق 
کهوری زاده و محمدرضا  محمدیه بمی، احمدرضا 
فوالد  بسکتبال  تیم  فنی  کادر  اعضای  اد  کری نژ ذا

هرمزگان را شامل می شوند.

استان  قهرمانی  دوچرخه سواری  مسابقات   
هرمزگان در ماده سرعت با درخشش رکاب زنان 

فوالد هرمزگان همراه شد.
تیم فوالد هرمزگان که با ترکیب فریبرز مرادی نسب، 
محمد صالحی و عباس رئیسی در این مسابقات شرکت 
کرده بود توانست صاحب یک مدال برنز توسط فریبرز 
مرادی نسب در رده بزرگساالن و یک مدال برنز توسط 

محمد صالحی در رده پیشکسوتان شود.
این مسابقات در یک روز و با حضور 30 شرکت کننده در 

بخش آقایان در تمامی رده ها برگزار شد.

گام محکـم بلندقامتان 
فـوالد هرمزگان در هفته 
نخسـت لیگ دسته اول 

کشور بسکتبال 

 درخشش رکاب زنان
 فوالد هرمزگان در مسابقات 

دوچرخه سواری قهرمانی استان

خبر کوتاه

   در هفته نخست لیگ برتر فوتسال کشور تیم فوالد هرمزگان 
موفق شد در سالن شهرداری کرمان با نتیجه دو بر یک از سد مس 

کرمان عبور کند و نخستین ۳ امتیاز خود را کسب کند.
در این دیدار وجیهه صادقی ستاره بی چون وچرای فوالد هرمزگان 

توانست هر دو گل نماینده هرمزگان را وارد دروازه تیم میزبان کند.
در فصل جاری فوالد هرمزگان با سرمربیگری کلثوم دارا و کمک های 
منصوره جعفرپور و ارینب ساالری و سرپرستی معصومه جعفرپور و 
سمیرا احمدی به عنوان تدارکات راهی مسابقات لیگ برتر کشور 
گان مهدی زاده،  شده است. فاطمه ارزیاب، آدینه حسن زاده، مژ
معصومه فرجام طلب، زهرا اسماعیلی، فاطمه بحری، زهرا غالمی، 
طیبه ایرانی، سمانه رحیمی، فائزه عباسی، ملیحه نورالدینی، اعظم 
خون جهان، مهسا عرب، وجیهه صادقی و نرگس مرادی به عنوان 

بازیکنان تیم فوالد هرمزگان در لیگ برتر کشور حاضر خواهند شد.
تیم فوتسال بانوان فوالد هرمزگان در جدول 10 تیمی باید به مصاف 
تیم های مس کرمان، کیمیا اسفریان، هیئت فوتبال آمل، مهر عظام 
، سایپا، رودیگر بوشهر و  تهران، خانه مس مشهد، آریا بابک البرز

پارس آرا شیراز برود.

بی، از  به مناسبت هشتم آبان ماه، گرامیداشت روز مر
مربیان و سرپرستان تیم های ورزشی کارگری و قهرمانی فوالد 

هرمزگان تجلیل شد.
محمد کارگران، مسئول امور ورزش فوالد هرمزگان در این مراسم 
بیان کرد: تبریک روز مربی و گرامیداشت این روز برای تقدیر از 
تالش های فعاالن این حوزه کوچک ترین کاری است که می توانیم 

برای این قشر زحمتکش و دلسوز انجام دهیم.
وی ادامه داد: شاید در نگاه اول نقش یک مربی فقط در ساخت 
و کمک به شکل گیری جسمانی خوب دیده شود، اما مربیگری 
بسیار جایگاه مهم تری دارد. مربیان با فعالیت خود و پرورش 
ورزشکاران و انسان هایی سالم، بااعتمادبه نفس و باروحیه، به 

سالمت و نشاط جامعه کمک می کنند.
کارگران اظهار کرد: مجموعه فوالد هرمزگان نشان داده همواره 
در احترام به مربیان متعهد و مسئولیت پذیر بوده است. مربیان 
جایگاه واالیی در ورزش دارند و در این کسوت می توانند تأثیرگذار 

باشند، چون رفتارشان در سطح جامعه تأثیرگذار است.

  در مسـابقات فوتبـال هفت نفـره جـام آزاد شـرکت ها 
کـه در جزیـره کیـش برگـزار شـد، تیـم فـوالد هرمـزگان موفـق 
شـد جـواز حضـور در مسـابقات بین المللـی را کسـب کنـد.

گـزارش روابـط عمومـی شـرکت فـوالد هرمـزگان، ایـن  بـه 
مسـابقات با شـرکت 11 تیم در 2 گـروه برگزار شـد که تیـم فوالد 
گسـتر کرانـه، آلومینیوم  هرمـزگان در گـروه اول بـا تیم هـای بنا

ک، آرمـان گهـر سـیرجان و توانیـر تهـران هم گـروه بـود. ارا
تیـم فوتبـال کارگـری فـوالد هرمـزگان در مسـابقات فوتبـال 
هفت نفـره جـام آزاد شـرکت ها در کیـش توانسـت بـا برتـری 
ک راهـی مسـابقات بیـن المللـی شـود.  مقابـل آلومینیـوم ارا

ایـن تیـم در دیـدار نخسـت بـا نتیجـه یـک بـر صفـر مغلـوب 
گسـتر  آرمان گهـر سـیرجان شـد و در دیـدار دوم برابـر تیـم بنا
کبـر متدین،  کرانـه تـن بـه تسـاوی 4 بـر 4 داد. در ایـن دیـدار ا
عبـاس غالمـزاده، سـید عمـران ارجنگـی و حـت اربابـی بـرای 

فـوالد هرمـزگان گلزنـی کردنـد.
در دیدار سـوم فـوالد هرمـزگان برابـر توانیر بـا نتیجـه 3 بر یک 
کبـر متدیـن تـک گل فوالدی هـا را بـه ثمـر  مغلـوب شـد کـه ا
ک بـا گل هـای بهـروز سـلطانی  رسـاند، امـا برابـر آلومینیـوم ارا
و عبـاس غالمـزاده بـا دو گل بـه برتـری دسـت یافـت و جـواز 
کیـش در بهمـن مـاه را  حضـور در مسـابقات بین المللـی 

کسـب کـرد.
فـوالد هرمـزگان در پایـان بـا پذیـرش شکسـت یـک بـر صفـر 
برابـر پتروشـیمی لرسـتان بـه عنـوان ششـمی ایـن مسـابقات 

رضایـت داد.
سـید عمـران ارجنگـی، حسـن غالمـی، عرفـان ابوالقاسـمی، 
فرهاد هرمـزی، صادق چمیده، بهروز سـلطانی، امیرحسـین 
کبر  قاسمی، حجت اربابی، ابوذر راسـته، دانیال ایرانمنش، ا
متدین، عبـاس غالمزاده بازیکنان این تیم و سـبحان کوهی 
سرمربی، مرتضی آردین مربی و جاسم مرادی سرپرست تیم 

اعزامـی فوالد هرمزگان را تشـکیل مـی دهند.

تیم فوتبال هفت نفره فوالد هرمزگان جواز حضور در مسابقات 
بین المللی را کسب کرد

پیروزی فوالد هرمزگان در برابر مس کرمان

تجلیل از مربیان و سرپرستان تیم های ورزشی کارگری و 
قهرمانی فوالد هرمزگان

؛ در هفته نخست لیگ برتر فوتسال بانوان کشور
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 در روز سوم و پایانی هفته دوم رقابت های لیگ دسته اول 
سری الف والیبال بانوان کشور تیم فوالد هرمزگان با نتیجه ۳ بر 

صفر از سد اوستا گلستان گذشت. 
در این دیدار نماینده هرمزگان با نتایج 25 بر 20، 25 بر 18 و 25 بر 23 

از سد اوستا گلستان عبور کرد و در جدول 9 امتیازی شد.
کشور سری A در  در روز دوم مسابقات والیبال دسته اول 
بندرعباس تیم فوالد هرمزگان مقابل ستارگان فردا بوکان قرار گرفت 
و درحالی که در هر سه ست از حریف پیش بود، ناباورانه با نتیجه 

گردان بتول مهرانپور در این دیدار با  3 بر صفر شکست خورد. شا
نتایج 25 بر 23، 29 بر 27 و 25 بر 18 مغلوب شدند.

در روز نخست هفته دوم لیگ دسته اول سری الف بانوان والیبال 
کشور بلندقامتان فوالد هرمزگان موفق شدند تیم آذرخش رامسر 

را نتیجه 3 بر صفر )25 بر 15، 25 بر 22 و 25 بر 15( شکست دهند و 
گام نخست را محکم بردارند.

تیم فوالد هرمزگان در هفته سوم رقابت ها باید از 23 آبان ماه در 
اصفهان به میدان برود.

 سرمربی تیم فوتسال فوالد هرمزگان گفت: با وجود گروه 
، تمامی تالش خود را برای  دشوار در لیگ دسته اول کشور

حضور در جمع مدعیان به کار خواهیم بست.
 ، علی امیری، در خصوص قرعه کشی لیگ دسته اول کشور
بیان کرد: در گروه سختی قرار گرفتیم و ارزیابی ما مسیری 

سخت و دشوار برای صعود به مرحله دوم مسابقات است.
وی با بیان اینکه در گروه ما یک تیم تازه صعودکرده به لیگ 
یک حضور دارد و این امر سبب می شود این تیم در شرایط 
مسابقه باشد، خاطرنشان کرد: دو تیم شهروند ساری و کوثر 
اصفهان سابقه حضور در لیگ برتر را دارند و به طور حتم از 

جمله مدعیان گروه هستند.

سرمربی تیم فوتسال فوالد هرمزگان ادامه داد: تیم هایی 
همچون نفت امیدیه و شهدای ایالم سابقه زیادی در لیگ 
یک دارند و این موضوع کار ما را برای صعود سخت کرده است.
وی با بیان اینکه با وجود تمام دشواری ها قطعا فوالد هرمزگان 
برای صعود از این گروه و حضور در جمع تیم های مدعی از 
هیچ تالشی فروگذار نخواهد بود، تصریح کرد: با برنامه ریزی 
کنون همه چیز در  مناسب و حمایت مجموعه فوالد هرمزگان تا
مسیر درست و صحیح پیش رفته و در تالش هستیم با آمادگی 

مناسب راهی مسابقات شویم.
امیری با اشاره به اینکه اردوی مناسبی در اصفهان سپری 
کرد: به دنبال آن هستیم که برای برگزاری  کردیم، اضافه 

چند دیدار دوستانه برنامه ریزی کنیم و با فضایی مناسب و 
هماهنگی ایدئال مسابقات لیگ یک را آغاز نماییم.

وی در پایان گفت: کلیه نفرات را از استعدادهای هرمزگانی 
انتخاب و تنها دو بازیکن غیر بومی جذب کرده ایم و تا پایان 
زمان نقل و انتقاالت دو بازیکن دیگر را جذب کرده که یک نفر 

از آن ها غیر بومی است.
گفتنی است که فوالد هرمزگان در گروه اول مسابقات لیگ 
دسته اول کشور با تیم های شهروند ساری، کوثر اصفهان، 
کو، نفت  ، شهدای ایالم، آروین قاال ما سبحان فلز گرمسار
امیدیه و صبا یزد هم گروه شد و یک تیم دیگر به جمع تیم های 

این گروه اضافه می شود.

سالمت

 یک سبک زندگی سالم می تواند به شما کمک کند تا آخر 
عمر خود سالم بمانید. از طرف دیگر داشتن سبک زندگی سالم 
همیشه ساده نیست. برای مثال، پیدا کردن زمان و اشتیاق 
برای ورزش کردن و خوردن غذای سالم ممکن است دشوار 
باشد. خوشبختانه، شما می توانید این نکته ها را به صورت 
روزانه دنبال کنید و از زندگی سالمی برخوردار باشید. در این 
مطلب به نکاتی برای سالم ماندن و داشتن سبک زندگی سالم 

صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید.
 سبک زندگی سالم چیست؟

به دلیل جهانی شدن و شهرنشینی، مرگ ومیر )میزان مرگ ومیر(، 
گیر در کشورهای توسعه یافته  عوارض و میزان بیماری های غیروا
و درحال توسعه رو به افزایش است. این احتماال به دلیل مدیریت 
ضعیف سبک زندگی و عدم تمرکز بر سالمت است. این مقاله 
راه های مختلفی را که می توانید با استفاده از آن یک سبک زندگی 

سالم برای خود ایجاد کنید شرح می دهد. 
   1. یک رژیم غذایی متعادل داشته باشید: خوردن غذای 
کافی به این معنا نیست که شما سالم هستید. شما باید غذاهای 
مناسب را انتخاب کنید و از وعده های غذایی متعادل استفاده 
کنید. گنجاندن پروتئین ها، مواد معدنی، آهن، ویتامین ها، 
کلسیم، کربوهیدرات ها و چربی )چربی خوب( در رژیم غذایی 
روزانه بسیار ضروری است. بشقاب شما باید شامل همه غذاها و 
ویتامین ها باشد. از گروه های غذایی اساسی مانند غالت کامل، 
غ،  حبوبات، شیر و محصوالت شیر گرفته تا گوشت، ماهی، مر
غ، سبزیجات و میوه ها برای ایجاد یک برنامه غذایی  تخم مر

متعادل استفاده کنید.
  2. مراقب رژیم غذایی خود باشید: از چربی های ناسالم و 
سایر غذاهای فرآوری شده پر از کالری و اشباع شده و چربی های 
ترانس پرهیز کنید. آن ها به تدریج بر سالمتی شما تأثیر می گذارند 
و منجر به افزایش وزن، بیماری قلبی و سطح کلسترول باال 
می شوند. غذاهای ناسالم نیز عامل اصلی چاقی دوران کودکی 

هستند.
  3. به طور منظم صبحانه بخورید: خوردن یک صبحانه با 

کیفیت خوب همیشه برای شروع متابولیسم شما مهم است. 
اعتقاد بر این است که افرادی که صبحانه مناسب می خورند 
کالری دریافتی خود را در بقیه روز کاهش می دهند. صبحانه 
خود را با گنجاندن غالت کامل، سبزیجات فصلی و منبع پروتئین 
همراه با چربی های سالم از مغزها و دانه ها به سالم ترین وعده 

غذایی در روز تبدیل کنید.
  4. مقدار زیادی مایعات بنوشید: آب نه تنها سموم را از بدن 
شما دفع می کند، بلکه پوست شما را درخشان و سالم نگه 
می دارد. همچنین می توانید نوشیدنی های سالم دیگری را 
در فواصل زمانی مکرر برای حفظ سطح هیدراتاسیون خود 

مصرف کنید.
5. وعده غذایی آخر شب ممنوع: طبق یک مطالعه بر روی 
کارگران شیفت شب، وعده های غذایی آخر شب یا وعده های 
غذایی شبانه می تواند منجر به چاقی و سایر عواقب جدی 
سالمتی شود. حتی خوردن میان وعده در اواخر شب ممکن 
است منجر به سوءهاضمه شود و این ممکن است در خواب 

شما اختالل ایجاد کند.
  6. از نمک کمتر استفاده کنید: مصرف نمک خود را کاهش 
دهید، زیرا ممکن است منجر به افزایش فشارخون شود و 
همچنین می تواند تأثیر منفی بر سالمت قلب و عروق شما 
داشته باشد. طبق دستورالعمل های غذایی برای آمریکایی ها، 
محدود کردن مصرف سدیم به کمتر از 2300 میلی گرم در روز 
( می تواند در این زمینه  )1 قاشق چای خوری یا کمتر در روز

کمک کند.
کلی  بهداشت  رعایت  کنید:  رعایت  را  بهداشت   .7   
از  همیشه  است.  مهم  بسیار  عفونت  از  جلوگیری  برای 
ضدعفونی کننده های دست یا صابون برای شستن دست های 

خود قبل از تهیه یا صرف غذا استفاده کنید.
8. ورزش کنید: ورزش یک امر ضروری است. تمرینات هوازی، 
مانند پیاده روی یا دویدن، می تواند به تنظیم ضربان قلب شما 
کمک کند و انرژی بیشتری در طول روز به شما بدهد. ورزش یک 
راه مؤثر برای تقویت سالمتی و حفظ انرژی شماست. حداقل 30 

دقیقه ورزش در روز برای حفظ سالمتی شما در طوالنی مدت 
کافی است. چندین مطالعه فعالیت بدنی را با طول عمر و کاهش 

خطر مرگ ومیر و عوارض مرتبط دانسته اند.
  9. به طور مداوم برای ساعات طوالنی ننشینید: چه در خانه، 
محل کار، یا هر مکان دیگری، نشستن مداوم برای ساعت های 
طوالنی، بدون هیچ حرکتی، می تواند متابولیسم شما را کاهش 
دهد و ماهیچه های شما را ضعیف کند. هرچند ساعت یک بار 
بلند شوید و راه بروید. هر از چند گاهی تمرینات کششی برای 

عضالت خود انجام دهید.
  10. یوگا کار کنید: یوگا به رشد کلی ذهن و بدن کمک می کند. 
این یک ورزش برای حفظ سالمت شما، هم از نظر ذهنی و هم از 
نظر جسمی است. تحقیقات نشان داده است افرادی که حداقل 

30 دقیقه در هفته یوگا انجام می دهند، وزن کمتری دارند.
  11. خواب مناسب داشته باشید: هر شب حداقل 7 تا 8 
ساعت بخوابید. خواب ذهن شما را آرام می کند و شما را سالم 
نگه می دارد. خواب کافی سطح بهره وری شما را افزایش می دهد 
و به شما کمک می کند تا وظایف خود را سریع تر انجام دهید. 
خواب مناسب ایمنی بدن را تقویت می کند، متابولیسم را افزایش 
می دهد و به رشد ذهن کمک می کند. کمبود خواب خطر ابتال به 

چاقی، بیماری قلبی، عفونت و فشار خون باال را افزایش می دهد. 
ازاین رو، یک خواب آرام برای سالم ماندن و تناسب اندام بسیار 

مهم است.
، دیر یا زود    12. از سیگار کشیدن خودداری کنید: سیگار
، استعمال سیگار یکی  سالمتی شما را از بین می برد. طبق آمار
از علل اصلی مرگ ومیر در ایاالت متحده است. سیگار میزان 
مرگ ومیر ناشی از سرطان، بیماری های ریوی و مشکالت قلبی 
را افزایش می دهد. برای داشتن یک سبک زندگی سالم، سیگار 

را ترک کنید.
  13. الکل مصرف نکنید: بر اساس گزارش سازمان جهانی 
بهداشت )WHO(، در سراسر جهان 3 میلیون مرگ به دلیل 
مصرف بیش ازحد الکل رخ می دهد که از این تعداد 13.5 درصد 
در گروه سنی 20 تا 39 سال قرار دارند. نوشیدن الکل ذهن، 
حافظه و تمرکز شما را تحت تأثیر قرار می دهد و در نهایت به کبد 

شما آسیب برساند.
گرچه داشتن این عادات و سبک زندگی سالم در ابتدا ممکن  ا
است چالش برانگیز باشد، اما زمانی که به آن ها پایبند باشید، از 

نتایج آن لذت خواهید برد.
www. salamdonya.com :منبع 

ایده هایی برای داشتن سبک زندگی سالم 

دو پیروزی و یک شکست حاصل کار بانوان 
والیبالیست فوالد هرمزگان

هدف  ما حضور در جمع مدعیان است
سرمربی تیم فوتسال فوالد هرمزگان:

 اسید چرب امگا ۳ می تواند به کاهش التهاب، بهبود 
سالمت قلب، محافظت از عملکرد مغز و رشد و توسعه 
مناسب کمک کند. بهترین راه برای تأمین میزان موردنیاز 
بدن خوردن ماهی های چرب حداقل دو بار در هفته 
گر اغلب ماهی های چرب نمی خورید، باید  است، اما ا

مصرف مکمل را در نظر بگیرید.
مهم است که مطمئن شوید مکمل شما حاوی مقدار کافی 
ایکوزاپنتانوئیک اسید )EPA( و دوکوزاهگزانوئیک اسید 
)DHA( است. این ها مفیدترین انواع چربی های امگا 3 
هستند و در ماهی های چرب یافت می شوند. همچنین 
می توانید امگا 3 را از دانه ها و مغزها مانند دانه کتان و گردو 
 )ALA( دریافت کنید. این غذاها حاوی آلفا لینولنیک اسید
 EPA هستند که بخش کوچکی از آن می تواند در بدن شما به

و DHA تبدیل شود.
 چه کسانی باید قرص امگا ۳ مصرف کنند؟

گر بیماری قلبی دارید یا سطح  تری گلیسیرید باال دارید،  ا
ممکن است به اسیدهای چرب امگا 3 بیشتری نیاز داشته 

باشید. 
انجمن قلب آمریکا )AHA( توصیه می کند که افراد مبتال 
کرونر قلب یا نارسایی قلبی روزانه از  به بیماری عروق 
مکمل های امگا 3 حاوی EPA و DHA استفاده کنند. 
تحقیقات بیشتری برای تعیین دوز ایدئال موردنیاز است، اما 
بیشتر مطالعات حدود 1000 میلی گرم در روز استفاده کرده اند. 
ایجاد یک برنامه روتین و مصرف مداوم مکمل می تواند 

کثر برساند. مزایای بالقوه سالمتی آن را به حدا
مطالعات نشان می دهد که دوزهای باالی امگا 3، از 200 تا 
2200 میلی گرم در روز، می تواند عالئم افسردگی و اضطراب را 
کاهش دهد. در موارد اختالالت خلقی و روانی، مکمل هایی 
با مقادیر باالتر EPA نسبت به مکمل هایی که DHA باالتری 

دارند، احتماال تأثیر مفیدی دارند.
چه زمانی امگا ۳ مضر است؟

FDA و سازمان ایمنی غذای اروپا )EFSA( ادعا می کنند 
که مکمل های امگا 3 حاوی EPA و DHA درصورتی که دوز 
آن ها از 5000 میلی گرم در روز تجاوز نکند، بی خطر هستند. 
این هشدارها به چند دلیل وجود دارد. برای مثال، امگا 3 
می تواند باعث رقیق شدن خون یا خونریزی بیش ازحد در 
برخی افراد شود. به همین دلیل، بسیاری از پزشکان افرادی 
را که در حال برنامه ریزی برای جراحی هستند تشویق 
می کنند که افراد مصرف مکمل های امگا 3 را 1 تا 2 هفته قبل 

از جراحی متوقف کنند.
یافته ها نشان می دهد که اسیدهای چرب امگا 3 ممکن 
است به برطرف شدن م این موارد کمک کنند: فشار خون 
ک در  پایین؛ کاهش تری گلیسیرید؛ کند کردن رشد پال
شریان ها؛ کاهش احتمال ریتم غیرطبیعی قلب؛ کاهش 
احتمال حمله قلبی و سکته مغزی؛ کاهش احتمال مرگ 

گهانی قلبی در افراد مبتال به بیماری قلبی. نا
انجمن قلب آمریکا )AHA( توصیه می کند که همه حداقل 
دو بار در هفته ماهی )به ویژه ماهی های چرب و آب سرد( 
ال، ماهی خال مخالی، شاه ماهی،  بخورند. ماهی قزل آ
ساردین، قزل آالی دریاچه ای و ماهی تن به ویژه سرشار از 
اسیدهای چرب امگا 3 هستند. غذاها بهترین گزینه برای 
دریافت امگا 3 در رژیم غذایی شما هستند، فواید دوزهای 
منظم مکمل های روغن ماهی برای سالمت قلب نامشخص 
است، بنابراین با پزشک خود صحبت کنید تا ببینید آیا آن ها 

برای شما مناسب هستند یا خیر.
مصرف روزانه بیش از 3 گرم روغن ماهی ممکن است خطر 

خونریزی را افزایش دهد.
 زمان مصرف قرص امگا ۳

روغن ماهی را می توانید در هر زمانی از روز مصرف کنید، بسته 
به اینکه چه زمانی برای شما بهتر عمل می کند. این به این 
دلیل است که بیشتر تحقیقات نشان می دهد که مزایای 
بالقوه مکمل های روغن ماهی فوری نیست، بلکه با استفاده 
طوالنی مدت مرتبط است. با این حال، صرف نظر از زمانی که 
مکمل روغن ماهی خود را مصرف می کنید، مهم است که آن 
کثر  را در کنار غذا مصرف کنید تا جذب آن در بدن به حدا
برسد. به طور خاص، مصرف روغن ماهی با یک منبع خوب 
چربی می تواند جذب اسیدهای چرب امگا 3 را افزایش دهد. 

تداخل دارویی قرص امگا ۳
به گزارش مایوکلینیک احتماال امگا 3 با این داروها تداخل 

پیش بیاورد:
کت: این نوع داروها، گیاهان  داروهای ضد انعقاد و ضد پال
و مکمل ها باعث کاهش لخته شدن خون می شوند. این 
احتمال وجود دارد که مصرف مکمل های روغن ماهی با 

آن ها خطر خونریزی را افزایش دهد.
داروهای فشار خون: گیاهان دارویی و مکمل ها. مصرف 
مکمل های روغن ماهی ممکن است کمی فشار خون را 
کاهش دهد. مصرف این مکمل ها با داروهای فشار خون 

ممکن است اثرات آن را بر فشار خون افزایش دهد.
داروهای ضدبارداری: برخی از داروهای ضدبارداری ممکن 
است با تأثیر روغن ماهی که معموًال روی تری گلیسیرید دارد 

تداخل داشته باشند. 
   ویتامین E: مصرف روغن ماهی می تواند سطح ویتامین 

E را کاهش دهد.
به طورکلی توصیه می شود مصرف مکمل و دارو را با فاصله دو 
ساعت در نظر بگیرید. همچنین بهتر است در مورد تداخل 
این مکمل با سایر داروهایی که مصرف می کنید با پزشک 

خود مشورت کنید. 
www.salamatnews.com :منبع

چه کسانی باید امگا 3 بخورند؟

تغذیه
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نیازهای روانی سالمندان
روانشناسان معتقدند افراد پس از رسیدن به 
60سالگی وارد دنیای سالمندی می شوند. ورود 
به این دوره از زندگی می تواند چالش مهمی در 
زندگی هر فرد باشد و نحوه کنار آمدن با آن تا حد 
زیادی تحت تأثیر کیفیت زندگی فرد، ســالمت روان 
و جسم و همین طور سیستم های حمایتی در محیط 
اطراف وی است. بی توجهی به نیازهای روانی 
سالمندان می تواند احتمال بروز بیماری های روحی 
و همین طور آسیب های مغزی نظیر بــیماری آلزایمر را 

در آن ها افزایش دهد. 
احترام به استقالل سالمندان 

محدودیت هایی نظیر ناتوانی های مالی یا حرکتی 
در سالمندی ممکن است موجب ایجاد حس عدم 
استقالل شود. این مسئله می تواند سالمندان را 
در شرایط روحی نامناسبی قرار دهد و باعث بروز 
افــسردگی شود. به همین خاطر بهتر است به آن ها 
اجازه بدهید تا جای ممکن خودشان برای زندگی 
خود تصمیم بگیرند. توصیه می شود حتی در شرایطی 
که قرار است بعضی کارها را شما برای فرد سالمند انجام 
دهید از آن ها سؤال کنید که دلشان می خواهد این کار 
گر با این موضوع مخالفید  چطور پیش برود و حتی ا
سعی کنید در امور مربوط به آن ها مطابق میلشان 

رفتار کنید. 
احساس ارزشمندی

از دست دادن عزت نفس و احساس بی ارزشی یکی 
دیگر از مشکالتی است که به دنبال ناتوانی های 
سالمندی برای فرد ایجاد خواهد شد. بر اساس نظریه 
اریکسون احساس بی ارزشی عالوه بر اینکه می تواند 
تحت تأثیر ناتوانی های حال حاضر فرد باشد ممکن 
است تحت تأثیر نارضــایتی از زندگی به خاطر از دست 
دادن فرصت زندگی باشد. در این شرایط سالمندان 
دچار احساس حسرت و ناامیدی می شوند و احساس 
می کنند زندگی آن ها چندان که باید باارزش نبوده و 

دیگر فرصتی برای جبران این شرایط ندارند.
فکر کردن به این مسائل می تواند تا حد زیادی سالمت 
روان سالمندان را با مشکل مواجه کند و موجب 
منفی بافی در سالمندان شود. در این خصوص 
می توانید از طریق راهکارهایی مانند مشورت گرفتن 
از سالمندان یا کمک خواستن از آن ها در انجام برخی 
امور این احساس را به آن ها بدهید که همچنان 

می توانند برای اطرافیان خود مفید باشند.
 دریافت محبت و توجه

یکی از اصلی ترین نیازهای روانی سالمندان این 
محبت  و  توجه  مورد  کنند  احساس  که  است 
اطرافیان قرار دارند. سالمندی باعث ازکارافتادگی و 
ناتوانی، کند شدن فعالیت ها و... می شود. نگرانی 
از دوست داشتنی نبودن نیز  می تواند باعث بروز 
اخــتالالت روانی مانند احساس تنهایی، افسردگی و 
اضطراب در سالمندان شود. بهتر است سعی کنید تا 
در ارتباط با سالمندان توجه و محبت خود را بیش از 
گذشته به آن ها نشان دهید تا احــساس ارزشمندی 

در آن ها تقویت شود.
 توجه به سالمت روان

داشتن سالمت روان یکی از مهم ترین مسائلی است 
که می تواند به سالمندان در گذراندن با کیفیت این 
مرحله از زندگی کمک کند. برای افزایش سالمت 
روان در سالمندان بهتر است به موارد زیر توجه کافی 

داشته باشید:
ایجاد محیط شاد و رفت وآمدهای اجتماعی ازجمله 
موضوعاتی است که تا حد زیادی به سالمت روان 
سالمندان کمک می کند. ارتباط با سایر افرادی که 
در گروه سنی سالمندان قرار دارند نیز می تواند برای 

آن ها مفید باشد.

www.honarehzendegi.com:منبع

 رضایت شغلی میزان احساسات و نگرش های مثبت شما 
نسبت به شغلتان است. در واقع رضایت شغلی یکی از عوامل 
بسیار مهم و تأثیرگذار در سالمت جسم و روان است که می تواند 

بر جنبه های دیگر زندگی نیز تأثیر بگذارد.
گر در مورد شغل خود با چالش هایی مواجهید که باعث می شوند  ا
روزها با اضطراب به سر کار بروید و دائما احساس خستگی و 
نارضایتی داشته باشید احتماال از رضایت شغلی کافی برخوردار 
نیستید. این مسئله در بلندمدت می تواند منجر به اختالالتی 
گیر و افسردگی شود. در ادامه به راهکارهایی در  نظیر اضطراب فرا
مورد افزایش رضایت شغلی و کاهش استرس شغلی در محیط کار 

اشاره کرده ایم که مطالعه آن می تواند برای شما سودمند باشد.
  رضایت شغلی چیست؟

رضایت شغلی به معنای این است که به طورکلی زمانی که شغلتان 
را ارزیابی می کنید احساسات مثبتی در وجودتان جریان پیدا کند 
و کمتر دست خوش هیجاناتی نظیر اضطراب، افسردگی، ناراحتی 
و سرخوردگی باشید. توجه به این نکته حائز اهمیت است که 
رضایت شغلی مفهومی ذهنی است و می تواند در افراد مختلف با 

شغل و شرایط اجتماعی یکسان متفاوت باشد.
برای مثال ممکن است یک پزشک که رؤیای خود را دنبال کرده 
و در نهایت به هدفش رسیده تا حد زیادی از شغل خود رضایت 
داشته باشد، اما پزشک دیگری که به این شغل عالقه نداشته و به 
درخواست اطرافیان از عالقه مندی های خود دست کشیده و این 
مسیر را انتخاب کرده، رضایتمندی بسیار پایینی را احساس کند. 
در نتیجه نمی توان گفت دست یابی به یک شغل یا جایگاه خاص 

تضمین کننده رضایت شغلی است.
  اهمیت رضایت شغلی

طبق گزارش رضایت شغلی و استخدام کارکنان برای مدیریت 
منابع انسانی )SHRM(، تعداد کارکنانی که از شغل فعلی خود 
راضی هستند، از 81 درصد در سال 2013 به 88 درصد در سال 
2016 افزایش یافته است. اقتصاد بهبودیافته یکی از عواملی است 
که سطح رضایت را ارتقا می بخشد، زیرا کارفرمایان قادر به افزایش 
حقوق و مزایای کارمندانشان هستند. عالوه بر این، با تثبیت بازار 
کار، جویندگان کار از فرصت های جدید برای موقعیت هایی که 
به بهترین وجه ضامن استفاده از مهارت ها و منافع آن هاست 
استفاده می کنند. بیشتر سازمان ها برای رضایت کارکنان تالش 
می کنند؛ به همین دلیل برای متخصصان منابع انسانی مهم 
است که در مورد عواملی که می تواند رضایت کارکنان را افزایش 
دهد و چگونگی حصول به موفقیت کلی در شرکت، بیشتر بدانند. 

  مالک های دست یابی به رضایت شغلی
یکی از سؤال های مهم در خصوص رضایت شغلی این است که چه 
زمانی می توانیم بفهمیم از رضایت شغلی کافی برخورداریم و شغلی 
که رضایتمندی روانی کافی ایجاد می کند چه ویژگی هایی دارد؟ 
جواب به این سؤال می تواند متناسب با توانمندی ها، عالیق و 
اهداف افراد مختلف متفاوت باشد. بااین حال ما در ادامه به چند 

ک عمومی اشاره می کنیم. مال
   1- حرکت در جهت خواسته ها و استعدادهای شخصی

استعدادهای  و  توانایی ها  با  کی  خا کره  در  انسانی  هر 
منحصربه فردی زاده می شود. به طور کل بیشترین احساس 
رضایتمندی در زندگی زمانی پدید می آید که ما بتوانیم خودمان 
را بشناسیم و براساس نقشه وجودی خودمان حرکت کنیم. 
این مسئله در مورد رضایت شغلی نیز صادق است. افرادی که 
می توانند استعدادهای خود را بشناسند و شغلی متناسب با 
عالقه مندی های خود پیدا کنند همواره از کارشان لذت می برند. 
در حقیقت کار برای این افراد تنها یک مسئولیت و راهی برای امرار 
معاش نیست، بلکه وسیله ای است که از طریق آن می توانند 
به رشد و خودشکوفایی دست پیدا کنند. در مقابل افرادی که 
همواره از جانب اطرافیان و جامعه هدایت می شوند و در جهت 
آرزوهای آن ها حرکت می کنند بیش از سایرین امکان دارد که 

احساس نارضایتی را در خود پرورش دهند.
  2- یافتن معنایی در شغل

یکی دیگر از عواملی که تا حد زیادی در احساس رضایتمندی 
شغلی تأثیرگذار است یافتن معنایی در انجام آن است. در واقع 
افرادی که فکر می کنند کارشان هیچ معنی خاصی ندارد به مرور 
گر  دچار کسالت شده و نمی توانند پویایی خود را حفظ کنند. اما ا
افراد بتوانند به این جمع بندی برسند که شغلشان فایده ای دارد 
و چیزهای مثبتی را به معنای زندگی شان اضافه می کند، می توانند 

به رضایت باالتری در این زمینه دست پیدا کنند.
  3- تناسب درآمد با تالش

تناسب درآمد دریافتی با تالشی که فرد برای شغلش انجام 
کتورهای تعیین کننده در رضایتمندی  می دهد یکی دیگر از فا
شغلی است. در واقع بسیاری از مواقع افراد با وجود اینکه در 
مسیر خواسته های قلبی خود حرکت می کنند از اینکه نمی توانند 
به اندازه زحمت هایشان درآمد کسب کنند به مرور از شغلشان 
ناامید می شوند و احساس سرخوردگی و نارضایتی می کنند. در 
نتیجه هرگز نمی توان نقش درآمد را به عنوان یک مشوق بیرونی 

در تجربه رضایتمندی شغلی نادیده گرفت.

رضایت شغلی و سالمت روان
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 در شماره قبیل خبرنامه فوالد هرمزگان، از میان عوامل مختلف اختالالت یادگیری به عوامل 
محیطی پرداختیم، ازجمله محیط خانه، محیط مدرسه و محیط اجتماعی. در این شماره به سایر عوامل 

مؤثر در این زمینه خواهیم پرداخت.
  عوامل عاطفی

در بیان رابطه بین نارسایی های یادگیری و مشکالت عاطفی نظریات متفاوتی وجود دارد. به اعتقاد 
بعضی نارسایی های یادگیری در اثر اشکاالت عاطفی به وجود می آیند و بنابراین باید از طریق روش های 
روان شناختی اعتمادبه نفس الزم را در کودکان ایجاد کرد، خودپنداره آنان را افزایش داد و عالیق آنان را 
کشف نمود تا نارسایی های یادگیری ناشی از آن ها نیز درمان شود. بعضی دیگر معتقدند مشکالت عاطفی 
در اثر نارسایی های یادگیری به وجود می آیند و بنابراین باید با به کار گرفتن روش آموزش مستقیم سعی در 

از بین بردن نارسایی یادگیری کرد تا عوامل عاطفی نیز به تدریج ضعیف شوند و از بین بروند.
 عوامل فیزیکی

بعضی از عوامل فیزیکی نیز به گونه ای با نارسایی های یادگیری ارتباط پیدا می کنند و بدین جهت باید 
اطمینان حاصل شود وجود نارسایی در اثر این عوامل نباشد. عوامل عمده ای که در این زمینه دخالت 

دارند به قرار زیرند:
   الف-  اختالالت شنوایی:

بعضی از کودکان به علت داشتن اشکاالتی در مکانیسم شنوایی اطالعات و آموزش را به خوبی نمی شنوند 
و در نتیجه در یادگیری آنان اختالالتی به وجود می آید. بعضی از این کودکان در یک پس زمینه صدایی قادر 
نیستند خوب بشنوند و باید در نظر داشت که در زمینه شنوایی حتی اختالالت بسیار جزئی نیز می تواند 
یادگیری کودک را تحت تأثیر قرار دهد، زیرا اوال بر ارتباط برقرار کردن کودک با معلم، گروه همسن و دیگران 
گر کسی در این زمینه اختالل داشته  تأثیر دارد؛ ثانیا شنوایی الزمه ای اساسی برای یادگیری زبان است و ا

باشد در زمینه یادگیری نیز با اشکال روبه رو خواهد شد. 
   ب- اختالالت بینایی:

توانایی خوب دیدن از موارد الزم برای آموختن مهارت های یادگیری است و بنابراین اختالل در این توانایی 
در یادگیری کودکان نارسایی به وجود می آورد. منتهی باید در نظر داشت که این اختالالت به تنهایی 

نمی توانند به عنوان عامل اصلی در نظر گرفته شوند. درمان کردن مشکالت دیداری فقط بخش کوچکی 
از مشکالت خواندن را درمان می کند و نارسایی های زیربنایی را که عامل بسیاری از نارسایی های یادگیری 
هستند از بین نمی برد. درهرحال معلم باید به نشانه هایی همچون چرخاندن سر، خم کردن سر به جلو، 
داشتن تنش در کارهایی که نیاز به دیدن از نزدیک دارد، نگاه کردن به دور، مالیدن بیش ازاندازه چشم، 
اجتناب کردن از کار با اشیایی که به چشم نزدیک هستند، حالت نشستن و مانند آن توجه داشته باشد.

  ج- آسیب مغزی
کسانی که از زاویه پزشکی به نارسایی های یادگیری نگاه می کنند آسیب مغزی ناشی از ضربه ها و عفونت ها 
را عامل ایجادکننده نارسایی های یادگیری در نظر می گیرند. افرادی که به آسیب مغزی دچارند نشانه های 
گونی از خود نشان می دهند که از آن میان می توان به سردرد، سرگیجه،  جسمی، عاطفی، شناختی گونا
کاهش تمرکز، مشکالت حافظه، زودرنجی، خستگی، اختالالت دیداری، حساسیت به صدا، مشکل در 
گرچه بسیاری از این نشانه ها در طول زمان از بین می روند،  قضاوت، افسردگی و اضطراب اشاره کرد. ا

بعضی از آن ها ممکن است به صورت دائم باقی بمانند. از لحاظ اینکه قسمت های مختلف مغز جنبه های 
گون یادگیری را کنترل می کنند، هر نوع آسیبی که به بافت های مغزی وارد شود ممکن است جنبه  گونا
معینی از یادگیری را تحت تأثیر قرار دهد. مثال مشخص شده است که حمالت غش ناشی از ضایعات در 
نیمکره چپ مغز با نارسایی در هجی کردن ارتباط دارد. به همین ترتیب نقص در کارکرد نظام عصبی مرکزی 
نیز به عنوان یکی از شایع ترین علل نارسایی های یادگیری مطرح می شود که ممکن است در اثر عوامل 
گونی ایجاد شده باشد. مثال تأخیر در رشد مکانیسم های عصبی که در اثر عواملی همچون عفونت،  گونا
مشکالت دوره حاملگی مادر، تغذیه و مانند آن باشد نارسایی یادگیری به وجود می آورد. از طرف دیگر 

کودکان نارس نیز نسبت به کودکان عادی خطرپذیری بیشتری برای نارسایی یادگیری دارند.
  د- تفاوت های جنسی

تحقیقات اولیه نشان دهنده این است که پسرها بیشتر از دخترها در معرض نارسایی های ویژه قرار 
می گیرند. در مطالعات انجام گرفته، حتی زمانی که میزان خطا در این مطالعات به حداقل رسانده شود 
نیز این تفاوت هنوز وجود دارد و دامنه آن بین 2 تا 8 برابر است. واقعیت این است که مشکالت خواندن در 
پسرها بیشتر از دخترهاست؛ بنابراین جنسیت می تواند به عنوان یکی از عوامل به وجود آورنده نارسایی 

ویژه در یادگیری در نظر گرفته شود.
  ه- مشکالت فیزیکی دیگر

یادگیری فرایندی فعاالنه است که نیاز به کودکی هوشیار و پرانرژی دارد که قادر است به مدت طوالنی تمرکز 
کند؛ بنابراین برخورداری از سالمت بدنی برای یادگیری ضروری است و عواملی همچون بیماری های 

طوالنی و غیبت های مداوم از کالس که از آن ها ناشی می شود می تواند در یادگیری مداخله کند.
 عوامل ژنتیکی

نارسایی های ویژه در یادگیری در بعضی از خانواده ها این باور را ایجاد می کند که نارسایی های یادگیری 
اساس ژنتیکی دارد. گرچه هنوز ارتباط مستقیم و روشنی در این زمینه پیدا نشده است، اما مطالعات 
متعدد دانشمندان نشان می دهد عوامل ارثی در نارساخوانی نقش دارد. وجود اختالالتی در کروموزوم ها 

می تواند مبین این موضوع باشد.
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عوامل محیطی در اختالالت یادگیری

مشاغلی که انعطاف پذیری 
بیشتری دارند، به فرد اجازه 

می دهند خالقیت بیشتری از خود 
نشان دهد و بتواند تغییراتی در 

مسیر کاری خود ایجاد کند

قسمت اول

قسمت دوم

  4- جایگاه اجتماعی
جایگاه اجتماعی که از شغل به دست می آید یکی از عواملی است 
که می تواند احساسات مثبتی را در مورد شغل در وجودمان پدید 
که جایگاه اجتماعی می تواند احترام افراد را نیز برایمان  بیاورد؛ چرا
به همراه داشته باشد. ازآنجا که احترام یکی از نیازهای اصلی در 
مسیر رسیدن به خودشکوفایی است، حتما در زندگی باید مورد 
توجه قرار بگیرد. برای مثال یک استاد دانشگاه را تصور کنید 
که در کنار درآمد مناسب و پیگیری اهداف شخصی، همواره از 
جانب دانشجویان و همکاران خود مورد احترام است و همه به 

او ارج می نهند.
  5- امکان بروز خالقیت

مشاغلی که انعطاف پذیری بیشتری دارند، به فرد اجازه می دهند 
خالقیت بیشتری از خود نشان دهد و بتواند تغییراتی در مسیر 
کاری خود ایجاد کند. این امر با پرورش احساس کنترل بیشتر و 
کمک به خودشکوفایی می تواند به رضایتمندی شغلی بیشتر 
بینجامد. برای مثال، کارمند یک اداره را در نظر بگیرید که هیچ 
اختیاری از جانب خود ندارد و تنها باید آنچه رئیسش می گوید 
را موبه مو اجرا کند. در این شرایط طبیعی است که به مرور فرد 
احساس می کند شخصا هیچ تأثیرگذاری ندارد و در نتیجه 

نمی تواند احساس مثبت چندانی از کار خود داشته باشد.
 دالیل عدم رضایت شغلی در افراد

   1- بی انگیزگی
بی انگیزگی یکی از عوامل نارضایتی شغلی بین کارمندان است. 
از نشانه های بی انگیزگی می توان به انرژی کم و عدم تمایل 
به فعالیت شغلی اشاره کرد. دلیل اصلی این وضعیت این 
گر مدیرتان را  است که به تالش های شما توجه نمی شود؛ اما ا
گاه کنید، می توانید  از مهارت هایتان و بازدهی منظم کارتان آ
بازخورد فعالیتتان را مشاهده کنید. در نتیجه برای دریافت 
بازخورد ابتدا خودتان پیش قدم شوید. به این ترتیب می توانید 

انگیزه بگیرید و از شغل خود لذت ببرید.
  2- ساعت کاری طوالنی مقابل رضایت شغلی

بخشی از نارضایتی شغلی شما می تواند ناشی از ساعت کاری 
طوالنی باشد. این امر در بلندمدت سالمت جسم و روانتان را به 

مخاطره می اندازد و شما را دچار فرسودگی شغلی کند.
  3- عدم ارتباط دوستانه با همکاران

روابطی که شما با همکارانتان در محیط کاری برقرار می کنید 
کتورهای  می تواند انگیزه مناسبی برای شما فراهم کند و یکی از فا
مهم در رضایت شغلی باشد. عدم ارتباط دوستانه بین کارکنان 
می تواند ناشی از فرهنگ سازمان باشد. درهرحال این امر رضایت 
شغلی شما را کاهش خواهد داد و همچنین باعث افزایش استرس 

شغلی شما در محیط کاری می شود.
ادامه دارد...
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 فوالد تندبر High-speed steel که در اصطالح 
و به اختصار HSS خوانده می شود، زیرمجموعه ای 
از فوالدهای ابزاری است که معموال جهت ساخت 
ابزارهای برشی از آن استفاده می شود. این فوالد معموال 
در ساخت مته و تیغه های صفحه اره گردُبر کاربرد دارد. 
فوالدهای تندبر آلیاژهای پایه آهن پیچیده ای از کربن، 
کروم، مولیبدن یا تنگستن یا هر دو هستند و ممکن است 

در بعضی موارد درصد زیادی از کبالت نیز داشته باشند.
ــا  ایـــن فوالدهـــا نســـبت بـــه فوالدهـــای کربن-باالیـــی کـــه تـ
دهـــه 1940 اســـتفاده می شـــد برتـــری دارنـــد و ســـختی خـــود 
را در دماهـــای باالتـــری حفـــظ می کننـــد. ایـــن ویژگـــی باعـــث 
شـــده ابزارهـــای برشـــی ساخته شـــده از جنـــس HSS قابلیت 
کار در ســـرعت های بیشـــتر نســـبت بـــه فوالدهـــای کربن-باال 
داشـــته باشـــد و بـــه همیـــن دلیـــل فـــوالد تندبـــر نام گـــذاری 

شـــده اســـت.
گی هـــای شناخته شـــده فوالدهـــای تندبـــر  ازجملـــه ویژ
کـــِول( و مقاومـــت  داشـــتن ســـختی )معمـــوال بـــاالی 60 را
بـــه ســـایش بـــاال اســـت کـــه معمـــوال بـــه میـــزان تنگســـتن 
و وانادیـــوم به کاررفتـــه در ســـاخت آن هـــا ارتبـــاط دارد. 
کاربـــرد اصلـــی فوالدهـــای تندبـــر ســـاخت ابزارهـــای برشـــی، 
ــه  ــتی )End mill(، تیغچـ ــرز انگشـ ــز، فـ ــا، قالویـ ماننـــد مته هـ
خ دنده تراشـــی و تیغه هـــای اره  تـــراش کاری، هـــاب چر

گردبـــر اســـت.
    انواع فوالد تندبر آلیاژی

فوالدهـــای تندبـــر آلیاژهایـــی هســـتند کـــه خـــواص خـــود 
را از تنگســـتن یـــا مولیبـــدن و معمـــوال هـــر دو بـــه دســـت 
می آورنـــد. ایـــن فوالدهـــا جـــزو سیســـتم آلیـــاژی چنـــد-

کربـــن-X هســـتند کـــه در آن X نشـــانگر  جزئـــی آهن-
ـــا  ـــروم، تنگســـتن، مولیبـــدن، وانادیـــوم ی یکـــی از عناصـــر ک
کبالـــت اســـت. معمـــوال درصـــد عنصـــر X بیشـــتر از 7 درصـــد 
بـــه همـــراه بیـــش از 0.6درصـــد کربـــن اســـت. ایـــن درصدهـــا 
به تنهایـــی باعـــث افزایـــش ســـختی فوالدهـــا نمی شـــود 
و بـــرای تبدیـــل بـــه فـــوالد تندبـــر واقعـــی، بـــه عملیـــات 

حرارتـــی دمـــا بـــاال نیـــاز اســـت.
گریدهـــای   ،)UNS( نام گـــذاری  در سیســـتم واحـــد 
نـــوع تنگســـتنی به صـــورت ســـری T120xx نام گـــذاری 
مولیبدنـــی  نـــوع  گریدهـــای  درحالی کـــه  می گردنـــد، 
به صـــورت ســـری T113xx نام گـــذاری می شـــوند. در 
اســـتاندارد ASTM هفـــت نـــوع گریـــد تنگســـتنی و 17 نـــوع 
گریـــد مولیبدنـــی بـــه رســـمیت شـــناخته  شـــده اســـت. 
افـــزودن مجمـــوع حـــدود 10رصـــد تنگســـتن و مولیبـــدن 
راندمـــان ســـختی و اســـتحکام فوالدهـــای تندبـــر را 
بیشـــینه کـــرده و کمـــک می کنـــد کـــه ایـــن فوالدهـــا در 

دماهـــای بـــاال ایـــن خـــواص را حفـــظ کننـــد.
   فوالد تندبر تنگستنی

   T1: اولیـــن فـــوالد تندبـــر ساخته شـــده اســـت کـــه در ســـال 
1903 اختـــراع شـــد و حـــاوی 14درصـــد تنگســـتن بـــود. ایـــن 

ـــا فـــوالد M2 جایگزیـــن شـــده اســـت. فـــوالد امـــروزه ب
   فوالدهای تندبر مولیبدنی

    M1: فـــوالد M1 خـــواص اســـتحکام در دمـــای بـــاالی 
M2 را نـــدارد، امـــا نســـبت بـــه شـــوک مقاوم تـــر بـــوده و 

اســـت. انعطاف پذیرتـــر 
   M2: فـــوالد M2 فـــوالد تندبـــر »اســـتاندارد« صنعـــت و 
پرکاربردتریـــن آن هاســـت. ایـــن فـــوالد دارای کاربیدهـــای 
کوچـــک و تقسیم شـــده به صـــورت منظمـــی اســـت کـــه باعث 
شـــده ایـــن فـــوالد مقاومـــت بـــه ســـایش باالیی داشـــته باشـــد، 

امـــا حساســـیت دکربوریـــزه شـــدن آن کمـــی باالســـت.
ـــر ســـختی  ســـختی ایـــن فـــوالد پـــس از عملیـــات حرارتـــی براب
T1 می شـــود، امـــا مقاومـــت بـــه خمـــش آن تـــا 4700 
مگاپاســـکال می رســـد. همچنیـــن اســـتحکام و خـــواص 
ترموپپالستیســـیته آن 50درصـــد بیشـــتر از T1 اســـت. از ایـــن 
فـــوالد بـــرای ســـاخت ابزارهـــای زیـــادی ازجملـــه متـــه، قالویـــز، 
برقـــو و… اســـتفاده می شـــود. در اســـتاندارد ISO 4957 فـــوالد 

1.3343 معـــادل فـــوالد M2 اســـت.
   M7: از فـــوالد M7 بـــرای ســـاخت مته هـــای بزرگ تـــر کـــه 
انعطاف پذیـــری و عمـــر زیـــاد نیـــز از اهمیـــت باالیی برخـــوردار 

اســـت اســـتفاده می شـــود.
   M50: فـــوالد M50 خـــواص اســـتحکام در دماهـــای بـــاالی 
ســـایر گریدهـــای HSS را نـــدارد، امـــا بـــرای دریل هایـــی 
کـــه شکســـت مشـــکل اساســـی آن هاســـت و نیـــاز بـــه 
انعطاف پذیـــری بیشـــتری اســـت مـــورد اســـتفاده قـــرار 
می گیـــرد. از ایـــن گریـــد معمـــوال بـــرای ســـاخت ســـاچمه های 

بلبرینگ هـــای دما-بـــاال نیـــز اســـتفاده می شـــود.
   فوالدهای تندبر کبالتی

افزایـــش عنصـــر کبالـــت باعـــث افزایـــش مقاومـــت بـــه گرمـــا 
کـــول افزایـــش  ـــا بـــاالی 67 را می شـــود و می توانـــد ســـختی را ت

ــد. دهـ
   M35: M35 مشـــابه M2 اســـت کـــه 5درصـــد عنصـــر کبالت 
ـــام  ـــا ن ـــوال ب ـــول را معم ـــن محص ـــت. ای ـــده اس ـــه ش ـــه آن اضاف ب
ــند. ایـــن  ــز می شناسـ ــا HSS-E نیـ ــوالد کبالتـــی، HSSE یـ فـ
فـــوالد نســـبت بـــه M2 تـــوان کار کـــردن در ســـرعت های باالتـــر 

و عمـــر بیشـــتری دارد.
   M42: فـــوالد M42 فوالدتندبـــر ســـری مولیبدنـــی بـــوده 
ـــا 10درصـــد کبالـــت اســـت. از ایـــن گریـــد معمـــوال  کـــه دارای 8 ت
در صنایـــع تراشـــکاری و فـــرزکاری حرفـــه ای اســـتفاده 
کـــه نســـبت بـــه ســـایر گریدهـــای فوالدهـــای  می شـــود؛ چرا

ــاده ای دارد  ــای فوق العـ ــه گرمـ ــواص مقاومـــت بـ ــر، خـ تندبـ
ــد  ــتری کار کنـ ــرعت های بیشـ ــا سـ ــزار بـ ــد ابـ ــازه می دهـ و اجـ
و زمـــان تولیـــد کاهـــش یابـــد. همچنیـــن مقاومـــت بـــه 
ــرش  ــرای بـ ــتفاده از آن بـ ــگام اسـ ــدن M42 در هنـ ــر شـ لب َپـ
ـــبت  ـــوده و نس ـــا ب ـــایر گریده ـــتر از س ـــته بیش ـــع ناپیوس مقاط
بـــه ابزارهایـــی کـــه از جنـــس کاربیـــد ســـاخته شـــده اند، 
ارزان قیمت تـــر هســـتند. ابزارهـــای ساخته شـــده از ایـــن 

گریـــد معمـــوال بـــا نمـــاد HSS-Co مشـــخص می شـــوند.
   اثر عناصر آلیاژی

ســـری T حـــاوی 12 تـــا 20درصـــد تنگســـتن اســـت و کـــروم، 
وانادیـــوم و کبالـــت دیگـــر عناصـــر اصلـــی آلیـــاژی هســـتند. 
ــا 10 درصـــد مولیبـــدن دارد و کـــروم،  ســـری M تقریبـــا 3.5 تـ
وانادیوم، تنگســـتن و کبالـــت ســـایر عناصر آلیاژی هســـتند. 
همـــه انـــواع فوالدهـــای تندبـــر، چـــه پایـــه مولیبدنـــی و چـــه 
پایـــه تنگســـتنی، حـــدود 4درصـــد کـــروم دارنـــد امـــا درصـــد 

کربـــن و وانادیـــوم آن هـــا متفـــاوت اســـت.
به عنـــوان یـــک قانـــون کلـــی زمانـــی کـــه درصـــد وانادیـــم 
زیـــاد شـــود، درصـــد کربـــن نیـــز زیـــاد می شـــود. فـــوالد تندبـــر 
تنگســـتنی نوع T1 حاوی مولیبدن یـــا کبالت نیســـت. انواع 
فـــوالد تندبـــر پایـــه تنگســـتنی، کبالت  ـــدار شـــامل فوالدهـــای 
T4 تـــا T15 اســـت و درصـــد کبالـــت در آن هـــا متفـــاوت اســـت.

    کربـــن: بـــا اختـــالف مهم تریـــن عنصـــر تأثیرگـــذار ایـــت و 
ـــر  ـــر فوالدهـــای تندب کث ـــا اینکـــه ا به دقـــت کنتـــرل می شـــود. ب
کثـــر میـــزان کربـــن  محـــدوده باریکـــی بـــرای حداقـــل و حدا
ــز  ــک نیـ ــازه باریـ ــن بـ ــی در ایـ ــک حتـ ــرات کوچـ ــد، تغییـ دارنـ
می توانـــد ســـبب تغییـــرات چشـــمگیر در خـــواص مکانیکـــی 
و قـــدرت بـــرش مـــاده شـــود. بـــا افزایـــش کربـــن، ســـختی حیـــن 
کار و در دمـــای بـــاال نیـــز افزایـــش می یابـــد. همچنیـــن افزایش 
درصـــد کربـــن باعـــث افزایـــش شـــکل گیری کاربیدهـــای 
پیچیـــده، پایـــدار و ســـخت می شـــود. افزایـــش تعـــداد 
ــا باعـــث افزایـــش مقاومـــت بـــه ســـایش می شـــود. کاربیدهـ

  سیلیســـیم: تأثیـــر افزایـــش درصـــد سیلیســـم تـــا 1.0درصـــد 
مالیـــم اســـت. به صـــورت کلـــی معمـــوال درصـــد سیلیســـیم 

کمتـــر از 0.45درصـــد نگـــه داشـــته می شـــود.
ـــر  ـــای تندب ـــز در فوالده ـــت منگن ـــی، غلظ ـــز: به طورکل   منگن
زیـــاد نیســـت. ایـــن امـــر بـــه دلیـــل تأثیـــر منگنـــز در افزایـــش 
تـــردی و احتمـــال تـــرک برداشـــتن در هنـــگام کوئنـــچ کـــردن 

مـــاده اســـت.
  کـــروم: در فوالدهـــای تندبـــر غلظتـــی بیـــن 3 تـــا 5درصـــد 
دارد. فوالدهـــای تندبـــر قابلیـــت ســـخت کاری خـــود را 
ـــد. عمومـــا درصـــد  ـــه دســـت می آورن ـــروم ب ـــا از وجـــود ک عمدت
کـــروم در فوالدهـــای تندبـــر 4درصـــد اســـت، زیـــرا بـــه نظـــر 
می رســـد کـــه ایـــن غلظـــت بهتریـــن ســـازش را بیـــن ســـختی 

ــث  ــروم باعـ ــن، کـ ــر ایـ ــالوه بـ ــد. عـ ــاد می کنـ ــی ایجـ و چقرمگـ
کسیداســـیون و پوسته پوســـته شـــدن در طـــی  کاهـــش ا

عملیـــات حرارتـــی می شـــود.
  تنگســـتن: وجـــود تنگســـتن در فوالدهـــای تندبـــر حیاتـــی 
اســـت. تنگســـتن در تمـــام فوالدهـــای تندبـــر ســـری T وجـــود 
داشـــته ولـــی فقـــط در دو گریـــد فـــوالد ســـری M وجـــود 
دارد. کاربیدهـــای پیچیـــده آهـــن، تنگســـتن، و کربـــن کـــه 
در فوالدهـــای تندبـــر یافـــت می شـــود بســـیار ســـخت بـــوده 
و باعـــث افزایـــش چشـــمگیر مقاومـــت بـــه ســـایش مـــاده 
می شـــود. تنگســـتن باعـــث افزایـــش ســـختی گـــرم مـــاده 
ـــه می شـــود. وجـــود  شـــده و باعـــث ایجـــاد ســـخت کاری ثانوی
تنگســـتن باعـــث افزایـــش چشـــمگیر مقاومت مـــاده بـــه تمپر 
شـــدن می شـــود. زمانـــی کـــه درصـــد تنگســـتن کاهـــش یابـــد، 
معمـــوال درصـــد مولیبـــدن را افزایـــش می دهنـــد تـــا کاهـــش 

ــود. ــران شـ آن جبـ
  مولیبدن: همـــان کاربیـــد دوگانـــه را با آهن و کربن تشـــکیل 
می دهـــد کـــه تنگســـتن تشـــکیل می دهـــد، امـــا دارای 
نیمـــی از وزن اتمـــی تنگســـتن اســـت. در نتیجـــه، مولیبـــدن 
می توانـــد بـــر اســـاس تقریبـــا یـــک قســـمت مولیبـــدن، 
برحســـب وزن، به جـــای دو قســـمت تنگســـتن جایگزیـــن 
ـــر از  ـــی کمـــی پایین ت شـــود. نقطـــه ذوب فوالدهـــای مولیبدن
ـــه دمـــای  ـــه همیـــن دلیـــل ب فوالدهـــای تنگســـتنی اســـت و ب
ســـخت کاری کمتـــری نیـــاز دارنـــد و محـــدوده ســـخت کاری 

باریک تـــری دارنـــد.
ک کـــردن ناخالصی هـــای    وانادیـــم: در ابتـــدا به منظـــور پـــا
ســـرباره و کاهـــش ســـطح نیتـــروژن در عملیـــات ذوب، بـــه 
فوالدهـــای تندبـــر اضافـــه شـــد، امـــا بـــه زودی مشـــخص 
شـــد کـــه ایـــن عنصـــر به طـــور مؤثـــری کارایـــی بـــرش ابزارهـــا 
را افزایـــش می دهـــد. افـــزودن وانادیـــوم باعـــث تشـــکیل 
کاربیدهـــای بســـیار ســـخت و پایـــدار می شـــود کـــه مقاومـــت 
ــا  ــور قابل توجهـــی افزایـــش می دهـــد و تـ بـــه ســـایش را به طـ

ــد. ــرم را افزایـــش می دهـ ــختی گـ ــز سـ ــدودی نیـ حـ
  کبالـــت: تأثیـــر اصلـــی کبالـــت در فوالدهـــای تندبـــر افزایـــش 
ســـختی گـــرم و در نتیجـــه افزایـــش کارایـــی بـــرش در هنـــگام 

ـــزار در حیـــن عملیـــات بـــرش اســـت. ـــاال رفتـــن دمـــای اب ب
   نیتـــروژن: نیتـــروژن به صـــورت کلـــی در فوالدهـــای 
ذوب شـــده در مجـــاورت هـــوا در غلظت هایـــی در حـــدود 
ــی  ــد در برخـ ــن درصـ ــت. ایـ ــود اسـ ــد موجـ ــا 0.03درصـ 0.02 تـ
فوالدهـــای تندبـــر عمـــدا تـــا 0.04 یـــا 0.05درصـــد افزایـــش داده 
گـــر بـــا افزایـــش  می شـــود. ایـــن افزایـــش درصـــد نیتـــروژن ا
درصـــد سیلیســـیم همـــراه شـــود می توانـــد باعـــث افزایـــش 

ــود. ــر شـــده شـ ــیمم ســـختی تمپـ کسـ ما
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High-speed steel فوالد تندبر

   در شماره قبلی خبرنامه فوالد هرمزگان به بررسی مفهوم 
NFT، ویژگی های آن و تفاوت آن با ارزهای دیجیتال پرداختیم. 
در این شماره به مباحث دیگری در این زمینه خواهیم پرداخت.

)NFT( نحوه عملکرد توکن های غیرمثلی 
همانند ساخت یک ارز دیجیتال جدید )در قالب یک توکن بدون 
ک چین اختصاصی(، ساخت یک NFT نیز امروز به لطف  نیاز به بال
وجود پروتکل های متعدد راحت شده است. استانداردهای 
متعددی به این منظور وجود دارد که یکی از پراستفاده ترین 
 ERC721 استاندارد NFT آن ها به منظور ساخت توکن غیرمثلی
محسوب می شود. ERC721 یک استاندارد به منظور ساخت 
ک چین اتریوم است. بد نیست بدانید برای  NFT روی بال
توکن های رمزارزی عادی نیز اتریوم پراستفاده ترین بستر 
محسوب می شود، به طوری که بخشی قابل توجهی از رمزارزهای 
کنونی که بازار چند میلیارد دالری دارند، یک توکن اتریومی 
محسوب می شود. استاندارد ساخت اغلب آن ها ERC20 است.

ورژن بهبود یافته ERC721 برای ساخت NFT ERC1155 است. 
ویژگی منحصربه فرد آن فراهم کردن امکان نگهداری توکن های 
مثلی و غیرمثلی داخل یک قرارداد هوشمند است. به لطف این 
استاندارد اصطالحا مالتی توکن، گستره ای از امکانات در اختیار 
کاربران و مخصوصا توسعه دهندگان قرار گرفته است. استفاده از 
استانداردها به منظور ساخت توکن های NFT غیرمثلی درجات 
باالتری از قابلیت همکاری را در اختیار کاربران قرار می دهد و 
قابلیت انتقال دارایی های منحصربه فرد بین اپلیکیشن های 

مختلف را فراهم می کند.
ک چین محسوب می شود و روی آن  یک NFT بخشی از یک بال
ذخیره می شود، پایگاه داده ای که به خاطر »تغییرناپذیر« بودن 
برای استفاده در سیستم های مالی جذابیت پیدا کرده است. 
به عنوان نمونه، اتریوم را در نظر بگیرید. پروتکل ها و پلتفرم های 
کوسیستم  ک چین این ا متعددی به منظور ساخت NFT روی بال
بزرگ ایجاد شده اند. حال وقتی در یکی از آن ها یک توکن غیرمثلی 
ک چین اتریوم  ایجاد می کنید، در واقع آن توکن NFT در بال
ذخیره شده است. هر NFT حاوی مشخصات خاص و متفاوتی 
است که آن را از بقیه متمایز می کند؛ اما چرا به طور مستقیم یک 
NFT روی اتریوم ایجاد نکنیم؟ این کار مستلزم داشتن دانش 
برنامه نویسی و آشنایی با نحوه کار قراردادهای هوشمند است، 
اما پلتفرم های مخصوص این کار، به عنوان واسطه ای بین کاربر و 
ک چین اتریوم عمل و ساخت توکن های غیرمثلی را به سادگی  بال

چند کلیک می کنند.
ک چین است، به همین  هر NFT دارای آدرسی مجزا در بال
دلیل شبیه توکن های مثلی )ارزهای دیجیتال مرسوم( برای 
ذخیره سازی آن ها هم به یک کیف پول نظیر »تراست ولت« 
نیاز داریم. در ورژن جدید تراست ولت، صفحه اصلی به دو 
قسمت تقسیم شده و بخشی مجزا برای نگهداری و مدیریت 

NFT وجود دارد.
یک توکن غیر قابل تعویض بدون اجازه مالک آن، حتی به دست 
گی به لطف  سازنده اولیه، قابل تکثیر یا انتقال نیست. این ویژ
 NFT ک چین برای ساخت توکن های غیرمثلی یا استفاده از بال
حاصل شده است. به همین دلیل NFT برای نمایش و اثبات 

مالکیت دارایی های دیجیتالی یا فیزیکی فوق العاده است.
NFT کاربردهای 

با توجه به تعریف توکن غیرمثلی می توان از آن در هر حوزه یا 
 NFT صنعت استفاده کرد. هر شیء فیزیکی یا دیجیتالی با یک
ک چین قابل ذخیره سازی می شود. به عنوان  نگاشته و در بال
اولین کاربردهای NFT باید به استفاده در اپلیکیشن  های 
غیرمتمرکز برای ساخت آیتم های دیجیتال منحصربه فرد اشاره 
ک چینی و کریپتویی هم  کنیم. در نظر داشته باشید بازی های بال

در دسته بندی اپلیکیشن های غیرمتمرکز قرار می گیرند.
NFT در گیمینگ

اقتصاد گیمینگ اتفاق تازه ای نیست و حتی بدون استفاده از 
ک چین هم از سال ها قبل بخش قابل توجهی از بازی های  بال
آنالین، اقتصاد منحصربه فرد خود را دارند؛ اما به کار بردن 
ک چین به ما اجازه می دهد قادر به توکنیزه کردن دارایی های  بال
درون این بازی ها باشیم. به لطف این اتفاق صنعت گیم چند پله 
رو به جلو قدم برمی دارد و کامال متحول می شود. مفهوم توکن 
غیرمثلی یا همان NFT کمک می کند تا مشکل متداول تورم را که 
بخش زیادی از بازی ها در حال حاضر درگیر آن هستند به طور 

کامل برطرف کنیم یا حداقل بهبود ببخشیم.
همانطور که گفتیم NFT در هر صنعت یا فضایی قابل استفاده 
است، اما در حال حاضر بیشترین تمرکز بر استفاده از آن برای 
متحول کردن صنعت گیم قرار دارد. واقعیتی تلخ در دنیای 
بازی های ویدیویی وجود دارد که انکارشدنی نیست. بازیکنان 
ممکن است صدها دالر برای خرید دارایی های درون بازی خرج 
و ساعت های زیادی را صرف اجرای آن کنند، اما در نهایت هیچ 
چیز در تملک خود ندارند. با توکنیزه کردن اشیای درون بازی ها 

به لطف استفاده از NFT این روند تغییر خواهد کرد.
 توکن های NFT داینامیک یا پویا

و  استاتیک  کلی  نوع  دو  در   NFT یا  غیرمثلی  توکن های 
داینامیک ساخته می شوند. NFT های استاتیک در حقیقت 
طرح های ثابت و بدون تغییر هستند که متادیتای آن ها هرگز 

تغییر نمی کند. در حقیقت مینت این NFTها با یک قرارداد 
است.  شده  انجام  تعامل ناپذیر  و  تغییرناپذیر  هوشمند 
استفاده این نوع از NFT ها محدود به عکس پروفایل یا 
مجوز فعالیت در باشگاه های خاص است. البته استفاده های 
دیگری نیز برای این نوع از NFT وجود دارد، اما ناتوانی در 
تغییر متادیتا موجب محدودیت استفاده های ممکن از این 

گونه می شود.
، نوعی NFT داریم که داینامیک یا پویا نامیده  از سوی دیگر
می شود و مشخصات و متادیتای قابل تغییر دارد. استفاده این 
ک چینی است که شخص  نوع از NFT ها بیشتر برای بازی های بال
پس از مدتی باید NFT خود را ارتقا دهد و سطح آن را باال ببرد. 
به این منظور در حقیقت باید متادیتای NFT را تغییر داد که به 
صورت ذاتی قابل تغییر نیست، چرا که یک هنرمند برای فروش 
اثر هنری خود باید مطمئن باشد که کسی نمی تواند آن را کپی کند 
و دوباره بفروشد. اما NFT های پویا به گونه ای طراحی می شوند 
کل های برون زنجیره ای  که با قرارداد هوشمند سیال خود از اورا
و درون زنجیره ای اطالعات کسب کنند و در متادیتای NFT به 

کار ببرند.
 ارتباط NFT با دنیای هنر

بعد از گیم بیشترین کاربرد NFT در دنیای هنر است. هنرمندان 
آثارشان را در قالب توکن غیرمثلی برای خرید و فروش عرضه 
می کنند. همان طور که گفتیم اثر هنری آن ها می تواند دیجیتالی 
)قطعه ای موزیک یا عکس( یا فیزیکی )تابلوی نقاشی یا صنایع 
دستی( باشد. در ارتباط با آثار فیزیکی بحث مالکیت قابل درک 
است. هر فردی که NFT مربوط به یک اثر را دارد مالک آن است. 
اما در ارتباط با آثار دیجیتال قضیه کمی پیچیده می شود؛ مگر 
نمی توان قطعه ای موزیک را کپی کرد؟ این کپی چه تفاوتی با 

نسخه اصلی دارد؟
در نظر داشته باشید بحث مالکیت با استفاده از یک اثر مجزا 
است. بیرون از فضای NFT هم افرادی دست به کپی برداری 
از آثار هنری بقیه می زنند، اما در نهایت مورد پیگرد قانونی قرار 
خواهند گرفت. به عنوان مثال شما حق ندارید یک عکس توکنیزه 
و NFT شده را بدون داشتن مالکیت آن در پروفایل شبکه های 
اجتماعی خود استفاده کنید، وگرنه مورد پیگرد قانونی قرار 
خواهید گرفت. البته ممکن است در بازار OpenSea یا هر مارکت 
خرید و فروش دیگر برای توکن های غیرمثلی اقدام به گرفتن 
اسکرین شات یا ذخیره عادی یک اثر هنری دارای میلیون ها 
دالر قیمت کنید، اما آنچه در اختیار شماست با اصل اثر متفاوت 
است. در دنیای واقعی هم ممکن است فردی اقدام به ساخت 
یک تابلوی نقاشی کامال شبیه به اثر هنری یک هنرمند معروف 

کند، اما در نهایت، این آن نیست!
www. exchaino.com :منبع  

)NFT( نحوه عملکرد توکن های غیرمثلی
)CamScanner( کم اسکنر

 این روزها ابزارهایی داریم که کارها را بسیار 
راحت تر از قبل می کنند. با این ابزارها می توانیم 
گذشته نیاز به  که در  کارهایی را انجام دهیم 
گانه و معموًال گران قیمت داشتند  یک ابزار جدا
اختیار  در  هم  را  فعلی  امکانات  تمام  تازه  و 
برانشان قرار نمی دادند. برنامه کم اسکنر یا  کار
CamScanner دقیقًا یکی از همین ابزارهاست. 
بین گوشی شما به  با دانلود این اپلیکیشن، دور
که می تواند  یک اسکنر همراه تبدیل می شود 
به آسانی از مجموعه تصاویر یک فایل پی دی اف 
)PDF( بسازد و یا عکس را به متن تبدیل کند. البته 
امکانات برنامه بسیار فراتر از این هاست؛ پس 
با ما همراه باشید تا با سایر امکانات این برنامه 

آشنا شویم.
   امکانات متنوع برنامه

تبدیل گوشی به یک اسکنر قوی و همه کاره، دیگر 
، کل محل  دور از ذهن نیست. با وجود کم اسکنر
کارتان را در جیب خود دارید و بهره وری تان را افزایش 
می دهید. ازجمله مهم ترین امکاناتی که این برنامه 
در اختیار کاربران می گذارد می توان به این موارد 
اشاره کرد: اسکن اسناد و ذخیره آن ها در قالب یک 
PDF؛ تبدیل عکس به متن؛ حاشیه نویسی روی 
اسناد؛ تبدیل اسناد اسکن شده به فایل PDF؛ 
فکس و پرینت مستقیم؛ امکان ایجاد یک دفتر 
سیار و داشتن چیزهایی مثل کارت ویزیت، نمودار، 
نوشته های روی وایت برد، یادداشت ها، اسناد 
؛ امکان  تجاری، گواهی ها، رسیدها و موارد دیگر
بهبود خودکار تصویر )Auto Enhancing(؛ امکان 
برش هوشمند )Smart Cropping(؛ امکان تنظیم 
متن؛  بیشتر  هرچه  وضوح  برای  اسکن  کیفیت 
ک گذاری اسناد اسکن شده به وسیله لینک،  اشترا
ایمیل یا شبکه های اجتماعی؛ ابزارهای ویرایشی 
از  پشتیبانی  نهایی؛  فایل  شخصی سازی  برای 

AirPrint؛ امکان قرار دادن پسورد برای اسناد.
 Smart( اسکن راحت متون با اسکن هوشمند   

)Scan
پس از دانلود اسکنر و ورود به برنامه، اولین بخش 
و شاید پرکاربردترین بخش آن، اسکن هوشمند 
است. وارد بخش اسکن هوشمند که شوید، دوربین 
گوشی روشن می شود و باید از سند مورد نظر عکس 
بگیرید. این بخش حالت های مختلفی مانند کارت 
شناسایی، تبدیل به متن، اسکن گروهی از اسناد و 
بسیاری از قابلیت های دیگر را شامل می شود. از 
قابلیت های این بخش این است که تمام رنگ ها 
و نوشته ها در عکس هایی که از اسناد و صفحات 

گرفته اید، واضح تر می شوند.
  دنیای پی دی اف بزرگ تر از همیشه 

)PDF Tools(
این امکان را دارید که با نصب camscanner، فایل 
کسل، پاورپوینت و  پی دی اف را به فایل ورد، ا
عکس تبدیل کنید. از طرف دیگر، ابزارهای مختلفی 
برای اضافه کردن حاشیه نویسی، فشرده سازی، 
اضافه کردن امضا، واترمارک و کارهای دیگر در این 
بخش وجود دارد. یکی از بهترین ویژگی های نرم افزار 
کم اسکنر اندروید، رمزگذاری پی دی اف است. با 
کمک آن به راحتی می توانید برای اسناد مهم خود 
پسورد تعریف کنید و از امنیت آن ها مطمئن شوید.

  قابلیت جدید و شگفت انگیز
قابلیت جدیدی که به برنامه کم اسکنر اضافه شده، 
کیفیت عکس است. این قابلیت  قابلیت بهبود 
کمک می کند عکس های قدیمی، بی کیفیت و تار 
را واضح کنید. البته در نسخه رایگان با محدودیت 
همراه است و تنها 8 بار در روز می توانید از این 

قابلیت استفاده کنید.
)DOCS( بخش اسناد  

در بخش اسناد، تمام اسنادی که اسکن یا آپلود 
در  می گیرد.  قرار  اختیارتان  در  یک جا  کردید 
بخش ابزار یا همان Tools هم به تمام ابزارهایی 
به صورت  دارد،  وجود  اسکن  برنامه  در  که 
دسته بندی شده دسترسی پیدا می کنید. قابلیت 

اسکن QR کد هم در این بخش وجود دارد.
ک گذاری لحظه ای   اشترا

با دانلود کم اسکنر هر سند و فایلی را در کمتر از 
بگذارید.  ک  اشترا به  خود  تیم  با  ثانیه  چند 
ک گذاری می تواند از طریق ایمیل یا  این اشترا

پیام رسان ها باشد.
  نصب و دانلود کم اسکنر از بازار

 ، این اپلیکیشن با بیش از 3 میلیون نصب در بازار
از محبوب ترین اسکنرهای اندرویدی ایرانیان 
است. با دانلود کم اسکنر از بازار می توانید هم از 
اینترنت نیم بها استفاده کنید و هم خیالتان از بابت 

به روزرسانی امن این برنامه راحت باشد.
در جدیدترین به روزرسانی ، افزایش OCR )تبدیل 
عکس به متن(، پردازش بهتر تصویر و رفع اشکاالت 
نرم افزاری برای ارائه نسخه ای کارآمدتر از این برنامه 

به مخاطبان انجام شده است.
www. cafebazaar.ir :منبع   

اپلیکیشن  

تکنولوژی فوالد

اقتصاد گیمینگ اتفاق تازه ای 
نیست و حتی بدون استفاده 

از بالک چین هم از سال ها قبل 
بخش قابل توجهی از بازی های 

آنالین، اقتصاد منحصربه فرد خود 
را دارند
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کتاِب »چگونه کتاب بخوانیم« در ماه های اول سال ۱۹۴0 
منتشر شده و سایت آمازون فروش این کتاب را تاکنون 500 هزار 
نسخه برآورد کرده است. همچنین منتقدان ادبی این کتاب 
را یکی از کالسیک های زنده جهان می نامند. انجمن جهانی 
مدیریت اطالعات نیز، کتاب آدلر را در فهرست آثاری قرار داده 

است که هر مدیری باید بخواند.
در قسمتی از ابتدای »چگونه کتاب بخوانیم« آمده است: این 
کتاب برای کسانی به رشته تحریر درآمده است که عالقه دارند 
اهل مطالعه باشند یا دقیق تر بگوییم این کتاب مخصوص 
خوانندگانی است که هدف اصلی آن ها کسب دانش بیشتر 

است.
بعضی مشکالت چنان عمومیت دارند و گریبان گیر جامعه 
هستند که مردم آن ها را احساس نمی کنند و نمی بینند. در 
حقیقت می بینند ولی آن ها را عادی می پندارند و تصور می کنند 
که باید چنان باشند. از آن جمله، مسئله »خواندن« است یا 
بهتر بگوییم این است که مردم تصور می کنند می دانند چگونه 
کثرا این هنر را ندارند و خواندن آن ها در  بخوانند، درحالی که ا

حد خواندن ابتدایی است.
»چگونه کتاب بخوانیم« تقریبا یک کتاب مرجع است که روی 
کید دارد و تقریبا برای هر نوع کتابی چند نکته و  نحوه خواندن تأ
راهکار ارائه می کند. این کتاب تالش می کند به مخاطب خواندن 
فعاالنه را یاد دهد و نویسنده آن معتقد است هرچه خواندن، 
فعاالنه تر باشد بهتر است و مخاطب باید با کتاب درگیر شود 
و در مورد مطالب آن سؤال مطرح کند و برای پیدا کردن این 

سؤال ها تالش کند.
کید دارد و به تفصیل در  نکته دیگری که این کتاب روی آن تأ
مورد آن بحث می کند، سطوح خواندن است. آدلر در چگونه 
کتاب بخوانیم ترجیح می دهد از سطوح مختلف خواندن 

به جای انواع خواندن صحبت کند. او می گوید خواندن 4 سطح 
دارد: خواندن ابتدایی؛ خواندن اجمالی؛ خواندن تحلیلی؛ 
خواندن تلفیقی یا خواندن تطبیقی. این سطوح به ترتیب 
مکمل یکدیگر هستند. به این شکل که خصوصیات اولین 

سطح در دومین سطح پابرجاست و دومی در سومی تا آخر.
معموال ذهن بیشتر ما درگیر این است که باید کتاب بخوانیم 
و کتاب نخواندن چیز بدی است و بیشتر مشکالت ما ناشی 
از همین کتاب نخواندن است. اغلب ما در فکر این هستیم که 
گاهی خودمان را افزایش دهیم و بیشتر و بیشتر کتاب بخوانیم.  آ
همه ما فکر می کنیم چگونه خواندن را می دانیم و نیازی به 
یادگیری دوباره در این زمینه نداریم. موضوع ساده است: کتاب 
را باز می کنیم و شروع به خواندن می کنیم. و این موضوع را از 
همان دوران مدرسه نیز یاد گرفته ایم. هیچ وقت آموزشی در 
مورد نحوه مطالعه نداشته ایم و همیشه این موضوع را ساده 

در نظر گرفته ایم.
    قسمت هایی از کتاب:

علت به خواب رفتن مردم هنگام خواندن کتاب های خوب 
این نیست که آن ها دوست ندارند برای فهمیدن آن ها کوشش 
کنند.  کوشش  که نمی دانند چگونه  کنند، بلکه آن است 
کتاب های خوب در سطحی باالتر از ذهن شما قرار دارند و 
خسته کننده خواهند بود، مگر اینکه ذهن خود را توسعه و 

خودتان را تا سطح کتاب ارتقا دهید.
خواندن کتاب نوعی گفت وگوست. ممکن است تصور شما 
کامال برخالف این گفته باشد؛ به این دلیل که تمام حرف ها را 
گر چنین  نویسنده می زند و خواننده چیزی برای گفتن ندارد. ا
نظری داشته باشید وظیفه خود را به عنوان یک خواننده به طور 

کامل درک نکرده اید و از فرصت های خود استفاده نبرده اید.
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معرفی کتاب

معرفی فیلم

روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه

 روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه فرصتی در اختیار 
جهانیان می گذارد تا بار دیگر علوم مختلف را برای ساختن جهانی 
بهتر بررسی کنند. در سایه نوآوری، پژوهش های علمی و توجه به 
گون،  گونا استعدادهای بشری، یافتن راه حل برای چالش های 
دست یافتنی به نظر می رسد. دانش بهترین سرمایه انسان برای حمایت 

از توسعه فراگیر و منصفانه است.
سازمان جهانی یونسکو به عنوان معتبرترین سازمان آموزشی و فرهنگی در 
جهان که در حوزه های علم، فرهنگ و آموزش فعالیت می کند، نخستین 
بار در 1999 میالدی در نشست بوداپست مجارستان 10 نوامبر را به عنوان 
روز جهانی »علم در خدمت صلح و توسعه« نام گذاری کرد. این نام گذاری 
هرچند ارزش نهادن به علم و فناوری علمی و بانیان علم خوانده شده 
است؛ درعین حال تالش در راستای ایجاد پیوند میان فناوری های 
علمی، بهبود کیفیت زندگی عمومی و کاهش و مهار تهدیدهای اقلیمی 
ناشی از تولید و فناوری های تکنولوژیک نیز به شمار می رود. از مهم ترین 
اهداف یونسکو از نام گذاری روز علم، بهره مندی آحاد جامعه از ثمرات 
علم، فناوری و نوآوری، ایجاد بستر و فضای مناسب گفتمان پیرامون تأثیر 
علم، فناوری و نوآوری بر زندگی روزمره مردم، صلح و توسعه و معرفی برخی 
موقعیت های جدید بود که موجب ارتقای کیفیت عمومی زندگی می شود.
در واقع روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه فرصتی را برای مؤسسات 
علمی، دولت ها، اجتماعات مدنی و دانشمندان فراهم می کند تا درباره 
صلح و توسعه که از اساسی ترین مفاهیم اجتماعی است به بحث و 
تبادل نظر بپردازند. در نگرش نوینی که یونسکو به آن اهتمام می ورزد، 
صلح تنها به مفهوم نبود جنگ میان دولت ها نیست، بلکه می تواند 
به معنای شرایط یک مدیریت ملی سازنده، حل وفصل اختالفات و 
ایجاد هماهنگی در روابط میان بخش های مختلف یک جامعه باشد. 
بدیهی است جوامعی که از روش علمی سود می جویند، می توانند 
کید خود را به جای  منظری مشترک برای نگاه به جهان بیابند و تالش و تأ
ک ها متمرکز کنند تا از این میان، شاید صلح سرانجام  اختالف ها بر اشترا

سر برآورد.
روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه، هرچند عنوان کلی است؛ اما 
این عنوان کلی دربردارنده اهداف و برنامه های دیگری است که کشورها و 
نهادهای علمی باید تالش کنند تا به آن دست یابند، این اهداف عبارت اند 
: بهره مندی آحاد جامعه از ثمرات علم، فناوری و نوآوری؛ معرفی  از
پیشکسوتان و شخصیت های علمی برجسته کشور؛ ایجاد زمینه مناسب 
برای آشنایی دانش آموزان با مهارت ها و مشاغل علمی؛ ایجاد بستر و 
فضای مناسب گفتمان پیرامون تأثیر علم، فناوری و نوآوری بر زندگی روزمره 
مردم؛ ایجاد تمهیدات الزم برای بازدیدهای عمومی از موزه های علمی 
کز و مؤسسات مؤثر در ایجاد تعامل بین علم،  کشور؛ بازدید عمومی از مرا
صلح و توسعه؛ معرفی برخی موقعیت های نو که موجب ارتقای کیفیت 

عمومی زندگی می شود.
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو( برخی اهداف 
گاهی در خصوص نقش علم برای  نام گذاری روزی به این نام را افزایش آ
رسیدن به جوامع صلح آمیز و پایدار، توسعه همبستگی ملی و بین المللی 
ک گذاشتن علم میان کشورها، تجدید تعهد ملی و بین المللی  برای به اشترا
برای استفاده از علم در راستای منافع جوامع و جلب توجه و حمایت 
نسبت به چالش های پیش روی علم عنوان کرده است. به عبارت دیگر 
چنانچه مردم در زندگی خود پذیرای علم باشند، کیفیت زندگی خود را 
ارتقا خواهند داد و از طرف دیگر می توانند حامی پیشرفت علم در جامعه 

باشند. 
، نکته دیگری به شمار می رود که در این  علم در خدمت توسعه پایدار
کید می شود. توسعه پایدار ناظر بر محدودیت های  نام گذاری بر آن تأ
بیوفیزیکی کره زمین و فرایندی است که آینده ای مطلوب را از طریق حفظ 
، برای بشر رقم می زند. به عبارتی چنانچه توسعه  منابع تجدیدناپذیر
پایدار محقق شود، شرایطی فراهم می آید که در آن استفاده از منابع و 
رفع نیازها، یکپارچگی، زیبایی و ثبات نظام های حیاتی را بر هم نمی زند و 
کی را ممکن می سازد. بی جهت  زندگی نسل های آینده بر روی این کره خا
نیست که امروزه ملت ها علم و سرمایه علمی را برای دست یابی به اهداف 

محیط زیستی به کار گرفته اند.
بنابراین پیشرفت علم نمی تواند انحصاری باشد، چنانکه تنیدگی علم 
با قدرت نیز امروزه به عنوان یکی از چالش های اساسی نهاد علم مطرح 
شده است. خاصیت انباشتگی علم ایجاب می کند که متعلق به همگان 
باشد، موجبات صلح و توسعه پایدار را فراهم آورد و جهان بهتری را برای 

آیندگان رقم بزند.
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گردشگری

بازی و سرگرمی

پدر بزرگوارش، امام هفتم شیعیان حضرت موسی 
بن جعفر )ع( و مادر مکرمه اش، حضرت نجمه 
خاتون )س( است که آن بانو، مادر امام هشتم 
حضرت علی بن موسی الرضا )ع( نیز هست. ازاین 
رو، حضرت معصومه با حضرت رضا )ع( از یک پدر 

و مادر هستند.
حضرت معصومه )س( در روز اول ذی القعده سال 
173 هجری قمری در مدینه منوره متولد شد. در 
سنین کودکی، با مصیبت شهادت پدر گرامی خود 
در حبس هارون در شهر بغداد مواجه گردید و از 
آن پس تحت مراقبت و تربیت برادر بزرگوارش، 

حضرت علی بن موسی الرضا)ع( بزرگ شد.
در سال 200 هجری قمری در پی اصرار و تهدید 
مأمون عباسی سفر تبعیدگونه حضرت رضا )ع( 

به مرو آغاز شد. آن حضرت بدون اینکه کسی 
از بستگان و اهل بیت خود را همراه ببرد راهی 
 ، خراسان شد. یک سال پس از هجرت برادر
حضرت معصومه )س( به شوق دیدار برادر، همراه 
عده ای از برادران و برادرزادگان به سوی خراسان 
حرکت کرد و در هر شهر و محلی از سوی مردم مورد 

استقبال واقع می شد.
عمه  همچون  نیز  حضرت  آن  که  بود  اینجا 
بزرگوارشان حضرت زینب )س( پیام مظلومیت و 
غربت برادر گرامی اش را به مردم مؤمن و مسلمان 
می رساند و مخالفت خود و اهل بیت )ع( را با 

حکومت حیله گر بنی عباس اظهار می فرمود.
زمانی که کاروان حضرت به شهر ساوه رسید، 
عده ای از مخالفان اهل بیت )ع( که از پشتیبانی 

مأموران حکومت برخوردار بودند، سر راه را گرفتند 
و با همراهان حضرت وارد جنگ شدند. در نتیجه، 

تقریبا همه مردان کاروان به شهادت رسیدند.
حضرت فاطمه معصومه )س( در این سفر بیمار 
که دیگر امکان ادامه راه به سوی  شد و ازآنجا
خراسان ممکن نبود، قصد شهر قم را کرد. سؤال 
فرمود: از این شهر )ساوه( تا قم چند فرسخ راه 
است؟ در پاسخ گفتند: ده فرسخ. فرمود: مرا به 
شهر قم ببرید، زیرا از پدرم شنیدم که می فرمود 

شهر قم مرکز شیعیان ماست.
بزرگان شهر قم، وقتی از این خبر مسرت بخش 
مطلع شدند به استقبال آن حضرت شتافتند و در 
روز 23 ربیع االول سال 201 هجری قمری حضرت 
وارد شهر مقدس قم شدند، سپس در محلی که 
« نامیده می شود، در جلوی  امروز »میدان میر
منزل شخصی »موسی بن خزرج« شتر آن حضرت 

زانو زد و افتخار میزبانی حضرت نصیب او شد.
آن بزرگوار به مدت 17 روز در این شهر زندگی 
کرد و در این مدت، مشغول عبادت و راز و نیاز 
کنون محل عبادت  با پروردگار متعال بود. هم ا
آن حضرت حجره ای است در مدرسه ستیه به 
« که محل زیارت ارادتمندان آن  نام »بیت النور

حضرت است.
سرانجام، آن بزرگ یادگار اهل بیت )ع( در روز دهم 
یا دوازدهم ربیع الثانی سال 201 هجری قمری، 
پیش از آنکه دیدگان مبارکش به دیدار برادر روشن 
شود، در دیار غربت و با اندوه فراوان دیده از جهان 
فروبست و شیعیان را در ماتم خود به سوگ نشاند. 
ک آن بانوی بزرگوار اسالم قبله گاه  امروزه، تربت پا
قلوب ارادتمندان به اهل بیت )ع( و دارالشفای 

دلسوختگان عاشق والیت و امامت شد.
www.iribnews.ir :منبع  

 ، دهم ربیع الثانی سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه )س( است. نام شریف آن بزرگوار
»فاطمه« و مشهورترین لقب ایشان »معصومه« است.

سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه )س(

چهره پرداز

مناسبت

24 آبان؛ روز کتاب و 
کتاب خوانی

  کتاب وسیله ای است که دانش بشری به 
مدد آن از تباه شدن مصون می ماند و به آیندگان 
منتقل می شود. کتاب محصول تجربه های بشری 
و خالقیت های ذهنی و آموخته های درازمدت 
انسان است. سهم کتاب در انتقال دانش ها، گاهی 

به مراتب بیشتر و فراتر از دیگر ابزار آموزشی است.
   نام گذاری روز کتاب و کتاب خوانی

در سال 1372 خورشیدی 24 آبان به عنوان روز کتاب 
، یکی از روزهای  و کتاب خوانی تعیین شد. این روز
هفته کتاب نیز هست. در هفته کتاب، در مدارس، 
مساجد، دانشگاه ها، و استان های کشور نمایشگاه ها 
و جشن های کتاب و سخنرانی در موضوع چاپ و نشِر 

کتاب برگزار می شود.
  مطالعه و کتاب خوانی

بی گمان، هیچ ذخیره و میراثی سودمندتر و باارزش تر 
که کتاب، مایه آرامش روحی  از کتاب نیست؛ چرا
را  اندوه  که  است  همدمی  کتاب  است.  انسان 
می زداید و مطالعه کننده را از تنهایی درمی آورد و به او 

حکمت های جان پرور می آموزد.
در واقع وقتی جهل و بی خبری، جامعه ای را از پای 
درآورد، یا شبهه ها ذهن جوانان را فلج کند، بدون 
شک یکی از مهم ترین کارهایی که می تواند آفت جهل 
را بزداید، مطالعه است و آنچه می تواند شبهه های 
ذهنی را دفع کند و ایمان و اطمینان را به قلب ها 

بازآورد، کتاب خوانی است. 
 خانواده، نقطه آغازین ایجاد عشق به کتاب خوانی
برای ایجاد عالقه به کتاب و کتاب خوانی، عوامل 
متعددی نقش دارند که نخستین آن ها »خانواده« 
است. در واقع نقطه آغازین ایجاد عشق و عالقه به 
کتاب و کتاب خوانی از خانواده آغاز می گردد؛ زیرا طبق 
دیدگاه روان شناسان، شخصیت و هویت کودک در 
قدم اول در خانواده شکل می گیرد. به طور طبیعی 
والدین عالقه مند به کتاب فرزندانی دوستدار مطالعه 

خواهند داشت و عکس آن نیز صادق است.
در  که  فرزندانی  که  است  داده  نشان  تجربه 
خانواده های اهل دانش بزرگ می شوند، میزان 
مطالعه و گرایش به کتاب خوانی در آنان نسبت به 
خانواده هایی که تمایلی به کتاب و مطالعه ندارند 
کثر دانشمندان در خانواده هایی  بسیار بیشتر است. ا
رشد نموده اند که والدین آنان اهل مطالعه و پژوهش 
بوده اند. زمانی که فرزندی می بیند که کتابخانه ای در 
خانه هست و پدر و مادر و همگی اعضای خانواده، 
ساعاتی را به مطالعه اختصاص می دهند، دیگر، حتی 

نیاز به گفتن اینکه »باید مطالعه کنی« وجود ندارد.
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عالمه طباطبایی

 عالمه، سید محمدحسین طباطبایی، فرزند 
سید محمد قاضی طباطبایی، در روز 2۹ ذی حجه 
سال ۱۳2۱ ق، برابر با اسفند سال ۱2۸2 ش، در شهر 

تبریز دیده به جهان گشود.
عالمه، در سال 1297 ش، وارد مدرسه طالبیه تبریز 
شد. ورود به این مدرسه، آغازی خجسته برای 
 تحصیالت حوزوی وی به شمار می آید. اشتیاق

 بی حدوحصر وی به علم اندوزی و شهرت حوزه 
علمیه نجف، ایشان را در سال 1304 ش، راهی آن دیار 
مقدس کرد. با وجود مواجهه با مشکالت مختلف 
محیطی، معیشتی و مرگ فرزند اول، عزم راسخ وی 
، آیت  اهللحاج میرزاعلی آقای  و دیدار با عارف نامدار
قاضی طباطبائی، راه تحصیل مقامات علمی و معنوی 

را برای او هموار ساخت.
 عالمه، در سال 1314 ش، به دلیل مشکالت معیشتی، 
به زادگاه خود، تبریز بازگشت و به مدت ده سال در آنجا 
اقامت نمود. در این مدت، وی، عالوه بر اشتغال به کار 
کشاورزی، چندین رساله فلسفی را تدوین کرد. وی، در 
آغاز سال 1325 ش، پس از سامان دهی نسبی به امور 

معاش خویش، راهی قم شد.
با وجود جامعیت عالمه در علوم مختلف، بی شک نام 
ایشان بیشتر با تفسیر »المیزان« شناخته شده است. 
سرانجام، آن استاد بی بدیل علم و عمل، در 18 محرم 
سال 1402 ق، برابر با 24 آبان 1360 ش، عالم فانی را وداع 
گفت و در حرم مطهر حضرت معصومه )ع( در قم، به 

ک سپرده شد. خا
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    نویسنده: شهرام اشرف ابیانه
                             کارگردان: جعفر نجفی

« مستندی پر از رنگ و شور زندگی است که گویی  »چهره پرداز
می خواهد از دِل قاب بیرون بزند. صمیمیِت میان آدم های فیلم، 
چنان بکر و دست نخورده است که حضور دوربین هم نمی تواند 
خدشه ای بدان وارد کند. انگار این همه گرد آمده تا آرامشی را 
تداعی کند که زاییده همین طبیعت چشم نواز است. این گونه، 
کینه آدم های فیلم و دعواهایشان، که به ظاهر مهم ترینش اصرار زن 
برای رفتن به دانشگاه و مخالفت شوهر جوان اوست، به دعوایی 

کودکانه می ماند که خیلی زود می شود فراموشش کرد.
سینمای مستند ایران مدت هاست این اندازه به طبیعت بکِر 
ایران و صلح و صفای آدم های درونش نزدیک نشده بود. گویی 
کش عزِم زِن جوان برای رفتن  همه آشوِب دنیای بیرون، که پژوا
به دانشگاه است، آن قدر قدرت ندارد که زیبایی و نشاط پایدار 

این دنیا را به هم بزند.
موفقیت فیلم ساز آن است که توانسته پل ارتباطی میان آدم های 
مستندش را با طبیعت و دوربینی که نظاره گر این رابطه است پیدا 
کند. فیلم آن قدر راحت و روان پیش می رود و از کسالت و زمان های 

مرده دیگر مستندهای مشابه دور است که انگار همه این ها 
چیزی از پیش ساخته باشد. گویی در حال دیدن داستانی 

هستیم که آرایه مستندگونه به خود گرفته است.
فیلم، نقطه اصلی اش را بر محوِر این صمیمت گذاشته. همین 
صمیمت هم هست که در فیلم غالب است. فیلم به داستان 
زوج عاشق رؤیایی می ماند که برای هم دلبری می کنند. گمان 
نمی رود عزِم زن برای رفتن دانشگاه آن قدر باشد که بخواهد با 
این بهشت رؤیایی برای همیشه خداحافظی کند. کنش های 
مرد هم چیزی نشان نمی دهد که بخواهد زن را برای همیشه از 
زندگی اش حذف کند. گویی این همان دیدار عاشقانه آغازین 

است که می خواهد تا ابد به حرکت سیال خود ادامه دهد.
 برای همین فرجام داستان در دروِن همین طبیعت بسته 
می شود. نمای پایانی، دور شدن دو زن فیلم در راهی از میان 
کیارستمی، به طور  ، بیشتر شبیه فیلمی از  دشتی سرسبز
مشخص زیر »درختان زیتون« است. انگار مناقشه ای که 
شاهدش بودیم، نسیمی بوده وزیده بر این علفزار؛ حضوری که 
طبیعت را به حرکت درآورد و این مکان رؤیایی را تماشایی تر کند.
www.namava.ir :منبع  
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