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با همت فوالد هرمزگان
اولین کنفرانس ملی ریخته گری 

مداوم فوالد برگزار می شود

این کنفرانس که اولیــن کنفرانس ریخته 
گری مداوم در کشور است 26 و 27 آذر ماه در 

بندرعباس برگزار خواهد شد.
دبیرخانه این کنفرانــس ملی بندرعباس، 
بلوار ساحلی غدیر و دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
اســت و عالقمندان جهت ثبت نام و حضور با 
شماره تماس 07633625244 تماس حاصل 

نمایند.
    

 شماره ۱۱۴۲ خبرنامه فوالد 
منتشر شد

شــماره 1142 
خبرنامــه فوالد در 
تاریخ 23 شهریور 
مــاه ســال جاری 
با تیــراژ 14 هزار 
نسخه منتشر شد. 
برای دریافت فایل 
خبرنامه به سایت 

اصلی شــرکت فوالد مبارکه اصفهان مراجعه 
فرمایید. 

    
هاجر دباغی:

 به خاطر عرق به سپاهان 
سفید امضا کردم

به خاطر عرق به تیــم فوتبال فوالد مبارکه 
ســپاهان قراردادی به مدت سه فصل، سفید 

امضاء کردم.
هاجر دباغی ملی پوش 20 ساله تیم فوتبال 
بانوان فوالد مبارکه ســپاهان و نامزد برترین 
گلزن لیگ برتر فوتبال بانوان کشــور در فصل 
قبل، قرارداد خــود را با این باشــگاه به مدت 
سه سال تمدید کرد، وی این قرارداد  را بدون 

تعیین مبلغ امضا کرده است.  
دباغی چهار سال سابقه حضور در لیگ برتر 
کشور و همچنین پنج سال سابقه بر تن کردن 
لباس تیم ملی ایــران را در رده های مختلف 

سنی در کارنامه خود دارد.
هاجر دباغی پیرامون تمدیــد قراردادش 
با ســپاهان گفت: من عرق خاصی به باشگاه 
فوالدمبارکه ســپاهان دارم و به خاطر همین 
قراردادی سه ساله امضاء نمودم و بدون تعیین 

مبلغ امضا کردم.
گلزن تیم فــوالد مبارکه ســپاهان درباره 
فصل گذشته گفت: فصل گذشته سال پر فراز و 
نشیبی بود که بنده با همکاری دیگر بازیکنان 
33 گل برای تیم ســپاهان به ثمر رساندم، در 
برهــه ای از زمان در فصل گذشــته لیگ برتر 
بخاطر بازی های تیم ملی تعطیل می شــد که 
به نظر من سال پرباری را فوتبال بانوان کشور 
پشت سر گذاشــت. وی تصریح کرد: با اینکه 
بنده 33 گل به ثمر رســاندم تنها 70 درصد از 
عملکرد خود راضی هســتم، امیدوارم امسال 
من و دیگــر بازیکنان تالش خــود را افزون تر 
کنیم تــا در پایان فصل بتوانیــم برترین رتبه 
جدول رده بندی را کسب نمائیم. هاجر دباغی 
با بیان اینکه فصل جدید لیگ برتر بانوان 1۹ 
مهرماه ۹۸ آغاز می شود، بیان داشت: تمرینات 
تیم فوتبال فوالدمبارکه ســپاهان آغاز شده و 
تا به اکنون مشخص نیست که چه بازیکنی از 
سپاهان می رود و یا چه بازیکنی به تیم اضافه 
خواهد شد.   ملی پوش فوالدمبارکه سپاهان 
پیرامون مسابقات پیشــروی تیم ملی فوتبال 
بانوان ایران گفت: امسال مسابقات فوتبال غرب 
آسیا را پیشروی داریم و امیدوارم بهترین نتایج 
را در این رقابت ها کسب نمائیم. هاجر دباغی 
در پایان از مســئوالن باشــگاه فوالد مبارکه 
سپاهان به جهت حمایت ویژه از ورزش بانوان 

به ویژه فوتبال تشکر و قدردانی نمود.
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اخبار فوالد

امــروزه اشــتغال به یکــی از 
دغدغه های اصلــی جوانان و عموم 
خانواده هــای ایرانی تبدیل شــده 
است. در میان میزان بیکاری در افراد 
تحصیلکرده به مراتب بیش از اقشار 

کشور است.  
افزایش سهم »جمعیت بیکاران 
فارغ التحصیل« و »شــاغالن فارغ 
التحصیــل« از کل جمعیت بیکار و 
شاغل کشور نشــان دهنده افزایش 
میل جوانان به دانشگاه در سال های 
اخیر و عدم ایجاد فرصت های شغلی 

مناسب است. 
در راســتای چکیده نتایج طرح 
آمارگیری نیروی کار بهار۹۸، سهم 
جمعیت بیکار10ســاله و بیشــتر 
فارغ التحصیل آموزش عالی از کل 
بیکاران حدود 40.3 درصد در بهار 
۹۸ بوده است که این رقم در بهار ۹7 
حدود 36.4 درصد بوده اســت که 
حدود 3.۹ درصد افزایش داشــته 

است.
 همچنیــن بیــکاری جمعیت 
10ســاله و بیشــتر فارغ التحیالن 
آموزش عالی حــدود 16.6 درصد  
یعنی حدود 1میلیون و 1۹0هزار و 

3۸2 نفر است.
بر اســاس این گزارش، در حالی 
که در ســال ۹6 ســهم بیــکاران 
فارغ التحصیل دانشــگاهی از کل 
بیکاران 36.4 درصد بود، این سهم 
در ســال۹7 با رشــد 3.۹ درصدی 
به 40.3 درصد رشــد کرد. ســهم 
جمعیت شاغل 10ســاله و بیشتر 
فارغ التحصیالن آمــوزش عالی از 

کل شاغالن در بهار ۹۸ حدود24.5 
درصد است که نســبت به بهار ۹7 
حدود 1.3درصد است. این سهم در 

بهار ۹7 حدود23.2 است.
تمام موارد فوق گویای آن است 
که در حــال حاضر بیــکاری افراد 
تحصیل کرده بــه معضلی بزرگ در 
کشــور تبدیل شده اســت. معضل 
اشــتغال جوان تحصیل کــرده در 
کشــور نیز جز بــا توجــه اصولی و 
حمایت از صنایعی کــه نیاز فراوان 
به افراد شاغل دارد حل نخواهد شد. 
یکی از صنایعی که به اشتغال افراد 
تحصیل کرده یاری بسیار می رساند، 

صنعت فوالد است. 
به طور مثال شرکت فوالد مبارکه 
به عنوان قطب و لیدر صنعت فوالد 
کشــور، برای بیش از چهل رشــته 
فنی و صنعتی به صورت مســتقیم، 
اشتغالزایی شده است. برخی از این 

رشته های عبارتند از: 
یــش  مهندســی  بــرق گرا
الکترونیک، مهدســی برق گرایش 
کنترل، مهندسی مکانیک گرایش 
طراحی جامدات، مهندســی برق 
گرایش قدرت، حرارت و ســیاالت، 
مهندسی مکانیک گرایش ساخت 
و تولید، مهندســی مواد، مهندسی 
عمــران، مدیریت صنعتــی، انواع 
گرایش هــای مهندســی صنایع، 
مهندس الکترونیک، کارشــناس 
ســاخت و تولید، کاردانی ماشین 
افــزار، کارشــناس اتومکانیــک، 
کارشناس ایمنی صنعتی، کاردان 
مکانیک خودرو، مهندسی مکانیک 

گرایش صنایــع فلــزی، مکانیک 
تاسیسات، کارشناس ریخته گری، 
گرایش های گوناگون مهندســی 
متالوژی، کارشناســان کامپیوتر و 

برنامه نویسی و..
تمــام ایــن مــوارد نیروهای 
متخصصی هســتند که به صورت 
مســتقیم در بخش تولیــد فوالد 
مبارکه مشــغول به کار هستند. به 
صورت غیر مســتقیم نیز نیروهای 
تحصیل کرده بسیاری در بخش های 
اداری، حسابداری، فروش و روابط 
عمومی فوالد مبارکه مشــغول به 

کار هستند.
به بیــان بهتر، صنعــت فوالد به  
عنوان یکی از صنایع مادر کشــور، 
صنایع باالدســتی و پایین دســتی 

بسیاری را در برمی گیرد.
صنایع باالدســت ایــن صنعت 
شامل استخراج و بهره برداری معادن 
و تبدیل ســنگ آهن به کنسانتره، 
گندلــه و آهن اســفنجی اســت و 
پایین دست آن نیز شامل بخش هایی 
مانند آهن آالت ســاختمانی، لوله 
و پروفیــل، خودروســازی، انتقال 
ســیاالت، صنایع بســته بندی و... 
می شــود که هریک بــه نوبه خود 
می توانند زمینه اشتغالزایی بسیاری 
به خصوص برای نیروهای دانشگاهی 
و تحصیل کرده در رشــته های فنی 
و مهندســی را فراهم کنند. میزان 
اشتغالزایی در صنایع پایین دستی 
صنعت فوالد چندیــن برابر آن در 

صنایع باالدست است.
صنعت فوالد به طور مســتقیم و 

غیرمســتقیم در ایجاد فرصت های 
شغلی نقش بســیاری دارد. منظور 
از مشــاغل مســتقیم مشــاغلی 
هســتند که در داخل کارخانه های 
فــوالد ایجاد می شــوند و منظور از 
مشاغل غیرمســتقیم، آن دسته از 
مشاغلی اســت که به منظور تامین 
مواد اولیــه کارخانــه و همچنین 
تســهیل خریدوفــروش محصول 
کارخانــه و... ایجاد می شــود. در 
صنعت فــوالد اســتاندارد خاصی 
در زمینه اشــتغالزایی وجود دارد، 
چنانکه به ازای هر هــزار تن تولید 
فــوالد در کارخانه، بــرای یک نفر 
اشتغال ایجاد می شــود. برای مثال 
یک واحد 500هــزار تنی می تواند 
برای 500 نفر اشــتغال ایجاد کند. 
البتــه در برخی واحدهای کشــور 
 کــه دارای ظرفیت هــای باالتــر 

نیز هستند.
در واحدهای فوالدی به ازای هر 
نفر که به  طور مستقیم اشتغالزایی 

می شــود برای 15 نفر اشتغالزایی 
غیرمستقیم داریم. برخی شرکت ها 
تامین کننــده و برخــی خدماتی و 
همچنین بعضی شــرکت ها نیز که 
خریدار محصول هســتند مشاغل 
غیرمســتقیم واحدهــای فوالدی 
به شــمار می روند. از این رو، به طور 
میانگین یک کارخانه فوالد 15 برابر 
کارکنان خود قدرت اشــتغالزایی 

غیرمستقیم دارد.
صنعت فوالد در مقایسه با صنایع 
مشــابه خود در ســطح جهان یک 
صنعت اشتغالزا به شمار می رود. در 
کشــورهای اروپایی مانند آلمان و 
انگلیس یا در امریکا یا در کشورهای 
آســیایی مانند ژاپن و کره جنوبی 
تعداد افرادی کــه در صنعت فوالد 
شاغل هســتند را در گزارش های 
اقتصادی خود اعالم می کنند و این 
میزان اشــتغالزایی به نسبت سایر 

صنایع مشابه بیشتر است
 صنعت فوالد یک اشــتغالزایی 
مســتقیم و یک بخش اشتغالزایی 
غیرمستقیم دارد و محاسبه فرمول 
میزان اشتغالزایی در صنعت فوالد تا 
حدی متفاوت است. برای مثال اگر 
یک نفر در صنعت فوالد کار می کند 
ممکن اســت به طور غیرمستقیم 
بــرای 5 تا 10نفــر و حتــی باالتر 
اشتغال غیرمســتقیم ایجاد کند. 
اشتغالزایی غیرمستقیم یک بخش 
شــامل تامین کننــدگان و بخش 
خدمات اســت و بخــش دیگر نیز 
شامل حمل ونقل کاال می شود. این 
موضوع که صنعت فــوالد می تواند 
برای چنــد نفر اشــتغالزایی کند، 
فرمول مشخصی ندارد. برخی ادعا 
می کنند به ازای هر تن فوالد خامی 
که در زنجیره فوالد تولید می شــود 
برای 600 تا هزار نفر شغل مستقیم 
ایجاد می شــود. برای مثال اگر در 
ژاپن ساالنه 100 میلیون تن فوالد 
تولید می شــود، این میــزان تولید 
می توانــد برای 60هــزار نفر ایجاد 
اشــتغال کند. البته ایــن میانگین 
در امریکا بــه هزار نفر می رســد یا 
درحال حاضر در کشور ما که حدود 
20 میلیون تن فوالد می شود باید در 
حالت حداکثری برای 20هزار نفر 
ایجاد اشتغال شود که البته در ایران 
این میزان اشــتغالزایی بسیار باالتر 
است. برای مثال کارخانه ای که در 
سال 2 میلیون تن تولید فوالد دارد 
باید برای 2هزار نفر ایجاد شغل کند 
اما در عمل شاهد هستیم که 10هزار 
نفر نیرو در آن کارخانه مشــغول به 

کار هستند. 
در کل این قاعده در ایران چندان 
رعایــت نمی شــود و 20 میلیون 
تن تولید فوالد بــرای 30هزار نفر 

به طورمستقیم شــغل ایجاد کرده 
است.

در برخــی معادن در اســترالیا 
مانند ریوتینتو که بزرگترین معدن 
سنگ آهن جهان به شــمار می رود 
در ســال با 3 نفــر 10 میلیون تن 
ســنگ آهن تولید می شود زیرا این 
معدن به طور اتوماســیون فعالیت 
می کند. حــاال اگر چنیــن معدنی 
در ایران بــود باید با 10هــزار نفر 
نیــروی کار می چرخیــد. از این رو 
فناوری به کار گرفته شده در معدن 
و کارخانه ها بر میزان اشتغالزایی نیز 
تاثیرگذار اســت.  موضوع اشتغال 
در صنایع باالدســت و پایین دست 
صنعت فــوالد با یکدیگــر متفاوت 
اســت و هر اندازه به سمت محصول 
تمام شــده پیش می رویــم، میزان 
اشتغالزایی نیز بیشتر می شود زیرا 
در باالدســت موضوع تنــاژ مطرح 

است.
در این میان 350 هزار اشــتغال 
مســقیم و غیرمســتقیم در فوالد 
مبارکه وجود دارد. با توجه به این که 
عمده این افراد شــاغل )مستقیم یا 
غیرمستقیم( از افراد تحصیل کرده 
هستند، فوالد مبارکه در کنار کاهش 
بیکاری در کشور، نقشی بی بدیل در 
اشتغالزایی برای افراد تحصیلکرده 
و دانشگاهی در رشــته های فنی و 
مهندسی و همچنین مالی و تجاری 

و مدیریت داشته است.
با توجــه به تمــام مــوارد فوق 
می تــوان گفــت فــوالد مبارکه 
یاری رســان اشــتغال در کشور به 
خصوص اشــتغال جوانان تحصیل 
کرده بوده است. به جرئت می توان 
گفت نقشــی کــه فــوالد مبارکه 
در اشــتغال کشــور و به خصوص 
اشــتغال افراد تحصیل کــرده ایفا 
 می کنــد را کمتر بنــگاه اقتصادی 

برعهده دارد.

صنعت فوالد، صنعت اشتغالزا

فوالد مبارکه زمینه ساز اشتغال نیروی کار تحصیل کرده است
350 هزار اشتغال مسقیم 

و غیرمستقیم در فوالد 
مبارکه وجود دارد. با 

توجه به این که عمده این 
افراد شاغل )مستقیم 

یا غیرمستقیم( از افراد 
تحصیل کرده هستند، 

فوالد مبارکه در کنار کاهش 
بیکاری در کشور، نقشی 

بی بدیل در اشتغالزایی 
برای افراد تحصیلکرده و 
دانشگاهی در رشته های 

فنی و مهندسی و همچنین 
مالی و تجاری و مدیریت 

داشته است

فوالد مبارکه یاری رسان 
اشتغال در کشور به خصوص 

اشتغال جوانان تحصیل 
کرده بوده است. به جرأت 

می توان گفت نقشی که 
فوالد مبارکه در اشتغال 

کشور و به خصوص اشتغال 
افراد تحصیل کرده ایفا 

می کند را کمتر بنگاه 
اقتصادی برعهده دارد
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