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دستیابی به دانش فنی و بومی سازی 
مبدل حرارتی نورد گرم

مبدل حرارتی نورد گرم فوالد مبارکه که یکی 
از تجهیزات مهم و اســتراتژیک این واحد به شمار 
میرود، به یــاری خداوند و با همت مســئولین و 
کارکنان کارگاه اسکلت فلزی تعمیرگاه مرکزی و 
شرکت پیمانکاری فرآفن، طراحی و بومی سازی 
شد. تکنسین آماده ســازی کارگاه اسکلت فلزی و 
مسئول این پروژه ضمن اعالم این خبر در تشریح 
مختصات این تجهیز گفت: این مبدل حرارتی که 
وظیفۀ خنک کاری روغن تجهیزات نورد گرم را بر 
عهده دارد، 5 متر طول و بیــش از 3 هزار کیلوگرم 
وزن دارد. مصطفی شفیعیون در خصوص اهمیت 
بومی سازی مبدل حرارتی نورد گرم گفت: به دلیل 
نیاز مبرم ناحیه، زمان بر بودن تعمیر و بازســازی و 
انحصار ساخت، بومی سازی این تجهیز در دستور 
کار قرار گرفت که خوشبختانه با توجه به شناخت 
توانایی موجود در شــرکت و ظرفیت های الزم در 
پیمانکاران داخلی، کارِ نظارت، برنامه ریزی و ساخت 
در اسرع وقت و در کارگاه اسکلت فلزی انجام شد. 
وی در تشریح این فرایند ادامه داد: مبدل حرارتی 
نورد گرم با ترکیبی از فوالدهای با اســتحکام باال و 
ضدزنگ در ابتدا مراحل تهیۀ نقشه های کارگاهی، 
ساخت قطعات مختلف، مونتاژ و انجام تست های 
غیرمخرب در طی مراحل ساخت و نهایتا انجام تست 
هیدرواستاتیک به منظور اطمینان از عدم نشتی 
را براساس شاخص تعیین شده پشت سر گذاشت 
و در ادامه عملیات کنترل کیفی و رنگ آمیزی و در 
نهایت کنترل نهایی روی آن انجام شــد و سپس 
تحویل نورد گرم گردید. مسئول این پروژه با تأکید 
بر اینکه ساخت هریک از مبدل های حرارتی نورد 
گرم حدود 10 میلیارد ریال بــرای فوالد  مبارکه 
صرفه جویی اقتصادی به همراه دارد، از مدیریت و 
کارکنان واحدهای تعمیرگاه مرکزی، کارگاه اسکلت 
فلزی، نورد گرم، تعمیرات ناحیۀ نورد گرم و شرکت 
پیمانکاری فرآفن که در اجرای این پروژه همکاری 

کردند، قدردانی نمود.
    

بازرسی از سازه  های فلزی نقش 
مهمی در پیشگیری از حوادث دارد

دومین نشست کمیته ارتقای ایمنی شرکت 
فوالد مبارکه، ویــژۀ مدیران بهره بــرداری، در 
سال 99 با محوریت عملکرد شش ماهۀ ایمنی و 
همچنین چالشهای آن با توجه به شیوع ویروس 
کرونا در سالن جلسات کمیتۀ مدیریت با حضور 
معاون بهره برداری، مدیر ارشد تولید و مدیران 
نواحی مختلف شرکت، برگزار شد. در ابتدای این 
جلســه، جواد کیانی رئیس بهداشت حرفه ای، 
ایمنی و آتش نشــانی گزارش کاملی از وضعیت 
اتاق های کلر و عملکرد و چالش های ایمنی فوالد 
مبارکه طی شش ماه نخست سال جاری ارائه کرد 
و در ادامه به اهمیــت پیگیری اقدامات اصالحی 
تعریف شــده در کمیته های بررســی حوادث 
به منظور جلوگیری از تکرار حــوادث و اهمیت 
مدیریــت ریســک پرداخت. در ادامه، رســول 
فرهادی، سرپرست ایمنی و بازرسی، گزارشی از 
وضعیت پیشرفت بندهای صورت جلسۀ کمیتۀ 

حفاظت فنی شهریورماه 99 ارائه کرد.
پــس از آن، علیرضا حیــدری ابیانه، رئیس 
بازرسی جرثقیل ها و سازه، گزارشی از وضعیت 
ســازه های دینامیک و پرتنش نواحی تولیدی 
فوالد مبارکه از نظر سطح ریسک ارائه نمود. در 
جمع بندی این نشست، مختار بخشیان معاون 
بهره برداری شرکت فوالد مبارکه ضمن قدردانی 
از تالش همۀ همکاران در ایمن ســازی محیط و 
پیشبرد اهداف ایمنی شرکت، در خصوص اهمیت 
بررسی دقیق وضعیت سازه های فلزی شرکت و 
نقش این بازرسی ها در پیشگیری از وقوع حوادث 
فرایندی تأکید کرد و گفت: کلیۀ نواحی باید در 
خصوص حذف 5 ریســک اولویــت دار واحدها 
)برگرفته از سیســتم مدیریت ریسک( پیگیری 

الزم را به عمل آورند.

اخبار فوالد

صنعت فوالد کشــور صنعتــی صادرات 
محور محســوب میشــود و به همین دلیل، 
برنامه ریزی جهت افزایش بهره وری و کاهش 
هزینه ها امری کلیدی برای توسعۀآن است. 
با توجه به اهمیت به کارگیری فناوری های به 
روز و پیشــرفته در واحدهای فوالدی کشور 
و همگام شــدن با روند جهانی پیشرفت این 
صنعت، امروزه مقولۀ مدیریت تکنولوژی به 
مقوله ای اثرگــذار در مدیریت صنعت فوالد 
بدل شده است. شرکت فوالد مبارکه به عنوان 
بزرگترین واحد فوالدی کشور همواره سعی 
داشــته تا با پیاده ســازی الگوهایی مناسب 
در زمینۀ مدیریت تکنولــوژی و به کارگیری 
فناوریهای پیشرفته در مســیر رشد تولید و 
افزایش کیفیت محصوالت خود حرکت کند تا 
بتواند سهم بیشتری از بازارهای بین المللی را 

به خود اختصاص دهد.
سید مهدی نقوی، معاون تکنولوژی فوالد 
مبارکه، به تشریح نقش و جایگاه تکنولوژی در 
صنعت و به ویژه صنعت فوالد پرداخته است. 

با ما همراه باشید.
در دنیای صنعتی امروز، مقولۀ تکنولوژی 
به یکی از عوامل کلیدی و اثرگذار در توســعۀ 
واحدهای صنعتی تبدیل شــده اســت. به 
ســبب اهمیت زیاد فناوری در کســب توان 
رقابتــی بنگاه هــای اقتصــادی، مدیریت 
تکنولــوژی هم اکنــون یکی از شــاخه های 
مهم مدیریت محسوب می شود. پیاده سازی 
یک نظام مدیریــت تکنولوژی، بــا رویکرد 
ارتقای شرایط و مشــخصات فنی تجهیزات، 
انتخــاب، کســب، انتقــال و به کارگیــری 
فناوری هــای نویــن در راســتای تحقــق 
اســتراتژی های تدوین شده ســهم بسزایی 

 در توســعۀ بنگاه اقتصادی خواهد داشــت.
بازار فوالد جهان امروز به بازاری رقابتی بدل 
شــده که در آن هر تولیدکننــده ای بتواند با 
قیمت تمام شــدۀ کمتر محصــوالت خود را 
عرضه کند قطعا سهم بیشتری از بازار را کسب 
خواهد کرد. از این رو تولیدکنندگان فوالد در 
تالش اند تا با اســتفاده از تکنولوژی های روز 
دنیا بهره وری و کیفیت محصــوالت خود را 

افزایش دهند.
با توجه به ابعاد بــزرگ و نقش قابل توجه 
صنعت فوالد در رشد اقتصادی کشور و نیز اثر 
تعیین کنندۀ تکنولوژی در رشد و توسعۀ این 
صنعت، کســب و بهره گیری از فناوری های 
روز از اهمیت ویژه ای در این عرصه برخوردار 
اســت. پیاده ســازی الگویی مناسب جهت 
مدیریت تکنولوژی این امکان را به واحدهای 
فعال در صنعت فوالد کشــور خواهد داد تا با 
تولید محصوالتی باکیفیت به ســمت رشد 
صادرات و ارزآوری بیشتر برای کشور حرکت 

کنند.
مدیریت تکنولوژی، از اولویت های 

سیاست گذاری فوالد مبارکه
شــرکت فوالد مبارکۀ اصفهان به عنوان 
بزرگ ترین واحــد فوالدی کشــور، با توجه 
به اهمیت بســیار زیــاد مقولــۀ تکنولوژی 
در توســعۀ صنعتــی، همــواره به کارگیری 
تکنولوژی هــای روز را یکــی از اولویت های 
سیاســت گذاری های خود قــرار داده و در 
سال های اخیر برنامه ریزی های گسترده ای 
را در زمینۀ پیاده سازی الگویی برای مدیریت 
تکنولوژی دنبال کرده است. در این شرکت، 
طی سال های 1378 تا 1380 مطالعات روند 
تکنولوژی فوالدسازی و ریخته گری مداوم، 

نورد ســرد و آهن ســازی با همکاری اساتید 
دانشگاه صنعتی اصفهان صورت پذیرفت. از 
سال 1380 با بازنگری رویکرد فوق، مطالعات 
روند تکنولوژی به صورت مجزا و برحسب نیاز 
و درخواســت واحدها انجام می شد. سپس با 
بهره گیری از خدمات مشاورۀ اساتید دانشگاه 
تربیت مدرس و پس از بررسی و بهینه کاوی 
مدل هــای مدیریت تکنولــوژی مطرح دنیا 
)ماننــد گریگــوری و فال(، مــدل مدیریت 
تکنولوژی فوالد مبارکه در ســال 89 ایجاد و 
همچنین ســبد تکنولوژی برخی از فرایندها 

تعریف شد.
در سال 1393، رویکرد مدیریت تکنولوژی 
در شــرکت فوالد مبارکه، با استفاده از مدل 
ستیندامار و همکاران، مورد بازنگری و اصالح 
قرار گرفــت. این نظام بــا در نظــر گرفتن 
محرک های »فشــار تکنولوژی« و »کشش 
بازار« طرح ریزی شده و شــامل فرایندهای 
شناســایی، انتخاب، اکتســاب تکنولوژی، 
بهره برداری و محافظت از آن اســت و مطابق 
با گردشــکارهای تدوین شــدۀ این چرخه، 
مدیریت می شود. فرایندهای مدیریت دانش 
و مدیریت پــروژه نیز به عنــوان فرایندهای 

پشتیان برای این نظام اجرا می شوند.
به منظــور برنامه ریــزی برای توســعۀ 
محصــوالت جدیــد و اکتســاب تکنولوژی 
موردنیاز برای تولید این محصوالت، در ابتدا 
 GEپورتفولیو محصوالت با استفاده از مدل
تدوین و ســپس تکنولوژی هــای موردنیاز 
برای تولید این محصوالت با استفاده از مدل 

T-Plan انتخاب می شوند.
رویکردی برای رشد بهره وری

در کنار کسب یا انتقال تکنولوژی، مقولۀ 

بهره گیری مناسب و مطلوب از فناوری های 
مورداستفاده، عاملی تعیین کننده در توسعۀ 
سازمان محسوب می شــود. از این رو پایش 
و ارزیابــی تکنولوژی های موجــود، یکی از 
بخش های مدیریت تکنولوژی ها در صنایع 
فوالدی است. در همین راســتا، در شرکت 
فوالد مبارکه به منظور پایش تکنولوژی های 
کلیدی و اثرگذار در فرایندهای تولید مطابق 
با فرایندهای مدیریت تکنولوژی اشاره شده، 
در ابتــدا بــا تدویــن درخــت تکنولوژی، 
تصویری تمام نما از موجودیت تکنولوژیک 
شرکت ترســیم می شــود. تکنولوژی های 
شناسایی شده با بهره گیری از الگوی مورین 
در دو بعــد ارزیابی می شــوند: 1- جذابیت 
تکنولــوژی؛ 2- توانمندی ســازمان. برای 
اندازه گیری هریک از ابعاد فوق، شاخص های 
پایــش و اندازه گیری بــا بهره گیری از مدل 
دکتر ژولی تدوین شــده اند و در طی سال ها 

ارزیابی شــده اند و مورد بازنگــری و بهبود 
قرارگرفته اند. شرکت فوالد مبارکه همچنین 
در راســتای بهبــود و ارتقــای فناوری های 
نصب شــدۀ موجود خود دو رویکــرد کلی را 
لحاظ می کند: رویکرد فرایندمحور: مطابق با 
مدل تشریح شده، پس از ارزیابی تکنولوژی ها، 
پروژه هــای موردنیاز برای بهبــود و ارتقای 
تکنولوژیک شــامل جایگزینــی تکنولوژی 
)طرح های سرمایه گذاری( و پروژه های بهبود 
و تحول )TQ( تدوین و پــس از طی مراحل 
امکان ســنجی فنی اقتصادی و اخذ بودجه، 
اجرا می شــوند.رویکرد درخواست محور: در 
هر سال مطابق با درخواست نواحی تولیدی 
شرکت فوالد مبارکه درخواست های بهبود و یا 
جایگزینی مربوط به سایر تکنولوژی ها عنوان 
می گردد و پس از طی مراحل نیازســنجی، 
امکان ســنجی فنی اقتصادی و اخذ بودجه، 

اجرا می شود.

معاون تکنولوژی فوالد مبارکه:

به كارگیری تكنولوژی های روز یكی از اولویت های راهبردی فوالد مباركه است 

گزارش
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رئیس کل بانک مرکزی ایران در آیین 
تقدیر از صادرکنندگان بازگردانندۀ ارز به 
کشور با اهدای لوح های جداگانه ای از دو 
شرکت فوالد مبارکه و فوالد هرمزگان 

تجلیل کرد.
در این مراسم که در محل برگزاری 
همایش های بانک مرکزی با حضور 50 
صادرکنندۀ نمونه برگزار شد، عبدالناصر 
همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، از 
مدیران عامل فوالد مبارکۀ اصفهان و 
فوالد هرمزگان به دلیل انجام تعهدات 
ارزی و کمک به رشد و توسعۀ صادرات 
غیرنفتی کشــور که امروزه از اهمیت 
ویــژه ای برخوردار اســت و همچنین 
حفظ ارزش پول ملی و ثبــات بازار ارز 

تقدیر و تشکر کرد.
گروه فوالد مبارکه همچنان به 
تعهدات خود پایبند خواهد بود

در پی کسب این موفقیت، مدیر امور 
مالی فوالد مبارکه گفت:  شرکت های 
فوالد مبارکۀ اصفهان و فوالد هرمزگان 
عالوه بر تأمین حداکثــری بازار داخل، 
با نگاه به ارزآوری برای کشــور، بخشی 

از محصوالت خود را به بازارهای هدف 
صادر کردند و کوشیدند در این زمینه 
تمام تعهدات ارزی خود را برای بازگشت 
ارز به کشور انجام دهند و عملکرد قابل 

قبولی نیز از خود بر جا گذارند.
مهدی مهرابی در خصوص اهمیت 
ارزآوری برای کشــور در شرایطی که 
صادرات نفت کشــور با محدودیت ها و 
مشکالت خاص خود مواجه است، گفت: 
با توجه به اینکه گروه فوالد مبارکه در 
بخش هایی از چرخــۀ کار و تولید خود 
به ویژه در حــوزۀ تجهیزات انحصاری، 
به واردات نیاز دارد، به یقین همکاری با 
راهبردهای دولت و تأمین منابع ارزی 
موردنیاز کشــور باعث می شود چرخ 
اقتصاد و تولید کشور با صالبت بیشتری 

به گردش خود ادامه دهد.
وی اظهار کرد: عرضــۀ ارز حاصل 
از صادرات در ســامانۀ نیما از ســوی 
تولیدکنندگانی که در حوزۀ صادرات 
فعالیت می کنند در حفظ ارزش پول 
ملی و اقتدار نظام بســیار مؤثر است؛ 
ازاین رو گروه فــوالد مبارکه همچنان 

به تعهدات خــود در این زمینه پایبند 
خواهد بود.

صادرکنندگان متعهد، امین اقتصاد 
کشورند و باید حمایت شوند

 صادرکننــدگان متعهدی که ارز 
خود را به کشور بازمی گردانند، امین 
اقتصاد کشــورند و ما باید با تسهیل 
 قوانیــن و مقــررات مســیر آن ها را 

هموار کنیم.
عبدالناصــر همتــی، رئیس کل 
بانک مرکــزی ایــران، در این آیین 
ضمن تشکر از صادرکنندگانی که با 
فعالیت خود اجــازه نداده اند وقفه ای 
در چرخۀ اقتصادی کشور ایجاد شود، 
گفت: از مجمــوع 108 صادرکننده، 
نزدیک به 23 میلیــارد یورو )حدود 
26 میلیــارد دالر( ظــرف حدود دو 
ســال و نیم به چرخۀ اقتصاد کشور 
بازگشــته که رقم قابل توجهی است. 
همچنین ارِز بازگردانده شده توسط 
50 صادرکننده ای که نزدیک به 100 
درصد ارز ناشــی از صادرات خود را از 
سال 97 تا پایان اردیبهشت ماه 99 به 

کشور بازگردانده اند و در جلسۀ امروز 
حضور دارنــد، معــادل 22 میلیارد 

دالر است.
رئیس شــورای پــول و اعتبــار با 
بیان اینکه هدف دشــمن فروپاشــی 
کشــور بوده، تصریح کرد: در شرایط 
دشــواری قرار داریم و مردم عزیزمان 
تحت شدیدترین فشارها و مشکالت 
اقتصادی قرار دارند؛ اما دشمن نتوانسته 
به هدف اصلی اش که همانا فروپاشی 
نظام و کشور اســت، برسد و قطعا شما 
صادرکننــدگان با فعالیتتــان اجازه 
ندادید که اهداف آن ها در شرایط جنگ 

اقتصادی محقق شود.
ز  ا تشــکر  ضمــن  همتــی 
صادرکنندگانــی که در این جلســه 
دیدگاه های خود را مطرح کردند، گفت: 
بانک مرکزی از نظرات صادرکنندگان 
متعهدی مانند شما استقبال می کند 
و ایــن مــوارد در دولت مطــرح و به 

رئیس جمهوری ارائه می شود.
وی در ادامــه یادآور شــد: ســایر 
صادرکنندگانــی کــه بــه تعهدات 

خــود پایبندند و ارز خود را به کشــور 
بازمی گردانند نیازی به ارائه تعهد ندارند؛ 
ازاین رو ضروری است به واسطۀ تسهیل 
قوانین و مقررات قدردان شما باشیم. در 
چنین شرایطی، اقتصاد کشور باید از 
صادرکنندگانی که در سال های اخیر 
همواره به تعهدات خود پایبند بوده اند، 

حمایت کند.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تأکید 
بر اینکه نرخ های طرح شده در بازار ارز 
واقعی نیســت، عنوان کرد: همچنان 
معتقدم علی رغم فشار تحریم ها که به 
کشور تحمیل می شود، یا   دشواری ها 
و   مضایــق  مرتبط با صــادرات نفت، 
بازگشت ارز حاصل از صادرات و کاهش 
درآمد دولت، این نرخ ها واقعی و صحیح 
نیســت. باید توجه داشــت در چنین 
شرایطی بیشترین ضرر متوجه طبقات 
با درآمد ثابت است که بدنۀ اصلی کشور 

را شکل می دهند.
وی با بیان اینکه مصمم هســتیم 
نــرخ ارز را  کنترل کنیــم، گفت: نفع 
کشور در تقویت ارزش پول ملی است 
و بر همین اساس برای تعدیل نرخ ارز 

تالش می کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه 
صادرات برای سیاســت گذار ارزی از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است، گفت: 
ارزی که صادرکنندگان به سامانۀ نیما 
عرضه می کنند، صرِف تأمین کاالهای 
اساســی، مواد اولیه و قطعات و تولید 
می شــود؛ ازاین رو هرچــه قیمت ارز 

افزایش یابد، به ضرر تولید است.
بــه گفتــۀ همتــی، براســاس 
 ، ه م شــد نجا ا ی  ی هــا پیگیر
صادرکنندگان بالغ بــر 8 میلیارد دالر 
از تعهــدات ارزی 27 میلیارد دالری 
ایفانشدۀ خود را که مربوط به پروانه های 
صادراتی ســال های 1397 تا 1398 
است به تدریج به چرخۀ اقتصاد کشور 

آورده اند.
رئیس کل بانک مرکــزی با بیان 
اینکه در مراحل پایانی فشار حداکثری 
هستیم عنوان کرد: سال گذشته رشد 

اقتصاد غیرنفتــی مثبت بود و همین 
مسیر را ادامه می دهیم. البته صادرات 
نفتی مان نیز اخیرا بهبود پیدا کرده؛ 
بنابراین امیدواریم رشــد اقتصادی 

ناشی از نفت نیز بهبود یابد.
همتی در پایان خاطرنشــان کرد: 
پیشــنهاد می کنم این قبیل جلسات 
با حضور صادرکنندگانی که تعهدات 
ارزی خود را ایفــا کرده اند تداوم یابد 
و نمایندگان آن ها نظرات مشــورتی 
خود را در جلسات مشترکی با حضور 

نمایندگان بانک مرکزی ارائه کنند.
در لوح های تقدیری که به امضای 
عبدالناصــر همتی رئیــس کل بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران رسیده 

چنین آمده است:
تولید و صــادرات غیرنفتی، نقش 
معناداری در رشــد و توسعۀ اقتصادی 
کشــور، حفظ ارزش پول ملی و ثبات 
بــازار ارز و   بخش هــای واقعی و مالی 
اقتصاد دارد. در این خصوص با توجه به 
وضعیت کالن اقتصادی و غیراقتصادی 
کشور از یک ســو و وضع شدیدترین و 
بی سابقه ترین تحریم های بین المللی 
علیه کشور ایران به ویژه در بخش های 
بانکی و نفتــی از ســوی دیگر، نقش 
صادرکنندگان غیرنفتی در خط مقدم 
جنگ اقتصادی بســیار حائز اهمیت 

است.
ازاین رو نظر به اینکه در عرصۀ جنگ 
تمام عیــار اقتصادی طی ســال های 
اخیر نســبت به صــادرات غیرنفتی و 
ایجاد درآمدهــای ارزی جهت تأمین 
نیازهای وارداتی کشور اقدام نموده اید، 
بدین وسیله از تالش هــای جنابعالی 
در جـــهت حفــــظ تولید، اشتغال، 
استمرار صادرات غیرنفتی و بازگشت 
منابع ارزی حاصل از صادرات در چرخۀ 
رسمی اقتصاد کشور تشکر و قدردانی 
می شود و به این مناسبت لوح سپاس 

به حضورتان تقدیم می شود.
امید است همواره در تولید و ایجاد 
اشــتغال، ســرمایه گذاری و صادرات 

غیرنفتی پیروز  و سربلند باشید.

رئیس کل بانك مرکزی ایران: 

حضور پررنگ گروه فوالد مباركه در جنگ اقتصادی قابل تقدیر است


