
تمرکز بر تولید گریدهای جدید و 
محصوالت ویژه ضروری است
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اجرای طرح ماشین ریخته گری بیلت در شرکت فوالد سفیددشت
با حمایت شرکت فوالد مبارکه و ایمیدرو آغاز شد؛

با آغاز عملیات 24میلیون یورویی در سفیددشت، 800هزار تن شمش بیلت به ظرفیت تولید کشور افزوده می شود

یادداشت مدیر مسئول

هفته دولت سالروز شهادت رئیس جمهوری و نخست وزیر جمهوری 
اسالمی ایران )شهیدان رجایی و باهنر( بهانه ای برای تکریم کارگزاران نظام و 
فرصت مغتنمی برای بازخوانی معیارها و عملکرد حکومت و ترسیم الگوی 

کمیت است. صحیح مدیریت و دولت اسالمی در نهاد حا
انقالب اسالمی ایران از بدو تأسیس خود با مانع تراشی های فراوان دشمنان داخلی و 
خارجی همراه بود و تهدید، تجاوز، ترور   و تحریم همواره جزئی از سیاست نظام سلطه 
جهانی در مواجهه با این نظام برخاسته از خواست و اراده مردم بوده و این سیاست 
خصمانه، با گذشت بیش از چهار دهه و باوجود اثبات خستگی ناپذیری ملت ایران 

و توفیقات گسترده در عرصه های مختلف، همچنان ادامه دارد.
بهترین راهبرد و نقشه راه برای دولتمردان در نظام اسالمی، شیوه حکمرانی 
امیرالمؤمنین علی )علیه السالم( است و نهج البالغه در کنار قرآن کریم، بهترین منبع 
کمان اسالمی با مقیاس دین و سیره عملی اهل بیت  برای سنجش اعمال و رفتار حا

)علیهم السالم( است.
رهبر فرزانه انقالب اسالمی شاخص های حکومت اسالمی و کارگزاران آن را براساس 
سیره حضرت امیرالمؤمنین )علیه السالم(، پایبندی کامل به دین خدا و اصرار بر 
ک دامنی، ساده زیستی، صداقت  اقامه عدل الهی، عدالت طلبی، مبارزه با فساد، پا
و صراحت و توجه به محرومان عنوان داشتند، خصوصیاتی که مصادیق آن در شهید 

رجایی و حجت االسالم شهید باهنر   تجلی   می یافت.
تقوا، اخالص، ساده زیستی، پرهیز از تجمل گرایی و خدمت بی منت از دیگر 
خصوصیات فکری و رفتاری شهیدان رجایی و باهنر بود و هفته دولت که به یاد این 
دو بزرگوار نامیده شده، فرصت مغتنمی برای ترسیم مؤلفه ها و ویژگی های دولت 

اسالمی برای نیل به جامعه دینی و تحقق تمدن نوین اسالمی است.
عالوه بر این، هفته دولت سالروز تکریم و یادآوری خدمات ارزشمند نظام جمهوری 

اسالمی در 44 سال گذشته و دستاوردهای آن است.
خدماتی که در سایه مجاهدت، مقاومت، رشادت، استواری و پایمردی بزرگ مردان 

وشیر زنان ایران اسالمی در عرصه های مختلف علمی، سیاسی و امنیتی، فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی و صنعتی حاصل شده و کسب این توفیقات باوجود همه 
تهدیدها و تحریم ها، شگفتی همگان را به دنبال داشته است که ازجمله این 
توفیقات، احداث و فعالیت پرافتخار  فوالد مبارکه به عنوان مولود انقالب و بزرگ ترین 

واحد صنعتی نظام اسالمی ایران است.
کارگزاران، رؤسای جمهوری،  که با همت و تالش تمامی مسئوالن و  شرکتی 
وزرای دولت، متخصصان داخلی، تمامی مدیران و کارکنان، کارگران، مشاوران و 
کنون به نماد غلبه ملت ایران بر فشار دشمنان تبدیل شده است.  پیمانکاران، هم ا
کسب توفیقات متعدد در عرصه های تولید، صنعت و اقتصاد براساس معیارها و 
مقیاس های بین المللی، عالوه بر ارتقای غرور ملی و ایجاد امید در جامعه، فوالد 
مبارکه را به عنوان یکی از نمادهای فخر ایران و عزت ایرانیان در مجامع داخلی و 

بین المللی معرفی کرده است.
مسلم است که راه پرنشیب وفراز کسب منزلت و تعالی در صنعت فوالد و شرکت 
فوالد مبارکه همچنان ادامه دارد و انتظار می رود دولت سیزدهم و کارگزاران محترم 
آن با التفات بیشتر به توان، نقش و تأثیرگذاری شرکت فوالد مبارکه در عرصه های 
مختلف، با سیاست های حمایتی، تسهیل گری و تسریع در توسعه زیرساخت ها 
و تأمین نیازهایی همچون مواد اولیه، گاز، برق و توسعه شبکه و زیرساخت های 
حمل ونقل ریلی و جاده ای، گام های استوارتری برای توسعه دوچندان فوالد مبارکه 

و سایر صنایع کشور بردارند.
به خاطر داشته باشیم دست یابی به اهداف سند چشم انداز و گام دوم انقالب 
به ویژه در حوزه صنعت فوالد که تولید 55 میلیون تن را هدف گذاری کرده است، 
میسر نخواهد شد، مگر با برنامه ریزی دولت محترم و حمایت گسترده تر از بخش 
خصوصی. آنچنان که تجارب این رویکرد نشان می دهد به یاری یکدیگر می توان 
اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی در حوزه های صنعتی، اقتصادی، اجتماعی 

و حضور موفق در عرصه های بین المللی را محقق ساخت.

هفته دولت؛ فرصتی برای تحکیم ارتباط    بخِش خصوصی و دولتی

آغاز هفته دولت 
و سالروز شهادت دولتمردان انقالب،

  شهیدان رجایی و باهنر گرامی باد
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برگزاری همایش ملی ایمنی معادن و صنایع معدنی در گل گهر  
ک تجارب و... به میزبانی شرکت گل گهر برگزار شد. دومین همایش ملی ایمنی در معادن و صنایع معدنی با هدف ارتقای دانش ایمنی، اشترا

چادرملو منضبط  ترین شرکت در حوزه کار و کارگری است
معاون روابط کار وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن بازدید از مجتمع صنعتی چادرملو، این شرکت را یکی از منضبط ترین شرکت ها در حوزه کارگری دانست.

اداره کشور کار سختی است، اینکه کارهای مثبتی وجود 
دارد، معنایش این نیست که کمبود نیست، مشکالت نیست، 
ضعف کاری در بخش های مختلف نیست؛ چرا هست؛ لکن اداره 
کشور کار آسانی نیست. بنده یادم هست که گاهی بعضی ها 
می آمدند خدمت امام و شکایت می کردند از بخش های مختلف 
و مانند این ها؛ امام یک جمله می گفتند آقا اداره کشور کار سختی 
کتفا می کردند؛ واقعا هم  است؛ به همین یک جمله ایشان ا
همین جور است. بنده خب رئیس جمهور بودم، می دانم، حاال 
هم در دوره دولت های مختلف در جریان کارها هستم، واقعا 
سخت است. این تنوع، این گسترش، این انتظارات به جا، و 
گاهی هم بعضا ممکن است نابجا، در سرتاسر کشور، خرابی ها و 
کم  چیزهایی که از زمان طاغوت و در طول زمان در کشور مترا
شده، این ها طبعا مشکل می کند کار را. ضعف هایی هست؛ حاال 
من به آنچه به نظرم می رسد که باید اقدام بشود اشاره خواهم 
کرد، لکن کارهایی که دارد انجام می گیرد کارهای مغتنمی است.

خب، خود این هفته دولت، فرصت مغتنمی است؛ هم برای 
نخبگانی که بیرون از دولت اند، هم برای اشخاصی که داخل 
دولت اند؛ برای اینکه ارزیابی کنند، یعنی خودآزمایی کردن و 
ارزیابی کردن کار خود؛ َبِل ااِلنساُن َعلی َنفِسِه َبصیَرة؛ همه رؤسای 
دستگاه ها، خودشان بهتر از دیگران می توانند کار خودشان را 
ارزیابی کنند. ما گاهی ممکن است در مورد آنچه انجام داده ایم، 
در مقام بیان -خب بیان است دیگر- یک چیزی را ادعا کنیم، ]اما[ 
مراجعه که می کنیم، می بینیم خودمان خیلی به آن قانع نیستیم؛ 
یعنی این ارزیابی به نظر من خیلی مهم است. نخبگان بیرون هم 
همین جور؛ نخبگان بیرون هم نگاه می کنند به کارهای دولت؛ 
انتقاد کردن ضرری ندارد، ایرادی ندارد، منتها انتقاد منصفانه 
باید باشد. انتقاد، به معنای ارائه نقاط مشکل و راه حل آن نقاط و 
گشودن آن گره ها ]است[. انتقاد درست این است که به نظر من 

گر[ باشد، خیلی خوب است. ]ا
کید می کنم و تجدید می کنم این حرف را که برای مردم و   من تأ
نخبگان توضیح بدهید کارهایی را که انجام گرفته؛ بدون اغراق و 
مبالغه؛ یعنی همان چیزی را که واقعا خودتان مقتنع هستید به 
کی  آن، این را برای مردم بیان کنید؛ این لحن صادقانه و لحن حا
از واقع نگری و واقع گرایی، مردم را تحت تأثیر قرار می دهد؛ بالشک 

این جوری است.
بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت
1395/6/3

درمحضر والیت

خبر کوتاه

خـبــــــــــــــــــر

دولت و جهاد تبیین
 در بیانات مقام معظم رهبری

از آغاز عملیات  گروه فوالد مبارکه  مدیرعامل 
بیلت  ریخته گری  ماشین  عظیم  ح  طر اجرایی 
در شرکت فوالد سفیددشت با سرمایه گذاری و 
حمایت شرکت فوالد مبارکه و ایمیدرو خبر داد و گفت: پس از اجرای 
ح، بسته به شرایط و نیاز بازار، ظرفیت و توانایی تولید  کامل این طر
هم زمان محصول تختال و بیلت در شرکت فوالد سفیددشت 

فراهم خواهد شد.
محمد یاسر طیب نیا با اشاره به هزینه 24 میلیون یورویی و 2 هزار 
میلیارد ریالی این طرح که با مشارکت فوالد مبارکه و سازمان ایمیدرو 
تعهد گردیده است، افزود: مدت زمان اجرای پروژه 30 ماه برآورد شده 
که از طریق فاینانس و با همکاری کنسرسیوم شرکت طرف قرارداد 

خارجی و شرکت فوالد تکنیک اجرا خواهد شد.
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه ظرفیت این خط تولید را 800 هزار تن 
شمش اسلب و بیلت با گریدهای مختلف اعالم و اظهار کرد: با اجرایی 
شدن این طرح امکان تولید محصوالت طویل در گروه فوالد مبارکه و 

کامل تر شدن زنجیره تولید فراهم خواهد شد.
فوالد  شرکت  مدیرعامل  ارباب زاده  محمود  زمینه  همین  در 
سفیددشت چهارمحال و بختیاری پس از نشست هماهنگی اجرای 

ح ماشین ریخته گری بیلت در این شرکت تصریح کرد: به منظور  طر
افزایش بهره وری تجهیزات و با عنایت به این که بازارهای داخلی و حتی 
خارجی بعضا تولید بیلت و در مواقعی هم تولید محصوالت تخت را 
می طلبد، تصمیم گرفته شد که امکان و توانایی تولید هر دو محصول 

طویل و تخت در شرکت فوالد سفیددشت فراهم باشد.
ح که به متنوع تر شدن سبد  وی با اشاره به اهمیت اجرای این طر
محصوالت این شرکت منجر خواهد شد، به تشریح وضعیت اجرای 
ح و شرایط ساخت تجهیزات خط  عملیات ساختمانی و سازه ای طر
تولید آن اشاره و اظهار کرد: خوشبختانه با هماهنگی های به عمل آمده 
عملیات ساخت تجهیزات خارجی این پروژه در شرکت طرف قرارداد 
آغاز و به پیشرفت 6 درصدی رسیده است و عملیات مربوط به بخش 
اجرای سالن پروژه نیز با سرمایه گذاری فوالد مبارکه و با قراردادهایی که 
بین شرکت ملی فوالد ایران، پیمانکاران پروژه و شرکت به امضا رسیده 
است، آغاز و طبق برنامه زمان بندی شده، مقرر است که طی مدت 30 

ماه وارد فاز بهره برداری شود.
به گفته مدیرعامل شرکت فوالد سفیددشت، این شرکت بعد از شرکت 
فوالد خوزستان دومین شرکت کشور خواهد بود که ظرفیت و توانایی 

تولید هم زمان بیلت و تختال را خواهد داشت.

وی افزود: عالوه بر ایجاد ارزش افزوده بیشتر و ارتقای جایگاه گروه فوالد 
مبارکه و مشخصا فوالد سفیددشت در بازارهای داخلی و بین المللی، 
ایجاد اشتغال پایدار از دیگر مزایای اجرای این طرح است، به طوری که 
پس از بهره برداری، زمینه اشتغال 120 نفر به طور مستقیم و چند صد 

نفر نیز به طور غیرمستقیم فراهم خواهد شد.
ارباب زاده افزود: با تکمیل زنجیره فوالدسازی در شرکت فوالد 
سفیددشت، زمینه توسعه 200 واحد کوچک فوالدی و فلزی در استان 

چهارمحال و بختیاری فراهم می شود.
ح بیلت خاطرنشان کرد: آب  وی در خصوص تأمین آب موردنیاز طر
موردنیاز ماشین ریخته گری بیلت نیز همانند آب واحد احیا مستقیم 
شرکت از محل پساب تصفیه شده شهرستان بروجن تأمین خواهد 

شد.
مدیرعامل فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری در بخش 
پایانی سخنان خود افزود: شرکت فوالد سفیددشت به عنوان یکی 
ح های هفت گانه فوالدسازی کشور، در حال حاضر  از بزرگ ترین طر
ماهانه 85 هزار تن آهن اسفنجی تولید می کند و اضافه شدن خطوط 
تولید تختال و بیلت، زنجیره تولید شرکت را در کنار واحد احیا مستقیم 

کامل تر خواهد کرد.

اجرای طرح ماشین ریخته گری بیلت در شرکت فوالد سفیددشت
با حمایت شرکت فوالد مبارکه و ایمیدرو آغاز شد؛

با آغاز عملیات 24میلیون یورویی در سفیددشت، 800هزار تن شمش بیلت به ظرفیت تولید کشور افزوده می شود

عالوه بر ایجـاد ارزش افـزوده بیشـتر و ارتقای 
مشـخصا  و  مبارکـه  فـوالد  گـروه  جایـگاه 
فـوالد سفیددشـت در بازارهـای داخلـی و 
بین المللـی، ایجـاد اشـتغال پایـدار از دیگـر 
مزایـای اجـرای ایـن طـرح اسـت، به طوری که 
پـس از بهره بـرداری، زمینـه اشـتغال 120 نفـر 
به طـور مسـتقیم و چنـد صـد نفـر نیـز به طـور 

غیرمسـتقیم فراهـم خواهـد شـد

ساالنه  )شات دان(  برنامه ریزی شده  تعمیرات 
مجتمع فوالد سبا طی 5 روز با باالترین کیفیت انجام 
شد تا این خط تولید برای انواع ورق های کیفی و ویژه 

آماده شود.
با پایان یافتن این عملیات تعمیراتی بزرگ، خبرنگار فوالد در جمع برخی 
مسئوالن و دست اندرکاران این پروژه حاضر و نظر ایشان را در این باره جویا 

شده است که ماحصل این گفت وگوها را در ادامه می خوانید.
محمود محمدی فشارکی، مدیر مجتمع فوالد سبا

در هر کارخانه تولیدی برای دوام و پایداری تولید، تعمیرات ساالنه در 
قالب برنامه ریزی هایی مدون اجرایی می شود و طبق برنامه ریزی 
مشخصی که برای فوالد سبا انجام شده، این تعمیرات  در  مدت حدود 

5 روز انجام شده است.
راهبرد ویژه این تعمیرات سه شاخص زمان، هزینه و کیفیت بود. به 
همین دلیل، هم از نظر محدود کردن زمان و هم از نظر کاهش هزینه ها 
و افزایش کیفیت تعمیرات، شاخص هایی را در نظر گرفته ایم تا با توجه 
به محدودیت های برق در روزهای اخیر، این اتفاق مهم را در ماه جاری 
در فوالد سبا رقم بزنیم. این امر باعث می شود تولید در طول سال در 
این مجتمع متوقف نگردد و با کیفیت بهتری پس از تعمیرات از سر 

گرفته شود.
ک می شود و باید تعمیر  هر تجهیز در صنعت پس از مدتی دچار استهال
یا تعویض گردد که بر اساس بازدهی آن تجهیز در طول سال، عملیات 
مناسب برای شرایط موردنظر در نظر می گیریم و در زمان تعمیرات 
اساسی آن را به انجام می رسانیم تا برنامه تولید سال با بهترین شرایط 

قابل دست یابی باشد.
افزایش کیفیت پس از انجام تعمیرات و تنظیمات خط تولید

کیفیت محصوالت پس از انجام تعمیرات و تنظیمات خط تولید 
که محصوالت در فوالد سبا کیفی هستند  افزایش خواهد یافت. ازآنجا
این تعمیرات از اهمیت خاصی برخوردار است و باعث می شود تا زمان 

تعمیرات بعدی، محصوالت خوبی تولید کنیم.
افزایش  فاصله بین  تعمیرات اساسی 

بهمن خلیلی، مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا
مجتمع فوالد سبا یک مجتمع فوالدسازی پیوسته با دو کوره قوس 
الکتریکی و دو کوره پاتیلی، دو ماشین ریخته گری اسلب نازک، خط نورد 
گرم و کوره های تونلی و برخی دیگر از تجهیزات است. پیش از این، در 
طول سال، هر دو هفته، تعمیرات اساسی در آن انجام می شد که با تالش 

کارکنان مجتمع فوالد سبا این میزان به سه هفته افزایش یافته است.
این موضوع نشان می دهد تعمیرات اساسی در فوالد سبا با کیفیت 
خوبی در حال انجام است؛ در نتیجه توقف تولید کم شده و افزایش تولید 
باعث سودآوری برای کارخانه شده است. در تعمیرات اساسی ساالنه 
به دلیل محدودیت های زمانی، کارهای مهمی که زمان بیشتری نیاز 
دارند انجام می شود. همچنین به دلیل محدودیت های شدید برق 

مقرر شد تعمیرات در تابستان انجام شود تا کمترین توقف خطوط تولید 
را شاهد باشیم.

کاهش زمان پیش بینی شده برای تعمیرات اساسی ساالنه
قرار بود این حجم از فعالیت در 6 روز انجام شود که با برنامه ریزی ها و 
تالش همکاران ما، این زمان به 5 روز کاهش یافت و فعالیت هایی هم 

در انرژی و سیاالت و هم در خطوط تولید به طور هم زمان انجام شد.
از حدود 4 ماه قبل، جلسات فشرده ای برای تنظیم یک برنامه فشرده 
و منسجم برگزار شد تا این کار با کمترین هزینه انجام شود. در این 
جلسات، ابعاد مختلفی نظیر درخواست های کار، قطعات  و  نیروی 
انسانی موردنیاز و... بررسی گردید تا بتوانیم برای کاری فشرده و ایمن 

برنامه ریزی کنیم.
به لطف الهی و با تالش کارکنان مجتمع فوالد سبا این تعمیرات اساسی 
بدون حادثه به نتیجه رسید. گفتنی است در این عملیات، از منابع 
تعمیرات خط تولید حدود 10 هزار و 700 نفر ساعت و از پتانسیل تعمیرات 

مرکزی فوالد مبارکه حدود 22 هزار نفر ساعت استفاده شده است.
تولید مداوم و باکیفیت؛ نتیجه تعمیرات اساسی دقیق و 

برنامه ریزی شده
کیفیت خواهیم داشت  در نتیجه این فعالیت ها یک سال تولید مداوم و با
تا بتوانیم اهداف تولید ساالنه مجتمع فوالد سبا را به طور کامل محقق 
سازیم و عالوه بر این، به واحدهای توسعه مهندسی نیز امکان می دهیم 

که فعالیت هایی را که به توقف نیاز دارند انجام دهند.

پروژه غبارگیر غبار گرم کوره قوس 2، ترمز اضطراری یکی از جرثقیل ها، 
بهینه سازی ها و... ازجمله پروژه هایی بود که نیاز به تعمیرات اساسی 
داشت و تمامی این موارد در این تعمیرات اساسی سالیانه به نتیجه 
کیفیت تری در فوالد سبا خواهیم  که در نتیجه آن، تولید با رسید 

داشت.
صرفه جویی ریالی قابل توجه با بومی سازی فیلترهای ایرکولر 

کسیژن سبا و واتر کولر واحد ا
داریوش دریابار، مدیر انرژی سیاالت مجتمع فوالد سبا

واحد انرژی سیاالت وظیفه تأمین پایدار انرژی الکتریکی، آب های صنعتی 
و سیاالت گازی را برای خطوط تولید و واحدهایی که به این خدمات نیاز 
دارند به عهده دارد. تعمیرات عمده این مجموعه در طول سال معموال 
امکان پذیر نیست و به همین دلیل تغییرات بزرگ باید در تعمیرات 

اساسی انجام شود.
تابلوهای فشار قوی، متوسط، پاورسنترها و... از این دست تعمیرات 
هستند که ما در این برنامه سالیانه آن ها را انجام دادیم. همچنین گفتنی 
کسیژن که توسط  است بومی سازی فیلترهای ایرکولر و واتر کولر واحد ا
کارکنان این واحد انجام شده، یکی از کارهای شاخصی است که باعث 

صرفه جویی ریالی قابل توجهی نیز شده است.
رفع نشتی های مربوط به سیاالت آبی و گازی یکی دیگر از فعالیت هایی 
بود که به لطف الهی و با کمک همکاران ما در مجتمع فوالد سبا و فوالد 

مبارکه با موفقیت انجام شد.

برنامه تعمیرات اساسی بسیار فشرده بود و در این بین کارکنان نقش 
ویژه ای در رسیدن به اهداف برنامه ریزی شده داشتند و الزم است از همه 

افرادی که ما را در این مهم یاری کردند تشکر می کنم.
تالش همه کارکنان سبا برای به ثمر نشستن تعمیرات 

اساسی ساالنه
سلیمانی، مدیر تعمیرات مرکزی سبا

در حوزه تعمیرات مرکزی، فعالیت های کلی پیرامون مکانیک و برق 
خطوط تولید، فعالیت های تعمیراتی ساختمانی، اسکلت فلزی یا 

سوله ها و... به خوبی انجام شده است.
تعمیرات ساالنه معموال به بازسازی خطوط و شرایط آماده به کار بودن 
آن در طول سال کمک می کند و باعث قابل دسترس بودن تجهیزات در 
مدت زمانی طوالنی می شود. از سوی دیگر، تغییرات موردنظر بر روی 
تجهیزاتی که بر کیفیت محصوالت تأثیرگذارند در این برنامه سالیانه 

اعمال می شود.
حدود 18 هزار نفر ساعت نیروی تعمیرات مکانیک و 6 هزار نفر ساعت 
نیروی تعمیرات برق در زمینه تعمیرات مرکزی فعالیت داشتند که 
نیروهای فوالد مبارکه و فوالد سبا با همکاری یکدیگر، این فعالیت ها را 

به انجام رساندند.
واحدهای موادرسانی 1 و 2، فوالدسازی 1 و 2، ریخته گری 1 و 2، کوره تونلی 
و نورد از واحدهایی بودند که فعالیت های از پیش تعیین شده بر روی 

آن ها انجام شده است.
38 درخواست کلی تعمیرگاه، 28 درخواست کار نظارت بازرسی فنی، 
تأمین تجهیزات موردنیاز تعمیراتی در زمینه دیزل جوش ها و... از 

فعالیت های دیگر همکاران ما بود و همگی جای تقدیر دارد.
تعمیرات اساسی ساالنه در سبا؛ عملیاتی متعدد، ولی ایمن

مهدی قاسمی رئیس دفتر فنی تعمیرات فوالد سبا
انجام مانور قطع برق، فعالیت های تخصصی در واحدهای تولیدی، 
فعالیت های مهمی در فینیشینگ و... ازجمله اقدامات متعددی بود 
که در این برنامه تعمیراتی سالیانه انجام شد. نکته قابل توجه این است 
که به لطف الهی و تالش همکارانمان در مجتمع فوالد سبا، همه این 

اقدامات بدون حادثه صورت پذیرفت.
در ماشین  شماره  یک ریخته گری نیز فعالیت هایی انجام شد که از آن 
جمله می توان به عملیات جوشکاری خاصی اشاره کرد که با توجه به 

تجهیزات و ابزارهای خاص موردنیاز، از اهمیت زیادی برخوردار است.
مدیر مجتمع فوالد سبا در خاتمه تصریح کرد: برای به نتیجه رسیدن 
این فعالیت ها، کارکنان بسیاری از فوالد مبارکه و فوالد سبا دخیل 
بودند، از مدیران ارشد گرفته تا نیروهای تعمیرات مرکزی مکانیک و برق، 
حفاظت فیزیکی و مدیریت های دیگر سبا ازجمله حمل ونقل، بازرسی 
فنی، تعمیرگاه مرکزی و همه واحدهای دیگر که به صورت شبانه روزی در 
این تعمیرات  فعالیت کردند؛ ازاین رو از همه این عزیزان تشکر و قدردانی 

می نماییم.

مجتمع فوالد سبا روی خط تولید محصوالت کیفی   و  ویژه
با انجام تعمیرات برنامه ریزی شده میسر شد؛

رویداد همایشی و نمایشگاهی 
فوالد کشور،  آبان ماه برگزار می شود

کشــــور در قـالب  نمایـــشگاه و سمپــــوزیوم فـــوالد 
بیست و چهارمین همایش پژوهشگران این صنعت با موضوع 
»چالش ها و راهکارهای صنعت فوالد در دوران پسا کرونا« 

آبان ماه امسال در جزیره کیش برگزار می شود.
به گزارش می متالز، این نمایشگاه 10 تا 12 آبان ماه 1401 با عنوان 
سمپوزیوم فوالد 1401 در دو بخش نمایشگاهی و همایشی توسط 
انجمن آهن و فوالد ایران در مرکز همایش های بین المللی کیش 

برگزار می شود.
ایجاد زمینه مساعد برای برقراری ارتباط میان دست اندرکاران 
صنعت فوالد کشور با اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی و 
محققان برای تبادل نظر به منظور رفع مشکالت موجود و توسعه 
هرچه بیشتر این صنعت با انجام مشاوره و آشنایی با آخرین 
دستاوردهای پژوهشی، فناوری و تجهیزاتی صنعت فوالد کشور 
از اهداف برگزاری ساالنه سمپوزیوم های فوالد توسط انجمن 
آهن و فوالد ایران با حمایت شرکت های فوالدی و دانشگاه های 

کشور است.
ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی، بررسی موانع و چالش ها، 
نحوه تعامل با یکدیگر و راهکارهای پیشبرد اهداف با حضور 
و  باالدستی  صنایع  صنعت،  خصوصی  و  دولتی  فعاالن 
پایین دستی و متخصصین فوالد کشور از دیگر اهداف برگزاری 

این رویداد است.
شرکت های فوالد مبارکه اصفهان، ذوب آهن اصفهان،  فوالد 
خوزستان،  تهیه و تولید مواد معدنی ایران، فوالد آلیاژی ایران، 
ح  سنگ آهن مرکزی ایران، گروه صنعتی ایران ترانسفو، فرا طر
فوالد، گروه سرمایه گذاری و صنعتی آرین حدید و گروه گسترش 
سرمایه گذاری بین المللی ارزش ازجمله حاضران در نمایشگاه 

فوالد کشور خواهند بود.
نمایشگاه و همایش دوره قبل نیز با حضور بیش از 275 شرکت 
داخلی و خارجی، از کشورهای آلمان و ایتالیا، فرانسه، هند، ترکیه، 
چین، انگلستان، هلند، سوئد و اسپانیا 23 تا 25 آذر سال گذشته 

در نمایشگاه های بین المللی کیش برگزار شد.
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هشتادوهفتمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
هشتادوهفتمین جلسه شورای گفت وگو ی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران برگزاری شد. 

برگزاری اولین همایش تخصصی ترانسفورماتورهای کوره قوس الکتریکی 
اولین همایش تخصصی ترانسفورماتورهای کوره قوس الکتریکی توسط شرکت ترانسفورماتور کوره آریا و با همکاری یک شرکت ایتالیایی برگزار شد.

 خـبــــــــــــــــــر      

تجلیل از آزادگان سرافراز شاغل در شرکت
گشت آزادگان به میهن  به مناسبت سالروز آغاز باز
معاون  مردادماه،   ۲6 چهارشنبه  روز  اسالمی، 
سرمایه های انسانی و سازماندهی، مدیر روابط 
عمومی و رئیس دفتر نمایندگی تبلیغات اسالمی فوالد مبارکه ضمن 

دیدار با تنی چند از آزادگان شاغل در شرکت، از ایشان تجلیل کردند.

به گزارش خبرنگار فوالد، مهدی کفایت، معاون سرمایه های انسانی 
و سازماندهی شرکت در این دیدارها، آرامش و امنیت کنونی کشور 
و پیشرفت های حاصل شده در صنعت و به ویژه فوالد مبارکه را 
مرهون ایثارگری ها و جان فشانی های شهدا، جانبازان و آزادگان 

معزز دانست.

گفتنی است کارکنان شرکت فوالد مبارکه در طی سالیان گذشته افتخار 
حضور و همکاری با 6۹ آزاده دوران دفاع مقدس را داشته اند که 13 
تن همچنان جزو کارکنان شاغل هستند و 56 تن پس از سال ها کار و 
تالش در عرصه صنعت کشور در زمره بازنشستگان ارجمند این شرکت 

قرار گرفته اند.

 خـبــــــــــــــــــر      
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آزادسازی ۸1 پهنه معدنی در اختیار ایمیدرو

کتشافات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع  مدیر ا
معدنی ایران )ایمیدرو( گفت: از مجموع ۸۲ پهنه به وسعت 
5۰5 هزار کیلومترمربع که از سال 91 ایمیدرو در اختیار داشت، 

به جز پهنه  دیوان دره، ۸1 پهنه  آزاد شده است.
به گزارش چیالن، احمد فتاحی مجلج افزود: طبق تبصره 2 ماده 
5 قانون معادن، ایمیدرو مجاز است در بخش های محروم و کمتر 
کتشافی انجام دهد. این کار منجر به  توسعه یافته کشور عملیات ا
گذاری پهنه سراوان در سیستان و بلوچستان و پهنه فردوس- وا

قائن در خراسان جنوبی شد.
وی ادامه داد: از سال ۹3 با ابالغ دستورالعمل مربوطه تا پایان 
سال گذشته، درمجموع 81 پهنه )به جز پهنه دیوان دره در 
استان کردستان( به وسعت 502 هزار کیلومترمربع به ایمیدرو 
گذار و تا پایان سال 1400 در همه این  و شرکت های زیرمجموعه وا
پهنه ها کار اجرایی انجام و آزادسازی شد. در ادامه، محدوده های 
امیدبخش شامل 532 محدوده به دو بخش »در اختیار ایمیدرو« 
گذاری به بخش  و »در اختیار سازمان صمت استان ها برای وا

خصوصی« تبدیل شد.
وی اظهار داشت: در محدوده های در اختیار ایمیدرو، روند 
کتشافی انجام شد و امروز 160  پیگیری ثبت و صدور پروانه های ا
کتشافی از سوی این سازمان و شرکت های زیرمجموعه  پروانه ا
کتشافی، درخواست ها،  در اختیار است. از کل پروانه های ا
گواهی های کشف، پروانه های بهره برداری و غیره در مجموع 

فقط 2۹ هزار کیلومترمربع در کشور به نام ایمیدرو است.
ح می کنند  وی تصریح کرد: به این ترتیب، اینکه برخی مطر
ایمیدرو کل کشور را در اختیار دارد، ادعای واهی بیش نبوده و 

خالف واقع است. 

چشم انداز تولید صنعت فوالد به بیش از ۷۰ میلیون 
تن رسید

کرد:  عنوان  فلزات  و  معادن  توسعه  شرکت  مدیرعامل 
چشم انداز تولید صنعت فوالد ما 55 میلیون تن است، اما 
بر اساس آخرین ارزیابی ها، به احتمال زیاد تولید بیش از ۷۰ 

میلیون تن قطعی خواهد شد.

به گزارش آرتان پرس، اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت 
توسعه معادن و فلزات، گفت: ارزش دارایی های منابع طبیعی 
ایران 27.6 تریلیارد دالر است و از این حیث در جایگاه ششم دنیا 
کنون 220 میلیارد دالر است و با مقایسه  قرار داریم. درآمد ایران ا
این عدد با ارزش دارایی های دیگر کشورها  درمی یابیم که موفق 

نشده ایم استفاده خوبی از دارایی های خود داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت توسعه معادن و فلزات گفت: از 7 میلیارد و 600 
میلیون تن زغال سنگی که در دنیا تولید می شود، 3 میلیون تن 
سهم ایران است. کشور چین نیز به تنهایی در سال، 3 میلیارد و 

800 میلیون تن زغال سنگ تولید می کند.
سعد محمدی افزود: در بخش سنگ آهن تولید امسال ایران 
100 میلیون تن خواهد بود؛ این در حالی است که استرالیا در 
سال 2022 قرار است۹50 میلیون  تن سنگ آهن تن صادر کند. 
در ایران 7 هزار معدن فعال داریم و متوسط سرانه هر معدن در 
ایران کمتر از 60 هزار تن است که نشان از قیمت تمام شده باالی 

استخراج مواد معدنی در ایران دارد.
وی ادامه داد: با اینکه چشم انداز تولید صنعت فوالد ما 55 
میلیون تن است، اما بر اساس آخرین ارزیابی ها، تولید بیش 
از 70 میلیون تن به احتمال زیاد قطعی خواهد شد و حداقل 
حدود 200 میلیون تن سنگ آهن برای این حجم از تولید مورد 
نیاز است. امروز نیز به اندازه 101 میلیون تن ظرفیت تولید فوالد 

در کشور آغاز شده است.
گر نتوانیم به میزان  این فعال صنعت فوالد در ادامه اظهار کرد: ا
کافی سنگ آهن به این واحدها برسانیم، تولید آن ها کمتر از 
ظرفیت موجود خواهد بود. البته در حال حاضر هم تقریبا کمتر از 

70 درصد از ظرفیت موجود استفاده می شود.
مدیرعامل شرکت توسعه معادن و فلزات در خاتمه تصریح کرد: 
حدود 13 میلیون تن ظرفیت تولید فوالدی در حوزه خلیج فارس 
و 10 میلیون تن ظرفیت تولیدی در عراق در حال ساخت است. 
این مسئله نشان می دهد برای فعالیت در این حوزه باید دید 

منطقه ای، داخلی و بین المللی داشته باشیم. 

عدد خبر

پهنه معدنی

میلیون تن

طی چند دهه گذشته در کشور، خصوصی سازی، 
یکپارچگی مجموعه ها را افزایش نداده، بلکه برعکس 
یکپارچگی موجود در صنعت فوالد را به مرور کم رنگ 

کرده و باعث شده برخی شرکت ها به رقبای هم تبدیل شوند.
به گزارش خبرنگار ایراسین، محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه، در کارگاه طراحی مدل کسب وکار شرکت سرمایه گذاری 
توسعه معادن و فلزات، با بیان مطلب فوق و با اشاره به رشد و توسعه 
گر شاهد رشد و بالندگی  صنعت فوالد طی دهه های گذشته اظهار کرد: ا
صنعت فوالد طی دهه های اخیر نبودیم، صنایع وابسته چون خودرو و 

لوازم خانگی نمی توانستند پایداری امروزشان را داشته باشند.
وی افزود: رشد و بالندگی صنعت فوالد در کشور بر اساس برخی مزیت ها 
مثل انرژی در دسترس و مناسب، مواد اولیه موجود با قیمت مناسب، 

نیروی انسانی متخصص و بازار خوب به وجود آمده است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: نقاط قوتی که مطرح شد، 
امروز به دلیل شرایط رقابتی در داخل و خارج از کشور، کمی کم رنگ شده 
است. در داخل، خصوصی سازی طی چند دهه گذشته یکپارچگی 
مجموعه ها را افزایش نداده، بلکه برعکس یکپارچگی موجود در صنعت 
فوالد را به مرور کم رنگ کرده و باعث شده برخی شرکت ها به رقبای هم 

تبدیل شوند.
جلوگیری از رقابت های کاذب در شرکت های گروه یکی از 

موارد مهم است
وی بیان کرد: باید ابتدا ظرفیت های موجود شناسایی شود. در همین 
راستا جلوگیری از رقابت های کاذب در شرکت های گروه یکی از موارد مهم 
است که باید با تعامل با یکدیگر آن ها را حذف کرد. با توجه به اینکه عمده 
سرمایه گذاری ما در زنجیره فوالد است و نوساناتی در بازه های زمانی 
مختلف در این زمینه وجود دارد، الزم است به بازارهای جدید ورود پیدا 
کنیم تا بتوانیم پایداری خود را افزایش دهیم. باید در کشور سرمایه گذاری 
اولیه در حوزه های جدید مثل طال، نیکل و به طور کل فلزهای کمیاب 

انجام شود تا در نهایت پایداری در کسب وکارها افزایش یابد.
طیب نیا خاطرنشان کرد: امروز کشورهای همسایه و کشورهایی که 
مقصد صادرات ما بوده اند برنامه های مشخصی برای این حوزه دارند. 
گر در کشور برای توسعه، افزایش یکپارچگی و قدرت رقابت پذیری برای  ا
شرکت های فعال در صنعت فوالد برنامه ریزی الزم انجام نشود، در آینده 

شرکت های ضعیف این حوزه حذف خواهند شد.
کید کرد: رقابت در این عرصه بسیار شدید است. در حال حاضر،  وی تأ
گر بنگاهی بخواهد پیشرو و دارای قدرت بقا باشد، باید یک محصول  ا
پیشرو در بازارهای جهانی عرضه کند. امروز بیشتر تولید فوالد بر اساس 
گر بخواهیم در بین بنگاه های پیشرو باشیم و در  فوالدهای تجاری است. ا

دنیای آینده بقا پیدا کنیم، باید به سمت محصوالت جدید حرکت کنیم.
گر بخواهیم در عرصه رقابت های آینده  باقی بمانیم، باید به  وی افزود: ا
سمت توسعه در زنجیره فوالد حرکت کنیم. این در حالی است که در دنیا 
مسائل موجود میان کشورها حل شده، ولی در ایران گاهی مسائل بین 

استانی هنوز حل نشده باقی مانده است.
گر بخواهیم قدرتمند باشیم، باید بتوانیم گروه های  ا

کسب وکار و شرکت های چندملیتی شکل دهیم
کید کرد: شرکت های پوسکو و آرسلورمیتال رقبای  محمدیاسر طیب نیا تأ
گر  امروز ما هستند و ما باید برای رقابت با این شرکت ها برنامه ریزی کنیم. ا
بخواهیم قدرتمند باشیم، باید بتوانیم گروه های کسب وکار شکل دهیم 
گر امروز به واسطه عدم  و به صورت زنجیره ای به موضوع نگاه کنیم. ا
توازن های موجود، بخشی از مواد اولیه به صورت خام صادر می شود، در 
سال های آینده به دلیل افزایش ظرفیت های تولید فوالد، اجازه صادرات 

مواد اولیه داده نخواهد شد.
وی تصریح کرد: هدف از ایجاد شرکت های چندملیتی، افزایش قدرت 
رقابت پذیری است. چنین شرکت هایی می توانند از ظرفیت های 
کشورهای مختلف استفاده کنند. هدف گذاری دو دهه قبل چین، ایجاد 
شرکت هایی با ظرفیت چند صد میلیون تن بود، زیرا رقابت بسیار شدید 

است و به راحتی شرکت هایی که توان رقابت ندارند، حذف می شوند.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه عنوان کرد: شرکت ها باید بتوانند به لحاظ 
قیمت و کیفیت، محصول رقابتی به بازار عرضه کنند و به همین خاطر 

است که ترکیب محصوالت در دنیا به سرعت در حال تغییر است.
وی در مورد تأسیس نیروگاه ها در بخش صنعت فوالد گفت: شرکت های 
مختلف فوالدی مثل فوالد مبارکه یا گل گهر در حال تأسیس نیروگاه 
هستند. سؤال اینجاست که چرا این شرکت ها نباید بزرگ ترین شرکت 
حوزه تولید انرژی ایران را شکل دهند؟ ما در این راستا پیشنهاد می کنیم 
فعاالن این عرصه دور یک میز بنشینند و برای  رفع چالش ها و تأمین 
منابع مورد نیاز خود و در نهایت حفظ منافع سهام داران و ذی نفعان  

برنامه ریزی کنند.
طیب نیا افزود: فوالد مبارکه اهداف بلندپروازانه ای برای خود ترسیم کرده 
و می خواهد شهروند-شرکتی مسئولیت پذیر برای خلق آینده ای بهتر 
باشد. به همین خاطر است که معتقدیم شرکت های بزرگ مثل فوالد 

مبارکه باید نقش پیشران کشور را ایفا کنند.
در  برای سرمایه گذاری  کرد: فرصت های خوبی  وی خاطرنشان 
کشورهای اروپایی و آفریقایی وجود دارد، اما برای استفاده درست از این 
ظرفیت ها، باید شرکت های فعال در این حوزه در کنار هم باشند تا بتوانند 
شرکت هایی جهان تراز شکل دهند. البته امروز نیز فوالد مبارکه سازمانی 
گر بخواهیم در ابعاد مختلف رقابت پذیر  جهان تراز محسوب می شود، اما ا

باشیم، باید بزرگ تر شویم تا بتوانیم با رقبای جهانی خود رقابت کنیم.
کرد: ما باید امانت دار خوبی برای  مدیرعامل فوالد مبارکه تصریح 
میلیون ها سهام دار خرد و کالن، شرکای تجاری و ذی نفعان خود باشیم 
و با ایجاد تعامل دوطرفه میان مشتریان و ذی نفعان برنامه های پیشرفت 

خود را به پیش ببریم.
شرکت فوالد مبارکه همواره با ۹۵ درصد ظرفیت تولید 

می کند
وی خاطرنشان کرد: وجه تمایز فوالد مبارکه نسبت به  سایر مجموعه ها 
این است که برخی از مجموعه ها گاهی با 75 درصد ظرفیت خود فعالیت 
می کنند؛ این در حالی است که شرکت فوالد مبارکه همواره با ۹5 درصد 
ظرفیت تولید فعالیت کرده و سودآوری و نقش آفرینی فوالد مبارکه در 

صنعت کشور به همین دلیل است.
طیب نیا گفت: در سال های اخیر، اقدامات مختلفی در زمینه توسعه 
کّمی تولید فوالد در کشور انجام شده، اما الزم است توسعه در صنعت 
کیفی و متوازن باشد و در  کّمی و هم به صورت  فوالد هم به صورت 
همین راستا، فوالد مبارکه توسعه کیفی و متوازن را در دستور کار خود 

قرار داده است.
وی با اشاره به مشکالت حمل ونقل و هزینه زیاد آن در ایران اظهار کرد: 
حمل ونقل در ایران معضلی جدی است که باعث می شود نتوانیم با 
کشورهای دیگر رقابت کنیم. چین یک کشتی 400 هزار تنی سنگ آهن از 
استرالیا و برزیل را با هزینه 5 دالر به ازای هر تن حمل می کند؛ این در حالی 
است که جابه جایی سنگ آهن از استان یزد به استان اصفهان حتی با 10 

دالر نیز امکان پذیر نیست.
وی خاطرنشان کرد: در این مسیر چالش هایی جدی، مانند افزایش 
شدید رقابت، افزایش محدودیت منابع به واسطه افزایش ظرفیت 
تولید، تأمین انرژی آب، برق و گاز و افزایش هزینه بهای آن، مسائل 
کتشافات در حوزه معادن  زیست محیطی و همچنین متناسب نبودن ا

با نیاز پایین دست وجود دارد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در ادامه گفت: ابعاد پایداری کسب وکار از 
نظر اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. 
متأسفانه در ایران این مسئله چندان مهم نبوده، اما دنیا چند دهه از ما 
گر این موارد در تولید ما لحاظ شود، نمی توانیم در آینده  جلوتر است. ا
محصوالت خود را به سایر کشورها صادر کنیم. تولید فوالدهای بدون 

کربن یکی از این نمونه هاست.
مدیرعامل فوالد مبارکه با اشاره به اهمیت مسائل زیست محیطی و تولید 
فوالد سبز گفت: این مسئله در ایران چندان پررنگ نشده است، اما ما 
به عنوان شرکتی پیشتاز به این موضوع توجه داشته ایم و استانداردهای 

الزم را برای آن تدوین و در بسیاری از حوزه ها اجرا کرده ایم.

خصوصی سازی طی چند دهه گذشته
 یکپارچگی مجموعه ها را افزایش نداده است

مدیرعامل فوالد مبارکه در کارگاه طراحی مدل کسب وکار »ومعادن«؛

شـرکت های پوسـکو و آرسـلورمیتال رقبـای 
امروز مـا هسـتند و ما بایـد بـرای رقابت بـا این 
گـر بخواهیـم  شـرکت ها برنامه ریـزی کنیـم. ا
گروه هـای  قدرتمنـد باشـیم، بایـد بتوانیـم 
کســب وکار شــــکل دهیــــــم و به صــــورت 

زنجیـره ای بـه موضـوع نـگاه کنیـم

هم زمان با سالروز بازگشت آزادگان صورت گرفت؛



گوست  2022 20   آ 22 محرم   1444 شماره        1289    شنبه   29 مرداد ماه   1401    

44

آخرین خبرها 
از افزایش سرمایه 58.3 درصدی فخوز

ک صنایع فوالدی »ومعادن« مشکالت تأمین خورا
 را حل می کند

جلسه هیئت مدیره شرکت فوالد خوزستان به منظور تصمیم گیری در 
خصوص افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ ۱2 هزار میلیارد تومان 
به مبلغ ۱۹ هزار میلیارد تومان از محل سود انباشته روز شنبه مورخ 
۵ شهریور ۱40۱ برگزار خواهد شد. فخوز پیش از این مجوز این 
افزایش سرمایه ۵8.3 درصدی را از سازمان بورس دریافت کرده و 
مجمع عمومی فوق العاده سهام داران این شرکت، اختیار تصویب 
این افزایش را به هیئت مدیره تفویض کرده است.

یکی از دالیل اصلی عدم توازن در زنجیره فوالد، قیمت گذاری دستوری 
است که مشکالت فراوانی برای فوالدسازان ایجاد کرده است. شرکت 
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، با توسعه فعالیت های معدنکاری 
در سراسر کشور و شناسایی پهنه های معدنی جدید، رسالتی ارزشمند را 
در توسعه این بخش دنبال می کند. این شرکت چندین پهنه معدنی را 
در غرب و جنوب شرقی کشور شناسایی کرده که با بهره برداری از آن ها، 
ک برطرف خواهد شد. مشکالت صنایع معدنی در تأمین خورا

خـبــــــــــــــــــر            
خبر بین الملل

کربن در صنعت  انتشار  کاهش  با توجه به هدف 
فوالدسازی، شرکت ها تصمیم به تغییر فناوری از کوره بلند 
سنتی به فوالدسازی مبتنی بر آهن اسفنجی )DRI( دارند. 
ک فوالدسازی به کاهش نگرانی ها  توسعه فناوری جدید و پا
در مورد تنگنای پیش بینی شده در زنجیره تأمین سنگ آهن 

کمک می کند.
 )IEEFA( یک گزارش جدید از مؤسسه اقتصاد انرژی و تحلیل مالی
نشان داد حل مسائل کیفیت سنگ آهن برای فوالد کم کربن به 
بررسی تعدادی از نوآوری های جدید در صنعت منجر شده که 
می تواند تغییر از فناوری کوره بلند سنتی به فوالدسازی مبتنی بر 

آهن اسفنجی )DRI( را تسریع کند.
 )DRI( فعاالن بازار اعالم کردند فوالدسازی مبتنی بر آهن اسفنجی
از زغال سنگ متالورژیکی استفاده نمی کند، اما در حال حاضر 
به سنگ آهن با درجه خلوص DR )با خلوص باالتر از 67درصد( 

متکی است که کمبود آن وجود دارد.
بااین حال، سیمون نیکالس )Simon Nicholas( نویسنده 
گزارش مؤسسه اقتصاد انرژی و تحلیل مالی )IEEFA( به ترکیب 
فناوری های جدیدی اشاره می کند که به فرایندهای DRI اجازه 
می دهد از سنگ معدنی تولیدشده در کوره بلند )معموال خلوص 
62 تا 65 درصد( برای تولید فوالد کم کربن استفاده کنند و در 

نتیجه نیاز به سنگ آهن با عیار باال ندارند.
نیکالس اظهار کرد: به طور دلگرم کننده ای متوجه شدیم برخی از 
کنون در حال بررسی و برنامه ریزی برای اعمال این  فوالدسازان ا
تغییر در سیستم تولید خود هستند. این امر به طور بالقوه مشکل 
کمبود سنگ آهن با درجه DR را کاهش می دهد و به گسترش 
فناوری فوالدسازی کم آالینده که از زغال سنگ متالورژیکی 

استفاده نمی کند کمک خواهد کرد.
گروه تولیدی آلمانی تیسن کروپ )Thyssenkrupp( نیز اعالم کرد در 
نظر دارد اولین کوره بلند خود را با کارخانه های DRI ترکیب شده 
با کوره قوسی غوطه ور )SAF( در سال 2025 جایگزین کند تا از 

سنگ آهن تولیدشده در کوره بلند در این فرایند بهره ببرد.
 )ArcelorMittal( منابع خبری اعالم کردند شرکت آرسلورمیتال
که دومین تولیدکننده بزرگ فوالد در جهان است، نیز در حال 

برنامه ریزی برای اجرای ترکیبی مشابه DRI-SAF است.
 )Tenova( در همین حال منابع خبری گزارش دادند شرکت تنوا
که ارائه دهنده فناوری فوالد ایتالیایی است نیز در حال توسعه 
ترکیب های فناوری جدید برای تولید آهن اسفنجی با استفاده از 

پلت های تولیدشده در کوره بلند با کیفیت پایین تر است.
تحلیل گران معتقدند این تحوالت در تضاد با برنامه های شرکت 
معدنی BHP است. باید توجه داشت که شرکت BHP یکی از 
تأمین کنندگان کلیدی سنگ آهن تولیدشده در کوره بلند و یکی 
از تأمین کنندگان زغال سنگ متالورژیکی در صنعت فوالد است. 
این شرکت بیان کرده است که سنگ آهن با کیفیت باال به اندازه 
کافی برای تولید مبتنی بر DRI و برای پاسخ گویی به تقاضای 

جهانی فوالد وجود ندارد.
شرکت معدنی BHP معتقد است بیشتر فوالد جهان تا سال 2050 
کسیژن  همچنان از طریق مسیر سنتی فوالدسازی به روش ا
قلیایی و با استفاده از زغال سنگ تولید خواهد شد. بااین حال، 
گروه تولیدی New Energy Finance پیش بینی می کند که برای 
تحقق هدف انتشار کربن صفر، فرایندهای DRI حدود 5۹ درصد از 

تولید اولیه فوالد جهانی را تا سال 2050 تشکیل می دهند.
نویسنده گزارش مؤسسه اقتصاد انرژی و تحلیل مالی )IEEFA( در 
این خصوص گفت: دیدگاه شرکت معدنی BHP خطر عقب ماندن 
صنعت در زمینه کربن زدایی را ایجاد می کند. همچنین باید توجه 
داشت که تغییر به DRI سؤاالتی را در مورد تعهد BHP به کاهش 

استفاده از زغال سنگ متالورژیکی در درازمدت ایجاد می کند.
مؤسسه  گزارش  نویسندگان  از  دیگر  یکی  بصیرت  سروش 
کرد: هرگونه  اقتصاد انرژی و تحلیل مالی )IEEFA( اظهار 
تغییر جهانی قابل توجهی از کوره بلند به فرایندهای DRI بر 
تقاضای زغال سنگ متالورژیکی تأثیر می گذارد. استفاده بیشتر 
از فناوری DRI باید برای شرکت هایی مانند BHP که تولیدکننده 

زغال سنگ متالورژیکی در جهان هستند، نگرانی ایجاد کند.
تحلیل گران بازار معتقدند معدنچیان بزرگ سنگ آهن باید 
شروع به ارزیابی مجدد استراتژی های بلندمدت خود کنند و 
آماده عرضه بیشتر محصوالت خود به فرایندهای فوالدسازی 

مبتنی بر DRI شوند.
به نقل از منابع خبری، مسیرهای فناوری که می توانند از سنگ 
معدنی با عیار پایین در فرایندهای DRI استفاده کنند، می توانند 
به معدن کاران سنگ آهن اجازه دهند تا جاه طلبی کاهش انتشار 

درجه 3 خود را افزایش دهند.
معامله گران معتقدند با توجه به اینکه انتقال فناوری دارای 
که  سرعت شگفت آوری است، ممکن است شاهد باشیم 
پیشرفت های فناوری شتاب دهنده با ادامه نوآوری های صنعت 
فوالد، تهدیدی برای تولید زغال سنگ متالورژیکی در سال های 
آینده باشند. فوالدسازی مبتنی بر آهن اسفنجی )DRI( این 
پتانسیل را دارد که با استفاده از هیدروژن سبز تولیدشده از 
طریق الکترولیز انرژی تجدیدپذیر، میزان انتشار کربن در صنعت 

فوالدسازی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
نیکالس، نویسنده گزارش مؤسسه اقتصاد انرژی و تحلیل مالی 
)IEEFA( گفت: جایگزینی کوره بلند جهانی با فرایندهای تولید 
فوالد کم کربن، ازجمله استفاده از هیدروژن تجدیدپذیر یک 
چالش بزرگ است، اما ازجمله راه حل هایی در حال ظهور به 

شمار می رود.
      منبع: آرتان پرس

حل مشکل سنگ آهن  با  فناوری جدید

تمرکز بر تولید گریدهای جدید و محصوالت ویژه ضروری است
گزارش خبرنگار فوالد، محمدیاسر طیب نیا،  به 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، در جلسه کمیته 
عالی تحول اظهار کرد: همواره بازارهای جهانی فوالد 
دارای نوسانات متعددی بوده و باید هرچه سریع تر بتوانیم خود را با 

شرایط روز دنیا وفق دهیم.
کید بر ضرورت شناخت بازارهای جهانی افزود: با درک درست از  وی با تأ
شرایط بازارهای جهانی و با تکیه بر وجوه رقابتی فوالد مبارکه، باید جایگاه 

خود را به بهترین شکل ممکن حفظ کنیم.
مدیرعامل فوالد مبارکه با بیان اینکه داشتن زنجیره کامل فوالد یکی 
از مزیت های رقابتی در فوالد مبارکه است، خاطرنشان کرد: عالوه بر 
این مزیت رقابتی که ما را نسبت به رقبای داخلی و خارجی متمایز 
می کند، فعالیت با ظرفیت کامل تولید در فوالد مبارکه هزینه تمام شده 

محصوالت را کاهش خواهد داد.
وی اذعان داشت: تنوع باالی سبد محصوالت، نقش مهمی در حفظ 

جایگاه فوالد مبارکه در بازارهای داخلی و جهانی دارد. در این راستا، 
باید تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر را گسترش دهیم تا بتوانیم 
صنایع پایین دست را نیز فعال کنیم و معنای پیشران بودن فوالد مبارکه 
نیز همین است. باید با تولید گریدهای خاص و جدید، بازارهای جدید 

در کشور ایجاد کنیم.
کید بر ضرورت و اهمیت حوزه حمل ونقل در فروش  طیب نیا با تأ
محصوالت فوالدی گفت: حوزه حمل ونقل طی سال های آینده یکی 
از نقاط اصلی رقابت پذیری است که باید با سرمایه گذاری های مؤثر، 
هزینه های مربوط به این حوزه جهت عرضه محصوالت در داخل و حتی 

بازارهای جهانی را کاهش دهیم.
وی عنوان داشـت: در برنامه ریزی  برای توسعه محصوالت نیز باید 
بـر مبحـث حمل ونقـل تمرکـز داشـته باشـیم. کاهـش هزینه هـای 
مربوط بـه تأمین مواد اولیـه نیز برای مـا از اهمیت ویـژه ای برخوردار 

اسـت.

کید بر ضرورت ایجاد شبکه بازار  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با تأ
کرد: این امر  کز خدماتی زنجیره فوالد تصریح  خرده فروشی در مرا
منجر به افزایش حجم فروش محصوالت ما خواهد شد. اصالح سبد 
سرمایه گذاری ها در حوزه های جدید اعم از حوزه های نفت و گاز نیز منجر 

به پایداری تولید در گروه فوالد مبارکه می شود.
وی با بیان اینکه باید بر صادرات هدفمند تمرکز داشته باشیم، یادآور شد: 
شکی نیست که عالوه بر فروش محصوالت در بازار داخل، باید به سمت 
که حفظ تناژ صادرات از  افزایش میزان صادرات محصوالت برویم، چرا

اهمیت زیادی برخوردار است.
کید بر ضرورت حرکت به سمت مقاصد  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با تأ
جدید صادراتی به ویژه در کشورهای همسایه اظهار داشت: کشورهای 
همسایه به عنوان شرکای استراتژیک ایران، محل مناسبی برای مصارف 
محصوالت ما هستند که در این راستا حفظ بازار فوالد در منطقه، برای 

ما امری حیاتی و مهم است.

مدیرعامل فوالد مبارکه در جلسه کمیته عالی تحول:

تداوم روند صعودی رضایت مندی خودروسازان 
و قطعه سازان از محصوالت فوالد مبارکه

بازاریابی شرکت فوالد  مدیر پشتیبانی فروش و 
مبارکه از رضایت مندی ۸5 درصدی خودروسازان 
و قطعه سازان نسبت به محصوالت فوالد مبارکه 
خبر داد و روند این رضایت مندی را از سال 1396 تا 1۴۰۰ صعودی 

اعالم کرد.
گفت وگـو بـا خبرنـگار فـوالد بـا بیـان مطلـب  مهـدی آقازینلـی در 
فـوق افـزود: فـوالد مبارکـه تنهـا تولیدکننـده ورق هـای خودرویـی در 
کنـون به عنـوان یکـی از  کشـور اسـت کـه از حـدود 15 سـال گذشـته تا
تأمین کنندگان اصلی خودروسازان کشـور فعالیت داشته و توانسته 
در این مدت حجم عمده ای از نیاز آنان به ورق های فوالدی را تولید 

و تأمیـن کنـد.
کـرد: فـوالد مبارکـه همـواره از طریـق تعامـل بـا  وی  خاطرنشـان 
شـرکت های بـزرگ خودروسـاز کشـور، کیفیـت محصـوالت تولیـدی 
خـود را ارتقـا داده و گریدهـای جدیـدی متناسـب بـا درخواسـت ایـن 
شرکت ها و تکنولوژی خودروهای جدید طراحی و تولید کرده است.

وی اذعـان داشـت: رونـد طراحـی و تولیـد گریدهـای جدیـد موردنیاز 
خودروسـازان در فـوالد مبارکـه همچنـان ادامـه دارد و ایـن شـرکت 
برای تولید ورق هـای موردنیـاز خودروهـای جدیـد، برنامه ریزی ها و 

پیش بینی هـای الزم را انجـام داده اسـت.
گذشـته، رضایـت مشـتریان  کـرد: طـی سـالیان  آقازینلـی تصریـح 
خودروساز از کیفیت محصوالت فوالد مبارکه افزایش یافته و ادعای 
 ایـن شـرکت ها بـر کیفیـت محصـوالت مـا در سـال جـاری بـه کمتـر از
کـه ایـن امـر نشـان   0.4 درصـد محصـوالت تحویل شـده رسـیده 
می دهـد فـوالد مبارکـه توانسـته محصوالتـی بـا کیفیـت برتـر در سـال 
جـاری بـه شـرکت های خودروسـازی ارائـه دهـد و مشـکالت فنـی 

موجـود در محصـوالت خـود را بـه حداقـل ممکـن برسـاند.
وی بیــان داشــت: بــا تدابیــر اندیشیده شــده در فــوالد مبارکــه، 
امیدواریــم در ادامــه ســال جــاری و همچنیــن در ســال آینــده، 
محصوالتــی بــا کیفیــت باالتــر در اختیــار شــرکت های خودروســاز و 

ســایر مشــتریان قــرار دهیــم.

مدیـر پشـتیبانی فـروش و بازاریابـی شـرکت فـوالد مبارکـه اضافـه کرد: 
کثری نیاز شرکت های خودروساز و  فوالد مبارکه به منظور تأمین حدا
همچنین طراحی و تولید گریدهای جدید برای خودروهای آتی این 
شـرکت ها، به دنبـال توسـعه خط نـورد سـرد و ایجـاد خـط نـورد گرم2 
اسـت و با راه اندازی این خطوط تولید، می تواند بالغ بر ۹0 درصد نیاز 
شـرکت های خودروسـاز به ورق هـای فـوالدی را تأمین کنـد و حتی با 
تأمیـن ورق پایـه تولیدکننـدگان ورق گالوانیـزه کشـور و یـا ایجـاد خـط 
تولید ورق گالوانیـزه در فـوالد مبارکه، ورق هـای پوشـش دار و نمایان 

موردنیاز شـرکت های خودروسـاز را طراحـی و تولید کند.
وی در پایـان بـا بیـان اینکـه فـوالد مبارکـه درصـدد اسـت تـا کشـور را از 
کیفیـت مناسـب  واردات ورق هـای خودرویـی، به ویـژه ورق هـای با
بـرای ایـن صنعـت بی نیـاز کنـد، ابـراز داشـت: بـا بی نیـازی کشـور از 
واردات ورق هـای خودرویـی، عـالوه بـر ایجـاد ارزش افـزوده در ایـن 
زمینـه، گام مؤثـری در راسـتای اشـتغال آفرینی بـرای جوانـان ایـن 

مرزوبـوم برداشـته خواهـد شـد.

فـوالد مبارکـه همـواره از طریـق تعامـل بـا 
شرکت های بزرگ خودروساز کشور، کیفیت 
محصـوالت تولیـدی خـود را ارتقـا داده و 
گریدهـای جدیـدی متناسـب با درخواسـت 
این شرکت ها و تکنولوژی خودروهای جدید 

طراحـی و تولیـد کـرده اسـت
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سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه نشست 
مشترک دولت، هیئت رئیسه و رؤسای کمیسیون های تخصصی مجلس 
اظهار داشت: در بسیاری مواقع واحدهای تولیدی، مشکل تأمین 
سرمایه در گردش دارند. دولت سیزدهم برای اصالح این مشکل 
چند اقدام اساسی را در دستور کار دارد که ازجمله آن ها تأمین مالی 
زنجیره ای است. در این روش به جای حمایت از یک واحد تولیدی 
خاص، کل زنجیره تولید تأمین مالی خواهد شد.

آیت اهلل رئیسی، رئیس جمهوری در حاشیه بازدید از نمایشگاه مجموعه 
شرکت های دانش بنیان »پیشران« با یادآوری شعار سال از سوی 
مقام معظم رهبری با عنوان »تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین« به 
ظرفیت های علمی کشور اشاره کرد و گفت: در ایران اقدامات فناورانه، 
نوآورانه و خالقانه زیادی وجود دارد. محصوالت دانش بنیان تولیدشده 
توسط محققان داخلی هزینه را کاهش و بهره وری را افزایش می دهد؛ 
ازاین رو ما مصمم به حمایت و استفاده از آن ها هستیم.

 خـبــــــــــــــــــر      

تأمین مالی زنجیره ای
 برای اصالح مشکل تأمین مالی بخش تولید

مصمم به حمایت و استفاده
  از محصوالت دانش بنیان هستیم

کاهش 16 درصدی صادرات فوالد ایران

آمار تفکیکی صادرات فوالد خام، محصوالت فوالدی، 
آهن اسفنجی، گندله و کنسانتره ایران در دوره ۴ ماه نخست 
سال 1۴۰1 منتشر شد که درمجموع صادرات فوالد ایران )فوالد 
خام و محصوالت فوالدی( در ۴ ماه نخست سال جاری، 3 
میلیون و 111 هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 

کاهش 16 درصدی را نشان می دهد.
صادرات فوالد زیر تیغ عوارض صادراتی و کاهش 

تقاضای جهانی
در 4 ماه نخست سال جاری، صادرات فوالد میانی کشور، 2 
میلیون و 211 هزار تن بوده که کاهش 13 درصدی نسبت به مدت 

مشابه سال داشته است.
کل صادرات  گمرک جمهوری اسالمی ایران،  بر اساس آمار 
محصوالت فوالدی کشور در 4 ماه نخست سال 1401، ۹00  هزار تن 
بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش 23  درصدی 

را نشان می دهد.
از میان محصوالت فوالدی، سهم صادرات مقاطع طویل 
فوالدی، 763 هزار تن بوده و صادرات این مقاطع در 4 ماه 

نخست سال جاری، 23 درصد کاهش یافته است.
کل  که بیشترین سهم را از میان صادرات  صادرات میلگرد 
محصوالت فوالدی دارد، در 4 ماه نخست سال جاری نسبت به 
مدت مشابه سال قبل، 23 درصد کاهش یافته و به 674  هزار تن 
رسیده است. صادرات تیرآهن نیز با کاهش 32 درصدی نسبت 

به مدت مشابه سال قبل به 32 هزار تن رسیده است.
صادرات مقاطع تخت فوالدی با کاهش 23 درصدی به 137 
هزار تن رسیده است. در 4 ماه نخست سال جاری صادرات 
ورق گرم 25  درصد کاهش یافته و به 101 هزار تن رسیده است. 
صادرات ورق پوشش دار نیز با کاهش 2۹ درصدی به 2۹ هزار 

تن رسیده است.
بنا به آمار منتشرشده در 4 ماه نخست امسال صادرات آهن 
اسفنجی 60 درصد کاهش داشته و به 166 هزار تن رسیده است 
و همچنین صادرات کنسانتره سنگ آهن با 48 درصد کاهش به 

150 هزار تن رسیده است.
بنا بر آمار منتشرشده توسط گمرک جمهوری اسالمی ایران در 
4 ماه نخست سال 1401، شاهد افزایش 135 درصدی صادرات 
گندله نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده ایم و صادرات گندله 

با این رشد به یک میلیون و 36 هزار تن رسیده است.
 دالیل عمده کاهش صادرات فوالد ایران

بخشنامه وضع عوارض بر صادرات فوالد خام و محصوالت 
فوالدی در فروردین سال جاری یکی از دالیل اصلی کاهش 
صادرات این کاالها در 4 ماه نخست امسال است. بخشنامه 
عوارض صادراتی با وجود اصالح چندباره تا ابتدای خرداد امسال، 
اجرایی شد. تعرفه اعمال شده بر صادرات فوالد باعث شد تا 
در دوره اجرای این بخشنامه، صادرات فوالد برای واحدهای 

تولیدی توجیه اقتصادی نداشته باشد.
دیگر دلیل عمده کاهش صادرات فوالد ایران، وضعیت بازار 
جهانی فوالد و کاهش تقاضا برای فوالد در مناطق مختلف 
دنیاست. از ابتدای اردیبهشت به بعد، قیمت ها در بازار جهانی 
کاهش تقاضای جهانی نزولی شد. در پی  فوالد تحت تأثیر 
این روند نزولی، نه تنها حباب هیجانی ناشی از جنگ روسیه و 
اوکراین به طور کامل تخلیه شد، بلکه قیمت ها در بازار جهانی 
فوالد، تا سطوح سال 2020 که جهان درگیر شیوع کووید-1۹ بود، 
عقب نشینی کرد.کاهش تقاضای جهانی برای فوالد با سیاست 
کرونای صفِر دولت چین و کاهش رشد اقتصادی در بسیاری از 
کشورهای جهان تشدید شد و این امر، کاهش تجارت جهانی 

فوالد را در پی داشت.
 در کل، وضعیت رکودی بازار جهانی فوالد بر صادرات فوالد 
ایران نیز تأثیر گذاشت و این عامل، یکی از عوامل اساسی کاهش 
16 درصدی صادرات فوالد ایران در 4 ماه نخست سال جاری 
بود. گذشته از این عوامل، قطعی برق و خاموشی واحدهای 
فوالدی در تیرماه نیز از دیگر دالیل مهم کاهش صادرات فوالد 

کشور است.
 جزئیات صادرات فوالد ایران در تیرماه

مجموع صادرات فوالد ایران )فوالد خام و محصوالت فوالدی( 
در تیرماه سال جاری، 46۹ هزار تن بوده که نسبت ماه قبل از آن، 
کاهش 61 درصدی را نشان می دهد. این کاهش خیره کننده 

بیشتر مربوط به فوالد خام کشور بوده است.
در خردادماه صادرات فوالد خام ایران ۹31 هزار تن صادرات بود 
و در تیرماه کاهش 77 درصدی داشته و به 214 هزار تن رسیده 
است. صادرات آهن اسفنجی در تیرماه 27 درصد کاهش داشته 
و به 70 هزار تن رسیده است. همچنین صادرات گندله با 34 
درصد کاهش در تیرماه 1401 به میزان 260 هزار تن رسیده است.

در تیرماه تنها در کنسانتره با افزایش صادرات مواجه بوده ایم 
که در خردادماه هیچ صادراتی نداشته و در تیر به 100 هزار تن 

رسیده است.
 وضعیت صادرات محصوالت فوالدی در تیرماه

کل صادرات محصوالت فوالدی کشور در تیرماه سال 1401، 255 
هزار تن بوده که نسبت به خرداد، کاهش 7 درصدی را نشان 
می دهد. از میان محصوالت فوالدی، سهم صادرات مقاطع 
طویل فوالدی از همه بیشتر بوده که در خردادماه 231 هزار تن 

بوده و در تیر 6 درصد کاهش یافته است.
کل  که بیشترین سهم را از میان صادرات  صادرات میلگرد 
محصوالت فوالدی دارد، در تیرماه نسبت به ماه گذشته، 5 درصد 
کاهش یافته است. صادرات تیرآهن در تیرماه نسبت به خرداد نیز 

با کاهش 33 درصدی به 8 هزار تن رسیده است.
    منبع: آرتان پرس

در 4 ماه نخست سال جاری رقم خورد؛

ج کنترل  نصب صاعقه گیر بر
واحد انباشت و برداشت

ج کنترل واحد انباشت و برداشت طبق  صاعقه گیر بر
برنامه زمان بندی نصب شد.

 رئیس مرکز اجرای پروژه های اصالحی و بهینه سازی 
تعمیرات مرکزی با اعالم این خبر افزود: ولتاژ صاعقه 20 میلیون ولت و 
جریان آن حدود 100 کیلوآمپر است که در مقایسه با برق شهری و صنعتی، 
ولتاژ و جریان بسیار باالیی است و می تواند آسیب تجهیزاتی و جانی بسیار 
زیادی داشته باشد. اجرای این پروژه برای محلی با ارتفاع بیش از 30 متر 
از سطح زمین که محل تردد کارکنان و نصب بسیاری از تجهیزات کنترل 

ابزار دقیق و قدرت است، بسیار ضروری و حیاتی بود.
حسین عابد افزود: فاز اول این پروژه شامل همکاری واحد بازرسی فنی 
اتوماسیون و ابزار دقیق به انجام رسید و بخشی از متریال توسط واحد 
انباشت و برداشت تأمین و سپس پروژه به شرکت احیا فرایند اسپادانا ابالغ 
شد. با توجه به حساسیت زیاد فعالیت، جهت اجرای ایمن پروژه، روش 
اجرایی و ارزیابی ریسک طی چندین جلسه با مشاوران ایمنی تعمیرات 

مرکزی و واحد احیا مستقیم مشخص گردید.
کید کرد: این پروژه حساس با حمایت مدیریت ارشد سازمان  وی تأ
و مدیریت های تعمیرات مرکزی، ناحیه آهن سازی و با تکیه بر توان و 

تخصص مهندسی کارشناسان داخلی فوالد مبارکه انجام شد.
 رضا مختاری کارشناس مرکز اجرای پروژه های اصالحی و بهینه سازی نیز 
در این زمینه اظهار داشت: با توجه به طرح ارائه شده نیاز بود چهار دکل 5 

متری به همراه 4 راد مسی 1.5 متری در چهارگوشه بیرونی برج 04 با کمک 
جرثقیل 120 تنی نصب گردد. این فعالیت با مساعدت رئیس تعمیرات 

انباشت و برداشت و کارشناس برق این واحد میسر گردید.
کید بر اینکه طبق استاندارد IEC6230، باید این دکل ها هم بند  وی با تأ
گردد و از طریق شمش های ایزوله به رادهای ارت اجراشده بر روی 
سطح زمین متصل شوند گفت: از این رو این فعالیت با هماهنگی ایمنی 
تعمیرات مرکزی و ایمنی واحد انباشت و برداشت توسط تیم بندباز 

)ROPEACCESS( انجام شد.
 مختاری افزود: با توجه به طرح ارائه شده اولیه باید یک دکل در وسط 
سقف و 4 عدد در چهار گوشه آن اجرا می شد که به دلیل نامطمئن بودن 
سقف و مسائل ایمنی، 4 عدد دکل در 4 گوشه مسیر تردد اطراف برج به 
ارتفاع 5 متر نصب شد. همچنین در مرحله بعد از نصب دکل ها در ارتفاع 
35 متری با کمک جرثقیل 120 تنی، سیستم هم بند با تسمه استیل در 
اطراف مسیر دسترسی اجرا شد. در مرحله بعد، اجرای هادی های نزولی 
از باالی برج تا پایین به وسیله نیم بندباز و اجرای سیستم هم بند با ارت 
فوالد مبارکه از دو نقطه انجام گردید و در مراحل آخر، اجرای سیستم ارت 
به روش پنجه کالغی صورت گرفت که دارای 4 راد ارت به صورت یک راد 
در مرکز و 3 راد با زاویه 45 درجه به همراه مواد کاهنده مقاومت و امپدانس 
زمین است و در آخرین مرحله تست نهایی سیستم انجام و پروژه تحویل 

ناحیه امن سازی گردید.

حذف 80 روز توقف اجباری در کوره های قوس الکتریکی فوالد مبارکه

با اجرای پروژه بهینه سازی پلت فرم های سطح ۸ 
متری جلوی درب سرباره کوره های قوس الکتریکی 
فوالد مبارکه به میزان ۸۰ روز از توقف های اجباری و 

ناخواسته در این بخش کاسته شد.
خبرنگار فوالد در پی اجرای موفقیت آمیز این پروژه، ضمن گفت وگو با 
جمعی از مسئوالن و دست اندرکاران اجرایی پروژه، چرایی و چگونگی 
اقدامات انجام شده و مزایای به دست آمده را جویا شده است. ماحصل 

این گفت وگوها را در ادامه می خوانید.
حبیب اهلل سرحدی، کارشناس فرایند نگهداری و تعمیرات 

فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه:
از زمـان راه انـدازی و حتـی پـس از انجـام توسـعه های متوالـی جهـت 
افزایـش تولیـد هیچ بهبـود و تغییـر طرحی متناسـب بـا افزایـش تولید بر 
روی ایـن پلت فرم هـا انجـام نشـده بـود. ضمـن اینکـه انباشـت سـرباره 
و برخـورد حـرارت سـرباره مـذاب بـه زیر ایـن پلت فرم هـا، پاشـش مذاب 
همـراه بـا ارتعاشـات ناشـی از تـردد مـداوم مکانیسـم های تولیـدی در 
این سـطح و اتصـاالت نامناسـب تیرهـای فلـزی باعث ضعیف شـدن و 
ترک خوردگی جوش ها، دفرمگی ستون ها و به تبع آن شکستگی تیرها 
به صورت مکـرر می شـد. بـا افزایـش قابل توجه میـزان تولیـد کوره هـا در 
سـال های اخیـر شـدت عوامـل تأثیرگـذار فوق الذکـر بیشـتر شـده بـود و 
در نتیجـه در مدت زمـان کمتـری ایـن شکسـتگی ها ایجـاد می گردیـد، 
به طوری کـه بعـد از 5 مـاه به اجبـار بایـد ایـن تیرهـا به همـراه سـتون ها و 
مجموعه بتنـی تعویـض می شـدند کـه باعـث توقفـات چندیـن روزه در 

کوره هـا می گردیـد.
علیرضا حیدری ابیانه رئیس بازرسی فنی باالبرها و سازه ها

 کوره های قوس الکتریکی نبض تولید فوالد مبارکه به شمار می روند که در 
نقطه ابتدایی تولید مذاب قرار دارند. نگهداری، تعمیرات، آماده به کاری 
و البته توسعه این قسمت از خط تولید در فوالد مبارکه همواره یکی از 
بزرگ ترین چالش های تولید بوده است. سیکل های بارگذاری بسیار 
زیاد، تنش های حرارتی ناشی از تشعشع مذاب 800 درجه، بارهای ثانویه 
ناشی از حرکت ماشین آالت سنگین، فرکانس زیاد بارهای ارتعاشی 
ناشی از کارکرد کوره ها به عالوه پدیده بسیار کمیاب جابه جایی اجباری 

تکیه گاه های سازه ای که تنش بسیاری به سازه تحمیل می کند باعث 
شده مهندسی این سازه ها بسیار پیچیده باشد.

در چند سال گذشته با توجه به افزایش سن بهره برداری و بارگذاری های 
اضافی ناشی از توسعه ها، سازه دچار تغییر شکل های غیرمجاز، 
بود.  زیادی شده  ک و شکستگی های  ترک خوردگی های خطرنا
ازاین رو بازرسی فنی فوالد مبارکه همواره به دنبال راهی برای کاهش 
ریسک بهره برداری از این سازه بود. پایش های دائمی و منظم در کنار 
تحلیل های مهندسی دقیق منجر به استخراج طرح اصالح اساسی این 
سازه بسیار حساس شبکه ای شد. در این طرح برخی ِالمان ها نسبت 
به قبل تغییرات اساسی یافته است. به منظور کم کردن تنش های 
حرارتی به عنوان عامل اصلی خرابی ها، تغییرات اساسی در اتصاالت 
سازه ای در جهت آزادی بیشتر ایجاد شده است. ممان اینرسی تیرهای 
حمال اصلی به صورت مهندسی افزایش پیدا کرده و المان های جانبی 
نیز تقویت  شده اند. اجرای این طرح نیز با نظارت کامل و با دقت خاصی 
انجام  گرفته و ضمنا، هم برای مهندسی و هم اجرا، از دانش کامال 
ح اصالح اساسی،  بومی استفاده  شده است. نتیجه اجرای این طر
کوره های هشت گانه قوس الکتریکی، حذف  آماده به کاری باالی 
گسیختگی های دائمی ِالمان های سازه ای، ایجاد امکان تولید بیشتر، 
حذف ریسک های ایمنی و بهره برداری و کاهش هزینه های بسیار زیاد 

تعمیراتی بوده است.
داریوش محسنی، کارشناس خدمات فنی فوالدسازی و 

ریخته گری مداوم
هر مرحله تعویض پلت فرم طرح قدیم به توقف پنج روزه کوره نیاز داشت 
و حداقل در طول یک سال دو مرتبه تیرها تعویض می شد. توقفات برای 
رفع این مشکل در طول سال برای هر کوره حداقل 10 روز بود و این امر 
کاهش تقریبی 180 ذوب در هر کوره را در پی داشت که مجموع این کاهش 

برای 8 کوره در سال گذشته حدود 1440 ذوب بود.
کوره، لنس نمونه گیر  با شکستگی تیرها و افتادگی پلت فرم جلوی 
ج می شد و کارایی الزم را از دست می داد؛  اتوماتیک نیز از تراز بودن خار
بنابراین اپراتور کوره مجبور به گرفتن نمونه و دمای ذوب توسط لنس 
دستی می گردید. شکستگی پلت فرم عالوه بر توقفات چندین روزه هر کوره 

و وقفه در روند تولید، مخاطرات ایمنی زیادی برای کارکنان و تجهیزات 
در پی داشت.

امیر اعتمادی، کارشناس تعمیرات مکانیک کوره های قوس 
الکتریکی

چنین شرایطی دفرمگی و شکستگی شاه تیر اصلی پلت فرم را در پی داشت 
و لزوم انجام تعمیرات را در برنامه های تعمیراتی مشخص می کرد. چنانچه 
این شاه تیر دچار افتادگی بیشتر می شد، می توانست توقف چندماهه 

کوره را به دنبال داشته باشد.
با اجرای طرح پلت فرم جدید و اعمال اصالحات اساسی سازه همراه با 
تعویض شاه تیر اصلی پلت فرم کوره ها، عالوه بر رفع مشکالت مذکور، از 
حوادث انسانی و توقفات طوالنی مدت کوره و همچنین وقفه در روند 
تولید جلوگیری شده و آماده به کاری کوره ها نیز افزایش یافته است. این 

میزان توقف کوره های قوس در سال گذشته 80 روز بوده است.
رامین کیانی، تکنسین پروژه های اصالحی و بهینه سازی

فعالیت فوق به صورت شبانه روزی در 26 روز، توسط تیم شرکت دژپاد 
صنعت مطابق با برنامه زمان بندی شده، انجام پذیرفت. هدف اصلی 
این پروژه پیشگیری از تخریب کنترل نشده و پیش رونده سازه و خسارات 
سنگین ناشی از تعمیرات و بازسازی مجدد در شات دان طوالنی و توقف 

تولید بود.
محمد نادری سامانی، کارشناس عمران شرکت فنی 

مهندسی فوالد مبارکه
تناژ اسکلت فلزی )شاه تیر، ستون، تیرهای فرعی( هر پلتفرم حدود 
کنترل ساخت، رواداری ها،  کلیه مراحل بازرسی و  50 تن است. 
جوش و تست های مربوطه، رنگ آمیزی و نصب قطعات به صورت 
مرحله به مرحله و براساس QCTM و استانداردهای مربوطه با بهترین 

کیفیت انجام شده و تحویل گردیده است.
اعتمادی در خاتمه از همکاری همه همکاران ناحیه و سایر واحدهای 
بازرسی فنی، بهینه سازی تعمیرات مرکزی و پیمانکاران مرتبط، واحد 
حمل ونقل جهت ارائه مکانیسم ها و واحدهای داخل ناحیه فوالدسازی، 
خدمات فنی، تعمیرات و آماده سازی کوره های قوس، دفتر فنی تعمیرات 

و تولید کوره های قوس تشکر و قدردانی کرد.

کوره های قـوس الکتریکی نبض تولید فوالد 
مبارکه به شمار می روند که در نقطه ابتدایی 
تولید مذاب قرار دارند. نگهداری، تعمیرات، 
آماده بـه کاری و البتـه توسـعه ایـن قسـمت از 
خـط تولیـد در فـوالد مبارکـه همـواره یکـی از 

بزرگ تریـن چالش هـای تولیـد بوده اسـت
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صنعت فوالد؛ ظرفیت رهایی از اقتصاد نفتی

هنوز پاسخ مثبتی برای تشکیل کنفدراسیون فوالد 
دریافت نکرده ایم

دو چالش اصلی صنعت فوالد

بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد با حضور در برنامه ای 
خاموشی ها  تاوان  بورسان(  سرمایه گذاری  تحلیل  و  خبر  سامانه  )در 
را  فوالد  صنعت  اصلی  چالش های  و  کرد  بررسی  را  فوالد  صنعت  در 
که در معرض  گاز و برق، حفظ بازارهای صادراتی  تأمین انرژی شامل 
همچنین  و  دارد  قرار  روسیه  کشور  محصوالت  قیمت  کاهش  خطر 
آینده  تا سه سال  امیدوار است  لحظه ای دانست. وی  مقررات  وضع 
محدودیت انرژی صنعت فوالد کمتر شود.

سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: برای تشکیل 
تشکل ها  نظرات  جمع بندی  از  کنون  تا فوالد  زنجیره  کنفدراسیون 
تشکیل  پیشنهاد  است.  نشده  دریافت  مثبتی  پاسخ  انجمن ها  و 
کنفدراسیون زنجیره فوالد گامی در جهت هماهنگی بین تشکل های 
زنجیره فوالد است و قرار بود تشکل ها و انجمن های فعال در زنجیره 
فوالد با اجماع و هماهنگی با یکدیگر سیاست و ایده مشترکی را درباره 
صنعت فوالد به کنفدراسیون ارائه کنند.

خبــــــر کوتاه

خبــــــــــــــــــر    

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسالمی 
از ظرفیت های باالی ایران در زمینه معادن خبر داد و گفت: 
ثروت ایران ازنظر معدن، ثروت باالیی است که الزم است با 
توجه به ایجاد ارزش افزوده، نهایت استفاده از این نعمت 

خدادادی به عمل آید.
محمدمهدی مفتح با ابراز تأسف از اینکه سال هاست اقتصاد 
وابسته به نفت، چالش های بسیاری برای اقتصادی کشور فراهم 
کرده است گفت: به دلیل تحریم ها و تهدیدها، تصمیم بر آن شد 
تا بخش های دیگر اقتصاد را جایگزین نفت کنیم که معدن و 

زیرمجموعه های آن می تواند گزینه مناسبی باشد.
کید بر اینکه از نظر معدن و ذخایر معدنی در سراسر کشور  وی با تأ
غنی هستیم گفت: ذخایر در سطح جغرافیایی کشور باالست 
و معادن بسیاری داریم، اما باید بتوانیم به درستی از معادن 

بهره برداری و استفاده کنیم.
نماینده تویسرکان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به کسری 
بودجه و استفاده از ظرفیت معادن برای جبران کسری بودجه 
گفت: بخشی از درآمد دولت می تواند از حقوق دولتی تأمین 
شود، به شرط آنکه بتوانیم به درستی آن را تحقق بخشیم و از 

معادن بگیریم.
وی با طرح این پرسش که وقتی ماده معدنی استخراج شد، آن 
را خام صادر کنیم یا به فراورده و محصول تبدیل و سپس صادر 
کنیم گفت: باید معادن را جداسازی کنیم، زیرا هرکدام تعریف 
گانه ای دارد. اما در بخش سنگ آهن و صنایع پایین دستی،  جدا
ظرفیت های بسیاری زیادی داریم که باید از آن ها بهره گیری 

کنیم.
عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به اینکه در قوانین باالدستی همچون برنامه ششم توسعه و سند 
چشم انداز بیست ساله گفت: در قوانین باالدستی بر فاصله گرفتن 
کید شده که خوشبختانه در  از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده تأ

برخی موارد شاهد تحقق این مهم هستیم.
کید بر اینکه همان طور که از خام فروشی در نفت باید  وی با تأ
فاصله بگیریم، از خام فروشی در معادن نیز باید فاصله بگیریم 
گفت: آنچه از ماده معدنی به دست می آید، به فراورده و محصوالت 
متعددی تبدیل می شود که این تغییرات می تواند باعث ارزآوری، 

اشتغال زایی، رونق اقتصادی و خودکفایی شود.
مفتح از معادن سنگ آهن به عنوان بزرگ ترین فرصت برای رونق 
کتشاف و استخراج سنگ آهن، مرحله  اقتصادی یاد کرد و گفت: ا
اول است و چنانچه مراحل بعدی این معادن فعال شود، به 
صنعت فوالد می رسیم که با تعریف و ایجاد صنایع پایین دستی، 

می توانیم فعالیت های گسترده ای را رقم بزنیم.
گر به  وی با اشاره به سنگ آهن و زیرمجموعه های آن گفت: ا
صنعت فوالد از معدن تا فوالدسازی ها توجه جدی داشته باشیم 
و درصد پایینی از این ظرفیت را فعال کنیم، می توانیم به توسعه در 
این بخش بسیار امیدوار باشیم و درصورتی که ظرفیت بیش از 50 
درصد صنعت فوالد فعال شود، می تواند پیشران اقتصاد غیرنفتی 
باشد و ایجاد صنایع پایین دستی فوالد بهترین راه حل برای 
برون رفت از مشکالت اقتصادی ناشی از تحریم ها و تهدیدهاست.
کید  عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسالمی با تأ
بر اینکه قرار نیست فقط به یک فرایند در صنعت آهن و فوالد 
کتفا کنیم گفت: باید با دو رویکرد  توجه و به ظرفیت سازی در آن ا
وارد عرصه فوالد و سنگ آهن شویم. اول آنکه تولید و اشتغال 
موجود را حفظ کنیم و در مرحله بعدی به ایجاد زیرمجموعه های 

تأثیرگذار بپردازیم.
کار بگیریم تا  کید بر اینکه باید تمام توان خود را به  وی با تأ
فرایندهای موجود صنعت فوالد را تا حد امکان حفظ کنیم گفت: 
نباید در این اندازه متوقف شویم، بلکه باید صنایع پایین دستی 
را اجرایی کنیم تا از یک ماده معدنی، چندین محصول به دست 

بیاوریم.
گر  مفتح در خصوص تولید و صادرات صنایع فوالدی گفت: ا
محصوالت فوالدی از میلگرد تا تیرآهن یا ورق را تولید می کنیم، 
باید ابتدا نیاز داخل را مرتفع کنیم، زیرا بزرگ ترین ضربه به اقتصاد 
در شرایط کنونی که با محدودیت ارزی روبه رو هستیم، واردات 
کاال به ویژه کاالهایی است که می توانیم در داخل تولید کنیم و 
گر قرار است صادر کنیم، سنگ آهن یا شمش را  در مرحله بعدی ا

صادر نکنیم، بلکه آن ها را تبدیل به فراورده و سپس صادر کنیم.
کید بر اینکه  نماینده تویسرکان در مجلس شورای اسالمی با تأ
صنعت فوالد ظرفیت های بسیاری دارد گفت: برای آنکه تولید، 
اشتغال زایی و درآمدزایی در صنعت فوالد داشته باشیم، باید 

زیرساخت های الزم را تأمین کنیم.
وی در خصوص قطع برق یا گاز در فصل تابستان و زمستان و 
زیان های ناشی از آن به صنعت فوالد گفت: واقعیت این است که 
صنعت فوالد انرژی بر است و متأسفانه هرگاه که مصارف خانگی 
با مشکل روبه رو می شود، در وهله اول به این صنایع لطمه 
وارد می شود که باید با برنامه ریزی و آینده نگری، مانع بروز این 

مشکالت شد.
    منبع: خبرگزاری کار ایران

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس مطرح کرد؛

در دوره  آموزشی »چرخ آینده« از سلسله رویدادهای   
»سواد آینده«، مدیران ارشد شرکت فوالد مبارکه گرد 
هم آمدند و مهارت های بررسی تصمیم و پیامدهای 

آن را تمرین کردند.
مدیریــت واحــد آمــوزش شــرکت ضمــن تأییــد ایــن خبــر در خصــوص 
کــه  کــرد: در دنیایــی  اهمیــت ایــن دوره هــای آموزشــی اعــالم 
پیش بینی پذیــری هــر روز بیش از قبــل از اعتبــار می افتد و برای ســفر 
بــه ســرزمین های آینــده به ســختی می تــوان از ابزارهــای پیش بینــی 
ــش  ــه راه پی ــازمان ها، س ــران س ــران و تصمیم گی ــرد، رهب ــتفاده ک اس
ــته  ــمانی بس ــا چش ــد و ب ــی بگذرن ــر پیش بین ــد:  از خی ــود دارن روی خ
دل بــه دریای آینــده بزننــد؛ ناامیدانــه و تنها بــه دنبــال کوره راه هایی 

ــن  ــا ای ــوند؛ ب ــی ش ــه پیش بین ــل ب ــان متوس ــده، همچن ــوی آین به س
پیش فــرض کــه دنیــای مــدرن ابــزار مــدرن می خواهــد، بــه دنبــال 
تغییــر دیدگاه هــای خــود و اســتفاده از نظرگاه هــا و روش هــای جدیــد 

در ســفر بــه آینــده باشــند.
سـازمان های آینده گرایی همچون فوالد مبارکه راه سـوم را انتخاب 
خواهنـد کـرد و بدیـن سـبب بـود کـه روز بیسـت و پنجم مردادمـاه 
کارگاه هـای آزمایشـگاه سـواد  کارگاه آموزشـی از سلسـله  در یـک 
آینـده، مدیـران ارشـد ایـن شـرکت نزدیـک بـه 8 سـاعت بـه تمریـن 

مهارت هـای بررسـی تصمیـم و پیامدهـای آن پرداختنـد.
 ایـن کارگاه یـک روزه به منظـور بهبـود مهـارت دوراندیشـی جمعـی 
و بـا اسـتفاده از روش »چـرخ آینـده« انجـام شـد. نتیجه هم فکـری و 

مشارکت مدیران در این کارگاه آموزشی در پایان روز بر روی یک بوم 
نقاشـی توسـط یک تیم حرفـه ای بـه تصویر کشـیده شـد.

نظــم نویــن جهانــی، تغییــرات اساســی در رویکردهــای امنیــت ملــی 
کشــورها، بحران هــا و فرصت هــای آینــده در حوزه هــای انــرژی، 
آب و غــذا، مهاجــرت آوارگان و پیمان هــا و گسســت های جدیــد 
بین المللــی ازجملــه مهم تریــن مباحــث بــه تصویــر کشــیده شــده 

بــود.
در بخـش پایانـی ایـن دوره آموزشـی هشت سـاعته محمدیاسـر 
طیب نیا مدیرعامل شـرکت بـر لزوم سـرعت اسـتفاده از فرصت های 
محیطـی پیـش رو بـا کمـک فـِن آینده پژوهـی در تصمیم گیری هـای 

کیـد کـرد. کالن شـرکت تأ

برگزاری دوره آموزشی»چرخ آینده« 
از سلسله رویدادهای »سواد آینده« در فوالد مبارکه

صیانت از دارایی های فوالد مبارکه با نگهداری و تعمیرات مطلوب

در شــرکت فــوالد مبارکــه کــه کامل تریــن زنجیــره 
فوالدســازی کشــور اســت، بخش هــای متنــوع و 
متعــددی وجــود دارد کــه هرکــدام در جای خــود  این 
زنجیــره را یــاری می کنــد تــا بــا قــوت هرچه تمام تــر در خدمــت صنعت 

فــوالد کشــور باشــد.
در برنامه رادیو فوالد این هفته محسن کفیل مدیر دفتر فنی نگهداری 
و تعمیرات شرکت فوالد مبارکه به تشریح فعالیت های حوزه تحت 
سرپرستی خود پرداخته است. با ما همراه باشید تا با عملکرد این بخش 

بیشتر آشنا شوید.
وظیفه مجموعه دفتر فنی نگهداری و تعمیرات چیست؟

وظیفه اصلی این قسمت پشتیبانی مؤثر از خطوط تولید از طریق 
مدیریت و راهبری نظام نگهداری و تعمیرات و قطعات یدکی و ارائه 
خدمات فنی و مهندسی است که از سه زیرمجموعه برنامه ریزی و 
تعالی سیستم های نت، قطعات یدکی و طراحی و مهندسی قطعات و 

تجهیزات تشکیل  شده است.
واحد برنامه ریزی تعالی و سیستم های نت:

راهبری سیستم نگهداری و تعمیرات و ارتقا و توسعه آن مأموریت 
اصلی واحد برنامه ریزی تعالی و سیستم های نت است. برنامه ریزی 
توقفات و تخصیص منابع متمرکز به خطوط تولید، ارزیابی ها و کنترل 
و پایش نگهداری و تعمیرات به صورت متمرکز در سطح این واحد 
انجام می شود. همچنین توسعه دانش نت در سطح شرکت در قالب 
کالس های آموزشی، همایش ها و گروه های تخصصی توسط این واحد 

صورت می گیرد.
واحد قطعات یدکی:

در این بخش راهبری سیستم متمرکز قطعات یدکی فوالد مبارکه و 
سیاست گذاری، تدوین و ابالغ دستورالعمل ها و گردش کارهای این 
حوزه انجام می شود. در این راستا از همکاری نواحی تولیدی و دفاتر 
فنی نواحی در قالب کمیته قطعات یدکی استفاده می گردد. همچنین 
کنترل موجودی و در دسترس بودن ۹0 هزار قطعه یدکی از مجموع 300 

هزار قطعه یدکی کل فوالد مبارکه از دیگر وظایف این بخش است. به 
این قطعات، قطعات مشترک گفته می شود و مابقی که چیزی حدود 

200 هزار کد است توسط دفاتر فنی تعمیرات نواحی، کنترل می گردد.
واحد طراحی و مهندسی قطعات و تجهیزات:

 در حوزه خدمات فنی و مهندسی تهیه مدارک فنی و دیتاشیت ها 
جهت قطعات خط تولید انجام می شود. جایگزینی قطعات با دانش 

روز و مدیریت سطح ذخیره روان کارها از وظایف دیگر این واحد است
چه عواملی در تحقق مأموریت نت شرکت تأثیر دارند؟

کارکنان، دانش نت و سیستم های مدیریت اطالعات نت سه ضلع این 
مثلث را تشکیل می دهند. ما باید بتوانیم با راهبری صحیح نظام تعمیر و 
نگهداری و به کارگیری سه ضلع این مثلث اهداف سازمان در زمینه تولید 
و توسعه پایدار را تحقق ببخشیم. درعین حال، نت باید همواره به روز 
باشد و فرایند تحقیق و توسعه به صورت مداوم در آن جریان داشته باشد 
تا بتوانیم خودمان را با روش ها و سازوکارهایی که در دنیا برای نگهداری 

و تعمیرات خوب به کار گرفته می شود مجهز کنیم.
چه عوامل دیگری در تحقق برنامه های این حوزه مؤثرند؟

تأمین قطعات موردنیاز در خطوط تولید مجتمع فوالد مبارکه با توجه 
به شرایط تحریم از اهمیت زیادی برخوردار است. در واحد طراحی و 
مهندسی قطعات و تجهیزات با به کارگیری مهندسی معکوس اقدام 
به تهیه نقشه های فنی و دیتاشیت از قطعات و تجهیزات می گردد. این 
مدارک در اختیار واحد خرید و بومی سازی قرار می گیرد و بر اساس آن ها 
فرایند ساخت توسط سازندگان توانمند داخلی انجام می شود. از طرف 
دیگر، با افزایش عمر تجهیزات شرکت، باید قطعات با تکنولوژی به روز 
جایگزین شوند تا پویایی و بهره وری شرکت حفظ شود. فرایند مهندسی 
مجدد در واحد مهندسی قطعات و تجهیزات به طور مدام وضعیت 
گر قطعه ای قابل جایگزینی با  قطعات و تجهیزات را چک می کند تا ا
تکنولوژی روز با بازده و عملکرد بهتر است به روزآوری شود. گفتنی است 
که در سال گذشته 350 قطعه جایگزین شد و از بروز مشکالت خط تولید 

در این حوزه پیشگیری کرد.
در خصوص جایگاه بومی سازی تجهیزات در این بخش 

توضیح دهید.
 در فوالد مبارکه کمیته ای تخصصی وجود دارد که در آن نمایندگانی 
از دفاتر فنی نواحی، تعمیرگاه مرکزی، بازرسی فنی و واحد بومی سازی 
که در قسمت خرید مستقر است، فعالیت دارند. این کمیته جلسات 
مستمری دارد و سیاست گذاری های کالن در حوزه بومی سازی در 
آن انجام می شود. در این کمیته ضمن انجام تحلیل های فنی، نحوه 
تأمین داخلی یا خارجی قطعات و امکان بومی سازی آن ها موردبحث 
و تبادل نظر قرار می گیرد. این تصمیمات به واحد خرید ارجاع داده 
می شود و واحد بومی سازی که در خرید مستقر است فرایند بومی سازی 
را انجام می دهد. این فرایند به صورت نظام یافته از سال ۹2 در فوالد 
مبارکه شروع  شده و حدود 7 هزار و 6۹2 قطعه تابه حال بومی سازی 

شده است. قیمت تمام شده برای بومی سازی یک قطعه در مقایسه 
باقیمت خرید خارجی حدود یک سوم است.

چه برنامه هایی برای کاهش زمان فعالیت های تعمیراتی 
اجراشده و چه تمهیداتی برای حفظ سالمت کارکنان اندیشیده 

شده است؟
در این حوزه بازنگری استانداردهای تعمیراتی تجهیزات خطوط 
تولید در قالب کار گروهی به طور پیوسته انجام می گیرد و بهینه سازی 
برنامه های نت تجهیزات نیز با اجرای پروژه هایی نظیر RCM صورت 
می گیرد که در جهت بهبود فعالیت ها و ایمن تر شدن آن ها مؤثر بوده 
است. همچنین عالوه بر اجرای دوره های آموزش ایمنی برای کارکنان 
امانی و پیمانی، قبل از انجام فعالیت های تعمیراتی در کلیه نواحی 
کید بر  جلسات 3 دقیقه ای برگزار می شود. هدف اصلی این جلسات تأ

اجرای ایمن فعالیت های تعمیراتی است.
برای کاهش تعمیرات تکراری چه راهکاری اندیشیده شده 

است؟
استانداردسازی فعالیت های نت در فوالد مبارکه انجام  شده و این 
استانداردها در فواصل زمانی منظم بازنگری می شوند. همچنین 
فرایند کنترل میدانی در فعالیت های تعمیراتی اجرا می گردد. خروجی 
این اقدامات جلوگیری از انجام فعالیت های تکراری در برنامه های 

تعمیراتی است.
 برای کاهش مصرف قطعات یدکی و کاهش هزینه های 

مربوط به آنچه اقداماتی انجام  شده است؟
یکی از اهداف تشکیل کمیته تخصصی که برای خرید داخلی یا خارجی 
تصمیم گیری می کند کاهش مصرف قطعات یدکی و کاهش هزینه 
تأمین آن هاست. ارتقای کارایی و اثربخشی فعالیت های نگهداری و 
تعمیرات نیز در کاهش مصرف قطعات یدکی مؤثر بوده است. ضمن 
این که فعالیت های بومی سازی هزینه های تأمین قطعات را به یک سوم 

کاهش می دهد.
برای شناسایی نواقص و عیوب تجهیزات به منظور رفع 

آن ها در تعمیرات بزرگ و سنگین چه اقداماتی انجام می شود؟
استانداردهای بازرسی تجهیزات در دو قالب عمومی و تخصصی تدوین 
 شده است. این بازرسی ها توسط بازرسی فنی، تعمیرات محلی نواحی 
تولیدی و تعمیرات مرکزی انجام می شود. خروجی همه این بازرسی ها 
شناسایی نواقص و معایبی است که باید قبل از تعمیرات اساسی کشف 

و نسبت به رفع آن ها در تعمیرات اقدام شود.
اهم فعالیت های دوره ای انجام شده در واحد شما در سال 

جاری چه بوده است؟
 در بحث تعمیر و نگهداری نظام های متعدد و به روزی در فوالد مبارکه 
به کار گرفته  شده که متناسب با پیشرفت نظام های نت در دنیاست. 
RCM یا نت مبتنی بر قابلیت اطمینان از مباحثی بوده که به طور 
جدی در دنیا مطرح  شده و ما هم در فوالد مبارکه در قالب پروژه های 

گیر که  متعدد پیگیری و اجرا کرده ایم. موضوع TPM یا نت بهره ور فرا
فازهای اولیه آن در نواحی تولیدی فوالد مبارکه انجام  شده و موضوع 
CBM یا نت مبتنی بر وضعیت که از مهم ترین مباحث در تعمیر و 
نگهداری است از سال ها پیش در فوالد مبارکه آغاز و توسعه داده شده 
و تکنیک های آن به کار گرفته  شده است. این موضوع به عنوان یک 
نظام قوی در حوزه تعمیرات مطرح و در حال اجراست. صنعت نسل4 
که مباحث مختلفی نظیر نت راه دور یا استفاده از اینترنت اشیا در آن 
ح می شود در قالب پروژه های تحول دیجیتال در فوالد مبارکه  مطر
ح و در حال اجرا شدن است. به طورکلی تعمیر و نگهداری در  مطر
فوالد مبارکه و در کشور روند رو به بهبودی داشته و با تالشی که نواحی 
تولیدی و واحدهای خدماتی و پشتیبانی انجام می دهند توانسته ایم 

در این حوزه موفق باشیم.
چه پروژه هایی در دست اجرا دارید؟

استقرار نظام مدیریت دارایی های فیزیکی به منظور مدیریت هزینه 
چرخه عمر دارایی ها و صیانت از آن هاست که در فوالد مبارکه در 
حال پیاده سازی است. اولین پروژه ای که در این راستا انجام  شده، 
شناسایی تجهیزات مهم و کلیدی خطوط تولید و ردیابی آن ها در 
فرایندهای مختلف تعمیر و انبارداری بوده و چرخه عمر آن از زمان 
ورود تا زمان اسقاط رصد می شود که این پروژه در حال  توسعه است. 
در بحث تحول دیجیتال استفاده از تکنولوژی واقعیت افزوده در نت، 
پیاده سازی نت هوشمند و هوشمندسازی سیستم های تهویه مطبوع 
در دستور کار شرکت قرار دارد. همچنین بهینه سازی سطح ذخیره 
قطعات یدکی و ارتقای کیفیت مدارک فنی و دیتاشیت ها نیز ازجمله 

پروژه های مهم در دست اجرای این قسمت است.
تعمیرات  و  پیش بینی شده  تعمیرات  خصوص  در 

پیش بینی نشده توضیح دهید.
با توجه به روند روبه رشد نظام های نگهداری و تعمیرات در سال های 
گون، نظام نت پیشگیرانه مبتنی بر زمان در نسل دوم مطرح شده  گونا
است. این نظام در فوالد مبارکه از ابتدای راه اندازی پیاده سازی گردیده 
است. در این راستا تعمیرات فوالد مبارکه به صورت سالیانه و ماهیانه 
پیش بینی و بر این اساس برنامه بلندمدت و کوتاه مدت تدوین و اجرا 
می شود. درصد تعمیرات پیش بینی نشده به کل فعالیت های تعمیراتی 
8 درصد است که عدد بهینه کاوی شده آن 15 درصد است که نشانگر 
عملکرد مطلوب فوالد مبارکه در این حوزه است. مابقی فعالیت های 
تعمیراتی در قالب تعمیرات پیشگیرانه، پیش گویانه و اصالحی انجام 

می گیرد.
سخن آِخر؟

به طورکلی به روز نگه داشتن و آماده به کاری خطوط تولید با کمترین 
هزینه و ریسک و باالترین کیفیت از مهم ترین اهداف این حوزه است 
که در این راستا از تمامی واحدهایی که ما را در این امر یاری می نمایند، 

قدردانی می کنیم.

مدیر دفتر فنی نگهداری و تعمیرات شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد:

محسن کفیل
 مدیر دفتر فنی نگهداری و تعمیرات
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گان،  هرمز فوالد  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
مدیرعامل این شرکت در جلسه کمیته عالی تحول شرکت 
فوالد هرمزگان، تکمیل زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده در 
محصول را الزمه حضور در بازار رقابتی عنوان کرد و گفت: با 
توجه به دشوار شدن صادرات در سال های اخیر، نیاز است 
ح های توسعه ای را به سمت تولید محصوالت نوردی  که طر

هدایت کنیم. 
وی گسترش بازارهای داخلی و صادراتی را در گرو تولید محصوالت 
کفت: تولید  کیفیت محصوالت دانست و  نهایی فوالدی و 
محصوالت با ارزش افزوده باالتر در کنار حفظ و افزایش کیفیت 
محصوالت منجر به رضایت مشتریان و گسترش حضور در بازار 

خواهد شد.
کاهش بهای تمام شده را بر افزایش  معروفخانی همچنین 
رقابت پذیری و قدرت چانه زنی در بازارهای بین المللی ضروری 

دانست.
کمیته عالی تحول شرکت فوالد  گفتنی است دومین جلسه 
هرمزگان در سال 1401 به منظور بررسی گزارش خالصه نتایج 
ممیزی داخلی سال 1401، گزارش پیش بینی تقاضای بازار پنج 
سال آینده درخصوص اسلب در افق 1401 تا 1405 و گزارش پروژه 
بازیابی نظام پیشنهادات به صورت مجازی با حضور تمامی 
معاونت ها و عطااهلل معروفخانی، مدیرعامل شرکت فوالد 

هرمزگان برگزار شد.

تولید محصوالت نوردی

 لزوم حضور مؤثر در بازار

مدیرعامل فوالد هرمزگان مطرح کرد:

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی:

خبر  کوتاه

چین قباًل خریدار زغال سنگ استرالیا بود، اما یک جدال دیپلماتیک 
کتبر 2020 شد. پس  منجر به ممنوعیت غیررسمی واردات از استرالیا در ا
از این ممنوعیت، چین خرید از استرالیا را با اندونزی و روسیه جایگزین 
کرد. حال شنیده شده که چین ممکن است به زودی به ممنوعیت 
واردات زغال سنگ حرارتی و متالورژی استرالیا پایان دهد. تحریم 
زغال سنگ روسیه توسط اروپا نیز منجر به افزایش تقاضا برای زغال سنگ 
استرالیا می گردد.

ژاپن، یکی از بزرگ ترین خریداران گاز طبیعی مایع در جهان، برای تأمین 
ذخایر زمستان عجله دارد. این امر کمبود جهانی را تشدید کرده و قیمت 
سوخت فوق سرد را افزایش می دهد. گفته می شود چندین شرکت آب 
کرات با تأمین کنندگان را برای خرید  و برق ژاپنی در هفته گذشته مذا
محموله های مازاد زمستان تسریع کردند. اختالالت عرضه از روسیه، 
واردکنندگان را نگران کرده است که وقتی تقاضا در زمستان نیمکره 
شمالی افزایش یابد، گاز طبیعی کافی برای همه وجود نخواهد داشت.

 گــــــروه فـــــوالد مبــــــــارکه      

آیا چین خرید زغال سنگ استرالیا 
را از سر می گیرد؟

افزایش قیمت گاز در آسیا با عجله ژاپن برای تأمین 
ذخایر زمستانی

معاون بهره بـــرداری فـــوالد سنگان از دست یابی 
کارخــــانه  کنــــسانتره در  به رکورد تولیــــد ماهانه 
کنسانتره سازی این واحد صنعتی در مردادماه خبر 
کثر صنایع  داد و تصریح کرد: این رکورد در شرایطی به دست آمد که ا
کشور ازجمله فوالد سنگان با محدودیت شدید مصرف انرژی مواجه 

بوده اند.
سید علی شمسی نیا با اشاره به مشکالت و چالش های پیش روی صنعت 
فوالد کشور اظهار داشت: بزرگ ترین مانع و مشکل برای تولید در این 

شرکت، قطع برق و گاز در مقاطع مختلف سال است.
وی با بیان اینکه این محدودیت ها باعث از دست رفتن زمان زیادی در 
تولید می شود، تصریح کرد: عدم نفع ناشی از عدم تولید برای صنعت 

کشور در سال گذشته به 6 میلیارد دالر رسید.
وی اظهار امیدواری کرد با ورود شرکت های صنعتی در حوزه ساخت 
نیروگاه برق و تولید حدود 12 هزار مگاوات در سال های آینده و نیز 
گاز در  برنامه ریزی های دقیق و فنی برای مدیریت کمبود و قطعی 
زمستان، بتوان روند روبه رشد تولید در کارخانه هایی نظیر فوالد سنگان 
را افزایش داد تا به این ترتیب با افزایش میزان تولید و بهره وری شاهد رشد 

صنعت و اقتصاد کشور باشیم.

کارخانه  مدیر  سنگان،  فوالد  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
کنسانتره سازی سنگان نیز در همین زمینه اظهار کرد: در تابستان امسال 
علی رغم قطعی برق و تعطیلی کارخانه در مقاطع مختلف، این شرکت 
توانسته به سطح قابل قبولی از تولید برسد؛ به طوری که در طول این 
مدت با وجود آنکه در 60 درصد زمان از 5 ماه نخست سال با قطعی برق 

مواجه بود توانستیم 80 درصد برنامه تولید را محقق کنیم.
محمد گلی پور با بیان اینکه در مردادماه 33 درصد بیش از برنامه 
پیش بینی شده ماهانه تولید شده است، ادامه داد: با وجود قطعی برق 
ج شدن کارخانه در بسیاری از روزها، رکوردهای روزانه در  و از مدار خار
کارخانه کنسانتره سازی به ثبت می رسد تا جایی که در مرداد به رکورد 
تولید 17 هزار و 700 تن رسیدیم که بیشترین میزان تولید روزانه از زمان 
تأسیس است و این امر تا حدی کاهش تولید در روزهای قطعی برق را 
جبران می کند، هرچند این مسئله نمی تواند عدم تولید در روزهای 

تعطیلی را کامال جبران نماید.
و  برنامه ریزی  با  گفت:  برق  قطعی  چالش های  به  اشاره  با  وی 
حمایت هایی که از سوی شرکت صورت گرفته است، هدف گذاری تولید 
3.5 میلیون تن تا پایان سال برنامه ریزی شده است و با توکل به خدا و 

همت همکاران پرتالش این مهم طبق برنامه محقق می گردد.

گفتنی است شرکت فوالد سنگان خراسان، بزرگ ترین شرکت صنعتی 
کشور به شمار می آید و به عنوان یکی از بزرگ ترین  در شمال شرق 

تولیدکنندگان گندله سنگ آهن کشور مشغول به فعالیت است.
کارخانه گندله سازی شرکت فوالد سنگان در حال حاضر دارای ظرفیت 
تولید 5 میلیون تن است، اما در طرح توسعه این شرکت ظرفیت تولید 
گندله به 7.5 میلیون تن خواهد رسید. در حال حاضر فوالد سنگان 
حدود 10 درصد از گندله کشور را تولید می کند، اما یکی از پتانسیل های 
مهم این شرکت افتتاح کارخانه کنسانتره سازی بود که بخش مهمی از 

مواد اولیه موردنیاز تولید گندله شرکت را تأمین می نماید.
این کارخانه به ظرفیت 5 میلیون تن در سال 13۹۹ افتتاح شد و باید 
که پس از اعمال  آن را فرزند صنعت ایران در دوران تحریم نامید، چرا
مجدد تحریم های ظالمانه علیه صنعت فوالد کشور و قطع همکاری 
شرکت های خارجی در طراحی و ساخت این کارخانه، همت، تالش و 
دانش فنی مهندسان و مدیران جوان کشور باعث شد هیچ خللی در 
تأسیس و راه اندازی کارخانه به وجود نیاید. با وجود تمامی مشکالت 
ناشی از تحریم مانند تأمین قطعات، چالش های ناشی از قطع برق، 
این کارخانه در نخستین سال تولید خود توانست 1.5 میلیون تن 

کنسانتره تولید کند.

تولید ماهانه کنسانتره در فوالد سنگان به ۱7 هزار و 700  تن رسید

فوالد هرمزگان نماد بنگاه اقتصادِی پایبند 

به مسئولیت های اجتماعی است

عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای 
کید بر اینکه ورزش استان هرمزگان باید به جایگاه  اسالمی با تأ
واقعی خود برسد، گفت: همه صنایع هرمزگان باید پای کار 
آیند تا ظرفیت های ورزشی استان مورد حمایت قرار گیرد و 

شکوفا شود.
احمد مرادی، روز چهارشنبه 26 مردادماه، در مراسم استقبال 
از تیم شش نفره فوالد هرمزگان، قهرمان مسابقات جهانی  
فوتبال شرکت های کارگری در کشور روسیه، اظهار کرد: از طرف 
همه مردم هرمزگان این قهرمانی بی نظیر را که افتخاری بزرگ 
و به یادماندنی برای استان و کشور است، به همه اعضای تیم 

فوالد هرمزگان و مردم خونگرم استان تبریک عرض می کنم.
وی افزود: اعضای تیم فوتبال فوالد هرمزگان نشان دادند که 
گر مورد توجه قرار گیرند،  توانایی های بسیار زیادی دارند و ا
دستاوردهای قابل توجهی خواهند داشت. دستاوردهای 
تیم فوالد هرمزگان نمونه بارزی از توجه صنعت به ورزش و 

ورزشکاران است.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس تصریح کرد: از مجموعه 
شرکت فوالد هرمزگان که این ظرفیت را شناسایی و از آن حمایت 
کردند، قدردانی می کنم. به واقع از زمان حضور آقای معروفخانی 
در رأس مجموعه فوالد هرمزگان شاهد اتفاقات بزرگی در ورزش 
که  و ایفای مسئولیت های اجتماعی در هرمزگان هستیم 
قابل تقدیر است. ضمن اینکه حمایت های استاندار هرمزگان از 

ظرفیت های ورزشی استان نیز قابل توجه و تقدیر است.
مرادی با بیان اینکه هیچ کدام از ورزشکاران و ظرفیت های 
ورزشی ما در رشته های مختلف نباید نادیده گرفته شود، عنوان 
کرد: به این منظور همه صنایع باید پای کار آیند و کمک کنند تا 

ظرفیت های ورزشی استان هرمزگان شکوفا شوند.
عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسالمی 
خاطرنشان کرد: استاندار هرمزگان، نمایندگان و همه مسئولین 
پیگیر جلب حمایت همه صنایع استان هرمزگان از ورزش این 
استان هستند و امیدواریم ورزش هرمزگان به زودی به جایگاهی 

که شایسته است برسد.

انجام تعمیرات اساسی
یکی فوالد هرمزگان  ترانسفورماتورهای کوره قوس الکتر

برگزاری مانور امداد و نجات 
در شرکت فوالد امیرکبیر کاشان

گفت:  گان  معاون بهره برداری شرکت فوالد هرمز
تعمیرات اساسی تپ چنجر دو عدد ترانسفورماتور 
کوره به ظرفیت 1۲۰ مگاولت آمپر در بخش فوالدسازی 

با موفقیت انجام شد.
سید اصغر مدنی در گفت وگو با خبرنگار روابط عمومی فوالد هرمزگان، 
در خصوص تعمیرات صورت گرفته روی دو ترانسفورماتور کوره های 
قوس الکتریکی این شرکت بیان کرد: در گرمای مردادماه و هم زمان با 
محدودیت های برق اعمال شده بر صنایع فوالدی، برای نخستین بار 
تعمیرات اساسی تپ چنجر ترانسفورماتورهای کوره قوس الکتریکی 
شرکت فوالد هرمزگان شامل تعمیرات اساسی سلکتور سوئیچ و دایورتر 

طبق برنامه ریزی های صورت گرفته انجام شد.
وی با بیان اینکه این ترانسفورماتورها توسط یکی از شرکت های اروپایی 
تولید شده و در بخش فوالدسازی فوالد هرمزگان در حال استفاده 
است، ادامه داد: با توجه به کارکرد ترانسفورماتور و فرارسیدن زمان انجام 

تعمیرات پیشگیرانه، به منظور افزایش قابلیت اطمینان بهره برداری و 
کاهش ریسک تعمیرات، عملیات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه بر روی 

سلکتور و دایورتر ترانسفورماتورهای کوره قوس انجام شد.
کید بر اینکه تعمیرات  معاون بهره برداری شرکت فوالد هرمزگان با تأ
انجام شده توسط کارکنان واحد انرژی و سیاالت شرکت فوالد هرمزگان و با 
همکاری یکی از شرکت های داخلی صورت گرفته است، ادامه داد: پس از 
انجام عملیات تعمیر و بازسازی و سیرکوالسیون روغن و انجام تست های 
موردنیاز و همچنین اطمینان از صحت عملکرد، ترانسفورماتورها مجددا 

به چرخه تولید بازگشتند.
مدنی ادامه داد: با توجه به شرایط خاص ترانسفورماتورهای کوره، تهیه و 
اجرای یک برنامه جامع نگهداری و تعمیرات با رعایت الزامات و جمع آوری 
داده های مختلف ترانسفورماتور در بازه های زمانی مشخص، با هدف 

پیشگیری از ایجاد آسیب به تجهیز، دارای اهمیت فراوانی است.
کید کرد: ویژگی بارز ترانسفورماتورهای کوره، جریان های بسیار  وی تأ

باال در سمت فشار ضعیف، دوره بارگیری خاص آن ها و قرار گرفتن 
در معرض تنش های مکانیکی و حرارتی شدید است. ضمن اینکه 
در ترانسفورماتور جهت تنظیم ولتاژ از تپ چنجر استفاده می شود. 
گرمای تولیدی باال در ترانسفورماتورهای کوره،  همچنین به دلیل 
معموال سیستم خنک کنندگی با آب مورد استفاده قرار می گیرد. عالوه 
بر این، ترانسفورماتورهای تغذیه کوره قوس الکتریکی که جزو اصلی ترین 
تجهیزات در بخش تولید فوالد به شمار می روند، دارای جریان باال در 
ثانویه خود هستند و در معرض تنش های مکانیکی و حرارتی شدید 

قرار دارند.
به گفته معاون بهره برداری فوالد هرمزگان، ترانسفورماتورها در شبکه 
برق جزو مهم ترین و باارزش ترین تجهیزات محسوب می شوند و با توجه 
به این امر، تعمیر و نگهداری از این تجهیز ازجمله اقدامات مهم و کلیدی 
به شمار می رود که می تواند باعث کاهش آسیب و پیشگیری از بروز توقف 

در خط تولید شود.

کنش  مانور امداد و نجـات براسـاس روش اجرایی وا
در شـرایط اضطـراری در خط بازیافت اسـید شـرکت 

فوالد امیرکبیر کاشـان برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی این شـرکت، مانـور یادشـده بـا هـدف ارزیابی 
عملکـرد نفـرات کلیـدی و تیم هـای عمل کننـده در بحـران، آمـوزش 
گرفـت: 1- آمـوزش  ح صـورت  کارکنـان بـه ایـن شـر و یـادآوری سـایر 
روش هـای فـرار اضطـراری و مسـیرهای فـرار؛ 2- آمـوزش تخلیـه 
اضطـراری؛ 3- آموزش هـای مربوط بـه شناسـایی آژیرهای اضطـراری؛ 
4- آمـوزش مربـوط بـه طریقـه اطالع رسـانی حـوادث توسـط کارکنـان؛ 

ج کـردن واحـد از سـرویس؛ 6- پتانسـیل های وقـوع  5- رویه هـای خـار
وضعیت اضطراری؛ 7- مشـخص کردن اسامی و سمت های سازمانی 
ح هـای عملیاتـی  کـه بایـد در کمیتـه بحـران حضـور یابنـد؛ 8- تهیـه طر
برای مقابله؛ ۹- جمع آوری اطالعات اضطراری موردنیاز )شامل عوامل 
بحران سـاز، پتانسـیل های پاسـخگویی و...(؛ 10- تهیـه و بـه روزآوری 
کارکنـان  کـردن تعـداد  نقشـه های اضطـراری سـایت؛ 11- مشـخص 
حاضـر در محـل حادثـه؛ 12- تعریـف ارتباطـات درون و برون سـازمانی؛ 
13- مشخص کردن سخنگوی سازمان در مواقع بحران؛ 14- مشخص 

کـردن محـل مرکـز فرماندهـی عملیـات.

معاون بهره برداری شرکت فوالد هرمزگان خبر داد:

در تابسـتان امسـال علی رغـم قطعـی بـرق و 
تعطیلـی کارخانـه در مقاطـع مختلـف، ایـن 
شـرکت توانسـته بـه سـطح قابـل قبولـی از 
تولید برسـد؛ به طوری کـه در طـول این مدت 
بـا وجـود آنکـه در 60 درصـد زمـان از ۵ مـاه 
نخسـت سـال بـا قطعـی بـرق مواجـه بـود 
توانسـتیم 80 درصـد برنامـه تولیـد را محقـق 

کنیـم

ترانسفورماتورها در شبکه برق جزو مهم ترین 
و باارزش ترین تجهیزات محسوب می شوند 
و با توجه بـه این امر، تعمیر و نگهـداری از این 
تجهیـز ازجملـه اقدامـات مهـم و کلیـدی بـه 
شـمار مـی رود کـه می توانـد باعـث کاهـش 
آسـیب و پیشـگیری از بـروز توقـف در خـط 

تولیـد شـود
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       بـــــــــــــــازار

تحریم غول فوالدی روسیه توسط آمریکا

خبــــــــــــــــر       

مجموعـه مقـررات ارزی منطبـق بـا تغییـرات فراینـد 
تجارت خارجی در ۷  بخش، پس از 1۰ سـال، بازنگری و ابالغ 

شد. 
بانـک مرکـزی اعـالم کـرد کـه مجموعـه مقـررات ارزی منطبـق 
بـا تغییـرات فرآینـد تجـارت خارجـی در 7  بخـش، بازنگـری، 
اصـالح و ابـالغ شـد و روی پایـگاه اطالع رسـانی بانـک مرکـزی در 
دسـترس عمـوم قـرار گرفـت. بـا توجـه بـه تغییـرات گسـترده در 
فرآینـد تجـارت خارجـی طـی سـال های اخیـر و بـا هـدف ایجـاد 
تقـارن اطالعاتی بیـن ذی نفعان بانک هـا و مؤسسـات اعتباری 
غیربانکی، فعاالن و کارشناسـان اقتصادی، وکال و کارشناسـان 
رسـمی دادگسـتری، مجموعـه مقـررات ارزی در قالـب 7  بخـش 
تحـت عناویـن »واردات کاال و خدمـت«، »حمل ونقـل، بیمـه 
و بازرسـی کاالهـای وارداتـی«، »خدمـات ارزی و سـایر مبادالت 
ارزی بین المللی«، »تسهیالت ارزی و ضمانت نامه های ارزی«، 
»دسـتورالعمل تأمین مابه التفاوت ریالی نرخ ارز پرداخت های 
تعهدات ارزی«، »عملیات ارزی شـعب و واحدهای بانک های 
مناطـق آزاد تجاری-صنعتـی و ویـژه اقتصـادی و شـعب و 
ج از کشـور« و »نحوه رسـیدگی  واحدهای بانک های ایرانی خار
به تعهدات ارزی ناشی از واردات کاال و خدمت« پس از دریافت 
نظـرات بانک هـا و صاحب نظـران اقتصـادی و طـی جلسـات 
متعـدد بازنگـری، اصـالح و تکمیـل و به منظـور اجـرا بـه شـبکه 

بانکـی کشـور ابـالغ شـده اسـت. 
مجموعه یادشـده پـس از 10 سـال بـا هـدف فراهم کـردن امکان 
دسترسـی و سـهولت در بهره منـدی بـرای تمـام ذی نفعـان 
دسـتگاه ها، فعاالن اقتصادی، نهادهای نظارتـی و قضایی، در 
قسـمت »مقـررات ارزی« در پایـگاه اطالع رسـانی ایـن بانـک در 

دسـترس عمـوم قـرار گرفتـه اسـت.
     منبع: دنیای اقتصاد

آمریکا رسما شرکت فوالدسازی  ام ام ک روسیه و مدیریت آن ویکتور 
کرد. این  راشنیکوف را به فهرست نهادهای تحریم شده خود اضافه 
کنش به تهاجم روسیه به  اقدام یکی دیگر از اقدامات تنبیهی در وا
که تحریم های فوالدی  اوکراین در ماه فوریه بوده است، به این امید 
فشار اقتصادی بیشتری را متوجه روسیه نماید. ظاهرا راشنیکوف 
کانادا، اتحادیه اروپا، سوئیس و بریتانیا نیز تحریم  از سوی استرالیا، 
شده است.

خبر کوتاه

کاهش 3۴ درصدی صادرات فوالد هند

صادرات فوالد هند در سه ماهه نخست سال مالی 23-2022 )آوریل 
تا ژوئن 2022( 34 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش 
یافته و به 3.78 میلیون تن رسیده است. تعرفه ۱۵ درصدی صادرات 
فوالد که از 22 ماه می توسط دولت هند اعمال شده و همچنین 
کاهش واردات ویتنام و کاهش تقاضای این کشور و کاهش 
فعالیت های اقتصادی در کشورهای واردکننده فوالد، دالیل اصلی 
کاهش شدید صادرات فوالد هند بوده است.

مقررات ارزی اصالح شد

سهام

5 , 5 0 0

5 , 65 0

5 , 60 0

5 , 5 1 0

5 , 5 0 0

5 , 8 5 0

5 , 8 5 0

5 , 75 0

5 , 7 30

5 , 65 0

4.7 1

0.6 9

1 .2 2

1 .2 3

0.7 1

1 4 9

62

70

54

7 6

5 , 78 0

5 , 7 4 0

5 , 670

5 , 60 0

5 , 560

2 60

4 0

70

70

4 0

ین کمتر
روز یخ تار

ین بیشتر

یال( قیمت  )ر

>>>>>>        جدول معامالت ســهام شــرکت فوالد مبارکه       <<<<<<

تغییرپایانی

 تغییر
)درصد(

 حجم معامله
)میلیون سهم(

1401/03/22

1401/03/23

1401/03/24

1401/03/25

1401/03/26

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

5.45 0
5. 5 0 0

5. 5 5 0
5.60 0

5.65 0
5.70 0

5.75 0
5. 8 0 0

5.670

5.7 4 0
5.78 0

5.6 0 0
5. 56 0

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

یال(       <<<<<< >>>>>>       نمــــــــــودار تغییــــــر قیمــــت  سهـــــام  )ر

تقویم رویدادهای گروه فوالد مبارکه را که ورق بزنیم   
گرم روزشمار ایام تابستان به 1 شهریورماه  در گرما
می رسیم: »سالروز الحاق شرکت فوالد امیرکبیر کاشان 
به گروه فوالد مبارکه«. رویدادی خجسته که پس از الحاق شرکت هایی 
همچون مجتمع فوالد سبا، ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، 
گان نشان داد که  فوالد سفیددشت، فوالد سنگان و فوالد هرمز
سرمایه گذاری های هدفمند فوالد مبارکه و همکاری های این شرکت 
با سیاست های کالن صنعت فوالد کشور یکی پس از دیگری به بار 

نشسته است.
شرکت فوالد امیرکبیر کاشان تحت نام شرکت صنایع گالوانیزه فجر سپاهان 
در اسفندماه 1374 با هدف تولید ورق گالوانیزه به روش غوطه وری گرم 
مداوم تأسیس شد و در سال 137۹ به بهره برداری رسید. این شرکت در 
شهریورماه سال 13۹1 به گروه فوالد مبارکه پیوست که در حال حاضر 

سهام دار عمده این شرکت با 53 درصد سهام است. 
شرکت فوالد امیرکبیر کاشان دارای زیرساخت ها و ظرفیت های الزم 
ازجمله پست برق 63/20 کیلوولت، ایستگاه گاز و منابع آب موردنیاز، قرار 
گرفتن در مرکز ایران و موقعیت جغرافیایی و لجستیکی مناسب، دسترسی 
آسان به جاده ریلی و ترانزیتی  و امکان تولید محصوالت متنوع است. این 
شرکت قطب محصوالت پوشش دار در منطقه مرکزی ایران محسوب 
می شود و احداث خطوط جدید نورد سرد و گالوانیزه از طرح های توسعه 
این شرکت در چارچوب استراتژی های کلی شرکت فوالد مبارکه به عنوان 

شرکت مادر به شمار می آید.
این شرکت با چشم انداِز قرار گرفتن در زمره یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان 
محصوالت فوالدی سرد و پوشش دار در کشور،  با کسب 20 درصد از سهم 
تولید داخلی و حضور پایدار در بازارهای صادراتی هدف، مفتخر است که 
به عنوان اولین تولیدکننده ورق گالوانیزه گرم در ایران فعالیت می کند و 
کنون به عنوان یک برند خاص شناخته می شود. برای دست یابی به  ا
این موفقیت، سرمایه گذاری ها، حمایت ها و تالش های بسیار زیادی در 

زمینه های نرم افزاری و سخت افزاری، تفکر سیستمی و آموزشی شده 
است.

واحد اسیدشویی با ظرفیت 300 هزار تن، نورد سرد رفت و برگشتی با 
ظرفیت 250 هزار تن، آنیل با ظرفیت 150 هزار تن، گالوانیزه با ظرفیت 140 
هزار تن و خط برش عرضی و فرم دهی ورق با ظرفیت 40 هزار تن در سال 

مهم ترین خطوط تولیدی این شرکت را تشکیل می دهد.
شرکت فوالد امیرکبیر کاشان در دوران فعالیت خود، دسـتاوردهای 
بزرگـی در مسـیر پیشـرفت و توسـعه ازجمله پیوستن به شبکه ریلی کشور 
و جابه جایی ریلی محصوالت این شرکت و نیز ایجاد گمرک اختصاصی 
داشته است. همچنین بـا عـزم راسـخ مدیریت و کارکنان این مجموعه و در 
راسـتای اهداف و چشم انداز شرکت، مبلغ 8.201.820 میلیون ریال سود 

خالص در سال 1400 محقق شده است.
خوشبختانه علی رغم بحران شیوع کرونا و قطعی برق در تابستان، با همت 
کارکنان و مدیران شرکت، شاهد ثبت رکوردهای تولیدروزانه، ماهانه و 
ساالنه در واحدهای مختلف در سال 1400 بودیم؛ به طوری که در خطوط 
اسیدشویی 2 درصد، نورد سرد 3.14 درصد و گالوانیزه 4.40 درصد رشد 

نسبت به سال گذشته محقق شد.
در حوزه بومی سازی و مسئولیت های اجتماعی نیز با افتخار باید اعالم کرد 
که بخش عمده ای از تکنولوژی و قطعات موردنیاز شرکت بومی سازی شده 
است؛ به گونه ای که در سال 1400 با بومی سازی 46 قطعه بالغ بر 252 هزار 
دالر صرفه جویی ارزی به عمل آمده است. ضمن اینکه در راستای تفکر 
سهام دار عمده شرکت، یعنی فوالد مبارکه، با تمام توان تالش شده در 
حوزه مسئولیت اجتماعی، به خصوص در دوره کرونا، عملکرد درخشانی 

در این شرکت ثبت شود.
کسب تندیس سیمین صنعت سبز ملی، تندیس واحد نمونه ملی   
استاندارد، تندیس واحد تولیدی نمونه در سطح استان، گواهینامه 
انرژی مصرف  استاندارد  اساس  بر  انرژی  مصرف  معیار   انطباق 
 ISIRI 9653، گواهینامه تأیید صالحیت آزمایشگاه بر اساس استاندارد 

ISO/IEC17025:2017    از   NACI، تندیس زرین رضایتمندی مشتری، 
نشان توانمندی دوستاره در مدیریت فناوری و نوآوری و نشان عالی 
پنج ستاره مسئولیت اجتماعی، بخشی از دستاوردهای شرکت امیرکبیر 
کاشان است که در گنجینه افتخارات سال 1400 این شرکت ثبت شده 

است.
ح های توسعه این شرکت در دو فاز تعریف شده  شایان ذکر است طر
است. در فاز اول، احداث خط تولید نورد به ظرفیت 300 هزار تن، 
احداث خط تولید اسیدشویی به ظرفیت 500 هزار تن، احداث 
کارگاه سنگ زنی و در فاز دوم طر ح توسعه خط 2 گالوانیزه مهم ترین 
طرح های توسعه این شرکت را تشکیل می دهد. اهداف اجرای پروژه 
ح توسعه شامل موارد متعددی است، ازجمله تأمین مواد اولیه  طر
ورق فول هارد خط گالوانیزه 2 فوالد امیرکبیر کاشان و شرکت های 
گالوانیزه کشور، افزایش ظرفیت تولید ورق سرد فول هارد در شرکت 
فوالد امیرکبیر کاشان و کشور، تولید ورق سرد با ضخامت های پایین و 
ایجاد ارزش افزوده، تأمین نیاز مواد اولیه کارخانجات، صنایع تکمیلی، 
صنایع ساختمان، خودرو و به خصوص کارخانجات لوازم خانگی، 
بهبود کیفیت ورق های اسیدشویی شده  در شرکت و امکان افزایش 
کنون اقدامات مؤثری  صادرات به کشورهای همسایه. خوشبختانه تا
ح ها صورت گرفته و سایر اقدامات همچنان با قوت  برای پیشبرد طر

در حال انجام است.
در پایان شایسته است ضمن قدردانی از حمایت ها و پشتیبانی های 
فنی و بازرگانی به خصوص تأمین به موقع مواد اولیه از سوی شرکت 
فوالد مبارکه و مدیریت و همکاران شرکت فوالد امیرکبیر کاشان، 
گروه فوالد مبارکه را  فرارسیدن سالروز پیوستن این شرکت به 
کاشان،  به یکایـک اعضای خانواده بزرگ شـرکت فوالد امیرکبیر 
سهام داران و همه ذی نفعان شرکت صمیمانـه تبریـک عرض نماییم. 
امید آنکه در ادامه نیز شاهد کسب موفقیت های روزافزون در این 

شرکت باشیم.

یم بیاموز

گی هـای  برونگرایـی و درونگرایـی هرکـدام دارای ویژ
گی های  مثبت و منفـی خاصی اسـت. در این شـماره بـه ویژ
گی هـا در معامله گـری و بـازار  افـراد درونگـرا و تأثیـر ایـن ویژ

می پردازیم.
آدم هـای درونگـرا نقطـه مقابـل آدم هـای برونگـرا هسـتند. 
رفتارایـن اشـخاص معمـوال  آرام و حساب شـده اسـت. کمتـر 
حرف می زننـد و معموال تودار هسـتند. اول فکـر می کنند و بعد 
حـرف می زننـد. شـمرده و آرام صحبـت می کننـد. هـر بـار فقـط 

روی یـک پـروژه کار می کننـد و ایـن نکتـه مهمـی اسـت.
این افـراد دوسـت دارنـد وقتشـان را در تنهایـی بگذراننـد و این 
امـر بـرای یـک معامله گـر خیلـی خـوب اسـت کـه زمانـی را بـرای 

خـودش داشـته باشـد و بتوانـد بـا تمرکـز معاملـه کنـد.
افـراد درونگرا محتاط تـر و مرددترنـد.  این محتاط تـر بودن یک 
وجه مثبـت و یـک وجـه منفـی دارد: نکته مثبـت این اسـت که 
گر این افـراد بخواهند وارد پوزیشـنی شـوند، عجله نمی کنند،  ا
بـه پوزیشـن دقـت می کننـد و کمتـر وارد پوزیشـن هـای اشـتباه 
می شـوند. نکتـه منفی نیـز ایـن اسـت کـه افـراد درونگـرا ممکن 
اسـت آن قدر احتیاط کنند و صبر به خرج دهند که پوزیشن از 

بین بـرود و ایـن امـر بـرای معامله گری خوب نیسـت.
نکتـه منفـی دیگـر دربـاره درونگراهـا ایـن اسـت کـه ویژگی هـای 
روانـی ایـن افـراد باعـث می شـود روی سیسـتم های اشـتباه 
بمانند. همچنین عالقه شـان به تنها کار کردن باعث می شود 
کارشـان تیمـی نباشـد. یـک تیـم خـوب می توانـد فـرد را از نظـر 
روانـی حمایت کنـد، امـا در تنهایـی ممکن اسـت فرد شـروع به 
خودخوری کند و نتواند کار خود را به خوبی ادامه دهد. تیمی 
کار کردن یک نکته مثبت اسـت که افـراد درونگرا نبایـد مزایای 

آن را از یـاد ببرنـد.

 خصوصیات تیپ های مختلف

 در معامله گری درونگرا

سرمایه گذاری در شرکت فوالد امیرکبیر کاشان؛ اقدامی موفق و سودمند از سوی فوالد مبارکه

شـــرکت فـــوالد امیرکبیـــر کاشـــان در دوران 
فعالیـــت خـــود، دســــتاوردهای بزرگــــی در 
مسـیر پیشــــرفت و توســــعه ازجمله پیوستن 
بـــه شـــبکه ریلـــی کشـــور و جابه جایـــی ریلـــی 
محصـــوالت ایـــن شـــرکت و نیـــز ایجـــاد گمرک 
اختصاصی داشته است. همچنین بــــا عـزم 
راســــخ مدیریـــت و کارکنـــان ایـــن مجموعـــه و 
در راســــتای اهـــداف و چشـــم انداز شـــرکت، 
مبلـــغ 8.201.820 میلیـــون ریـــال ســـود 
ــده اســـت ــق شـ ــال 1400 محقـ خالـــص در سـ

در نشست رئیس هیئت عامل سازمان ایمیدرو با راهبران شرکت های تابعه این سازمان:

تشریح واگذاری شرکت های معدنی دولتی به راهبران به جای خصوصی سازی
در نشست رئیس هیئت عامل سازمان ایمیدرو با 
راهبران شرکت های تابعه این سازمان ضمن تشریح 
گذاری شرکت های معدنی دولتی به راهبران به جای  وا
خصوصی سازی، مشکالت و درخواست های راهبران از مسئوالن 

این حوزه مطرح شد.
گذاری شرکت های معدنی دولتی به راهبران جزئیات نحوه وا

به گزارش صنایع، وجیه اهلل جعفری در نشست با راهبران شرکت های تابعه 
گذاری شرکت های زیرمجموعه ایمیدرو به  ایمیدرو، اظهار کرد: روش وا

راهبر طبق ماده 35 قانون معادن بوده و در قالب سرمایه گذاری بلندمدت 
تعریف  شده است. روش اجرا به این صورت بود که به جای اینکه فروش و 
تملک شرکت توسط سازمان خصوصی سازی، از طریق مزایده در اختیار 
سرمایه گذاران قرار گیرد و شرکت برنده مبالغی به دولت پرداخت کند. 
در روش قراردادی راهبری، تالش شده هم قانون، هم فرایند قانونی در 

گذاری و هم توسعه آن لحاظ شود. وا
گذاری شرکت ها به راهبر  رئیس هیئت عامل ایمیدرو با بیان اینکه روش وا
در ابتدا با اشکاالتی همراه بود، افزود: این روش به مرور تکمیل شد، البته 

برخی نواقص ازجمله صدور مجوز وجود دارد که در قالب پیشنهادهایی 
دستورالعمل  در  تا  شده  ارائه   تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  به 
سرمایه گذاری لحاظ شود و به عنوان یکی از روش های شناخته شده در 
گذاری های وزارتخانه قرار گیرد. این نوع قراردادها بین دولت و  فرایند وا
سرمایه گذار منعقد شده و اعتقاد ما بر این است که سرمایه گذار در طول 
دوره قرارداد، دغدغه و مانعی برای توسعه نداشته باشد. در این روش 
سرمایه گذاران ورودیافته، توانمند بوده اند و بسیار کم پیش آمده که اقدام 

به خلع ید سرمایه گذار یا لغو قرارداد کنیم.

اطالعیه

 به اطالع می رساند نوبت دوم مجمع عمومی ساالنه کانون صنفی بازنشستگان شرکت فوالد مبارکه در تاریخ 1401/06/24 در 
ساختمان نگین نقش جهان واقع در سپاهانشهر از ساعت ۹ تا 11 صبح برگزار می گردد.

رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان فوالد مبارکه

برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی ساالنه
 کانون صنفی بازنشستگان شرکت فوالد مبارکه
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 صنعت فوالد در جهان برای تأمین تقاضای فزاینده خود )تقریبا 1۷5۲ 
میلیون تن برای سال ۲۰۲۰( به منابع سوخت فسیلی مانند زغال سنگ و 
کک )تقریبا ۷۰درصد کل انرژی موردنیاز( متکی است که تأثیر زیادی بر 
کسید کربن در جهان از طریق  محیط زیست دارد. تقریبا ۲۷ درصد از انتشار گاز دی ا

صنایع تولید فوالد است. 
تخلیه سریع منابع طبیعی، افزایش زیاد هزینه ها و تشدید مقررات زیست محیطی در تولید گاز 
CO2، صنعت فوالدسازی را مجبور می کند تا به دنبال یک راه حل جدید برای مقابله با این 
مشکل و کاهش اثر کربن آن ها در محیط زیست باشد. انرژی موردنیاز در کوره قوس الکتریکی 
عمدتا توسط زغال سنگ، برق و سایر منابع کربنی تأمین می شود. محققان برای یافتن منابع 
جایگزین کربن، به دنبال کاهش مصرف این منابع انرژی و همچنین کاهش انتشار کربن 
مربوط به فوالدسازی هستند. یکی از این جایگزین ها، مواد زائد پالستیکی است که اخیرا بسیار 
مورد توجه محققان قرار گرفته است. با توجه به ماهیت زنجیره های پلیمری، این مواد 
می توانند در اثر قرار گرفتن در معرض حرارت و فشار کنترل شده، بدون استفاده از کاتالیزور، به 
زنجیره های کربنی ساده تری تجزیه شوند. این یک فرایند بازیافت شیمیایی به نام پیرولیز 
است که باعث تسهیل تبدیل مواد زائد پالستیکی به مولکول های کوچک تر تحت یک اتمسفر 
خنثی می شود. این فرایند باعث افزایش تشکیل گازهایی مانند CH4 و CO درنتیجه فرایند 
کنش های اساسی در تولید  احتراق می شود. شایان ذکر است این گازها از عوامل مهم در وا

فوالد هستند.
در میان منابع کربنی جایگزین به صورت پالستیک، پلی اتیلن و پلی پروپیلن بیشترین کارایی 
و بازدهی را از خود نشان داده اند. این مواد بعد از جمع آوری باید به ذرات ریز تبدیل شده و 
گلومراسیون به ماده مورد نظر کربنی برای صنایع  نهایتا  ذوب شوند تا با انجام فرایندهای آ

تولید فوالد تبدیل شوند.

یک تحقیق که اخیرا انجام گرفته نشان داده است که مواد زائد پالستیکی بازیافت شده، بازده 
کسید کربن داشته  بسیار مناسبی حتی در مقایسه با زغال پودر شده در میزان احتراق گاز دی ا
است. در سال 2010 برای اولین بار در شرکت تولید فوالد نیپون، مواد زائد پالستیکی به همراه 
کک از طریق سیستم تزریق وارد کوره کک شد و محصول تولیدی بالغ بر 70 درصد کربن داشت. 
این فرایند باعث کاهش مصرف انرژی و هزینه ها در این شرکت تولید فوالد شد. شکل زیر درصد 

تبدیل مواد زائد پالستیکی پس از انجام فرایند پیرولیز به مواد دیگر و کاربردهای آن ها را نشان 
می دهد.

 

درصد تبدیل مواد زائد پالستیکی پس از انجام فرایند پیرولیز 
به مواد دیگر و کاربردهای آن ها

 اخیرا محققان دیگر تالش کردند منابع تجدیدپذیر مانند پوسته نارگیل، ضایعات چوب و 
جنگل، زغال چوب یا حتی باقی مانده قهوه را به عنوان حامل کربن در تولید فوالد استفاده 
کنند. با استفاده از انرژی زیستی و مواد زائد، تولید بیوکربن را با تقلید از فرایند فتوسنتز معرفی 
کردند. انرژی حاصل از خورشید به توده زیستی تبدیل شده و گزارش شده است که استفاده 
از حامل های زیستی از سه روش ممکن می تواند تولید شود: الف- انجام فرایند توسط 
کتری ها )بیولوژیکی(؛ ب-فرایند فیزیکی )روغن ذرت فشرده(؛ ج- فرایند گرمایی )زیست  با
توده(. با این حال، محققان در آزمایش های خود موفق به تولید آن در مقیاس بزرگ نشدند، 
کنش های کاهش تولید نمی شود که منجر  زیرا مقدار کافی کربن تجمع یافته برای تولید با وا

به کاهش تشکیل CO شود.
تزریق پالستیک های زائد مانند PE و PE با چگالی باال تا حدی جایگزین برخی از منابع مرسوم 
کربن مرتبط در تولید فوالد می شود. استفاده از بریکت ساخته شده با مخلوط برخی از این مواد 
زائد به عنوان بار شارژ و تزریق، یکی از اصلی ترین روش ها برای مقابله با انرژی مورد نیاز در مسیر 
که می توان با استفاده از این  فرایند EAF است. عالوه بر این، نشان داده شده است 
جایگزین ها، انتشار گاز CO2 را کاهش داد و تولید زباله های پالستیکی و انتشار گازهای 

گلخانه ای را به طرز چشمگیری کاهش داد.

 علم و فناوری       

یت دانش مدیر

افزایش طوفان های خورشیدی برای ماهواره ها
 دردسرساز خواهد شد

حافظه عضالنی چیست؟

کارشناسان می گویند با نزدیک تر شدن به اوج چرخه های خورشیدی، 
کار می اندازد.  تعداد طوفان ها بیشتر می شود و بسیاری از ماهواره ها را از 
قــرار  خورشید  یــازده ســالــه  چرخه  از  ســال  سومین  در  کــه  شرایطی  در 
به  می کنند،  فعالیت  زمین  پایینی  مــدار  در  که  ماهواره هایی  داریـــم، 
خاطر طوفان های خورشیدی با مشکالت زیادی روبه رو شده اند. البته 
دانشمندان می گویند بدترین حالت ممکن هنوز از راه نرسیده و به نظر 
می رسد این چرخه قوی تر از پیش بینی ها بوده است.

که به بدن اجازه می دهد مهارت های  حافظه عضالنی فرایندی است 
که فرد در حال انجام عمل  حرکتی خاصی را به خاطر بسپارد. هنگامی 
از مغز خود فعال می کند و  را در قسمت هایی  خاصی است، نورون ها 
که برای انجام آن عمل از مسیر  سیستم عصبی خود را به ماهیچه هایی 
عصبی جدیدی استفاده می کنند، متصل می کند. به این ترتیب حافظه 
را  خود  حرکت  می کند  کمک  آن ها  به  که  می شود  ایجاد  ماهیچه ای 
گاه انجام دهند. ناخودآ

همسویی منابع انسانی
 با مدیریت دانش

در این مطلب به بررسی همسویی منابع انسانی با 
مدیریت دانش می پردازیم.

شرکت هایی که شیوه های مدیریت منابع انسانی خود را با 
استراتژی مدیریت دانش مختص خودشان هماهنگ می کنند، 
می توانند در ایجاد مزیت رقابتی پایدار موفق تر باشند. با توجه به 
اهمیت روزافزون کار دانشی و کارکنان دانشی، سازمان ها نیازمند 
شیوه ها و سیاست های نوآورانه مدیریت منابع انسانی هستند. 
کاردانشی در مقایسه با شیوه های سنتی کار، دامنه وسیع تری 
دارد.به نظر می رسد که دانش کاران سازمان از تجربه و تخصص 
باالیی برخوردارند و انگیزه آن ها عمدتا عواملی مانند رشد 
شخصی و شناخت همتایان خود است. بنابراین، آن ها معموال 
به میزان زیادی استقالل و انعطاف پذیری شغلی، و برای انگیزه 

گرفتن، به سیستم های تشویقی متفاوتی نیاز دارند.
کارکنان  کار و  شیوه های مدیریت منابع انسانی متناسب با 
دانشی، شامل طراحی شغلی نوآورانه و سیستم های پاداش دهی 
و انگیزشی مناسب است. یکی از مطالعات انجام شده در این 
زمینه، اصول جدیدی را در طراحی کار ارائه می دهد. در این 
مطالعه، تأثیر سیستم های مختلف پاداش را بر انگیزش، جذب و 
حفظ کارکنان دانشی بررسی می شود. این مطالعه با مقایسه 
سیستم های پرداخت بر اساس کارکرد و مسئولیت های شغلی، 
عملکرد و موفقیت های فرد و مهارت ها و شایستگی های شخص، 

معتقد است که آخرین مورد برای کاردانشی مناسب تر است.
مدیریت منابع انسانی در مدیریت دانش

عوامل انسانی و اجتماعی عناصر بسیار اساسی در مدیریت دانش 
که شیوه ها و  هستند و بسیاری از نویسندگان براین باورند 
سیاست های منابع انسانی نقش مهمی در نگرش و رفتار کارکنان 
دارد. این شیوه ها می توانند مواردی مانند انگیزه و تعهد کارکنان، 
ک دانش و فرهنگ سازمانی را تحت تأثیر قرار دهند که  رفتار اشترا
همه این ها با مدیریت دانش هم مرتبط است. به عنوان مثال، 
سیستم پاداش یک سازمان معموال به عنوان عنصری مهم برای 
ایجاد انگیزه در کارمندان در نظر گرفته می شود که آن ها را تشویق 

می کند تا در مورد نتایج مورد انتظار تالش کنند.
مطالعات قبلی نشان می دهد که چگونه سیستم های جایگزین 
و تناوبی تأثیرات مختلفی بر رفتار کارکنان دارند. پرداخت مبتنی 
بر شغل ممکن است به کنترل آسان تر و کارایی سازمانی کمک 
کند، اما همچنین می تواند ریسک پذیری، یادگیری و همکاری را 
کمرنگ و سست کند. از طرف دیگر، پرداخت مبتنی بر مهارت، 
و  می کند  تشویق  را  رشد  و  پیشرفت  که  است  درست 
انعطاف پذیری را بهبود می بخشد، اما مانع از سنجش درست 

می شود و ارزیابی کارکنان را دشوار می کند.
پرداخت مبتنی بر عملکرد هم ممکن است که با مرتبط ساختن 
واضح آن با پاداش، باعث تحریک و بهبود عملکرد شود، اما تعریف 
معیارها و تعیین مقیاس خوب بودن ممکن است یک چالش 
باشد. اینکه تا چه حد شیوه ها و سیاست های منابع انسانی 
می تواند فرهنگ سازمانی دانش محور را ایجاد و تقویت کند، بسیار 
قابل بحث است. محتمل ترین رابطه تأثیر متقابل بین آن هاست. 
ازیک طرف، مدیریت منابع انسانی از فرهنگ موجود ناشی 
می شود؛ از طرف دیگر، مدیریت منابع انسانی با تقویت هنجارها 
و رویه های فرهنگی که نگرش ها و رفتارهای فردی را شکل 

می دهند، ممکن است بر فرهنگ تأثیر بگذارد.
همسویی مدیریت منابع انسانی، مدیریت دانش و 

استراتژی های کسب وکار سازمان
که شیوه های  که شرکت هایی  ل می کنند  محققان استدال
مدیریت منابع انسانی خود را با استراتژی دانش مختص خود 
هماهنگ می کنند، در ایجاد مزیت رقابتی پایدار موفق تر خواهند 
بود. در برخی از تحقیقات، شرکت ها را بر اساس استراتژی مدیریت 

دانش به چهار نوع دسته بندی کرده اند:
کاوشگران: شرکت هایی که در توسعه دانش جدید و بنیادی 
سرآمد هستند، اما در بهره برداری از دانش موجود از عملکردهای 
منابع انسانی که خالقیت و ریسک پذیری را ارتقا می بخشد، 
قدرت زیادی ندارند. نمونه هایی از این شیوه ها شامل ارزیابی 

نتیجه گرا و تعاریف شغلی ضعیف است.
بهره برداران: شرکت هایی که با موفقیت از حوزه های دانش 
موجود بهره برداری می کنند، اما در تولید دانش کامال جدید 
نمی توانند از عملکردهای منابع انسانی که انعطاف پذیری، بهبود 
مستمر و ادغام دانش ضمنی را تقویت می کنند، بهره مند شوند. 
نمونه هایی از این روش ها شامل استخدام داخلی، تیم ها، 
آموزش رسمی، ارزیابی های کوتاه مدت نتیجه گرا و پاداش جهت 

مشارکت کارکنان است.
یادگیرندگان دوحالته: شرکت هایی که در توسعه دانش جدید و 
از دانش موجود نیز  بنیادی تبحر دارند و در بهره برداری 
قدرتمندند، از عملکردهای منابع انسانی که مدیریت پیچیدگی، 
خالقیت و انعطاف پذیری را ارتقا می بخشد بهره مند می شوند. 
نمونه هایی از این شیوه ها شامل سیستم مدیریت منابع انسانی 
انعطاف پذیر، تیم ها، جوایز و شیوه هایی است که ارتباطات 

صریح را ارتقا می دهد.
نگهدارنده ها: شرکت هایی هستند که در توسعه دانش جدید و 
بنیادی سرآمد نیستند و همچنین در بهره برداری از دانش موجود 
هم آن چنان قوی نیستند، ولی از مزایا و عملکردهای منابع 
انسانی که ثبات و اجتماعی شدن سریع اعضای جدید را ارتقا 
این شیوه ها شامل  از  می بخشد بهره مندند. نمونه هایی 
استخدام داخلی، آموزش رسمی، ارزیابی رفتار، تعریف شغل 

محدود و مسیرهای شغلی روشن است.
       منبع: گروه مشاوره مدیریت دانش )دانا(

گوگل یک  الیه امنیتی دیگر به Workspace اضافه کرد. این عملکرد جدید 
بر حساب ها نظارت دارد و از تحت نفوذ قرار گرفتن حساب های کاربری در 

Workspace توسط هکرها جلوگیری می کند.
الیه امنیتی مذکور، هکرهایی را که در تالش اند به حساب های کاربران Workspace دسترسی 
گر گوگل، فعالیت یک حساب  پیدا کنند، به صورت خودکار مسدود می کند. به این ترتیب که ا
کاربری خاص را مخاطره آمیز ارزیابی کند، کاربر صاحب آن حساب را به اثبات هویت خودش الزام 

می کند. کاربر مذکور می تواند از طریق احراز هویت دوعامله، تصدیق هویت شود. به گفته گوگل، 
در این حالت، تمام فعالیت های مربوط به اثبات هویت کاربر نیز برای بررسی بیشتر ثبت خواهد 
شد. البته در صورت نیاز، راهبران سیستم می توانند این تنظیمات را برای کاربرانی که الزام به 
احراز هویت شدند و به دالیل مختلف در فرایند کاری ایشان مشکل ایجاد کرده اند، به صورت 

موقت غیرفعال کنند.
TECHZINE :منبع خبر    

Signal به عنوان یکی از برنامه هایی که از راهکارهای امنیت سایبری و رمزنگاری 
برای پشتیبانی از کاربرانش استفاده می کند، شناخته  شده بود، ولی درهرحال، 
مهاجمان سایبری توانستند از جاسوس افزار Dracarys اندرویدی، بر روی 

نسخه دستکاری شده از این برنامه استفاده کنند.
به دلیل اینکه کد منبع Signal به صورت منبع باز است، مهاجمان توانسته اند یک نسخه از این برنامه 
را که شامل همه قابلیت های معمول و همچنین قابلیت های مورد انتظار ایشان بوده است طراحی 
کنند. بدافزار Dracarys نیز توسط عوامل تهدید به کدمنبع برنامه دستکاری شده، اضافه  شده است.

مهاجمان از طریق یک صفحه فیشینگ جعلی بانام دامنه »signalpremium.com« که شبیه 

به پورتال اصلی دانلود Signal است، این برنامه دستکاری شده را به سیستم قربانیان منتقل 
می کنند. پس از تعبیه شدن برنامه روی سیستم هدف، جاسوس افزار به سرور فرماندهی و کنترل 
متصل می شود تا دستوراتی را درباره اینکه کدام اطالعات باید از روی سیستم قربانی جمع آوری 
شود، دریافت کند. Dracarys توسط گروه Bitter APT استفاده  شده است و کاربران مستقر در 
کستان را هدف قرار داده است. برای پیشگیری از گرفتار شدن در  انگلستان، نیوزلند، هند و حتی پا
دام تهدیدهایی از این قبیل، بسیار اهمیت دارد که کاربران با هوشیاری و دقت، برنامه های موردنیاز 

خود را از منابع اصلی و معتبر دریافت نمایند.
TECH TiMES :منبع خبر     

Google Workspace اضافه شدن یک قابلیت امنیتی جدید به

انتقال جاسوس افزار Dracarys به سیستم کاربران از طریق  Signal جعلی

امنیت سایبری 

در میـــان منابـــع کربنـــی جایگزیـــن بـــه صـــورت 
پالســـتیک، پلـــی اتیلـــن و پلـــی پروپیلـــن 
بیشـــترین کارایـــی و بازدهـــی را از خود نشـــان 
داده انـــد. ایـــن مـــواد بعـــد از جمـــع آوری بایـــد 
بـــه ذرات ریـــز تبدیـــل شـــده و نهایتـــا  ذوب 
گلومراســـیون  شـــوند تا با انجـــام فرایندهای آ
بـــه مـــاده مـــورد نظـــر کربنـــی بـــرای صنایـــع 

تولیـــد فـــوالد تبدیـــل شـــوند

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه

استفاده از منابع تجدیدپذیر کربنی برای تولید فوالد



گوست  2022 20   آ 22 محرم   1444 شماره        1289    شنبه   29 مرداد ماه   1401    

10

 اجتمـــــا             عـــــــی

خواب زیاد نشانه چیست؟روان شناسی زرد چیست؟

روان شناسی زرد اغلب به پیشنهاد راه حل های سریع برای مشکالت 
و  پژوهش ها  از سمت  این روش ها  و دشوار می پردازد. اصوال  مهم 
جامعه علمی تأیید نمی شود، اما از سوی آدم های عادی مورد توجه 
گفته می شود تو به هر چیزی  قرار می گیرد. در روان شناسی زرد به فرد 
نشدن  و  نرسیدن  علمی  روان شناسی  در  ولی  می رسی،  بخواهی  که 
قسمتی از زندگی هر فردی است و باید آن را بپذیریم، چون رنج قرار 
است ما را به بینش برساند.

کـه خـواب خـوب شـبانه بـرای سـالمتی ضـروری اسـت،  درسـت اسـت 
امـا پرخوابـی بـا بسـیاری از مشـکالت ازجملـه دیابـت، بیمـاری قلبـی و 
افزایـش خطـر مـرگ مرتبـط اسـت. همچنیـن محققـان دو عامـل دیگـر، 
بـا  را به شـدت  پاییـن  افسـردگی و وضعیـت اجتماعی-اقتصـادی  یعنـی 
پرخوابی مرتبط می دانند. این دو عامل ممکن اسـت دلیل اثرات منفی 
کـه بـرای افـرادی  مشاهده شـده بـر سـالمتی باشـند. بایـد در نظـر داشـت 
کـه از پرخوابـی رنـج می برنـد، پرخوابـی یـک اختـالل پزشـکی اسـت.

با نهایت تأسف در هفته گذشته، تعدادی از همکاران 
گرامی داغدار عزیزان خود شدند، ازجمله سید محمد 
میرباقری شاغل در خدمات عمومی در غم درگذشت 
پدر و مجید صفری  شاغل در ارسال کاال و توزین در غم 

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

ابراز همدردی

مناسبت

 شـاید تصـور کنیـد کـه خودکارآمـدی هـم یکـی دیگـر از 
اصطالحـات انتزاعی اسـت کـه ایـن روزها سـر زبان ها 
افتـاده اسـت، امـا ایـن طـور نیسـت. خودکارآمـدی در 
واقـع همـان نیرویـی اسـت کـه پـس از بـروز مشـکالت یـا رویارویـی بـا 
چالش هـا شـما را وادار می کنـد تـا از جـا برخیزیـد و زندگـی خـود را از سـر 
بگیرید. بنابرایـن، می تـوان آن را بـاور فرد بـه توانایی هـا و قابلیت های 
خـود دانسـت. ایـن امـر، جـدا از غلبـه بـر مشـکالت، بـه شـما کمـک 
می کند تا برای ادامه مسـیر زندگی مشـتاق تر باشـید و در جهت تحقق 
گر بدانیـد که باورهای شـما تا چه انـدازه بر  اهداف خود حرکـت کنید. ا
فعالیت هـای شـما در حوزه های مختلـف زندگی تأثیرگذارند، مسـلما 
از اینکـه افـکار نادرسـتی بـه ذهـن خـود راه دهیـد، خـودداری خواهیـد 
کرد. بنابرایـن، خودکارآمدی نقش بسـیار مهمی در موفقیت، شـادی 
و حتی سـالمتی شـما دارد که در ادامه به چند تکنیـک جهت افزایش 

آن خواهیـم پرداخـت.
چگونه خودکارآمدی را افزایش دهیم؟

  توانایی های خودتان را به خوبی بشناسید
 یکی از دالیلی که ما در زندگی خود با کمبود خودکارآمدی مواجهیم، باور 
مسـائلی اسـت که واقعیت ندارنـد. در حقیقـت ما نمی خواهیـم بپذیریم 
که بـا وجـود کاسـتی هایی کـه در زندگـی خـود داریـم، بـاز هـم می توانیم به 

موفقیت های بزرگی دسـت یابیم. در عوض فرار از واقعیـت و پنهان کردن 
آن برای ما خوشـایندتر اسـت. برای اینکه بـه ارزش وجـودی خودتان پی 
ببریـد، حداقـل 10 دقیقـه وقـت بگذاریـد و روی یـک کاغـذ تمـام کارهـای 
کنون انجام داده اید را یادداشت کنید. این نوشته ها  شگفت انگیزی که تا
به شما یادآوری می کند که شـما هم برای رسیدن به نتیجه موردنظرتان 
از مهارت هـا، ویژگی هـا و سرسـختی الزم برخوردار هسـتید. ممکن اسـت 
احسـاس کنیـد کـه در محیـط کار نمی توانیـد از پتانسـیل های واقعـی 
خودتان اسـتفاده کنید. به این خاطر که در محیط کار شـما، افراد بسـیار 
توانمندی هسـتند که تصـور می کنیـد هیـچ گاه نمی توانید هماننـد آن ها 
موفق شوید. شما زمانی می توانید از این احسـاس ناراحت کننده رهایی 
پیدا کنید که بپذیرید در زندگی الزم نیست حتما همانند دیگران باشید، 

زیـرا هر کـس توانایی هـا و ویژگی های مخصـوص بـه خـود را دارد.
تحت تأثیر منفی بافی دیگران قرار نگیرید  

 همـه مـا در زندگی خـود بـا افـرادی مواجه شـده ایم که بـا افکار منفـی خود 
می تواننـد انگیـزه مـا بـرای انجـام کارهـا را از بیـن ببرنـد. بـه همیـن خاطـر 
اسـت کـه بایـد چنیـن کسـانی را از زندگـی خـود دور نگـه داریم. وقتی شـما 
حـس خودکارآمـدی را در وجودتـان می سـازید، دیگـر مهـم نیسـت چـه 
کسـانی در اطـراف شـما هسـتند، چـون دیگـر نمی تواننـد بـا افـکار خـود بـه 
شما آسـیبی وارد کنند. هرچه درباره تأثیری که گفت وگوهای درونی تان 

و کالم دیگران بر شـما به جا می گذارد، اطالعات بیشـتری داشـته باشید، 
راحت تر می توانید افراد منفی را از خودتان دور نگه دارید. تالش کنید تأثیر 
انسان های منفی را از زندگی خود دور کنید و به سمت یافتن افرادی بروید 
که می توانید با تکیه بـر آن هـا، خودکارآمـدی را در خودتـان افزایش دهید. 
افراد مثبت گرا به شما الهام می بخشند، انگیزه می دهند و به شما کمک 
می کنند تا بـه توانایی های شـگفت انگیزی که برای رسـیدن به هـدف در 

اختیـار دارید، پـی ببرید.
  از منطقه امن خود خارج شوید

 منطقه امن معموال احساس خوبی به انسان منتقل می کند، اما مسئله 
این اسـت که شـما در این منطقه احسـاس امنیت نمی کنید، بلکه در آن 
گرفتـار شـده اید. افـراد موفـق معمـوال خودشـان را در منطقـه امـن گرفتـار 
نمی کنند و موفقیـت آن ها نتیجه خارج شـدن از همین محدوده اسـت. 
مثال، ممکن اسـت عـده ای از اینکـه از صبـح تا عصـر در دفتری مشـغول به 
انجام یک کار تکراری و همیشگی باشند، احسـاس امنیت کنند، زیرا راه 
گـر می خواهیـد خودکارآمـدی  انجـام دادن آن کار را به خوبـی می داننـد. ا
ج  خـود را افزایـش دهیـد، الزم اسـت از منطقـه امنـی کـه سـاخته اید خـار
شـوید، خودتـان را بـه چالـش بکشـید و از ایـن راه بـه نقـاط ضعـف و قـوت 
خود پی ببرید.  در شـماره هفته آینـده، بـه ادامه مباحـث خودکارآمدی و 

راهکارهای بیشـتری بـرای افزایـش آن خواهیـم پرداخت.

اولین گام برای توانمندسازی فرزندمان در »نه«  
گفتن این است که به آن ها اجازه دهیم با خیال راحت 
و با اطمینان به مـا »نه« بگوینـد. با این شـیوه خواهند 
فهمیـد کـه خودشـان را بهتـر می شناسـند و به تدریـج، آمـاده ورود بـه 
دنیای بیرون می شـوند. با »نـه« گفتن، مجبور به انجـام کاری کـه با آن 
احسـاس راحتی ندارند، نخواهد بود. برای مثال، هیچ وقت کودکتان 
را بـه خاطـر نداشـتن تمایل بـه بـودن در آغـوش کسـی، تهدیـد یا تنبیه 
نکنید. شاید اوایل، مورد شماتت اطرافیان قرار بگیرید و شما را والدینی 
بی خیال ارزیابی کننـد؛ اما فقط این مهم اسـت که یک پیوند عمیق و 
مبتنی بر اعتماد با فرزندتان ایجاد کنید و او با شما راحت باشد. هفته 
گذشته درباره توانمندسـازی کودک در زمینه »نه« گفتن و کاربردهای 

ارزشمند آن در زندگی گفتیم و همین موضوع را ادامه خواهیم داد.
آیا با انجام هر کاری راحت هستی؟

شـاید دیوانه کننده بـه نظر برسـد کـه بـه فرزندانمـان اجـازه بدهیم بـه ما و 
دیگـران »نه« بگوینـد. آن ها حتی اجـازه دارند بـدون توضیح و دلیـل »نه« 
بگویند و ما فقط از آن ها بخواهیم که جمله »نه، متشکرم« را به راحتی به 
زبان بیاورند. حقیقت این اسـت که کار آسـانی نیسـت. همه ما به نحوی 
تربیت شـده ایم که وقتـی از فرزندمان می خواهیـم کـه کاری را انجام دهد 

و در جـواب، »نـه« بگویـد، از او بـا جدیـت می پرسـیم کـه آیـا بـا مـا شـوخی 
می کند؟ امـا ایـن واقعیـت را بپذیریـد کـه بچه هـا اول از همـه، با خودشـان 
صادق و روراست هستند. پس واقعا نمی خواهد آن کار انجام دهد و فقط 
حرف دلش را می زند. روان شناسـان معتقدند والدین و بسـتگان، »فشار 
همسـاالن« را آغاز می کنند. چـون از قدیم به مـا آموخته اند که از سـنت ها 
پیـروی کنیـم، بـه خانواده هـای خـود احتـرام بگذاریـم، حتـی به قیمـت از 

دسـت دادن خواسـته های خودمـان.
مـا بایـد بـه دختـران و پسـران خـود از کودکـی بیاموزیـم کـه بـرای انجـام هـر 
کاری، ابتـدا بایـد از خودشـان بپرسـند که آیـا بـا انجـام آن راحت هسـتند یا 
خیر. البتـه ایـن سـطح ارتبـاط، تنها زمانـی حاصـل می شـود کـه فرزندتان 
بتوانـد بـا شـما صحبـت کنـد و فضایـی عـاری از اجبـار و تهدیـد در خانـواده 
کاری شماسـت،  وجـود داشـته باشـد. گرچـه ایـن مسـیر، نیازمنـد فـدا
امـا نتیجـه ایـن اسـت کـه فرزنـد شـما در دنیـای بیـرون ازجملـه دوسـتان، 
غریبه ها، همسران و همکاران آینده مورد آزار و اذیت یا فشار قرار نخواهند 

گرفـت.
به طور معمول، شنیدن »نه« گفتن یک کودک به والدین، بستگان یا هر 
کنش ها  بزرگسالی از نظر اجتماعی غیرقابل قبول است. در واقع برخی از وا
باعـث می شـوند والدیـن از فرزندانشـان بخواهنـد مـردم را راضـی کننـد. 

پـس از آن هـا می خواهیـم خواسـته های دیگـران را بـرآورده کننـد تـا مـورد 
گـر از ایـن دسـته از والدین هسـتید، کودکتان  تأیید دیگـران قـرار بگیریـم. ا
را در معـرض از دسـت دادن خـوِد واقعـی و کاهـش اعتمـاد بـه نفـس قـرار 
می دهیـد. همـه بچه هـا بایـد بدانند کـه همه مـا حـق »نـه« گفتـن داریم و 
گر عکس العمل هـای مـردم در قبال همـه رفتارهای شـما رضایت مندانه  ا
نباشد، هیچ اشکالی ندارد. با گذشت زمان، آن ها از ما یاد خواهند گرفت 
و به راحتی »نـه« می گویند و خواهند فهمید که چه احساسـاتی در پشـت 
اعمال و رفتار افراد نهفته اسـت. شـاید برای شـما هم پیش آمده باشد که 
در یک رستوران، بهترین میز را رزرو کرده باشید، اما بعد از مراجعه، متوجه 
می شـوید که میـز موردنظر شـما را با یک میـز نامناسـب جابه جـا کرده اند. 
آیا به ایـن جابه جایی اعتـراض می کنیـد و خواهان میز خودتان می شـوید 
یا بـا یـک جملـه »عیبـی نـدارد« ماجـرا را تمـام می کنیـد؟ گاهی گذشـت در 
گر هر بار و در هر موقعیتی از خواسته خود  چنین مواقعی خوب است. اما ا
چشم پوشـی می کنید، نمونه خوبی بـرای فرزندتان نیسـتید. اغلب ما به 
نحـوی تربیـت شـده ایم کـه دائمـا نیازهـای خـود را فـدای رضایـت دیگران 
می کنیم. هیچ کس بهتر از ما به فرزندانمان نمی آموزد که به نیازهای خود 
احترام بگذارد و این باور را تا آخر عمر حفظ کنند. هفته آینده باز هم در این 

 باره صحبـت خواهیـم کرد.

خودکارآمدی 

آموزش »نه« گفتن 
به کودک

گوش به فرمان احساسات 
خود باشید

خواسته فرزندم اهمیت دارد

  تهیه کننده: آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

  تهیه کننده: آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

مصطفی بهرامی کرکوندی
نیروی انسانی و سازماندهی
روز بازنشستگی :  1401/03/30

ایرج محمودیه
نورد گرم

روز بازنشستگی :  1401/03/30

مرتضی یزدانی چمحیدری
فوالدسازی و نورد پیوسته

روز بازنشستگی :  1401/03/30

محمد جندقیان
 بازرسی فنی، اتوماسیون و ابزار دقیق

روز بازنشستگی :   1401/03/30

کریم طاهری
نورد سرد

روز بازنشستگی :  1401/03/30

شهرام مویدی اصفهانی
فناوری

روز بازنشستگی :  1401/04/30

حیدرعلی خدرقلعه مزعلی
نیروی انسانی و سازماندهی
روز بازنشستگی :  1401/03/30

مرتضی بهرامی
فوالدسازی و ریخته گری مداوم
روز بازنشستگی :   1401/03/30

کبر جمشیدی خیرآبادی ا
فناوری

روز بازنشستگی :   1401/04/30

احمدرضا جمالپور
فوالدسازی و ریخته گری مداوم
روز بازنشستگی :   1401/03/30

مهراب قادری حسن آبادی
تعمیرگاه مرکزی

روز بازنشستگی :  1401/04/30

محمد جمالی قهدریجانی
حمل و نقل و پشتیبانی

روز بازنشستگی :  1401/04/30

رستم براتی سده
 نورد سرد

روز بازنشستگی :   1401/03/30

سیروس نصوحی
نورد گرم

روز بازنشستگی :   1401/04/30

منصور باقری جوشانی
فوالدسازی و ریخته گری مداوم
روز بازنشستگی :   1401/04/30

سعید ملک زاده قلعه قاسمی
فوالدسازی و ریخته گری مداوم
روز بازنشستگی :  1401/03/30

الد 
 فو

ان
تگ

شس
ازن

ب

موفقیت فرزندان کارکنان در 
عرصه های علمی و  ورزشی

موفقیت

خانم سیده نازنین زهرا حسینی دزکی فرزند سید محمود 
حسینی دزکی شاغل در ناحیه آهن سازی، آزمون ورودی پایه 
هفتم دبیرستان های دوره اول استعدادهای درخشان )سال 

تحصیلی 1402- 1401( را با موفقیت پشت سرگذاشت.
خانم فاطمه ذوالفقاری فرزند اسکندر ذوالفقاری شاغل 
در واحد فوالدسازی در اولین دوره مسابقات سطح 2 استانی و 
کشوری چرتکه) ریاضی ذهنیUCMAS IRAN ( رتبه اول را کسب 

کرد.
خانم باران ابراهیمی فرزند مرتضی ابراهیمی شاغل در   
واحد ترابری سبک مجتمع فوالد سبا در مسابقات کوبودو کاراته 
ایران رده سنی خردساالن در رشته کوبودو به مقام سوم و در رشته 

کاتا به مقام دوم نائل آمد.

سیده نازنین زهرا حسینی دزکی

 فاطمه ذوالفقاری

 باران ابراهیمی
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تیم دو و میدانی صنعت فوالد مبارکه در مسابقات 
دوومیدانی کمپانی های جهان هفت مدال رنگارنگ 
برای کارکنان زحمتکش فوالد مبارکه و میهن اسالمی 

به ارمغان آورد.
مسابقات دوومیدانی کمپانی های جهان با حضور 1600 نفر از بهترین 
دوندگان جهان در قالب 12 تیم در کشور روسیه برگزار گردید که تیم 
دومیدانی صنعت فوالد مبارکه برای اولین بار در این دوره از رقابت ها 
شرکت کرد و توانست با ثبت رکوردهای قابل قبول هفت مدال رنگارنگ 

را برای کارکنان زحمتکش فوالد مبارکه و میهن اسالمی به ارمغان آورند. 
گفتنی است تیم دومیدانی صنعت فوالد مبارکه بیشترین مدال انفرادی 

را در مسابقات کمپانی های جهان به خود اختصاص داد.
مدال های کسب شده به این شرح زیر است:1- مدال نقره دوی 100 متر 
رده باالی 45 سال توسط احمد عسگری؛ 2-مدال نقره دوی 3000 متر 
در رده باالی 45 سال توسط احمد عسگری؛ 3- مدال نقره پرش طول در 
رده باالی 45 سال توسط مسلم کارگران؛ 4- مدال برنز دوی 1500 متر در 
رده 35 تا 45 سال توسط یاسر حسن پور؛ 5-مدال برنز دوی 3000 متر در 

رده سنی 35 تا 45 سال توسط محسن رضایی؛ 6-مدال برنز پرش طول 
در رده سنی 25 تا 35 توسط محسن محمد قاسمی؛ 7-مدال برنز دوی 

100 متر باالی 45 سال توسط مسلم کارگران.
تیم دومیدانی صنعت فوالد مبارکه بودند متشکل از کارکنان فوالدمبارکه 
ح است: صادق صالحی، علی محمدی، احمد عسگری،  به این شر
یاسر حسن پور، یاسر مغانلو، سید مسیب مؤمنی، محسن رضایی، 
محمدحسن قاسمی، مسعود حسن پور، مسلم کارگران،  و سهیل ایزدی 

)اعضای تیم( و حسین رجبی )مربی( و مهدی بهرامی )سرپرست تیم(.

برگزاری اردوی تیم ملی والیبال نشسته 

بانوان با حضور پنج بازیکن ملی پوش 

و یک مربی از تیم فوالد مبارکه سپاهان

موفقیت ورزشکار فوالد مبارکه سپاهان در 

مسابقات همبستگی کشورهای اسالمی

دهمین دوره اردوهای آماده سازی تیم ملی والیبال   
نشسته بانوان به جهت حضور در مسابقات جهانی با حضور 

پنج بازیکن و یک مربی تیم فوالد مبارکه سپاهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، دهمین 
مرحله اردوهای آماده سازی تیم ملی والیبال نشسته بانوان 
جمهوری اسالمی ایران، به جهت شرکت در مسابقات جهانی 
بوسنی و مسابقات پاراآسیایی با حضور پنج بازیکن ملی پوش 
و مربی تیم فوالد مبارکه سپاهان از تاریخ 18 مردادماه 1401، به 
مدت 7 روز در کمپ تیم های ملی فدراسیون در تهران برگزار شد.
بتول  جمال دوست،  سپیده  فالحی،  مهری  ملکی،  زینب 
خلیل زاده و فاطمه جهانی پنج بازیکن و صدیقه اشتری مربی 
فوالد مبارکه سپاهان هستند که به جهت حضور در این اردو 

دعوت شده اند.
مسابقات جهانی والیبال نشسته بانوان طی روزهای 13 تا 20 

آبان ماه 1401، به میزبانی کشور بوسنی برگزار خواهد شد.

محمد گنج خانلو قهرمان استقامت جاده رقابت های   
همبستگی کشورهای اسالمی شد.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، محمد 
گنج خانلو ملی پوش تیم دوچرخه سواری باشگاه فوالد مبارکه 
سپاهان، در رقابت های همبستگی اسالمی رشته استقامت 
جاده مسافت 130 کیلومتر مدال طال را برای کشور به ارمغان آورد.

قولی برای اضافه شدن مربی ایرانی نمی دهم
شکست تیم قهرمان جام حذفی
 پس از پیروزی مقابل قهرمان لیگ برتر

به گزارش ایراسین، ژوزه مورایس در برنامه »ضربه آزاد« درباره انتخاب 
دستیار ایرانی گفت: چند گزینه برای دستیار ایرانی وجود دارد و فعال یک 
فیزیولوژیست در کنار ما حاضر است. درمورد حضور یک مربی ایرانی در 
بین کادر فنی خودم قول نخواهم داد. در آینده باید دید چه می شود و 
گر در بین بازیکنان کسی  آیا کادر ایرانی به ما اضافه خواهد شد یا خیر. ا
بخواهد و ایده های من را با صداقت منتقل کند، شاید از او کمک بگیرم.

تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان توانست در چارچوب هفته دوم لیگ 
گرفتن سه امتیاز ارزشمند از استقالل، مدافع عنوان  برتر فوتبال، بعد از 
قهرمانی، نساجی قهرمان جام حذفی را هم با نتیجه 2 بر یک از پیش 
گل تساوی و در دقیقه  رو بردارد.در این مسابقه، در دقیقه ۱2، فرناندز 
گل  که در این مسابقه هم خوش درخشید،  4۱ نیز یاسین سلمانی 
برتری را برای فوالد مبارکه سپاهان به ثمر رساندند.

 ورزش              ورزش             

   خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش

   خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش

تمدید قرارداد دو  طالیی پوش دیگر

  با تیم هندبال فوالد مبارکه سپاهان 

 آغاز به کار سیستم رزرواسیون امور ورزش

خبـــــــر کوتاه

اطالعیه

تیم فوتبال شش نفره فوالد هرمزگان در مسابقات 
کارگری با شکست همه  بین المللی شرکت های 
رقیبان، قاطعانه قهرمان جهان شد و محسن 

پری زاده از این تیم نیز عنوان ستاره مسابقات را از آن خود کرد.
گزارش روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان، مسابقات فوتبال  به 
شش نفره شرکت های کارگری در مسکو با حضور 32 تیم از سراسر دنیا 

به صورت حذفی برگزار شد.
 تیم فوالد هرمزگان با ترکیب بازیکنان و کادر فنی، شامل عارف شبانه گرد، 
مهدی حمزه ئی ماشاری، محسن پری زاده، میالد قنبری شهسواری، 
مهران پادار، سعید صادقی، سجاد حسن پور، حسین جعفرزاده، میثم 

راسته و محمدرضا باهنر در این مسابقات حضور یافت.
این تیم در بازی اول با تیم pockocmoc روسیه به مصاف رفت و 1 بر صفر 

به برتری رسید. در بازی دوم نیز فوالد هرمزگان در مقابل تیم دیگری 
از روسیه 4 بر صفر پیروز شد. این تیم در بازی سوم خود بر تیم ونزوئال 
با نتیجه 4 بر صفر پیروز شد و در دور بعد در بازی با تیم ویتنام 3 بر صفر 
به برتری رسید. تیم فوالد هرمزگان در یک چهارم نهایی با تیم روسیه 
مسابقه داد که نتیجه بازی در وقت های قانونی صفر بر صفر مساوی شد، 

اما  این تیم در ضربات پنالتی با نتیجه 3 بر 2 تیم مقابل را شکست داد.
پیروزی های تیم فوالد هرمزگان ادامه داشت و این تیم در نیمه نهایی 

نیز با بهترین تیم روسیه مسابقه داد و آن را با نتیجه 3 بر 1 شکست داد.
نهایتا این تیم در یک فینال تمام ایرانی برابر تیم مس سرچشمه با نتیجه 

1 بر صفر به برتری رسید و قهرمان جهان شد.
در خاتمه مسابقات، تندیس بهترین بازیکن جهان نیز به محسن 

پری زاده از تیم فوالد هرمزگان  تعلق گرفت.

به اطالع خانواده بزرگ فوالد مبارکه می رساند 
از  مبارکه  فوالد  فردوس  مجموعه  استخرهای 
روز سه شنبه یکم شهریورماه 1۴۰1 طبق جداول 

زمان بندی ذیل آماده ارائه خدمات خواهند بود.

نکات مهم:
1. افراد جهت بهره مندی از استخرهای مجموعه فردوس، باید سه دوز 
کسن را دریافت کرده باشند و با به همراه داشتن کارت ورزش و کارت  وا

کسن به محل های مذکور مراجعه کنند. وا

2. سانس ها به صورت آموزشی و محدود و با یک سوم ظرفیت برگزار 
می گردد.

3. رعایـــت فاصلـــه اجتماعـــی و پروتکل هـــای بهداشـــتی الزامـــی 
اســـت.

4. بازگشایی استخرها، با عنایت به وضعیت کرونایی، هیچ گونه 
تعهدی برای استفاده قطعی ایجاد نمی کند و با توجه به تصمیم 

ستاد کرونا، احتمال تعطیلی مجدد وجود دارد.

مبارکه  فوالد  باشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
سپاهان، علیرضا ایزدی مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در بازدید 
از موزه افتخارات باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، از فعالیت های این 

باشگاه در حوزه گردشگری ورزشی تجلیل کرد.

وی بــا اشــاره بــه غنــای بــاالی مــوزه افتخــارات باشــگاه فــوالد مبارکــه 
ــه ورزش و  ــدان ب ــه عالقه من ــوزه ب ــن م ــتر ای ــی بیش ــر معرف ــپاهان ب س

ــرد. ــد ک کی ــگری تأ ــات گردش ــا و مؤسس ــگری، آژانس ه گردش
کت مدیرعامــل باشــگاه فــوالد مبارکــه  در ایــن دیــدار محمدرضــا ســا
ســپاهان ضمــن تجلیــل از توجــه ویــژه مدیــرکل میــراث فرهنگــی 

اســتان اصفهــان بــه توریســم ورزشــی، ابــراز امیــدواری کــرد بــا حضــور 
ایشــان در اداره کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
کنــد.  اســتان اصفهــان، همکاری هــای فی مابیــن ادامــه پیــدا 
همچنین در این دیدار طرفین بر گســترش همکاری های مشــترک 

کیــد کردنــد. تأ

قهرمانی تیم فوتبال شش نفره فوالد هرمزگان 
در مسابقات بین المللی شرکت های کارگری

زمان بندی ارائه خدمات در  استخر شماره  1 و 2 مجموعه فردوس   

باشگاه فوالد مبارکه سپاهان؛ پیشرو  در گردشگری ورزشی

سعید برهانی  و کامیار طاهری قرارداد خود را با فوالد   
مبارکه سپاهان  تمدید کردند .

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان،  سعید 
کامیار طاهری بازیکن  گذشته و   برهانی سنگربان دو فصل 
کره  ارزنده تیم  هندبال  فوالد  مبارکه  سپاهان، پس از انجام مذا
با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره، قراردادهای خود را با  این 

تیم  تمدید کردند.

به اطالع همکاران گرامی می رساند سیستم رزرواسیون   
امور ورزش فوالد مبارکه به آدرس SPORT.MSC.IR از روز 
سه شنبه 1401/06/01 ساعت 10 فعال و آماده ارائه خدمات به 

خانواده بزرگ فوالد مبارکه است.

کسب هفت مدال رنگارنگ در مسابقات کمپانی های جهان

یخ 1401/06/01 تا اطالع ثانوی جدول زمان بندی اســتخر شــماره دو مجموعه فردوس از 1401/06/01 تا اطالع ثانویجــدول زمان بندی اســتخر شــماره یک مجموعه فــردوس از تار
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اطالعیه

با  همت دو و میدانی کاران صنعت فوالد به ثمر نشست؛



کرم )صل اهلل علیه و آله(: پیامبر ا
ک ترین بقعه روی زمین و ازنظر احترام بزرگ ترین بقعه ها  کربال پا

است و الحق که کربال از بساط های بهشت است. .
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کامل الزیارات، ص 264( )بحار االنوار، ج ۹8، ص ۱۱۵ و 

میزبانی اهالی بهشت
بـــه دعـــوت شـــرکت فـــوالد مبارکـــه، مـــردم والیت مـــدار اصفهـــان 
و خانـــواده بـــزرگ فـــوالد مبارکـــه اعـــم از شـــاغلين، بازنشســـتگان 
ـــجد  ـــاه( در مس ـــا 27 مردادم ـــب )23 ت ـــی 5 ش ـــكاران ط و پيمان
ــرکت در  ــا شـ ــد و بـ ــم آمدنـ ــرد هـ ــان گـ ــگاه اصفهـ ــر دانشـ الغديـ
مجلـــس ســـخنرانی و نوحه ســـرايی در عـــزای ســـيد و ســـاالر 
شـــهيدان حضـــرت اباعبـــداهلل الحســـين)ع( خوشـــه چين کـــَرم 

خانـــدان عصمـــت و طهـــارت شـــدند.  
باشـــكوه  آئيـــن  ايـــن  در  شـــده  اجـــرا  برنامه هـــای  از  برخـــی 
ــخنرانی  ــد از:  سـ ــارت بودنـ ــت، عبـ ــام گرفـ ــت« نـ ــه »راه بهشـ کـ
حجت االســـام تراشـــيون بـــا موضـــوع خانـــواده؛ روضـــه خوانـــی؛ 
بـــر غرفه هـــای خطاطـــی،  برنامه هـــای فرهنگـــی مشـــتمل  و 
نمایشـــگاه تصويـــری، فـــروش کتـــاب، اهـــدای عكـــس یـــادگاری 
ـــودک  ـــد ک ـــودکان در مه ـــداری از ک ـــم، نگه ـــران در مراس ـــه حاض ب

جنبـــی و تـــدارک برنامه هـــای متنـــوع ويـــژه خردســـاالن. 
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