
با تالش و همــت کارکنــان واحد احیا 
مستقیم شرکت فوالد هرمزگان، تعمیرات 
پیشگیرانه اسکرابرهای مدول A   و B   واحد 

احیا مستقیم با موفقیت انجام شد . 
سرپرست نت مکانیک احیا مستقیم در 
گفت وگو با خبرنــگار روابط عمومی گفت: 
با بازرســی های روزانه نت مکانیک و تولید 
آثاری از وجود پکینگ در خروجی اسکرابر 
کولینگ مدول A مشــاهده شد که پس از 
برگزاری جلســات عیب یابی و بررسی آن 

با تیم های تولید و برنامــه ریزی تعمیرات 
و به منظور جلوگیری از پیشــرفت خرابی 
و ایجاد خسارات بیشــتر برنامه تعمیرات 
یک هفته ای برای مــدول A در نظر گرفته 
شــد که عالوه بر تعمیرات اساسی اسکرابر 
کولینــگ ، در همین فاصلــه تعمیرات و 
PMهای اســکرابرتاپ ، کمپرســورهای 
پروســس  و  PMریفرمر نیز انجام گردید. 
اکبر زین الدینی میمند افزود: با توجه به نوع 
خرابی بوجود آمده از ناحیه جی بولت های 

 A استفاده شده در اسکرابر کولینگ مدول
، احتمال خرابی مشابه در مدول B نیز داده 
شد که پس از بررسی های دقیق تر آثار وجود 
پکینگ در ساکشــن کمپرســور کولینگ 
مــدول B مشــاهده گردید. لذا بــا توجه 
به قطعــی گاز هر دو مــدول از این فرصت 
اســتفاده شــد برنامه تعمیرات یک هفته 
ای مشــابه نیز برای مدول B دیده شد که 
با موفقیت به پایان رسید. وی بیان داشت: 
این تعمیرات در حالی زودتر از موعد مقرر 

با موفقیت و بدون حادثه به پایان رسید که 
اگر این خرابی شناسایی و رفع نمی گردید 
احتمال تخلیه اضطراری کوره ها بسیار زیاد 
بود که این امر می توانست باعث بروز حوادث 

و توقف طوالنی مدت کوره ها شود.  وی در 
پایان از تمام واحد های تعمیراتی و خدماتی 
که در انجام موفق این تعمیرات مشــارکت 

داشتند قدردانی نمود. 
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مدل جامع ارتباطات داخلی 
فوالد هرمزگان اجرا می شود

رییس تحقیقات، ارزیابی و توسعه شایستگی 
شــرکت فوالد هرمــزگان با اشــاره بــه اهمیت 
پیشنهادات و انتقادات ارزشمند و سازنده کارکنان 
گفت: با توجه به گذشت سال های ابتدایی از زمان 
بهره برداری از شــرکت فوالد هرمزگان و مطابق با 
برنامه های از پیش تعیین شده در حوزه منابع انسانی 
و در جهت رشــد و بالندگی نیروی انسانی، طرح 
نظرسنجی ازکارکنان شرکت در سال 1396 انجام 
شد که پس از جمع آوری و تحلیل اطالعات حاصل 
از آن طرح گفتگوی سازمانی و مدل جامع مفهومی 
و منحصر به فرد ارتباطات داخلی فوالد هرمزگان 

طراحی و اجرا می شود . 
امین رنجبرفــرد افــزود: از آنجا کــه همواره 
مدیرعامل محترم و معاون منابع انســانی بر ایجاد 
بستر مناســب و شایســته برای طرح موضوعات 
مختلف پرسنل به شــکل های مختلف و خالقانه 
و همچنین اســتخراج نظرات همــکاران، تاکید 
داشــته اند، موضوع ارتباطات داخلی و گفتگوی 
سازمانی در دستور کار قرار گرفته است .  وی تصریح 
نمود: وجود ارتباطات موثر و صحیح، همواره یکی 
از عوامل مهم توفیق در سازمان برشـمرده شـده 
اســـت و با وجود یک سیســتم ارتباطی کارآمد 
وظایف مدیران )همـــاهنگی، برنامـــه ریـزي، 
سـازماندهی،کنترل و...( و نیز وظایف سایر کارکنان 

قابل تحقق خواهد بود . 
رنجبرفرد بیان داشت: ارتباطات در سازمان از 
چنان اهمیتی برخوردار است که می توان نخستین 
وظیفه مدیران را توسـعه و تقویت ارتباطات دانست، 
چنانچه هدف سازمان دسـت یـافتن بـه حداکثر 
بهره وري باشــد، نظام ارتباطات بایــد به گونه اي 
طرح ریزي شود که در هرحال، اطالعـات از مجاري 
مرتبط، در اختیار صاحبان تصمیم در سازمان قرار 
گیرد .  رییس تحقیقات، ارزیابی و توسعه شایستگی 
به این نکته اشاره نمود که فرآیند ارتباطات داخلی 
مستلزم یکپارچگی طراحی برنامه های ارتباطی، 
گســترش بازار هدف گفتگوها، دسترســی برابر 
کارکنان به اطالعات عمومی ســازمان و افزایش 
تعامالت بین واحدهای سازمانی می باشد. رنجبرفرد 
ضمن اشاره به نتایج استخراج شده از نظرسنجی 
از کارکنان در ســال 1396 )نسکافه( اشاره نمود و 
گفت: استفاده از نظرات کارکنان در حوزه نیازهای 
ارتباطاتی و اطالعاتی ایشان و همچنین برگزاری 
جلسات هم اندیشی با مدیران، لزوم توسعه ارتباطات 
موثر در شرکت فوالد هرمزگان، را به عنوان امری 
مهم مورد شناســایی قرار داد. وی تصریح نمود: با 
استناد به این امر، مدل جامع مفهومی و منحصر به 
فرد ارتباطات داخلی شرکت فوالد هرمزگان طی 
فرآیندی مشخص بر اساس بخش بندی کارکنان، 
تعیین نیازهای ارتباطی و مطالعه ســازمان های 
پیشرو، طراحی و برنامه های آن طرح ریزی گردیده 
که به تصویب مدیر عامل محترم، معاونین و مدیران 

رسیده است.
    

اجرای دو پروژه مهم
 در فوالد هرمزگان

در راستای اهداف استراتژیک پروژه نصب و راه 
اندازی مجموعه چنگ هیدرولیک حمل اسلب و 
پروژه  نصب و راه اندازی ترمز قالب اصلی در جرثقیل 

شماره 2 ناحیه اسلب یارد با موفقیت انجام شد.   
رئیــس واحد راهبــری و نــت جرثقیل های 
سایت فوالدسازی گفت: درراستای تحقق اهداف 
استراتژیک سال 97 این مجموعه اقداماتی در جهت 
تحقق شاخص ها که  شامل افزایش کمیت و کیفیت 
و تحویل بــه موقع محصول، ارتقــا ایمنی و حفظ 
ســالمت کارکنان و افزایش راندامان آماده بکاری 
و ایمنی تجهیز مجموعه فعالیــت هایی که برای 
اولین بار در فوالدهرمزگان شامل تعویض و نصب و 
راه اندازی مجموعه چنگ هیدرولیک حمل اسلب و 
تعویض و نصب و راه اندازی ترمز قالب اصلی 70 تن 
درجهت ارتقا گشتاوری آن در حمل ایمن تناژ نامی 
اسلب انجام گردید.  حسن فرزاد گهرافزود : به دلیل 
سرمایه ای بودن مجموعه های چنگ حمل اسلب 
و تامین آن از خارج کشور به دلیل شرایط اقتصادی 
این واحد طی کار مشترک با واحد تعمیرات مرکزی 
مدیریت خدمات فنی و پشتیبانی درجهت تعریف 
پروژه بهبود به منظور کاهش هزینه های قطعات 
یدکی و مصرفی وراندمان بــاالی آماده بکاری این 
تجهیزات، برنامه تعمیرات اساســی سه دستگاه 
تجهیزات هیدرولیک حمل اســلب جرثقیل ها  را 
در برنامه تا پایان ســال خواهندداشت.  وی از کلیه 
عوامل شامل شرکت بهسازان ، دفتر فنی نگهداری و 
تعمیرات که درراستای کدینگ قطعات و مهندسی 
معکوس و نیز مدیرو معاون خرید که در راســتای 
تامین قطعات یدکی و تامین یک دستگاه مجموعه 
چنگ حمل اسلب که درانجام این پروژه به صورت 
مشترک با تیم سختکوش و ســاعی  نت وراهبری 

جرثقیل همکاری داشتند تشکرو قدردانی نمود.

اخبار
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مدیرعامــل شــرکت فــوالد 
هرمزگان ضمن ابراز خرســندی از 
عملکرد تمامی واحدهای شرکت در 
نیمه نخست سال جاری گفت: هدف 
کارکنان در سال جاری دست یابی 
به ظرفیت اســمی کارخانه و تولید 
یک میلیون و 500 هــزار تن فوالد 
خام اســت که با همراهی مدیران 
و کارکنــان زحمت کــش فــوالد 
هرمــزگان، تمامی تــالش خود را 
برای تحقق این هدف به کار خواهیم 
بست. فرزاد ارزانی در بخش نخست 
سخنان خود ارتقای ایمنی در فوالد 
هرمــزگان را نتیجــه به کارگیری 
روزافزون دستورالعمل های ایمنی و 

بازرسی های حین کار دانست.
مدیرعامــل شــرکت فــوالد 
هرمزگان بــا تأکید بــر این که در 
شش ماهه اول ســال جاری، تولید 
آهن اسفنجی با تحقق 99/1 درصد 
برنامــه بــه 874 هــزار و 297 تن 
افزایش یافته است، گفت: تولید این 
محصول در سال گذشته 799 هزار 

و 354 تن بوده است.
وی روند کاهشی مصرف انرژی 
در فوالد هرمزگان را بسیار ارزشمند 
دانســت و گفت: مصرف ویژه برق 
 Kwh/ton واحد احیا مستقیم از
dri 1/01 که متوســط ســال 96 
است به Kwh/ton dri 0/92 در 
شش ماهه نخست سال 97 کاهش 

یافته اســت. همچنین مصرف ویژه 
 Gj/ton گاز طبیعی واحد احیا نیز از
 9/75 Gj/ton dri 10/00 به dri

کاهش یافته است.
ارزانــی در ادامــه با اشــاره به 
رکوردهــای درخشــان واحــد 
فوالدســازی گفت: در شش ماهه 
اول ســال جاری، تولید تختال در 
شــرکت فوالد هرمزگان با 43 هزار 
و 672 تن افزایش نســبت به مدت 
مشابه سال قبل به 735 هزار و 942 

تن رسیده است.
وی با تأکید بــر این که مصارف 
نســوز، اکســیژن، برق و الکترود 
گرافیتی نیز در این شرکت کاهش 
یافته است، خاطرنشان کرد: مصرف 
الکترود در کوره های قوس الکتریکی 
از kg/ton 1/98 در ســال 96 بــه 
kg/ton 1/8 کاهش یافته که این 
امــر موفقیتی چشــمگیر در واحد 

فوالدسازی است.
او بازدهــی کوره هــای قــوس 
الکتریکی فوالد هرمزگان را 81/5 
درصد و بازدهی ریخته گری را 97/1 
درصد اعالم کرد و افزود: در این دو 
بخش نیز نسبت به مدت مشابه سال 

قبل با افزایش مواجه بوده ایم.
مدیرعامــل فــوالد هرمزگان 
در بخش دیگری از ســخنان خود 
با اشــاره به پروژه های در دســت 
اقدام فــوالد هرمــزگان گفت: در 

مدیریت مهندســی کارخانه 175 
پروژه از معاونت تکنولوژی و توسعه، 
معاونت خرید، معاونت بهره برداری، 
معاونت منابع انســانی، حراست و 
روابط عمومی در دست اقدام است. 
همچنین در واحــد کنترل کیفی و 
آزمایشگاه ها، آنالیزهای الزم جهت 
کاهش تعداد آزمون های انجام شده 
در آزمایشگاه فوالدســازی و احیا 
مستقیم به منظور کاهش هزینه ها 

در حال انجام است. 
فرزاد ارزانــی با اشــاره به روند 
روبه رشــد دســتاوردهای اجرای 
نظام هــای مشــارکتی در فــوالد 
هرمزگان گفت: در نیمه نخســت 
سال جاری میزان مشارکت کارکنان 
در نظام مشارکتی کارت سبز به 57 

رسیده است.
وی اقدامــات انجام شــده در 
مهندســی صنایــع شــرکت را 
چنیــن برشــمرد: پیاده ســازی 
 نظــام مدیریت ایمنی و بهداشــت

ISO 45001:2018 ؛ پیاده سازی 
نظــام مدیریت زیســت محیطی 
ISO 14001:2015 ؛ ارتقــای 
ســرآمدی ســازمانی از طریــق 
نهایی ســازی خودارزیابــی تعالی 
ســازمانی و اســتخراج پروژه های 
بهبود مهرماه 97؛ نهایی ســازی و 
تکمیل اظهارنامه تعالی ســازمانی 
مهرمــاه 97؛ طراحــی نقشــه راه 

تعالی ســازمان )سه ساله(؛ ممیزی 
 ISO50001 صدور گواهی نامــه
در مهرمــاه 97؛ تمدید عضویت در 
بنیاد EFQM اروپا؛ ثبت نام جهت 
ارزیابی سطح R4E  در نمایندگی 
EFQM اروپــا؛ اجــرای ممیزی 
داخلی ISO50001 در شهریورماه 

97 و ... .
وی خاطرنشــان کرد: در بخش 
فناوری اطالعات چند پروژه انجام 
شــد که برخی از آن هــا عبارت اند 
 Price List از: استقرار سیســتم
جهت اعتمادسازی بیشتر مشتریان 
بــا مشــخص کــردن پارامترهای 
تأثیرگــذار در قیمــت؛ اســتقرار 
سیستم نوین آزمایشگاه؛ راه اندازی 
سیســتم حمــل مکانیــزه جهت 

افزایش سرعت بارگیری محصول؛ 
برقــراری ارتبــاط سیســتم های 
اتوماسیون اداری شرکت های فوالد 
هرمزگان و فوالد مبارکه؛ راه اندازی 
زیرساخت BI )هوش تجاری( و ... . 

مدیرعامــل فــوالد هرمزگان 
با تأکیــد بــر این کــه در طراحی 
 ) R&D( و توســعه محصــوالت
نیز فعالیت های گســترده ای انجام 
 شده است گفت: برقراری تعامالت 
گســترده با بیشــتر دانشــگاه ها و 
پارک هــای علم و فناوری سراســر 
کشــور، فراخوان بیش از 20 پروژه 
پژوهشــی با هــدف آینده پژوهی 
صنعت فوالد و افزایش ارزش افزوده 
محصــوالت تولیــدی، همکاری 
گســترده با واحد تحقیق و توسعه 
فــوالد مبارکــه و تعریــف و انجام 
پروژه های پژوهشــی مشــترک و 
عقد تفاهم نامه همکاری پژوهشی 
با پژوهشــکده فوالد در جهت رفع 
نیازهای پژوهشــی شــرکت فوالد 
هرمزگان از طریق تعریف پروژه های 
پژوهشــی مشــترک و بازنگری و 
تدوین گردشکارهای واحد تحقیق 
 R&D و توســعه با همکاری واحد
شــرکت فوالد مبارکه از مهم ترین 

فعالیت های این بخش است. 
وی ســهم فوالد هرمــزگان در 
حجم معامالت محصول تختال در 
بورس کاال را 45 درصد معادل 255 

هزار تن اعالم و خاطرنشان کرد: در 
شش ماهه نخست امثال 706 هزار 
و 240 تن تختال فوالد هرمزگان به 
بازار داخل و خارج عرضه شده است.

مدیرعامــل فوالد هرمــزگان با 
اشاره به نقش فوالد هرمزگان در امر 
اشــتغال زایی، تعداد نیروی انسانی 
شاغل در شرکت را 1590 نفر اعالم 
کرد و افزود: در این شرکت بیش از 
2 هزار نفر نیز در قالب شرکت های 

پیمانکاری مشغول کارند.
ارزانی در ادامــه ضمن قدرانی از 
قهرمانی تیم فوتسال هرمزگان در 
چهارمین دوره مســابقات کارگری 
اســتان هرمــزگان و موفقیت های 
فرزنــدان کارکنــان کــه موفــق 
بــه کســب مــدال در مســابقات 
کشوری و جهانی شــده اند، اظهار 
امیــدواری کــرد خانــواده فوالد 
 هرمزگان همواره در همه عرصه ها 

خوش بدرخشند.
وی در ادامه، تعهد فوالد هرمزگان 
به مســئولیت های اجتماعی خود 
را فرصتی برای خدمــت به جامعه 
دانست و اضافه کرد: در ماه های گرم 
سال با خارج کردن یکی از کوره های 
واحد فوالدســازی از مــدار تولید از 
تولید 7000 تن اسلب چشم پوشی 
کردیم تا مردم شــریف اســتان در 
رفاه بیشتری باشــند. ضمن این که 
این شرکت با مشــارکت در جشن 
گلریــزان ســتاد دیه )آزادســازی 
زندانیان جرائم غیرعمد(، مشارکت 
در ضیافت ماه مبارک رمضان و طرح 
تکریم مددجوهای هالل احمر استان 
هرمزگان، مشارکت در طرح تکریم 
ایتام با همکاری کمیتــه امداد امام 
خمینی )ره( و سایر اقدامات مشابه 
همواره تالش کرده اســت به جامعه 

خود خدمت کند. 

عملکرد فوالد هرمزگان در نیمۀ نخست سال 1397

خبر

معاون مالــی و اقتصادی شــرکت فوالد 
هرمزگان، با اشاره به افزایش نرخ ارز و تاثیر 
آن در صــادرات فوالد گفت: خوشــبختانه 
شرکت فوالد هرمزگان در 6 ماهه گذشته با 
صادرات فوالد، توانســت سودی بالغ بر یک 

هزار و 250 میلیارد تومان به دست بیاورد. 

معصومی در گفت وگو با خبرنگار بورس 
ایلنا، یکی از مشــکالت صنعــت فوالد در 
صادرات را انتقال و جابه جایی پول عنوان کرد 
و گفت: ما برای برای حل این موضوع به دنبال 

راهکار جدید هستیم.
وی با انتقاد از صــادرات گندله به عنوان 

رگ حیاتی فوالدســازان و عدم تامین مواد 
اولیه آن ها گفت: پس از اجازه صادرات گندله 
به معدنی ها از ســوی دولت،  فوالدســازان 
با عــدم تامین مــواد اولیه مواجه شــده اند 
 و این امر آنهــا را برای ادامه کار با مشــکل 

رو به رو کرده است.

وی با اشــاره به تحریم های اعمال شده 
گفت: متاسفانه شرایط برای دستیابی به بازار 
هدف بسیار سخت شده و تحریم ها می تواند 
بر عملکرد شــرکت های فــوالدی در حوزه 

فروش تاثیر بگذارد.
وی افــزود: اعمال تحریم ها باعث شــد 

بخشــی از تجهیــزات فوالدســازان بومی 
ســازی شــود، و شــرکت فوالد هرمزگان 
نیز تالش کــرده قبل از 13 آبان ماه ســال 
جاری از طریق ثبت ســفارش با ارز نیمایی، 
 بخشی از قطعات و تجهیزات مورد نیاز خود 

را وارد کشور کند.

معاون مالی فوالد هرمزگان به ایلنا خبر داد: 

سودآوری فوالد هرمزگان در شش ماهه نخست سال جاری 

در فوالد هرمزگان

تعمیرات پیشگیرانه واحد احیا مستقیم با موفقیت انجام شد

مدیرعامل شرکت فوالد 
هرمزگان با تأکید بر این که 

در شش ماهۀ اول سال 
جاری، تولید آهن اسفنجی 
با تحقق 99/1 درصد برنامه 

به 874 هزار و 297 تن 
افزایش یافته است، گفت: 
تولید این محصول در سال 

گذشته 799 هزار و 354 
تن بوده است

مدیرعامل فوالد 
هرمزگان با اشاره به نقش 

فوالد هرمزگان در امر 
اشتغال زایی، تعداد نیروی 

انسانی شاغل در شرکت 
را 1590 نفر اعالم کرد و 

افزود: در این شرکت بیش 
از 2 هزار نفر نیز در قالب 
شرکت های پیمانکاری 

مشغول کارند


