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نشریه داخلی شرکت فوالد خوزستان
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پانزدهمینیادوارهشهدای
شرکت فوالد خوزستان برگزار شد
پانزدهمین یادواره شهدا و بزرگداشت ایثارگران و گردهمایی
مجازی بسیجیان شرکت فوالد خوزستان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی ،پانزدهمین یادواره شهدا و
بزرگداشت ایثارگران و گردهمایی مجازی بسیجیان شرکت
فوالد خوزستان با حضور سردار سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور
فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) استان خوزستان ،حجت االسالم
و المسلمین میراحمدرضا حاجتی استاد حوزه و دانشگاه ،حجت
االسالم سیدامیر میرعالیی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام علی
(ع) شهرستان اهواز و جمعی از مسئوالن و با استقبال علی قلعه
نوی مدیرعامل و رضا طاهری رییس هیات مدیره شرکت فوالد
خوزستان ۲۳ ،اسفندماه  ۱۳۹۹در مسجد حضرت رسول اکرم
(ص) این شرکت و همزمان به صورت مجازی برگزار شد.
ادامه در صفحه 2

محمدحسین وزیری
مدیر بخش انرژی و سیاالت :

رضا طاهری
رییس هیات مدیره :

شرکت فوالد خوزستان ،ناو صنایع
فوالدی خاورمیانه

3

3

اقتصاد انرژی ،رویکردی
برای مدیریت مصرف

شرکت فوالد خوزستان موفق به دریافت تندیس زرین
جشنواره نوآوری محصول برتر ایرانی شد

میثم شهنیانی
معاون برنامهریزی و توسعه :

سرمایهگذاری هدفمند ،راز ماندگاری
5

باریتعالی.

یازدهمین همایش و نمایشگاه چشم انداز
صنعت فوالد و سنگ آهن ایران برگزار شد

یازدهمین همایش و نمایشگاه چشم انداز صنعت فوالد و سنگ آهن ایران
با نگاهی به بازار و نگاه به اهمیت صادرات (فروش/تهاتر) ،چالشهای
تغییرات مکرر سیاستهای داخلی و تحوالت بینالمللی و بررسی عرضه
و فروش داخلی (بورس کاال) و قیمتگذاری محصوالت فوالدی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی ،این همایش چهارم اسفندماه  1399به مدت 2
روز با مشارکت بیش از هشتاد شرکت فوالدی و معدنی و با حضور سعید زرندی
معاون طرح و برنامه وزارت صمت ،اردشیر سعدمحمدی سرپرست معاونت امور
معدن و صنایع معدنی وزارت صمت ،عزت اله اکبری رییس کمیسیون صنایع
مجلس شورای اسالمی ،محمود نیلیاحمدآبادی رئیس دانشگاه تهران و جمعی از
مدیران صنایع فوالدی و معدنی کشور در هتل المپیک تهران انجام گردید.
برپایه این گزارش ،از مهمترین محورهای این همایش میتوان به :اهمیت صادرات
(فروش/تهاتر) ،چالش های تغییرات مکرر سیاستهای داخلی و تحوالت بین
المللی ،بررسی عرضه و فروش داخلی (بورس کاال) و قیمتگذاری محصوالت
فوالدی ،توسعه فناوری ،ارتقا بهرهوری ،تحول دیجیتال و نسل چهارم انقالب
صنعتی در صنعت فوالد ،توازن پایدار تولید ،تعامل سازنده ،میزان سرمایهگذاری و
سهم سود ارکان چرخه تولید فوالد ،بازنگری ،تدوین استراتژی و ب ه روزآوری طرح
جامع فوالد ،ارتباط دوسویه بازار سرمایه و ارکان چرخه فوالد ،فرصتها و تهدیدها،
توسعه اکتشاف و راهاندازی معادن راکد سنگ آهن و زغال سنگ و مسئولیتهای
اجتماعی شرکتهای معدنی و صنعتی حوزه فوالد اشاره کرد.
اردشیر سعدمحمدی سرپرست معاونت امور معدن و صنایع معدنی وزارت صمت
در بازدید از غرفه شرکت فوالد خوزستان و در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی
اظهار داشت :برای حفظ جایگاه بینالمللی ،صادرات فوالد ادامه دارد.
ادامه در صفحه 2

شرکت فوالد شادگان موفق به دریافت تقدیرنامهی سهستارهی تعالی سازمانی شد
شرکت صنعت فوالد شادگان موفق
به دریافت تقدیرنامهی سهستارهی
تعالی سازمانی شد.
سعید قاسمزاده مدیرعامل شرکت صنعت
فوالد شادگان در گفت و گو با خبرنگار
روابط عمومی فوالد خوزستان ضمن
تایید این خبر افزود :کسب تقدیرنامهی
سه ستارهی تعالی سازمانی را خدمت
همکاران و مردم غیور شهرستان شادگان
تبریک عرض میکنم .بدون شک کسب
این افتخار اتفاقی نبوده و نشاندهندهی
حرکت رو به جلوی شرکت است.
وی افزود :تعالی ،یک مقصد نیست و بلکه
خود مسیر است .در این مسیر باید تالش
کنیم که هر روز بهتر از دیروز عمل کنیم.

اگر هر کس سعی کند که در جایی که
قرار دارد ،به اندازهی توانش در راستای
اهداف سازمان عمل کند ،ما موفق
میشویم و ُقلههای افتخار را یکی پس از
دیگری فتح خواهیم کرد.
قاسم زاده در ادامه گفت :هرکدام از ما در
جایی از یک تیم ،مشغول به انجام وظیفه
هستیم و الزم است که به نحو احسن
نقش خود را ایفا نماییم .طبیعتاً تا رسیدن
به نقطهی آرمانی ،فاصلهی زیادی داریم
اما اگر به همین شیوه ادامه دهیم ،قطعاً
سرآمدی از آن ماست و شرکت صنعت
فوالد شادگان همواره در مسیر رشد بوده
ش هر چه بیشتر به همکاران و
و منافع 
شهرستان خواهد رسید.

شرکت مهندسین مشاور پیشگامان

موفق به دریافت تقدیرنامه ی دو ستاره تعالی سازمانی شد
پروژه دستگاه جمع آوری گازهای
مبرد شرکت فوالد خوزستان موفق
به دریافت تندیس زرین جشنواره
نوآوری محصول برتر ایرانی گردید.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی،
چهارمین جشنواره نوآوری محصول
برتر ایرانی با حضور مقامات عالی
در حوزه پژوهش ،فناوری و نوآوری
کشور ،اساتید دانشگاه صنعتی شریف
و شرکتهای برگزیدهی این جشنواره،
 ۱۲و  ۱۳اسفندماه  ۱۳۹۹در دانشگاه
صنعتی شریف برگزار شد و ابراهیم
دادرس مدیر تحقیقات ،فناوری و
بهینهسازی به نمایندگی از شرکت
فوالد خوزستان ،تندیس و لوح یادبود
این جشنواره را دریافت نمود.

گزارش خبرنگار ما حاکی است ،همکاران
واحد تهویه و تبرید ،محمدرضا شفیعی
مدیر طرح ،سیدمحمد موسوی بیدلی
طراح این پروژه در همایش حضور
داشتند و مورد تشویق حاضرین قرار
گرفتند.
دادرس در حاشیه این جشنواره با ارائه
برنامههای شرکت فوالد خوزستان
در راستای توسعه خالقیت ،نوآوری و
فناوری اظهار داشت :این جشنواره بر
اساس ارزیابی محصوالت برتر کشور در
حوزههای مختلف صنعت انجام گردید
و مبنای این انتخاب ،میزان اثربخشی
و تاثیر اختراع و تبعیت از مدل مدیریت
نوآوری دانشگاه صنعتی شریف (مدل
کوپر یا استیج گیت) در نظر گرفته شد

و پس از ارزیابی دقیق از سوی هیات
ممیزان دانشگاه صنعتی شریف ،دستگاه
جمع آوری گازهای مبرد شرکت فوالد
خوزستان که بر اساس نظام نوآوری در
سازمان ارائه شده بود ،موفق به دریافت
تندیس زرین این جشنواره گردید.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که
در سال آینده با حمایت مدیریت ارشد
سازمان ،گامهای موثر و اجرایی جهت
ارائه چند تکنولوژی جدید در حوزه
صنعت فوالد خواهند برداشت.
دادرس در پایان از متخصصین دفتر
فناوری ریاست جمهوری و مجموعه
فناوری و پژوهش دانشگاه صنعتی
شریف برای برگزاری این جشنواره،
تقدیر و تشکر کرد.

در همایش تعالی سازمانی ،شرکت
مهندسین مشاور پیشگامان فوالد
جنوب موفق به دریافت تقدیرنامه ی
دو ستاره تعالی سازمانی شد.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی،
همایش تعالی سازمانی با حضور معاون
وزیر صمت ،رییس سازمان مدیریت
صنعتی و جمعی از مسئوالن روز
سهشنبه  ۵اسفندماه  ۹۹در محل سازمان
مدیریت صنعتی تهران برگزار گردید و از
سوی مسئوالن این همایش به محمدرضا
پاکباز مدیرعامل شرکت مهندسین
مشاور پیشگامان فوالد جنوب تقدیرنامه
دو ستاره تعالی سازمانی اعطا شد.
پاکباز در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار

فرا رسیدن اعیاد فرخنده شعبانیه و سالروز والدت سرداران کربال
حضرت امام حسین علیه السالم

حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم

حضرت امام سجاد علیه السالم

بر شیعیان مبارک باد

داشت :نتایج بررسیهای انجام شده در
کمیته داوری بر اساس سایت ویزیتهای
صورت گرفته ،تصمیمگیری شد .همچنین
مدت تدوین اظهارنامه و انجام خود
ارزیابی و سایت ویزیت ارزیابان تعالی
سازمانی در یک دوره شش ماهه صورت
گرفته است.
وی افزود :تمامی جلسات و برنامههای
اجرا شده مبتنی بر مصوبات کمیته عالی
کرونا ،به صورت کام ً
ال مجازی و بدون
هیچ گونه مشکلی برگزار شده است.
مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور
پیشگامان فوالد جنوب با تبریک به
تمامی کارکنان شاغل در این شرکت
بابت دریافت تقدیرنامه دوستاره تعالی
سازمانی ،از تمامی دست اندرکاران بابت

تالشهای بیوقفه ،تشکر و قدردانی
نموده و خاطرنشان کرد :موضوع تعالی
مسیر مستمر و همیشگی بوده و باید
برنامهها و پروژههای تعیین شده با همت

تمامی مدیران ،سرپرستان و کارشناسان
محترم پیگیری و تکمیل شود تا انشاءاهلل
در سالهای آتی مسیر پیشرفت و تعالی
شرکت هموار شود.
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پانزدهمین یادواره شهدای شرکت فوالد خوزستان برگزار شد

در ابتدای این مراسم ،سردار شاهوارپور
فرمانده سپاه حضرت ولی عصر (عج)
استان خوزستان اظهار داشت :در طول
هشت سال دفاع مقدس ،دشمن بعثی
دست به هر کاری برای مغلوب نمودن
ایران در جنگ نمود .یکی از این موارد
حمله به زیرساختهای کشور بود.
شرکت فوالد خوزستان در طول جنگ
 ۳مرتبه مورد آماج حمالت دشمن بعثی
قرار گرفت .در یکی از این حمالت که در
سال  ۱۳۶۴رخ داد ،این مجموعه عظیم
صنعتی بیش از دو ساعت زیر آتش
بمباران بود .این شرکت افتخار دارد ۵۵
شهید را تقدیم انقالب اسالمی نموده و
به پشتوانه آنان ،همچنان چرخ صنعتی
شرکت در مسیر اعتالی کشور به حرکت
خود ادامه میدهد.
فرمانده سپاه حضرت ولی عصر (عج)
استان خوزستان افزود :یکی از اهداف
دشمنان ،براندازی نظام اسالمی کشور
بوده و هست .اما با وجود امام راحل در
آن زمان و مقام معظم رهبری در زمان
کنونی چنین خیال باطلی امکان پذیر
نیست .امروز جنگ در سرزمین اسالم از
یمن تا سوریه ادامه دارد .اما رمز پیروزی
ایستادگی و مقاومت است .ما وارث
مکتب امام حسین (ع) هستیم .مکتبی
که حاج قاسم با تکیه بر آن توانست
با حضور مقتدرانه در جهان اسالم،

خاورمیانه و مدیترانه ،دنیا را شگف 
ت
ک تک
زده نماید .امروز دشمن بداند ت 
ایرانیان در برابر مستکبران ایستادگی و
مقاومت کرده و با تاسی از مکتب سید
الشهدا (ع) و منویات مقام معظم رهبری
عالوه بر بی اثر کردن تحری م ها در مسیر
پیشرفت قدم بر میدارند.
شاهوارپور در ادامه گفت :رمز پیروزی
انقالب اسالمی وجود امام راحل در
گذشته و حضور کنونی مقام معظم
رهبری است .ما باید در مسیر شهدا
گام برداشته و فریب تزویر دشمنان را
نخوریم .مهمترین عرصه ای که دشمن
نشانه گرفته است ،اقتصاد بوده و با این
حرکت سفره مردم را نشانه گرفته است.
شرکت فوالد خوزستان میتواند با تولید
پایدار این نیرنگ را بی اثر نماید .کارکنان
شرکت فوالد خوزستان در خط مقدم
اقتصاد مقاومتی قرار دارند.
حجت االسالم میراحمدرضا حاجتی
استاد حوزه و دانشگاه در این مراسم
اظهار داشت :یادواره شهدای شرکت
فوالد خوزستان ،خط ترویج تمامی
ی ها ،مجاهدتها و خوبیها
ایستادگ 
است.
حاجتی گفت :کسی که یاد شهدا و
ایثارگران را زنده نگه دارد ،کار خدایی
انجام میدهد .در جای جای قرآن از مقام
شهدا یاد شده است ،آنجا که خدواند

میفرماید :شهدا زندهاند و نزد خدا روزی
میخورند .شهدا و ایثارگران مردانی بودند
که در برابر دشمنان خم به ابرو نیاورده و
مردانه جنگیدند .دو ویژگی مهم شهدای
ن زای مردم و
کشورمان ،منبع قدرت درو 
دیگری تالشگری آنان است .راستگویی،
صداقت و پاکی در وجود شهدا نهادینه و
محبت ،ایثارگری ،جهاد و تالش در مقام
شهید نهفته است.
وی ادامه داد :درست زمانی که تحریمها
به اوج خود رسیده بود و رئیسجمهور
وقت آمریکا ادعا کرده بود ،سیاه چاله
تحریمها را برای ایران آماده کرده
است ،شرکت فوالد خوزستان توانست
در روز عید مبعث تولید ساالنه خود را
نسبت به سال گذشته ارتقا دهد .این
یعنی خودباوری ،مجاهدت ،شجاعت و
حرکت در مسیر شهدا؛ هر کشوری که
میخواهد ابرقدرت شود باید چهار ضلع:
قدرت علمی ،فرهنگی ،دفاعی و اقتصاد

را در دست داشته باشد .امروز به پشتوانه
شهدا سایه امنیت در سراسر کشور
گسترده شده است .در بُعد علمی ،رشد
کشور  ۱۱برابر متوسط جهانی است .در
بعد نظامی چنان پیشرفت کردهایم که
در میان کشورهای سازنده پهپاد قرار
گرفته و دنیا را به تحسین وا داشتهایم .در
بعد فرهنگی نیز با تکیه بر غنای فرهنگی
اسالم ،الگوی دیگر کشورها شدهایم .اما
در بُعد اقتصادی دچار چالش هستیم.
دلیل این امر نگاه عدهای به خارج از
مرزها است .امروز مقاومت جامعه در
برابر تحریم های جهان را مدیون شهدا
هستیم.
گزارش خبرنگار ما حاکی است ،این
مراسم با اجرای آرمین مرادی از کارکنان
شرکت فوالد خوزستان برگزار و در
پایان این برنامه حجت االسالم سعید
شحیطاط به یاد اهل بیت (ع) و شهدا
به مرثی ه سرایی پرداخت.

حضور فعال شرکت چند وجهی فوالد لجستیک
در هشتمین نمایشگاه بینالمللی حمل و نقل ریلی

شرکت چند وجهی فوالد لجستیک
از شرکتهای تابعه فوالد خوزستان
در هشتمین نمایشگاه بینالمللی
حمل و نقل ریلی با رویکرد «صنایع،
تجهیزات و خدمات وابسته» حضور
فعال و موثری داشت.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی،
هشتمین نمایشگاه بینالمللی حمل و
نقل ریلی با حضور محسن صالحینیا
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و
مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی
صنایع ایران (ایدرو) ،سعید رسولی معاون
وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن
جمهوری اسالمی ایران ،دکتر حسن
زمانی رییس هیات مدیره و مدیرعامل
شرکت نمایشگاههای بینالمللی تهران و
سایر مدیران صنعت ریلی به همت راه
آهن جمهوری اسالمی ایران  ۱۳الی ۱۶
اسفندماه  ۱۳۹۹در نمایشگاه بینالمللی
تهران انجام شد.
سعید رسولی معاون وزیر راه و شهرسازی
و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی
ایران در مراسم افتتاح هشتمین نمایشگاه
بین المللی حمل و نقل ریلی گفت :راه
آهن با عزم و اراده در حمایت از تولید
داخل و با راهاندازی سامانه جامع رونق و
جهش تولید بیش از چهار هزار قطعه که
توسط شرکتهای دانش بنیان داخلی
ساخته شده را در این سامانه بارگذاری
کرده و اطالعات آن را در اختیار عموم
مصرفکنندگان قرار داده است.

وی افزود :در این سامانه  ۱۴۰۰قطعه
که هنوز وارداتی است با مشخصات
کامل بارگذاری شده و در اختیار عموم
صنعتگران و شرکتهای دانش بنیان
قرار داده شده است .ما از تولیدکنندگان
حمایت معنوی و مادی میکنیم تا
بتوانند این قطعات را داخل کشور
بومیسازی کنند .اشتیاق تولیدکنندگان
ریلی برای حضور در این نمایشگاه
مصداق تحقق شعار «جهش تولید» در
سال جاری است.
رسولی در بازدید از غرفه نمایشگاهی
شرکت چند وجهی فوالد لجستیک
اظهار داشت :شرکت راه آهن با عزم و
اراده در حمایت از شرکتهایی ریلی،
موضوع افزایش نرخ دسترسی و لکوموتیو
و همچنین افزایش نرخ هزینه
تعمیرات واگنهای باری را پیگیری
خواهد کرد تا باعث بروز مشکالت در

شرکتهای ریلی نشود.
قبادی ،مدیرعامل شرکت چند وجهی
ش آمدگویی
فوالد لجستیک ،ضمن خو 
به بازدید کنندگان و با اشاره به اهمیت
حمل و نقل ریلی که مورد تاکید ویژه
مسئوالن کشوری و استانی است،
خاطرنشان کرد :از دیرباز همکاریهای
بسیار تنگاتنگی میان شرکت فوالد
لجستیک و راه آهن جمهوری اسالمی
ایران بوده است.
وی افزود :با در اختیار داشتن ظرفیت
ناوگان ریلی شرکت فوالد لجستیک و
همچنین افزایش ظرفیت مواد اولیه فوالد
برای ارسال محصول و از سویی تبعات
حمل و نقل جادهای ،توجه و اهتمام الزم
بر توسعه و گسترش حمل ونقل ریلی
یک اصل مهم و ضروری است.
مدیرعامل شرکت چند وجهی فوالد
لجستیک با اشاره به افزایش نرخ حق

دسترسی و لکوموتیو شرکت راه آهن
در سال جاری اظهار داشت :این موضوع
در کنار افزایش نرخ هزینه تعمیرات
واگنهای باری ،باعث زیان آور شدن
شرکتهای ریلی خواهد شد و نرخ حمل
و نقل ریلی با حمل و نقل جادهای برابری
خواهد کرد .از این رو از مسئوالن ذیربط
درخواست داریم نسبت به این مساله
نگاه ویژهی داشته باشند تا مشکالت
شرکتها مرتفع گردد.
قبادی اظهار داشت :در سال جهش تولید
این شرکت علیرغم همه مشکالت که
در زمینههای مختلف لجستیکی وجود
داشته ،توانست ه رکوردهای تولید روزانه و
ماهانه را به ثبت برساند .تالش مجموعه
بر این است که در حوزه حمل و نقل
لجستیکی تا پایان سال رکوردهای حمل
ساالنه را کسب نموده و افتخاری بر
افتخارات مجموعه بیافزاییم و یکی از
اولویتهای اصلی شرکت چند وجهی
فوالد لجستیک ،حمل و نقل مواد اولیه
ت فوالد خوزستان خواهد بود.
شرک 
وی ادامه داد :طرحهای توسعهای در
شرکت فوالد لجستیک با سرعت و
پیشرفت خوبی در حال انجام است و
امیدواریم این طرحها از جمله ساماندهی
انجمن صنفی شرکتهای شهرستان
شادگان در شرکت صنعت فوالد شادگان
و افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل
جادهای که منجر به افزایش بهروری و
تامین مواد اولیه فوالدی خواهد شد ،با
موفقیت به پایان برسد.
گزارش خبرنگار ما حاکی است،
شرکت چند وجهی فوالد لجستیک از
شرکتهای تابعه فوالد خوزستان عالوه
بر برپایی غرفه در این نمایشگاه ،خدمات
لجستیکی ،تعمیرات و نگهداری خود را
در حوزه ریلی به شرکتهای داخلی و
خارجی تولید کننده قطعات ارائه داد
و با استفاده از پتانسیل موجود ،نقش
خود را در حمل و نقل ترکیبی و با در
اختیار داشتن ظرفیت  ۷هزار هکتاری در
بندر امام خمینی (ره) در تخلیه و حمل
نقل مواد صادراتی و وارداتی محصوالت
فوالدی ،ایفا مینماید.

یازدهمین همایش و نمایشگاه چشم انداز
صنعت فوالد و سنگ آهن ایران برگزار شد
ادامه مطلب از صفحه نخست
ارزآوری و حضور مستمر در بازارهای
بینالمللی از برنامههای اصلی وزارت
صمت در صنایع معدنی و فوالدی است.
وی افزود :از طرفی به منظور ساماندهی
بازار ،در حال تدوین برنامه استراتژیک
هستیم که به زودی به شرکتهای
مختلف معدنی و فوالدی ابالغ میشود.
در این برنامه سهم تامین بازار داخل و
میزان صادرات تعیین شده است.
اردشیر سعدمحمدی در پاسخ
توضیحات بهمن تجلیزاده معاون
فروش و بازاریابی فوالد خوزستان مبنی
بر اینکه مبنای تولید فوالد خوزستان
صادرات است ،گفت :شرکت فوالد
خوزستان یکی از بنگاههای موفق در
تولید و صادرات کشور به شمار میآید،
از طرفی این شرکت در تامین نیازهای
داخل همیشه پیشقدم است.
تجلیزاده با بیان اینکه صادرات از
محورهای اصلی فوالد خوزستان به
شمار میآید ،گفت :سیاستهای فوالد
خوزستان ایجاد توازن در بازار است و
محصوالت این شرکت در اقصی نقاط
جهان مشتری دارد.
دومین روز این همایش ،با برگزاری
کارگاههای تخصصی همراه بود و در
این کارگاه محمد ابکا رییس هیات
مدیره شرکت مهندسی بینالمللی فوالد
تکنیک آهن ،محمد آقاجانلو معاونت
طرحهاى توسعه معدن و صنایع معدنى
سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنایع
معدنى ایران ،محمد مسعود سمیعی
نژاد مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری
پارسیان ،کسری غفوری مدیرعامل
مجتمع فوالد خراسان ،منصور یزدی
زاده مدیرعامل شرکت سهامی ذوب
آهن اصفهان در مورد چشمانداز فوالد،

ن رفت
چالشهای پیش رو ،راههای برو 
و حضور موثر در بازارهای بینالمللی
سخنرانی کردند.
گفتنی است ،صنعت فوالد به عنوان
یکی از بنیانهای اقتصاد و زیربنای
بسیاری دیگر از صنایع همواره مورد
توجه ویژهی جوامع بوده است .اهمیت
این صنایع به شکلی است که مصرف
سرانه فوالد ب ه عنوان شاخصی به
منظور ارزیابی صنعتی بودن یک کشور
مطرح میشود .از این رو بهبود ساختار،
دستیابی به عملکرد بهینه و مدیریت
اجزای این صنایع موجب سودآوری
مضاعف و توسعه اقتصادی کشور خواهد
بود.
بنابراین الزم است با به کارگیری
راهبردهای نوآورانه و هوشمندانه در
جهت نیل به این اهداف گام برداشت.
همچنین این صنایع از جنبهی امکان
صادرات و ارزشآفرینی ارزی در
شرایط تحریم نیز حائز اهمیت ویژهای
میباشند .از برجستهترين نمونههای
ارزآوری این صنایع ،میتوان به رشد
بیش از  ۲۰درصدی میزان صادرات

محصوالت فوالدی در سال  ۱۳۹۸با
وجود تحریمها اشاره کرد.
ش در میزگردی با هدف
روز سوم همای 
ارتباط دو سویه بازار سرمایه و ارکان
چرخه فوالد ،فرصتها و تهدیدها،
خداداد غریبپور مدیرعامل گروه مالی
سپهر صادرات ،محمدحسن ابراهیمی
سروعلیا عضو هیات مدیره سازمان
بورس و اوراق بهادار ،سورنا زمانیان
مدیرعامل شرکت احیا استیل فوالد
بافت ،بابک علیزاد شهیر مدیرعامل
مجتمع فوالد صنعت بناب به بحث و
تبادل نظر پرداختند.
گزارش خبرنگار ما حاکی است ،بهمن
تجلیزاده معاون فروش و بازاریابی،
محمد سلیمینبی معاون خرید،
غالمرضا فروغی نیا مدیر روابط عمومی،
رحیم رضایی مدیر خرید مواد اولیه و
انرژی ،رضا وکیلی سرپرست مدیریت
فروش داخلی از شرکت فوالد خوزستان
در این همایش حضور داشتند؛ در پایان
نمایشگاه به پاس حضور فعال شرکت
فوالد خوزستان ،تندیس نمایشگاه به
مسئوالن این شرکت اهدا شد.

به مناسبت روز درختکاری انجام شد؛

کاشت  ۵۷اصله نهال به نام شهدای فوالد خوزستان
آیین روز درختکاری و کاشت ۵۷
نهال به یاد و نام شهدای فوالد
خوزستان با حضور علی قلعه نوی
مدیرعامل و جمعی از معاونان و
مدیران این شرکت ۱۶ ،اسفندماه
 ۱۳۹۹در محل یادمان شهدای
گمنام برگزار شد.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی،
روز درختکاری مناسبتی است
که به یادمان میآورد ،هر یک در
داشتن زمینی سبزتر سهمی داریم.
باور داریم که هر نهال تازه در هر
گوشهای از این کره خاکی می تواند
امیدی برای دنیایی زیباتر باشد .روز
درختکاری ،هم مژدهی بهار است و
هم یادآور اهمیت پوشش گیاهی در
کشور؛ در واقع اصل این است که
در فرهنگ عمومی کشور ،مسئلهی
درخت ،گیاه و پوشش گیاهی،
جنگل و مرتع ،جایگاه واقعی
خودش را پیدا کند.
شرکت فوالد خوزستان با حضور
علی قلعه نوی مدیرعامل و جمعی از
معاونان و مدیران اقدام به کاشت ۵۷
اصله نهال در محل یادمان شهدای
گمنام نمود .این مراسم به منظور ارج
نهادن به مقام شامخ شهدا و گرامی
داشت روز درختکاری انجام شد.
همچنین شرکت فوالد خوزستان
با در نظر داشتن تاکید رهبر معظم
انقالب به منظور جلوگیری از

حرکت ریزگردها ،ترویج فرهن 
گ
درختکاری و در راستای ایفای
مسئولیتهای اجتماعی تا کنون
اقدام به ایجاد و گسترش فضای

سبز در وسعتی به مساحت ۵۰۰
هکتار در محوطه داخلی شرکت،
منازل سازمانی و جادههای دسترسی
شرکت نموده است.
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در جهان امروز ،یکی از مهمترین
مسئولیتهای پیش روی صنایع
مختلف ،مدیریت در راستای
پیشگیری و مقابله با هر نوع بحران
احتمالی است.
شرکتهای فعال در عرصه جهانی برای
اینکه بتوانند به رشد و ارتقای سازمانی
خود را در عرصههای بینالمللی تداوم
بخشند ،الزم است ابتدا استراتژیهایی
جهت پیشگیری از وقوع هرنوع بحران
احتمالی در آینده تبیین نمایند.
ایمنیسازی بخشهای مختلف شامل
بخش بهداشت و محیط زیست به همراه
تهیه و تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید
همزمان با هوشمندسازی فرایند آن
جهت جلوگیری از اثرگذاری هر نوع
بحران ناشی از فشارهای بینالمللی
شامل تحریمها و  ،...آینهای است که
میتواند با اولویتبخشی به آنها ،زمینه
بروز هر نوع پیشامد و بحران احتمالی
را به زیر صفر درصد کاهش داد .در
این میان ،شرکت فوالد خوزستان به
عنوان یک شرکتهای بزرگ فوالدی
در کشور که بسیاری از کارشناسان،
آیندهای متفاوت و اثرگذار در صنایع
فوالدی برای آن تصویر میکنند ،همواره
با تبیین استراتژیهای الزم در زمینه
کنترل بحرانها ،رشد قابل توجهی طی
سه دهه اخیر در زمینه تولید ،تکنولوژی
و محیطزیست داشته است .به نظر
میرسد با تداوم این روند و ارتقای نقش
این شرکت در مقابله با بحرانهای ناشی
از تحریمهای بینالمللی ،دور از انتظار
نیست که در آیندهای نزدیک ،شرکت
فوالد خوزستان به عنوان ناو صنایع
فوالدی خاورمیانه شناخته شود.
تصفیه و بازیافت پسابهای صنعتی،
فاضالبهای بهداشتی ،مدیریت پسماند،
حذف گازهای مخرب برای الیه ازون،
جایگزینی روغنهای حاوی ترکیبات
 ،PCBحذف آزبست و توسعه فضای
سبز ،جزو اقدامات مهم این شرکت
برای حفظ و تقویت ایمنی تولید ،محیط
زیست و پیشگیری از بروز هرگونه بحران
در این زمینه به حساب میآید.
به نظر میرسد وقوع و مدیریت بحرانها

یکی از رویکردهای مهم صنعت
فوالد در جهان ،توسعه تکنولوژیها
و حرکت به سمت کاهش و
بهینهسازی مصرف انرژی است؛
ی را در
زیرا مقوله انرژی نقش پررنگ 
بهای تمامشده محصوالت فوالدی
ایفا میکند .در ایران نیز این مقوله
در سالهای اخیر بهشدت مورد
توجه قرار گرفته است .افزایش
قیمت حاملهای انرژی و نیز اهمیت
باالی مسائل زیستمحیطی موجب
شده است تا مدیریت و بهینهسازی
مصرف انرژی از جایگاه مهمتری
در سیاستگذاریهای صنعت
فوالد برخوردار شود .شرکت فوالد
خوزستان نیز از این تحوالت عقب
نمانده و همواره سعی داشته است تا
با توسعه فرایندفرآیندهای مختلف
تولید خود و بهینهسازی مصرف
انرژی ،گام بلندی را در راستای
حفظ منابع انرژی کشور و نیز کاهش
بهای تمامشده خود بردارد.
صنعت فوالد در زمره صنایع انرژیبر
قرار میگیرد .انرژی از جنبههای مختلف
برای صنعت فوالد دارای اهمیت است.
جنبه اول ،سهم تاثیر انرژی در قیمت
تمامشده محصول نهایی است که با
توجه به نرخ رشد روزافزون آن ،از اهمیت
فراوان و استراتژیک برخوردار است.
برای مثال ،افزایش قیمت حاملهای
انرژی ،که در سالهای گذشته رخ داده
(متاثر از تغییرات جهانی و نیز اتفاقات
و شرایط داخلی کشور) ،و همچنین
ش محتمل قیمت حاملهای انرژی
افزای 
در سالهای آینده به طور مستقیم (و
غیرمستقیم) بر هزینههای تمامشده
محصول نهایی تاثیرگذار است .همچنین
این امر به طور مستقیم بر فروش
محصوالت فوالدی و قابلیت رقابتپذیر
بودن شرکتهای فوالدی در بازارهای
داخلی و خارجی تاثیر منفی میگذارد.
جنب ه دوم این است که کیفیت انرژی
دریافتی (مث ً
ال برای فرایندفرآیند تولید
در شرکت فوالد خوزستان) ،از جمله
ثبات در کیفیت برق و آنالیز گاز ورودی،
مستقیما بر کیفیت محصول تولیدی در
فرایندفرآیندهای مختلف تولید فوالد
اثرگذار است و میزان مصرف انرژی را نیز
تحت تاثیر خود قرار میدهد (مانند تاثیر
آنالیز گاز ورودی بر کیفیت و میزان تولید
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شرکت فوالد خوزستان ،ناو صنایع فوالدی خاورمیانه
به صورت انضمامی ،میتواند آغازکننده
راهی باشد که بسیاری آن را به عنوان
راه پیشگیرانه در مسیر تولید پایدار
صنایع مختلف عنوان میکنند .از دیرباز
تا به امروز که زندگی بشر با تولیدات
صنعتی و معدنی وابستگی معناداری
یافت ،تالش برای کنترل و حل
مسالمتآمیز چالشهای تولید به عنوان
ضرورت تمامنشدنی به طرح نخست
سیاستگذاریهای صنعتی کشورها بدل
شد .این موضوع در دنیای امروز زمانی
میتواند به یک غفلت تمامنشدنی تبدیل
شود که سیاستی پیرامون پیشگیری در
قبالبحرانهایاحتمالیآیندهاتخاذنشود.
اگر به رابطه صنایع فوالدی (به عنوان
صنایعی خاص و استراتژیک) و بحرانهای
احتمالی ،نگاهی اجمالی صورت بگیرد،
به طور قطع میتوان چالشهایی را در
این زمینه جستجو کرد که عدم توجه
به آن میتواند بحرانهای مختلف شامل
بحرانهای تولیدی و زیستمحیطی را
به وجود آورد .برای جلوگیری از وقوع
آنها و به نوعی پیگیری از تبعات آن،
الزم است به چند بخش مانند ایمنی،
مواد اولیه ،ماشینآالت تولیدی و فروش
محصوالت توجه ویژهای نشان داد .برای
فهم موضوع فوق ،به اقدامات استراتژیک
شرکت فوالد خوزستان به عنوان یکی
از نمونه شرکتهای بزرگ فوالدی در
کشور پرداخته میشود تا از این طریق
ضمن دستیابی به چگونگی مواجهه یک
شرکت بزرگ با بحرانهای احتمالی،
اثرگذاری اقدامات فوق را در این زمینه
مورد ارزیابی و بررسی قرار داد.
ایمنی در فوالد خوزســتان در قامت
مدیریتبحران

بررسی شاخصهای ایمنی و بهداشت
در یک شرکت بزرگ فوالدی ،مولفههای
متعددی را دربر میگیرد که نظافت،
رفتارهای ایمن ،نظم و ترتیب ،بهداشت

صنعتی ،ایمنی ماشینآالت ،مسیرهای
عبور و مرور و ایمنی حریق در کنار
کمکهای اولیه ،به عنوان مولفههای
ایمنی و بهداشت در شرکتهای فوالدی
محسوب شود .از این نظر ،میتوان ضمن
ارزیابی دقیق و تخصصی شرکتها،
وضعیت آنها را در زمینه مدیریت ایمنی
جهت پیشگیری و مقابله با بحرانهای
احتمالی ،مورد سنجش قرار داد.
با استقرار سیستم مدیریت ایمنی،
بهداشت و محیطزیست در شرکت فوالد
خوزستان به همراه اخذ گواهینامههای
مرتبط ،کلید پیشگیری و مدیریت بحران
در این زمینه به صدا درآمد .به مرور و
با تقویت زیرساختهای ایمنی ،توجه به
بهبود وضعیت ایمنی و محیطزیست در
فوالد خوزستان ،بیش از پیش افزایش
پیدا کرد؛ به طوری که میتوانست
تضمینی برای جلوگیری از پیشامدها و
بحرانهای احتمالی در آینده پیش رو
باشد.
تصفیه و بازیافت پسابهای صنعتی،
فاضالبهای بهداشتی ،مدیریت پسماند،
حذف گازهای مخرب برای الیه ازون،
جایگزینی روغنهای حاوی ترکیبات
 ،PCBحذف آزبست و توسعه فضای
سبز ،جزو اقدامات مهم این شرکت
برای حفظ و تقویت ایمنی تولید ،محیط
زیست و پیشگیری از بروز هرگونه بحران
در این زمینه به حساب میآید .به طوری
که میتوان به اجرایی شدن بیش از 95
پروژه ایمنی و زیستمحیطی در فوالد
خوزستان طی بازه زمانی  1381تا
 1397اشاره داشت .از میان این تعداد
پروژه 80 ،طرح به طور انحصاری به
موضوع کنترل انتشار گردوغبار اختصاص
یافت که سهم آن حدود  84درصد کل
پروژههای مذکور است.
آمارها پیرامون تولید این شرکت نشان
میدهد که با عملیاتیسازی پروژههای

ایمنی و محیطزیست ،میزان تولید
فوالد خوزستان در بازه زمانی 1376
تا  65 ،1396درصد رشد داشته است
که زمینه کاهش  88درصدی بحرانها
را طی بازه مذکور فراهم آورد .همچنین
توجه این شرکت باسابقه به درجهبندی
پایش ماشینآالت نشان داد که عزم
بلندی برای توسعه ماشینآالت مطابق
با زیستبوم منطقه وجود دارد و این در
بلندمدت به کاهش بحرانهای ایمنی و
زیستمحیطی منجر خواهد شد .با این
حال باید درنظر داشت که تمام این
اقدامات تحت هشت کارگروه تخصصی
تشکیل شده در فوالد خوزستان هویت
یافته است که شامل کارگروه ایمنسازی
جرثقیلهای ثابت ،جرثقیلهای موبایل،
نواره نقالهها ،کار در ارتفاع ،انفجار و
اشتعال ،خطرات برقگرفتگی ،کارگروه
برخورد ،تصادف و اشیاء رهاشده به همراه
ایمنسازی خطرات مسمویتها و خفگی
میشود.
به نظر میرسد موارد فوق در کنار ایجاد
ایمنی چندالیه ،استقرار سیستمهای
 ITشامل ارزیابی ریسک به همراه تهیه
برنامهها ،فیلمها ،کتابهای آموزشی و
 10دستورالعمل الزماالجرا در مسیر
ایمنی طی سال جاری ،میتواند به
توسعه ایمنی مجموعه فوالد خوزستان
جهت پیشگیری از بروز هر نوع بحران
احتمالی در آینده منجر شود.
مواد اولیه فوالد خوزستان در ساحت
مدیریتبحران

تامین مواد اولیه به عنوان ضرورت تولید،
یکی از مولفههای مهم در شرکتهای
فوالدی است که در صورت فقدان
آن ،میتواند چالشها و بحرانهای
جبرانناپذیری را متوجه شرکتها نماید.
بحرانی که اگر استراتژی مناسبی جهت
خنثیسازی چالشهای احتمالی اتخاذ
نشود ،بیشک دشواریهای متعددی را

برای نهادها و سازمانهای مختلف به
وجود خواهد آورد.
فوالد خوزستان به عنوان یک شرکت
مهم و بزرگ فوالدی ،همواره در برابر
چالشهای به وجود آمده در زمینه مواد
اولیه ،استراتژیهای مختلف و متنوعی
را اتخاذ کرده است تا ضمن جلوگیری
از تبدیل شدن چالش به یک بحران،
زمینه را برای تولید و تامین مواد اولیه
صنایع پاییندستی صنعت فوالد آماده
سازد .هدفگذاری این شرکت در زمینه
جلوگیری از وجود هر نوع بحران در این
زمینه بر سه مولفه استوار است که در
راستای تامین مواد اولیه و انرژی مورد
نیاز تولید به کار گرفته میشود .تامین
بار فلزی شامل کنسانتره سنگآهن،
آهن قراضه ،آهناسفنجی ،تامین مواد
نسوز شامل انواع خاک ،آجر و قطعات
ویژه به همراه سایر مواد اصلی شامل
انواع فروآلیاژها ،الکترود گرافیتی ،مواد
کمکی و افزودنیهای غیرفلزی ،کمک
ب و گدازآورها ،انواع کاتالیست و مواد
ذو 
شمیایی ،جزو مولفههای این شرکت
برای تامین مواد اولیه در کنار انرژی
تولید به حساب میآید.
سیاست استفاده بهینه از مواد و تجهیزات
در کنار تعمیرات و نگهداری به همراه
بومیسازی قطعات و تجهیزات مورد
نیاز تولید ،زمینه را برای کاهش ریسک
تولید محصوالت این شرکت کاهش داده
است .در واقع ،شرکت فوالد خوزستان
برای جلوگیری از هرگونه پیشامد ناگوار
در زمینه تولید ،مبنای خود را بر توسعه
طرحهای جدید از طریق تسریع در
احداث بهموقع آنها به همراه ارتقای
بهرهوری تجهیزات موجود میگذارد.
به طور نمونه ،طرح افتتاح واحد زمزم
 3شامل تولید آهناسفنجی مورد نیاز
شارژ فلزی کورهها به همراه بهرهبرداری
از واحد ریختهگری اسلب در راستای

تولید اسلبهای عریض و متنوعسازی
سبد محصوالت ،از جمله اقدامات مهم
فوالد خوزستان در راستای جلوگیری
از هرگونه بحران مواد اولیه محسوب
میشود.

فوالد خوزســتان ،تحریمها ،مدیریت
بحران

وجود تحریمها در هر سطحی میتواند به
عنوان یک چالش بالقوه برای شرکتهای
فوالدی محسوب شود .این نوع چالش
عمدتا کل زنجیره تولید شامل تامین
مواد اولیه تا فروش محصوالت را درگیر
خود خواهد کرد .از این رو ،عمده اقدام
شرکت فوالد خوزستان در راستای
مقابله با بحرانهای احتمالی ناشی از
اعمال تحریمهای بینالمللی ،تکمیل
زنجیره ارزش (از سنگآهن تا نورد)
است .از طرفی ،دسترسی این شرکت
به آبهای آزاد ،راهآهن جنوب به شمال
و بالعکس به همراه وجود جادههای
ترانزیتی ،سه عنصر مهمی هستند که
میتوانند عالوه بر ایجاد مزیت رقابتی
برای فوالد خوزستان نسبت به سایر
شرکتها در عرصه داخلی و خارجی،
زمینه استراتژیک مناسبی برای مقابله با
تحریمهای بینالمللی به وجود آورد .از
این رو ،مزیت این شرکت در زمینه حمل
و نقل که یکی از چالشهای مهم تولید
محصوالت فوالدی در عصر تحریمها به
حساب میآید ،همواره به عنوان نقطه
قوت شرکت فوالد خوزستان درنظر
گرفته شده است.
آمارهای این شرکت طی سالهای اخیر
در زمینه صادرات محصوالت تولیدی
نشان میدهد که عمده تولیدات از طریق
خطوط ریلی به بندر امام و از آنجا صادر
شده است که تاکید مضاعف بر مزیت
رقابتی قابل توجه این شرکت به حساب
میآید .همچنین وجود شرکت حمل و
نقل چندوجهی فوالد لجستیک (یکی از

رضا طاهری
رییس هیات مدیره

شرکتهای تابعه فوالد خوزستان) نشان
از اهمیت موضوع حمل و نقل در صنعت
فوالد به ویژه در زمینه حمل و نقل مواد
اولیه و محصوالت است که در بلندمدت
میتواند از بروز هر نوع چالش و بحران
احتمالی جلوگیری بهعمل آورد.
فوالد خوزستان،چشــمانداز،مدیریت
بحران

تاریخچه فوالد خوزستان نشان میدهد
که از زمان بهرهبرداری تا امروز ،بیش از
 68میلیون تن محصوالت مختلف توسط
این شرکت به مرحله تولید رسیده که
حدود  20میلیون تن از این مقدار به 28
کشور دنیا صادر شده است .بررسی این
موضوع در میان آمارهای سال 1399
میتواند به تصویر شفاف و مثبت عملکرد
این شرکت در زمینه مقابله با تحریمها
و کمک به مدیریت بحران یاری رساند.
حجم صادرات بیش از  1.5میلیون تن
طی یازده ماهه نخست سال 1399
در کنار ارزآوری برای کشور ،از جمله
دستاوردهای فوالد خوزستان در دوره
بحرانی امروز است.
با این حال طبق سند استراتژیک فوالد
خوزستان ،برنامه و نقشه راه این شرکت
بر اساس ظرفیت  13.6میلیون تن به
همراه تکمیل زنجیره ارزش در باالدست
و پاییندست ،تهیه و تبیین شده است .به
نظر میرسد با روندی که این شرکت در
شرایط امروز دنبال میکند ،دور از انتظار
نیست که در آیندهای نه چندان دور به
ناو صنایع فوالدی خاورمیانه تبدیل شود.

اقتصاد انرژی ،رویکردی برای مدیریت مصرف
آهن اسفنجی).
جنبه سوم ،اقتصاد انرژی است .باید در
نظر داشت که نمیتوان به انرژی به
عنوان یک مقوله مستقل نگاه کرد ،بلکه
باید به موضوع هزینههای اقتصادی و
اقتصاد انرژی نیز توجه کرد.
طبیعی است که هرچه مصرف انرژی
در سازمانها بهتر مدیریت شود ،در
صورت افزایش مصرف (ناشی از تولید)،
سهم انرژی در بهای تمامشده کاهش
مییابد .به طور کلی ،بهترین راهکار برای
کاهش آالیندگیهای زیستمحیطی،
بهبود و کنترل مصارف انرژی و کاهش
تاثیرات آن بر محیط زیست است.
در این زمینه اقدامات گستردهای در
صنعت فوالد انجام شده است که
برخی از آنها عبارتاند از استفاده از
تکنولوژیهای جدید در تولید فوالد،
تغییر فرایندفرآیندهای تولید ،استفاده از
تجهیزات با تکنولوژی و راندمان مصرف
باالتر ،انجام پروژههای بزرگی مانند
سیستمهای غبارگیر و جمعآوری دود و
همچنین تصفیهخانههای پساب صنعتی
و استفاده از پساب فاضالب شهری و
صنعتی در فرایندفرآیندهای تولید فوالد.

مصارف انرژی متفاوت خواهد بود .در
تولید فوالد به روش قوس الکتریکی،
بیشترین میزان مصرف انرژی به
برق مورد استفاده در کوره اختصاص
مییابد .همچنین بیشترین مصرف
انرژی در تولید آهن اسفنجی به روش
احیای مستقیم نیز به گاز تعلق دارد .در
فرایندفرآیند تولید گندله و واحدهای
پیشتیبانی مانند آبرسانی ،آهک و
تولید اکسیژن نیز انرژی برقی و گازی
قابلتوجهی مصرف میشود.

فوالد خوزستان و توسعه تکنولوژیها

با توجه به مصارف باالی انرژی در شرکت
فوالد خوزستان و با صالحدید مدیران
ارشد سازمان ،سیستم مدیریت انرژی
« »ISO50001پایهگذاری و جاری
شد .استقرار این سیستم باعث شناسایی
بهتر منابع ،تجهیزات و مصرفکنندههای
عمده انرژی و فرایندفرآیندهای انرژیبر
در سطح سازمان شده و کنترل و پایش
مصارف انرژی را هدفمندتر ساخته
است .این استاندارد اولین بار در سال

مهم و تاثیرگذار در این زمینه است.
بهجز موارد ذکرشده ،در شرکت فوالد
خوزستان اقدامات متفاوت دیگری هم
در این زمینه انجام شده است که اهم
آنها شامل این مواردند:
نخست ،تغییرات عمدهای که کل
فرایندفرآیندهای بهرهبرداری را تحت
تاثیر قرار میدهد .برای مثال ،میتوان به
بخش آهن اسفنجی شرکت اشاره کرد .در
ابتدای تاسیس شرکت از سه تکنولوژی
برای تولید آهن اسفنجی استفاده

نمودار  .1هزینههای انرژی و نسبت آن به بهای تمامشده در شرکت فوالد خوزستان

حرکت صنعت فوالد به ســمت کاهش
مصرف انرژی

با توجه به اهمیت تامین انرژی در
کشورهای توسعهیافته ،این مقوله از
دیرباز مسئلهای مورد توجه و مهم بوده
است ،به طوری که امروز انرژی کاالیی
کلیدی و استراتژیک شناخته میشود.
بنابراین سعی برای بهبود عملکرد انرژی،
به عنوان موتور محرکه توسعه و پیشرفت
مداوم ،در صنایع مختلف مد نظر بوده
است .در صنعت فوالد ،حدود  45سال
اجرای پروژههای بهبود برای بهینهسازی
مصارف انرژی در فرایندفرآیندهای تولید
باعث کاهش بیش از  40درصد مصرف
برق در کوره قوس الکتریکی شده است.
گفتنی است که همزمان حقالسهم
انرژی در قیمت تمامشده ،که قب ً
ال حدود
 11درصد بوده ،در حال حاضر به حدود
 7درصد کاهش پیدا کرده است.
به طور کلی ،در یک واحد فوالدسازی،
بسته به نوع فرایندفرآیند تولید فوالد،
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با گذشت زمان ،صنعت تولید فوالد در
سطح بینالمللی دستخوش تغییرات
عمدهای از قبیل تغییرات تکنولوژیکی
و ارتقای تکنولوژی موجود شده است:
شارژ داغ به کوره ،استفاده از کوره با ولتاژ
« ،»DCپیشگرمی ،استفاده از مشعل
در جداره کوره ،تغییر ساختار سیستم
خنککاری ،بهبود کیفیت و پایداری
سرباره ،بهبود ضریب توان کوره ،اجرای
کامل اتوماسیون در کارخانجات و بهبود
سیستم تزریق اکسیژن و کربن .این
تغییرات عموما باعث افزایش تولید ،باال
رفتن کیفیت محصول نهایی و کاهش
انرژی در فرایندفرآیندها میشود.

 1393استقرار یافت و شرکت فوالد
خوزستان در حال حاضر در حال تغییر
ویرایش از «»2011-ISO50001
به ویرایش «»2018-ISO50001
قرار دارد .همچنین به منظور انطباق
فرایندفرآیندهای تولید گندلهسازی،
احیای مستقیم و فوالدسازی (کوره
قوس الکتریکی) با استاندارد ملی معیار
مصرف انرژی  9653که هر سال توسط
بازرسان سازمان ملی استاندارد مورد
ممیزی میگیرد ،دارای گواهینامه
هستیم .بهعالوه ،انجام ممیزی داخلی
انرژی به طور ساالنه و انجام ممیزی فنی
انرژی به طور دورهای از دیگر اقدامات

میشده که به مرور زمان ،واحدهای
بریکتسازی (گرم) و « ،»HYLبه علت
راندمان پایین و مصرف باالی انرژی ،از
سرویس خارج شدهاند و به جای آنها
دو کارخانه تولید آهن اسفنجی (زمزم
 1و  )2احداث شدهاند .همچنین تعریف
پروژههایی همچون اسلب عریض و
کارخانه تولید آهن اسفنجی (زمزم ،)3
که دارای تکنولوژی باالتری هستند و
عالوه بر گسترش و تکمیل زنجیره تولید
فوالد ،به بهینهتر شدن مصرف انرژی در
سازمان کمک شایانی میکنند نیز در
دست اقدام هستند.
دوم ،تعریف پروژههای کوچک و اصالح

ساختار فعلی فرایندفرآیندهای در حال
بهرهبرداری ،مانند پروژههای بهبود از
قبیل:
* نصب آنالیزور آنالین روی مسیر گاز
طبیعی به منظور کنترل بهتر فرآیندها
* تکمیل سیستم مانیتورینگ در
واحدهای مختلف و کنترل دقیقتر
فرآیندها
* اصالح « »Power Factorشبکه برق
به وسیله بانک خازنی و...
* پیادهسازی و بهبود عملکرد کولینگ
پنلها و «»SVCها
سوم ،راهاندازی سیستم پیشنهادها در
سطح سازمان و استفاده از ظرفیت و
تجربه پرسنل برای بهبود فرایندفرآیندها
و بهینهسازی مصارف انرژی.
چهارم ،اصالح کنترل عملیاتها و
آموزش پرسنل در زمینه انرژی نیز از
جمله اقدامات کمهزینه و با تاثیر باال
در کنترل فرآیند و بهینهسازی مصارف
انرژی است که در قالب پیادهسازی
سیستم مدیریت انرژی انجام شده و
همواره در حال پایش و کنترل است.
پنجم ،اقدام مهمی که اخیرا ً در این
زمینه صورت گرفته اصالح و بازنگری
در فرآیند تامین و خرید مواد اولیه
و مصرفی و خرید قطعات ،تجهیزات
و تکنولوژی از منظر اقتصاد انرژی و
یکپارچگی مدیریت مصرف انرژی بوده
که هدف آن در نظر گرفتن و کنترل
مصرف انرژی و قیمت تمامشده در
فرایندفرآیند تامین است.
انرژی و بهای تمامشده

همانطور که عنوان شد ،در فرایندفرآیند
تولید فوالد ،عوامل متعددی از قبیل
نوع تکنولوژی ،نوع و تنوع محصوالت
تولیدی ،کیفیت مواد اولیه ،کیفیت
انرژی و شرایط محیطی در مصرف انرژی
اثرگذار است .نرخ مصرف انرژی شرکت
فوالد خوزستان نسبت به شرکتهای
مشابه و متوسط جهانی در وضعیت
قابلقبولی است ،ولی کماکان این نسبت
با «»best practiceها فاصله دارد.
هزینه انرژی در سالهای گذشته همواره
صعودی و افزایشی بوده است .با توجه به
وجود یارانه حاملهای انرژی در کشور ما

محمدحسینوزیری
مدیر بخش انرژی و سیاالت

و سیاست کاهش و حذف این یارانهها
و همچنین کاهش اختالف قیمت
حاملهای انرژی با قیمت جهانی ،در
سالهای گذشته سهم هزینههای انرژی
در محصول تمامشده بیشتر شده است.
برای مثال ،در مهرماه  1397هزینه هر متر
مکعب گاز دو برابر شد و در اردیبهشتماه
سالهای  1398و  1399نیز در دو
سال متوالی قیمت هر کیلووات ساعت
برق  7درصد افزایش یافت .با توجه به
پیشبینیها ،این روند در سالهای آینده
نیز ادامه خواهد داشت .این روند نشان
میدهد که سهم هزینههای انرژی در
قیمت تمامشده محصول در سالهای
آینده احتماال باز هم بیشتر خواهد شد.
در همه طرحهای توسعه در سالهای
اخیر ،رعایت اصول و قوانین سیستم
مدیریت انرژی به عنوان یک اصل مهم
اضافه شده است ،به گونهای که یکی از
نکات مهم برای تایید و اجرایی شدن
پروژهها و طرحهای کوچک و بزرگ در
سطح شرکت فوالد خوزستان ،بهبود
عملکرد انرژی مطابق با دستورالعملهای
جاری سازمان است .در طول اجرای
پروژه نیز مجری کار موظف به رعایت
این اصول و نیز ارائه گزارشهای دورهای
به کارفرما در این خصوص است.
همچنین وجود طرحهای توسعه بزرگی
همچون اسلب عریض و مگا مدول زمزم
( 3احیای آهن اسفنجی) ،عالوه بر باال
بردن ظرفیت تولید ،بر کاهش میزان
مصرف بر تن شرکت فوالد خوزستان
نیز تاثیرگذار خواهد بود .گفتنی است که
شرکت فوالد خوزستان تالش میکند
مطابق با نظام مدیریت انرژی ،به جای
کاهش مصرف انرژی ،به بهینهسازی و
اقتصاد انرژی توجه کند.
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سرعت گرفتن روند تحوالت
اقتصادی جهان و تعدد پارامترهای
اثرگذار بر فعالیت و توسعه سازمانها
موجب شدهاند تا برآورد ریسکها
و مدیریت بحران به بخشی
جداییناپذیر و طبیعی از برنامههای
یک سازمان تبدیل شود .امروز دیگر
بحرانها یک رخداد غیرعادی،
اتفاقی و کمیاب تلقی نمیشوند،
بلکه در تاروپود جوامع رخنه
کردهاند .صنعت فوالد ایران ،به رغم
چشمانداز گسترد ه ترسیمشده،
امروز با چالشهایی جدی از جمله
محدودیتهای فروش ،تامین مواد
اولیه ،زیرساختهای لجستیک و...
مواجه است که بیتوجهی به هریک
از این چالشها صنعت فوالد را در
آستانه ورود به بحرانی دشوار قرار
خواهد داد.
بحران ،رويداد يا مجموعهاي از
رويدادهاست كه تاثيرات منفي و
فاجعهآميزي بر كاركرد طبيعي سازمان،
دسترسي حياتي و در نتيجه تداوم بقاي
آن بر جا ميگذارد و پيامدهايی قانوني،
مالي ،سياسي و دولتي بر سازمان تحميل
ميكند .با اين تعريف مختصر ،مديريت
بحران در سازمان چند مرحله دارد:
پیشگیری :اين مرحله شامل مجموعه
اقداماتی است که با هدف جلوگيري از
وقوع حوادث و یا کاهش آثار زیانبار
آنها ،سطح خطرپذیری بنگاه را ارزیابی
میکند و با مطالعات و اقدامات الزم،
سطح آن را تا حدی قابلقبول کاهش
ميدهد.
آمادگی :مجموعه اقداماتی است که
توانایی يك شركت را در پيمودن
مراحل مختلف مدیریت بحران افزایش
میدهد .اين مرحله شامل جمعآوری
اطالعات ،برنامهریزی ،سازماندهی ،ایجاد
ساختارهای مدیریتی ،آموزش ،تامین
منابع و امکانات ،تمرین و برگزاري مانور
است.
مقابله :انجام اقدامات و ارائه خدمات
فوري به دنبال وقوع بحران است که با
هدف نجات جان و مال انسانها ،تامین
رفاه نسبی برای آنها و جلوگیری از

امام محمد باقر (ع) :

عالمی که مردم از علم او بهره بگیرند ،از هفتاد هزار عابد بهتر است
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الزمه مدیریت بحران ،چابکی در تصمیم و خالقیت
گسترش خسارات انجام میشود.
بازسازی و بازتوانی :بازسازی شامل
کلیه اقدامات ضروری پس از وقوع بحران
است که برای برگرداندن وضعیت عادی
به مجموعههاي آسیبدیده سازمانی ،با
در نظر گرفتن ویژگیهای توسعه پایدار،
ضوابط ایمنی ،مشارکتهای مردمی و
مسائل فرهنگی ،تاریخی و اجتماعی
منطقه انجام میشود .بازتوانی نیز شامل
مجموعه اقداماتی است که به منظور
بازگرداندن شرایط جسمی ،روانی و
اجتماعی كاركنان به حالت طبیعی به
انجام میرسد.
در بحران ،باید توجه داشت که عدم
واكنش دقيق و سريع معموال پيامدهاي
بسيار نامطلوبي دارد؛ پس هم زمان و
هم دقت در تصميمات مهم است .در
زمان بحرانها ،نياز به اتخاذ تصميماتی
نو و خالقانه وجود دارد و همچنین
بايد مراقب عوامل تشديدكننده بحران
نیز بود .با اين چارچوب و بدون لحاظ
اولويت ،عوامل زير باعث مديريت بحران
در يك سازمان و نبود آنها موجب
گسترش بحران ميشود:
* شناخت نشانههاي بحران
*وجود نظام مؤثر ارزيابي ريسك و بحران
* وجود مديريت هوشيار و يادگيرنده و
مشورتپذير
* وجود مديريت مشاركتي
* تعلق سازماني
* ارتباط سالم و مؤثر مديريت با كاركنان
* داشتن برنامه اجرايي و تعيين متوليان
اجرا و پايش مستمر اثربخشي
* بازنگري برنامهها با توجه به ابعاد جديد
بحران
* چابكي در تصمیمگیری
* آگاهیبخشی به کارکنان
* اقناعسازی و جلب اعتماد کارکنان
به کارایی تدابیر در نظر گرفتهشده و

همراهی آنها
با توجه به تعریف ارائهشده در حوزه
مدیریت بحران و در همان چارچوب،
شركت فوالد خوزستان ،به عنوان
شركتي كه مفتخر به دريافت تنديس
زرين و باالترين سطح تعالي سازماني
در ايران است ،در قالب برنامه استراتژيك
خود ،با مالحظه تهديدها و فرصتها و
رصد شرايط اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي
و امنيتي از جمله تحريمهاي ظالمانه و

كميته مقابله با كرونا در عالیترين
سطح ،با لطف خدا و حمايت مديريت
ارشد شركت ،مراحل پيشگيري ،آمادگي
و مقابله را در مديريت بحران كرونا با
تصميماتي بههنگام و چابك و دقيق با
موفقيت پشت سر گذاشته و در همين
دوران سخت ،موفق به كسب ركوردهاي
متعدد در توليد شده است .در عين حال،
این از ايفاي مسئولیتهای اجتماعي در
اين حوزه نيز غافل نشده و به عنوان یکی

همچون هر کسبوکار دیگر ،صنعت فوالد کشور نیز
در حوزه فروش داخلی و صادرات با ریسکهایی
بحرانآفرین و خطرزا مواجه است .تحریمهای ظالمانه
آمریکا علیه کشورمان محدود شدن بازارهای صادراتی
هدف و مشتریان را در پی داشته و با ایجاد چالش در
حملونقل داخلی و محدودیتهای جدی برای پهلوگیری
کشتیها از خطوط مختلف کشتیرانی در بندرهای
کشور ،باعث افزایش هزینه حمل کاالهای صادراتی و
کاهش سود ناشی از صادرات شده است
غيرانساني نظام سلطه و با هماهنگی با
مراجع باالدست ،در قالب کمیته مدیریت
بحران و در بخشی از شقوق آن پدافند
غیرعامل ،كوشيده است که با ارزيابي
وضع موجود ،پيشبيني شرايط آينده و
پيشرو ،اتخاذ تدابير الزم،
سناريوهاي ِ
خرد جمعي و مديريت مشاركتي ،از
بحرانهاي جهاني و منطقهاي به سالمت
عبور كند .شايد ملموسترين بحران
امروز سازمانها و بنگاههاي اقتصادي
همين بیماری كوويد  ١٩باشد .شركت
فوالد خوزستان از بدو آغاز تهاجم اين
ويروس به جهان و کشور ،با تشكيل

از سازمانهاي برتر در حمایت از اقدامات
مقابله با کرونا در استان خوزستان مورد
تقدير قرار گرفته است.
چالش فروش و کرونا ،اصلیترین عوامل
بحرانآفرین

همچون هر کسبوکار دیگر ،صنعت
فوالد کشور نیز در حوزه فروش داخلی
و صادرات با ریسکهایی بحرانآفرین و
خطرزا مواجه است .تحریمهای ظالمانه
آمریکا علیه کشورمان محدود شدن
بازارهای صادراتی هدف و مشتریان را در
پی داشته و با ایجاد چالش در حملونقل
داخلی و محدودیتهای جدی برای

پهلوگیری کشتیها از خطوط مختلف
کشتیرانی در بندرهای کشور ،باعث
افزایش هزینه حمل کاالهای صادراتی
و کاهش سود ناشی از صادرات شده
است .از طرف دیگر ،عدم اطمینان و
تغییرات مداوم َرویههای تجاری و قوانین
و مقررات کشور و صدور بخشنامهها و
آییننامهها نیز قابلیت پیشبینیپذیری
را از بین میبرند .سیاستهای دولت به
منظور تنظیم بازار نیز ،بنا بر نیاز داخلی،
میزان صادرات فوالد را افزایش یا کاهش
میدهد که این امر خود موجب آسیب
دیدن اعتبار صادرکنندگان در بازارهای
بینالمللی و در نتیجه ،از دست رفتن
بخشی از بازارهای هدف صادراتی
میشود .از سوی دیگر ،ویروس کرونا
نیز یکی دیگر از ریسکهای بحرانآفرین
است که اقتصاد را در تمام جوامع
بینالمللی متاثر کرده و بر عملکرد صنایع
مختلف از جمله صنعت فوالد تاثیرات
زیادی گذاشته است و به همین دلیل،
نیاز به یک مدیریت ریسک منسجم
در تمامی بخشهای صنعت احساس
میشود.
در همین راستا ،شرکت فوالد خوزستان
به منظور کاهش ریسکهای مرتبط با
حوزه فروش ،اقدامات زیر را در دستور
کار قرار داده است:
* ایجاد موازنه بین فروش داخلی و
صادرات بر اساس کشش بازارها
* توسعه بازارهای هدف صادراتی و
افزایش توان صادرات
* حضور در بازارهایی که حساسیت کمتری
بهتحریمهادارند
* تنوعبخشی به روشهای فروش
*فروشمحصوالتفوالدیدرازایمطالبات
* افزایش توان صادرات
محدودیتهایی برای تحقق چشماندازها

با توجه به افق چشمانداز  1404و برنامه

در مسـیر ایجـاد ارزش
صنعت فوالد از پتانسیل بسیار
مناسبی برخوردار است تا با
ایجاد و رشد روزافزون ارزش
افزوده ،نقشی قابلمالحظه در
اقتصاد کشور ایفا کند .شرکت
فوالد خوزستان را میتوان یکی
از قطبهای تولید فوالد در کشور
عنوان کرد .تولیدات این مجموعه
از شرایطی کیفی قابلرقابت در
بازارهای جهانی برخوردار هستند،
اما این مجموعه اولویت اصلی و
اساسی خود را تامین نیاز داخلی
قرار داده است تا به کمک ایجاد
حداکثر ارزش افزوده در زنجیره
فوالد ،این صنعت بتواند به پیشران
اصلی اقتصاد کشور بدل شود.
ارزش افزوده مهمترين متغير اقتصادي
است كه در محاسبه شاخصهاي
بهرهوري مورد استفاده قرار ميگيرد.
ارزش خالص توليد كاالها و خدمات در
يك شركت در طول يك سال مالي را
ارزش افزوده مينامند .به عبارت ديگر،
مجموع ارزشهاي اضافي ايجادشده در
جريان توليد كاالها و خدمات در يك
سال ارزش افزوده ناميده ميشود .پس
ارزش افزوده به ميزان ثروت ايجادشده
از كوششهاي جمعي نیروی انسانیای
كه در شركت به كار اشتغال دارند (يعني
كاركنان) و آنهايي كه سرمايه شركت
را فراهم آوردهاند (يعني سهامداران)
اطالق ميشود.
با توجه به مفاهیم ارزش افزوده ،شرکت
فوالد خوزستان با داشتن خطوط متنوع
تولید و با توجه به شرایط بازار ،پاسخگوی
تمام مصرفکنندهها بوده است و از این
طریق هم قدرت رقابتپذیری باال و هم
اطمینان خاطر از کسب درآمد قطعی
دارد.
شرکت فوالد خوزستان ،برای
حداکثرسازی ارزش افزوده از سرمایه
انسانی و مالی به کار گرفتهشده به
منظور تنوعبخشی به تولیدات ،تکمیل
زنجیره باالدست و پاییندست از
قبیل سرمایهگذاری در معادن و تولید

کنسانتره سنگآهن و همچنین تولید
محصوالت نهایی را هدفگذاری و
برنامهریزی کرده و در این مسیر ،طی
سالهای اخیر ،اقدام به خرید تحصیل
شرکت صنعتي و معدني توسعه فراگیر
سناباد کرده است .راهاندازی واحد
تولید گندله این شرکت در سال
جاری و بهرهبرداری آن گام بلندی در
جهت استفاده از پتانسیلهای شرکت
فوالد خوزستان در بهرهوری از سرمایه
انسانی و مالی خود محسوب میشود
و افزایش ارزش افزوده را نیز به
همراه خواهد داشت .همچنین ،به
موازات سرمایهگذاری مذکور ،یک
سرمایهگذاری ارزشمند دیگر در

به صنعتی شدن نیز احساس گردید.
بنابراین مطالعات اولیه برای ایجاد
تولیدات فوالدی مورد نیاز طرحهای
توسعه انجام و منتج به ایجاد شرکت
فوالد خوزستان با تولیدات متنوع شد،
تولیداتی که جوابگوی شرکتهای
نوردی میلگرد ـ تیرآهن و ورق باشد.
فوالد خوزستان از سال  ،1369طی چند
فاز ،افزایش ظرفیت و نیز بهبود کیفیت
را به ثمر رسانده است که در این فرآیند،
ظرفیت تولید شمش فوالد به 2/4
میلیون تن در سال  3/2 ،1382میلیون
تن در سال  3/5 ،1387میلیون تن در
سال  1390و  3/8میلیون تن در سال
 1398افزایش یافت .گام بلند بعدی

شرکت فوالد خوزستان به عنوان یکی از مهمترین
قطبهای صنعت فوالد در ایران و سایر کشورهای
منطقه شناخته شده است؛ بنابراین به منظور حفظ
موقعیت ،داشتن سهم از بازار ،افزایش تولید ،پاسخ
به نیازهای جدید خریداران شمش فوالدی و صیانت
از محیط زیست ،همواره برنامههای بازسازی
و نوسازی و ارتقای بهرهوری و طرحهای جدید
را در دستور کار قرار میدهد
شرکت صنعت فوالد شادگان انجام
شده است که در دو گام باعث حفظ و
افزایش ارزش افزوده شرکت میشود.
گام اول ،بهرهبرداری از واحد احیای
فوالد شادگان است که عملیاتی شدن
آن از سال گذشته باعث حفظ ارزش
افزوده در گروه فخوز شده است .گام
بعدی ،بهرهبرداری واحد فوالدسازی
شادگان است که در آینده ،تاثیر
مضاعفی بر این موفقیت خواهد داشت.
فوالد خوزستان ،طرحی برای توسعه

در دهه  1340شمسی که برنامههای
توسعه پنجساله برای پیشرفت و
توسعه کشور ایران طرحریزی شد ،نیاز

در طرحهای توسعه فوالد خوزستان،
رسیدن به تولید  6میلیون تن شمش
است.
بنابراین ،با توجه به تولیدات شمش بلوم
و اسلب و نیاز بازار به تولید محصوالت
نهایی ،شرکت فوالد خوزستان
برنامههای استراتژیک پنجساله خودش
را به منظور توسعه کسبوکار و ایجاد
ارزش افزوده باال ،تهیه میکند و ساالنه
مورد بازنگری قرار میدهد.
شرکت فوالد خوزستان ،با همکاری
خریداران محصوالت فوالدی و با توجه
به مصرف نهایی آنها ،تولیدات خودش
را طوری برنامهریزی میکند که هم

ارزش افزوده باالیی ایجاد کند و هم
بتواند سهم بازار خودش را در دست
داشته باشد و بدین ترتیب باعث رشد
و تداوم برند در داخل و خارج از کشور
شود.
با توجه به اینکه در سالهای قبل نیاز
بازار به محصوالت جدید مثل ورق
عریض و فوالدهای خاص احساس
میشد ،شرکت فوالد خوزستان در
همین راستا و برای عقب نماندن از سهم
بازار ،در برنامههای طرح و توسعه آتی،
ایجاد اسلب عریض و بازسازی خطوط
اسلب و بلوم را دست اجرا دارد که هم
افزایش ظرفیت تولید و هم تولید فوالد
خاص را به دنبال خواهد داشت .اجرای
اینگونه طرحهای توسعه و بازسازی
خطوط تولید ،عالوه بر ایجاد ارزش
افزوده باال ،باعث افزایش درآمد و سود
سهامداران میشود.
تنوع تولید و برند شرکت فوالد
خوزستان به گونهای است که همواره در
خارج از کشور متقاضی دارد و با توجه به
قیمتهای بینالمللی ،میتواند بهراحتی
جوابگو باشد و عالوه بر تامین نیاز ارزی،
مازاد ارزی نیز به سیستم بانکی تزریق
شود و به بهبود تراز ارزی کشور کمک
شایانی کند.
به دلیل کیفیت باالی شمش تولیدی
فوالد خوزستان ،خریداران خارجی
که تولیدکننده تیرآهن ،میلگرد و ورق
هستند همواره متقاضی محصوالت این
شرکتاند ،اما سیاست شرکت بدینگونه
است که پس از تامین نیاز شرکتهای
داخل کشور ،مازاد را به خارج از کشور
صادر میکند.
حرکت در مسیر ارزش افزوده

ارزش افزوده حاصل تفاوت ارزش
ستانده و داده است .بنابراین ،به
منظور کسب هرچه بیشتر ارزش
افزوده حاصل از تولید ،شرکت فوالد
خوزستان دارای برنامهای استراتژیک
است که تمامی شاخصهای بهرهوری
شامل مصارف مواد ،کنترل ضایعات

تولید  55میلیون تن فوالد در کشور،
تامین مواد اولیه از جمله سنگآهن جزو
ریسکهای بحرانی برای شرکتهای
فوالدی به حساب میآید؛ زیرا معادن
داخلی کشور حرکت به سمت تکمیل
زنجیره ارزش پاییندست خود را شروع
کردهاند و ریسک دسترسی به مواد اولیه
برای شرکتهای فوالدی و شرکت فوالد
خوزستان ،که تولیدکننده محصوالت
میانی فوالد است و در برنامه توسعه آتی
خود نیاز به حجم باالیی از سنگآهن
دارد را دوچندان ساختهاند .از سوی
دیگر ،زیرساختهای حملونقل کشور
نیز ،با فرض تامین شدن سنگآهن
مورد نیاز ،برای انتقال آن با ضعف مواجه
هستند .در این خصوص ،شرکت فوالد
خوزستان ،مطابق با اهداف استراتژیک
تعیینشده خود برای تامین سنگآهن
مورد نیاز ،به سمت تکمیل زنجیره ارزش
خود در باالدست حرکت کرده است .در
این زمینه ،میتوان به تمرکز بر حوزه
اکتشاف پهنههای جدید و همچنین
تملک سهام معادن اشاره کرد.
همچنین نمیتوان از چالشهای موجود
در حوزه حملونقل و لجستیک غافل
شد .شرکتهای کشتیرانی ،به دلیل
تشدید دامنه تحریمهای آمریکا و افزایش
ریسک تجارت با ایران ،تمایل کمی به
حمل محصوالت فوالدی از مبدا ایران
دارند که این امر باعث از دست دادن
مشتریان صادراتی و افزایش هزینه حمل
دریایی میشود .همچنین فرسودگی و
ظرفیت پایینتر از طرحهای توسعه شبکه
و ناوگان حملونقل ،بهویژه حملونقل
ریلی ،یکی از عوامل بحرانی در صنعت
فوالد است که باعث افزایش هزینه
حملونقل و کاهش تولید شرکتهای
فوالدی میشود .در حوزه سطح دانش
فنی ،تکنولوژی و ماشینآالت ،میتوان

علیرضامخبردزفولی

قائممقام مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان
در امور بهداشت و سالمت کارکنان

به قدیمی بودن فناوری تجهیزات تولید
و عدم دسترسی به تکنولوژیهای جدید
به دلیل تحریمها اشاره کرد که موجب
بحرانهای جدی در تمامی حوزههای
صنعت میشوند و این موارد در صنعت
فوالد باعث ناتوانی در تولید محصوالت با
ارزش افزوده باال و متعاقبا کاهش رضایت
مشتریان از تنوع محصوالت تولیدی
شرکتهای فوالدی میگردد .اثربخشی
پایین نگهداری و تعمیرات تجهیزات
و ماشینآالت ،کمبود و کیفیت پایین
قطعات یدکی ،نوسانات قیمتهای اقالم
اصلی و تحریمهای بینالمللی از عواملی
هستند که باعث ایجاد بحران در حوزه
ماشین آالت شدهاند؛ این عوامل باعث
افزایش توقفات اضطراری تجهیزات در
شرکتهای فوالدی میشوند .انحصاری
بودن برخی از دانشها و اطالعات ،ضعف
دانش فنی و مهندسی در روشهای
تولید و کمبود تامینکنندگان صاحب
تکنولوژی در داخل کشور نیز از جمله
بحرانهای دانش فنی و تکنولوژیاند که
باعث طوالنی شدن زمان تامین قطعات
و تجهیزات و همچنین ارائه خدمات در
شرکتهای فوالدی میشوند.
در پایان الزم ميدانم از تالشهاي عالمانه
مجموعه همكاران مجله اخبار فلزات در
ارتقاي دانش و تبادل تجربيات موفق
در عرصه مهم صنعت كشور صميمانه
قدرداني و از خداي متعال براي شما
سالمتي و ثبات قدم آرزو ميكنم.

تندیس سیمین جایزه ملی مدیریت مالی
ایران به شرکت فوالد خوزستان رسید

علیرضاکعبینژادیان
مدیرحسابداریصنعتی

حاصل از تولید ،نیروی کار ،انرژی
و سرمایه را به طور ماهانه پایش و
کنترل میکند .به همین خاطر است
که شرکت ریسکهای مربوطه را
شناسایی و برنامههایی را به منظور
پوشش آنها فراهم کرده است .بر
این اساس ،شرکت طرحهایی برای
افزایش قیمتهای ناشی از تورم و یا
افزایش نرخ تسعیر ارز در دست دارد
که بتواند ارزش افزوده بیشتری حاصل
کند .همچنین تصمیماتی به منظور
سرمایهگذاری در خارج از فنس فوالد
خوزستان و تحصیل صنایع باالدستی
و موازی با نگاه حداکثرسازی ارزش
افزوده فخوز اتخاذ شده است.
شرکت فوالد خوزستان به عنوان یکی
از مهمترین قطبهای صنعت فوالد
در ایران و سایر کشورهای منطقه
شناخته شده است؛ بنابراین به منظور
حفظ موقعیت ،داشتن سهم از بازار،
افزایش تولید ،پاسخ به نیازهای جدید
خریداران شمش فوالدی و صیانت
از محیط زیست ،همواره برنامههای
بازسازی و نوسازی و ارتقای بهرهوری
و طرحهای جدید را در دستور کار
قرار میدهد.
بهعالوه ،به سبب قدمت در میان
شرکتهای فوالدی ایران و با توجه
به شرایط اقتصادی و تحریمی ،این
شرکت تالش فراوانی برای بومیسازی
این صنعت و حداقلسازی وابستگی به
تکنولوژی ،مواد و قطعات و نیز انتقال
دانش فنی به شرکتهای نوپای این
صنعت و آموزش کارکنان آنها کرده
است که بخشی از رشد صنعت فوالد
کشور ناشی از این نگرش بوده است.

در یازدهمین همایش مدیریت مالی ایران ،شرکت فوالد
خوزستان موفق به دریافت تندیس سیمین جایزه ملی
مدیریت مالی ایران شد.
ط عمومی ،یازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت
به گزارش خبرنگار رواب 
مالی ایران با حضور جمعی از مسئوالن کشوری ،مدیران شرکتها و
اساتید دانشگاه در سالن همایشهای بینالمللی رازی تهران برگزار شد.
در ابتدای این همایش دکتر مجید قاسمی رئیس انجمن مدیریت مالی
ایران با اشاره به اهمیت پرداختن به اقتصاد مقاوتی گفت :خوشحالیم
شکلگیری انجمن مدیریت مالی ایران را در سال جاری اعالم کنیم.
اقتصاد مقاومتی بر اساس شعور ملی شکل گرفته و برای رسیدن به
نقطه عطف ،میبایست دست به دست هم دهیم.
وی افزود :سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر اساس فرمایشات مقام معظم
ب نظران تعیین شده است .اجرایی شدن اقتصاد
رهبری و از سوی صاح 
ن پذیر
مقاومتی در بستر تالش و همت مدیران عالی و اجرایی امکا 
است.
قاسمی گفت :مبحث مالی مهمترین بخش اقتصاد مقاومتی را شکل
یدهد .اصالح و تقویت نظام پولی و مالی کشور از بارزترین اهداف
م
اقتصاد مقاومتی است .این ساختار باید به سمت تقویت و حمایت
بخش واقعی اقتصاد حرکت کند.
در ادامه این مراسم دکتر محمدرضا انواری دبیر انجمن مدیریت مالی
ایران ،سال جاری را یکی از سختترین سالهای اقتصاد کشور دانست
و افزود :در سال  ۱۳۹۹به واسط ه تشدید تحری مهای ظالمانه ،در کنار
همهگیری ویروس کرونا ،صدمات بسیاری به بخشهای مختلف کشور
به ویژه بخش مالی وارد شد.
وی گفت :حضور داوطلبانهی مدیران مالی در این همایش نشان از
درک باالی فکری و شفافیت مالی سازمان مربوطه است.
گزارش خبرنگار ما حاکی است ،همایش جایزه ملی مدیریت مالی
ی شود ،بسترساز بهبود و
ایران که از سال  ۱۳۸۹هرساله برگزار م 
ارتقای سطح مدیریت مالی و اقتصادی در شرکتها و سازمانهای
شرکتکننده است .حمایت مدیریت مالی حرفهای در مسیر دستیابی
به جایگاه واقعی در شرکتها و سازمانها ،تشویق و ترغیب شرکتها
برای انجام خود ارزیابی و شناخت نقاط قوت و ضعف و زمینههای بهبود،
ایجاد فضای رقابتی مناسب و حرفهای شرکتها و سازمانهای ایرانی،
تعریف راهبردی از مدیریت مالی و اقتصادی سازمان در جهت دستیابی
ت ها و سازمانهای برتر
به اهداف استراتژیک ،معرفی و قدردانی از شرک 
مالی و اقتصادی ،فراهم کردن امکان تبادل تجربیات موفق مدیران مالی
از جمله اهداف برگزاری این همایش به شمار میرود.
گفتنی است ،در پایان این مراسم تندیس سیمین یازدهمین دوره
جایزه ملی مدیریت مالی ایران به سرکار خانم زینب هدایت پور مدیر
حسابرسی داخلی به نمایندگی از شرکت فوالد خوزستان اهدا شد .در
این همایش ابراهیم چهارلنگی رئیس دریافتها و پرداختها و اشکان
افشارپور رئیس بودجه و گزارشات به عنوان نماینده شرکت فوالد
خوزستان حضور داشتند.
این شرکت در دهمین دوره همایش جایزه ملی مدیریت مالی ایران در
سال  ۱۳۹۸موفق به کسب تندیس بلورین شده بود.
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سرمایهگذاریهدفمند،رازماندگاری
ارزشمندی است که در نهایت منافع
بزرگتری را برای تمام ذینفعان خود
ایجاد خواهد کرد.

لزوم سیاســتگذاری مناسب برای
سرمایهگذاریها

میثمشهنیانی

معاون برنامهریزی و توسعه
سرمایهگذاری تاثیرگذار ،عالو ه بر
بازدهی مالی ،زمینه توسعه پایدار
سازمان را نیز فراهم میسازد .این
نوع از سرمایهگذاریها ،در کنار
رفع چالشها و مشکالت ،توسعه
زیرساختها و تامین نیازهای فعلی
و آینده بازار ،موجب سودآوری
و ماندگاری سازمانها در چرخه
رقابت کسبوکارها نیز میشوند.
شرکت فوالد خوزستان هدف
اصلی سیاستهای سرمایهگذاری
خود را تکمیل زنجیره ارزش فوالد
قرار داده است و میکوشد تا با
ورود به بخش باالدستی و حل مشکالت
زیرساختی ،زمینه مناسبی را برای
تولید پایدار خود فراهم آورد.
مهمترین اولویتهای این مجموعه
در زمینه طرحهای توسعه ،رفع
مشکالت و گلوگاههای زیرساختی در
فرایندهای تولید این مجموعه است.

سرمایهگذاری تاثیرگذار در یک شرکت
یا سازمان به هر گونه سرمایهگذاری
هوشمندانه اشاره دارد که عالوه بر
ت اجتماعی و
بازدهی مالی ،منفع 
زیستمحیطی نیز به همراه داشته
باشد و زمینه توسعه پایدار در یک
سازمان را فراهم کند .سرمایهگذاری
تاثیرگذار یک سرمایهگذاری برد ـ برد
است و سرمایهگذاری برای آینده و
حمایت از اهداف توسعه پایدار و دالیل

در ایران ،زمینه سرمایهگذاری
تاثیرگذار در بخش طرحهای توسعه
پایدار در صنایع مختلف از جمله در
صنعت فوالد تا حدود زیادی مورد
توجه قرار گرفته و در سند طرح جامع
توسعه فوالد کشور تا افق  1404لحاظ
شده است .سرمایهگذاریهای خوبی
نیز از روشهای مختلف تامین منابع
مالی توسعه یافته است که از جمله
آنها میتوان بهرهگیری از بازار سرمایه
داخلی ،افزایش سرمایه سهامداران،
تخصیص بخشی از سود انباشته،
توجه ویژه به صادرات محصول و
استفاده از اعتبار و تضامین قراردادهای
فروش صادراتی را عنوان کرد .به رغم
تحریمهای ظالمانه ،منابع مالی خوبی
به منظور سرمایهگذاری در طرحهای
توسعه از طریق منابع مالی خارجی
جذب شده است.
راز ماندگاری در چرخه رقابت در
تمام کسبوکارهای تجاری و صنعتی،
تعریف و اجرای طرحهای توسعه پایدار
متناسب با نتایج مطالعات بازار و با
هدف تامین نیازهای فعلی و جدید
بازارهای موجود و بازارهای جدید
است .با سرمایهگذاری الزم در اجرای
طرحها و پروژههای توسعهای ،بهخصوص
تامین مالی آنها از طریق سرمایهگذار
خارجی ،عالوه بر جذب منابع مالی
مورد نیاز و جذب و انتقال تکنولوژیها
و ظرفیتهای جدید ،قیمت تمامشده
نهایی محصول کاهش خواهد یافت
و با این مزیت رقابتی ،ماندگاری در
چرخه رقابت و حفظ و توسعه سهم
بازار سازمان تضمین خواهد شد.

در مسیر توسعه پایدار

با توجه به اهمیت توسعه پایدار که همواره
در ایجاد ظرفیتهای جدید و جهش
تولیدات یک سازمان پیشگام است،
در شرکت فوالد خوزستان نیز همواره
گامهایی بلند در مسیر توسع ه برداشته
شده ،به طوری که از سال  1375تا
پایان سال  1395سه فاز توسعه به اتمام
رسید و ظرفیت اولیه  1/5میلیون تن
در سال به ظرفیت  3/7میلیون تن در
پایان سال  1395افزایش یافت .همین
افزایش ظرفیت منجر به رشد تولیدات
محصوالت ریختهگری اسلب ،بلوم و
بیلت پس از طی منحنیهای یادگیری
به منظور رسیدن به ظرفیتهای جدید
شده است .همچنین از ابتدای سال
 1396فاز چهارم توسعه ظرفیت تا
افق  1404گروه فوالد خوزستان برای
دستیابی به ظرفیت  6میلیون تن پایدار
در کل زنجیره ارزش فوالد از سنگ تا
محصول نهایی برنامهریزی شده و در
حال اجراست .در حال حاضر ،ظرفیت
فعال ایجادشده بالغ بر  3/8میلیون تن
است.
برنامه عملیاتی سبد طرحها و پروژههای
توسعه شرکت فوالد خوزستان در سال
 1400پنجمین برنامه عملیاتی مبتنی
بر طرح جامع فاز چهارم توسعه ظرفیت
و زیستمحیطی است که مشتمل بر
 132پروژه با سرمایهگذاری  17هزار
میلیارد تومانی میشود .در این برنامه،
پروژههای بزرگی تعریف شده و در
حال پیگیری و اجرا هستند ،مثل پروژه
احداث مگامدول زمزم  3با مشخصات
منحصربهفرد در سطح کشور و نیز پروژه
احداث پکیج ماشین ریختهگری اسلب
عریض که نقش مهمی در توسعه بازار
هدف فوالد خوزستان خواهند داشت.
همچنین سایر پروژههای زیرساختی
همچون احداث کارخانه اکسیژن چهار
خط و پست چهارصد کیلوولت در دستور

کار قرار گرفتهاند و بر اساس برنامههای
زمانبندی مربوطه ،در حال پیگیری و
اجرا هستند.
سرمایهگذاری در بخش معدن و تکمیل
پروژههای آن از قبیل سنگشکن،
کنسانترهسازی و نیز افتتاح پروژه
گندلهسازی به میزان  2/5میلیون تن
در ابتدای سال  1399در شرکت تابعه
صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد
از تاثیرگذارترین سرمایهگذاریهایی
هستند که با هدف توسعه پایدار شرکت
فوالد خوزستان و در راستای تامین
بخشی از کمبود گندله مورد نیاز برای
ظرفیت  6میلیون تن فوالد پایدار مورد
نظر در فاز چهارم توسعه شرکت صورت
گرفتهاند.
مهمترین اولویت در اجرای طرحهای
توسعه فوالد خوزستان رفع مشکالت
و گلوگاههای ظرفیتی و زیرساختی در
زنجیره فرایندهای فرآیندهای داخلی
تولید و تکمیل زنجیره ارزش فوالد از
طریق ورود به باالدست و پاییندست
این زنجیره و همچنین جایگزینی
تکنولوژیهای قدیمی به منظور افزایش
پایداری تولید است .از جمله این طرحها و
پروژهها میتوان به خرید سهام مدیریتی
شرکت فوالد شادگان ،خرید سهام
مدیریتی شرکت توسعه صنعتی و معدنی
سناباد ،احداث مگامدول آهن اسفنجی
زمزم  ۳در شرکت فوالد خوزستان،
احداث خط و پست چهارصد کیلوولت
و سایر پروژههای عمده زیرساخت و طرح
پایداری اشاره کرد.
شرکت فوالد خوزستان ،به عنوان
دومین قطب تولید فوالد کشور ،با
اجرای طرح جامع فاز چهارم توسعه
پایدار ظرفیت خود در افق  ،1404به
ظرفیت پایدار  6میلیون تن در سال
دست خواهد یافت و جایگاه خود را
تثبیت خواهد کرد.

نشست بررسی مسئولیتهای اجتماعی سازمانها
و صنایع بزرگ استان خوزستان

نشست بررسی مسئولیتهای اجتماعی شرکتها بر محیط زیست طلب
سازمانهاوصنایعبزرگاستانخوزستان میکند ،در مسیر اجرای مسئولیتهای
با حضور سخنگویدولتب هصورتبرخط اجتماعی نسبت به حفظ و گسترش
محیط زیست گام برداشت .سازمانها و
برگزارشد.
به گزارش خبرنگار روابطعمومی ،این شرکتهای صنعتی با تعریف مسئولیت
نشست بعد از ظهر سهشنبه  ۱۹اسفندماه اجتماعی در برنامه استراتژیک ،جایگاه
 ،۱۳۹۹با حضور دکتر علی ربیعی این مقوله را ارتقاء و تثبیت کنند .از
سخنگوی دولت و مدیران سازمانها و سوی هیأت دولت هم فعالیتهایی در
صنایع فعال استان خوزستان و به صورت تدوین استاندارد ملی مسئولیتهای
برخط به میزبانی دانشگاه شهید چمران اجتماعی در حال انجام است ،که
اهواز برگزار شد.
امیدواریم تا پایان دولت یازدهم تکمیل
در این نشست ،جعفر جنامینیا مدیر و ابالغ شود.
آموزش و توسعه منابع انسانی به نمایندگی هادی خانیکی مشاور رئیسجمهور
از شرکت فوالد خوزستان حاضر بود و به در امور رسانه و مطبوعات بر ضرورت
تشریح فعالیتهای این مجموعه بزرگ انجام مسئولیتهای اجتماعی از سوی
صنعتی در زمینه مسئولیتهای اجتماعی سازمانها و کارخانجات مختلف تاکید
پرداخت.
داشت و افزود :خوزستان صف مقدم تولید
علیربیعیسخنگویدولت،فرهنگسازی است و سهم بزرگی در تولید ناخالص ملی
را نیاز اولیه اجرای مسئولی 
ت اجتماعی ایفا میکند .نقطهی مشترک در گفت و
دانست و افزود :در شرایط امروز کشورمان گوی بین نهادهای حرفهای و مدنی با
بیش از هر دورهی دیگر نیازمند گسترش دستگاههای اجرایی ،دستیابی به راهحل
و نهادینه کردن مفهوم مسئولیت مشترک و قابل اجراست .شرط الزم این
اجتماعی در جامعه هستیم .در طول مورد ،درک مشترک از مسائل است.
جن 
گ شرایط سخت روحی و روانی بر جعفر جنامینیا که به نمایندگی از
اهالی خوزستان تحمیل شد .سازمانها و شرکت فوالد خوزستان در این نشست
صنایع فعال در این استان باید به گونهای حضور داشت ،از لزوم نهادینه شدن
عمل کنند که این شرایط تغییر کرده و مسئولیتهای اجتماعی در میان
به سمت روحیه اجتماعی و سرزندگی سازمانها و شرکتهای فعال گفت و
حرکت کند.
افزود :شرکت فوالد خوزستان در سال
ربیعی در ادامه گفت :آثار تخریبی  ۱۳۶۷با ظرفیت تولید  1.5میلیون تن

شمش به بهرهبرداری رسید .خوشبختانه
با اجرای طرحهای توسعه ،امروز این
میزان از تولید به سه میلیون و ۸۰۰
هزار تُن شمش فوالدی و ایجاد ۱۲۵۰۰
فرصت مستقیم شغلی رسیده است.
این مجموعه در حال حاضر بزرگترین
عرضهکنندهی شمش فوالدی کشور
و دومین قطب تولید فوالد کشور لقب
گرفته است.
جنامینیا در ادامه گفت :مسئولیت
اجتماعی از منظر کلی ،یعنی توجه
مسئوالنه به مسائل جامعه میباشد اما
در نگاه عمیق به توسعه پایدار میپردازد.
توسعه پایداری که در سه جنبهی
اقتصادی ،اجتماعی و محیط زیست نمود
پیدا میکند .در بحث ورزش باشگاه فوالد
خوزستان توانسته با درخشش در سطح
کشور و بینالمللی افتخارات بسیاری را
برای استان کسب کرده و روحیه نشاط
را در جامعه تزریق کند.
راهاندازی قرارگاه محرومیتزدایی شهدای
فوالد خوزستان به منظور محرومیتزدایی
و فعالیتهای عمرانی ،بهداشتی ،تربیتی و
توانمندسازی در مناطق ک م برخوردار،
از دیگر اقدامات این مجموعه به شمار
میآید.
مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی در
ادامه به حمایت مستمر مجموعه فوالد
خوزستان از اقشار آسیبپذیر اشاره کرد
و افزود:حمایتها از اقشار آسیبپذیر و

خانوادههای نیازمند به کمکهای
مالی محدود نشده و در مواردی نظیر:
درمانی ،آموزشی و ...صورت گرفته است.
در ایامی که جامعه با انتشار ویروس
کرونا مواجه است ،پشتیبانی صنعت از
شبکهی بهداشت میتواند به کاهش آالم
ک شایانی کند.
و ایمنسازی جامعه کم 
جنامی نیا در پایان توجه به مسئولیت
اجتماعی در کنار توسعه را از مهمترین
دغدغههای مجموعه فوالد خوزستان
دانست و اضافه کرد :ماهیت تولید فوالد
به گونهای است که محیط زیست اطراف
را تحت تاثیر قرار میدهد ،در مجموعهی
فوالدخوزستان حفظ و توسعه محیط
زیست ،از اولویتهای برنامهریزی به
شمار میآید ،به طوری که تا به امروز
 ۵۰۰هکتار فضای سبز ایجاد کرده
است .این رقم  ۵برابر مقداری است که
بر اساس استاندارد صنایع در نظر گرفته
شده است .از طرفی پایش برخط اثرات
زیست محیطی فرآیندهای تولیدی و
اتصال آن به سامانه سازمان حفاظت از
محیط زیست استان از دیگر اقدامات
خوداظهاری این شرکت است.
گزارش خبرنگار ما حاکی است ،در این
نشست عالوه بر شرکت فوالد خوزستان،
شرکت مناطق نفتخیز جنوب ،آب و برق
خوزستان ،شرکت راهآهن جمهوری
اسالمی ایران و سازمان مناطق آزاد اروند،
حضور داشتند.

تعویض سازه استراکچر فلزی کولینگ تاور
به دست متخصصان شرکت فوالد خوزستان

استراکچر فلزی کولینگ تاور 363
مدارباز مشترک بلوم و بیلت یک،
به دست متخصصان شرکت فوالد
خوزستان تعویض شد.
امیر ولی پور ناظر مستقیم پروژه ساخت
وتعویض استراکچر فلزی کولینگ تاور
در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی
اظهار داشت:کولینگ تاور  363مدار باز
مشترک بلوم و بیلت 1با توجه به تامین
آب خنک ریختهگری این دو محصول از
اهمیت ویژهای برخوردار است ،بنابراین
آماده به کار بودن آن و کارکرد بدون
لرزش و تداوم آن جهت تامین دمای مورد
نیاز آب مصرفی به طور مستقیم بر تولید
شمش بلوم و بیلت تاثیر گذار میباشد.
وی درادامه گفت :این کولینگ تاور
دارای  2سلول با استراکچر فلزی و
ابعاد ( ) 8*10*7متر و وزن تقریبی
 20تن میباشد و از زمان نصب و
راهاندازی تاکنون در  2مرحله وارد
تعمیرات و بازسازی مقطعی گردیده که
این تعمیرات به دلیل تداوم ریختهگری
و نبود زمان کافی در محل انجام شده
است .اما در طی  2سال اخیر بدلیل
فرسودگی ستونهای اصلی و بادبندها،
بارها باعث ایجاد توقف و تعمیرات
گردیده و لرزش فنها از محدوده مجاز
فراتر رفته که باعث شد طی برنامه PM
و چک و بازدید دورهای این لرزشها
شناسایی و در همین راستا ،ضخامت
سنجی و بازرسی از استراکچر فلزی

میداد از بین رفته و شاهد تداوم تولید
شمش بلوم و بیلت ونیز باعث ارتقاء
امنیت و تولید مستمر این دو محصول
خواهیم بود .
الزم به ذکر است با توجه به شرایط
تحریم و اتکا به توان نیروهای فنی
داخلی ،صد درصد تولید ،تهیه ،ساخت
و مونتاژ قطعات و متریال و نیز
گالوانیزاسیون گرم توسط نیروهای
متخصص داخل کشورعزیزمان صورت
پذیرفته و یکی از نو آوریهای جدید
در این پروژه ،ساخت و اجرای استراکچر
فلزی به شکل کامل در مجاورت کولینگ
تاور و نصب آن بدون توقف در کوتاهترین
یتوان نام برد.
زمان ممکن را م 
ناظرمستقیم پروژه ساخت وتعویض
استراکچرفلزی کولینگ تاور در پایان
اظهار داشت :این پروژه در مدت زمان یک
سال و نیم با همکاری و تالش کارکنان
فنی و متخصص در واحد تاسیسات فوالد
سازی شرکت فوالد خوزستان ساخته و
نصبگردید،جاداردازحمایتهاومشاوره
مدیریت واحد تاسیسات فوالدسازی
مهندس حسام زاده و رییس واحد جناب
رضائی و شرکت خاور صنعت جنوب به
عنوان پیمانکار اجرایی واحد تشکر و
قدردانی نمایم .برای همه همکاران آرزوی
سالمتی و نشاط دارم و امیدوارم همه ما
در جهت ارتقاء و رشد خانواده بزرگ فوالد
گامهای موثری برداشته و هر روز شاهد
اتفاق های خوب باشیم .

کولینگ تاور ،از سوی همکاران مستقر
در واحد بازرسی فنی شرکت انجام
گردید و نتیجه بر آن شد که کل سازه
تعویض وکولینگ تاور جدید ساخته و
نصب گردد.
وی افزود :برآورد متریال و بازبینی
نقشهها و تهیه شرح عملیات و برگزاری
مناقصه ،پیمانکار مربوطه تعیین گردید،
با توجه به اینکه در مدار بودن کولینگ
تاور و نیاز به تولید مستمر حائز اهمیت
بود ،لذا از مدار خارج کردن کولینگ
تاور با توجه به دمای باالی فصول سال
در مدت زیاد امکان پذیر نبود ،لذا برای
اولین بار در شرکت فوالد خوزستان،
اجرای پروژه به شکلی انجام پذیرفت که
نیاز به کار در محل نباشد و کولینگ تاور
نیز از مدار خارج نگردد و ابتدا کل سازه
فلزی در مجاورت کولینگ تاور فرسوده
با استفاده از نقشههای موجود ساخته
شود ،سپس به طور کامل با جرثقیل
 88تن در جای کولینگ تاور فرسوده
قرار داده شود و به گونهای برنامهریزی
انجام گردید که در مدت کوتاهی با
استفاده از خط جدید بای پاس در فصل
سرما ،بدون هیچ گونه توقفی در مدت
 20روزکولینگ تاور جدید نصب و راه
اندازی گردد.
گفتی است ،با انجام این پروژه مهم،
توقفات ناخواسته که از پوسیدگی و
لرزشهای استراکچر فرسوده قبلی
بوجود میآمد و تولید را تحت تاثیر قرار

آشنایی و عملکرد مدیریت آموزش و
تربیت حوزه بسیج کارگری شهید بقایی
آموزش و تربیت حوزه بسیج
کارگری شهید بقائی زیر مجموعه
بسیج ناحیه امام علی (ع)
سپاه ولیعصر میباشد که طبق
ساختار سازمانی بسیج متشکل
از زیرمجموعههای زیر میباشد:
پایگاه بسیج شهدای فوالد
خوزستان،پایگاهبسیجمهندسی
و سازندگی ،پایگاه بسیج تصفیه
خانه فوالد خوزستان ،پایگاه
بسیج خواهران ،پایگاه بسیج
فناوری و اطالعات ،پایگاه بسیج
فوالد اکسین خوزستان ،پایگاه
بسیجشهرکهایصنعتی،پایگاه
بسیج شرکت ایده پردازان،
پایگاه بسیج پژوهش.
هر کدام از پایگاههای عنوان شده
مسئول آموزش و تربیتی دارد که به
صورت تخصصی نیازهای آموزشی
نیروها و رستههای زیر مجموعه خود
را استخراج کرده و در غالب دورههای
آموزشی طبق دستورالعملهای سپاه،
طراحی و تحت نظر آموزش حوزه
در تقویم آموزشی سالیانه اجرایی
میگردد.
یادگیری در امر آموزشی موضوعی
است اساسی که اگر اجزاء برنامه
آموزشی به درستی در کنار یکدیگر
قرار گیرند به شکل صحیح و کارآمد
محقق خواهد شد .در همین راستا
آموزش و تربیت حوزه شهید بقایی
طرحی جدید ،به منظور توسعه و
افزایش مهارت در رستههای تخصصی
افراد در تقویم آموزشی خود طراحی
نموده است .نیازسنجی ،طراحی،
برنامهریزی و اجرای برنامههای
آموزشی در حوزه شهید بقایی بسیج
شرکت فوالد خوزستان از سالهای
قبل و بخصوص در سال جاری
طراحی و برنامهریزی شده است که
به نوبهی خود باعث افزایش توانایی
و مهارت افراد در ردههای تخصصی،
خدمتی خود میباشد.
در پی فرمایش مقام معظم رهبری
در خصوص توجه بیشتر سپاه به

بسیج و لزوم ارتقاء سطح آموزشها
و عضویت افزایی در میان بسیجیان،
ماموریت و ساختار نیروهای مقاومت
بسیج دستخوش تحوالتی گردید
و با توجه به شرایط جدید عمده
گرایش آموزش و تربیت بسیج به
سمت آموزشهای معنوی ،معرفتی و
بصیرتی و همچنین مقابله با شبهات
فکری و اعتقادی و ترویج فرهنگ
قرآن و عترت در جامعه و در بین
بسیجیان از مهمترین ماموریتهایی
است که در ساختار جدید متناسب
با رویکرد بسیج به عهده آموزش و
تربیت قرار گرفته است تا بتوانیم با
تربیت انسان مومن ،بصیر ،مجاهد،
فعال ،انقالبی و کادرسازی دوباره
انقالب و نیز جریانسازی فرهنگی
در کشور با هدف غالب شدن رویکرد
فرهنگی در تشکلهای فرهنگی و
دینی باعث ایجاد و تغییر رفتار در
مخاطبان و فراگیران گردد .یکی
از رویکردهای مهم دیگر پرورش
مدیران و فرماندهان مکتبی و
والیی (کادرسازی) است تا انشاهلل
بتوانیم قابلیت آنها را در اداره و
تشکیالت بسیج افزایش داده و از این
قابلیتهای بالقوه در هر جایی که نیاز
باشد استفاده نماییم.
لذا با توجه به مطالب عنوان شده
یکی از کارهای مهمی که آموزش
میبایست به صورت استاندارد و
علمی به آن بپردازد نیازسنجی واقعی
دورههای آموزشی میباشد که نیروها
از بدو ورودشان به بسیج و بر اساس
تخصص و رستهای که در آن فعالیت
مینمایند را ،طراحی و اجرا نمایند.
به همین منظور بسیج حوزه شهید
بقایی با استفاده از تکنولوژیهای نوین
آموزشی سعی میکند تا شرایطی را
فراهم نماید که آموزشهای خود را
به صورت فراگیرتر و با عمق بیشتری
عملیاتی نماید .نمونه این کار طراحی
و اجرای آموزشهای مجازی (آنالین)
میباشد که در سال جاری با استفاده
از شبکه اینترنت و اینترانت شرکت

حمیدشفعتی
مدیر آموزش و تربیت حوزه
بسیج کارگری شهید بقایی
اجرایی نمود.
در پایان جا دارد از مدیریت محترم
آموزش و توسعه منابع انسانی و
همچنینکارکنانپرتالشبرنامهریزی
و اجرای آموزش که در اجرایی نمودن
دورههایآموزشییادشدهکمکشایانی
کردهاندقدردانینمائیمزیرا اگرهمکاری
و مساعدت این عزیزان نبود دستیابی به
این اهداف میسر نمیگردید.
عناوین دورههای طراحی و اجرا شده بسته
آموزشی عمومی و تخصصی نیروهای بسیج شرکت
فوالد خوزستان ،حوزه شهید بقائی در سال 1399
ردیف

عنوان دوره

1

اقتصاد مقاومتی(ویژه پرسنل بسیج)

2

اقتصاد مقاومتی(ویژه پرسنل بسیج)

3

کارآفرینی فردی (مقدماتی بسته آموزشی بسیج)

4

مدیریت رسانه در خانواده (بسته آموزشی بسیج خواهران)

5

سبک زندگی فاطمی (بسته آموزشی بسیج خواهران)

6

کارآفرینی فردی (مقدماتی بسته آموزشی بسیج)

7

آشنایی با خانواده متعادل (بسته آموزشی بسیج خواهران)

8

آشنایی با خانواده متعادل (بسته آموزشی بسیج خواهران)

9

مدیریت رسانه در خانواده (بسته آموزشی ویژه بسیج خواهران)

گزارش دورههای برنامهریزی و اجرا شده
در بسته آموزشی حلقههای صالحین دورههای
عمومی و تخصصی در سال 1398
ردیف عنوان دوره
1

فرقه شناسی  -اخوت کارگری

2

مهارتهای تکنیکی و تاکتیکی  -جریان شناسی

3

فرقه شناسی  -اخوت کارگری

4

مهارتهای تکنیکی و تاکتیکی  -جریان شناسی

5

فرقه شناسی  -اخوت کارگری

6

مهارتهای تکنیکی و تاکتیکی  -جریان شناسی

7

فرقه شناسی  -اخوت کارگری

8

مهارتهای تکنیکی و تاکتیکی  -جریان شناسی

9

فرقه شناسی  -اخوت کارگری

10

مهارتهای تکنیکی و تاکتیکی  -جریان شناسی

11
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سرمایه گذاری در بازار بورس

خرید دو دستگاه ترانسفورماتور  ۷۳مگا ولت
آمپر ایستگاه اصلی برق فوالد خوزستان

بخش دوم

فاطمه عیدی زاده
کاردان روابط عمومی

بخش پیشین دربارهی آشنایی با شیوههای
سرمایهگذاری در بازار بورس ،صندوقهای
سرمایهگذاری و شرکتهای سبدگردان
مطالبی مطرح شد .حال ،دراین بخش قصد
دارم تا به بررسی ابعاد دیگر سرمایه گذاری
در بازار بورس بپردازم.
اصول کلی خرید و فروش سهام در بورس

اصل اول :بر اساس اطالعات معتبر تصمیم
گیری کنید؛ نه شایعات
طبیعتاً بررسی همه جانبه عوامل اثرگزار بر قیمت
سهام ،نیازمند بهرهگیری از اطالعات دقیق ،جامع و
معتبر است .به همان اندازه که استفاده از اطالعات
معتبر در تصمیمگیری سرمای ه گذاران تأثیر مثبت
دارد؛ بهرهمندی از اطالعات غیرمعتبر و شایعات نیز
میتواند منافع سرمایهگذاران را به خطر بیندازد.
از این جهت الزم است سرمایهگذاران همواره برای
کسب اطالعات به منابع رسمی و معتبر تکیه
نمایند .مراجعه به پایگاههای اطالعرسانی رسمی
بورس مانند  www.tsetmc.comو wwwbourse.ir
و  www.seha.irنیز میتواند در ارائه اطالعات دقیق
برای سرمایهگذاران بسیار مفید باشد.
اصل دوم :با دید وسیع و بلند مدت در بورس
سرمایه گذاری کنید
عملکرد بورس در سالهای گذشته حاکی از این
است سرمایهگذارانی که با دید وسیع و آگاهانه وارد
این بازار شدهاند ،توانستهاند سود قابل قبولی از این
بازار بدست آورند.
همچنین بر اساس آمارها ،مجموع بازده سهام در
بلند مدت از بازده بازارهایی مانند مسکن ،ارز و طال

بیشتر بوده است .گرچه ممکن است گاهی اوقات
بازده کوتاه مدت این بازارها از بورس پیشی گرفته
باشند .تاریخچه سرمایهگذاران موفق نیز در دنیا
نشان میدهد بازدههای بزرگ با خرید و نگهداری
سهام ارزنده و ارزان در افق زمانی بلندمدت بدست
میآیند و نگاه کوتاه مدت در سرمایهگذاری و
پیروی از جو بازار اغلب به نتایج قابل قبول منجر
نمیشود .لذا با دید بلندمدت سرمایهگذاری نموده و
چنانچه پس از بررسی به این اطمینان رسیدید که
سهام ارزشمندی را خریدهاید ،نگران نوسان مقطعی
قیمت سهام خود نباشید.
اصل سوم :همواره مراقب سهام خود باشید
با وجودی که در اصل قبل توصیه شد که برای
سرمایهگذاری بلند مدت برنامه داشته باشید و به
نوسانات مقطعی قیمت سهام توجه نکنید ،اما این
تفکر در صورتی صحیح است که با بررسی کامل
اطالعات به این نتیجه رسیده باشید که سهامتان
همچنان ارزشمند است .اگر پس از بررسی این
اطمینان بوجود آید که سهام مناسبی را خریداری
نکردهاید و یا اینکه با توجه به تغییر برخی متغیرهای
مؤثر بر قیمت سهام ،احتماالً روند آن رو به کاهش
است ،باید ضمن بازنگری در ترکیب سهام خود،
سهامی را که شرایط مناسبی ندارند فروخته و به
جای آن سهام دیگری را که در وضعیت مطلوبی
قرار دارد خریداری نمایید.
اصل چهارم :سبدی از سهام متنوع تشکیل
دهید
باید بدانیم که هر اندازه در سبد سرمایهگذاری سهام
شرکتهای مختلف از صنایع متنوع ،بیشتر باشد،
ریسک سرمایهگذاری کاهش خواهد یافت .با طرح
یک مثال ،موضوع را اندکی بیشتر توضیح میدهم.
دو سرمایهگذار را در نظر بگیرید که اولی تمام پول
خود را در سهام یک شرکت وارد کننده قطعات
خودرو سرمایهگذاری کرده است .اما سرمایهگذار
دوم ،نصف پول خود را در سهام شرکت وارد کننده
قطعات خودرو و نصف دیگر را در سهام یک شرکت
صادرکننده محصوالت پتروشیمی ،سرمایهگذاری
کرده است .کام ً
ال مشخص و واضح است که
افزایش نرخ ارز ،به دلیل آنکه هزینههای شرکت
وارد کننده قطعات خودرو ،دچار ضرر خواهد شد،

اما سرمایهگذار دوم احتماالً سود کرده و یا حداقل
زیان را خواهد کرد ،زیرا نیمی از سهامش کاهش
قیمت و نیمی دیگر ،افزایش قیمت داشته است.
هر اندازه سبد سرمایهگذاری متنوعتر باشد ،ریسک
سرمایهگذاری کاهش یافته و احتمال کسب بازده
پایدار برای سرمایهگذار افزایش خواهد یافت.
اصل پنج :با سرمایه مازاد خود سهام بخرید
برخی افراد پس از شنیدن اخبار مربوط به رشد
متوالی شاخصهای بورس و افزایش قیمت سهام،
در یک رفتار هیجانی ،سرمایه ضروری زندگی
خود مانند خانه ،خودرو و  ...را فروخته و یا با قرض
گرفتن از دیگران ،اقدام به خرید سهام میکنند.
چنین رفتاری به هیچ وجه توصیه نمیشود ،چون
بورس همواره در معرض افت و خیز قراردارد و وارد
کردن سرمایه ضروری زندگی در بورس ،میتواند
سرمایهگذار را در این نوسان دچار تزلزل و اضطراب
نماید و تا جایی که ممکن است با تحمل زیان،
مجبور به خروج از بورس شود .اما افرادی که سرمایه
مازاد و پساندازهای خود را وارد بورس میکنند،
طبیعتاً در برابر افت و خیزهای بورس ،قدرت تحمل
و آرامش بیشتری داشته و در تصمیمگیریهای
خود منطقیتر عمل میکنند.
بنابراین ،تنها آن بخش از سرمایه خود را به خرید
سهام اختصاص دهید که در صورت کاهش قیمت
سهام ،نه خللی بر زندگی شما وارد کند و نه آرامش
روحی شما و خانوادهتان را به مخاطره بیاندازد.
اصل ششم :با افراد متخصص مشورت کنید
با توجه به اینکه عوامل بسیار متنوع بر قیمت سهام
تأثیر دارد ،تجزیه و تحلیل این عوامل و تصمیمگیری
بر اساس آن نیز به تخصص و مطالعهی دقیق نیاز
دارد.
اگر قصد دارید بصورت مستقیم سهام خرید و
فروش کنید اما تخصص و اطالعات کافی در
این خصوص ندارید ،حتماً با افراد خبره و دارای
صالحیت مشورت کنید.
برای اشخاصی که قصد سرمایهگذاری در بازار بورس
دارند ،آشنایی با مفاهیم و اصطالحات رایج در این
بازار اهمیت بسزایی دارد .از اینرو ،در بخش پایانی با
برخی از این مفاهیم آشنا میشویم:
نماد :نماد در واقع نام اختصاری شرکتهای

پذیرفته شده در بورس است .مانند نماد شرکت
فوالد خوزستان در بورس ،فخوز است .یا نماد
شرکت پتروشیمی خارک در بورس نماد شخارک
است .فعاالن بورس عمدتاً بجای استفاده از نام کامل
شرکت ها ،نماد آنها را به کار می برند.
توقف نماد :گاهی اوقات معامالت سهام برخی
شرکت ها در بورس به صورت موقت متوقف می
شود.در این حالت اصطالحاً می گویند نماد شرکت
متوقف شده است.
مجمع عمومی :به گردهمایی سهام داران و
مدیران شرکت به منظور تصمیمگیری در خصوص
مسائل مهم شرکت مجمع عمومی گفته میشود.
سهامداران شرکت متناسب با میزان سهم خود در
مجامع حق رأی دارند.

روشنایی جادههای دسترسی به
شرکت فوالد خوزستان ،حد فاصل
ورودی شماره دو تا میدان فوالد و
سیصد دستگاه تامین گردید.
مصطفی اژدری زاده مدیر پروژههای
ساختمانی و سازه در گفت و گو با خبرنگار
روابط عمومی اظهار داشت :حدفاصل
ورودی شماره  2شرکت تا میدان فوالد
و سیصد دستگاه ،از مسیرهای پرتردد
کارکنان و ساکنین منازل سازمانی دویست
دستگاه و سیصد دستگاه میباشد که
متاسفانه گاهی شاهد تصادفات منجر به
جراحت و فوت بودیم .از دالیل بروز حوادث

میتوان به بار ترافیک سنگین ناشی از
تردد خودروهای سبک و سنگین و نبود
روشنایی مسیر اشاره کرد.
وی افزود :برای انجام پروژه تامین
روشنایی جادهها ،همتی مضاعف گمارده
شد و طی پیگیریهای صورت گرفته
از سوی معاونت برنامهریزی و توسعه و
موافقت مدیرعامل ،اجرای فعالیت به
صورت مستمر و در دو شیفت کاری و
همچنین روزهای تعطیل ادامه پیدا کرد و
در موعد مقرر به بهره برداری رسید.
اژدری زاده در بیان تاثیر شرایط تحریم و
شیوع ویروس کرونا بر انجام پروژه اظهار

داشت :تحریمهای ظالمانه باعث افزایش
برخی قیمتها از جمله پایههای روشنایی
و کابلها گردید و شیوع بیماری کرونا نیز
باعث تعطیلی کار در برخی روزها شد و
زمان کاری را نیز تحت الشعاع قرار داد،
ولی با این حال پیمانکار پروژه با تمام توان
کار خود را پیش برد و بر اساس همان
ردیفهای قراردادی کار را در کوتاهترین
زمان ممکن به سرانجام رساند.
وی خاطرنشان کرد :این طرحها از سوی
معاونت برنامهریزی و توسعه و مدیریت
پروژههای ساختمانی و سازه و با نظارت
مهندسین مشاور تدبیر ساحل پارس

انجام شد .پیمانکار مجری این پروژه نیز
شرکت یاوران فوالد جنوب بود که جا
دارد از زحمات تمامی همکاران که از
بدو شروع این پروژه در اجرای آن نقش
آفرینی کردند تقدیر و تشکر نمایم.
وی در پایان سخنان خود اظهار داشت :قصد
داریم در ادامهی روند چنین پروژههایی و
برای تامین ایمنی در ایاب و ذهاب کارکنان
و خانوادهها ،توسعه و دوبانده کردن جاده
سیصد دستگاه را به سرانجام برسانیم
و گامی مثبت برای بهبود ایمنی و
ترافیک جادههای دسترسی کارکنان و
خانوادههای آنان برداریم.

موفقیتکارگردانخوزستانیدرجشنوارهبینالمللی
فیلمهای ورزشی FICTS

جایزه بهترین فیلم جشنواره بین
المللی فیلمهای ورزشی  FICTSدر
ایتالیا به کارگردان خوزستانی رسید.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی ،عباد
ادیبپور کارگردان خوزستانی شاغل در
شرکت فوالد خوزستان ،موفق به دریافت
جایزه بهترین فیلم جشنواره بینالمللی
فیلمهای ورزشی  FICTSدر ایتالیا شد.
این گزارش حاکیست ،در مراسم
اختتامیه سی و هفتمین جشنواره جهانی
فیلمهای ورزشی  ۲۰۱۹میالن ایتالیا که
چهارشنبه  ۸آبان  ۹۸با حضور مقامات
دولتی ،شهردار میالن ،ورزشکاران بین
المللی ،هنرمندان و سینماگران برگزار

شد ،فیلم شش خونه به جمع شش فیلم
برگزیده بخش کوتاه داستانی راه یافت و
در آن بخش تندیس بهترین فیلم کوتاه را
از آن خود کرد.
با توجه به اینکه شیوع ویروس کرونا در
همه کشورها در جریان است این مراسم
به تعویق افتاد.
لذا این جشنواره  ۲۱اسفند ماه 1399
همزمان با مبعث حضرت رسول (ص)
در ایران برگزار گردید و در این مراسم
وزیر ورزش به همراه معاونان و داوران
بخش ایرانی جوایز برگزیدگان را تقدیم
کردند.
گفتنی است ،عباد ادیبپور ساخت

چندین فیلم کوتاه داستانی و مستند را
در کارنامه خود دارد و این امر حضور این
فیلمساز در جشنوارههای معتبر داخلی و
خارجی را به همراه داشته است .
جشنواره  FICTSیکی از بزرگترین
جشنوارههای هنرهای نمایشی در
زمینه فیلمهای ورزشی در جهان است
که ایران به عنوان یکی از  ۱۶پایگاه
جهانی و میزبان  ۲۸کشور آسیایی و
منطقه برای ورود به جشنواره جهانی
میالن میباشد با توجه به جایگاه بین
المللی این جشنواره و استقبال از آن،
آثاری از کشورهای اروپایی و دیگر
کشورها نیز در این رویداد رونمایی شد.

شرکت فوالد خوزستان به منظور تکمیل طرحهای افزایش ظرفیت
تولید خود ،اقدام به خرید دو دستگاه ترانسفورماتور  ۷۳مگا ولت
آمپر ایستگاه اصلی برق نمود.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی ،داود ایران پرست کارشناس خرید قطعات
و تجهیزات برق و ابزار دقیق با اعالم این مطلب اظهار داشت :واحد خرید
قطعات و تجهیزات با توجه به برنامههای افزایش ظرفیت تولید شرکت فوالد
خوزستان در سالهای اخیر و حسب تاکید مدیرعامل و هیئت مدیره مبنی
بر لزوم تسریع در تامین کاالهای استراتژیک موثر در تولید در راستای کاهش
موانع و ریسک تولید پایدار ،این اقدام مهم را در دستور کار خود قرار داد.
ایران پرست افزود :اجرای ماموریتهای محوله بر اساس اعالم نیاز واحد
بهرهبرداری مبنی بر لزوم تامین دو دستگاه ترانسفورماتور  ۷۳مگاولت آمپر
جهت ایستگاه اصلی برق ،صورت پذیرفت؛ که پس از بررسیهای کیفی و
کمی فنی و مالی ،با برگزاری مناقصه ،تامین آن به یکی از شرکتهای معتبر
اروپایی در زمینه ساخت ترانسفورماتور ابالغ گردید.
وی گفت :متاسفانه هم زمانی ابالغ سفارش به سازنده اروپایی با افزایش
تحریمهای ظالمانه بینالمللی بر علیه جمهوری اسالمی ایران همراه بود.
مباحث بازرگانی و پرداختهای مالی و همچنین حمل و نقل بین المللی از یک
سو و از سوی دیگر شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان و در نتیجه تعطیلی
نسبی شرکتهای اروپایی و بنادر کشتیرانی اروپا باعث شد تا فرآیند ساخت
و حمل ترانسفورماتورهای مذکور مطابق برنامه پیش بینی شده انجام نگیرد.
کارشناس خرید قطعات و تجهیزات برق و ابزار دقیق افزود :نهایتاً علیرغم
مشکالت موجود و با تالش و حمایتهای مدیریت واحد خرید قطعات و
تجهیزات ،واحد اعتبارات اسنادی و واحد پشتیبانی خرید ساخت و حمل
ترانسفورماتورهای مذکور به مقصد بندر امام خمینی انجام گرفته و پس از
عملیات ترخیص ،تحویل شرکت فوالد خوزستان گردید تا بدینوسیله گامی
موثر در جهت رفع نیازهای استراتژیک شرکت فوالد خوزستان و حفظ تولید
پایدار برداشته شود.
گفتنی است در شرکت فوالد خوزستان تامین انرژی ترانسهای کوره  ۲و
کوره پاتیلی  ۱توسط ترانسفورماتورهای  ۷۳مگا ولت آمپر ایستگاه اصلی
برق انجام میگیرد.

مجامع شرکتها به دو دسته تقسیم میشوند :مجمع
عمومی عادی سالیانه ،مجمع عمومی فوق العاده
هیأت مدیره شرکت موظف است هر سال یک بار
سهامداران شرکت را دعوت کرده و گزارش عملکرد
سالیانه خود را به سهامداران ارائه نمایند که به این
مجمع عمومی عادی سالیانه میگویند .به جز مجمع
عمومی عادی سالیانه هر مجمع دیگری که توسط
شرکت برگزار شود ،مجمع عمومی فوقالعاده نام دارد.
سال مالی :دوره یک سالهای است که مبنای
محاسبه سود و زیان و سایر گزارشهای مالی
شرکت میباشد.
صورت سود و زیان :یکی از مهمترین معیارها
برای انتخاب سهام یک شرکت میزان سودآوری
آن شرکت است .هر اندازه میزان سودآوری یک
شرکت در مقایسه با قیمت سهام آن شرکت در
بورس بیشتر باشد میتواند یکی از نشانههای ارزنده
بودن آن شود.
پیش بینی سود :شرکتها معموالً در پایان
هر سال مالی ،بودجه سال آینده خود را منتشر
مینمایند .به عنوان مثال ،شرکت الف در پایان سال
 1390پیش بینی میکند که در پایان سال 1391
به ازای هر سهم 200 ،تومان حاصل کند .این پیش
بینی برای سرمایه گذاران اهمیت ویژه ای دارد ،زیرا
می تواند چشم انداز شرکت را حداقل برای یک سال
آینده مشخص نماید.

تامین روشنایی جادههای دسترسی به شرکت فوالد خوزستان
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مهارتهایارتباطی

که برای موفقیت شغلی نیاز دارید
مهارتهای ارتباطی نقش بسیار
موثری در بهبود وضعیت شغلی
و ایجاد تعامالت بین فردی دارد.
عالوه برتجربه و مهارتهای
منفی که الزمه موفقیت در هر
شغلی است ،روابط عمومی یا به
عبارتی «مهارت های برقراری
ارتباط» نیز نقش بسزایی در
موفقیت شغلی ایفا میکند.
به عقیده دیوید پارنل(David
 )Parnelنویسنده و مشاور در
حوزه ارتباطات ،مهارت برقراری
ارتباط یعنی داشتن صفات
مختلفی که فرد به واسطه ی آنها
قادر است به خوبی با دیگران تعامل
و ارتباط داشته باشد.
از نظر او گاهی این صفات در دو
ویژگی «دوست داشتنی بودن» یا
«داشتن شخصیت خوب» خالصه
میشود .اما برای داشتن همین دو
ویژگی باید صفات دیگری نیز در ما
شکل بگیرد تا در نهایت ،زمینه ساز
ایجاد ارتباط موثر شود .در ادامه
این بحث با مهمترین مهارتهای
ارتباطی که برای موفقیت شغلی،
به آن نیاز دارید ،آشنا میشوید.
لین تیلور ( )Lynn Taylorکارشناس
محیطهای کاری و نویسنده کتاب
روشهای کنترل رفتارهای رییس
مآبانه این مهارتها را تعاملی
سازنده با در نظر گرفتن مصلحت
طرفین تعریف میکند .او رفتارها
را در محیط کاری اینگونه توضیح
میدهد :کارمندان ترجیح میدهند
در محیطهای دوستانه کار کنند.
محیطهای خشک و جدی راندمان
کاری را کاهش میدهد .با تقویت
مهارتهای ارتباطی ،میتوان بازده
کار خود را افزایش داد .افراد مدبر ،که
از هوش اجتماعی قوی برخوردارند،
در محیطهای کاری به رهبرانی

مقتدر و موثر تبدیل میشوند.
این افراد میدانند اعتماد کردن
به روابطی که بر پایه احترام و
دموکراسی است ،رمز موفقیت
شغلی و بهرهوری است .با یادگیری
مهارتهای ارتباطی ،رفتارهای
منفی در محیط کار کاهش مییابد
و با رویکردی مثبت میتوان از بروز
درگیریها و تنشها جلوگیری
کرد .ایجاد ارتباط با دیگران و
درک موقعیت و دیدگاه آن یکی
از مهارتهای ارتباطی مهم در
حوزهی روابط تجاری است.
گاهی برقراری ارتباط بسیار ساده
است ،همین که محترمانه موافقت
یا مخالفت خود را با دیگران اعالم
میکنیم در واقع با آنها ارتباط برقرار
کردهایم .وقتی با تجربه و کارآزموده
باشید ،تقریبا با هر شخصی می
توانید ارتباط برقرار کنید.
یکی دیگر ازمهارتهای ارتباطی،
سخنوری است .تسلط ما بر شیوه
بیان موضوع ،بیشترین تاثیر را
بر مخاطب میگذارد و او را برای
شنیدن ایدههای ما ترغیب میکند.
با مهارت در سخنوری ،ایجاد تعامل
و ارتباط امکانپذیر میشود .تیلور
در این رابطه میگوید :اگر در
شیوههای گفتاری و نوشتاری ،از
استعداد کافی برخوردار باشید،
موفقیت از آن شما خواهد بود .در
جهان امروز که دقت بسیار مغتنم
است و تکنولوژی اسباب ارتباط
مستمر و دائم را فراهم آورده ،بیان
واضح و روشن مسائل بسیار حائز
اهمیت است .چون جهانبینی افراد
و درک آنها از مسائل ،با ما تفاوت
دارد باید از بروز ابهامات معنایی
در کالم خود جلوگیری کنیم.
افرادی که به اصول ارتباطات اگاه
هستند با شفافسازی گفتار خود

بهناز رجب شهنی

کارمند روابط عمومی

از بروز ابهام در کالمشان خودداری
میکنند.
مورد بعدی در مهارتهای ارتباطی،
مدارا کردن است .وقتی اهل مدارا
کردن با دیگران هستید ،در برابر
آن صبوری به خرج میدهید و در
موقعیتهای استرسزا به خوبی
میتوانید خونسردی خود را حفظ
کنید .قطعاً این ویژگی شما از
چشم رئیس دور نخواهد ماند.
اگر نتوانید به خوبی از پس
موقعیتهای این چنین برآیید،
باید با ارتقاء و موقعیت شغلی
خداحافظیکنید!
یکی از مهم ترین دالیل رشد و
پیشرفت مجموعههای کاری موفق
سرپرستی قوی و روش مدیریتی
است که با توجه به روحیه و توانایی
افراد چیدمان درستی در مجموعه
انجام دهد و با اجرای اصول صحیح
سازمانی در پیشرفت و اعتالی
مجموعه نقش کلیدی به عهده
خواهد داشت .حتی زمانی که در
شرایط ایده آل قرار ندارید اگر
توانایی باالیی در برقراری ارتباط
خوب و موثر داشته باشید میتوانید
شرایط را به نفع خود تغییر دهید.

7

دوشنبه  25اسفند 1399
 1شعبان 1442
 15مارس 2021

شماره  188و 189

چگونه از شبکههای اجتماعی در روابط عمومی بهره مند شویم؟
رسانههای اجتماعی (Social
 )Mediaامروزه به حدی توسعه
پیدا کردهاند که به ابزار اصلی برای
روایت اتفاقات و واقعیتهای جامعه
تبدیل شدهاند .با رشد و توسعه
چشم انداز دیجیتال برندها ،در
استراتژی روابط عمومی حضور در
رسانههای اجتماعی به عنوان وسیله
ارتباط و اتصال به طیف گستردهای از
مخاطبین ،اجرائی شده است .اکنون
بیش از هر زمان دیگری ،مشتریان
از رسانههای اجتماعی برای درک
و تعامل با برندهای محبوبشان
استفاده میکنند ،همین امر سبب
میگردد تا شهرت برند که بر حیطه و
نفوذ آن تاثیر میگذارد ،ایجاد شود.
در این نوشتار تالش شده است تا به
صورت گام به گام مراحلی را تشریح
نمائیم تا با ایجاد یک استراتژی برای
رسانههای و هم راستا نمودن آن با
تکنیکهای روابط عمومی سنتی،
ارتباط گستردهتری با مخاطبین
مورد نظر را ایجاد مینماید.
 -1سازماندهی پیام یا صدای برند و
شناختمخاطبین
مهمترین جنبه تقویت تأثیر آگاهی از
برند شما و دستیابی از طریق رسانههای
اجتماعی و روابط عمومی ،در گام اول
داشتن یک پیام واضح و شفاف است.
برای آنکه طیف گستردهای از مخاطبین
درک عمیقتری از برند داشته باشند،
پیام ارسال شده از طریق تمام پلتفرمهای
بازاریابی خصوصاً رسانههای اجتماعی
الزم است شفاف ،مختصر ،جذاب و
قابل تشخیص باشد .بسیاری از برندهای
شناخته شده به این دلیل به این سطح از
موفقیت دست یافتهاند که موفق شدهاند
که یک ارتباط عاطفی با مخاطبین خود

ایجاد نمایند .پیش از ایجاد تقویم و یا گام
موضوعات محتوا ،باید به سواالت زیر را
پاسخ دهید:
نقش رسانههای اجتماعی در روابط
عمومی چیست و چگونه میتوانید از
آن برای دستیابی به اهداف خود استفاده
کرد؟
چگونه مخاطبین هدف را تعریف
میکنید؟ آنها چه کسانی هستند؟
مخاطبین ایده آل شما کجا هستند و
چگونه محتوای شما توسط آنان بازنشر
و تقویت میشود؟
این موارد برخی از مهمترین جنبههای
مهم و استوار رسانه اجتماعی و استراتژی
روابط عمومی هستند .طراحی و زیبایی
نام تجاری شما تغییر خواهد کرد ،اما
پیام شما همیشه باید بر جنبه «چرا» نام
تجاری شما تأکید کند و اینکه چرا برای
مخاطبان و/یا مشتری شما مهم است.
 -2قالبهای درست را برای هویت
دادن به برندتان پیدا کنید
برای پیشگیری از فرسودگی تبلیغاتی
برند شما و مخاطبین آن ،مهم است که
بدانید کدام دسته از محتواها استراتژی
و تالشهای توسعهای شما را هدایت
میکند .با مرتب نمودن محتواها بر
اساس گروههای مشخص ،مخاطبین
شما میتوانند به درک عمیقتری از
محتوائی که در آن تخصص دارند ،دست
یابند .در اینجا به ذکر مثالهایی از انواع
محتواهایی که میتواند بعنوان هدف قرار
گیرند ،میپردازیم:
الهام بخش :این دسته از محتواها برای
آنکه به افراد ذهنیت و تفکر مثبت بدهند،
فوق العاده است .مانند :نقل قولها،
طرحهای یک دست و مسطح ،تصاویر
زیبا ،جمالت کوتاه تأثیرگذار و ...
آموزشی :آیا شما در یک حوزه متخصص

هستید؟ این فرصتی برای شماست که از
تخصص خود استفاده نمائید .محتواهایی
نظیر نکات و ترفندها ،ویدئوهای آموزشی،
سواالت متداول ،منابع رایگان و  ...ایجاد
کنید .اینکونه محتواها میتواند از هر نوع
اطالعاتی که مخاطبین شما میتوانند از
آنها بیاموزند ،باشند.
محاورهای :این ویژگی برای هر نوع
محتوایی است که باعث تعامل میشود.
مانند :هدایا  /مسابقات ،نظرسنجیها،
پستهای «( »Caption thisاین متن را
کپشن کنید) ،جاهای خالی را پرکنید و
 . ...به تولید محتوایی فکر کنید که یک
زمزمه یا جرقه فکری ایجاد نماید .هرچه
برند شما معتبرتر باشد ،بهتر است.
ارتباطی :منظور از این امر ،رویکرد پشت
صحنه محتوای شما است .مانند :بررسی
محصول ،عکسهای سفر ،سبک زندگی،
رویدادها ،گروه ،مشتری و  . ...این امر به
مخاطبین شما اجازه میدهد که ارتباط
شخصی خودشان را با شما و برند شما
ایجاد کنند.
تبلیغاتی :این امر مهم است که هر نوع
از تخفیف یا تسهیالتی را در قالب محتوا
قرار دهید .همچنین این نوع محتوا

برای تسهیالت فردی نظیر وبینارها،
پادکستها ،فرصتهای سخنرانی
آتی و  ...عالی خواهد بود .از برجسته
و درخشان نمودن دستاوردهای خود
نهراسید .موفقترین برندها و کسب
و کارها براساس محتوائی ،در دیدگاه
مخاطبین بیشتر دیده میشوند زیرا در
محتواهایی که روابط عمومیها تولید
و به نمایش میگذارند که تولید شده
به صورت متمرکز به آن پرداخته شده
است .تالشهای روابط عمومی در جذب
مخاطبین – خصوصاً در رسانههای
اجتماعی – موثرتر خواهد بود چنانچه در
استراتژی محتوا شفافیت بیشتری داشته
باشید.
 -3در رسانه اجتماعی امکان دریافت
جرقه فکری ( )Buzzرا قرار دهید:
قابلیت محاوره داشته باشید
زمانی که اطالع از برند خود را از طریق
خروجیها و اطالع رسانی روابط عمومی
میسازید ،مشارکت اجتماعی یکی از
مهمترین جنبهها و رویکردها است .رسانه
اجتماعی یکی از بزرگترین خروجیها
برای توزیع پیام و محتواهای شما به

جایگاه آنالیز روغن در صنعت
«آنالیز روغن» از خانواده برنامههای
 PMیک برنامه اجرایی نگهداری
و تعمیرات بر پایه مراقبت وضعیت
شرایط روانکار است که با تمرکز بر
وضعیت روانکار و انجام آزمایشهای
گوناگون در محل کار ،تجهیزات و
آزمایشگاههای معتبر ،آسیبها و
خسارتهای وارده به ماشینآالت
را به حداقل رسانده و موجب کاهش
هزینهها شده و به افزایش بهرهوری
و کیفیت فرآوردههای تولید منجر
خواهد شد.
آزمایش خون ،آنالیز روغن

روانکار در یک دستگاه همانند خون در
بدن انسان است و با همان پیچیدگیهایی
که عملکرد خون در رساندن مواد مورد
نیاز به قسمتهای مختلف بدن و جمع
آوری مواد زائد میکند ،روانکار نیز
بسیاری از آلودگیها را از محیط عملکرد
قطعات دور کرده و مواد مورد نیاز آنها را
از قبیل مواد جلوگیریکننده از سایش،
مواد مقاوم در برابر فشارهای باال ،مواد
محافظتکننده در برابر خوردگی و
غیره را در اختیار قطعات قرار میدهد.
از آنجایی که تماس روغن با قطعات در
حال کار در حد تماس مولکولی است،
انجام یک سری تستهای بخصوص
بر روی روانکار مصرفی میتواند عالوه
بر وضعیت کیفی خود روغن ،اطالعات
ذیقیمتی در مورد سایر قطعات در تماس
با روغن ارائه دهد.
آنالیز روغن ،دستهبندی آزمایشها و
نتایج

انواع آزمایشهای انجام شده بر روی

روغنها را میتوان در گروه کلی ذیل
تقسیمبندینمود:
 -1مقدار و نوع فلزات موجود در روغن
آزمایش شده :مقدار و نوع فلزات موجود
در روغن آزمایش شده ،نشاندهنده
میزان سایش قطعات مختلف مانند
یاتاقانها میباشد و با تکرار آزمایش در
فواصل زمانی معین میتوان زمان مناسب
جهت تعویض یاتاقان را مشخص نموده و
قبل از بروز خسارت برنامه تعمیر آنها را
تدوین کرد.
 -2مقدار آب موجود در روغن :مقدار
آب موجود در روغن نشانی از وضعیت
عملکرد آببندها و سیلها است.
 -3میزان وجود ناخالصیهای محیطی در
روغن :میزان وجود ناخالصیهای محیطی
نحوه عملکرد فیلترها و هواکشها را نشان
میدهد.
 -4آزمایشهای کیفی خود روغن:
نتایج آزمایشهای کیفی خود روغن نیز
وضعیت طول عمر روغن را نشان داده و
میتوان با دقت زیاد زمان تعویض روغن
را اعالم و برنامه نت را با آن تنظیم نمود،
بهاین مفهوم که با افزایش عدد اسیدی
یا  TANروغن ،مسلما از مقدار و کارآیی
مواد افزودنی با خاصیت ضداکسیداسیون
کاسته میشود و زمانی فرا میرسد که
میزان ادتیوهای یادشده به قدری کاهش
یافته است که روغن کامال اسیدی و
خورنده شده و ادامه فعالیت آن موجب
آسیبهای شدید به دستگاه خواهد شد.
آزمایش ویسکوزیته یا گرانروی نیز از
آزمایشهای رایج در برنامه آنالیز روغن
میباشد ،در صورت کاهش ویسکوزیته،
امکان تشکیل فیلم پایدار روانکار به

آنالیزروغنترانسفورماتور

آزمونهای آنالیز روغن

آزمونهای آنالیز روغن ترانسفورماتور به
سه دسته کلی شامل آزمایشهای کنترل
کیفیت روغن ،آزمایش تحلیل گازهای
حل شده در روغن و آزمون فورفورال
تقسیم بندی نمود .بر اساس نتایج این
آزمایشات در آنالیز روغن ترانسفورماتور
در مورد اینکه روغن بکار خود ادامه
بدهد یا خیر ،نیز می توان تصمیمگیری
نمود .آزمون تحلیل گازهای حل شده
در روغن ترانس اصلی ترین و بهترین
روش تشخیص عیب روغن ترانسفورماتور
میباشد و از آزمون فورفورال هم میتوان

 -4به محتوای خود انرژی داده و آن
را بهینهسازی کنید
استفاده از هشتگ ( )#در رسانههای
اجتماعی روشی عالی برای جلب توجه
به محتوای شما و یافتن افراد تأثیرگذار
برای نام تجاری شما از طریق همسویی
با محتوای محبوب آنها است ،محتواهایی
که این افراد قب ً
ال مورد توجه قرار دادهاند.
هشتگها اغلب یک روش بینقص برای
یافتن آسان حسابهای جدید برای دنبال
کردن افرادی است که محتوای مشابه
شما را تولید و به اشتراک میگذارند.
توصیه می شود وقت کافی برای یافتن
و درک هشتگهایی که کارآیی بیشتر
و بهتری برای شما دارند ،اختصاص
دهید .هنگامی که از هشتگهایی که
با دستورالعملهای محتوای برندتان

 -5خامه و شکر خود باشید – پخش
ویدیویی و پخش زنده
در فضای روابط عمومی دیجیتال ،به
نمایش گذاشتن چهرههای حاضر در
پشت هر برند و یا تجارت مهم است.
پخش زنده و فیلم ،راهی عالی برای
برندها به منظر ایجاد ارتباط عاطفی
مستقیم با مخاطبین هدف است .روابط
عمومی راهی برای به اشتراک گذاشتن
یک داستان یا واقعیت است ،پس چرا
نباید این واقعیت یا داستان را با ویدئو
جذابتر کرد؟
هنگام تدوین استراتژی برای محتوای
ویدیویی ،بیش از حد تصور نکنید!
میتوانید از ابزارهایی استفاده کنید که
قب ً
ال با آنها آشنا هستید و در اختیارتان
قرار دارد.
 -6با مخاطبین خود سازگار و منطبق
باشید
همیشه ظاهر خود را با مخاطبینتان
منطبق نمائید .قدرت تعامل و دنبال شدن
( )Followingشما توسط مخاطبین،
میتواند تاثیر زیادی در دسترسی و دیده
شدن محتوای شما داشته باشد.
وقتی صحبت از دفعات ارسال پستهای
شما میشود ،بهتر است این پستها
حداکثر  5بار در هفته ارسال شوند.
هنگامی که حضور خود را در شبکههای
اجتماعی افزایش دادید ،بر اساس نیاز و
میزان تعامل مخاطبان خود ،به دنبال
افزایش تناوب حضور و ارسال پستهای
خود باشید .در مورد زمانهای فعالیت در
رسانه اجتماعی ،اطالعات آماری حساب

ترجمه و تدوین :علیرضا هرمزی نژاد
رئیس تشریفات و امور بین الملل

خود را بررسی کنید تا ببینید مخاطبان
شما چه زمانی بیشتر محتوای شما را
مشاهده میکنند و سپس برنامه تعامل با
جامعه مخاطبین خود را در این بازههای
زمانی برنامهریزی کنید.
مشارکت اجتماعی یکی از روشهای
ایجاد سر و صدا در شبکههای اجتماعی
است ،بنابراین این کار را در باالی لیست
خود نگه دارید! هر روز حدود یک ساعت
را صرف اظهار نظر کردن ،الیک کردن و
مشارکت موثر با ارتباطات مهم و تاثیرگذار
خود کنید .مطمئن شوید که در اولین
فرصت ممکن به صف پیامهای پاسخ
داده نشده در نرم افزار مدیریت رسانههای
اجتماعی خود ،پاسخ خواهید داد.
نکتهکلیدی

با این  6مرحله میتوانید در حالی
که استراتژی روابط عمومی قدرتمند
خود را ارتقا و بهبود میبخشید؛ حضور
روزافزون خود در شبکههای اجتماعی را
تثبیت نمایید .به یاد داشته باشید :رمز
ایجاد یک استراتژی اجتماعی موثر برای
همسویی با روابط عمومی ،ادامه ارتباط با
مخاطبان است .روشهای زیادی وجود
دارد که میتوانید داستان برند خود را از
طریق رسانههای اجتماعی برجسته کنید
تا دسترسی به روابط عمومی خود را
گسترش دهید.

فوالد محصول روحیه پوالدین و جانفشانی کارکنان است

حداقل میرسد و بر اثر تماس فلز با
فلز ،سایش شدیدی ایجاد گردیده که
نتیجه مستقیم آن ،عمر کمتر دستگاه
خواهد بود.
روغن ترانسفورماتور دو وظیفه اصلی
یعنی خنک کاری و خاموش کردن
جرقه در ترانسفورماتور را بر عهده دارد.
بررسی دورهای وضعیت سالمت روغن
ترانسفورماتور مزایای و فواید متعددی
برای بهبود روند بهرهبرداری را شامل
میشود.
این فواید به طور کلی شامل موارد ذیل
میگردد:
*افزایش بازدهی و عمر مفید
ترانسفورماتور
*باال بردن ایمنی و جلوگیری از قطعی
نابهنگامسیستم
*صرفه جویی در هزینه تعویض روغن
ترانسفورماتور
*جلوگیری از خروج بی مورد ترانس از
سیستم

مخاطبین است که به آنها کمک میکند
تا جرقههای فکری را برای شما و برندتان
ایجاد نمایند .با مخاطبان هدف خود و
محتوایی که توسط آنان ایجاد و منتشر
میشود ارتباط برقرار کنید.
ابتدا افراد تأثیرگذار و یا رسانههایی را که
درباره موضوعات همسو و مرتبط با نام
تجاری (برند) شما صحبت میکنند ،پیدا
کنید .چگونه میتوان این حسابها یا
افراد را پیدا کنید؟ با جستجوی مواردی
مانند ذکر @ ،هشتگها ،برچسبهای
جغرافیایی و غیره شروع کنید و سپس
استراتژی روش تصمیمگیری برای نظر
دادن و یا ارتباط با آنها را تعیین نمایید.
در آخر ،از به اشتراک گذاشتن اخبار
نترسید! پس از برقراری ارتباط آنالین
و یا ایجاد یک ارتباط جدید ،داشتهها یا
اخبار خود را به اشتراک بگذارید .با این
حال ،از هر نوع ارتباطی که ممکن است
به عنوان هرزنامه ( )Spamطبقهبندی
شوند ،خودداری کنید.

مرتبط است ،ایده گرفتید  5تا  10مورد
که حداقل دارای  15هزار برچسب
میباشند را انتخاب و برای برند خودتان
بهینهسازینمائید.

محمد نعیم زاده

مسئول آزمایشگاه روغن و گریس

برای تخمین عمر باقیمانده عایق کاغذی
ترانسفورماتور استفاده نمود.
در نهایت بازکردن فایلی خاص بنام
آنالیز روغن و در نظر گرفتن یک
سری آزمایشات در زمان بهرهبرداری
از دستگاهها ،باعث کاهش بسیاری از
هزینهها چه از نظر طول عمر قطعات و
چه از لحاظ زمان بهینه تعویض روغن
گردیده و مسئوالن فنی را در جهت
هرچه بهتر نگهداری و کارآمد کردن
ماشین آالت یاری مینماید.

صنعت فوالد در دنیا به عنوان
یک صنعت سخت و خشن مطرح
شده است و از این رو ،افرادی
که در این صنعت به کار گرفته
میشوند ،باید دارای روحیهای
سخت باشند .روی دیگر صنعت
فوالد انعطافپذیری آن است؛
چرا که محصوالت نهایی صنعت
فوالد بسیار متنوع هستند و
باید روشهای تولید متنوعی را
با گریدهای گوناگون به کار بست
تا محصول نهایی مناسب مشتری
و مصرفکننده نهایی باشد .برای
رسیدن به این هدف ،صنعت
فوالد نیازمند به کارگیری تفکر
سازنده ،خوشفکر و خالق است
و نیروی انسانی تحصیلکرده
میتواند این مهم را برطرف سازد.
وقتی از نیروی انسانی در صنعت فوالد
صحبت میکنیم ،در واقع صحبت از
ترکیب سخت و خشن با هنر است.
زیرا خروجی صنعت فوالد باید در
عین سخت بودن ،برای مشتری و
مصرفکننده نهایی جذابیت داشته
باشد .این جذابیت و سخت بودن
در هر سازمان فوالدی توسط نیروی
انسانی خلق میشود .نکته قابل
توجه این است که در صنعت فوالد،
مهمترین بخشی که باید هر دو ویژگی
انعطافپذیری و سخت بودن را داشته
باشد ،بخش ذوب و ریختهگری است.
در واقع از سویی بخش ذوب مهمترین
و حساسترین بخش صنعت فوالد
است که نتیجه زحمات زنجیرههای
قبلی را تعیین میکند .زیرا در این
بخش میتوان هزاران گرید فوالدی
را از طریق ذوب و ریختهگری
به اشکال گوناگون (بیلت ،بلوم و
اسلب) تولید کرد .از سوی دیگر،
بخش ذوب تعیینکننده محصوالت
بعدی و مصرفکنندگان نهایی است.
مصرفکنندگان با توجه به نوع فوالد
تولید شده در مرحله ذوب میتوانند
این نوع فوالد را در تولید محصوالت
نوردی مانند میلگرد ،تیرآهن ،نبشی،
ورق و ...به کار ببرند .آن چیزی که
تعیینکننده محصول نهایی در یک
فوالدساز است ،نیروی انسانی بوده و با

ترکیب هنر ،خالقیت ،علم و روحیهای
سخت ،میتوان محصول فوالدی را
تولید کرد .در حقیقت فوالد محصول
روحیه پوالدین است.
نیروی انسانی مهمترین رکن صنعت
را تشکیل میدهد .حتی اگر باالترین
تکنولوژی در صنعت به کار گرفته
شود ،باز هم نقش نیروی انسانی چه
در زمینه طراحی خط تولید ،چه
در زمینه اپراتور خط به صورت غیر
حضوری غیر قابل انکار است .هر
چه محصول استراتژیکتر و سازمان
صنعتی بزرگتر باشد ،نقش نیروی
انسانی پررنگتر میشود .قدر مسلم
این است که صنعت فوالد در دنیا از نظر
رده شغلی یکی از دشوارترین مشاغل
بوده و هر از چند گاهی در آن حوادث
رخ میدهند .بنابراین نیروی انسانی در
این صنعت عالوه بر دارا بودن تخصص
و روحیه سخت ،باید به نوعی از خود
جانفشانی بروز دهند؛ چرا که ذوب و
ریختهگری به نوعی مخاطره آمیزترین
بخش صنعت فوالد محسوب میشود.
دمای ذوب فوالد بالغ بر یک هزار و
پانصد درجه سانتیگراد است و عمال
کوره ذوب و ریختهگری برای تولید
شمش فوالدی ،باید به دمای بیش
از این برسد تا فوالد به حالت مذاب
درآمده و بتوان با آن محصول (بلوم،
بیلت و اسلب) تولید کرد .کار کردن
در بخش ذوب و ریختهگری شجاعت
و جسارت بسیار میخواهد .نیروی
انسانی در این بخش باید شجاعت و
جسارت فوقالعادهای داشته باشد و در
واقع با قرار گرفتن در این بخش ،از
خود جانفشانی بروز دهد.
شرکت فوالد خوزستان به عنوان قطب
دوم تولید فوالد در کشور ،بزرگترین
تولیدکننده محصوالت میانی فوالد
است .این مجتمع بسیار بزرگ از
چندین واحد تولیدی تشکیل شده
است و در رده سومین شرکت بزرگ از
نظر تعداد نیروی انسانی در میان همه
فوالدسازان است و بالغ بر  ۱۱هزار تن
در آن مشغول به کار هستند .آنچه
که به عنوان محصول نهایی از فوالد
خوزستان خارج میشود ،ماحصل
تفکر نیروی انسانی خالق ،باهوش

زهرا رئیسی فرد
کاردان فناوری اطالعات و ارتباطات

و مبتکر است که توانسته بهترین
محصول را در اختیار مشتریان ایرانی
و خارجی قرار دهد و آوازه فوالدساز
ایرانی را به سراسر گیتی برساند.
در شرایطی که شیوع ویروس کرونا
بسیاری از فوالدسازان جهان را به
تعطیلی کشاند و میزان تولید فوالد دنیا
نیز کاهشی بود ،این واحد تولیدی حتی
یک نفر از نیروی انسانی خود را کاهش
نداد .با این حال فوالد خوزستان مانند
هر فوالدساز دیگر ،از حادثه مستثنی
نیست و از ابتدای تاسیس خود شاهد
حوادث گوناگونی بوده است .این حوادث
از حمالت هوایی رژیم بعث عراق در
جنگ تحمیلی گرفته تا شرایطی که به
صورت غیرمترقبه در خطوط مختلف
شرکت رخ داده ،باعث شهادت یا از کار
افتادگی تعدادی از نیروهای انسانی جان
بر کف شرکت فوالد خوزستان شده
است .تعداد شهدای فوالد خوزستان که
تقدیم انقالب اسالمی شده  56تن بوده
ت گونه در
و تعداد درگذشتگان شهاد 
حوادث این شرکت نیز به بیش از ۷۰تن
میرسد.قطعاباجانفشانیاینافراداست
که شرکت فوالد خوزستان به عنوان
نگین درخشان صنعت فوالد کشور
گ ترین تامینکننده مواد اولیه
و بزر 
شرکتهای نوردی همچنان مشغول
فعالیتاست.
قطعا در ادامه راه نیز فوالد خوزستان
با تکیه بر نیروی انسانی خود میتواند
همه مشکالت موجود را یکی پس از
دیگری پشت سر بگذارد و با اجرای
طرحهای توسعهای ،جایگاه خود را در
صنعت فوالد کشور ارتقا دهد.

نشریه داخلی شرکت فوالد خوزستان
حسن قره باغی منش

انتظار پور عاطف
جمیله باوی
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باشگاه فوالد خوزستان کارخانهی تمام وقت کشف و پرورش استعداد است
با شیوع ویروس کرونا و ایجاد
محدودیتها ،فعالیتهای ورزش
حرفهای نیز به تبع دیگر مشاغل و
حرفهها با محدودیتهایی مواجه
شد .رشته فوتبال نیز از این قاعده
مستثنی نبود و حتی لیگ برتر
فوتبال برای مدتی ،تعطیل شد.
این تعطیلی برای لیگهای پایه
شدیدتر بود .به طوری که از اسفند
 98تا خرداد  ،99تمرین در زمین
چمن ممنوع بود .در ادامه و با بهتر
شدن شرایط ،و ابالغ شیوهنامههای
بهدشتی ،فعالیتهای ورزش
حرفهای از سر گرفته شد .باشگاه
فوالد خوزستان که سالهاست در
ردههای پایه ،یکی از قطبهای
کشور لقب گرفته ،از این تعطیالت
حداکثر استفاده برده است .برای
اطالع از وضعیت تیمهای پایه
و شرایط مسابقات با علیاکبر
مهدیپور مدیر تیمهای پایه فوالد
خوزستان همکالم شدهایم که در
ادامه میخوانید.
در ابتدا از نحوه تعطیلی مســابقات
ردههای پایه بگویید؟

مسابقات تیمهای پایه چند ماه دیرتر از
رقابتهای لیگ برتر آغاز میشوند .زمانی
که شیوع ویروس کرونا اعالم عمومی
شد ،این مسابقات در اوج حساسیت
بودند ،به طوری که تیمهای ردهی باال
برای کسب مقام قهرمانی در حال رقابت
بودند .تیم فوتبال امید و جوانان فوالد
خوزستان یک هفته به پایان رقابتها
در صدر قرار داشتند .در ردهی نوجوان
و نونهاالن توانسته بودیم ،در مارتنی
نفسگیر به جمع چهار تیم برتر راه
پیدا کنیم و با توجه به امکانات مناسب،
میزبانی دور نهایی را از آن خود کنیم.
اما به یکباره ،و تنها یک هفته مانده به
پایان رقابتها ،خبر شیوع ویروس همه
چیز را تحت تاثیر خود قرار داد .به خاطر
حفظ سالمت ورزشکاران و مربیان و
دیگر عوامل تاثیرگذار ،رقابتها با ابالغ
فدراسیون به حالت تعلیق درآمد .البته با
توجه به امتیازات دو تیم امید و جوانان،
هر دو تیم از سوی فدراسیون فوتبال،
قهرمان مسابقات اعالم شدند.

در مدتی که مسابقات برگزار نمیشد و از
طرفی تمریناتی هم انجام نمیشــد،
ارتباط با ورزشکاران به چه صورت برقرار
میشد؟

وقتی اطمینان پیدا کردیم ،شرایط
به گونهای است که مسابقاتی برگزار
نمیشود و از طرفی تمرینات حضوری
هم ممنوع است ،با همکاری مربیان و
سرپرستان ،به سمتی حرکت کردیم که
آمادگی جسمانی و شرایط مسابقهای
ورزشکاران را حفظ کنیم .برای این
کار ،در ابتدا برای هر یک از تیمهای ،در
فضای مجازی گروه ایجاد کردیم .ارسال
برنامههای تمرینی که امکان اجرا در
فضای بسته را دارا باشد ،پایش تمرینات
صورت گرفته از سوی ورزشکاران ،ارتباط
مستقیم مربی و سرپرست با ورزشکاران
در مورد مسائل تمرینی و تکنیکی ،ارسال

برنامه رژیم غذایی مناسب ،مواردی بود
که به طور منظم و پیوسته انجام میشد.
این کار به صورت روزانه و مستمر صورت
میگرفت .از ورزشکار خواسته میشد که
نسبت به حفظ آمادگی جسمانی کوشا
باشد .از ورزشکار خواسته میشد که از
تمرینات فیلم گرفته و برای مربی ارسال
کند .این شرایط تا شهریور ماه ادامه
داشت.

در گام بعدی ،فدراسیون فوتبال اعالم
کرد ،مســابقات بدون حضور تماشاگر
برگزار میشود ،در چنین شرایطی چه
برنامههایی برای بازگشــت به شرایط
مسابقه انجام گرفت؟

همانطور که قبال هم اشاره شد ،در مدت
زمانی که مسابقات تعطیل بود ،حداکثر
توان خود را به کار گرفتیم که ورزشکاران،
آمادگی جسمانی خود را حفظ کنند .در
مهرماه سال جاری اعالم شد ،مسابقات
برگزار میشود .منتها با شرایط جدید که
مهمترین آن حضور نداشتن تماشاگر و
پایش مدام ورزشکاران ،مربیان و عوامل
اجرایی از نظر سالمت و مبتال نبودن
به بیماری کرونا .در چنین شرایطی ،از
کادر پزشکی باشگاه کم گرفته شد .محل
تمرین ،رختکن ،و مکانهای عمومی به
طور مستمر ،ضدعفونی میشد .در هر
نوبت تکتک حاضرین از سوی پزشک
مورد معاینه قرار میگرفتند و با تایید
پزشک اجازه حضور در تمرینات داشتند.
تمرینات با هفتهای یک جلسه آغاز شد.

لیگهایی که رقابتهایشان شروع شده
اســت ،کدامند و نحوه برگزاری به چه
صورت است؟

از یک و نیم سال پیش ،مسابقات امید
و جوانان شروع شده است .تفاوتی که
در این رقابتها به چشم میخورد،
سختگیری در مورد سالمت عوامل
است .یکی از مهمترین دغدغهها،
اطمینان از مبتال نبودن به ویروس کرونا
است .همانطور که وزرات بهداشت اعالم
کرده است ،قرار گرفته در محیطهای
بسته و رعایت نکردن فاصلهی اجتماعی
و استفاده نکردن از ماسک ،در تشدید
بیماری و شیوع آن موثر است .به همین
خاطر ،از بازیکنان و دیگر عوامل تست
کرونا گرفته شد و شرط حضور در
مسابقات سالمت کامل و عاری بودن از
ویروس کرونا است .با گذشت چهار هفته
از رقابتهای امید و جوانان ،توانستهایم به
لطف خدا و به مانند سالهای گذشته در
هر دو رده ،در میان تیمهای صدر جدول
قرار بگیریم .البته تغییر سبک زندگی

و نحوهی تمرینات ،شرایط سختتری
بوجود آورده است .امیدواریم با همین
شریط هم بتوانیم ،قهرمانی سالهای
گذشته را تکرار کنیم .مسابقات کشوری
نوجوانان و نونهاالن اوایل بهمن ماه آغاز
میشوند.

مســابقات پایه در دو سطح کشوری و
استانی برگزار میشوند ،نحوه حضور
تیمهای باشگاه فوالد خوزستان در این
رقابتها به چه صورت است؟

باشگاه فوالد خوزستان هشت تیم فعال
در ردههای مختلف سنی پایه دارد.
ردهی سنی این تیمها از  12سال شروع
میشود .رقابتهای  14 ،13 ،12و 17
سال به صورت استانی برگزار میشود
و مسابقات نونهاالن ،نوجوانان ،جوانان و
امید به صورت کشوری انجام میشوند.
مجموع بازیکنانی که به صورت مستمر
در تیمهای پایه فعالیت دارند ،دویست
تن است .این تعداد ورزشکار حرفهای
برای باشگاه به مانند یک سرمایه عظیم
تمام نشدنی است .شناسایی ،برنامهریزی،
تمریندهی ،پرورش و در نهایت تبدیل
شدن به یک بازیکن حرفهای مراحلی
هستند که بازیکنان فوتبال ،از زمان
ورود به باشگاه فوالد خوزستان پشت
سر میگذارند .باشگاه فوالد خوزستان
کارخانهی تمام وقت کشف و پرورش
استعداد است .کارخانهی که به
لطف ،استعداد خدادادی این رشتهی
پرطرفدار در خوزستان برای همیشه به
فعالیت خود ادامه میدهد .برای تربیت
ش بسیاری
و شکوفایی یک استعداد ،تال 
صورت میگیرد .برای اینکه یک نهال
به درخت تنومند تبدیل شود ،باغبان
عمرش را صرف میکند .همین شرایط
برای مربیان زحمتکش و دیگر عوامل
تاثیرگذار حاکم است .همانطور که باغبان
با برداشت ثمرهی درخت ،خوشحال
و امیدوار میشود ،مربیان با تماشای

موفقیت و حضور شاگردان در تیمهای
بزرگسال و بعضا در تیم ملی فوتبال،
خستگی از تنشان رفته و برای ادامهی
کار انگیزهی مضاعف پیدا میکنند.

نحوه راهیابی به تیمهــای پایه فوالد
خوزستان چگونه است؟

در ابتدا عرض کنم ،درهای باشگاه فوالد
خوزستان بر روی استعدادهای رشتهی
فوتبال باز است .شناسایی و جذب بازیکن
در ردهی پایه به چند روش صورت
میگیرد .همه ساله از سوی باشگاه
به صورت رسمی و فراگیر ،فراخوانی
در ماههای خرداد و تیر صادر میشود.
مخاطب این فراخوان ،افردای هستند
که احساس میکنند ،استعدادی در
فوتبال دارند .از طرفی از مربیان مدارس
فوتبال ،مربیان ورزش مدارس نیز کمک
گرفته میشود .روش سوم حضور مربیان
تیمهای پایه در محالت است .در ادامه ،و
با در نظر گرفتن معیارهای علمی نسبت
به شناسایی استعدادها در پستهای
مختلف اقدام میکنیم .اولویت جذب
در تیمهای پایه ،ورزشکاران خوزستانی
است و اگر استعدادی بخواهد از بیرون از
استان ،حاضر شود ،میبایست ،در شرایط
عالی باشد .بعد از اتمام استعدادیابی ،افراد
منتخب در ردههای مورد نیاز ،تقسیم
شده و برنامهی تمرینی جداگانهای
برایشان به اجرا درمیآید .البته این
استعدادیابی عالوه بر بازیکنان باشگاه
فوالد خوزستان انجام میشود.
در سالهای اخیر ،بازیکنان بسیاری از
ردهی تیم پایه به بزرگســاالن راه پیدا
کردهاند ،در مورد تعامل تیم بزرگساالن
با ردهی پایه توضیح دهید؟

یکی از اهداف مهم فعالیت در ردهی
پایه ،بوجود آوردن ،پشتوانه برای تیم
بزرگساالن است .از طرفی ،آرزوی هر
فوتبالیستی است که در لیگ برتر
حضور پیدا کند و در نهایت دیده

انتصابات

رضا قمری
مدیر آزمایشگاه ها

مهدیاختیار
رئیس برنامه ریزی
و پشتیبانی فروش

سعیدسالمات
سیدمجتبیسیدنور
رئیس فروش محصوالت رئیس بهسازی محیط
و فضای سبز

احسان الهی فر

غالمعباسبهداروند

رئیس نت اسلب

رئیس اعتبارات اسنادی

عدنان چلداوی
رئیسآزمایشگاه
آهن سازی

فرهادخزائلی
رئیس طراحی
ساختمان و سازه

ابراهیمچهارلنگی
رئیس برنامه ریزی
مالی و اقتصادی

روح اهلل خرم پور
رئیس حسابداری خرید
خدمات و کارکنان

سامانزنگنه
رئیس
امور ضمانتنامهها

امین خسروی
رئیس نت کارگاه
ذوب یک

مولود امیری
رئیس مطالعات و انسجام
استراتژیکمنابعانسانی

شهابمختاری
سرپرست
خدمات درمانی

شود .خوشبختانه ،ارتباط مربیان تیم
بزرگساالن و تیمهای پایه دوسویه
است .همه ساله ،شاهد حضور چند
بازیکن مستعد و آیندهدار از ردههای
امید و جوانان در میان تیم اصلی بودیم.
سرمایهگذاری در ردههای پایه عالوه بر
ایجاد فضای سالم و به دور از هرگونه
گزند برای ورزشکاران ردههای پایه،
مخزنی برای تامین بازیکنان مستعد در
پستهای مختلف به منظور بکارگیری
در تیم بزرگساالن است .فعالیت در ردهی
پایه ،سرمایهگذاری با بازدهی کوتاهمدت
و همیشگی است .باشگاه فوالد خوزستان
به منظور استمرار در فعالیتهای پایه،
برنامهی استراتژیک توسعه جوانان را
تدوین کرده است و بر اساس این برنامه
فعالیتهای مختلف را برنامهریزی ،اجرا
و در نهایت تجزیه و تحلیل میکند.
فعالیتهای همچون :آموزش ،توسعه
زیرساخت ،فرهنگی و عملکردی که در
نهایت به یک نتیجه واحد منجر میشود.
پرورش استعدادهای فوتبال استان و
تحویل به تی م بزرگساالن و در صورت
درخشش حضور در تیم ملی کشورمان
ختم میشود.
و سخن پایانی؟

جا دارد از زحمات خالصانهی همکاران
در شرکت فوالد خوزستان صمیمانه
تشکر کنم .اگر باشگاه فوالد خوزستان در
ورزش کشور میدرخشد ،قطعا مدیون
زحمات همکاران سختکوش است.
هرگونه موفقیتی که در ردههای مختلف
برای باشگاه فوالد خوزستان بدست
میآید ،متعلق به کارگران ،کارمندان و
مدیران شرکت فوالد خوزستان است.
از همین جا به تکتک کارکنان فوالد
خوزستان قول میدهیم ،عالوه بر حفظ
روند موفقیتها ،در آیندهی نزدیک در
ردههای مختلف سکوی قهرمانی را از آن
باشگاه فوالد خوزستان کنیم.

کار در ارتفاع
کار در ارتفاع از جمله فعالیتهایی
است که در محیطهای کاری
مختلف به صورت روزمره و یا برای
انجام برنامههای تعمیر و نگهداری،
انجام می شود .هر کار یا فعالیتی
که موقعیت انجام آن در ارتفاع
بیش از  1.2متر نسبت به سطح مبنا
انجام گیرد را ،کار در ارتفاع گویند.
این ارتفاع میتواند در روی سطح
زمین یا زیر سطح زمین باشد.
شرایط خاص کار در ارتفاع ،آن را به
فعالیتی خاص از نظر نوع مخاطرات و
پیامدهای حوادث احتمالی آن تبدیل
نموده است .وجود این شرایط ،اقدامات
خاصی را نیز به منظور حصول اطمینان
از برقرار شدن مالحظات ایمنی ،بهداشت
و محیط زیست نیاز خواهد داشت.
چرا بایستی کار در ارتفاع کنترل گردد؟
کار در ارتفاع چه خطراتی دارد؟
آمار نشان داده است که حدود ۴۶
درصد حوادث شدید منجر به مرگ
حوادث ناشی از کار در ارتفاع  ،لغزش بر
روی سطح کاری ،سقوط اشیاء و اجسام
بر سر دیگران بوده است .اکثر مردم
حدود  ۳/۱ثانیه طول میکشد تا درک
نمایند که از ارتفاع سقوط نمودهاند.
روشهای دسترسی به ارتفاع :نردبان،
پلکان ،آسانسور ،سکوی ثابت ،سکوی
سیار ،چهارپایه ،سبد ،داربست.
انواع سقوط :سقوط همسطح ،سقوط
روی پله ،سقوط از بلندی ،سقوط از
ارتفاع
راههای جلوگیری از سقوط:
*سیستمهایمحدودکنندهحرکتمثل
داربست،حمایلبند،صفحاتمحافظ
*سیستم بازدارنده سقوط مثل تور
ایمنی ،سطوح ایمنی نرم
در فرآیند ایمنسازی عملیات کار در
ارتفاع  ۳مرحله وجود دارد:
*پرهیز از کار در ارتفاع و یا انجام
بخشهایی از آن در سطح زمین.
*استفاده از روشها و تجهیزاتی که خطر
سقوط افراد در حین کار را از بین ببرد.
*استفاده از روشها و تجهیزاتی که
ارتفاع سقوط و شدت صدمات ناشی از
سقوط را کاهش دهد.
برنامهریزی جهت انجام کار در ارتفاع
سه مرحله میباشد .شناسایی خطرات،
آنالیز آنها و پیش بینی اقدامات کنترلی
و اقدامات اصالحی مورد نیاز.
در شناسایی خطر بایستی محل و
شرایط کار در ارتفاع بررسی شود .در
آنالیز خطر بایستی ارتفاع کار ،استحکام
و ایمنی سطوح کار ،حفاظهای جانبی،
لغزندگی سطح کار ،احتمال سقوط اشیا
به پایین مورد ارزیابی قرار گیرد .در
پیش بینی اقدامات کنترلی باید حذف،
جداسازی و کاهش را اقدام کرد.
شرایط محیطی انجام کار در ارتفاع:
در هنگام وقوع بادهای شدید ،رعد و
برقهای شدید ،بارندگی ،عدم نور کافی،
گردوخاک و مه کار تعطیل گردد.
کارگران غیر مجاز کار در ارتفاع :افراد
دارای سابقه بیماری قلبی ،سرگیجههای
مکرر ،ترس از ارتفاع ،بیماریهای شدید
مفصلی ،افراد بسیار چاق ،بیماریهای
شدید ریوی و تنفسی.
ایمنی داربست :داربست ساختاری
است موقتی ،که برای ایجاد یک یا
چند جایگاه کار به منظور حفظ و
نگهداری کارگران و مصالح در ارتفاع و

محترمبوستانی

کارشناس HSE

فراهم نمودن دسترسی کارگران به تراز
باالتر ،مورد استفاده قرار میگیرد و به
انواع ثابت ،متحرک ،دیوارکوب ،معلق و
نردبانی تقسیم میشود.
موارد قابل توجه جهت نصب داربست:
*محل نصب و طراحی اولیه توسط
افراد با تجربه
*بازرسی قبل از استفاده
*ایجاد دسترسی آسان و بدون مانع
برای استفاده کنندگان
*بعد از اتمام کار روزانه باید کلیه ابزار و
مصالح برداشته شود
*ایمنی داربست ،خطر برق و جوشکاری
بر روی داربست
*شرایط محل نصب داربست
*محوطه یا زمینی که داربست باید در
آنجا نصب گردد
*تاسیسات و نوع فرایند در محل نصب
داربست
*فضای اطراف محل نصب داربست
*محوطه یا زمینی که داربست باید در
آنجا نصب گردد
تاسیسات و نوع فرآیند در محل نصب:
وجود دستگاها و تجهیزاتی که دارای
سیستمهای حساس و تحت فشار و یا
تجهیزات ابزار دقیق می باشند .توجه به
نوع فعالیتهای جانبی و احتمال اینکه
نشت گازهای شیمیایی و قابل اشتعال
در محوطه نصب داربست میتواند عامل
ایجاد حادثه باشد.
فضای اطراف محل نصب داربست:
لولههای گاز و مواد شیمیایی کابلهای
برق فشارقوی میتواند شرایطی را در
محل داربست بوجود آورده که در اثر
بیتوجهی منجر به وقوع حادثه میشود.
انواع نردبان :نردبانهای قابل حمل،
نردبانهای پلهای دو طرفه و سکودار،
نردبانهای ثابت ،نردبانهای ویژه
نظارت و استفاده از نردبان :آسیب
دیدگی ناشی از حوادث نردبانی را
میتوان به مقدار قابل توجهی با کنترل
استفاده از نردبان و بهبود مدیریت
کاهش داد .این امر مستلزم رعایت
موارد زیر است:
*آموزش کارکنان در مورد نگهداری و
روش صحیح استفاده از نردبان
*ارزیابی فعالیت
*انتخاب بهترین امکان دسترسی به کار
*بیش از  ۸۰درصد حوادث نردبانی
به استفاده یا کاربرد نادرست تجهیزات
مربوط میشود
*بازرسی نردبان قبل از شروع کار
*محوطه اطراف نردبان پایین و باالی
نردبان عاری از هر گونه موانع باشد
*پایه نردبان باید بر روی سطح تراز و
محکم قرار گیرد
*انتهای باالیی نردبان را باید بست و یا
به روش دیگری محکم نمود
*از نردبانهای قابل حمل هرگز نباید
بصورت افقی به عنوان تخته الوار زیر
پایی استفاده نمود
*هرگز نباید از نردبان کوتاهتر برای
ایجاد نردبان بلندتر استفاده نمود

