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خبـــــــر

نصب و راه اندازی جرثقیل سقفی  120تنی ماشین ریخته گری شماره  5شرکت فوالد مبارکه
یاددا
ش
ت
هفته
دالیل پایداری انقالب
اسالمی ایران
پیــروزی انقــاب اســامی ســرآغاز تحــوالت
گســترده عمیــق و فزاینــده در ایــران و بســیاری از
کشــورهای جهــان شــد .ایــن حادثــه بــزرگ قرن،
بســیاری از معامــات و معــادالت سیاســی جهــان
و منطقــه را بــه نفــع مســتضعفان تغییــر داد و
مــوج حرکــت هــای آزادیبخــش و اســتکبارزدایی
سراســر جهــان را موجــب شــد .پیــروزی انقــاب
اســامی موجــب درهــم شکســته شــدن هیمنــه
اســتکبار جهانــی گشــته و ثابــت کــرد چگونــه
بســیاری از ناممکــن هــا بــا اراده ی جمعــی یــک
ملــت و بــا تــوکل بــه خداونــد متعــال ممکــن
شــده و یــک رژیــم تــا دنــدان مســلح و برخــوردار
از حمایــت هــای همــه جانبــه قدرتهــای بــزرگ با
دســت خالــی مــردم بــا ایمــان بــه زانــو درآمــده،
انقــاب اســامی موجــب مجــد و عظمــت اســام
و احیــای هویــت دینــی امــت اســامی و منشــأ
رشــد معنویــت گرایــی شــد ،تأثیــرات انقــاب
اســامی ایــران بــا گذشــت بیــش از ســی و
هفــت ســال از حیــات پربرکــت آن بــه گونــه ای
اســت کــه نیکســون رئیس جمهــور ســابق آمریکا
متعقــد بــود « :جهــان اســام در قــرن بیســت و
یکــم یکــی از مهمتریــن میــدان هــای زورآزمایــی
سیاســت خارجــی آمریکاســت؟! »
عواملــی کــه بــا وجــود دشــمنی هــا و کینــه
توزیهــای دشــمنان انقــاب ســبب تــداوم پیروزی
انقــاب اســامی شــده را بایــد در ویژگــی هــای
خــاص انقــاب اســامی ایــران جســتجو نمــود
کــه عمــده تریــن آن اســامی بــودن انقــاب و
تکیــه بر مذهــب ،مردمــی بــودن انقــاب ،رهبری
صادقانــه و حکیمانــه ،اهــداف بلنــد انقــاب
اســامی و تکیــه بــر نیازهــای واقعــی و فطــری
مــردم ،دســتاوردهای بــزرگ انقــاب اســامی و
جلــوه هــای کارآمــدی نظــام جمهــوری اســامی،
وحــدت ملــی ،همدلــی و همزبانــی و  ...می باشــد.
شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان بــه عنــوان مولود
انقــاب یکــی از ثمــره هــا و نتایج پایــداری انقالب
اســامی و خــود بــاوری متخصصــان و صنعتگران
نظــام مقــدس جمهــوری اســامی اســت کــه در
شــرایط جنــگ تحمیلــی احــداث و راه انــدازی
شــد تــا امــروز بــه عنــوان نگیــن درخشــان صنایع
کشــور و موجــب افتخــار هــر ایرانــی باشــد.
مهدی کفایت

کارشــناس اجــرای پــروژه ناحیــه
فوالدســازی از نصــب و راه انــدازی جرثقیل
ســقفی  120/40تنــی ماشــین ریختــه گــری
شــماره  5فــوالد مبارکــه خبــر داد و گفــت:
بــه منظــور ســرویس دهــی در فرآینــد
تولیــد و تعمیــرات ماشــین ریختــه گــری
شــماره  ،5جرثقیــل  120/40تنــی در ارتفــاع
 31متــری ســالن ریختــه گــری ناحیــه
فوالدســازی در محوطــه بــاالی تجهیــزات
اصلــی ایــن ماشــین بــا موفقیــت نصــب و
در هفتــه اول بهمــن مــاه راه انــدازی شــد.
مســعود نجفــی افــزود :از آنجائیکــه ایــن جرثقیــل
بــرای کار در شــرایط حــاد بهــره بــرداری طراحــی
شــده و کالس کار ،اســتراکچر و تجهیــزات آن
 A6M6مــی باشــد و دارای امکانــات خاصــی
مــی باشــد ،بطــوری کــه تجهیــزات آن در درجــه
حـرارت 85درجــه ســانتیگراد کار مــی کنــد و کابین
اپراتــور توانایــی حرکــت در عرض ســالن به طــول 29
متــر را دارا مــی باشــد ،همچنیــن اتصــال کابیــن بــه
پــل جرثقیــل از طریــق دامپرهائی اســت کــه حداقل
ارتعاشــات ســازه بــه کابیــن منتقــل گــردد و ضمــن
راحتــی بـرای راننــده جرثقیــل ،آســیب کمتــری بــه
تجهی ـزات داخــل کابیــن وارد مــی نمایــد.
ایشــان بــا اشــاره بــه دیگــر مزایــای ایــن جرثقیــل
یــادآور شــد :اســتفاده از موتــور  355کیلــووات قــاب
اصلــی ،موتــور  250کیلــووات قــاب فرعــی و چهــار
عــدد موتــور  30کیلوواتــی حرکــت طولــی جرثقیــل
هــر کـدام دارای دو عــدد درایــو جهت تنظیم ســرعت
مــی باشــند کــه یکــی از آنهــا بصــورت رزرو در نظــر
گرفتــه شــده کــه در مواقــع ضــروری ســریعاً وارد مدار

و جرثقیــل در ســرویس قـرار می گیــرد ،ضمنـاً برای
کاهــش مصــرف انــرژی و کم کــردن تعـداد تجهیزات
موتورهــای اصلــی در موقع بارگـذاری بصــورت ژنراتور
عمــل مــی کننــد و انــر ِژی الکتریکــی تولیــد شــده از
طریــق درایــو و فیلترهــا وارد شــبکه بــرق جرثقیلهــا
مــی گــردد.
کارشــناس اجــرای پــروژه ناحیــه فوالدســازی در
خصــوص اجــرای ایــن پــروژه تصریــح نمــود :بــا
توجــه بــه اینکــه بخشــی از ســازه و تجهیــزات
ماشــین ریختــه گــری نصــب شــده بــود و
همچنیــن بدلیــل تراکم تجهیــزات موجــود اطراف
ایــن ماشــین انتقــال تجهیــزات اصلــی جرثقیــل
شــامل دو عــدد پــل بــه وزن  65و  60تــن  ،ترولــی
بــه وزن  29تــن و اتــاق بــرق  15تنــی و محدودیت
مانــور بــوم جرثقیلهــای موبیــل در محــدوده بــاالی
ماشــین ریختــه گــری و زیــر ســقف عمـ ً
ا نصــب

تجهیــزات از داخــل ســالن را غیــر ممکــن کــرده
بــود ،بدیــن منظــور پیشــنهاد شــد از طریــق بــاز
کــردن ســقف ســالن ،نصــب تجهیــزات جرثقیــل
انجــام پذیــرد ولــی ایــن روش هــم بــه علــت
دمونتــاژ کــردن ســقف ،مشــکالت عدیــده ای را به
همــراه داشــت.
وی افــزود :پــس از بررســی نقشــه هــا بوســیله گــروه
کارشناســی و انـدازه گیــری محل نصــب و انـدازه گیری
دقیــق ابعــاد با دوربیــن نقشــه بــرداری و مطابقت نتایج
بــا نقشــه هــا و اصــاح آنهــا ابعــاد دقیــق بدســت آمد و
پارامترهــای جرثقیل هــای 360تن هیدرولیکــی و250
تــن بــوم خشــک (طــول بــوم -زاویــه بــوم -شــعاع) از
طریــق نــرم افزار کامپیوتــری در چندیــن حالت حرکت
عملیــات نصب شــبیه ســازی شــد تــا نهایتـاً تاکتیک
عملیــات نصــب بــا هــم جهــت کــردن مکانیزمهــای
موبیل،کوتــاه کــردن بــوم خشــک بــه مقـدار  2متــر و

بــا اســتفاده از چهــار عــدد ســیم بکســل بــه قطــر 40
بــه طــول  1/5متــر و از هــوک و بــوم کوتــاه تر(قــاب
 100تــن) مکانیزمهــای باربــرداری آمــاده شــد و نهایتـاً
در تاریــخ  94/8/29تجهیـزات اصلــی بوســیله دو عــدد
جرثقیــل موبیــل بــه محــل نصب انتقــال و بــا موفقیت
عمــل نصــب آنهــا انجــام شــد .
ایشــان در پایــان از همــکاری مدیریــت و کارکنــان
اجــرای پــروژه هــای فوالدســازی و آهــن ســازی ،
کارکنــان بهــره بــرداری ناحیــه فوالدســازی ،مدیریت
و کارکنــان واحــد حمــل و نقــل و تعمیــرگاه مرکزی،
شــرکت مهندســی فــوالد مبارکــه  ،شــرکت فــوالد
کریــن ســازنده و نصاب و ســایر قســمتهای شــرکت
کــه مســتقیم یــا غیرمســتقیم در طراحی ،ســاخت و
نصــب و راه انـدازی ایــن جرثقیل مشــارکت داشــتند
تشــکر و قدردانــی کــرد.

اهداء تندیس سازمان دانشی برتر آسیا
در کشور هنگ کنگ به فوالد مبارکه
طــی مراســمی در کشــور هنــگ کنــگ ،تندیــس ســازمان دانشــی
برتــر آســیا از طــرف دبیرخانــه جایــزه  MAKEبــه شــرکت فــوالد
مبارکــه اصفهــان کــه در جمــع  ۲۵شــرکت برتــر دانشــی آســیا
قــرار گرفتــه بــود اهــداء شــد.
گفتنــی اســت در ایــن مراســم مهنــدس فــرزاد ارزانــی معــاون تکنولــوژی
شــرکت فــوالد مبارکــه بــه نمایندگــی از ایــن شــرکت و بــه عنــوان اولیــن
شــرکت در خاورمیانــه کــه موفــق بــه کســب ایــن عنــوان در کنــار شــرکتهایی
همچــون سامســونگ ،تویوتــا ،تاتــا اســتیل و  ...شــده اســت ،تندیــس ســازمان
دانشــی برتــر آســیا را دریافــت نمــود.
ایشــان کســب ایــن موفقیــت کــه مرهــون تــاش تــوام بــا نگــرش دانشــی در
مدیریــت و کارکنــان شــرکت مــی باشــد را بــه مدیریــت و کارکنــان شــرکت
تبریــک گفــت.

بازدید وزیر تجارت و صنایع عمان از غرفه فوالدمبارکه

دکتــر علــی الســیدی وزیــر تجــارت و صنایــع کشــور عمــان بــه همــراه معــاون وزیــر صنعــت،
معــدن و تجــارت ایــران و جمعــی از بازرگانــان ایــن کشــور از غرفــه فوالدمبارکــه در نمایشــگاه
اختصاصــی ایــران در عمــان بازدیــد کردنــد.
بــه گــزارش خبرنــگار فــوالد وزیــر تجــارت و صنایــع عمــان پــس از حضــور در غرفــه فوالدمبارکــه و گفتگــو بــا
کارشناســان صــادرات ،فــروش و روابــط عمومــی فوالدمبارکــه اظهــار کــرد :از اینکــه امــروز مشــاهده نمودیــم
شــرکتهای تــراز اول ایرانــی توانمنــدی هــا و محصــوالت خــود را در نمایشــگاه عمــان عرضــه کردنــد بســیار
خوشــحالیم چراکــه چنیــن نمایشــگاه هایــی بــه توســعه روابــط فــی مابیــن عمــان و ایــران مــی انجامــد.
وجــود شــرکتهایی نظیــر فوالدمبارکــه ،خودروســازی ایــران خــودرو ،صنایــع مکانیکــی و الکترونیکــی و  ...در ایــن
نمایشــگاه حاکــی از توانمنــدی ایــران دارد کــه خوشــحالیم اعــام کنیــم در بســتر همیــن نمایشــگاه قراردادهــای
خوبــی بــرای گســترش روابــط اقتصــادی دو کشــور منعقــد گردیــد.
وی بــا اشــاره بــه خــط کشــتیرانی مســتقیم بیــن کشــورهای عمــان و ایــران گفــت :مــا مــی توانیــم از ایــن طریــق
مســتقیماً محصــوالت فــوالدی و ســایر اقــام مــورد نظــر را بیــن دو کشــور مبادلــه کنیــم ،همچنیــن عالقــه مندیم
بــا همــکاری شــرکای ایرانــی صنایــع و کارخانجاتــی در عمــان راه انــدازی نماییــم.
وزیــر صنعــت و تجــارت عمــان ضمــن تأکیــد بــر لــزوم توســعه روابــط تجــاری عمــان بــا ایــران گفــت :امیدواریــم
ایــن همــکاری هــا ادامــه یابــد تــا از ایــن فرصــت بتوانیــم بــه افزایــش روابــط تجــاری و اقتــدار دو کشــور کمــک
کنیم .
مجتبــی خســروتاج معــاون اول وزیــر صنعــت معــدن و تجــارت ایــران در جریــان بازدیــد از غرفــه فوالدمبارکــه در
نمایشــگاه اختصاصــی ایــران در عمــان در گفتگــوی اختصاصــی بــا خبرنــگار فــوالد ضمن ابــراز خرســندی از حضور
شــرکت فوالدمبارکــه در ایــن نمایشــگاه گفــت :اکنــون کــه محدودیــت هــای بســیاری از پیش پــای ایران برداشــته
شــده اســت و ایــن نمایشــگاه فرصــت بســیار خوبــی بــرای گســترش روابــط همــه جانبــه ایــران و عمــان اســت کــه
بــا اســتقبال خوبــی هــم مواجه شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه ســوابق تاریخــی و فرهنگــی حاکــم بــر روابــط دو کشــور ایــران و عمــان تصریــح کــرد :شــرکتهای
ایرانــی بایــد بــا تعامــل بیشــتر بــا ایــن کشــور ارتبــاط داشــته باشــند و از ایــن فرصــت بــرای ارتبــاط بــا ســایر
کشــورها اســتفاده کننــد.
خســرو تــاج ابــراز امیــدواری کــرد :نماینــدگان صنایــع ایــران بتوانننــد در ایــن فرصــت قراردادهــای خوبــی بــا
طرفهــای عمانــی منعقــد نماینــد.
وی بــا تأکیــد بــر اهمیــت حضــور قدرتمنــد فوالدمبارکــه در بازارهــای صادراتــی بــه ویــژه بازار کشــورهای همســایه
اظهــار داشــت :اینکــه فوالدمبارکــه مــی توانــد در چنیــن کشــورهایی کــه ســود بازرگانــی آنهــا کــم اســت حضــور
داشــته باشــد بســیار ارزشــمند اســت و اینهــا همــه از نــکات مثبــت ایــن شــرکت توانمنــد اســت.
ایــن گــزارش حاکــی اســت در جریــان برگــزاری نمایشــگاه اختصاصــی ایــران در عمــان حتــی قبــل از افتتــاح
رســمی نمایشــگاه کــه ششــم بهمــن مــاه انجــام شــد ،مشــتاقان محصــوالت فوالدمبارکــه ضمــن بازدیــد از غرفــه
فوالدمبارکــه راهکارهــای خریــد و اســتفاده از انــواع محصــوالت فــوالدی ایــن شــرکت را جویــا شــدند.
در همیــن رابطــه محســن محمــدی رییــس اداره صــادرات فوالدمبارکــه در حــوزه خاورمیانــه گفــت :در نمایشــگاه
عمــان شــاهد حضــور قابــل توجــه بازدیدکننــدگان از غرفــه فوالدمبارکــه بودیــم .مدیــران و نماینــدگان ارشــد
شــرکتهایی کــه در ایــام برگــزاری نمایشــگاه ،از غرفــه فوالدمبارکــه بازدیــد نمودنــد یا درخواســت خریــد محصوالت
فوالدمبارکــه را داشــتند یــا بــا جدیــت هرچــه تمــام تــر خواســتار انتقــال دانــش فنــی ایــن شــرکت بــه کشــورهای
خــود بودنــد کــه مذاکــرات اولیــه در ایــن خصــوص بــا نماینــدگان کشــورهای مغــرب ،تونــس و ســودان انجــام شــد
و مقــرر گردیــد مباحــث تکمیلــی بــا حضــور مقامــات ارشــد ایشــان بــا فوالدمبارکــه انجــام شــود.
بنــا بــر ایــن گــزارش ،در ایــن نمایشــگاه کــه از  6تــا  10بهمــن مــاه ســال جــاری در محــل برگــزاری نمایشــگاه
هــای کشــور عمــان برپــا بــود ،حــدود  30شــرکت توانمنــد ایرانی آخریــن توانمنــدی های خــود در صنایــع مختلف
فــوالد ،خودروســازی ،فــرش ،الکترونیــک و مکانیــک وصنایــع پتروشــیمی در معــرض دیــد عمــوم بازدیدکننــدگان
قراردادنــد و نماینــدگان و کارشناســان فوالدمبارکــه در بخشــهای صــادرات ،فــروش و روابــط عمومــی روزهــای
پــرکاری را در غرفــه فوالدمبارکــه ســپری کردنــد.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیسجمهوری
خلق چین:

توافق برای «روابط استراتژیک
 ۲۵ساله» ایران و چین درست و
حکمت آمیز است

حضــرت آیــت اهلل خامنـهای رهبــر معظــم انقالب اســامی
در دیــدار آقــای شــی جیــن پینــگ رئیس جمهــوری خلق
ـن ارتباطات
چیــن و هیــأت همــراه ،بــا اشــاره به ســابقه کهـ ِ
تجــاری و فرهنگــی دو ملــت ایــران و چیــن ،تأکیــد کردند:
دولــت و ملــت ایــران همــواره بــه دنبــال گســترش روابــط
بــا کشــورهای مســتقل و قابــل اطمینــان همچــون چیــن
بــوده و هســتند و بــر همیــن اســاس ،توافــق رؤســای
جمهــوری ایــران و چیــن بــرای یــک روابط اســتراتژیک ۲۵
ســاله ،کامـ ً
ا درســت و حکمــت آمیــز اســت.
رهبــر انقــاب اســامی ،ســخنان رئیــس جمهــور چیــن
مبنــی بــر لــزوم احیــای «جــاده ابریشــم» و گســترش
همکاریهــای کشــورهای واقــع در ایــن مســیر را ایــده ای
کامـ ً
ا منطقــی و قابــل قبول خواندنــد و گفتنــد :جمهوری
اســامی ایــران هیچــگاه همکاریهــای چیــن در دوران
تحریــم را فرامــوش نخواهــد کــرد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای« ،انــرژی» را یکــی از مســائل
مهــم دنیــا خواندنــد و خاطرنشــان کردنــد :ایــران تنهــا
کشــور مســتقل در منطقــه اســت کــه در زمینــه انــرژی
مــی توانــد مــورد اطمینــان قــرار گیــرد زیــرا برخــاف
برخــی کشــورهای منطقــه ،سیاســت انــرژی ایــران تحــت
تأثیــر هیــچ عامــل غیرایرانــی قــرار نمــی گیــرد.
ایشــان بــا اشــاره بــه سیاســتهای ســلطه گرانــه برخــی
کشــورها بویــژه امریــکا و همــکاری غیرصادقانــه آنهــا بــا
کشــورهای دیگــر افزودنــد :ایــن وضعیــت موجــب شــده
اســت کــه کشــورهای مســتقل ،بــه دنبــال همکاریهــای
بیشــتر بــا یکدیگــر باشــند و توافــق ایــران و چیــن بــرای
روابــط اســتراتژیک  25ســاله در همیــن چارچــوب اســت
کــه بایــد بــا پیگیــری جــدی دو طــرف ،توافــق هــا حتمـاً
بــه مرحلــه عملیاتــی برســند.
رهبــر انقــاب اســامی ،بــا اشــاره بــه تمایــل و نــگاه بــه
شــرق در فرهنــگ ایرانــی گفتنــد :غربــی هــا هیچــگاه
نتوانســته انــد اعتمــاد ملــت ایــران را جلــب کننــد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای ،سیاســت امریــکا نســبت بــه
ایــران را در میــان کشــورهای غربــی ،بدتــر و خصمانــه تــر
دانســتند و افزودنــد :همیــن سیاســتهای خصمانــه موجب
شــده اســت کــه ملــت ایران و مســئوالن کشــور ،گســترش
روابــط بــا کشــورهای مســتقل را پیگیــری کنند.
ایشــان بــا تأکیــد بــر اینکــه موضــوع «چیــن واحــد» از
سیاســتهای اصولــی و قطعــی جمهــوری اســامی ایــران
اســت ،بــه ســخنان رئیــس جمهــور چیــن درخصــوص
گســترش همکاریهــای امنیتــی میــان دو کشــور اشــاره
کردنــد و افزودنــد :متأســفانه منطقــه مــا بــه دلیــل
سیاســتهای غلــط غربــی هــا و همچنیــن برداشــتی
انحرافــی و غلــط از اســام دچــار نــا امنــی شــده اســت کــه
خطــر گســترش یابندگــی دارد کــه بایــد بــا همکاریهــای
خردمندانــه جلــوی آن را گرفــت.
رهبــر انقــاب برخــی کشــورهای منطقــه را منشــأ اصلــی
ایــن تفکــر انحرافــی دانســتند و خاطرنشــان کردنــد:
غربیهــا نیــز بــه جــای تقابــل بــا منشــأ اصلــی ایــن تفکر و
گروههــای تروریســتی ،مســلمانان را در اروپــا و امریکا مورد
تهاجــم و فشــار قــرار داده انــد در حالیکــه ایــن جریانهــای
تروریســتی بــا تفکــر صحیــح اســامی کامــ ً
ا متفــاوت
هســتند.
رهبــر انقــاب اســامی در پایــان اظهــار امیــدواری کردنــد:
نتایــج گفتگوهــا و توافــق هــای تهــران بــه معنــی واقعــی
کلمــه بــرای هــر دو طــرف ســودمند باشــد.

در رتبه بندي شرکتهاي برتر کشور ()IMI-100

فوالدمبارکه رتبه اول شرکتهای برتر کشور در بخش فلزات اساسی را کسب کرد
در هجدهمیــن دوره رتبــه بندي شــرکتهاي
برتــر کشــور ( ،)IMI -100فوالدمبارکــه
اصفهــان در بيــن  500بنــگاه صنعتــي و
اقتصــادي موفــق ايــران در بخــش فلــزات
اساســي رتبــه اول را بــه خــود اختصــاص
داد.
بــه گــزارش خبرنــگار فــوالد ،در ايــن همايــش کــه
در روز ســه شــنبه  6بهمــن مــاه در محــل ســالن
همايشهــاي بينالمللــي صــدا و ســيماي جمهوري
اســامي و بــا حضــور محمــد شــریعتمداری معــاون
اجرایــی رئیسجمهــوری ،محمدعلــی محمــدی
مدیرعامــل ســازمان مدیریــت صنعتــی و مجیــد
درویــش ،مدیــر مرکــز رتبهبنــدی شــرکتهای
برتــر و جمعــي از مديــران شــرکتهاي برتــر کشــور،
مســئولين و سياســتگذاران صنعتــي و اقتصــادي
کشــور برگــزار گرديــد ،شــرکتهاي برتــر کشــور ،از
بیــن  29گــروه صنعتــی و در  28شــاخص معرفي و
از آنهــا تقديــر بعمــل آمــد.
بنابرايــن گــزارش شــرکت فوالدمبارکــه اصفهــان
عــاوه برکســب رتبــه اول گــروه فلــزات اساســي
در بيــن شــرکتهاي حاضــر ،در بخــش باالتريــن
ارزش بــازار رتبــه چهــارم و در بخــش باالتريــن
ارزش افــزوده رتبــه ششــم و رتبــه چهاردهــم در
بخــش فــروش را بــه خــود اختصــاص داد.
ایــن گــزارش حاکــی اســت در ایــن جلســه بــر
تجزیــه و تحلیــل نتایــج ایــن رتبهبنــدی هــا
بهمنظــور تدویــن سیاســتهای صنعتــی کشــور
تأکیــد شــد.
دکتــر محمدعلــی محمــدی ،مدیرعامــل ســازمان
مدیریــت صنعتــی طــی ســخنانی در ایــن مراســم
عنــوان کــرد :ایــن ســازمان از ســال  77اقــدام بــه
انتخــاب  100شــرکت برتــر کــرده بــه طــوری
کــه در ســال  94ایــن رقــم بــه  500شــرکت
برتــر رســیده اســت کــه در  28شــاخص و در 29
گــروه صنعتــی بــا یکدیگــر مقایســه و رتبهبنــدی
شــدهاند.
وی بــا اشــاره بهاینکــه رتبهبنــدی شــرکتهای
ایرانــی بــا هــدف شفافســازی فضــای کســب و
کار کشــور و گســترش رقابــتبیــن شــرکتهای
ایرانــی از ســوی ســازمان مدیریــت صنعتــی انجــام
میشــود ،افــزود :در ارزیابــی شــرکتها ســه
هــدف شفافســازی در فضــای کســب و کار ،اثــر
بخشــی بنگاههــا در اقتصــاد کشــور و گســترش
رقابــت بیــن بنگاههــای اقتصــادی مــد نظــر بــوده

و در ارزیابــی شــرکتها ایــن اهــداف پیگیــری
شــده اســت.
مدیرعامــل ســازمان مدیریــت صنعتــی در ادامــه
ضمــن تشــکر از بنگاههــای تولیــدی کــه اطالعــات
مالــی خــود را در اختیــار ایــن ســازمان قــرار
میدهنــد ،افــزود :ذینفعــان و جامعــه هــدف
آمــاری و جــداول تهیــه شــدهاین ســازمان
میتوانــد بــرای ســرمایهگذاران داخلــی و خارجــی
بــه منظــور دســتیابی بــه اطالعــات صنعتــی و
شناســایی اولویتهــا ســودمند بــوده ،همچنیــن
بــرای پژوهشــگران اقتصــادی و اجتماعــی،
مدرســان و اســتادان دانشــگاهها و در یــک جملــه
برنامهریــزان و سیاســتگذاران اقتصــادی کشــور
ســودمند واقــع شــود.
وی تصریــح کــرد :انجــام ایــن اقــدام مهــم ســازمان
میتوانــد در فضــای پســاتحریم و شــرایط ورود بــه
آزادســازی اقتصــادی همچنیــن ورود بنگاههــای

تولیــدی برتــر بــه عرصههــای بیــن المللــی
در قالــب صــادرات و تهیــه آســان مــواد اولیــه
محصــوالت تولیــدی خــود ســودمند واقــع شــود.
شــایان ذکــر اســت در ادامــه محمد شــریعتمداری
معــاون اجرایــی رئیسجمهــوری نیــز در ایــن
همایــش بــا بیــان اینکــه امــروز از شــرکتهایی
تجلیــل میکنیــم کــه در ســالهای اخیــر بــا
شــرایط مناســبی مواجــه نبودنــد ،عنــوان کــرد:
بــا وجــود شــرایط نامناســب ،شــرکتهای داخلــی
توانســتند رشــد کننــد ضمــن اینکــه اطالعــات
ارزشــمندی امســال از مجمــوع گزارشهــای
شــرکتها بــه دســت آمــده کــه میتوانــد چــراغ راه
پیــش روی سیاســتگذاران باشــد.
معــاون اجرایــی رئیسجمهــوری مهمتریــن
مشــکل پیــش روی سیاســت ایــران را اشــتغال
دانســت و افــزود :رشــد اقتصــادی پایــدار و متــوازن
اشــتغالزا اســت و ایــن بــه خــودی خــود حاصــل

نمیشــود بلکــه بایــد الزاماتــی در نظــر گرفــت
کــه داشــتن بخــش خصوصــی توانمنــد ،محیــط
اقتصــادی بــا ثبــات ،تعامــل پایــدار و متــوازن بــا
ســایر کشــورها ،تأمیــن مالــی کارآمــد ،تجهیــز و ...
الزمــه تحقــق ایــن شــعار اســت.
خــروج از رکــود و واگــذاری طرحهــای صادراتــی
از دیگــر مــواردی اســت کــه معاونــت اجرایــی
رئیسجمهــوری بــه آن اشــاره کــرده در ایــن
خصــوص گفــت :طرحهــای نیمــهکاره بســیاری
در کشــور وجــود دارد کــه امــکان واگــذاری آنهــا
وجــود دارد.
گفتنــی اســت ،در پایــان مراســم از شــرکتهای
برتــر در بخشــهای مختلــف تقدیــر بعمــل آمــد و
لــوح شــرکت برتــر در بخــش فلــزات اساســی بــه
مهنــدس فــرزاد ارزانــی معــاون تکنولــوژی شــرکت
فــوالد مبارکــه اعطــاء شــد.

الزمه زندگی سالم  ،محیط زیست سالم است

خبــــــــر
با میزبانی شرکت فوالد مبارکه برگزار شد:

همایش هم اندیشی صنعت بسته بندی و مصارف ورق قلع اندود

همایــش هم اندیشــی بــا صنایع بســته بندی،
بــا هــدف آشــنایی بیشــتر مصرف کننــدگان
ورقهــای قلــع انــدود ،بررســی تحــوالت اخیر
ایــن صنعــت و نیــز اقدامــات و بهبودهــای
انجــام شــده در خصــوص تولید ایــن محصول
بــا حضــور نماینــدگان اکثــر صنایــع مصــرف
کننــده محصــوالت قلــع انــدود در شــرکت
فــوالد مبارکــه ،در روزهــای 6و 7بهمن مــاه در
س ـالن مرکز تحقیقــات فــوالد مبارکــه برگزار
گردیــد .
بــه گــزارش خبرنــگار فــوالد ،در اولیــن روز از
برگـزاری ایــن همایــش ،پــس از قرائت قــرآن و پیام
مدیرعامــل محتــرم شــرکت ،محمود اکبــری معاون
فــروش و بازاریابــی شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهان
ضمــن خــوش آمدگویــی بــه شــرکت کننــدگان به
تشــریح وضعیــت فعلی بــازار و نیز توســعه هلدینگ
فــوالد مبارکــه پرداخــت و در ادامــه آخریــن اقدامات
صــورت پذیرفتــه به منظــور افزایــش رضایت مندی
مشــتریان ایــن محصــول اســتراتژیک را بیــان نمود.
اکبــری ،هــدف از برگـزاری ایــن همایــش را حرکت
در مســیر تعالــی ،تولیــد و توســعه محصــوالت
قلــع انــدود همراســتا بــا انتظــارات ونقطــه نظـرات
مشــتریان برشــمرد و افــزود :اولیــن خط تولیــد ورق
قلــع انــدود در کشــور در ســال  1382در شــرکت
فــوالد مبارکه اصفهــان راه انـدازی و به بهــره برداری
رســید .ابتـدا خیلــی هــا فکــر نمیکردنــد ایــن خط
بــه موفقیــت هایــی برســد که مــا امــروز شــاهد آن
هســتیم کــه در ایــن خصــوص بایــد اذعــان داشــت
ایــن موفقیــت هــا مرهــون حمایــت هــا و همراهــی
مشــتریان و مصــرف کننــدگان محصــوالت قلــع
انــدود و همــت و توانمنــدی نیروی انســانی شــرکت
فــوالد مبارکــه مــی باشــد.
معــاون فــروش و بازاریابــی در ادامــه تصریــح

نمــود :نــگاه بــه صنعــت یــک نــگاه ملــی اســت
و تمــام منابــع و امکانــات از جملــه نیــروی
متخصــص ،انــرژی ،معــدن و مــواد اولیــه الزم
بــرای تولیــد فــوالد در کشــور وجــود دارد ،تــا
جایــی کــه کشــورمان در تولیــد فــوالد در جهــان

دارد.
وی بــا اشــاره بــه اقدامــات اصالحــی انجــام شــده
در چنــد ســال گذشــته در خصــوص ورقهــای قلع
انــدود ،گفــت :بهبــود وضعیت بســته بنــدی ،تولید
گریدهــای  DR8و  DR9و  T4و تمپــر ،5محدود

مقــام چهاردهــم و از نظــر منابــع جــزء چهــار
کشــور اول جهــان مــی باشــد .لــذا توســعه در
ایــن صنعــت بیــش از پیــش الزم و بایــد مــورد
توجــه بیشــتر واقــع شــود.
معاونــت فــروش و بازاریابــی در ادامــه گفــت :از
ســال  1382تاکنــون حــدود یــک میلیــون تــن
محصــول قلــع انــدود در شــرکت فوالدمبارکــه
تولیــد و بــه بــازار مصــرف عرضــه شــده کــه
حــدود  25درصــد آن را محصــوالت ویژه تشــکیل
مــی دهــد و آمادگــی الزم بــرای تولیــد بیشــتر در
صــورت وجــود تقاضــا در فــوالد مبارکــه وجــود

کــردن تلرانــس ابعــادی ،استانداردســازی نمــودن
ثبــت ســفارش و فرآیندهــای کاربــردی نهایــی
محصــول از جملــه ایــن اقدامــات مــی باشــد.
اکبــری ،در پایــان از همــکاری و تعامل مشــتریان
شــرکت کــه در شــرایط ســخت اخیــر همــواره در
کنــار فــوالد مبارکــه باقــی مانــده و امــکان عبــور
از بحــران را فراهــم نمودنــد قدردانــی نمــود و
اظهــار امیــدواری کــرد بــا بهبــود اوضــاع ،شــرایط
بهتــری جهــت همــکاری در آینــده فراهــم گردد.
حســین زاده مدیــر ناحیــه نــورد ســرد نیــز از
دیگــر ســخنرانان ایــن همایــش بــود کــه ضمــن

توضیــح کامــل فرآینــد محصــول قلــع انــدود،
برنامــه هــای توســعه آن ناحیــه بــا هــدف تغییــر
نحــوه اعمــال قلــع بــر ســطح ورق و در نهایــت
بهبــود و یکنواختــی پوشــش ســطحی قلــع و
همچنیــن دیگــر اقدامــات اصالحــی از نظــر
شــرکت فــوالد مبارکــه را مطــرح کــرد.
گفتنــی اســت بهــروز کیایــی نماینــده شــرکت
صنایــع قوطــی تبریــز بــه پیشــرفت هــای ایجــاد
شــده اخیــر در جهــان و در صنعــت قوطی ســازی
از جملــه افزایــش چشــمگیر ســرعت خطــوط
تولیــد (بیــش از  600قوطــی در دقیقــه) ،کاهــش
ضخامــت ورق ،تنــوع در کیفیــت و پوشــش
قلــع بــه منظــور کاربردهــای خــاص ،افزایــش
کیفیــت ســطح محصــوالت و نیــز قابلیــت
چســبندگی بهتــر الک ،اشــاره و ســپس بــه
مقایســه محصــوالت فــوالد مبارکــه در مقایســه
بــا ســایر نمونــه هــای خارجــی پرداخــت و بــا
بیــان انتظــارت و توقعــات صنعــت قوطی ســازی
از شــرکت فوالدمبارکــه نظیــر تولیــد محصــوالت
، TFSایجــاد سیســتم آنیــل پیوســته در کنــار
آنیــل جعبــه ای موجــود و ارتقــاء کیفیــت بســته
بنــدی محصــوالت اشــاره نمــود.
گفتنــی اســت در ایــن همایــش نماینــده شــرکت
 TENOVAبــه تشــریح تکنولــوژی هــای جدید
بــه کار رفتــه در خطــوط قلــع اندود در این شــرکت
اشــاره کــرد و بــه اســتفاده از تکنولــوژی جدیــد
کــه در حــال حاضــر صرفــاً در شــرکت هــای
 TENOVAو  NIPPON STEELمــورد
اســتفاده قــرار می گیــرد و منافــع و مزایــای زیادی
در مقایســه بــا روش دیگر داراســت اشــاره نمود که
در روش هــای جدیــد افزایــش ســرعت خــط تولیــد،
بهبــود کیفیت ســطح ورق و پوشــش یکنواخــت تر،
پوشــش ضخامــت کمتــر ،صرفــه جویــی در مصرف
انــرژی و قلــع ،بهبود وضعیــت لبه محصــول ،افزایش
ایمنــی و بهــره وری و کاهــش نیــاز به حضــور مداوم
پرســنل را در پــی خواهــد داشــت.
در حاشــیه برگــزاری ایــن همایــش کارگــروه های
فنــی ،کیفــی و برنامــه ریــزی وتجــاری تشــکیل و
نقطــه نظــرات مشــتریان بــرای بررســی و اقدامات
اصالحــی اخــذ گردید.
شــایان ذکــر اســت ،برگـزاری ایــن نشســت کــه بــا
هــدف تعامل بیشــتر با مشــتریان و دریافــت نظرات
و انتظــارات آنهــا و نیــز آشــنایی بــا خطــوط تولیــد
فوالد مبارکه و بررســی آخرین پیشــرفتهای صنعت
بــا میزبانــی معاونــت فــروش و بازاریابــی و همــکاری
واحدهــای روابــط عمومــی ،انتظامــات ،تشــریفات و
خدمــات عمومــی و واحــد بهــره بــرداری و  ...برگـزار
گردیــد ،تأثیــر بــه سـزایی در ارتقاء ســطح همکاری
فــوالد مبارکــه و مشــتریان و مصــرف کننــدگان ایفا
خواهــد نمود.

بهره برداری از مرکز ارزیابی مهارتی برق و ابزار دقیق
دکتــر ســلطانی مدیــر آمــوزش و توســعه
منابع انســانی فــوالد مبارکــه از بهره بــرداری
مرکــز ارزیابــی مهارتــی بــرق و ابــزار دقیــق
خبــرداد و گفــت :در راســتای اســتقرار نظــام
شایســتگی هــا و در جهــت ارتقــاء ســطح
دانــش و مهــارت کارکنــان شــرکت مرکــز
ارزیابــی مهــارت هــای فنــی بــرق و ابــزار
دقیــق ،الیه هــای اپراتــوری در فــوالد مبارکه
مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفــت.
ایشــان اقدامــات انجــام شــده یــا در حــال انجــام
در ایــن خصــوص را بــه شــرح ذیــل اعــام نمــود:
 )۱تدوین نظام نامه ارزیابی دانش و مهارت
کارکنان در الیه های اپراتوری

 )۲تدوین ابزارهای ارزیابی شامل :
* تهیــه ســواالت آزمــون دانشــی بــه منظــور
تعییــن ســطح دانــش فنــی
* تدویــن چــک لیســت هــای مهارتــی در ســه
ســطح شــامل :
* چــک لیســت هــای مهارتــی بــرق  ،ابــزار دقیق
و مکانیــک در ســطح عمومی
* چــک لیســت هــای مهارتــی تخصصــی بــرق و
ابــزار دقیــق و مکانیــک
* چک لیست های مهارتی اپراتورهای تولید
 )۳تشکیل کار گروه های تخصصی ارزیابی
مهارتی و دانشی بصورت عملیاتی شامل
* برگــزاری آزمــون هــای مهارتــی تولیــد روی
تجهیــزات و خطــوط تولیــد

* برگزاری آزمون های دانشی اپراتوری تولید
* برگــزاری آزمــون هــای مهارتــی بــرق و ابــزار
دقیــق در مرکــز آمــوزش
* برگــزاری آزمــون هــای مهارتــی مکانیــک در
دانشــکده شــهید مهاجــر اصفهــان

 )۴تدوین برنامه های آموزشی :
پــس از تعیین ســطح دانشــی و مهارتــی کارکنان
برنامــه هــا و دوره هــای آموزشــی متناســب بــا
شــرایط کارکنــان در حــال تدویــن و اجــرا اســت
کــه برنامــه ریــزی الزم صــورت گرفتــه تــا بــه
مــرور کارکنــان در ایــن دوره هــا بصــورت تئــوری
و عملــی شــرکت نماینــد.

 )۵اعالم نتایج برای ارتقاء گروه کارکنان

تشریح عملکرد شرکت خدمات بیمه ای تکایار

پــس از افتتــاح رســمی دفتــر فرعی شــرکت
خدمــات بیمــه ای تکایــار در فــوالد مبارکــه،
بــرآن شــدیم از زبــان فرهــاد اعلمــی فــر
مدیرعامــل شــرکت خدمــات بیمــه ای
تکایــار ،فعالیتهــای ایــن شــرکت و ارائــه
خدمــات آن بــه کارکنــان فــوالد مبارکــه و
همچنیــن ارتبــاط ایــن شــرکت بــا بیمــه
ایــران را جویــا شــویم .
ایشــان در همیــن رابطــه بــه ســئواالت خبرنــگار
فــوالد ایــن چنیــن پاســخ داد:
آقای اعلمی فر در ابتدا درخصوص تأسیس شرکت
خدمات بیمه ای تکایار توضیح دهید.
شــرکت خدمــات بیمــه ای تکایــار در ســال
 1380بــا مجــوز از شــرکت ســهامی بیمــه ایــران
و ســرمایهگذاری شــرکت هــای معتبــر و صاحــب
نامــی نظیــر هلدینــگ مصبــاح گســتر ســپاهان

(متعلــق بــه کارکنــان بانــک صــادرات) ،مجتمــع
صنایــع و معــادن احیــاء ســپاهان (وابســته بــه
بنیــاد ایثارگــران  -ســهامی عــام ) ،شــرکت تــوکا
فــوالد  -ســهامی عــام ،هلدینــگ مؤسســه خیریــه
همدانیــان ،هلدینــگ قائــم رضــا (پیمانکار ســاخت
کارخانجــات عظیــم ذوب آهــن و فــوالد ،تحــت
نظــارت وزارت صنعــت ) ،شــرکت تــکادو (وابســته
بــه ذوب آهــن اصفهــان  -ســهامی عــام) ،شــرکت
رهشــاد ســپاهان (ســهامی عــام) ،شــرکت معــادن
منگنــز ایــران (ســهامی عــام) تأســیس گردیــد.
ســهامداران ایــن شــرکت همگــی از بزرگتریــن
هلدینــگ هــا و شــرکت هــای صنعــت مادرکشــور
مــی باشــند کــه حداقــل  104شــرکت مهــم را
شــامل مــی شــوند.
لطفاً قدری در خصوص چگونگی فعالیت شرکت
خدمات بیمه ای تکایار توضیح دهید.
شــرکت خدمــات بیمــه ای تکایــار تاکنــون اجــرای
قراردادهــای ســنگین در بخــش هــای مختلــف از
جملــه درمــان شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان
(بیــش از  3ســال) وشــرکتهای تحــت پوش ـشآن
شــرکت ،بانــک صــادرات ایــران ،آمــوزش و
پــرورش ،مراکــز دانشــگاهی ،هلدینــگ مجتمــع
صنایــع و معــادن احیاء ســپاهان ،هلدینــگ خیریه
همدانیــان و مجموعههــای دیگــر را نیــز بنحــو
مطلــوب انجــام داده و در کارنامــه خــود ثبــت
نمــوده اســت ،بطــوری کــه هــم اکنــون بالــغ بــر
 100.000بیمــه شــده را تحــت پوشــش دارد.

ضمنـاً ،ایــن شــرکت مفتخــر اســت ،بــا در اختیــار
داشــتن مجــوز از بیمه مرکــزی جمهوری اســامی
و شــرکت ســهامی بیمــه ایــران و بــا ارائــه خدمــات
ویــژه کارشناســی و پرداخــت خســارتهای احتمالی
بیمــه گــزاران و بــا رعایــت ضوابــط مربوطــه در
اســرع وقــت اقدامــات الزم مبــذول نمایــد.
شــایان ذکــر اســت؛ شــرکت خدمــات بیمــه ای
تکایــار عــاوه بر ســرمایه ای بــه میــزان ده میلیارد
ریــال (باالتریــن ســرمایه شــرکت هــای خدمــات
بیمــه ای در کشــور) و بــا داشــتن دارایــی وتــوان
مالــی بالقــوه و کادری قــوی بــه تعــداد  35نفــر
وکارشناســان فنــی و کار آزمــوده قــادر بــه انجــام
کارهــای مهــم در ســطح کشــور بــوده ودر بیــن
نمایندگــی هــا و شــرکت هــای بیمــه در کشــور
دارای گریــد یــک میباشــد ،ضمــن اینکــه ایــن
شــرکت دارای شــعبهای فرعــی در شــرکت فــوالد
مبارکــه مــی باشــد ،کــه وظیفــه خدمترســانی
بــه کارکنــان آن شــرکت عظیــم را بــر عهــده دارد.
در خصوص علت حضور شرکت تکایار در
شرکت فوالد مبارکه و خدمات ارائه شده به
کارکنان را توضیح دهید.
عقــد قــرارداد بیــن بیمــه ایــران بــا شــرکت فوالد
مبارکــه  ،حضــور واحــدی بــا اختیــارات کامــل در
حــوزه دریافــت و کارشناســی مــدارک پزشــکی
کارکنــان محترم شــرکت فــوالد در داخــل کارخانه
و پرداخــت آن در اســرع وقــت بــدون نیــاز بــه
اخــذ مرخصــی کارکنــان و عزیمــت بــه اصفهــان

وی یــادآور شــد :از نتایــج ارزیابــی ســطوح دانــش
و مهــارت ضمــن اســتفاده در تدویــن برنامــه های
آموزشــی در ارتقــاء گــروه کارکنــان نیــز اســتفاده
مــی شــود و بــرای اینکــه تــا حــدودی عدالــت
علمــی و ســازمانی بــرای ارتقــاء عملیاتــی شــود
نتایــج ارزیابــی هــا بــرای کســانی کــه گــروه آنهــا
منــوط بــه کســب قبولــی در آزمــون هــا بــوده،
اعــام شــده و تاکنــون ســه گــروه از کارکنــان
کــه ارزیابــی آنهــا بــه انجــام رســیده بــرای طــی
مراحــل اعطــای گــروه اعــام و مابقــی نیــز در
حــال انجــام مــی باشــد کــه بالفاصلــه پــس
از انجــام ارزیابــی هــای مربوطــه نتایــج اعــام
خواهــد شــد.

(بــه شــعب بیمــه ایــران) و جلوگیــری از ازدحــام
جمعیــت و ایجــاد صــف هــای طوالنــی و اتــاف
وقــت را مــی طلبیــد  ،بدیــن منظــور بــا اســتقرار
 14نفــر پرســنل در داخــل شــرکت فــوالد مبارکــه
در دفتــر فرعــی ایــن شــرکت وحضــور در نواحــی
مختلــف شــرکت فــوالد مبارکــه جهــت جمــع
آوری مــدارک پزشــکی کارکنــان از جملــه تعاونــی
مبارکــه ،واحــد ســبا و ســایر نواحــی و همچنیــن3
نفــر در داخــل ســاختمان مرکزی شــرکت خدمات
بیمــه تکایــار ( خیابــان آپادانــا اول ،جنــب بانــک
ملــت) جهــت بــاز نشســتگان و ســایر کارکنــان
فــوالد مبارکــه و ارائــه خدمــات بیمــه ای بــه
صــورت کامــل از جملــه بیمــه هــای اتومبیــل،
آتــش ســوزی ،ســرمایه گــذاری عمــر جهــت
خدمــات مســتقیم در محــل و ارائــه خدمــات
درمــان داخــل و خــارج از شــرکت بــه صــورت
 VIPبــا شــرایط کســر از حقــوق جهــت رفــاه
حــال کارکنــان محتــرم و معــزز شــرکت فــوالد
مبارکــه در حــال اجــرا مــی باشــد.
سخن پایانی شما ؟
در پایــان ضمــن قدردانــی از حمایتهــای فــوالد
مبارکــه خصوصــاً واحــد درمــان آن شــرکت ،
امیدواریــم بــا ارائــه خدمــات مناســب و بــه موقــع
بــه کارکنــان تالشــگر فــوالد مبارکــه بتوانیــم
نقشــی هــر چنــد کوچــک را در ارائــه خدمــات
آســان  ،راحــت و رفــع دغدغــه آنــان فراهــم آوریم.
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بازدید مدیرعامل فوالد مبارکه از مرکز خدمات
فوالد گستر یزد

دکتــر ســبحانی مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه در بازدیــد از شــرکت فــوالد گســتر یــزد ضمــن آشــنایی بــا
توانمنــدی و فعالیتهــای ایــن شــرکت ،بــر بهبــود هــر چــه بیشــتر فعالیت هــای شــرکت فوالد گســتر یزد
در راســتای اســتراتژیهای فــوالد مبارکــه بویــژه حمــل ریلــی محصــوالت تأکیــد نمود.
ابوشمســیا مدیــر عامــل مرکــز خدماتــی فــوالد گســتر یــزد بــا اعــام ایــن خبــر افــزود :ایــن مرکــز
یکــی از مراکــز خدماتــی زیــر مجموعــه هلدینــگ فــوالد متیــل مــی باشــد کــه در ســال  1376تأســیس
و شــروع بــه فعالیــت نمــوده و در حــال حاضــر بــا مســاحت  36هــزار متــر مربــع و  5500متــر مریــع
ســالن سرپوشــیده و تجهیــزات بــرش طولــی و عرضــی کالف گــرم و همچنیــن بــرش عرضی کالف ســرد،
گالوانیــزه ،رنگــی ،قلــع انــدود و  ...آمادگــی ارائــه خدمــات بــه مشــتریان را بــه عهــده دارد.

همراه با همکاران

این هفته :واحد متالورژی ثانویه ناحیه فوالد سازی و ریخته گری مداوم

در یکــی دیگــر از گــزارش هــای مربــوط بــه ســتون همــراه بــا همــکاران خبرنامــه فــوالد قصــد داریــم ،شــما
خواننــدگان محتــرم خبرنامــه را بــا جمعــی از همــکاران تالشگرشــاغل در واحــد متالــورژی ثانویــه ناحیــه
فوالدســازی و ریختــه گــری مــداوم و نــوع فعالیــت آنهــا آشــنا نمائیم.بــا مــا همــراه باشــید.
نبــی الــه فخــری میرآبــادی سرپرســت شــیفت کــوره هــای پاتیلــی ناحیــه فوالدســازی و ریختــه گــری مــداوم
فــوالد مبارکــه در ایــن رابطــه گفــت :ایــن واحــد همزمــان بــا بهــره بــرداری از فــوالد مبارکــه بــا ظرفیت اســمی
 2میلیــون و 200هــزار تــن تختــال در ســال بــه بهــره بــرداری رســید.
ذوبهــای تخلیــه شــده از کــوره هــای قــوس الکتریکــی قبــل از ارســال بــه واحــد ریختــه گــری مــداوم از واحــد
متالــورژی ثانویــه عبــور مــی کنــد .بکارگیــری فرآینــد متالــورژی ثانویــه در واحدهــای فوالدســازی مــدرن از
ضروریــات مــی باشــد ،زیــرا کاهــش هزینــه و افزایــش ســرعت تولیــد شــده و تولیــد فوالدهــای کیفی را میســر
مــی ســازد .در طــرح اولیــه فــوالد مبارکــه ،یــک واحــد گاززدایــی تحــت خــاء  DHجهــت تولیــد فوالدهــای
کــم کربــن  ،هیــدروژن پاییــن و فوالدهــای تمیــز بــه همــراه  8واحــد اســترینگ( )Stirringدر واحــد متالورژی
ثانویــه در نظرگرفتــه شــده بــود .در روش آمــاده ســازی ذوب بــه کمــک اســترینگ ،بوســیله النــس دمــش
آرگــون از بــاال ،تزریــق آرگــون بــه داخــل پاتیــل انجــام مــی شــد تــا ذوب از نظــر دمــا و آنالیــز همگــن و تثبیت
گردد.
ایــن روش دارای مشــکالتی بــود از جملــه اینکــه اگــر بــه هــر دلیلــی در مســیر ارســال ذوب مشــکلی بوجــود
مــی آمــد و توقفــی در خــط تولیــد ایجــاد مــی شــد ،ذوب بــا افــت دمــا مواجــه شــده و اگــر ایــن افــت دمــا
بیــش از محــدوده مجــاز دمــای درخواســتی ریختــه گــری بــود ،بایســتی ذوب مجــددا ً به کــوره قــوس الکتریکی
بازگشــت مــی شــد کــه ایــن امــر بــر روی رونــد تولیــد و هزینــه هــا ،اثــر منفــی مســتقیم داشــت.
فخــری خاطــر نشــان کــرد :با مطالعــه و بازدیــد کارشناســان از روشــهای مختلف تولید فوالد در ســایر کشــورها،
طــرح ســاخت و بهــره بــرداری از کــوره هــای پاتیلــی اجــرا شــد و از ســال  1376الــی  ،1379چهارواحــد (Lf
 ( Ladle Furnaceدر خــط تولیــد قــرار گرفــت کــه اکنــون بــا انجــام طرحهــای توســعه  5.4میلیــون تــن
فــوالد بــه شــش کــوره پاتیلــی افزایــش یافتــه و در پایــان طــرح توســعه  7.2میلیــون تــن بــه هشــت LF
افزایــش خواهــد یافــت .بــا بکارگیــری LFهــا امــکان تنظیــم دمــا و آنالیــز شــیمیایی با دقت و ســرعت بیشــتر
و همچنیــن امــکان ســرباره ســازی بهتــر و تولیــد فــوالد تمیزتــر از طریــق دمــش آرگــون ازکــف پاتیــل میســر
شــد و ایــن واحــد درمــدت زمــان کوتــاه توانســت جایــگاه خــود را بــه عنــوان یــک واحــد تاثیرگــذار کیفــی
وکلیــدی در ناحیــه فوالدســازی و ریختــه گــری مــداوم پیــدا کنــد.
سرپرســت شــیفت کــوره هــای پاتیلــی ناحیــه فوالدســازی و ریختــه گری مــداوم فــوالد مبارکــه در ادامــه افزود:
بــا راه انــدازی واحــد  RH-TOPکــه تنهــا واحــد گاززدایــی پیشــرفته تولیــد فوالدهــای کیفــی به کمــک خالء
در کشــور مــی باشــد ،امــکان تولیــد فوالدهــای ( ، IF(Interstitial Freeفوالدهــای ( ULC( Ultra Low
 ،Carbonفوالدهــای بــا هیــدروژن پاییــن ،بــا نیتــروژن پاییــن و  ...فراهــم شــده اســت کــه محصــوالت ایــن
واحــد بــه خصــوص مــورد نیــاز صنایــع خــودرو ســازی مــی باشــند.
نبــی الــه فخــری میرآبــادی در ادامــه گفــت :یکــی دیگــر از واحدهایــی کــه در جهــت ایجــاد توانایــی تولیــد
فوالدهــای بــا ارزش افــزوده بــاال در واحــد عملیــات ثانویــه پیــش بینــی ،طراحــی و ســاخته شــده و در آینــده
نزدیــک مــورد بهــره بــرداری قــرار خواهــد گرفــت واحــد ســولفورزدایی مــی باشــد کــه امــکان تولیــد فوالدهــای
بــا ســولفور خیلــی پاییــن را دارد کــه عمدتـاً در تولیــد مخــازن و لولــه هــای انتقــال نفــت و گاز بــکار مــی رود.
وی مهمترین آثار عملکرد واحد متالورژی ثانویه بر روند تولید را بدین شرح برشمرد :
-1افزایش سرعت تولید (  )PDWدر ماشینهای ریخته گری مداوم
-2کاهش زمان (Tap To Tapازهر تخلیه کوره تا تخلیه بعدی آن)
-3همــوژن ســازی بهتــر مــذاب از طریــق افزایــش تعــداد دمــش از کــف پاتیــل مــذاب از یــک دمــش بــه دو
دمــش
-4کاهش ضایعات ته پاتیل برگشتی از ریخته گری
-5کاهش چشمگیر ذوبهای دانگرید و قراضه قبل از ریخته گری
-6تثبیت کیفیت فوالد در تمامی ذوبهای تولیدی بخصوص گریدهای ویژه
-7تولید فوالدهای Clean Steel
-8ایجاد توانایی و توسعه تولید فوالدهای کیفی جدید
-9قابلیت آماده نگه داشتن ذوب در مواقع توقف پایین دست
-10امکان آماده سازی مجدد ذوبهای برگشتی از ماشینهای ریخته گری مداوم
-11افزایش سکوئنسها و توانایی بیشتر برای فالی تاندیش های متوالی
-12جذب و کاهش ناخالصی های شناور در مذاب از طریق سرباره سازی و کنترل دمش پاتیل در LF
-13تغییر شکل و اصالح ناخالصیهای باقیمانده در مذاب از طریق عملیات تزریق کلسیم وایر در LF
 -14کنتــرل مناســب بــر روی دمــا و زمــان خــروج ذوب از  LFبــا کمــک برنامــه ایجــاد شــده بــر روی
سیســتمهای اطالعاتــی توســط گــروه فنــی تولیــد ناحیــه بطوریکــه تعــداد ذوبهــای برگشــتی از ریختــه گــری
بدلیــل دمــا بــه صفــر رســیده اســت.
وی در خاتمــه ســخنان خــود از تــاش مدیــران ،مســئوالن ،کارشناســان و کارکنان تولیــد ،تعمیــرات ،ابزاردقیق
و گــروه فنــی تولیــد اعــم از کارکنــان شــاغل و بازنشســته کــه از ابتــدای راه انــدازی تاکنــون در رونــد بهبــود
مســتمر و ارتقــای فرآینــد متالــورژی ثانویــه نقــش بســزایی داشــته انــد ،تشــکر و قدردانــی کــرد.
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خبــــــــر

بازیابی پوسته های اکسیدی در شرکت فوالد مبارکه

بــا بازیابی پوســته هــای اکســیدی در فــوالد مبارکــه ،عالوه
بــر افزایـــش بهــره وری ،صرفه جویی اقتصــادی و انطباق بر
مقتضیــات زیســت محیطــی  ،کاهــش هزینه خریــد ده ها
هـزار تــن آهــن قراضــه و ســنگ آهــن بـرای فــوالد مبارکه
نیــز محقق شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار فــوالد ،مرتضــی مؤمنــی ،رییــس
گــروه فنــی ناحیــه فــوالد ســازی و ریختــه گــری م ـداوم
بــا اعــام ایــن خبــر گفــت  :پوســته هــای اکســیدی در
فرآیندهــای ریختــه گــری و اصــاح تختــال تــا نــورد ورق
از ســطح محصــول در دمــای بــاال جـدا شــده کــه ســاالنه
بالــغ بــر یکصد هـزار تن میشــود کــه براســاس آنالیــز های
آزمایشــگاهی حــدود  74درصــد آهــن دارد و تاکنــون بــه
مصارفــی در کــوره بلنــد ،تولید فروســیلیس و یــا در نهایت
انباشــت بــا ذخیــره حــدود  700ه ـزار تــن و فــروش بــه
قیمــت مزایــده ای ولــی پایین تــر از ارزش واقعــی آن جهت
صــادرات رســیده اســت .
مؤمنــی در ادامــه بــا اشــاره بــه کاربــرد پوســته هــای
اکســیدی در شــرکت اظهــار داشــت :کاربــرد ایــن مــاده در
داخــل شــرکت در فرآیندهای عبــور از احیا بدالیل ســایش

یکصدمیــن جلســه شــورای امــر بــه
معــروف و نهــی از منکــر شــرکت بــا حضور
اعضــاء در تاریــخ  5بهمــن مــاه برگــزار
گردیــد.
بــه گــزارش خبرنــگار فــوالد در ابتــدای ایــن
جلســه ضمــن گرامیداشــت ایــام ا ...دهــه مبــارک
فجــر انقــاب اســامی ،گزارشــی از اقدامــات انجــام
شــده در خصــوص دســتور جلســه قبلــی و اقدامات
فرهنگــی شــرکت توســط دبیــر شــورا ارائــه گردید
و مــوارد ذیــل نیــز مــورد بحــث و تبــادل نظــر قرار
گرفــت.
 در راســتاي تعامــل بيشــتر و جــاري ســازيفعاليــت هــای (فرهنگــي و مصوبــات شــوراي امــر
بــه معــروف و نهــي از منکــر در ســاير واحدهــاي
گــروه فــوالد نشســت هــاي دوره اي بــا مســئولين

و آســیب رســانی به آســیاب ها مورد اســتقبال قـرار نگرفته
بــود بدیــن منظــور کاربــرد آن در ناحیــه فوالدســازی و
در کــوره هــای قــوس از ســال گذشــته بــا نگــرش اقتصــاد
مقاومتــی و بــا هــدف صرفــه جویــی اقتصــادی ،بصــورت
جــدی مــورد پیگیــری قـرار گرفــت کــه در ایــن خصــوص
نتایــج مثبــت و قابــل ارائــه ای درصنعــت حاصــل گردیــد.
رییــس گــروه فنــی ناحیــه فــوالد ســازی و ریختــه گری
مــداوم در خصــوص نحــوه اجــرای ایــن پــروژه یــادآور
شــد :کاربــرد ایــن مــاده در شــرایط احیایــی و بگونــه
ای کــه فرآینــد عــادی کــوره هــای قــوس الکتریکــی

را تحــت تأثیــر منفــی قــرار ندهــد مــورد پایــش قــرار
گرفــت و در ســه مقطــع طوالنــی مــدت ذوبهــای
متوالــی ،بــا ایجــاد شــرایط مناســب پایــش نتایــج ،از
لحــاظ کالیبــره بــودن سیســتمهای انــدازه گیــری دقیق
بویــژه انــدازه گیــری اوزان مــواد ورودی و خروجــی ،در
یکــی از کــوره هــای قــوس و مقایســه آن بــا ذوبهــای
متوالــی عــادی بــدون مصــرف پوســته  ،نتایــج حاکــی
از بازگشــت کلیــه آهــن مذکــور در محصــول فــوالد
مــذاب کــوره هــای قــوس گردیــد  ،کــه نشــان از بازیابی
موفقیــت آمیــز آهــن موجــود در پوســته های اکســیدی

و برگشــت آن از طریــق فوالدمــذاب بــه ســیکل تولیــد و
در نتیجــه افزایــش راندمــان وزنــی تبدیــل شــارژ فلــزی
بــه محصــول قابــل فــروش در کل ســازمان گردیــد .
وی در خصــوص مزیــت اقتصــادی حاصــل از اجــرای این
پــروژه خاطــر نشــان کــرد :بــا توجــه بــه مــوارد فــوق
اجــرای گســترده ایــن روش کــه در حــد بهینــه تســت
هــای انجــام شــده  ،باالنــس ســاالنه آن بــا ورق ضایعاتی
و کاربــرد آن بصــورت پــرس داخــل ورق  ،صــورت گرفته
اســت  ،ســاالنه حــدود یکصــد هــزار تــن از ایــن مــاده
جایگزیــن شــارژ فلــزی ورودی بــه ســازمان خواهد شــد
کــه ایــن روش صرفــه جویــی معــادل هزینــه خریــد
 80هــزار تــن آهــن قراضــه و یــا هزینــه خریــد 115
هــزار تــن ســنگ آهــن بــا در نظــر گرفتــن هزینــه های
تبدیــل در گندلــه ســازی و احیــا را بــرای فــوالد مبارکــه
بــه همــرا دارد ،ضمــن اینکــه اکســیژن موجــود در ایــن
مــاده و پوســته بــودن آن انــرژی بســیار ناچیــزی بــرای
ذوب آن در کــوره قــوس نیــاز دارد و ایــن روش عــاوه
بــر مزیتهــای اقتصــادی ،از لحــاظ محیــط زیســت نیــز
کمــک زیــادی بــه عــدم پراکنــش ضایعــات مفیــد و
حفــظ منابــع نمــوده و ارزش افــزوده زیــادی را بــرای
فــوالد مبارکــه خواهــد داشــت.
ایشــان در پایــان از همــت و همکاری مشــترک مدیریت و
کارکنــان نواحــی بهره بــرداری فوالدســازی و نوردهــا ،امور
خریــد مــواد اولیــه و خریــد خدمــات ،امــور مالــی و کنترل
اقتصــادی کــه در بــه ثمــر رســیدن ایــن پــروژه همــکاری
داشــتند تشــکر و قدردانــی نمــود و اظهــار امیــدواری
کــرد در آینــده نیــز بــا همــکاری برنامــه ریــزی جامــع،
امــور مهندســی ،محیط زیســت ،کمیســیون معامــات و
 ...بتوانیــم بهبــود الزم را در مجموعــه ســازمان بطریــق
مناســب ایجــاد نماییم.

برگزاری جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر

کنسانتره سنگ آهن تولیدی در  9ماهه به بیش از 19.3
میلیون تن رسید
تهــران -ایرنــا  -ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی ایــران (ایمیــدرو) اعــام کرد:
میــزان کنســانتره ســنگ آهــن تولیــدی در دوره  9ماهــه امســال (منتهــی بــه آذر) بــه رقــم بیــش از
 19.3میلیــون تــن رســید ،کــه یــک درصــد بیــش از عملکــرد دوره مشــابه در ســال گذشــته اســت.
بــه گــزارش ایرنــا از ایمیــدرو ،شــرکت هــای ســنگ آهــن گل گهــر( کرمــان) ،چادرملــو (یــزد) ،ســنگان (خراســان
رضــوی) بــه همــراه دو واحــد دیگــر ،از ابتــدای فروردیــن تــا پایــان آذرمــاه امســال 19 ،میلیــون و  364هــزار و 864
تــن کنســانتره ســنگ آهــن تولیــد کردنــد.
ســال گذشــته در دوره یادشــده میــزان کنســانتره ســنگ آهــن تولیــدی بــه رقــم 19 ،میلیــون و 120هــزار و 536
تــن ثبــت شــده بــود.
در مــدت یادشــده مجتمــع ســنگ آهــن گل گهــر باالتریــن ســهم تولیــد کنســانتره را بــا رقــم  39.2درصــد بــه خود
اختصــاص داد و ســپس چادرملــو نیــز بــا  33.9درصــد در رده دوم جــای گرفــت.
همچنیــن  9ماهــه امســال ،هشــت واحــد تولیدکننــده ســنگ آهــن در مجمــوع پنــج میلیــون و  569هــزار و 408
تــن ســنگ آهــن دانــه بنــدی تولیــد داشــتند کــه در مقایســه بــا میــزان تولیــد مــدت مشــابه ســال گذشــته کــه رقم
هفــت میلیــون و  900هــزار و  421تــن بــود ،کاهــش  30درصــدی را نشــان مــی دهــد.
ســنگ آهــن دانــه بنــدی تولیــدی ســنگان (خراســان رضــوی) باالترین عملکــرد ایــن دوره با ســهم  36.1درصــدی را
داشــت و مرکــزی (کرمــان ) نیــز  24.5درصــد تولیــد ایــن مــدت را بــه خــود اختصــاص داد و بقیــه مربــوط بــه جالل
آبــاد ،فــات مرکــزی ،چادرملــو ،میشــدوان ،ســیرجان و گل گهــر بود.
فعــاالن اقتصــادی برایــن باورنــد کــه اجـرای توافــق برجــام مــی توانــد بــه منزلــه دریچــه ورود ســرمایه گـذاران خارجــی و
تأمیــن کننــدگان مالــی بیــن المللــی بـرای طرح هــای کلیدی بخــش معــادن و صنایع معدنی باشــد و به توســعه صــادرات
ایــن بخــش کمــک کنــد؛ بــه ویــژه در زنجیــره فــوالد کــه مشــکالت زیــادی وجــود دارد.
ظرفیــت کنســانتره ســنگ آهــن در ســال گذشــته بیــش از  31میلیون تــن از ســوی وزارت صنعــت ،معــدن و تجارت
اعــام شــد و بــرای ســال هــای  99 ،96و  1404بــه ترتیــب  71 ، 50و  72میلیــون تــن پیــش بینــی شــده اســت .
ظرفیــت تولیــد فــوالد خــام کشــور در ســال گذشــته  24میلیــون تــن ثبــت شــده بــود؛ همچنیــن بــرای ســال هــای
 99 ،96و  1404بــه ترتیــب  50 ،32و  55میلیــون تــن هــدف گــذاری شــده اســت .
گــزارش هــای منتشــر شــده نشــان مــی دهــد ایــران بــا داشــتن یــک درصــد جمعیــت جهــان ،حــدود هفــت درصــد
ذخایــر کشــف شــده معدنــی دنیــا را در اختیــار دارد؛ وجــود  68نــوع مــاده معدنــی اکتشــافی و  57میلیارد تــن ذخیره
معدنــی شناســایی شــده کــه  37میلیــارد تــن آن قطعــی اســت ،ایــران را در بیــن  15کشــور شــاخص معدنــی جهــان
جــای داده اســت.
ســنگ آهــن اصلــی تریــن مــاده اولیــه تولیــد فــوالد محســوب مــی شــود و ذخایــر احتمالــی آن بیــش از  5.1میلیارد
تــن اعــام شــده کــه از ایــن رقــم بیــش از ســه میلیــارد تــن قطعــی اســت.

یادداشت انرژی

قسمتهفدهم

انرژی خورشیدی و سیستم های فتوولتائیک

مقدمه :در یادداشت قبل با کاربردهای مختلف حرارتی انرژی خورشیدی آشنا شدیم .در این یادداشت به

سیستمهای فتوولتائیک می پردازیم.

آن شــرکتها برگــزار گــردد.
 -در راســتاي ترويــج فرهنــگ امــر بــه معــروف و

نهــي از منکــر کالســهاي آموزشــي تخصصــي ويژه
کارکنــان طــي برنامــه بلنــد مــدت برنامــه ريــزي و

اقــدام گــردد .
 -برنامــه هــای ویــژه گرامیداشــت دهــه مبــارک

برگزاری جلسه کمیته ارتقای ایمنی

تعریف سیستم های فتوولتائیک
بــه پدیــده ای کــه در اثــر تابــش نــور بــدون اســتفاده از مکانیزم های محــرک ،الکتریســیته تولید کند پدیــده فتوولتائیک
و بــه هــر سیســتمی کــه از ایــن پدیــده اســتفاده کنــد سیســتم فتوولتائیــک گویند .سیســتم هــای فتوولتائیک یکــی از
پرمصــرف تریــن کاربردهــای انــرژی هــای نــو هســتند و تاکنــون سیســتم هــای گوناگونــی بــا ظرفیــت هــای مختلــف
(نیــم وات تــا چنــد مــگا وات ) در سراســر جهــان نصــب و راه انــدازی شــده اســت و بــا توجــه بــه قابلیــت اطمینــان و
عملکــرد ایــن سیســتم هــا هــر روز بــر تعــداد متقاضیــان آنهــا افــزوده مــی شــود .از ســری و مــوازی کــردن ســلول هــای
خورشــیدی میتــوان بــه جریــان و ولتــاژ قابــل قبولــی دســت یافــت .به یــک مجموعــه از ســلولهای ســری و موازی شــده
پنــل فتوولتائیــک مــی گوینــد .امــروزه اینگونه ســلول هــا عموماً از ماده سیلیســیم تهیه میشــود و سیلیســیم مــورد نیاز
از شــن و ماســه تهیــه مــی شــود کــه در مناطــق کویــری کشــورمان ،بــه فراوانــی یافت مــی گــردد .بنابرایــن از نظــر ماده
اولیــه ایــن ســلول هــا هیــچ گونــه کمبــودی در کشــورمان وجود نــدارد.
بخشهای مختلف سیستم فتوولتائیک
سیســتم هــای فتوولتائیــک را مــی تــوان بــه طــور کلــی بــه ســه بخــش اصلــی تقســیم نمــود کــه بــه طــور خالصــه
بــه توضیــح آنهــا مــی پردازیــم.

بــه گــزارش خبرنــگار فــوالد  ،چهارمیــن
جلســه کميتــه ارتقــاء ايمنــي شــرکت فــوالد
مبارکــه در شــش ماهــه دوم ســال  94بــا
حضــور مدیریــت ارشــد تولیــد ،مديــران،
رؤســا و شــیفت فورمــن هــای شــیفت C
همــراه بــا مانــور امــداد و نجــات برگــزار شــد
در ادامــه مختــار بخشــیان مدیــر ارشــد تولیــد ،بــه لزوم
برگــزاری ایــن جلســات بــه صــورت مســتمر در هــر
مــاه تأکیــد و خاطرنشــان کــرد :سرپرســتان تیمهــا و
شــیفت فورمــن هــا وظیفه اصلــی هماهنگــی کارکنان و

فرآیندهــا را برعهــده دارند و بایســتی جهــت انجام ایمن
فعالیــت هــا تــاش نماینــد.
ایشــان بــا اشــاره بــه بهبــود رونــد ایمنــی در
شــرکت ،رهنمودهایــی را بــه حاضریــن ارائــه نمــود
و اظهــار داشــت  :رعایــت ایمنــی مســئولیت تــک
تــک کارکنــان اســت و نظــارت بــر عملکــرد ایمنــی
کارکنــان و جلوگیــری از رفتارهــای نــا ایمــن از وظیفه
شــیفت فورمــن هــا اســت چراکــه ایشــان الیــه اولیــه
مدیریــت مــی باشــند.
بخشــیان وظیفــه سرپرســتان را نظــارت مضاعــف بــر

نظــم  ،رعایــت دســتورالعمل هــای ایمنــی ،عیــب یابی
و بازرســی دقیــق تجهیــزات قبــل از نیــاز بــه تعمیرات،
تصمیــم گیــری بــه موقــع در جهــت کاهــش هزینــه
هــا دانســت.
گفتنــی اســت در ادامــه جلســه ســید محمدرضــا
انگشترســاز اصفهانــی کارشــناس و مشــاور ایمنــی
ناحیــه نــورد گــرم گزارشــی از باورهــا ،رفتارهــا و
عملکــرد ایمنــی ارائــه نمود و متذکر شــد ،در بازرســی
هــا و برررســی حــوادث اتفــاق افتــاده در شــرکت ،نقش
باورهــای غلــط ،رفتارهــای نــا ایمــن و عــدم اجــرای

فوالد مبارکه در آئینه بورس و بازار سرمایه

دســتورالعمل هــای ایمنــی بیشــترین دلیــل بــروز
حــوادث کاری اســت کــه بایســتی بــا نظــارت بیشــتر
و تقویــت حــس تعلــق بــه کار در زمینــه ایمــن ســازی
رفتارهــا تــاش نمــود.
گفتنــی اســت در جریــان برگــزاری کالس هــای
آموزشــی ایــن دوره از کمیتــه ارتقــای ایمنــی بــا
هماهنگــی هــای انجــام گرفتــه ،مانــور امــداد و نجــات
و تخلیــه محــل بــا همــکاری خــوب واحدهــای ایمنــی
و آتــش نشــانی ،آمــوزش ،حراســت و اورژانــس اجــرا
شــد.

الف  -پنلهای خورشیدی:
ایــن بخــش در واقــع مبــدل انــرژی تابشــی خورشــید بــه انــرژی الکتریکــی بــدون واســطه مکانیکــی اســت .الزم بــه
ذکــر اســت ،جریــان و ولتــاژ خروجــی از ایــن پنــل هــا  ( DCمســتقیم ) اســت.
ب  -تولید توان مطلوب یا بخش کنترل:
ایــن بخــش در واقــع کلیــه مشــخصات سیســتم را کنتــرل کــرده و تــوان ورودی پنلهــا را طبــق طراحــی انجــام شــده
و نیــاز مصــرف کننــده بــه بــار یــا باتــری منتقــل و کنتــرل مــی کنــد.
ج  -مصرف کننده یا بار الکتریکی:
بــا توجــه بــه خروجــی  DCپنلهــای فتوولتائیــک ،کــه بــا تمهیداتــی مــی تــوان آن را بــه  ACتبدیــل کــرد ،مصــرف
کننــده مــی توانــد از دو نــوع  DCیــا  ACباشــد ،همچنیــن بــا آرایــش هــای مختلــف پنــل هــای فتوولتائیــک مــی
تــوان نیــاز مصــرف کننــدگان مختلــف را بــا تــوان هــای متفــاوت تأمیــن نمــود.
مصارف و کاربردهای سیستم فتوولتائیک
* مصارف فضانوری و تأمین انرژی مورد نیاز ماهواره ها جهت ارسال پیام
* روشــنایی خورشــیدی :در حــال حاضــر روشــنایی خورشــیدی باالتریــن میــزان کاربــرد سیســتم هــای
فتوولتائیــک را در سراســر جهــان دارد و ســاالنه ده هــا هــزار نمونــه از ایــن سیســتم در سراســر جهــان نصــب و راه
انــدازی مــی گــردد ،ماننــد تأمیــن بــرق جــاده هــا و تونــل هــا بــه خصــوص در مناطقی کــه به شــبکه برق دسترســی
ندارنــد ،تأمیــن بــرق پاســگاه هــای مــرزی کــه دور از شــبکه بــرق هســتند ،تأمیــن بــرق مناطــق شــکاربانی و مناطق
حفاظــت شــده نظیــر جزیــره هــای دور افتــاده.
* سیســتم تغذیــه کننــده یــک واحــد مســکونی :انــرژی مــورد نیــاز کلیــه لــوازم بــرق منــازل (شــهری و
روســتایی ) و مراکــز تجــاری را مــی تــوان بــا اســتفاده از پنــل هــای فتوولتائیــک و سیســتم هــای ذخیــره کننــده و
کنتــرل نســبتا ســاده ،تأمیــن نمــود.
ماشــین حســاب ،ســاعت ،رادیــو ،ضبــط صــوت و وســایل بــازی کودکانــه یــا هر نــوع وســیله ای کــه تاکنون بــا باطری
خشــک کار مــی کــرده اســت یکــی دیگــر از کاربردهای این سیســتم اســت.
* نیــروگاه هــای فتوولتائیــک :همزمــان بــا اســتفاده از سیســتم هــای فتوولتائیــک در بخــش انــرژی الکتریکــی
مــورد نیــاز ســاختمان هــا اطالعــات و تجربیــات کافــی جهت احــداث واحدهــای بزرگتــر حاصــل گردید و هــم اکنون
در بســیاری از کشــورهای جهــان نیــروگاه فتوولتائیــک در واحدهــای کوچــک و بــزرگ و بــه صــورت اتصــال به شــبکه
و یــا مســتقل از شــبکه نصــب و راه انــدازی شــده اســت ولــی ایــن تاسیســات دارای هزینــه ســاخت ،راه انــدازی و
نگهــداری باالیی هســتند.
تهیه کننده :میالد مرادبازفتی ،مهندس فرآیند انرژی

آگهی دعوت به همکاری

بــه اطــاع متخصصــان ،کارشناســان و همــکاران توانمنــد در زمينههــاي علمــي و
تخصصــي درحــوزه آهــن و فــوالد و موضوعــات مرتبــط ميرســاند فصلنامــه آهــن
و فــوالد آمــاده اســت تــا مقــاالت علمــي موجــود در ايــن زمينــه راچــاپ و اطــاع
رســاني نمايــد.
کليــه عزيــزان عالقمنــد بــه همــکاري ميتواننــد مقــاالت خــود را بــه همــراه يــک قطعــه عکــس
بــراي درج در فصلنامــه آهــن و فــوالد ،بــا رعايــت اصــول مقالهنويســي علمــي بــه روابــط عمومــي
شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان ،واحــد اطالعات و انتشــارات ارســال فرماينــد .بديهي اســت مقاالت
ارســالي پــس از ارزيابــي توســط هيئــت داوران ،در فصلنامــه آهــن و فــوالد منتشــر خواهــد شــد.
روشهاي ارسال مقاله :
* از طريق سازمان الکترونيک * ارايه لوح فشرده فايل مقاله و يا فلش
* ارسال به روش ايميلA.najjar@msc.ir:
براي کسب اطالعات بيشتر با شمارههاي  33641و يا  33360تماس حاصل فرماييد .
روابط عمومي
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تحول بزرگ در سیستمهای اطالعات مدیریت یکپارچه فوالد مبارکه با
راه اندازی سیستمهای نوین فوالدسازی و ریخته گری مداوم

بــا همــت و تــاش جمعــی همــه مدیــران
و کارشناســان فــوالد مبارکــه و شــرکت
ایریســا ،سیســتم های اطالعاتــی نویــن
ناحیــه فوالدســازی و ریختــه گــری مــداوم
و ســایر سیســتمهای وابســته ،راه انــدازی
گردیــد و بدیــن ترتیــب بخــش دیگــری
از طــرح بــزرگ ارتقــاء سیســتمهای
اطالعاتــی شــرکت بــه ثمــر نشســت.
ایــن سیســتم هــا کــه مجموعــه فعالیــت هــای
برنامــه ریــزی تولیــد ،مدیریــت تولیــد ،کنتــرل
کیفیــت ،مدیریــت توقفــات ،مدیریت آزمایشــگاه،
برنامــه ریــزی و کنتــرل حمــل تختــال ،ارتبــاط
بــا سیســتم هــای اتوماســیون ســطح  2و ارتبــاط
بــا سیســتم هــای موجــود ناحیــه نــورد گــرم در
قالــب سیســتم هــای نویــن اطالعــات مدیریــت
( )EISرا پشــتیبانی مــی کنــد ،بــا اتخــاذ تدابیــر
الزم بــا توجــه بــه حساســیت هــای تولیــد فــوالد
مبارکــه بــا حداقــل تاثیــر بــر رونــد جــاری تولیــد
فــوالد مبارکــه جایگزیــن سیســتم هــای قدیــم
گردیــد.
سیســتم هــای یکپــــــارچه ســـازمــــــانی
( ،)Integrated Information Systems-EIS
مجموعــه سیســتم هایــی اســت کــه در قالــب
طــرح ارتقــاء زیرســاخت تکنولوژی و سیســتمهای
اطالعاتــی یکپارچــه در شــرکت فــوالد مبارکــه
در حــال توســعه ،اســتقرار و جایگزینــی آنهــا بــا
سیســتم هــای  MISموجــود مــی باشــند.
ایــن سیســتم هــا از نظــر زیرســاخت هــای نــرم
افــزاری و تکنـــــولوژی بــر بســتر زیرســاخت
 IRISA IS-Suite Fusionقــرار دارد کــه ايــده
اصلــي آن برگرفتــه از معماری فنی  ERPشــرکت
اوراکل یعنــی  Oracle E-Business Suiteو با
بکارگیری مجموعــه محصـــــوالت ویرایش 11g
شــرکت اوراکل (  ) Fusion Developmentاســت.
شــاخص هایــی نظیــر اطمینــان ،امنیــت ،دســترس
پذیــری  ،توزیــع پذیــری ،توســعه پذیــری و قابلیــت
نگهـداری بــه عنـوان شــاخص هــای حســاس و مهم
سیســتم های ســازمان هــای بــزرگ ،عامــل اساســی
و مهمــی در انتخــاب زیرســاخت تکنولــوژی بــرای
معمــاری سیســتمهای فــوالد مبارکــه مــی باشــد.
متدولوژی و فازهای اجرایی :
گســتردگی و وســعت طــرح ارتقــا ،تنــوع
نیازمندیهــای کاربــران و وجــود یــک سیســتم
عملیاتــی فعــال در فــوالد مبارکــه ،مهمتریــن
پارامترهایــی اســت کــه لــزوم وجــود یــک
متدولــوژی جامــع و همــه جانبــه بــرای اجــرای
پــروژه را بیــش از پیــش نمایــان مــی ســازد .بــا

توجــه بــه شــرایط ویــژه شــرکت فــوالد مبارکــه،
متدولــوژی مــورد اســتفاده در توســعه و اســتقرار
سیســتم هــای طــرح ارتقــاء بصــورت کامــا بومی
و بــا بهــره گیــری از متدولــوژی هــای معــروف
نظیــر  Oracle CDM Fast Trackتدویــن و
مبنــای برنامــه ریــزی و اجــرا قــرار گرفــت.
براســاس ایــن متدولــوژی بومــی ســازی شــده،
توســعه و اســتقرار سیســتم هــای طــرح ارتقــا
در قالــب  4فــاز اصلــی :شــناخت و تحلیــل
نیازمندیهــا ،طراحــی و ســاخت سیســتم ،انتقــال
و اســتقرار عملیاتــی انجــام گردیــد .در شــروع
طــرح ارتقــاء ،فــاز شــناخت و تحلیــل با مشــارکت
کامــل صاحبــان فرآیندهای کســب و کار ســازمان
فــوالد مبارکــه و تکنولــوگ هــای شــرکت ایریســا
و واحــد  ITSفــوالد مبارکــه انجــام گرفــت و منجر
بــه تولیــد مســتندات معمــاری کســب و کار بــر
مبنــای  APQCو براســاس مــدل  SIPOCگردید.
ایــن مدلهــای کســب و کار بعدها توســط شــرکت
 Mobiusو بــا همــکاری واحــد مهندســی صنایع
و تضمیــن کیفیــت مــورد کنتــرل و صحــه گذاری
قــرار گرفــت.
در ادامــه و در فــاز طراحــی و ســاخت ،براســاس
مدلهــای کســب و کار تهیــه شــده در فــاز قبــل و

همچنیــن فهرســت نیازمنــدی هــای ارائــه شــده
توســط کارفرمــا (  ،) MOSCO Listمراحــل طراحی
سیســتم هــا آغــاز و نتیجــه آن در قالــب مســتند
معمــاری کاربــرد و همچنیــن ســند نمونــه هــا
(  ) Prototypeبــا کاربـران ارشــد سیســتم ها مورد
تأییــد ق ـرار گرفــت.
بــر همیــن اســاس ،ســاخت برنامــه هــا و گزارشــات
سیســتم هــا انجــام شــد .در ایــن فــاز ،بخشــی از
تســتهای سیســتم هماننــد تســت واحــد و کنتــرل
کیفــی تولیــد سیســتم انجــام پذیرفــت.
در فــاز انتقــال  ،سیســتم هــای آمــاده شــده
مطابــق بــا یــک طــرح آمــوزش جامــع برنامــه
ریــزی شــده و بــا همــکاری واحــد آمــوزش ،بــه
کاربــران هــر حــوزه آمــوزش داده شــد .همچنیــن
در ایــن مرحلــه بــا توجــه بــه وجــود سیســتم
هــای قدیمــی در محیــط  ،Mainframeحجــم
گســترده ای از عملیــات تبدیل و انتقــال اطالعات
برنامــه ریــزی و اجــرا گردیــد.
الزم بذکــر اســت بطــور معمــول و در راه انــدازی
سیســتمهای نویــن ،تبدیــل و انتقــال اطالعــات
بعنــوان یــک فــاز جداگانــه و بــا صــرف هزینــه
هــای بســیار انجــام مــی شــود کــه بــا توجــه بــه
برنامــه ریزیهــای انجــام پذیرفتــه ایــن فعالیــت بــا

موفقیــت و توســط کارشناســان واحــد سیســتمها
وفنــاوری اطالعــات و شــرکت ایریســا بخوبــی
انجــام پذیرفــت؛ هــر چنــد بــا توجــه بــه تفــاوت
دو محیــط سیســتم  MISو  EISایــن امــر بــا
مخاطراتــی نیــز روبــرو بــوده اســت.
در فــاز اســتقرار کــه عمــده سیســتم هــای طــرح
ارتقــا در حــال حاضــر در ایــن فــاز بســر مــی برند،
بــا توجــه بــه وجــود سیســتم هــای عملیاتــی
و فعــال ،راه انــدازی سیســتم هــا بــا توجــه بــه
ماهیــت هــر سیســتم بــه روش هــای متنوعــی
هماننــد :قطع مرحلــه ای ،قطــع فــوری ،راه اندازی
پایلــوت و یــا اجــرای مــوازی ،برنامــه ریــزی و اجــرا
مــی گــردد.
ایــن مهــم در خصــوص سیســتم فوالدســازی و
سیســتمهای وابســته بدلیــل پیچیدگــی عملیــات
بــه روش تســت مــوازی و قطــع فــوری انجــام
پذیرفــت کــه بــا لطــف خداونــد و تالشــهای همــه
ارکان پــروژه بــدون مخاطــره جــدی بــه انجــام
رســیده و در حــال بهــره بــرداری مــی باشــد.
سیســتم فــوالد ســازی و ریختــه گــری مــداوم ،یک
سیســتم برخط و بالدرنــگ ()Online, Real-time
اســت؛ کــه بــا توجــه بــه ایــن ویژگــی هــا بایســتی
سیســتم طراحــی شــده بســیار پایــدار و از لحــاظ

طراحــی بــه صــورت کاربرپســند User Friendly
باشد.
از ایــن رو برخــی ویژگــی هــای سیســتم
فوالدســازی و ریختــه گــری مــداوم برشــمرده می
شــود:
در بخــش سيســتم توليد فوالد ســازي این سیســتم
از ویژگــی هــای ذیــل بهره مــی برد
* پويــا بــودن تعريــف واحدهــا و فرايندهــاي
توليــد  ,تجهيــزات
* پويا بودن تعريف سيکلهاي توليد
* پويــا بــودن تعريــف ايتــم هــاي توليــدي،
مصرفــي
* پويــا بــودن تعريــف و كنتــرل آيتــم هــاي
توليدي/مصرفــي از نظــر محــدوده  ،فهرســت و يــا
حتــي كنتــرل هــاي خــاص
* پويا بودن تعريف زمانها و كنترل هاي آنها
* ســهولت حرکــت بيــن فرمهــا و رويــت حجــم
بيشــتر اطالعــات بــا حفــظ وابســتگي
* ايجــاد امــکان پيگيــري متوالــي فرايندهــا در
نواحــي توليــدي
* جــدا ســازي شــماره توليــدات از کــد نويســي
بصــورت پويــا
در بخــش کنتــرل کيفــي ایــن سیســتم دارای

ویژگــی هــای ذیــل اســت:
* جمــع آوري اطالعــات متالورژيکــي وايجــاد
ارتبــاط منطقــي بيــن موضوعــات آن ( بعبارتــي
تدويــن اطالعــات کيفــي و متالورژيکــي در
سيســتم)
* جلوگيــري از گــم شــدن و از دســت رفتــن
اطالعــات کيفــي بــا اســتفاده از ايجــاد ارتباطــات
فــوق
* در دســترس قــرار دادن اطالعــات فــوق بــراي
کاربــر نهايــي بــا حفــظ کنتــرل الزم در جهــت
توســعه اطالعاتــي سيســتم
همچنیــن بــه لحــاظ ارتبــاط بــا اتوماســيون
صنعتــي سیســتم دارای امکانــات بســیار بهتــر و
کاملتــری نســبت بــه  MISقبلــی مــی باشــد کــه
برخــی از آنهــا بشــرح ذیــل اســت:
* ايجــاد امــکان ســرويس دهــي توســط نــرم افزار
) AIP(Application Interface Packageبــه
همــه نواحــي توليدي
*امکانتعريفتلگراموآيتمهايآنبصورتپويا
* امــکان تخصيــص روتيــن هــاي خــاص بصورت
پويــا بــه هــر تلگرام
* ذخيره اطالعات ارتباطي بدون محدوديت
* ايجاد امکان دسترسي به انها
* امــکان پيگيــري روندهــاي ارتباطــي انجــام
شــده
* امکان پردازش مجدد تلگرامهاي قبلي
* امــکان بررســي خطاهــاي ایجاد شــده بــه منظور
تصحيـ�ح و ترميـ�م سـ�طوح مختلـ�ف�level2 , lev
 el 3بــه منظــور ارتقــاء ســطوح اطالعاتــي و کــم
شــدن ورود اطالعــات توســط کاربــر
* امــکان پيگيــري لحظــه اي ارتبــاط بــا level2
اتوماسيون
یکی از مشــکالت راه اندازی سیســتم فوالدســازی،
ارتبــاط تنگاتنــگ آن بــا سیســتم مدیریــت تولیــد
و برنامــه ریــزی تولیــد نــورد گرم و ســرد میباشــد
کــه بــا توجــه بــه برنامــه ریــزی هــای انجــام
پذیرفتــه ،تــا چنــد هفتــه آینــده به مــدار اســتقرار
وارد مــی شــوند.
امــا تــا آن زمــان بایســتی مکانیــزم ارتباطــی بیــن
 MISو  EISبصــورت آنالیــن ایجــاد شــود کــه در
ایــن طــرح بــزرگ ملــی ،ابــزاری بنــام FT-Plus
ایجــاد و ایــن مکانیــزم بــا حداقــل مشــکل ارتبــاط
آنالیــن دو سیســتم را برقــرار نمــود کــه در جــای
خــود بعنــوان یــک ابتــکار محســوب گردیــده و
قابلیــت ارائــه بــه ســایر ســازمانها را نیــز دارد.

راه اندازی سیستمهای نوین فوالدسازی و ریخته گری مداوم از نگاه همکاران
بهینــه ســازی برنامــه ریــزی و کنتــرل تولیــد نیــز
ایجــاد شــده کــه در آینــده مــی تـوان از آن بهــره برد.

فرزاد ارزانی

معاون تکنولوژی

تغییــرات تکنولــوژی خصوصـاً در دهــه هــای اخیر
در حــوزه فنــاوری اطالعــات نســبت بــه ســایر
حــوزه هــای دانــش از ســرعت بســیار باالیــی
برخــوردار بــوده اســت  ،یکــی از دالیــل آن نیــاز
انســان عصــر حاضــر جهــت ارتبــاط مســتقیم بــا
یکدیگــر و نزدیــک شــدن فرهنــگ هــا و در نتیجه
ایجــاد دهکــده جهانــی مــی باشــد  .پیشــرفت در
ســطوح مختلــف فنــاوری اطالعــات ســبب شــده
اســت کــه ســازمانها جهــت رقابــت بــا یکدیگــر از
زیرســاخت هــای کامــل و قویتــری اســتفاده نموده
تــا فرآیندهــای خــود را از ایــن طریــق مدیریــت
نماینــد بــه ایــن معنــا کــه بنگاههــای اقتصــادی
جهــت موفقیــت هرچــه بیشــتر نســبت بــه
همســنگ کــردن خــود بــا ســرعت تغییــرات اقدام
نمــوده و هــر بنگاهــی کــه بتوانــد ایــن موضــوع را
بــا ســطوح مختلــف ســازمان خــود بهتــر هماهنگ
نمــوده و درک مشــترک و لــزوم اجــرای تغییــرات
را در کارکنــان خــود بــه عنــوان یــک بــاور ایجــاد
نمایــد  ،در ایــن مســیر موفــق تــر خواهــد بــود .

محمود ارباب زاده

معاون بهره برداری

همزمــان بــا افزایــش ظرفیــت خطــوط تولیــدی
و توســعه هــای فیزیکــی ،سیســتمها و فنــاوری
هــای پشــتیبان بایســتی بصــورت منعطــف و پویــا
بتواننــد از خطــوط تولیــد پشــتیبانی الزم را انجــام
دهنــد .ایــن سیســتمها بایســتی عــاوه بــر حفــظ
یکپارچگــی بیــن فرآیندهــا ،بصــورت کاربــر پســند
و بــا قابلیتهــای خاصــی بــرای کاربــران طراحــی
شــده باشــند .همچنیــن امــکان اخــذ و اســتخراج
گزارشــهای مدیریتــی و عملیاتــی را بنحو مناســبی
پشــتیبانی نماینــد .بــا اجــرای طــرح ارتقــاء
سیســتمهای اطالعاتــی شــرکت فــوالد مبارکــه

انتظــار مــی رود عــاوه بــر تحقــق اهــداف فــوق،
کاهــش هزینــه هــای مرتبــط بــا بهبــود فرآیندهــا
و همچنیــن کنتــرل و مدیریــت بهتــر جریــان مواد
در شــرکت صــورت پذیــرد.
امیداســت بــا همــکاری همــه پرســنل شــرکت ،
پــس از راه انــدازی موفق سیســتمهای فوالدســازی
و ریختــه گــری مــداوم ،ســایر سیســتمهای
تولیــدی و خدمــات فنــی و پشــتیبانی بــه ســرعت
راه انــدازی و اســتقرار یابنــد.

مختار بخشیان

مدیر ارشد تولید

بــه دلیــل تنــوع گســترده فرآیندهــا و محصــوالت
تولیــدی شــرکت و حجــم گســترده فعالیــت هــا و
سیســتم های پشــتیبانی مرتبــط بــا آن و همچنین
لــزوم مدیریــت و کنتــرل تولیــد محصــول بصــورت
یکپارچــه  ،نیــاز بــه یــک سیســتم اطالعاتــی جامع
و گســترده از مرحلــه سفارشــی تــا برنامــه ریــزی،
تولیــد ،ســیکل  ،انتقــال اطالعــات بــا سیســتمهای
پشــتیبانی و ....وجــود دارد .
بخــش عمــده ای از ایــن فرآینــد در واحد فوالدســازی
و ریختــه گــری شــرکت اتفــاق مــی افتد کــه اهمیت
وجــود ایــن سیســتم شــاید بیــش از هرجــای دیگری
باشــد  .بــا اجــرای سیســتم  EISعــاوه برایجــاد
بســترهای مناســب فــوق  ،امکانــات جدیــدی جهــت

بهتــر فازهــای طراحــی ،تســت و راه اندازی سیســتم
داشــته انــد ،ضمــن تشــکر از تــاش کلیه همــکاران
 ،امیــدوارم کــه بــا همــکاری و همدلــی و با اســتفاده
از ایــن ابــزار جدیــد  ،بتوانیــم مأموریــت ناحیــه
فوالدســازی و ریختــه گــری مــداوم یعنــی ارزش
آفرینــی بــرای مشــتریان از طریــق تولید اقتصــادی،
بــه موقــع و بــا کیفیــت را هرچــه بهتــر محقــق
ســازیم .

محمد متقی رضایی

مدیر فوالدسازی و ریخته گری مداوم

رشــد و توســعه کمــی محصــوالت فــوالد مبارکــه
نیازمنــد بهبــود مســتمر سیســتم هــای اطالعاتــی
پشــتیبان فرآینــد تولیــد اســت ،در همیــن راســتا و
بــا توجــه بــه ارزش هــای بنیــادی ســازمان در زمینه
هــای یادگیــری  ،نــوآوری  ،بهبــود مســتمر و اطــاع
از الگــوی مصــرف بــا همــکاری شــرکت ایریســا و
بــا اســتفاده از تجربیــات همــکاران ،سیســتم هــای
مدیریــت اطالعــات بــا سیســتم هــای کارآمدتــری
جایگزیــن شــدند  ،خوشــبختانه همــکاران بــا درک
اهمیــت موضــوع تــاش ســتودنی در اجــرای هرچه

ایاز اسماعیلی

مدیر سیستم ها و فناوری اطالعات

هــر سیســتم و شــیئی دارای عمــر محــدودی اســت
و سیســتم هــای اطالعاتــی مدیریــت شــرکت نیــز
از ایــن قاعــده مســتثنی نمــی باشــند گرچــه در آن
زمــان در طراحــی و ســاخت و پیــاده ســازی  MISاز

دانــش روز اســتفاده شــده بــود و با کیفیت مناســب
نیــز طراحــی ،مســتقر و بکارگیری شــدند لیکن این
انتظــار مــی رفــت کــه نهایتـاً دارای عمــر محــدودی
باشــند .بــا رشــد و توســعه تکنولــوژی بخصــوص
در  ITکــه ســرعت تغییــرات آن حداکثــری اســت
محصــوالت قبلــی از رده خــارج شــده و جایگزینــی
آنهــا بــا محصــوالت بــه روز اجتنــاب ناپذیر میشــود.
از آنجــا کــه فــن آوری اطالعــات ( ) ITیکــی از
عوامــل تأثیــر گــذار بــر روی فرآینــد هــای تولیــد و
خدمــات شــرکت می باشــد ،فــوالد مبارکه همــواره
تغییــرات تکنولــوژی در ایــن زمینــه را رصد کــرده و
بــا توجه بــه شــرایط ،ســعی در انتخــاب و بکارگیری
مناســب تریــن آنهــا نمــوده اســت.
از ســالهای حــدود  86بــه کمــک شــرکت ایریســا
و بــا نظــارت واحــد  ITکــه در آن زمــان در واحــد
مهندســی صنایــع مســتقر بــود آغاز شــد و بــا ایجاد
زیرســاختهای مناســب شــامل شــبکه پرســرعت و
مبتنــی بــر فیبــر نــوری ،ایجاد مرکــز داده مناســب و
بــا ســرورهای کارآمــد و همچنین انتخاب متناســب
تریــن نــرم افزارهــای پایــه و سیســتمی فعالیــت هــا
بــه مــرور تکمیــل شــد بــه نحــوی کــه امروز شــاهد
انتقــال بیشترسیســتم هــای عملیاتــی و ســتادی از
محیــط  MISبــه محیــط  EISیــا IS-Suite
هســتیم کــه امیدواریــم عملیــات انتقــال تــا پایــان
ســال انجــام شــود و نهایتـاً مراحــل تکمیلی نیــز در
ســال  1395صــورت پذیــرد.
پــس از واحدهــای ســتادی ،شــروع بــکار سیســتم
 EISاز فوالدســازی و ریختــه گــری مــداوم نویــد
بخــش موفقیــت سیســتم  EISدر فــوالد مبارکــه
اســت کــه بــه همــت و تــاش همــه همــکاران
شــاغل در بخــش هــای مختلــف و شــرکت ایریســا
محقــق شــده اســت و امیدواریــم بــه لطــف خداوند
در ســایر بخــش هــای تولیــد نیــز مســتقر گــردد.

اکبر گل بو

مدیر سیستمهای اطالعاتی یکپارچه

بــا توجــه بــه طــرح کلــی ارتقــاء سیســتمهای
اطالعاتــی شــرکت (  ) EISتاکنــون بــا همــکاری
و مشــارکت کلیــه بخشــهای درگیــر ،فرآیندهــای
منابــع انســانی  ،خریــد و مدیریــت کاال  ،بازاریابی و
فــروش  ، CRM ،منابــع مالــی و ســرمایه گــذاری
بصــورت موفــق راه انــدازی شــده انــد .همچنیــن
در حــوزه سیســتم هــای عملیاتــی و پشــتیبانی
سیســتمهای بومــی ســازی  ،آهــن ســازی و

سیســتمهای وابســته  ،بخشــهایی از نظــام جامــع
تحــول و سیســتم توقفات و بخشــهایی از سیســتم
تعمیــرات راه انــدازی و اجرایــی شــده انــد کــه بــا
همــکاری کلیــه همــکاران تــا پایــان ســال ســایر
سیســتمها نیــز راه انــدازی خواهــد شــد .

بابک سپاهی

مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات

توســعه زیرســاخت هــای فنــاوری اطالعــات و
سیســتمهای اطالعاتــی فــوالد مبارکــه ضرورتــی
اجتنــاب ناپذیــر و انجــام آن موفقیتــی عظیــم مــی
باشــد .عمــ ً
ا طــرح ارتقــاء  ITشــرکت از ســال
 85بــا اجــرای طــرح جامــع شــبکه کامپیوتــری
 Campus-Lanو متعاقــب آن طــرح ایجــاد
 DataCenterدر ســال  88آغــاز و بــا ایجــاد
زیرســاختهای نــرم افــزاری  Oracleو توســعه
سیســتم هــای اطالعاتــی یکپارچــه درحــال
تکمیــل مــی باشــد.
معمــاری و زیرســاخت طــرح توســعه حاضــر
براســاس معمــاری ،تکنولــوژی ،اســتانداردها و
ابزارهــای شــرکت اوراکل و بــا بهــره گیــری از ایــده
هــای موجــود در محصــوالت  ERPشــرکت اوراکل
( )E_Business Suiteعملیاتــی گردیــده و بــه
خوبــی کلیــه نیازهــای عملکــردی و غیرعملکــردی
ســازمان را بــرآورده خواهــد نمــود.
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گزارش ویژه

راه اندازی سیستمهای نوین فوالدسازی و ریخته گری مداوم از نگاه همکاران

محمد علی توحیدی

مدیر تولید فوالد

راه انــدازی موفــق سیســتم مدیریــت تولیــد فــوالد
بــا برنامــه ریــزی دقیــق و انجــام پیــش بینــی های
الزم و بــا هماهنگــی کامــل واحدهــای فــن آوری
اطالعــات  ،ناحیــه فوالدســازی و شــرکت ایریســا
انجــام گرفــت  .اجــرای موفــق ایــن پــروژه نشــان
دهنــده دانــش کافــی  ،عزم بــاال و تصمیم درســت
در جایگزینــی ایــن سیســتم مــی باشــد .

بنــگاه اختصاصــی موفــق مرهــون برخــورداری از
سیســتمهای اطالعاتــی مــدرن و بــه روز می باشــد .
فرآینــد تولیــد برمبنــای ســفارش  ،تنــوع بســیار
زیــاد محصــوالت تولیــدی ناشــی از ویژگیهــای
متفــاوت مــورد درخواســت از ســوی مشــتریان،
مدیریــت و کنتــرل جریــان مناســب مــواد در
چرخــه تولیــد و همچنیــن مدیریــت بهینــه
سفارشــات و پاســخگوئی بــه تعهــدات شــرکت
فــوالد مبارکــه در مقابــل مشــتریان مســتلزم
برخــورداری از سیســتم هــای پیشــرفته و بــه
روز در زمینــه برنامــه ریــزی و کنتــرل تولیــد
میباشــد کــه تغییــر و تحــوالت اخیــر در حــوزه
 ITشــرکت شــروع حرکتی اســت کــه انشــاا  ...در
آینــده بتوانیــم از مزایــای داشــتن یــک سیســتم
پیشــرفته برنامــه ریــزی تولیــد مشــابه شــرکتهای
پیشــرو در ایــن صنعــت برخــوردار گردیــم.

غالمرضا جوانمردی

مدیر متالورژی و روشهای تولید

غالمرضا طاهری

مدیر مدیریت محصوالت

از آنجائــی کــه یکــی از نقــاط حســاس و مهــم
فوالدمبارکــه دربحــث توســعه ،سیســتم هــای
اطالعاتی و به روزرســانی سیســتم فعلی میباشــد و
مدیریــت کالن شــرکت تصمیــم به تغییــر و بومی
ســازی سیســتم  misگرفــت و ایــن مهــم توســط
کارشناســان مجــرب شــرکت ایریســا بــه مرحلــه
اجــرا درآمــد و همانگونــه کــه همــکاران محتــرم
مســتحضر هســتند یکــی از ارکان اصلــی شــرکت
در خصــوص ارتبــاط بــا بیرون ســازمان واحــد spc
مــی باشــد  .کــه وظیفــه آن ارتبــاط با مشــتریان و
قشــر زحمتکــش رانندگان وســایل حمــل و نقل و
شــرکت هــای حمــل و نقــل درخصــوص حمــل به
موقــع و ایمــن محصــوالت مــی باشــد و بــه همین
دلیــل از حساســیت ویــژه ای برخــوردار اســت .
امیــد اســت باتــاش شــبانه روزی همــکاران
محتــرم درواحدهــای  . ITS.SPCنواحی تولیدی
و تیــم توســعه ایریســا بتــوان درآینــده نزدیــک
سیســتم هــای نوردگــرم و نوردســرد نیز در بســتر
 EISانتقــال و شــاهد دســتاوردیگری از فرزنــدان
ایــن مــرز و بــوم باشــیم.

نظــام ورود ســفارش (  ) order entryبــا توجــه
بــه ماهیــت آن در  EISاز نظــر ســاختار کلــی
مشــابه  MISطراحــی شــده اســت ولــی از نظــر
محتــوا و امکانــات  ،جدیــد بــوده و مطابــق بــا
نیازهــای واحــد  MPTمیباشــد.
بقیــه فرمولهــای محاســبات در حــوزه سیســتم
پیرایــش ســفارش  ،امــکان جســتجوی پیشــرفته
مشــخصه هــای ســفارش در سیســتم پذیــرش
ویرایــش  ،جداســازی جــداول عناوین مشــخصه ها
در هــر خانــواده محصــول  ،اصــاح کلــی تعاریف و
شــروط و طبقــه بنــدی مشــخصه هــا و همچنیــن
ســهولت دسترســی بــه اطالعــات مــورد نیــاز از
مشــخصه هــا و برتریهــای  EISنســبت بــه MIS
بــوده اســت .

مدیر ناحیه نورد گرم

بــا توجــه بــه ســناریوی طراحــی شــده مبنــی بــر
راه انـدازی سیســتم فوالدســازی در محیــط جدیــد
و باقــی ماندن سیســتم نــورد گرم در سیســتم قدیم
مســاله « انتقــال اطالعــات از  IS-Suitفوالدســازی
بــه  MISنــورد گــرم بصــورت آنالیــن» مطرح شــد.
بــا توجــه به اینکــه ایــن مســاله یــک کار جدیدی
بــود کــه در طــول پــروژه انجــام نشــده بــود ،بــا
تــاش تیــم فنــی شــرکت ایریســا و همــکاری
کارشناســان  ITSو نظــارت و تســت توســط
نفــرات فوالدســازی و نــورد گــرم پــس از چندیــن
مرحلــه رفــع عیــب بــه حدقابــل قبولــی رســید و
در حــال حاضــر بــا کمتریــن میــزان مشــکل در
حــال عملیــات مــی باشــد .
ضمــن تشــکر از همــه افــراد درگیــر امیدواریــم
کــه بــا تــاش و همــکاری مضاعــف زمینــه انتقال
سیســتم نــورد گــرم بــا کمتریــن میــزان مشــکل
نیــز فراهــم شــود .

محمود وکیلی

مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید

امــروزه نقــش سیســتم هــای اطالعاتــی در
یــک صنعــت از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار
اســت بطوریکــه در فضــای کســب و کار فعلــی
ســهم زیــادی از موفقیتهــا و برتــری هــای یــک

و ارگانهــا تلقــی گشــته و سیســتمهای اطالعاتــی
یکپارچــه مــی تواننــد در تصمیــم ســازی  ،تحلیل
وضعیــت موجــود و مــدل ســازی فرآیندهــای
جــاری نقــش راهبــردی و کلیــدی داشــته باشــند.
در همیــن ارتبــاط در راســتای طــرح ارتقــاء
سیســتمهای اطالعاتــی یکپارچــه پس از اســتقرار
کامــل سیســتمهای حــوزه ســتادی (منابــع
انســانی ،اقتصــادی و مالــی و خریــد ) و همچنیــن
درحــوزه تحقــق محصــول پــس از راه انــدازی
سیســتم نویــن برنامــه ریــزی و مدیریت تولیــد آهن
ســازی و سیســتمهای وابسته (آزمایشــگاه و توقفات)
در  ،EISسیســتم نویــن مدیریت تولید فوالدســازی
و ســایر سیســتمهای وابســته (برنامه ریزی و کنترل
تولیــد  ،برنامــه ریــزی ظرفیــت  ،برنامــه ریــزی
کالن ،توقفــات  ،آزمایشــگاه و برنامــه ریــزی حمــل
تختــال) نیــز در  EISبــا موفقیــت راه انــدازی
گردیــد بطــوری فرآیندهــای اصلــی ایــن ناحیــه
هــم اکنــون بــا کمتریــن مشــکل در حــال اجــرا
مــی باشــد .الزم بذکــر اســت از ابتــدای جایگزینی
سیســتمهای فــوق الذکــر اطالعــات موردنیــاز
ناحیــه نــورد گــرم در سیســتم  MISنیــز از طریق
بســتر ارتباطــی بنــام  FT-PLUSبــا حداقــل
مشــکالت و موانــع تامیــن شــده اســت .
امیدواریــم تــا پایــان بهمــن مــاه ســال جــاری نیــز
سیســتمهای باقیمانــده از حــوزه تحقــق محصــول
(نــورد گــرم و نورد ســرد) و سیســتمهای وابســته به
آنهــا در بســتر  IS-Suiteجایگزیــن  MISشــده و
بــرگ زریــن دیگــری از اجــرای طــرح بــزرگ ارتقــاء
سیســتمهای اطالعاتــی رقــم زده شــود .
در پایــان بــر خــود الزم مــی دانــم از تــاش و
کوشــش همــه همــکاران در ناحیــه فوالدســازی و
ریختــــه گری مداوم  ،واحد سیســتمها و فن آوری
اطالعــات و شــرکت ایریســا کــه در برداشــتن ایــن
گام بــزرگ ســهیم بــوده انــد تشــکر و قدردانــی
نمایــم .

سید حسین میرمقتدایی

مدیر آزمایشگاه ها

مهران شمس

راه انــدازی ایــن سیســتم هــا بــه ثمــر رســیدن
نهــال کار و تــاش گروهــی و طعــم شــیرینی
اســت از شــعار مــا مــی توانیــم و قطــع شــدن
وابســتگی هــای کشــور بــه بیگانــگان.
بــی شــک تجــارب ذی قیمــت ایــن کار بــزرگ
ســرمایه ای اســت بــرای فــوالد مبارکــه و کشــور
کــه از خــروج مقادیــر زیــادی ســرمایه و ارز
جلوگیــری کــرد .

کلیــه مــواد معدنی ،آبهــا ،پســابها ،روانکارهــا ،مواد
شــیمیایی ،رنگهــا  ،قطعــات و  ...از بــدو ورود بــه
شــرکت ،حیــن فرآینــد تولیــد ،محصــول تولیــد
شــده و نمونــه هــای تحقیقاتــی در آزمایشــگاهها
آزمایــش مــی شــود .بنابرایــن برنامــه ریــزی در
دریافــت و پاســخگویی بــه درخواســتهای ارســالی
بــه آزمایشــگاه همــراه بــا ســرعت  ،دقــت ،صحت،
رعایــت اصــل رازداری و جلوگیــری از فعالیتهــای
فاقــد ارزش افــزوده در راســتای ارتقــاء ســطح
کیفــی خدمــات آزمایشــگاهی از مهمتریــن اهداف
اســتفاده از سیســتم نویــن اطالعــات مدیریــت
در آزمایشــگاه هــا بــوده کــه بــا لحــاظ کــردن
مــوارد ذیــل در سیســتم نویــن اطالعــات مدیریت
حاصــل گردیــده اســت.
دریافــت درخواســتها همــراه بــا مشــخصات کامــل،
اســتفاده از صفحــات کاری مناســب ،امــکان محدود
کــردن دامنــه مقادیر ،کنتــرل بهتر براطالعــات پایه
شــامل نمونــه هــا ،تســت هــا ،ســطوح دسترســی
پرســنل آزمایشــگاه هــا و مشــتریان ،مشــاهده
گــردش درخواســت در هــر مرحلــه بــا ذکــر نــام
و زمــان اجــراء  ،امــکان دریافــت انــواع گزارشــات
بصــورت جــداول  ،نمــودار و پــردازش دقیــق
اطالعــات باعــث ارتقــاء و بهبــود خدمــت رســانی به
مشــتریان و کنتــرل بهتــر نتایــج و عملکــرد ،بــرای
آزمایشــگاه و مشــتریان گردیــده اســت .

مجید اله یاری

رئیس سیستمهای اطالعاتی عملیاتی

امــروزه اطالعــات بعنوان ســرمایه و ثروت ســازمانها

مهدی اشرفی

بــه اســتقرار سیســتم هــای مالــی و ثبت ســفارش
و فــروش گام حساســی بــود کــه در ابتــدای
اســتقرار سیســتم هــای تولیــد بایــد بــا اطمینان و
قــدرت برداشــته مــی شــد .خوشــبختانه بــا تالش
و هماهنگــی ســه رکــن اصلی پــروژه یعنــی کاربر(
همــکاران عزیــز ناحیــه فوالدســازی)  ،واحــد
سیســتم هــا و فنــاوری اطالعات و شــرکت ایریســا
ایــن مهــم بــا موفقیــت انجــام شــد .سیســتم ثبت
ســفارش و فــروش بطــور کاراتــر مــورد اســتفاده
قــرار گرفــت ،بطوریکــه مدیریــت سفارشــات فوالد
ســازی نیــز اکنــون در  EISانجــام مــی شــود.
همچنیــن فرآینــد حمــل محصــول نیــز بــه دنبال
ثبــت ســفارش تختــال و آمــاده شــدن تختــال
جهــت حمــل ،در  EISاجــرا خواهــد شــد کــه بــا
موفقیــت ایــن بخــش ،راه برای اســتقرار سیســتم
حمــل محصــول بــرای برنامــه ریــزی و کنتــرل
حمــل محصــوالت نــورد گــرم و نــورد ســرد هموار
خواهــد شــد.

آرش سلطانپور

رئیس مرکز داده و سخت افزار

بــا شــروع فــاز اســتقرار سیســتم هــای متمرکــز
(  ) IS_Suiteو مطــرح شــدن نیازهــای جدیــد
ســخت افــزاری ایــن واحــد از ســال 1389
مبــادرت بــه طراحــی زیــر ســاخت متناســب بــا
سیســتم هــای فــوق نمــوده و موفــق گردیــد
در ســال  1392امکانــات پردازشــی سیســتمهای
متمرکــز را  ،در فــوالد مبارکــه مســتقر نمایــد
و در پــی آن ،بســتر شــبکه پــر ســرعت و
سیســتم هــای ذخیــره ســازی قدرتمنــد نیــز
در همیــن مرکــز پیــاده ســازی گردیــده اســت.
بــا راه انــدازی سیســتم هــای متمرکــز ناحیــه
فوالدســازی در حــال حاضــر ایــن مجموعــه بــا
باالتریــن قابلیــت اطمینــان پاســخگوی نیازهــای
زیرســاخت اطالعاتــی فــوالد مبارکــه مــی باشــد.

رئیس دفتر فنی سیستمها و فناوری
اطالعات

بمنظــور ایجــاد آمادگــی در زمینــه پذیــرش و
بکارگیــری سیســتم هــای نویــن در طرح توســعه
و ارتقــاء زیرســاخت تکنولــوژی و سیســتم هــای
اطالعاتــی یکپارچــه  ،بالغ بــر  250دوره آموزشــی
متناســب بــا نیــاز کاربــران مختلــف پیــش بینــی
شــد  .ایــن دوره هــا بــا هماهنگــی و همــکاری
واحــد آمــوزش و توســعه منابــع انســانی بــرای
حــدود  6000نفــر کاربــر سیســتم هــای اطالعاتی
در ســطح شــرکت بــه اجــرا درآمــده و هنــوز هــم
در حــال اجــرا مــی باشــد  .بــرآورد مــی شــود تــا
پایــان طــرح بالــغ بــر  14000نفــر دوره بــرای
کاربــران بــه اجــرا در آیــد  .عــاوه بــر آموزشــهای
تئوریــک کــه در فــاز انتقــال هریــک از سیســتمها
بــه اجــرا درآمــده اســت؛ در مرحلــه اســتقرار
بمنظــور تکمیــل اطالعــات و برطــرف ســازی
اشــکاالت کاربــران  ،آموزشــهای حیــن کار نیــز
ارائــه مــی گــردد  .همچنین برخــی از آموزشــهای
عمومــی مرتبــط با نحــوه کار بــا سیســتم در قالب
فایلهــای الکترونیکــی در صفحــه اول ورود بــه
سیســتم گنجانــده شــده که همــواره در دســترس
کاربــران مــی باشــد  .ضمنــا آمــوزش الکترونیکــی
 E-learningو همچنیــن  CDآموزشــی بــرای
برخــی از دوره هــا نیــز طراحــی شــده اســت.

سعید ایزدی

رئیس سیستم های اطالعاتی پشتیبانی

اســتقرار سیســتم فــوالد ســازی در  EISبــا توجه

مرتضی مومنی

رئیس گروه فنی ناحیه فوالدسازی و ریخته
گری مداوم

توســعه هــای کمــی و کیفــی وتجهیزاتــی تولیــد
در زیــر ســقف ناحیــه فوالدســازی و ریختــه
گــری مــداوم  ،منجــر بــه افزایــش حجــم
گــردش اطالعــات و لــزوم ایجــاد فضایــی بــرای
کنتــرل وســیع تــر و دقیــق تــر فرآیندهــا و ســایر
سیســتمهای وابســته گردیــد واینکــه سیســتم
قبلــی بیــش از ایــن جوابگــوی نیــاز آتــی نبــوده
و از لحــاظ ظرفیــت ذخیــره ســازی و ســرعت
پــردازش و ســایر توانایــی هــا ،لزوم ایجاد سیســتم
جدیــد از ســالهای پیــش احســاس مــی شــد ،لــذا
طراحــی ســخت افــزاری و نــرم افــزاری سیســتم
جدیــد بــا همــکاری پرســنل فنــی در فرآیندهــا
و سیســتمهای وابســته ناحیــه و همچنیــن
قســمتهای فــن آوری اطالعــات و شــرکت مجــری
ایریســا  ،طــی پروســه ای چنــد ســاله صــورت
گرفــت و پــس از اجــرا و انجــام آموزشــهای
تئوریــک و حیــن کار کاربــران و اجــرای مــوازی
بــا سیســتم قبلــی بــا موفقیــت و بــدون هیچگونه
خللــی در خــط تولیــد  ،قطــع سیســتم قبلــی
صــورت گرفــت و ایــن پــروژه ارزشــمند و موجــب
افتخــار دســت انــدرکاران بــه کلیــه ذینفعــان
ســازمان تقدیــم گردیــد کــه بســیار قابــل تقدیــر
مــی باشــد.

سعید نقیه

رئیسکنترلکیفیتفوالدسازیوریختهگری
مداوم

عباسعلی ابراهیمی

رئیس برنامه ریزی وکنترل تولید فوالد سازی
و ریخته گری مداوم

امــروزه رمــز بقــای شــرکت هــای پیشــتاز و بــزرگ
در جهــان ،توســعه محصــوالت از نظر کمــی وکیفی
مــی باشــد .فــوالد مبارکــه نیــز جهــت حفــظ و
افزایــش ســهم خــود در بازارحرکت شــتابان خــود را
در این راســتا ادامه داده اســت ،توســعه سیســتمهای
مدیریتــی نیــز بــه عنــوان پشــتیبان تولیــد نیــاز
ضــروری مــی باشــد که بدلیــل تحریمهــای ظالمانه،
فرصتــی شــد تــا بــا اتــکاء بــه دانــش و تجربــه
کارکنــان فــوالد مبارکــه و شــرکت ایریســا پــروژه
بــزرگ  IS-Suiteدر همــه بخشــهای ســازمان از
مرحله شــناخت ،طراحی ،ســاخت ،انتقال و اســتقرار
بــه جریــان بیفتــد.
اکنــون پــس از چنــد ســال تــاش مجموعــه ،ثمــره
اعتمــاد بــه نیروهــای متخصــص و بومــی بــه نتیجــه
رســیده و سیســتم ها یکــی پــس از دیگــری راه اندازی
مــی شـوند .

بــا توجــه بــه انجــام طــرح هــای توســعه درناحیــه
فــوالد ســازی و افزایــش ظرفیــت هــای تولیــد،
ارتقــاء سیســتم مدیریــت اطالعــات کیفــی و
کمــی تولیــد امــری ضــروری بــود کــه همــگام
بــا آن سیســتم مدیریــت کیفیــت اطالعــات در
واحــد کنتــرل کیفیــت فــوالد ســازی و ریختــه گری
در ارتبــاط بــا تعییــن کیفیــت ذوب ،کنتــرل
پارامترهــای متالورژیکــی و عیــوب ریختــه گــری،
ســیکل هــای عملیاتــی و کلیــه وظائفــی کــه
بــه عهــده ایــن واحــد مــی باشــد بایــد ارتقــاء
مــی یافــت کــه بــا تــاش مســتمر و پیگیــر ایــن
واحــد از جملــه کارشــناس متالورژیســت ،شــیفت
فورمــن هــا و کلیــه پرســنل کنتــرل کیفیــت
فــوالد ســازی و ریختــه گــری در قالــب طراحــی
صفحــات مــورد نیــاز ،آمــوزش تئوریــک ،آمــوزش
ضمــن انجــام کار ،تســت هــای مــوازی و اقدامــات
اصالحــی شــبانه روزی بــا صعــه صــدر و حوصله و
ارتبــاط تنگاتنــگ بــا کارشناســان ایریســا صــورت
پذیرفــت.

حسن احمدی

رئیس آزمایشگاه فوالد سازی و ریخته گری
مداوم

یکــی از شــاخص هــای بلــوغ هــر ســازمانی
میــزان اســتفاده و دسترســی بــه سیســتمهای

مدیریــت اطالعــات وکنتــرل فرآینــد توســط
آن مــی باشــد کــه بایــد گفــت ایــن امربــا تولــد
ورژن جدیــدی از سیســتم مدیریــت اطالعــات در
ســطح فــوالد مبارکــه بنــام  IS-Suiteدر حــال
تحقــق مــی باشد.سیســتم مدیریــت اطالعــات
آزمایشــگاه فوالدســازی همپــا بــا ســایر واحدهــا
و آزمایشــگاه هــای ســطح شــرکت در حــوزه
فعالیــت هــای تخصصــی خــود نیــز همزمــان بــا
شــروع سیســتم در ناحیــه آمــاده بــکار گردیــده
اســت و انشــااله میتوانیــم ادعــا کنیــم بــا تکمیــل
برخــی از پارامترهــای دیگــر در ایــن پــروژه  ،دارای
یــک سیســتم اطالعــات مدیریــت آزمایشــگاه بالغ
و هــم ســطح آزمایشــگاه هــای بیــن المللــی
خواهیــم بــود.
از ویژگــی هــای سیســتم اطالعــات مدیریــت
طراحــی واجــرا شــده هــم خوانــی آن بــا نســخه
جدیــد اســتاندارد بیــن المللــی مدیریــت کیفیت
آزمایشــگاه هــا ISO/IEC17025مــی باشــد.

احمد نصر اصفهانی

مهندس فرآیند فوالد سازی و ریخته گری
مداوم

پیشــرفت دانــش تخصصــی وتجربــه عملیاتــی در
شــرکت فوالدمبارکــه ،نیازهــای اطالعاتــی کاربران
رابــرای کنتــرل فرایندهــای تولیــدی و پشــتیبانی
بــه قــدری افزایــش داده بــود کــه مدیریــت
ســازمان بــرآن شــد ،سیســتم اطالعــات مدیریــت
 MISرا بــا سیســتمی تواناتر و ســریعتر کــه توان
پردازش،دســته بنــدی وتحلیــل مناســبتراطالعات
راداشــته باشــد ،جایگزیــن نمایــد.
درایــن راســتا باهمــکاری کارشناســان و پرســنل
صاحــب نظــر فوالدســازی درقســمتهای گــروه فنی
تولیــد ،اتوماســیون و ابزاردقیق،کــوره هــای قــوس،
متالــورژی ثانویــه ،ســرویس پاتیــل ،ریختــه گــری،
آمــاده ســازی تختــال ،حمــل مواد،کنتــرل کیفــی،
نســوز و ســایر قســمت هــای مربوطــه ،کارشناســان
شــرکت ایریســا و قســمت فــن آوری اطالعــات،
طــی جلســات متعــددی سیســتمهای مربــوط بــه
فوالدســازی طراحــی ،تســت ورفــع اشــکال گردیــد.

فرهاد ایمانپور

کارشناس دفتر فنی سیستم ها و فناوری
اطالعات

بهبــود و تغییــر الزمــه هــر شــرکت پیشــرو در
عصــر حاضــر مــی باشــد کــه بــروز نمــودن و
توســعه سیســتم هــای فــن آوری اطالعــات یکــی
از قــدم هــای اساســی ایــن چنیــن شــرکت هایــی
محســوب مــی گــردد.
یکــی از ارکان اساســی پــروژه توســعه زیــر
ســاخت تکنولــوژی در سیســتم هــای اطالعاتــی
یکپارچه،کنتــرل صحیــح پــروژه بــوده اســت کــه
جهــت پیشــبرد صحیــح و بــه موقــع پــروژه ای بــا
ایــن وســعت کــه بالــغ بــر  70زیــر پروژه مســتقل
کــه هرکــدام توســط تیــم جداگانــه ای هدایــت و
رهبــری مــی گــردد الزم اســت منابعــی همچــون
برنامــه نویســان خبــره ،تحلیــل گــران آشــنا بــا
فرآینــد فــوالد مبارکــه وکابــران ارشــد  ،مدیریــت
گــردد .
کنتــرل ایــن پــروژه بــا ریســک هایــی همچــون
از دســت دادن نیــروی آمــوزش دیــده و خبــره ،
جابجایــی کاربــران ارشــد روبــرو بــوده اســت کــه
بــا حمایــت مدیریــت ارشــد هــر یــک از حــوزه ها
توانســت در اســتفاده از منابــع خــود مشــکالت را
مدیریــت نمایــد.
ایــن پــروژه بــه دلیــل گســتردگی و پیچیدگــی
خــاص کــه تأثیــر مســتقیم بــر تجــارت شــرکت
را دارد ازنــوع سیســتم هــای اطالعاتــی حســاس
محســوب مــی گــردد کــه درنــوع خــود انجــام
ایــن پــروژه کــم نظیربــوده و از افتخــارات کشــور
محســوب مــی گــردد کــه توانســت دانــش و
تجربــه هــای زیــادی در شــرکت فــوالد مبارکــه
را بــه همــراه داشــته باشــد.

شماره  ،961شنبه  10بهمن ماه 1394
 19ربیع ا ثانی  30 ،۱۴۳۷ژانویه ۲۰۱۶

گزارش ویژه

7

راه اندازی سیستمهای نوین فوالدسازی و ریخته گری مداوم از نگاه همکاران

محمد علی عابدی

مهندس روشها و سیکل ها

یکــی از مهمتریــن پیــش نیازهــا بــرای راه انــدازی
سیســتم جدیــد توقفــات در فضــاي ، IS-Suite
تعييــن و بــه روز رســانی واحدهــاي آمــاري هــر
ناحيــه ،تعريــف کدينــگ توقفــات واحدهــاي
آمــاري بــا نگــرش يکســان ســازي در کل شــرکت
(یکســان ســازی کدینــک مبتنــی بــر ماشــین
بــا کدینــگ مبتنــی بــر آیتــم) ،ترجمــه فارســی
کدینــگ قبلــی و بارگــزاری آنهــا در سیســتم،
شــفاف ســازي مفاهيــم زمــان و توقفــات از طریق
آمــوزش تئــوری مفاهيــم کنتــرل فنــی تولیــد،
انتقــال درختــواره تجهيزاتــي و کدينــگ توقفــات
بــه سيســتم  ،IS-Suiteآمــوزش چگونگــي ثبت،
اصــاح و حــذف توقفــات در سیســتم جدیــد بــه
صــورت تئــوری و عملــی بــا آمــوزش حیــن کار در
پولپیتهــا و رفــع اشــکاالت در دوران اجــرای موازی
و نهایتــا تســت و راه انــدازي مــی باشــند .ضمــن
آنکــه جلســات متعــددی بــا کاربــران بــرای نهایی
ســازی کدینــگ صــورت پذیرفــت کــه در اینجــا
از همــکاری و مســاعدت آنهــا تشــکر و قدردانــی
مــی گــردد.

فاكتورهــاي غيركاركــردي ،بــا دقــت و وســواس
فراوانــي تنظيــم شــده اســت.
در خصــوص راه انــدازي سيســتم فوالدســازي،
برخــي از اقدامــات و پيگيريهايــي كــه توســط
كارشناســان واحــد نــرم افزارهــاي سيســتم و IT
ايريســا انجــام گرفــت عبارتنــد از:
 رفع مشكالت زيرساختي برقــراري ارتباطــات بيــن ايــن سيســتم واتوماســيون صنعتــي از طريــق زيرســاخت
يكپارچــه ســازي
 ايجاد تغييرات مورد نياز در پايگاه دادهها رفع مشكالت تبديل و انتقال داده -رفع مشكالت كاربران

سید جالل میرشمسی

هماهنگ کننده پشتیبانی سیستم های
جانبی

محسن صالحی

هماهنگ کننده عملیات مرکز کامپیوتر

پــس از راه انــدازی سیســتم  IS-Suiteنیــاز بــود
کــه اطالعــات و دیتــای اولیــه از سیســتم MIS
جمــع آوری و در اختیــار  IS-Suiteقــرار داده
شــود .بدیــن منظــور هــردو سیســتم بــه صــورت
مــوازی و در کنــار هــم شــروع بــه کار نمودنــد.
بــرای برقــراری ارتبــاط بیــن دو سیســتم از یــک
واســط بــه نــام  FTPLUSاســتفاده گردیــد .این
واســط بــه صــورت یــک ماشــین مجــازی شــروع
بــه کار کــرد تــا ارتبــاط بیــن دو سیســتم برقــرار
شــود .توســط ایــن ســرویس اطالعــات و دیتــای
تغییــر یافتــه در یــک سیســتم بــه سیســتم دیگر
ارســال شــده تــا هــردو سیســتم دیتــای یکســانی
داشــته باشــند.

جالل قاسمی اصل

کارشناس ابزارهای پیاده سازی ،پایگاه داده
و میان افزار

بديهــي اســت كــه راه انــدازي سيســتم مديريــت
فوالدســازي بــه عنــوان نخســتين سيســتم
توليــدي از اهميــت ويــژه اي برخــوردار بــوده
اســت .ايــن سيســتم نيز مانند ســاير سيســتمهاي
 EISبــر روي زيرســاختي قــرار گرفتــه اســت كــه
از نظــر كارايــي ،آمــاده بــكاري ،امنيــت و ســاير

ارتباطــات سیســتم ســطح  3فــوالد ســازی یــا
 PCSبــا  MISفــوالد مبارکــه از طریــق یــک
شــبکه  ،Industrial Ethernetتحــت پروتــکل
 SINEC H1و توســط کامپیوترهــای M76
میباشــد .بــا ارتقــاء سیســتم هــای اطالعاتــی
فــوالد ســازی مبتنــی بــر تکنولــوژی اوراکل ،زیــر
ســاخت ارتباطــی ایــن سیســتم بــا  PCSنیــز
بازبینــی و بــر اســاس تکنولــوژی جدیــد طراحــی
و اجــرا گردیــد .در ایــن زیــر ســاخت جدیــد
ارتباطــی ،کلیــه کامپیوترهــای  M76از فرآینــد
ارتبــاط حــذف شــدند.
در راســتای طراحــی و اســتقرار زیــر ســاختی بــا
قابلیــت اطمینــان بــاال همراه بــا حفــظ ویژگیهائی
از قبیــل امــکان ردیابــی تلگــرام هــای تبادلــی،
وجــود ابزارهــای الزم جهــت مانیتورینــگ ارتبــاط،
خطایابــی ســریع و امنیــت بــاال در تبــادل داده هــا
از زیــر ســاخت (Oracle Service Bus (OSB
اســتفاده شــده اســت .عــاوه بــر محصــول OSB
یــک سیســتم نــرم افــزار  Gatewayکــه بــر روی
ســروری مســتقل از ســرورهای ســطح ســه و در
ارتبــاط بــا شــبکه  PCSمــی باشــد نیــز نصــب و
اجــرا گردیــده اســت.
بــا توجــه بــه اهمیــت و نیــاز بــه دســترس پذیــری
بــاال در ارتبــاط اتوماســیون بــا  EISالزامــات فنــی
الزم جهــت بــاال بــردن قابلیــت اطمینــان و دســترس
پذیــری پیش بینی و دســتورالعمل هــا الزم در هنگام
بــروز مشــکل در حــوزه هــای فنــاوری اطالعــات و
اتوماســیون صنعتــی تدویــن گردیــده اســت.

حسن داوری دولت آبادی

هماهنگ کننده سیستم اطالعات فروش و
مدیریت سفارش و حمل

انجــام موفــق طــرح ارتقــا سیســتم هــای اطالعاتی
بــا اتــکا بــه دانــش فنــی کارشناســان داخلــی
شــرکت فــوالد مبارکــه و شــرکت ایریســا بــا وجود
پیچیدگــی هــا و وســعت فــراوان و با صــرف هزینه
بســیار کمتــر نســبت بــه نمونــه هــای خارجــی ،از
اهمیــت بســیاری برخــوردار مــی باشــد ،کــه ایــن
امــر باعــث افتخــار بــرای همــه کارکنــان شــرکت
مــی باشــد .
سیســتم برنامــه ریــزی و کنترل حمــل محصوالت
شــرکت فــوالد مبارکــه رســالت برنامــه ریــزی و
ارســال صحیــح و بــه موقــع محصــوالت مشــتری
بــا مکانیــزم هــای جــاده ای و ریلــی را دارد .در
سیســتم هــای نوین توســعه برنامــه ریــزی مکانیزه
حمــل بــه لحــاظ تنــوع و حجــم زیــاد محصــوالت،
تعــدد نقــاط بارگیــری و مکانیــزم هــای موجــود
در منطقــه از حساســیت بســیار باالیــی برخــوردار
اســت و بدیــن منظــور کنتــرل هــای الزم جهــت
بارگیــری مکانیــزم هــا بــه نحــوی در نظــر گرفتــه
شــده اســت کــه کمتریــن زمــان جهت بارگیــری و
شــرایط ترافیکــی داخــل کارخانــه را داشــته باشــد.
افزایــش حجــم حمل ریلــی محصوالت بــه مقاصد
مشــتری از اولویــت هــای ســازمان می باشــد که در
ایــن مــورد توجــه ویــژه ای در سیســتم هــای نویــن
انجــام گردیــده اســت.
بــا تــاش کاربــران  ،راهبران و تیم توســعه ایریســا
و هــم زمــان بــا اســتقرار سیســتم فــوالد ســازی
حمــل تختــال هــای داخلــی و صادراتــی نیــز در
سیســتم هــای نویــن بــا موفقیــت انجــام گردیــده
اســت .

روح اهلل صادقی

کارشناس سیستم های اطالعاتی فروش و
مدیریت سفارش و حمل

بــا توجــه بــه اینکــه کلیــه فرایندهــا و فعالیتهــای
فــوالد مبارکــه اصفهــان با اســتفاده از سیســتم های
اطالعاتــی یکپارچــه انجام می پذیرد ،وجود سیســتم
جامعــی کــه بتوانــد کلیــه فرایندهــا و فعالیتهــای
داخلــی و بیرونــی شــرکت را مــورد پوشــش قــرار
دهــد و از قابلیــت توســعه و نگهــداری برخــوردار
باشــد بســیار ضــروری مــی باشــد.

الهام شعبانی

کارشناسسیستماطالعاتیفروشومدیریت
سفارش و حمل

بــا توجــه بــه اینکــه سیســتمهای مالــی و
فوالدســازی در  EISو سیســتمهای تولیــدی
(نوردهــا) در  MISبــه کار خــود ادامــه میدهنــد،
وظیفــه سیســتم فــروش بــه دلیــل کنتــرل
وضعیــت مالــی مشــتریان و تامیــن داده هــای
واحــد فوالدســازی از یــک طــرف و ارتبــاط بــا
خطــوط تولیــد از طــرف دیگــر ،حائــز اهمیــت
اســت ،زیــرا عــاوه بــر راه انــدازی سیســتم جدیــد
و ارتبــاط بــه هنــگام بــا واحــد هــای ،EISبایــد
داده هــا را در هــر دو محیــط بــروز نگــه دارد تــا
خللــی در فرآینــد تولیــد ایجــاد نگــردد.
تیــم فــروش بــا همــکاری شــرکت ایریســا در
طــرح ارتقــاء سیســتم هــای اطالعاتی(بــا توجه به
پیچیدگــی و حساســیت داده هــا) توانســت عــاوه
بــر راه انــدازی سیســتم نویــن در واحــد فــروش ،با
بــروز نگــه داشــتن داده هــای اطالعاتــی دو محیط
 EISو  ،MISمــوارد زیــر را تحقــق بخشــد:
 -1عــدم اختــال در فرآیندهــای واحدهــای
تولیــدی کــه در  MISبــه فعالیــت خــود ادامــه
مــی دادنــد.
 -2شناســایی و برطــرف کــردن مغایرتهــای پایگاه
داده هــای حســاس سیســتم ( لیســت قیمــت و
 )SPMدر . EIS

علیرضا پازشگر

مهندس روشها و سیکل ها

سیســتم توقفــات زیــر ســاخت بســیاری از
سیســتمها همچــون کنتــرل فنــی تولیــد ،تحلیــل

خرابــی و هزینــه یابــی اســتاندارد از ابتــداي بهــره
بــرداري شــرکت تاکنــون بــوده و نقــش موثــری
در تصمیــم ســازی هــای مدیریــت ســازمان از رده
شــیفت تــا مدیریــت ارشــد دارد.
بــا توجــه بــه گســتردگی کاربــران و نیازهــای
آنهــا ،طــی ایــن  20ســال دســتخوش تغییراتــی
گردیــد ،بــه گونــه اي کــه چندیــن روش ثبــت
توقــف بــا گزارشــات متعــدد ایجاد شــد کــه باعث
اعمــال بــار زیــاد بــه سیســتم هــای داده پــردازی
و برداشــتهای مختلــف از مفاهیــم آن بیــن ثبــت
کننــده هــا و تحلیگــران گرديــد.
ارتقاء سیســتمهای شــرکت اين فرصــت را فراهم نمود
تــا بــا مهندســی مجــدد بــر روی سیســتم توقفــات،
اقدامــات مهمــی را در راســتای یکســان ســازی روش
انجــام کار و مفاهیــم بــه عمــل آورد.

شادی شفیعی

کارشناس سیستمهای اطالعاتی برنامه
ریزی و تولید فوالدسازی

بــا توجــه بــه افزایــش میــزان تولیــد فــوالد مبارکه
و تجربــه عملــی کارکنــان در بهــره گیــری از
اطالعــات سیســتم ،ارتقــا سیســتم اطالعاتــی
 MISاجتنــاب ناپذیــر بــود .در ایــن راســتا
قبــل از اســتقرار سیســتم نویــن مدیریــت تولیــد
فوالدســازی در  IS-Suiteکارشناســان واحــد
سیســتمهای اطالعاتــی عملیاتــی نیــز تــاش
کردنــد تــا بــا شــرکت در جلســات متعــدد تســت
پذیــرش ،صحــه گذاری سیســتمها ،انتقــال منطق
برنامــه هــا ،بــروز نگــه داشــتن داده هــا در ETL
و کانــورت معکــوس( )FT plusجهــت فراهــم
کــردن اطالعــات تختالهــای ارســالی بــه نــورد
گــرم ،بــه نوبــه خــود قــدم کوچکــی در تســهیل
رونــد توســعه سیســتمهای اطالعاتــی بردارنــد.

مریم صالحی

کارشناس سیستمهای اطالعاتی نگهداری،
تعمیرات و پشتیبانی فنی

بهــره بــرداري از سيســتم مديريــت توقفــات
همزمــان بــا بهــره بــرداري از سيســتم مديريــت
توليــد فــوالد ســازي آغــاز گرديــد  .در ايــن پــروژه
ســعي بــر آن بــوده کــه کارايــي بيشــتر سيســتم
بــه همــراه مــورد پســند بــودن کاربــر و عــدم
نيــاز بــه بخاطــر ســپردن کدينــگ و اطالعــات
تجهيــزات و همچنیــن ارتبــاط بــا سيســتم
نگهــداري و تعميــرات جهــت آناليــز خرابــي هــا و
تعييــن علــل ريشــه اي خرابيهــا و توقفــات ناشــي
از آنهــا را داشــته باشــد .
در ايــن سيســتم جهــت مديريــت يکپارچگــي
در کدينــگ توقفــات مديريــت اطالعــات پايــه
بصــورت مکانيــزه در اختيــار مهندســي صنايــع قرار
گرفتــه و امکاناتــي همچــون تعريــف گــروه هــاي
تجهيزاتــي و تعريــف گــروه هــاي کدينــگ توقفــات
فراهــم مــي باشــد همچنيــن بــا مديريــت مکانيزه
گــروه هــاي توقفاتــي امــکان مديريــت يکپارچــه
کدينــگ سيســتم توقفــات وجــود دارد.
در ایــن سیســتم بــا اســتفاده از ســاختار درختــي
تجهيــزات امــکان ثبــت توقــف از باالتريــن تــا
پاييــن تريــن ســطح بــراي کاربــران امــکان پذيــر
گشــته اســت کــه بــا جــدا شــدن کــد تجهيــز از
کــد توقــف کدينــگ توقفات کاهــش يافته ،ســاده
ســازي شــده و تهيــه گزارشــات تحليلــی ميســر
گشــته اســت .بــا توجــه بــه ارتبــاط ايجــاد شــده
بيــن ايــن سيســتم و سيســتم نگهــداري تعميرات
در صورتــي کــه توقــف ثبــت شــده تعميراتــي
باشــد امــکان صــدور اتوماتيــک درخواســت بــراي
سيســتم نگهــداري تعميــرات وجــود دارد.

ژاله اصالنی

کارشناس سیستم های برنامه ریزی و کنترل
تولید فوالد سازی

همزمــان بــا اســتقرار سيســتم برنامــه ریــزی و
تولیــد فــوالد ســازی در فــوالد مبارکــه ،مــاژول
تخصیــص اتوماتیــک و محاســبه نیــاز خالــص
فوالدســازی و نــورد گــرم سفارشــات نیــز بــه بهره
بــرداری رســید .ایــن ماژولهــا بخشــی از سیســتم
برنامــه ریــزی عملیاتــی کالن ( )MASهســتند
کــه یکــی از سیســتمهای مهــم برنامــه ریــزی
تولیــد پیشــرفته ( )IPSOبــه شــمار مــی آیــد.
در مــدل تخصیــص اتوماتیــک بــا توجــه بــه نیــاز
خالــص ســفارش و در نظــر گرفتــن محدودیت های
تولیــد و مطلوبیــت هــای برنامــه ریــزی ظرفیــت،
تختــال هــای قابل تخصیــص بــه صــورت اتوماتیک
بــه سفارشــات اختصــاص داده مــی شــود.
هــدف ایــن سیســتم ،افزایــش ضریب خوشــقولی،
کاهــش تاخیــرات و تعجیــات و نیــز برقــراری
مناســب جریــان مــواد و تولید یکنواخت می باشــد.
مــاژول تخصیــص اتوماتیــک از یــک مــدل ابتکاری
بــرای رســیدن بــه فضــای جــواب بهینــه اســتفاده
مــی کنــد.
در حــال حاضــر ایــن مــاژول هــر روز بــه صــورت
اتوماتیــک در IS-Suiteاجــرا مــی شــود و
خروجــی آن بــه  MISنیــز منتقــل مــی شــود.
بخــش دیگــر سیســتم برنامــه ریــزی عملیاتــی
کالن در فــاز بعــدی اســتقرار پیــدا خواهــد کــرد.

زیرساخت معماری سیستم های جامع و یکپارچه ( ) IS-SUITE FUSION

سیســتم هــای یکپارچــه ســازمانی ( ،)Enterprise Information Systems-EIS
از نظــر زیرســاخت هــای نــرم افــــزاری و تکنــــولوژی بر بســتر زیرســــاخت
 IRISA IS-Suite Fusionقــرار دارد کــه ايــده اصلــي آن از برگرفتــه از معمــاری
فنــی ERPشــرکت اوراکل یعنــی Oracle E-Business Suiteو بــا بکارگیــری
مجموعــه محصــوالت ویرایــش  11gشــرکت اوراکل ( )Fusion Development
می باشــد.
در معمــاری فنــی زيرســاخت  IRISA IS-Suite Fusion Editionســعی گردیــد تــا از
آخريــن نســخ معمــاري ،محصــوالت ،ابزارهــا و اســتانداردهای شــرکت اوراکل بــه عنــوان یکــی
از مطــرح تریــن شــرکتهای فعــال در حــوزه راهکارهــای ســازمانی ( )Business Solutions

بــراي توســعه و اســتقرار سيســتم هــا اســتفاده شــود .بکارگیــری ایــن معمــاري ،محصــوالت،
ابزارهــا و اســتانداردها باعــث گردیــده تــا شــاخص هایــی نظیــر اطمینــان ،امنیــت  ،دســترس
پذیــری  ،توزیــع پذیــری ،توســعه پذیــری و قابلیــت نگهــداری بــه عنــوان شــاخص هــای حســاس
و مهــم سیســتم های ســازمان هــای بــزرگ ،جــزء الینفــک ایــن معمــاری در شــرکت فــوالد
مبارکــه باشــد.
در ادامــه بــه منظــور روشــن شــدن ابعــاد فنــی و اجرایــی زیرســاخت IS-Suite Fusion Edition
کــه در شــرکت فــوالد مبارکــه عملیاتــی شــده اســت ،خالصــه ای از شــاخص های فنــی این زیرســاخت
ارائــه مــی گــردد :
* اســتفاده از تکنولــوژی مجــازی ســازی در ســطوح ســرورها و کالینــت هــای محیــط توســعه بــه
منظــور افزایــش امنیــت ،دســترس پذیــری ،توســعه پذیری و ...
* بکارگیــری  Oracle Enterprise Linux 6.5بــه عنــوان سیســتم عامــل پایــدار ،قدرتمنــد
و ســازگار بــا محصــوالت اوراکل در کلیــه ســرورها
* اســتفاده از راهــکار مدیریــت متمرکــز نســخ برنامــه  Source Controlبــه منظــور اعمــال
سیاســتهای امنیتــی و پشــتیبانی متمرکــز
* اســتفاده از معمــاری و قابلیتهــای Oracle Database Enterprise Edition 11gبــه
منظــور افزایــش کارایــی و دســترس پذیــری
* نگهــداری و مدیریــت داده هــای غیرســاخت یافتــه (مســتندات الصاقــی) بیــرون از پایــگاه داده
( )NFSو بصــورت کامــا یکپارچــه بــا پایــگاه داده
* پیــاده ســازی بســتر متمرکز توســعه و اســتقرار سیســتم هــا مبتنــی بــرOracle Fusion Middleware 11g
مطابــق بــا آخریــن اســتانداردهای  Enterprise Architectureاوراکل بــه منظــور دســتیابی به حداکثر
کارایــی و دســترس پذیــری در الیــه وب و ســرورهای برنامــه کاربــردی
* ترکیــب و یکپارچــه ســازیابزارهای  Oracle Forms&Reports 11gبرای توســعه سیســتم های
مبتنــی بــر وب و  Oracle JDeveloper ADF 11gبــرای توســعه سیســتم هــای تحت وب
* یکپارچــه ســازی گــزارش ســاز تحلیلــی  Oracle Discoverer 11gبــا IS-Suiteبــه
منظــور افزایــش امکانــات گزارشــگیری تحلیلــی و مدیریتــی
* اســتفاده از  Oracle Service Bus 11gبــه عنــوان زیرســاخت یکپارچگــی بــا ســایر
سیســتم هــای جانبــی براســاس معمــاری ســرویس گــرا
* اســتفاده از  Oracle Service Bus 11gبــه عنــوان زیرســاخت یکپارچگــی بــا سیســتم هــای

اتوماســیون صنعتــی بــر اســاس معمــاری ســرویس گــرا
* 00..توســعه ..ابــزار تبــادل اطالعــات  FT-Plusبــه منظــور فراهــم نمــودن یــک زیرســاخت
مطمئــن بــرای تبــادل داده بیــن سیســتم  MISقدیــم و IS-Suite
*اســتفاده از Oracle BPM Suite 11gبــه منظــور توســعه سیســتم هــای فرآینــد محــور و
کارتابلــی
* پیــاده ســازی معمــاری کالســتر  Active/Activeدر الیــه پایــگاه داده ()Oracle RAC
بصــورت پایلــوت آمــاده بــکار
* مدیریــت و مانیتورینــگ یکپارچــه محیــط هــای مختلــف مبتنــی بــر محصــوالت اوراکل بــا
اســتفاده از Oracle Enterprise Manager 12c
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گزارش ویژه

راه اندازی سیستمهای نوین فوالدسازی و ریخته گری مداوم از نگاه همکاران شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون ( ایریسا)

محمد طاهري
مدير عامل شرکت ايريسا
خوشــبختانه در ادامــه اســتقرار سيســتم هــاي جديــد
( )EISشــرکت فوالدمبارکــه بــه ياري خداوند سيســتم
مديريــت توليــد فوالدســازي و سيســتمهاي وابســته
بــه آن کــه از حساســيت خاصــي در توليــد فوالدمبارکــه
برخــوردار مــي باشــد با موفقيــت جايگزين سيســتم هاي
درحــال کار قبلــي گرديــد کــه اين امــر نتيجه پشــتيباني
مديريــت محتــرم شــرکت فوالدمبارکــه و عــزم و اراده،
همــت و تــاش ،برنامــه ريــزي و مديريــت قــوي تيــم
پــروژه از فوالدمبارکــه و ايريســا و کاربــران مربوطه بوده
و راه را بــراي اســتقرار موفقيــت آميــز سيســتم هــاي
باقيمانــده و نهايــي کــردن اســتقرار سيســتم جديــد
 EISبــه عنــوان يکــي از بزرگتريــن سيســتم هــاي از
نــوع خــود در فوالدمبارکــه در آينــده نزديــک فراهــم
مــي نمايــد.

ایرج فخری نجف آبادی
نماینده مدیرعامل در طرح ارتقاء سیستم های
اطالعاتی فوالد مبارکه
بیــان فعالیــت هــای انجــام شــده تا رســیدن به اســتقرار
و  Cut Overسیســتم مدیریــت تولیــد فــوالد ســازی
در شــرکت فــوالد مبارکــه بــه همــراه  9زیــر سیســتم
مرتبــط را واقعـاً نمــی تــوان در یــک متــن کوتــاه حــق
مطلــب را اداء نمــود.
اســتقرار سیســتم مدیریــت تولیــد فــوالد ســازی بــه
همــراه  9زیــر سیســتم مرتبــط در یــک ســایت بــه
عظمــت شــرکت فــوالد مبارکــه و  Cut Overکــردن
سیســتم  MISکــه بیــش از  24ســال از شــروع آن
مــی گــذرد و در ایــن مــدت مرتــب بــر اســاس نیــاز
کاربــران و توســعه هــای انجــام شــده  ،توســعه یافتــه و
در ســازمان نهادینــه شــده اســت و بــا آن ارتباطــات
پیچیــده و لحظــه ای بــا سیســتم هــای ســطح 2
اتوماســیون صنعتــی و وجــود آن همــه اطالعــات که در
لحظــه در حــال تغییــر مــی باشــد و آن برنامــه ریــزی
تولیــد پیچیــده و انتقــال اطالعــات مربــوط بــه ایــن
ســایت بــا عظمــت در لحظــه  Cut- Overو حفــظ
ارتبــاط بــا ســایر واحــد هــای تولیــدی بــدون هیچگونه
وقفــه در تولیــد چیــزی شــبیه بــه یــک رویا می باشــد.
امــا نشــان داده شــد که بــا تخصــص ،تجربه و تــاش از
یــک طــرف و خواســت و حمایــت مدیریــت و کارکنــان
از طــرف دیگــر همــراه بــا تصمیمــات صحیــح و بموقــع
و اعتمــاد مدیریــت بــه تــوان کارشناســی داخلــی ،ایــن
رویــا بــه واقعیــت تبدیــل شــد.
ارتقــاء انجــام شــده بــه معنــای واقعــی یک بومی ســازی
تمــام عیــار مــی باشــد و یــک موفقیتی شــد کنار ســایر
موفقیتهــای دیگــر در شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان
و شــرکت ایریســا ،امیدواریــم ایــن خواســتن هــا و
موفقیــت هــا همچنــان مســتمر باشــد .اعتمــاد بــه توان
داخلــی الزمــه پیشــرفت و خودکفائــی اســت.

حیدرمسیبی
مدير طرح ارتقاء سیستم های اطالعاتی فوالد مبارکه
شــرکت فــوالد مبارکــه بــه عنــوان یک ســازمان پیشــرو
و یادگیرنــده ،همــواره بــر ضــرورت و اهمیــت فنــاوری
اطالعــات واقــف بــوده و لــذا بخش عمــده ای از مســاعی
خــود را بــه کســب مزایــای فنــاوری اطالعــات معطــوف
داشــته اســت .تعریــف و ســازماندهی پــروژه بــزرگ “
طــرح ارتقــاء زیــر ســاخت تکنولــوژی و سیســتم هــای
اطالعاتــی جامــع و یکپارچــه “ در مهرمــاه  1390کــه
بزرگتریــن پــروژه توســعه سیســتم هــای اطالعاتــی در
کشــور محســوب مــی شــود ،یکــی از مصادیــق بــارز
تــاش هــای یــاد شــده مــی باشــد کــه بــه منظــور
بــرآورده نمــودن اهــداف زیــر شــروع شــد :
* برآورده نمودن نيازهاي جديد کاربران
* بــروزآوری تکنولــوژي زيــر ســاخت سيســتمها بــه
دليــل محدوديتهــاي فنــي و غيــر فنــي
* بکارگيــري فناوريهــاي نويــن اطالعاتــي و اســتفاده
از مزايــاي آنهــا
* پاسخگوئي به ظرفيت توسعه کمي شرکت
* ايجــاد بســتر مناســب و بــروز بــراي اجــراي بهينــه
فرايندهــاي کســب و کار
* حمايــت از سياســت هــاي بومــي ســازي بــه منظــور
رســیدن بــه اهــداف فــوق اهــم اقدامــات پيــش نيــازي
ذیــل انجــام شــده اســت:
* توسعه شبکه جامع Campus-Lan
* طراحــي ،تامیــن تجهیــزات و عملیاتــی نمــودن مرکز
داده
* آمــاده ســازي زيــر ســاخت نــرم افــزاري طراحــي
و توســعه سيســتم هــاي اطالعاتــي بــر مبنــاي
محصــوالت ،تکنولــوژي و اســتانداردهاي  Oracleبــا
زيــر ســاخت Is-Suite
* طراحــی و بازنگــری فرایندهــای شــرکت بــا توجــه به
شــرایط جدیــد و تدويــن معمــاري فرايندهاي کســب و
کار بــا کمــک شــرکت  Mobiusبــا محوریــت واحــد
تضمیــن کیفیت و شــرکت ایریســا

* مطالعه اجمالی وضع موجود با مدل PIECES
* مطالعــه و بررســی وضــع موجود و مطلوب سیســتم های
حــوزه مالی
* مطالعــه گزینــه هــای مختلــف در خصــوص راه
کارهــای توســعه سیســتم هــا
* مطالعــه و امــکان ســنجی جهــت اســتفاده از
شــرکتهای خارجــی ماننــد SAP ، AIS ، ISO
 Sistemiو Deloitte
* تدوین متدولوژی و استانداردهای توسعه سیستمها
دســتاوردهاي طــرح ارتقــاء سیســتمهای اطالعاتــی بــه
شــرح ذیــل مــی باشــد:
* ایجــاد مرکــز داده ( )Data-Centerبــا قابليــت هاي
توســعه پذيــري و ظرفيــت باال
* جايگزينــي کامپيوترهــاي ميزبــان و ســرويس دهنــده
( )Serverجديــد و بــروز ،بــه جــاي کامپيوترهــاي بزرگ
( )Main-frameو رفــع وابســتگي هــاي مربوطــه
* افزايــش تــوان پردازشــي فرآيندهــاي سيســتمي بــا
ســرعت بــاال
* بکارگيــري سيســتم هــاي نويــن مبتني بــر فناورهاي
روز
* ايجــاد يکپارچگــي کامــل بيــن تمامي سيســتم هاي
سازمان
* کاهش هزينه هاي نگهداري سيستم ها
* ايجــاد محيــط هــاي عملياتــي کاربــر پســند بــا
قابليــت هــاي ويــژه
* تدوین فرآيندهاي بهينه کسب و کار
* ســهولت در توســعه سيســتم هــا ،متناســب بــا
نيازهــاي ســازمان
منابــع دانشــي طــرح ارتقــاء سیســتمهای اطالعاتــی
عبارتنــد از:
* بهره مندي از تجارب شرکت ايلوا
* بهــره گيــري از الگوهــاي  SAP.ERPبعنــوان يکــي
از تجــارب برتــرAIS ، Engica ، ISO Sistemi ،
* بکارگيــري تجــارب حاصلــه از اســتقرار و نگهــداري
سيســتم هــاي Oracle.E.Bussines.Suite
* تجــارب حاصله از اســتقرار سيســتم هــا در ســازمان هاي
مختلف
* استفاده از مشاوران تخصصي
* بکارگيــري زيــر ســاخت  Is-Suiteبــه عنــوان طرح
برگزيــده و منتخب جشــنواره بیــن المللــی خوارزمي
* بهــره گيــري از اســتانداردهاي مديريــت پــروژه
PMBOK

ابوالقاسمجابری
مدیر اجرایی طرح ارتقاء سیستم های اطالعاتی شرکت
فوالدمبارکه
اجــرای طــرح بــزرگ و ملــی ارتقــاء سیســتم هــای
اطالعاتــی یکپارچــه شــرکت فــوالد مبارکــه بــرگ زریــن
دیگــری بــر توانمنــدی ،خودبــاوری و تعالــی این مجموعه
عظیــم صنعتــی و شــرکت ایریســا محســوب مــی شــود.
در کنــار دســت آوردهــای مهــم تکنولوژیکــی و اقتصادی،
ایــن طــرح بــزرگ تجــارب و درس آموختــه هــای فــراوان
و ارزشــمندی بــرای تمامــی عوامــل اجرایــی بــه همــراه
داشــت و بــه منزلــه یکــی از دارایــی هــا مهــم دو شــرکت
تلقی میشــود.
آنچــه ایــن موفقیــت بــزرگ را رقــم زد ،بــدون تردیــد
حضــور و نقــش کاربــران زبــده و مصمــم در تمامــی
حــوزه هــای کارکــردی  ،کارشناســان بــا دانــش روزآمد
فنــاوری اطالعــات  ،حمایــت مدیریــت فهیــم و آگاه
در تمامــی بخــش هــا و بهــره منــدی از زیــر ســاخت
مطمئــن و فنــاوری هــای نویــن اطالعاتــی بــود و
ایــن مهــم در حالــی حــادث شــد کــه سیســتم هــای
موجــود در طــی ســالیان متمــادی در تمامــی ارکان و
گســتره شــرکت فــوالد مبارکــه نهادینــه شــده بــود و
لــذا سیســتم هــای قدیمــی بــا حجــم عظیــم اطالعات
وابســته  ،مهمتریــن چالــش پــروژه محســوب می شــد.
نظــری سیســتماتیک بــر هریــک از سیســتم هــای
کاربــردی اســتقرار یافتــه و در حــال اســتقرار ،حاکــی
از آن اســت کــه هریــک از آنهــا حائــز ویژگــی هــا و
حساســیت هــای خــاص خــود در عرصــه کســب و کار
شــرکت فــوالد مبارکــه مــی باشــند ،تــا جائیکــه تمایــز
در اهمیــت و نقــش آنهــا دشــوار مــی نمایــد.
اســتقرار عملیاتــی موفقیــت آمیز و تدریجی سیســتم ها
در حــوزه هــای مدیریــت ســرمایه هــای انســانی ،تامین،
مدیریــت منابــع مالــی و ســرمایه گذاریهــا ،بازاریابــی و
مدیریــت مشــتری  ،اســتراتژی و تحــول ســازمانی ،روابط
عمومــی و مســئولیت هــای اجتماعــی ،آهــن ســازی و
بخــش هایــی از خدمــات فنی و پشــتیبانی باعــث گردید
کــه زمینه بــرای اســتقرار هریک از سیســتم هــا هموارتر
و اعتمــاد ســازمان بــه سیســتم هــای نویــن فزونــی یابــد
تــا جاییکه امروزه شــاهد اســتقرار عملیاتی سیســتمها در
حــوزه تحقــق محصــول و برنامــه ریــزی و کنتــرل حمل
محصوالت هســتیم.
بــدون تردیــد مدیریــت اطالعــات بــه عنــوان یــک
ســرمایه بــا ارزش در عصــر اطالعــات و ارتباطــات
موجبــات فزونــی ارزش اقتصــادی ،تجــاری و تعالــی
شــرکت فــوالد مبارکــه را بــه همــراه داشــته و موجــب
مباهــات ایــن دو ســازمان دانشــی مــی باشــد.
مهدی سیروس
معاون طرح ارتقاء سیستم های اطالعاتی فوالد مبارکه

سیستم های یکپارچه سازمانی
( ،) Enterprise Information Systems-EIS
کــه در قالــب طــرح ارتقــا در شــرکت فــوالد مبارکــه
در حــال اجــرا و جایگزینــی بــا سیســتم هــای MIS
موجــود مــی باشــد ،از دو جنبــه اصلــی متدولــوژی و
معمــاری تکنولــوژی حائــز اهمیــت مــی باشــد.
گســتردگی و وســعت طــرح ارتقــا ،تنــوع نیازمندیهــای
کاربــران و وجــود یــک سیســتم عملیاتــی فعــال در
فــوالد مبارکــه ،مهمتریــن پارامترهایــی اســت کــه لزوم
وجــود یــک متدولــوژی جامــع و همــه جانبــه بــرای
اجــرای پــروژه را بیــش از پیــش نمایــان مــی ســازد.
بــا توجــه بــه شــرایط ویــژه شــرکت فــوالد مبارکــه،
متدولــوژی و اســتانداردهای مــورد اســتفاده در توســعه
و اســتقرار سیســتم هــای طــرح ارتقــای فــوالد مبارکــه
بصــورت کامــا بومی و بــا بهــره گیــری از متدولوژیهای
مطــرح جهانــی نظیــر  Oracle Methodو معمــاری
ســازمانی (  ) EAتدویــن و مبنــای برنامــه ریــزی و
اجــرا قــرار گرفــت.
از نظــر معمــاری و زیرســاخت هــای نــرم افــزاری و
تکنولــوژی نیــز ایــن سیســتم هــا ،بر بســتر زیرســاخت
 IRISA IS-Suite Fusionقــرار دارد کــه ايــده
اصلــي آن از معمــاری فنــی  ERPشــرکت اوراکل
گرفتــه شــده و در آن از مجموعــه محصــوالت ویرایــش
*  ۱۱شــرکت اوراکل ( )Fusion Development
اســتفاده گردیــده اســت بکارگیــری ایــن معمــاري،
محصــوالت ،ابزارهــا و اســتانداردها باعــث گردیــده تــا
شــاخص هایی نظیــر اطمینــان ،امنیت ،دســترس پذیری،
توزیــع پذیــری ،توســعه پذیــری و قابلیــت نگهـداری بــه
عن ـوان شــاخص هــای حســاس و مهــم سیســتم هــای
ســازمان هــای بــزرگ ،جــزء الینفــک ایــن معمــاری در
فــوالد مبارکــه باشــد.

حسین جاللی پور
مسئول سيستم زیرساخت تکنولوژی
یکــی از بخــش هــای مهــم  IS-Suiteبخــش
زیرســاخت آن مــی باشــد کــه بعنــوان زیربنــای اصلــی
محصــول عمــل کــرده و کلیــه سیســتم هــا روی آن
توســعه پیــدا مــی کننــد .ایــن زیرســاخت شــامل
مجموعــه محصــوالت شــرکت اوراکل مــی باشــد که در
الیــه هــای مختلــف سیســتم عامــل ،پایــگاه داده ،میان
افــزار ،برنامــه هــا و کتابخانــه هــا و در نهایــت کالینــت
کاربــران نهایــی ،نصــب و پیکربنــدی شــده و در حــال
بهــره بــرداری مــی باشــد .در حــال حاضــر طیــف
وســیعی از کاربــران داخــل ســازمانی و بیرون ســازمانی
و از طریــق تکنولــوژی هــا و روش هــای مختلــف در
حــال اســتفاده از سیســتم مــی باشــند و همینطــور
بصــورت همزمــان یکپارچگــی هــای مختلفــی در الیــه
فراینــد و داده بیــن  IS-Suiteو سیســتم هــای جانبی
مختلــف برقــرار گردیــده اســت.

غالمرضافرهنگ
مسئول سيستم مديريت توليد فوالدسازی
در شــرکت فــوالد مباركــه  ،سيســتمهاي اطالعاتــي
جــزء الينفــك نواحــي توليــدي محســوب مــي شــوند
و توليــد بــدون وجــود آنهــا ،امــكان پذيرنيســت وارتقــاء
سيســتمهاي اطالعاتــي نيــز در هميــن راســتا بــوده
اســت .از جملــه تفاوتهــاي اساســي سيســتم توليــد و
نيــز نحــوه جايگزينــي سيســتم نويــن با سيســتم قبلي
و نيزكارخانــه هــاي مشــابه ،مــي تــوان بــه مــوارد زيــر
اشــاره كــرد:
* پويــا بــودن سيســتم مدیریــت توليــد دربخــش
فرايندهــا و نيــز ارتبــاط بســيار قــوي بــا اتوماســيون
صنعتــي
* انتقــال اطالعــات ازسيســتم قديــم بــه سیســتم
جديــد كــه آمــاده ســازي آن بيــش ازيكســال بطــول
انجاميــده اســت
* جايگزيني سيستم نوين بدون توقف توليد
جايگزينــي موفقیــت آميــز سيســتم نويــن بــا سيســتم
قديــم ،حاكــي از برنامــه ريــزي دقيــق و طراحــي
مناســب اين سيســتم و همــت باالي دســت انــدركاران
آن مــي باشــد.

حمید رضا اسماعیلی
مسئول سیستم های برنامه ریزی و کنترل تولید
فوالدسازی
در مرحلــه اول راه انــدازی سیســتم هــای تولیــد در
ناحیــه فوالدســازی ،بخــش هــای برنامه ریزی دســتی-
اتوماتیــک ،اجــرای برنامــه عملیاتــی و مدیریــت انبــار
تختــال از سیســتم برنامــه ریزی تولیــد فوالدســازی در
کنار ســایر سیســتم هــای مرتبــط ،عملیاتــی گردیدند.
در پــروژه طــرح توســعه ،فرآیندهــای برنامــه ریــزی
سیســتم ( MISبرنامــه ریــزی دســتی) ارتقــاء یافتــه
و بخشــی از فانکــش هــای برنامــه ریــزی اتوماتیــک بــه
آن اضافــه شــده اســت.
از مشــخصات بــارز سیســتم جدیــد مــی تــوان بــه
مــوارد زیــر اشــاره نمــود:
 .1پویــا نمــودن پارامترهــای ورودی و امــکان تنظیــم
آن توســط کاربــر
 .2ســاختن ســناریوهای متفــاوت برنامــه ریــزی و
مقایســه نتایــج آن هــا
 .3امــکان بــه روز رســانی ســریع برنامــه هــای ســاخته
شــده در زمــان هــای مــورد نیــاز
 .4کاهــش فعالیــت هــای ســاخت و اجــرای برنامــه
روزانــه در مقایســه بــا سیســتم MIS
از مــواردی کــه باعــث اهمیــت سیســتم برنامــه ریــزی
عملیاتــی فوالدســازی مــی شــود ،عبارتنــد از:
 .1نیــاز مبــرم سیســتم مدیریــت تولیــد فوالدســازی و
سیســتم هماهنــگ کننــده تولیــد ( )PCSبــه برنامــه
تولیــد ایجــاد شــده توســط ایــن سیســتم
 .2مديريت بهينه ی جريان مواد
 .3مديريت بهينه ي جریان سفارش
 .4كمينه كردن تولید خارج از سفارش
 .5مديريت بهينه ی محصوالت منحرف شده
همکارانــی کــه در ایــن امــر مهــم مشــارکت شــایان
توجــه داشــته انــد عبارتنــد از  :خانــم هــا  :شــکوه باللی
هرنــدی و نســرین یارعلــی و آقایــان  :صفــر یارعلــی،
پژمــان تقــی پــور و امیــد محبــی

مسعود دهقان
کارشناس سیستم مدیریت تولید فوالد سازی
در شــرایطی کــه شــرکتهای مطــرح خارجــی حاضــر
نبودنــد محصــوالت خــود را بــه مــا عرضــه نماینــد،
و شــرکتهای درجــه چنــدم نیــز تنهــا پکیــج هــای
بــدون ســورس بــا قیمتهــای نجومــی بــه مــا پیشــنهاد
میکردنــد ،در ســایه اعتمــاد ،همــت ،جــد و جهــد و
کار طاقــت فرســای مدیــران ،کارشناســان و کارکنــان
شــرکت هــای فــوالد مبارکــه و ایریســا ،کار بزرگــی بــه
ســر انجــام رســید .کاری تمامــا ایرانــی بــدون نیــاز بــه
متخصصیــن خارجــی کــه بــرای پوشــش دادن نیازهای
اطالعاتــی فــوالد مبارکــه انجــام شــد .معتقدیــم بــا
اســتمرار حمایتهــا و تــاش همگانــی جهــت رفــع
کاســتی هــا ،ایــن کار مهــم مــی توانــد بــه عنوان ســند
افتخــاری در کارنامــه صنعــت نــرم افــزاری کشــور ثبت
گــردد.

امین گوهرآرا
مدیر پروژه سیستمهای برنامه ریزی تولید پیشرفته
()IPSO
الزمــه جایگزینــی سیســتم مدیریت تولید فوالدســازی
همراهــی دیگــر سیســتمهای وابســته کــه بطــور
مســتقیم و یــا غیــر مســتقیم دهنــده اطالعــات بودنــد
نیــز در دســتور کار قــرار گرفــت .از مجموعــه پــروژه
 IPSOچندیــن سیســتم و مــاژول بــه شــرح ذیــل
جایگزیــن سیســتمهای  MISشــدند:
 -1سیستم برنامه ریزی تولید فوالد سازی
 -2سیستم برنامه ریزی کالن
 -3سیستم برنامه ریزی بلند و میان مدت
محمد حسین گیوه چی
مسئول سيستم تخصیص اتوماتیک و نیاز خالص
سفارش
مــاژول هــای  ASSIGNMENT،NDCو مدیریــت
سفارشــات از پــروژه برنامــه ریــزی تولیــد پیشــرفته،

همزمــان بــا راه انــدازی سیســتم هــای ناحیــه
فوالدســازی ،مــورد بهــره بــرداری قرارگرفــت .درایــن
مــاژول ،ضمــن محاســبه نیــاز خالــص سفارشــات بــه
تختــال ،عملیــات تخصیــص نــوع تختــال بــه ســفارش
انجــام مــی گــردد .در ایــن مــدل کــه بــه صــورت
اتوماتیــک هــر شــب(و بنــا بــه درخواســت کاربــر
در طــول روز) اجــرا مــی شــود ،کلیــه مالحظــات
سفارشــات و تختــال هــا شــامل اولویــت سفارشــات،
تاریــخ تحویــل سفارشــات ،اولویــت خطــوط پاییــن
دســتی(برنامه ظرفیــت روز بــه روز) ،گریدهــای
جانشــین ،موقعیــت فعلــی تختــال Hot Charge ،و...
در نظــر گرفتــه شــده و بــا در نظرگیــری کلیــه اهــداف
و ضریــب اهمیــت هرکــدام ،بهتریــن تخصیــص نــوع
تختــال انجــام مــی شــود .پــس از تخصیــص ،باقیمانده
نیــاز ســفارش بــه تختــال محاســبه مــی شــود کــه در
حقیقــت میــزان نیــاز بــه ذوب هــر ســفارش می باشــد.
در مــاژول مدیریــت سفارشــات  ،ضمــن اطــاع از
وضعیــت تولیــد و حمــل ســفارش ،کاربــر ابزارهایــی
جهــت بســتن ،اولویــت دهــی و تعلیــق ســفارش در
اختیــار دارد کــه بنــا بــر نیــاز ســفارش از ایــن ابزارهــا
اســتفاده مــی شــود.
مــاژول هــای فــوق در گــروه برنامــه ریــزی تولیــد
شــرکت ایریســا بــا همــکاری تیــم زیــر طراحــی و پیاده
ســازی گردیــده اســت:
آقای مهدی ایران پور :طراح مدل
آقای امیرعلی قائمی :برنامه نویس مدل
آقای محمدقاسم ارجمندخواه :برنامه نویس فرم

علي اکبر طالب پور
مسئول سيستم مديريت توقفات
آمــاده بــه کار بــودن واحدهــاي توليــدي از اهــم
موضوعــات در صنایــع تولیــدی ،مخصوصــا در صنايــع
ســنگين و مــادر مــي باشــند.
سيســتم توقفــات جديــد بــر اســاس ســاختار درختــي
موقعيــت هــا و تجهيــزات بــا كدينــگ توقفــات جامــع،
وظيفــه مديريــت و جمــع آوري اطالعــات توقــف را در
تمامــي نقــاط و واحدهــاي توليــدي بــه عهــده دارد.
در ايــن سيســتم اطالعات توقفــات تجهيــزات و واحدها
كــه بصورت دســتي يــا از طريــق كامپيوتر هــاي فرآيند
دريافــت مــي شــود ،ثبت مــي گــردد و همچنين مدت
زمــان توقــف محاســبه مي شــود.
بــا كمــك گزارشــهاي متنوعــي كــه ازايــن سيســتم
گرفتــه مــي شــود ،مــي تــوان تجـــزيه و تحليــل آماري
بــر روي توقـــف و يــا خرابيهــا داشــت و مشــخص كــرد
كــه چــه تجهيــزي باعــث توقــف توليــد شــده و در واقع
توقــف آن از چــه نــوع مــي باشــد و در كل ،اطالعاتــي
از عملكــرد نواحــي و تجهيــزات مختلــف مــي تــوان
داشــت كــه جهــت تصميــم گيــري و انجــام اقدامــات
اصالحــي مناســب مــي باشــد.

معصومه زارعي
مسئول سيستم مديريت آزمايشگاه ها
همزمــان بــا راه انــدازی سیســتم مدیریــت فوالدســازی،
سیســتم مدیریــت آزمایشــگاه در فوالدســازی بــه طــور
موفقیــت آمیــز و روان کار خــود را آغــاز کــرد .بــا توجــه
بــه اجــرای تســت هــای متنوعــی کــه بــر روی عملکــرد
سیســتم اجــرا شــده بــود ،ایــن سیســتم بــدون مشــکل
عملیاتــی گردیــد .ایــن سیســتم دارای عملکردهــای انواع
آنالیــز ذوب ،ســرباره ،تختــال و ارتبــاط بــا دســتگاه هــای
آنالیــز کوانتومتــری از طریــق  level2مــی باشــد.
گزارشــات لحظــه بــه لحظــه از ذوب تــا ریختــه گــری،
انجــام محاســبات الزم و مقایســه نتایــج بــه دســت آمــده
با اســتاندارد هــای بین المللــی و پارامترهای درخواســتی
مشــتری از دیگــر قابلیــت هــای سیســتم مدیریــت
آزمایشــگاه فوالدســازی مــی باشــد.
در پیــاده ســازی ایــن سیســتم تــاش شــده اســت کاربر
بــه راحتــی بــا سیســتم کار کنــد .ایــن سیســتم از زمان
راه انــدازی تاکنــون بــه صــورت  24ســاعته کاربــران را
پشــتیبانی مــی نماید.
سعید احمدی
مسئول سیستم ثبت سفارش و فروش

سیســتم ثبــت ســفارش و فــروش راه انــدازی شــده در
فــوالد مبارکــه مشــتمل بــر دو مــاژول اصلــی فــروش
محصــوالت فرعــی و فــروش محصــوالت فــوالدی
(اصلــی) مــی باشــد.
مــاژول فــروش و حمــل محصــوالت فرعــی کــه از
ابتــدای خــرداد مــاه  1393بصــورت عملیاتــی مســتقر
شــده اســت ،وظیفــه فــروش و حمــل محصوالتــی
ماننــد مــازاد ،ضایعــات و محصــوالت فرعــی را بــر
عهــده دارد .فرآینــد فــروش ایــن گونــه کاالهــا قبــا
بــه طــور دســتی انجــام مــی گردیــد و در حــال حاضــر
بــه طــور مکانیــزه و بــا قابلیــت هــای ویــژه ای ماننــد
کنتــرل عملیــات مالــی در زمــان حمــل ،آزادســازی و
تعلیــق ســفارش متناســب بــا تشــخیص و نیــاز کاربران
و اصالحیــه قیمــت بــر اســاس تاریــخ و تنــاژ مــورد نظر
کاربــران انجــام مــی شــود.
مــاژول ثبــت ســفارش و فــروش محصــوالت اصلــی،
وظیفــه ثبــت ســفارش و فــروش تمامــی محصــوالت
اصلــی در بازارهــای داخلــی و صــادرات را بــر عهــده
دارد .بــه منظــور اســتقرار ایــن مــاژول ،بخــش اصلــی
“اطالعــات فنــی پذیــرش ســفارش ( ”)SPMبــه عنوان
پیــش نیــاز مهــم سیســتم یــاد شــده در اولویــت قــرار
گرفــت و عملیاتــی گردیــد.
ســایر کارکردهــای ایــن سیســتم از ابتــدای خــرداد ماه
 1394اســتقرار عملیاتــی یافــت از مهمتریــن قابلیــت
هــا و مزایــای سیســتم نویــن ثبــت ســفارش و فــروش
در مقایســه بــا سیســتم موجــود مــی تــوان بــه امــکان
تفکیــک ســهمیه هــا بــر اســاس مناطــق جغرافیایــی
و دفاتــر فــروش ،پذیــرش لحظــه ای ،امــکان عرضــه
محصــوالت در بــورس و ثبــت ســفارش اتوماتیــک در
بــورس ،حــذف محدودیــت هــای شــرایط اتوماتیــک،
انعطــاف قابــل مالحظــه در تعریــف فرمــول هــای
محاســباتی توســط کاربــر اصلــی و امــکان فــروش
خدمــات اشــاره نمــود.

شاهرخ مجیدی
مسئول سیستم برنامه ریزی و کنترل حمل محصول
ارســال صحيــح و بــه موقــع حجــم عظيــم محصوالت
شــرکت فــوالد مبارکــه از طريــق راه آهــن و جــاده يکي
از مولفــه هــاي بســيار مهمي اســت کــه مدنظــر تمامي
ذينفعــان داخلــي و خارجــي قــراردارد و لــذا عوامــل و
پارامترهــاي مهمــي ماننــد :حجــم و تنــوع محصــوالت
آمــاده حمــل ،تعــداد قابــل توجــه وســائل حمــل مــورد
نيــاز ،تعــداد نقــاط بارگيــري ،توزيــع و تخصيص بــار به
آژانســهاي باربــري ،شــرايط ترافيکــي داخــل و خــارج
از کارخانــه مبيــن حساســيت سيســتم مکانيزه ارســال
محصــوالت مــي باشــد.
سيســتم نويــن برنامــه ريــزي و کنتــرل حمــل
محصــوالت کــه در راســتاي پــروژه عظيــم طــرح ارتقاء
سيســتم هــاي اطالعاتــي طراحــي و ســاخت يافتــه
اســت ،بــا تــاش کاربــران ،راهبــران و تيــم توســعه
سيســتم ،مــورد آزمايــش قــرار گرفــت و همزمــان بــا
اســتقرار سيســتم مديريــت توليــد فــوالد ســازي راه
انــدازي گرديــد .ايــن در حالــي اســت کــه بخــش حمل
محصــوالت فرعــي قبــل از ايــن راه انــدازي شــده بــود.

محمد رضا یداله پور
مسئول سیستمهای برنامه ریزی پیشرفته تولید
(مدیر عامل شرکت تاکبن )
مــاژول برنامــه ریــزی ظرفیــت از مهــم تریــن ماژولهای
برنامــه ریــزی تولیــد پیشــرفته ( )IPSOبــوده کــه
وظیفــه تعییــن بهینــه جریــان مــواد ،بــه منظــور
جلوگیــری از بلوکــه شــدن انبارهــا و یــا توقــف خطوط،
بــا رعایــت محدودیــت هــای برنامــه ریــزی در فــوالد
مبارکــه را بــه عهــده دارد .فراینــد برنامه ریــزی ظرفیت
در فــوالد مبارکــه ،بــه صــورت دســتی انجــام می شــده
اســت کــه بــا توجــه بــه تعــدد خطــوط و حجــم و تنوع
بــاالی تولیــد محصــوالت مختلــف در ایــن کارخانــه،
ایــن کار بســیار زمانبــر و دارای نواقصــی مــی باشــد.
سیســتم برنامــه ریــزی ظرفیــت بــا در نظرگیــری
محدودیــت هــای مــورد نظــر در ایــن فراینــد و امــکان
ســناریو ســازی در زمــان کمــی ،ســعی در ارائــه بهترین
جریــان مــواد بــرای خطــوط مختلــف ،بــه تفکیــک
محصــوالت مختلــف دارد.
ـتم برنامــه ریــزی و تولید فوالد ســازی
در اســتقرار سیسـ ِ
در فــوالد مبارکــه ،نیــاز ایــن سیســتم بــه برنامــه ریــزی
تولیــد محصــوالت مختلــف روی خطــوط ریختــه گری،
ســبب شــد سیســتم برنامــه ریــزی ظرفیــت بــه عنــوان
جایگزیــن سیســتم ماشــین لودینــگ راه انــدازی شــده
و برنامــه تولیــد در ناحیــه فــوالد ســازی را بــا رعایــت
محدودیــت هــای ظرفیــت در نواحــی فوالدســازی و
ـن نــورد گــرم ارائــه کند.
نــورد گــرم و محدودیــت کمپیـ ِ
شــایان ذکــر اســت در حــال حاضــر ایــن سیســتم برای
خطــوط دیگــر ،در مرحلــه تســت توســط کاربــر بــوده تا
در آینــده نزدیــک در چارچــوب بهینــه وظایــف خــود به
بهــره بــرداری برســد.
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مسابقات بسکتبال خیابانی گرامیداشت دهه مبارک فجر

مسابقات والیبال گرامیداشت دهه مبارک فجر

9

اخبار باشگاه

دور ســوم مســابقات والیبــال گرامیداشــت دهــه مبــارک فجــر بــا انجــام پنــج بــازی زیبــا و دیدنــی در
هفتــه چهاردهــم بــه پایــان رســید و بــا قــدم گذاشــتن در هفتــه پانزدهــم ایــن رقابتهــا وارد مرحلــه
نیمــه نهایــی خــود گردیــد  .گفتنــی اســت  4تیــم قدرتمنــد باقیمانــده در هفتــه جــاری بصــورت
ضربــدری بــا یکدیگــر بــه رقابــت مــی پردازنــد .

استانداری اصفهان میزبان جلسه هماهنگی رقابت های آسیایی

حاصل نتایج بدست آمده در هفته گذشته بشرح ذیل میباشد :
نام تیم
نتیجه
نتیجه
نام تیم

مســابقات بســکتبال خیابانــی گرامیداشــت دهــه مبــارک فجــر زیــر نظــر امــور ورزش فوالدمبارکه با
حضــور  80نفــر از بسکتبالیســت هــای نواحــی مختلف شــرکت در قالب  16تیــم در دو گــروه A,B
از تاریــخ  94/9/4در ســالن بــزرگ ورزشــی میعــاد آغــاز گردیــد کــه در نهایــت بلنــد قامتــان تیــم
خدمــات فنــی و پشــتیبانی در رقابــت فینــال در یــک بــازی دیدنــی و زیبــا بــا بــه ثمــر رســاندن 45
گل حریــف خــود تیــم ســاختمان مرکــزی را شکســت داد و بــا ایســتادن بــر ســکوی اول فاتــح این
دوره از رقابتهــا شــد .گفتنــی اســت تیــم هــای بســکتبال ســاختمان مرکــزی و بســیج آهــن ســازی
بترتیــب مقــام هــای دوم و ســوم را از آن خــود کردنــد .

کسب مقام اول تیم فوالدمبارکه در مسابقات کارگری استان

اسید شویی

0

سبا

نورد سرد

2

2

ترابری سنگین

0

فوالد سازی ب

0

2

فوالد سازی الف

2

0

کارگاه غلطک نورد سرد

2

سبا

شهید خرازی آهن سازی

حمل و نقل

0

جدول زمانبندی مسابقات والیبال گرامیداشت دهه مبارک فجر در هفته پانزدهم ( پایانی ) :
نام تیم ها

گروه

روز

بازنده ( شهید خرازی  -نورد سرد )
و بازنده ( اتوماسیون ابزار دقیق  -اسید شویی )

رده بندی

شنبه

برنده ( شهید خرازی  -نورد سرد ) و برنده
( اتوماسیون ابزار دقیق  -اسید شویی )

فینال

تاریخ

ساعت

11/15 94/11/17

چهارشنبه 11/15 94/11/21

موفقیت همکاران و فرزندان کارکنان در میادین مختلف ورزشی

مســابقات دو میدانــی کارگــری اســتان اصفهــان در بخــش بزرگســاالن بــا شــرکت  5تیــم مدعــی
قهرمانــی ( تیــم هــای فوالدمبارکــه ،ذوب آهــن ،هســا ،لولــه ســازی ،ســپاهان و ریلــی) در بــاغ فدک
اصفهــان برگــزار گردیــد کــه دونــده هــای تیــم قدرتمنــد فوالدمبارکــه توانســتند مقــام اول ایــن
رقابتهــا را ازآن خــود کننــد و پرچــم پــر افتخــار فوالدمبارکــه را در مســابقات دو میدانــی کارگــری
اســتان اصفهــان بــه احتــزاز در آورنــد.
شــایان ذکــر اســت تیــم دو میدانــی فوالدمبارکــه در رقابتهــای دوی صحرانــوردی انتخابــی کارگران
اســتان اصفهــان نیــز توانســت بر ســکوی اول بایســتد .
اعضای تیم دو میدانی فوالدمبارکه آقایان
 .1یاسر حسن پور
 .8سعید نصر اصفهانی
 .2علی محمدی
 .9اسماعیل مانیان
 .3محسن رضایی
 .10حمید فیاض بخش
 .4عباس باقری
 .11مهدی علیمرادی ( پزشکیار )
 .5محسن کمالی
 .12سعید رضوی ( مربی )
 .6محمد علی ستار
 .13افشین شهری ( سرپرست )
 .7فیض اهلل طاهری

اسماعیل گرامی فرد

مهدیس کوهی

مهدیه احمدپور

امیر عباس بابایی

علی فرهمند

محدثه رمضانی

محمد طاها حق پناه

مائده ایرانپور

مسابقات فوتسال گرامیداشت دهه مبارک فجر

مســابقات فوتســال گرامیداشــت دهــه مبــارک فجــر در رده آزاد بــا انجــام  110رویارویــی زیبــا و
دیدنــی  ،مرحلــه اول خــود را بــه پایــان رســانید و از هفتــه جــاری بــا  16تیــم قدرتمنــد باقیمانــده
وارد مرحلــه دوم میشــود  .گفتنــی اســت ایــن رقابتهــا در دور جدیــد بصــورت تــک حذفــی برگــزار
میگــردد  .حاصــل تــاش تیمهــای فوتســال نواحــی مختلــف در هفته گذشــته بشــرح ذیل میباشــد

نام تيم

نتيجه

نتيجه

نام تيم

سبا الف

4

5

انتظامات

رستوران

0

2

خدمات فنی پشتیبانی

ریخته گری

1

2

سبا ب

بهسازان

3

7

شهید خرازی

خرید

3

5

حمل و نقل ب

اسیدشویی 2

0

8

آتش نشانی

حمل و نقل الف

4

3

فوالدسازی الف

مرکز بهداشت

4

3

کنترل مواد الف

ایریسا

4

5

نورد سرد الف

جدول زمانبندی مسابقات فوتسال گرامیداشت دهه مبارک فجر بشرح ذیل میباشد .

بازی
25
26

رده سنی

پیشکسوتان

تیمها

بازاریابی فروش  -حمل و نقل

روز

تاریخ

ساعت

دوشنبه

11/30 94/11/12

برنده ( تعمیرات مرکزی  -تعمیرات مرکزی
دوشنبه
پیشکسوتان
نورد سرد )  -واحد 28

12/15 94/11/12

چهارشنبه 94/11/14

11

111

آزاد

آتش نشانی  -شهید خرازی

112

آزاد

مرکز بهداشت  -نورد سرد الف

چهارشنبه 11/40 94/11/14

113

آزاد

حمل و نقل الف  -سبا ب

چهارشنبه 12/30 94/11/14

114

آزاد

انتظامات  -خدمات فنی و پشتیبانی

چهارشنبه 13/15 94/11/14

115

آزاد

برنده بازی  - 111برنده بازی 112

شنبه

11/30 94/11/17

116

آزاد

برنده بازی  - 113برنده بازی 114

شنبه

12/15 94/11/17

محسن رجبی

مهسا رجبی

محمد حسن رضایی

مهرانا سلیمانی پور

* همــکار گرامــی آقــای اســماعیل گرامــی فــرد شــاغل در واحــد کنتــرل مــواد موفــق بــه دریافــت
گواهینامــه درجــه دو نجــات غریــق از فدراســیون نجــات غریــق جمهــوری اســامی ایــران شــد .
* خانــم مهدیــس کوهــی فرزنــد آقــای علــی کوهــی شــاغل در واحــد مخابــرات در مســابقات آمادگی
جســمانی شهرســتان اصفهان مقــام دوم را بدســت آورد .
* خانــم مهدیــه احمدپــور فرزنــد آقــای امیــر احمدپــور شــاغل در نــورد ســرد در مســابقات اســکیت
شهرســتان مبارکــه مقــام اول را بدســت آورد .
* آقــای امیــر عبــاس بابایــی فرزنــد آقــای مســعود بابایــی شــاغل در واحــد تکمیــل نــورد گــرم در
مســابقات کیوکوشــین شــهر بهارســتان مقــام دوم را از آن خــود کــرد .
* آقــای علــی فرهمنــد فرزنــد آقــای اســماعیل فرهمنــد شــاغل در واحــد حفاظــت فیزیکــی در
مســابقات پــرس ســینه رده جوانــان  ،در شهرســتان لنجــان مقــام اول را بدســت آورد .
* خانــم محدثــه رمضانــی فرزنــد آقــای حمیــد رمضانــی شــاغل در واحــد آزمایشــگاه احیاء مســتقیم
در مســابقات بســکتبال شهرســتان مبارکــه بر ســکوی ســوم ایســتاد .
* آقــای محمــد طاهــا حــق پنــاه فرزنــد آقــای حمیــد حــق پنــاه شــاغل در واحــد نــورد ســرد در
مســابقات فوتبــال شهرســتان فوالدشــهر مقــام دوم را بدســت آورد .
* خانــم مائــده ایرانپــور فرزنــد همــکار گرامــی آقــای داریــوش ایرانپــور شــاغل در واحــد نــورد ســرد
در مســابقات بدمینتــون دانشــگاه هــای آزاد اســامی اصفهــان مقــام ســوم را بــه خــود اختصــاص داد.
* آقــای محســن رجبــی فرزنــد آقــای مســعود رجبــی شــاغل در واحــد نــورد ســرد در مســابقات
مینــی بســکتبال شهرســتان مبارکــه مقــام اول را بدســت آورد .
* خانــم مهســا رجبــی فرزنــد آقــای مســعود رجبــی شــاغل در واحد نــورد ســرد در رقابتهــای والیبال
آموزشــگاه هــای شهرســتان مبارکه مقــام دوم را بــه خود اختصــاص داد .
* آقــای محمــد حســن رضایــی فرزنــد آقــای طاهــر رضایــی شــاغل در واحــد نیــروگاه در مســابقات
کیــک بوکســینگ شهرســتان نجــف آبــاد مقــام دوم را بدســت آورد.
* خانــم مهرانــا ســلیمانی پــور فرزنــد همــکار گرامــی آقــای محمــد حســن ســلیمانی پــور شــاغل در
واحــد سیســتمهای اطالعاتــی عملیاتــی در رنکینــگ فدراســیون جمهــوری اســامی ایــران مقــام اول
را بــه خــود اختصــاص داد .
کسب این موفقیتهای ارزنده را به ایشان و خانواده های محترمشان تبریک عرض می نماییم
عکس هفته

اطالعیه

قابل توجه سرپرستان ورزشهای گروهی ( فوتسال و والیبال )

بــا آرزوي تندرســتي و شــادکامي بــراي کليــه همــکاران  ،بدينوســيله بــه اطـــاع کلیــه سرپرســتان
ورزشــهای گروهــی ( فوتســال و والیبــال) مــی رســاند  ،جهــت تمدیــد قــرارداد ســالنها بــرای ســال
 1395از روز شــنبه مــورخ  94/11/10لغایــت  ، 94/11/20بــه ســاختمان امــور ورزش مراجعــه و
فــرم مربوطــه را دریافــت نماینــد  .شــایان ذکــر اســت عــدم ارائــه فــرم تکمیــل شــده  ،بــه منزلــه
انصــراف  ،از تمدیــد قــرارداد ســالن در ســال  1395مــی باشــد.
اطالعیه
بدینوســیله بــه اطــاع همــکاران گرامــی مــی رســاند  ،امــور ورزش فوالدمبارکــه در نظــر دارد تــا
تاریــخ  25بهمــن مــاه ســال جــاری  ،اقــدام بــه تکمیــل نمــودن گــروه هــای کوهنــوردی ســال
 1395نمایــد.
لــذا متقاضیــان گرامــی جهــت ثبــت نــام در گــروه هــای کوهنــوردی بــا بــه همــراه داشــتن اصــل
مــدارک کــوه پیمایــی ،ســنگ نــوردی مقدماتــی و بــرف مقدماتــی از فدراســیون کوهنــوردی
جمهــوری اســامی ایــران ،تــا تاریــخ مذکــور ،بــه ســاختمان امــور ورزش ،آقــای امامــی مراجعــه
نماینــد .

عکس از همکار گرامی آقای حسن صالح پور شاغل در شرکت توکا حمل و نقل

همــکاران و خواننــدگان محتــرم خبرنامــه فــوالد میتواننــد بــا ارســال عکــس هــای جــذاب و دیدنــی
ورزشــی بــه واحــد امــور ورزش در مســابقه انتخــاب بهتریــن عکــس هفتــه شــرکت نماینــد  .شــایان
ذکــر اســت هــر هفتــه بــه عکــس منتخــب جایــزه ای بــه رســم یادبــود از طــرف امــور ورزش اهــداء
خواهــد شــد  .شــرکت بــراي تمــام کارکنــان و خانــواده ايشــان آزاد اســت .

بــه گــزارش پایــگاه خبــری فــوالد مبارکــه سپاهان ،جلســه هماهنگــی مســائل امنیتــی برگــزاری مســابقات
آســیایی تیــم هــای فوتبــال فــوالد مبارکــه ســپاهان و ذوب آهــن بــا حضــور معاونــت سیاســی و امنیتــی
اســتانداری  ،مدیــرکل سیاســی امنیتــی اســتانداری ،مدیــران عامــل باشــگاه هــای فوالدمبارکــه ســپاهان و ذوب
آهــن ،مدیــرکل ورزش وجوانــان اســتان ،فرمانــدار شهرســتان لنجــان ،فرماندهــی انتظامی لنجان ،ریاســت پلیس
امنیــت اســتان ،رئیــس هیــات فوتبــال اســتان  ،مســئول فوریتهــای پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان
و مدیــران روابــط عمومــی باشــگاه هــای ذوب آهــن و فــوالد مبارکــه ســپاهان در محــل دفتــر معاونــت سیاســی
اســتانداری اصفهــان برگــزار گردیــد.
در ایــن جلســه ابتــدا ایــزدی مدیــر کل سیاســی امنیتــی اســتانداری اصفهــان ضمــن خــوش آمــد گویــی بــه
حاضریــن در جلســه ،فضــای امنیتــی اســتان اصفهــان را بســیار مطلــوب ارزیابی نمــود وتوصیــه هایــی در ارتباط
بــا حواشــی انتخابــات وهمزمانــی مســابقات و ســایر مــوارد واجــد اهمیــت در ایــن رابطــه ارائــه داد.
نماینــدگان دو باشــگاه و همــه حاضریــن در ایــن نشســت بــا توجــه بــه آغــاز رقابــت هــای آســیایی ضمــن ارائــه
گــزارش از مشــکالت و محدویــت هایــی کــه در برگــزاری رقابــت هــای لیــگ قهرمانــان در دوره هــای گذشــته
وجــود داشــته اســت ،آمادگــی دســتگاه هــای متبــوع خــود را بــرای انجــام بهتریــن میزبانــی در اصفهــان اعــام
نمودنــد و در ایــن رابطــه بحــث و تبــادل نظرهــای الزم انجــام پذیرفــت.
در پایــان جلســه مهنــدس عقدایــی معاونــت سیاســی وامنیتــی اســتاندار اصفهــان ضمن تشــکر از حاضریــن ،در
ارتبــاط بــا مــوارد مطروحــه در جلســه گفــت :ورزش بعنــوان یکــی از راهکارهــای کاهــش معضــات اجتماعــی
و بعنــوان یــک تفریــح ســالم بــرای نســل جــوان مــورد توجــه همــه مســئوالن اســتان مــی باشــد و مــا بایــد
بــه فرآینــد برگــزاری مســابقات آســیایی بعنــوان یــک فرصــت بــرای اســتان و کشــور نــگاه کنیــم و بــا انجــام
و برگــزاری شایســته و مناســب مســابقات ،دیــدگاه ســایر کشــورها را نســبت بــه کشــورمان مثبــت تــر از قبــل
نما ئیم .

*****

قهرمانی نونهاالن آتیه فوالد مبارکه سپاهان

تیــم فوتبــال نونهــاالن آتیــه فــوالد مبارکــه ســپاهان بــا قهرمانــی در لیــگ باشــگاه هــای اصفهــان به
ســوپرلیگ اســتانی راه یافت.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری ســپاهان ،در فینــال ایــن رقابــت هــا ســپاهانی هــا بــا نتیجــه ۴بــر ۲پیــام
را شکســت دادنــد و قهرمــان ایــن رقابــت هــا شــدند.
گلهــای طالیــی پوشــان در ایــن دیــدار کــه در ورزشــگاه کــرد آبــاد برگــزار شــد را محمــد نوری،علــی
کریمــی ،محمدمهــدی خوشــبخت و جــال مداحــی بــه ثمر رســاندند.
گفتنــی اســت ســر مربــی تیــم آقــای اردشــیر البنــدی  ،مربــی آقــای رضــا تــاج بــا دســتیاری آقایــان
رســول یوســفی و عــادل مســتحفظیان و بــه سرپرســتی آقــای بابــک رودانــی ایــن تیــم را همراهــی
مــی نمودند.

ارگونومی یا فاکتورهای انسانی

قسمت اول

ارگونومــی یــا فاکتورهــای انســانی بــه یــک زبــان ســاده مبحثــی اســت کــه بــه موضــوع بهینــه ســازی شــرایط
بــرای ســامتی انســان در محیــط هــای گوناگــون کاری و زندگــی مــی پــردازد .ایــن مقولــه در زندگــی امــروز از
اهمیــت بســیار باالیــی برخــوردار شــده اســت و در بســیاری از کشــورها ،ســازمان هــا و کارفرمایــان بــرای کمــک
بــه حفــظ ســامتی پرســنل خــود بــرای بهــره وری و بازدهــی کاری بهتــر و همینطــور بهبــود ســامت اجتماعی
بــه آن مــی پردازنــد .امــا متاســفانه همچنــان بســیاری از افــراد از آن آگاهــی الزم را ندارنــد و کمبــود دانــش در
ایــن زمینــه باعــث افــت وضعیــت ســامتی فــردی و اجتماعــی مــی گــردد.
همــه مــا هــر روزه بســته بــه وضعیــت زندگــی خــود در محیــط هــا و شــرایط گوناگــون همچــون محیــط کار،
مراکــز آموزشــی ،فعالیــت هــای خانــه و غیــره بــه ســر مــی بریــم  .در هــر یــک از ایــن محیــط هــا بــدن مــا
در شــرایط و وضعیــت هــای گوناگونــی دقایــق و ســاعات زیــادی را ســپری مــی نمایــد .چنانچــه دانــش الزم را
در مــورد وضعیــت مطلــوب بــدن در هنــگام ایســتادن ،نشســتن ،کار کــردن و حتــی دراز کشــیدن در اختیــار
نداشــته باشــیم ،در دراز مــدت بــه علــت وضعیــت و حــاالت نامطلــوب ،ســامتی بخــش هــای گوناگــون بــدن
بــه خطــر مــی افتــد.
همــواره بــه خاطــر داشــته باشــید ،چنانچــه برایتــان امــکان ایســتادن برقــرار اســت پــس در حیــن انجــام کارتان
ننشــینید و کارتــان را ایســتاده انجــام دهیــد .در طــی انجــام هــر کاری که هســتید اگــر برایتــان امــکان راه رفتن
و انجــام کار وجــود دارد پــس ســرجای خــود ایســتاده نمانیــد و راه برویــد .مــورد دیگــر ایــن اســت کــه قــرار
دادن بــدن در یــک حالــت و وضعیــت بــرای مــدت طوالنــی کار نادرســتی اســت ،از ایــن رو در انجــام هــر کاری
کــه هســتید همــواره حالــت خــود را تغییــر دهیــد و بــه یــاد داشــته باشــید کــه بهتریــن حالت بــرای بدن شــما،
حالــت و وضعیتــی بعــدی بــدن تــان اســت .چنانچــه مــی توانیــد انجــام کاری را بــا دســت و یــا توســط اعضــای
بــدن خــود انجــام دهیــد ،تــا آنجــا کــه ممکــن اســت از ماشــین هــا کمــک نگیریــد .بــه عنــوان مثــال اگــر مــی
توانیــد مســیر منــزل تــا باشــگاه ورزشــی را پیــاده برویــد تــا حــد امــکان از وســایل نقلیــه اســتفاده نکنیــد .اگــر
مــی توانیــد خودتــان کاری را انجــام دهیــد از دیگــران کــه در حــال حرکــت هســتند درخواســت انجــام آن کار را
نخواهیــد و بــه حالــت نشســته خــود ادامــه ندهیــد .بــه جــای آن اندکــی راه برویــد و ایــن کار را شــخصاً انجــام
دهیــد .نشســتن بــرای مــدت طوالنــی متابولیســم بــدن را پائیــن مــی آورد و از ســوی دیگــر همچنانکــه ســن
افزایــش مــی یابــد نیــز (در صــورت دنبــال نکــردن رژیــم غذایــی مناســب و تمرینــات ورزشــی) متابولیســم
کاهــش مــی یابــد و همانطــور کــه مــی دانیــم بــرای ورزشــکار و یــا یــک فــرد عــادی متابولیســم پائیــن مــورد
مطلوبی نیســت.
پائیــن آمــدن متابولیســم مــی توانــد قــدرت بدنی ،تناســب انـدام و ســامتی شــما را کاهــش دهــد .در واقــع زمانی که
فــردی بــه جــای درخواســت از دیگـران بـرای انجــام کاری ،شــخصاً کارهــای خــود را انجــام مــی دهــد جـدا از مســئله
اخالقیــات در ابتـدا بــه بــدن خــود منفعــت مــی رســاند و در جهت داشــتن ســامتی فــردی خــود قــدم برمــی دارد .با
توجــه بــه ایــن مـوارد بــا نشســتن در جــای خود ،شــخصاً بــه پائین تــر آمدن متابولیســم بــدن خویش کمــک نکنید.
ادامه دارد...
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صحبت گل
Top of Form
میوه های خوش آب و رنگ اما سرطان زا

علمی
تغذيه و تندرستي

تنوع برنامه غذایی خود را حفظ کنید

کیفیــت یکــی از ویژگــی هــای مهــم برنامــه غذایــی اســت و امــروزه کــم تــر بــدان توجــه مــی شــود.
رژیــم غذایــی ســالم بایــد متنــوع ،متعــادل و متناســب باشــد .اصــول کفایــت ،تعــادل ،میانــه روی،
دریافــت کالــری و تنــوع بایــد در یــک برنامــه غذایــی گنجانده شــود .متأســفانه امــروزه به تنــوع برنامه
غذایــی کــه در بهبــود کیفیــت آن نقــش بســزایی دارد ،کــم تــر توجــه مــی شــود .کاهــش تنــوع برنامه
غذایــی بــا بــروز بســیاری از بیمــاری هــای مزمــن همبســتگی دارد .بهتــر اســت در برنامــه غذایی همه
گــروه هــای هــرم غذایــی گنجانــده شــود و بــرای حفــظ بیشــتر ویژگــی تنــوع ،در هــر گــروه نیــز از
منابــع غذایــی گوناگــون اســتفاده شــود .در بیشــتر مــوارد مــا در مــورد تأمیــن برخــی از موادمغذی کم
توجــه هســتیم .در ایــن نوشــته بــه ایــن مــواد مغــذی و منابــع غنــی از آن هــا پرداختــه خواهــد شــد.

پتاسیم :کاهنده فشار خون
ایــن مــاده مغــذی نقــش بســیار مهمــی در کاهــش فشــار خــون دارد .عــاوه بــر ایــن ،در ســامت
اعصــاب و عضــات نیــز دخالــت دارد .منابــع غذایــی غنــی از ایــن مــاده معدنــی عبارتنــد از؛ ســیب
زمینــی ،ســیب زمینــی شــیرین ،مــوز ،آووکادو و غــات

ممکــن اســت ایــن میــوه هــا در ظاهــر خــوش رنــگ و لعــاب باشــند اما بدیهــی اســت آلــوده یــه
ســمی تریــن موادشــیمیایی ســرطانزا بــرای بــدن باشــند؛ شــما باید میوه ســالم را از ناســالم تشــخیص
دهید.طبــق نظــر کارشناســان تغذیــه ،میــزان مجــاز باقــی مانــده ســموم در محصــوالت کشــاورزی
ثابــت اســت و بیشــتر از آن ایجــاد بیمــاری مــی کنــد .بــر اســاس گــزارش موسســه تحقیقــات گیــاه
پزشــکی ،ایــن میــزان در بعضــی محصــوالت گلخانــه ای و محصوالتــی ماننــد خیــار ،برنــج و خشــکبار
تــا  ۳۰برابــر اســتاندارد در کشــور گــزارش شــده اســت!
امــروزه باقــی مانــده ســموم محصــوالت کشــاورزی بــه حــدی جــدی شــده کــه مــی تواننــد موجــب
ســرطان ،نازایــی ،نارســایی جنیــن ،بیمــاری هــای ریــوی و غیــره باشــند کــه در ظاهــر میــوه هــای
رنگارنــگ اســت.
علت بروز آلودگی ها چیست؟
سمپاشــی گیاهــان ،اســتفاده از دارو و هورمــون در مرغــداری هــا ،همــه دالیــل حضــور ایــن ســم در میــوه ها
و بــروز آن در گوشــت حیوانــات اســت .بیــش از  ۹۰درصــد “مــاده مؤثــره ” ســمومی کــه در بخش کشــاورزی
اســتفاده مــی شــوند وارداتــی اســت ،بــه ویــژه در ســال هــای اخیــر کــه هنــدی و چینــی نیــز شــده دیگــر
کارایــی الزم را نــدارد و کشــاورز ناچــارا چندیــن بــار از آن هــا اســتفاده مــی کنــد ،از ســوی دیگــر کشــاورزان
دانــش و تخصــص الزم را ندارنــد کــه هــر ســمی را در زمــان خــاص خــودش اســتفاده کننــد.
همچنیــن هــر ســمی دوره کارنــس (زمــان الزم از سمپاشــی تا برداشــت) دارد که باید از ســوی کشــاورزان
رعایــت شــود در غیــر اینصــورت در هــر سمپاشــی مقــداری از ایــن ســموم در داخــل میــوه هــا انباشــته
خواهــد شــد .برخــی کارشناســان معتقدنــد فلــزات ســنگین مثــل ســرب ،نیتــرات ،جیــوه و مــس کــه
از طریــق فاضالبهــای شــهری ،هــم وارد چرخــه حیــات و پــس از آن داخــل گیــاه میشــود بــر اثــر
مــرور زمــان در قســمتهای مختلــف بــدن رســوب میکند.ســرب در دســتگاه عصبــی ،مــس در چشــم
و دســتگاه بینایــی و نیتــرات در کل ســلولهای بــدن و بـ ه ویــژه در دســتگاه گــوارش رســوب میکنــد و
پــس از آن بــا تجمــع در ســلولهای بــدن ســبب مــرگ ســلولی و آمــاده شــدن ســلولها بــرای ســرطان
و در نهایــت از کار افتــادن دســتگاهها و سیســتمهای مختلــف بــدن میشــود.به گفتــه کارشناســان مــواد
شــیمیایی هــم کــه از طریــق کودهــا یــا ســموم دفــع آفــات نباتــی وارد ســبزیها و میوههــا میشــود،
بــرای انســان و ســامت او بســیار زیــانآور اســت .کودهــا و ســموم دفــع آفــات نباتــی وقتــی بهصــورت
غیراســتاندارد و بیــش از حــد مجــاز ،وارد چرخــه بیولوژیــک انســان میشــود ،خطرنــاک اســت .ســموم و
کودهایــی هــم کــه وارد ســبزیها و میوههــا میشــود ،عــاوه بــر مــرگ ســلولی ،ســبب جهــش ســلولی
میشــود یعنــی موجــب میشــود تــا ســلولها بهطــور خودســر رشــد کننــد و چیــزی هــم نیســت کــه
بتوانــد رشــد ســلولها را متوقــف کنــد .عــاوه برایــن ،ایــن کودهــا بــه خــاک هــم آســیب میرســانند.
Top of Form
خیار گلخانهای نخورید!
اصلیتریــن مشــکل ،ســمهایی اســت کــه بــه بوتههــای خیــار زده میشــود .متأســفانه خیارهــای
تولیــدی کشــور مــا بــه خصــوص خیارهــای گلخانـهای کــه معمــوالً در فصــول پاییــز و زمســتان کشــت
میشــوند ،بــه بســیاری از آفــات و بیماریهــا حســاس هستند .درســت اســت کــه بوتههــای خیارهــای
گلخان ـهای پربارنــد و محصــول بیشــتری نســبت بــه بوتههــای مزرع ـهای دارنــد ،امــا حساســیت ایــن
بوتههــا نســبت بــه آفــات و بیماریهــا کــم اســت .بــه همیــن دلیــل کشــاورز مجبــور میشــود بــرای
ایــن کــه محصولــش در اثــر آفــت از بیــن نــرود ،قویتریــن ســمهای موجــود در بــازار ایــران را کــه
مصــرف آنهــا در بســیاری از کشــورهای دنیــا ممنــوع شــده اســت ،بــه کار ببــرد.
چرا این خطر در مورد خیارهای گلخانهای بیشتر است؟
چــون محیــط گلخانــه ،بســته اســت ،بــه همیــن دلیــل وقتــی سمپاشــی بــا ســمی قــوی انجام میشــود،
ســم وارد شــیره گیــاه و حتــی گوشــت میــوه خواهــد شــد.از طرفــی ســمهایی کــه بــه بوتههــا زده
میشــوند ،دورهای بــه نــام «کارنــس» دارنــد .دوره کارنــس مــدت زمــان بیــن مصــرف ســم تــا زمانــی
اســت کــه اثــر ســم از گیــاه خــارج میشــود .س ـمهای قــوی معمــوالً دوره کارنــس  3هفت ـهای یــا 21
روزه دارنــد .در حالــی کــه زمــان ظهــور خیــار روی بوتــه تــا زمــان برداشــت آن بیشــتر از  10تــا  12روز
طــول نمیکشــد.خیار درختــی و گوجهفرنگــی گلخانــهای  20تــا  30برابــر اســتاندارد دارای ســموم
اســت بــه طــوری کــه مصــرف ایــن محصــول میــزان ســرطان را در کشــور دو برابــر میکندیعنــی عمـ ً
ا
باقیمانــده ســم در میــوهای اســت کــه چیــده و وارد بــازار میشــود و مــا بــه راحتــی آنهــا را میخوریــم و
سـمهای باقیمانــده در خیــار را وارد بدنمــان میکنیم .البتــه فــرد بالفاصلــه پــس از خــوردن خیــار دچــار
بیمــاری و مســمومیت نمیشــود بلکــه ایــن سـمها بــه تدریــج در بــدن جمــع میشــوند و در نهایــت بــه
حــدی میرســند کــه بــدن نســبت بــه آنهــا واکنــش نشــان میدهــد و انــواع و اقســام مســمومیتها
و مشــکالت را بــرای مصرفکننــده ایجــاد میکنــد.
این تجمع سم داخل بدن ،خود را با چه عالیمی نشان میدهد؟
معمــوالً فــرد دچــار حالت تهوع ،ســرگیجه ،افزایش ضربــان قلــب و اختــال در سیســتم گــردش خــون
میشــود تــا جایــی کــه حتــی در نهایــت ممکــن اســت بســتری شــود .البتــه ایــن عالیــم در بســیاری از
بیماریهــای دیگــر نیــز دیــده میشــود بنابرایــن تشــخیص ایــن کــه بیمــار دچار مســمومیت با ســم
ناشــی از خــوردن محصــوالت کشــاورزی شــده یــا نــه مشــکل اســت .ولــی اگــر فرد ســالم باشــد و ســابقه
بیمــاری نداشــته باشــد ،تشــخیص راحتتــر اســت و میتــوان بــا کمــک آزمایشــگاههای سمشناســی
بــه آن پــی بــرد.
حتما میوه ها را کامال شسته و پوست آن را بگیرید
مدیــر کل نظــارت بــر فــرآورده هــای غذایــی و آشــامیدنی ســازمان غــذا و داروی وزارت بهداشــت با تاکید
بــر شستشــوی دقیــق میــوه هــا و ســبزیجات و پوســت کنــدن آن در زمــان اســتفاده گفــت :عــاوه بــر
اینکــه شستشــوی خــوب مــی توانــد بخشــی از ســموم محصــول را از بیــن ببــرد پوســت گرفتــن آن در
زمــان مصــرف بایــد حتمــا انجــام شــود.
ادامه دارد ...
فضای سبز و زیبا سازی محیط

جدول سودوکو
قوانینسودوکو
نــوع متــداول ســودوکو یــک جــدول
 ۹x9اســت کــه کل جــدول هــم بــه
 ۹جــدول کوچکتــر  ۳x3تقســیم
شدهاســت .در ایــن جــدول چنــد
عــدد بــه طــور پیــش فــرض قــرار
داده شــده کــه بایــد باقــی اعــداد را با
رعایــت ســه قانــون ســاده زیــر یافت:
* قانــون اول :در هــر ســطر جدول
اعــداد  ۱الــی  ۹بــدون تکــرار قــرار
گیر د .
* قانــون دوم :در هــر ســتون
جــدول اعــداد  ۱الــی  ۹بــدون تکــرار
قــرار گیــرد.
* قانــون ســوم :در هــر ناحیــه
 ۳x3جــدول اعــداد  ۱الــی  ۹بــدون
تکــرار قــرار گیــرد.

ویروسهای موبایلی را جدی بگیرید!

رســانههای اجتماعــی و دیگــر قالبهــای ســرویسهای آنالیــن بــرای مهاجمــان معدنــی از
اطالعــات محســوب میشــوند تــا از طریــق ایمیلهــا یــا پیوســتهای ایمیلهــا قربانیشــان را
متقاعــد و ترغیــب بــه بــاز کــردن پیوســت و اجــرای پیوســت ایمیــل در رایانــه شــخصیاش ،بکننــد.

منیزیم :پیشگیری از بیماری
ایــن مــاده معدنــی نقــش بســیار مهمــی در ســامتی دارد ،بــا وجــود ایــن کــم تــر بــدان توجــه میشــود.
اســفناج یــک منبــع غنــی از ایــن مــاده مغــذی اســت .عــاوه بــر ایــن ،انــواع لوبیــا ،نخــود فرنگــی ،غــات
کامــل و مغزهــا ( بــه ویــژه بــادام) نیــز حــاوی منیزیم هســتند .الزم به ذکر اســت کــه ابتال بــه ناراحتیهای
معــده ای -روده ای و یــا افزایــش ســن موجــب کاهــش جــذب ایــن مــاده مغــذی مــی شــود .بنابرایــن،
توصیــه مــی شــود منابــع غنــی ایــن مــاده مغــذی را در برنامــه غذایــی خــود بگنجانید.
تــا یــک ســال پیــش کــه اولیــن تروجــان نوشــته شــده بــرای دســتگاههای آندرویــدی کشــف
نشــده بــود ،کمتــر کســی خطــر بدافزارهــای موبایلــی را تــا ایــن حــد بیــخ گــوش کاربران احســاس
کــرده بــود .امــا  Kurt Baumgartnerمحقــق ارشــد کسپرســکی ،خیلــی بیشــتر از ایــن حرفهــا
ایــن موضــوع را جــدی گرفتــه و مــدام هــم در صحبتهایــش راجــع بــه آنهــا اخطــار و هشــدار
م ـیداد .تروجــان و حملــه فیشــینگ هــدفدار کشــف شــده توســط البراتــوار کسپرســکی دارای
یــک برنامــه ( apkقالــب برنامههــای قابــل نصــب روی آندرویــد) بودنــد .اینهــا گوشــههایی از
مصاحبــه اخیــر کــورت بامگارتنــر ،پژوهشــگر ارشــد کسپرســکی بــا «تریســی کیتــن» از «گــروه
رســانهای امنیــت اطالعــات» ( )Information Security Media Groupبــود کــه تفصیــل آن
را در ادامــه خواهیــد خوانــد.
تروجانهای اندرویدی
کــورت بامگارتنــر :قضیــه بــر میگــردد بــه یــک تروجــان اندرویــدی کــه دیدیــم دارد مــدام از اکانت
ایمیــل یــک فعــال سیاســی تبتــی ارســال میشــود .نکتــه جدیــد و جالــب دربــاره ایــن حملــه آن
بــود کــه پیوســت ایمیــل خــودش یــک تروجــان اندرویــدی بــود کــه امــکان نصــب روی هــر نــوع
دســتگاه اندرویــدی را داشــت و کاربــردش جمـعآوری اطالعــات روی هــدف بــود.

ویتامین  :Aبرای سالمت چشم ها
منابــع غذایــی گیاهــی نارنجــی و زرد ،غنــی از پیــش ســاز ایــن مــاده مغــذی مــی باشــند .ســیب زمینــی
شــیرین ،هویــج و کــدوی زمســتانی و هــم چنیــن اســفناج و بروکلــی نیز حــاوی ایــن ماده مغذی هســتند.
ویتامیــن  Aبــه بهبــود بینایــی و ســامت دســتگاه ایمنــی و نیــز رشــد بافتــی کمــک مــی کند.

ویتامین  : Dکمک به قلب و ذهن
اســتخوان هــا ،عضــات و فیبرهــای عصبــی نیــاز بــه ویتامیــن  Dدارنــد .این ویتامیــن به تقویت دســتگاه
ایمنــی نیــز کمــک مــی کنــد .بــدن زمانــی کــه در معرض نــور کافی خورشــید قــرار مــی گیــرد ،ویتامین
 Dمــی ســازد .ماهــی هــای ســالمون ،ماکــرل و نیــز قــارچ هایــی کــه در معــرض اشــعه فرابنفــش قــرار
گرفتــه انــد منابــع خوبــی از ویتامیــن  Dمــی باشــند .جگــر ،پنیــر و زرده تخــم مــرغ نیــز حــاوی مقادیــر
کمــی ویتامیــن  Dمــی باشــند .درحــال حاضــر ،برخــی از منابــع غذایــی مثــل شــیر ،آب میوه و بســیاری
از غــات را بــا ایــن ویتامیــن غنــی ســازی مــی کنند.

جزئیات حمله اندرویدی
کیتــن :دوســت دارم بیشــتر دربــاره ایــن حملــه اخیــر کــه توســط  Kasperskyکشــف شــد،
صحبــت کنیــم .ایــن حملــه از نــوع  Spear-Phishingشــامل یــک ضمیمــه  APKبــود کــه
درواقــع برنام ـهای خطرنــاک مخصــوص سیســتم عامــل اندرویــد بــود .ایــن حملــه عمــا چگونــه
دســتگاههای اندرویــدی هدفــش را مــورد تهاجــم قــرار مــیداد؟
بامگارتنــر :ایــن حملــه ،از هنگامــی کــه شناســاییاش کردیم ،تــا توقفش فاصلــه زمانی کمــی بود.
چیــزی کــه مــا فهمیدیــم ،ایــن بــود کــه از یــک اکانــت ایمیــل بــرای حملــه فیشــینگ هــدفدار و
ارســال نامــه بــه ســایر اعضــا اســتفاده شــده بــود .یکــی از شــرکتهای همــکار مــا یــک نمونــه از
ایــن پیوس ـتها را برایمــان فرســتاد .ایــن تروجــان بــرای اینکــه دســتگاه را آلــوده کنــد ،نیازمنــد
آن بــود کــه کاربــر شــخصا ابــزار اندرویــدیاش را بــه یــک کامپیوتــر شــخصی متصــل کنــد و فایــل
 APKرا بــه دســتگاه منتقــل کنــد و بعــد هــم آن را روی موبایــل یــا هــر وســیله آندرویــدی دیگــر
کــه دارد ،اجــرا کنــد.
اهداف حمالت

کیتــن :در حملــه خاصــی کــه صحبتــش رفــت ،برنامــه مضــر ،بــه محــض نصــب،
بــه طــور مخفیانــه آلودگــی را بــه یــک ســرور «فرمــان و کنتــرل» گــزارش میکرد.
ســپس بــه شــخم زدن اطالعــات ذخیــره شــده در وســیله همــراه میپرداخــت.
جزئیــات اهــداف ایــن برنامــه در ابــزار موبایــل چــه بــود؟

بامگارتــز :پــس از مهندســی معکــوس تروجــان ،دیدیــم کــه قابلیــت اســتخراج دفترچه تلفــن؛ هم
از روی ســیم کارت و هــم از خــود تلفــن را دارد .همیــن طــور توانایــی بیــرون کشــیدن تاریخچــه
تماسهــا و پیامکهــا را دارد .مهاجمــان همچنیــن میخواســتند از اطالعــات مکانــی تلفــن هــم
باخبــر شــوند .و باالخــره کل اطالعــات تلفــن را درآورنــد .آنهــا میخواســتند مســتقال تلفــن را
شناســایی کننــد و شــماره تلفــن ،نســخه سیســتم عامــل ،مــدل تلفــن و حتــی  SBKتلفــن را
درآورنــد.
حفاظت از وسایل همراه

کلسیم :تقویت استخوان ها
نقــش ایــن مــاده مغــذی تنهــا در ســامت دنــدان و اســتخوان خالصــه نمــی شــود .ایــن مــاده مغــذی
نقــش کلیــدی در ســامت عضــات از جملــه قلــب دارد .کلســیم در پیشــگیری از افزایــش فشــار خون
نیــز اهمیــت دارد .منابــع لبنــی غنــی از ایــن مــاده مغــذی هســتند .عــاوه بــر ایــن ،ماهــی ســالمون،
کلــم و بروکلــی نیــز منابــع خــوب کلســیم هســتند .فرامــوش نکنیــد که بــرای جــذب کلســیم در بدن
نیــاز بــه مقادیــر کافــی ویتامیــن  Dدارید.

ویتامین  : Cتقویت کننده دستگاه ایمنی؟
آیــا ویتامیــن  Cدر پیشــگیری از ابتــا بــه ســرماخوردگی نقــش دارد؟ شــاید .بــا وجــود ایــن نشــان داده
شــده اســت کــه ویتامیــن  Cطــول دوره ســرماخوردگی را کاهــش و از شــدت عالیــم بیمــاری مــی کاهد.
ایــن ویتامیــن در بســیاری از میــوه هــا و ســبزیجات یافــت مــی شــود .ویتامیــن  Cدر رشــد اســتخوان و
بافــت هــا نیــز درگیــر اســت .بــه عنــوان یــک آنتــی اکســیدان از آســیب ســلولی محافظــت مــی کنــد.

فیبرهای رژیمی :سالمت دستگاه معدی -روده ای
یــک برنامــه غذایــی غنــی از فیبرهــای رژیمــی نقــش بســزایی در کاهــش کلســترول و قنــد خــون و
متعاقــب آن کاهــش احتمــال ابتــا بــه بیمــاری قلبــی ،دیابــت و برخــی از انــواع ســرطان هــا دارد.
غــات کامــل ،انــواع لوبیــا از منابــع غنــی از فیبرهــای رژیمــی هســتند.
دفترکارشناسان تغذیه

کاریکاتور

کیتــن :پیشــنهاد شــما بــه کاربــران بــرای محافظــت از وســایل اندرویدیشــان در
قبــال ایــن قســم حمــات چیســت؟

بامگارتنــر :کاربــران ایــن قبیــل وســایل عمومــا از قابلیتــی بــه نــام  Side loadingاســتفاده
میکننــد .یعنــی یــک فایــل  APKرا کــه از  play storeگــوگل نیســت یــا دیگــر فروشــگاههای
معتب��ر نیام��ده ،از جایــی دریاف�تـ و نص��ب میکنندــ .بـ�رای ایـ�ن کار ،آنـ�ان بایسـ�تی برخـ�ی
تنظیمــات را در گوشیشــان روشــن یــا خامــوش کننــد و نیــز اجــازه نصــب نرمافــزار از منبعــی
نامطمئ�نـ را ص��ادر کنندــ .ای��ن کار ب��رای اغل�بـ کارب��ران اندروی��دی خطرناک و نادرســت اس��ت .آنها
کمــی بیشــتر بــه تشــخیص منبــع نرمافــزاری کــه دارنــد روی گوشیشــان نصــب میکننــد ،بایــد
توجــه داشــته باشــند .بــرای تلفنهــای اندرویــدی یــک ســری بســتههای امنیتــی تولیــد شــده کــه
ب��ه نظـ�رم بعضیشـ�ان بسیــارخوب و مفیدنــد؛ امــا درهــر حــال همــه آنهــا یــک الیــه امنیتــی بــه
همــراه شــما میافزاینــد .ایــن بســتههای نرمافــزاری امنیتــی هــر روز دارای قابلیتهــای بیشــتر و
کاراتــری میشــوند؛ امکاناتــی چــون محافظــت رفتارشناســانه ،کــه در مــورد حمــات هــدفدار یــا
ناشــناخته بســیار مفیــد فایــده اســت.

مسعود ضیائی

گردآوری :کامران خوانساری –کارشناس دفتر فنی واحد سیستم ها وفناوری اطالعات

آیا می دانید که ؟
* در جهان به  ۶۰۰۰زبان تکلم می شود.
* هر قاره ای ،شهری به نام «رم» دارد.
* حلزون می تواند سه سال بخوابد.
* دلفین ها با یک چشم باز می خوابند.
* قلب زنان نسبت به مردان تندتر می زند.
* ناراحتی های پا در زنان  ۴برابر مردان است.
* کوسه ها از بیماری سرطان در امان هستند .
* هیچ گورخری ،خط های مشابه دیگری ندارد.
*  ۱۳درصد جمعیت جهان ،صحرانشین هستند.
* چهار پنجم جانوران را حشره ها تشکیل داده اند.
* تنها در یک پرواز ،زنبور عسل به  ۷۵گل سر می زند.
* چشم انسان معادل یک دوربین  ۱۳۵مگاپیکسل است.
* ژاپن ،پرمصرف ترین کشور جهان در زمینه انرژی است.
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اجتماعی

ابراز همدردی نمایندگان مدیر عامل با
خانواده های داغدار

11

موفقیت همکاران در آزمون ICMVP

نماینــدگان مدیــر عامــل شــرکت در هفتــه ای کــه گذشــت بــا خانــواده های جــان باختــگان فاجعه
منــا شــادروانان ولــی اهلل عابــدی ،محســن فالحــی و بهمــن غفــاری پــور دیــدار وپیــام تســلیت
دکتــر ســبحانی را بــه ایشــان ابــاغ نمودنــد .

مسعود نیک گفتار

حمید شجاعی

حسین علیان مقدم

همــکاران گرامــی آقایــان مســعود نیــک گفتــار مدیریــت اجــرای پــروژه هــای جنبــی و پشــتیبانی،
حمیــد شــجاعی رئیــس گــروه فنــی ناحیــه نــورد ســرد و حســین علیــان مقــدم از واحــد مهندســی
کارخانــه موفــق بــه گذرانــدن آزمــون  ICMVPگردیدنــد.
گفتنــی اســت ایــن آزمــون توســط شــرکت بهینــه ســازی مصــرف انــرژی و زیــر نظــر شــرکت نفــت
برگــزار مــی گــردد و بــه افــرادی کــه موفــق بــه گذرانــدن آزمــون مربوطــه شــوند ،گواهــی نامــه
 ( M&Vانــدازه گیــری و صحــه گــذاری) پــروژه هــای صرفــه جویــی انــرژی ()saving energy
اعطــاء مــی گــردد.

معرفي نفرات برترايمني

محسن برآهوئی

گفتنــی اســت شــادروانان ولــی اهلل عابــدی و محســن فالحــی شــاغل در تعمیــرات مرکــزی و
شــادروان بهمــن غفــاری پــور از همــکاران بازنشســته بودنــد کــه در مناســک حــج و درحادثــه منــا
جــان بــه جــان آفریــن تســلیم نمودنــد .

حسین کیارشی

امید امینی

بــروز حــوادث شــغلي حــوادث غيرمترقبــه وبالياي طبيعــي درتمام
کشــورهاي جهــان و بويــژه صنايــع فوالدســازي همــراه بــا صدمات
انســاني و خســارتهاي فــراوان اســت وازآنجايــي کــه کشــور ما نيز
درگــروه کشــورهاي درحــال توســعه اســت بــروز حــوادث شــغلي و
حفــظ منابــع انســاني و تجهيــزات شــرکتهااز بســياري جهــات
حائــز اهميــت اســت از ايــن رو بررســي هــا نشــان مــي دهــد کــه
رعايــت دســتورالعملهاي ايمنــي پيــش از وقــوع حــوادث ســهم
عمــدهاي درکاهــش خطــرات و آســيبهاي ناشــي از حــوادث دارد.
در هميــن رابطــه از ســوي مديــر ناحیــه فــوالد ســازی و نــورد
پیوســته ســبا آقایــان :محســن برآهوئــی ،حســین کیارشــی ،امیــد
امینــی ،ســلمان امینــی و اکبــر موذنــی ریــزی بــه عنــوان نفــرات
برتــر ايمنــي ايــن ناحيــه معرفــي گرديدنــد.

تدبير روزگار ما را در اين مسير چه زيبا روانه كرد
ديروز چشم انتظار اين كه چه موقع
پايان راه مي رسد از دور دستها
امروز در حسرت و دريغ كه افسوس
اين روزها چه زود و چه آسان تمام شد
يادش بخير باد ،همواره بعد از اين
در ازدحام خاطره ها شاد مي شويم
فــوالد مباركــه بعنــوان مولــود انقــاب اســامي و يكــي از افتخــارات عظيــم جمهــوري اســامي ايــران
جايــگاه كســاني بــوده كــه بــا عشــق و عالقــه بــه ميهــن عزيــز در جهــت توســعه اقتصــادي كشــور
تــاش كردهانــد و موفــق شــدهاند ايــن شــركت را بــه جايــگاه اصلــي خــود كــه همانــا حضــور موفــق در
بازارهــاي داخلــي و خارجــي اســت برســانند.

سلمان امینی

عبدالجوادتیموریان
استخدام۶۹/۰۹/۱۸ :
محل کار :نورد سرد
بازنشستگی94/۱۱/۲۵:

اردشیر موسوی
استخدام۷۰/۰۴/۲۳ :
محل کار :نورد گرم
بازنشستگی94/۱۱/۲۵:

حمید تابش
استخدام۷۰/۰۲/۲۲ :
محل کار :نورد سرد
بازنشستگی94/۱۱/۲۶:

مرتضی وطن خواه ورنوسفادرانی
استخدام۶۹/۰۲/۲۴ :
محل کار :نورد سرد
بازنشستگی94/۱۱/۲۶:

اکبر موذنی ریزی

عناوین برنامه های سی وهفتمین سالگرد فجر انقالب اسالمی حوزه مقاومت بسیج فوالدمبارکه سال 1394
((پیشرفت و عدالت در پرتو اقتصاد مقاومتی وفرهنگ با همدلی وهمزبانی))

عنایت اله نورپرور
استخدام۷۰/۰۴/۰۳ :
محل کار :فوالدسازي و
ريختهگريمداوم
بازنشستگی94/۱۱/۲۷:

هوشنگ سلطانی دهنوی
استخدام۸۹/۰۳/۰۱ :
محل کار :نورد سرد
بازنشستگی94/۱۱/۳۰:

پرویز عالامی
استخدام۸۹/۰۴/۰۱ :
محلکار:حملونقلوپشتیبانی
بازنشستگی94/۱۱/۳۰:

حسینسلیمانیدیزیچه
استخدام۸۹/۰۳/۰۱ :
محلکار:تعمیرگاهمرکزی
بازنشستگی94/۱۱/۳۰:

دومین اثر یکی از بازنشستگان فوالد مبارکه منتشر شد

دومیــن مجموعــه اشــعار رحمــت اهلل
فروتــن ،یکــی از همکاران بازنشســته
فــوالد مبارکــه بــا عنــوان «خــون
تــاک» منتشــر شــد.
رحمــت الــه فروتــن در ســال  1369بــه
اســتخدام فــوالد مبارکــه درآمــد و در تیرماه
 93نیــز بــه افتخــار بازنشســتگی نایــل شــد.
گفتنــی اســت پیــش از ایــن نیــز اولیــن اثــر
ایــن همــکار فرهیختــه بــا عنــوان «رویــش
شــقایق» منتشــر گردیــده بــود.

بازدید خانواده کارکنان از شرکت فوالد مبارکه در تاریخ  2بهمن ماه 1394

خبرنامه فوالد :نشريه داخلي
صاحب امتياز :شركت فوالد مباركه اصفهان
مديرمسئول :محمد ناظمی هرندی
سردبير :احمد نجار
مسئول اجرايي :منصور رجب سرباز
صفحه آرايي :گرافيك نقطه09133008193 -33393974 :
چاپ :شرکت رسانه برتر031-35722810 :
شمارگان 14000 :نسخه
نشاني اينترنتwww.msc.ir :

30003222

در طول  24ساعت
آماده دريافت نظرات و پيشنهادات شما

در ارسال پیامک نام و نام خانوادگی و محل کار درج شود
شماو فوالد

ستونی که شما می نویسید

سهراب ابوطالبی آدرگانی و آقاي مصطفی قاصر از واحد ریخته گری :در مورد ارتقاء گروه های شغلی به
کارکنان خواهشمند است ترتیبی اتخاذ گردد تا مراحل اداری ارتقاء گروه تسریع گردد.
آقاي اسماعیلی و جمعی ازپرسنل ناحيه فوالدسازی :لطفاً به وضیعت نمازخانه رختکن D4و D5رسیدگی
شود ،ضمن اینکه نسبت به جانمایی یک دستگاه عابربانک در این مکان اقدام گردد.
خانم کرباسی همسرآقاي عابدینی از واحد احیاء مستقیم :لطفاً در صورت امکان قرارداد با درمانگاه مهدیه
رباط تمدید گردد.
جمعی از کارکنان واحد ریخته گری مداوم :لطفاً نسبت به تعمیر آبگرمکن رستوران این واحد که مدتها است
خراب می باشد اقدام الزم صورت گیرد.
کارکنان واحد مکانیک آبرسانی سبا :از مسئولین محترم درخواست می شود نسبت به ساماندهی محل استقرار
کارکنان این واحد اقدام گردد.
آقای حبیب اهلل غالمی ازواحد آهک سازی :از مسئولین مربوطه درخواست می شود نسبت به نصب آبگرمکن
سرویس بهداشتی این واحد دستور الزم مبذول فرمایند.
تمــاس گيرنــدگان :آقايــان حمیدیــان ،عقیلــی دهنــوی  ،کبیــری ،رضايــی ،بابایــی ،الماســی ،نیکبخــت،
نکویــي ،ابوطالبــی آدرگانــی ،مصطفــی قاصــر و همســر آقــای شــلتوکی ضمــن تشــکر از تمــاس شــما بــا
خبرنامــه فــوالد ،پيــام شــما دریافــت و بــرای اطــاع رســانی و اخــذ پاســخ بــه مســئولین مربوطــه ارجــاع
گردیــد.
تقدیر و تشکر

آقاي احمد کرباسیان از ریخته گری مداوم :از همکاران محترم خبرنامه فوالد در انعکاس پیامهای کارکنان به
مسئولین مربوطه کمال تشکر را دارم.
آقاي ریاحی ازواحد ورق رنگی :ازکارکنان وکارشناسان بیمه ایران به جهت جوابدهی وپیگیری خوب و حل
مشکالت بیمه ای کارکنان فوالد ،کمال تشکر را دارم.
آقاي ابراهیم نقدی از واحد آهن سازی :از کلیه همکاران و دوستان محترم که در غم از دست دادن مادر
اینجانب ابراز همدردی نمودند صمیمانه تقدیر و تشکر می نمایم.

فــرا رســيدن دهــه فجــر ،عيــد اســتقالل و آزادي،
جشــن فــرار مــزدوران اســتكبار جهانــی از ايــران
اســامی و بازگشــت فرشــته عدالــت و آزادي ،و
پيــروزی انقــاب اســامي ،بــر مســلمين سراســر
جهــان و ملــت بــزرگ ایــران ،مبــارك بــاد.
ـد ِ ّل َر ِّب
الح ْمـ ُ
ـر ال َقـ ْو ِم الَّذِيـ َ
ـن َظلَ ُمــوا َو َ
« َفقُطِ ـ َ
ـع دابِـ ُ
ِـين؛»
العالَم َ
يكــی از نعمتهــای خداوند بــه مردم ايــران و جهان،
پيــروزی انقــاب اســامی در ســال1357ه.ش بــود.
ـرم  15خــرداد
انقالبــی كــه بــا قيــام دوازدهــم محـ ّ
ســال 1342ه .ش بــه رهبــری امــام خمينــی(ره) و
روحانيــت آغــاز شــد و ســرانجام تح ّولــی شــگفت
ّ
در فكــر و فرهنــگ و سياســت و اقتصــاد جهــان
پديــد آورد و در  22بهمــن 1357ه .ش بــه پيروزی
رســيد .در جريــان ايــن تح ـ ّول بــزرگ اجتماعــي،
بــار ديگــر آوای قدســی «اَل ْ ِعـ َّز ُة ِ ّل» از زبــان عالمی
عــارف و بيــدار و مرجعــی آگاه و فــداكار شــنيده
شــد و زلزلــه ای در اركان اســتبداد و اســتعمار
جهانــی پديــد آمــد .كاخ دو هــزار و پانصــد ســاله
ســلطنت در ايــران فــرو ريخــت و كنگــره هــای
َــرك برداشــت.
فراوانــی از قصــر بيــداد جهانــی ت َ
صــدای امــام خمينــی(ره) پــژواك فريــاد ابراهيــم
محمــد (ص) بــود كــه از حلقــوم مــردی از
(ع) و ّ
قبيلــه خورشــيد بــه گــوش جــان بشــريت رســيد.
پيــروزی انقــاب اســامي ،شــيرين حادثــه تاريــخ
معاصــر در كام ديــن بــاوران ايــران و جهــان بــود
كــه بــذر اميــد و نشــاط و ســازندگی و جهــاد و
آزادی و اســتقالل و حكومــت الهــی را در قلــب
ميليونهــا مســلمان و مســتضعف جهــان در داخل و
خــارج كشــور افشــاند و آرزوهــای شــيطانی آمريكا
و انگليــس و شــوروی آن روز را نقــش بــر آب كــرد.
فريــاد بلنــد اهلل اكبــر در بيســت و دوم بهمــن  57در
آفــاق زميــن و زمــان طنين افكنــد ،بانــگ آزادی بود
كــه از خــاوران بــر مــی خاســت و فريــاد مظلوميــت
بشــريت بــود كــه از نــای جــان ملــت ايــران بــه
گــوش مــی رســيد .اعــام طوفــان هــا بــود و آتــش
فشــان قهــر ملتهــای دربنــد ،كــه بــا گــرد آمــدن بر

آقاي کبیری از واحد نظارت ساختمانی :از سرویس دهی مناسب مرکز طبخ فوالد سبا از نظر کیفیت پخت غذا
و رفتار مناسب کارکنان آن مرکز تقدیر وتشکر می نمایم.
آقایان نوروزی وکریمی و آرش حمیدیان از واحد نیروگاه  :از کارکنان زحمتکش بانک ملی در تکریم ارباب
رجوع تشکر می نماییم.
آقاي نادعلی اسماعیلی ازواحد حفاظت فیزیکی :از راننده سرویس شیفت محله ولیعصر کرکوند به خاطر
رعایت مقررات  ،نظم و انضباط و وقت شناسی ایشان تشکرو قدردانی می نمایم.
آقاي ابراهيم رحمانى از واحد نوردسرد :ازکلیه دوستان وهمکاران محترم که درغم ازدست دادن پدراینجانب
ابراز همدردی نمودند تقدیر وتشکرمی نمایم .
آقاي مهرداد صادقی از واحد کنترل مواد :ازکلیه دوستان وهمکاران محترم که درغم ازدست دادن پدراینجانب
ابراز همدردی نمودند تقدیر وتشکرمی نمایم .
آقاي عباسقلی بگدلی از واحد حمل و نقل :از کلیه دوستان و همکاران محترم که در غم از دست دادن برادر زاده
اینجانب ابراز همدردی نمودند تقدیر و تشکر می نمایم.
آقاي ابراهیم مهرابی از واحد خدمات عمومی :از کلیه دوستان و همکاران محترم که در غم از دست دادن پدر
اینجانب ابراز همدردی نمودند تقدیر و تشکر می نمایم.
آقاي مهرداد صادقی از واحد کنترل مواد :از کلیه دوستان و همکاران محترم که در غم از دست دادن پدر
اینجانب ابراز همدردی نمودند تقدیر و تشکر می نمایم.
آقاي علی خسروی از واحد مهندسی کارخانه :از کلیه دوستان و همکاران محترم که در غم از دست دادن پدر
و مادر بزرگ اینجانب ابراز همدردی نمودند تقدیر و تشکر می نمایم.
آقاي حمید خرمی از واحد اقتصادی و مالی :از کلیه دوستان و همکاران محترم که در غم از دست دادن مادر
بزرگ اینجانب ابراز همدردی نمودند تقدیر و تشکر می نمایم.
آقاي محمد رضا حیدری از همکاران بازنشسته  :از کلیه دوستان و همکاران محترم که در غم از دست دادن
همسر اینجانب ابراز همدردی نمودند تقدیر و تشکر می نمایم.
آقاي محسن شاهسون از واحد ایمنی و آتش نشانی :از کلیه دوستان و همکاران محترم که در غم از دست
دادن خواهر اینجانب ابراز همدردی نمودند تقدیر و تشکر می نمایم.
آقاي عبدا ..علی پور از واحد دفتر فنی تعمیرات :از کلیه دوستان وهمکاران ارجمندی که در غم از دست دادن
پدر خانم اینجانب ابراز همدردی نمودند صمیمانه تقدیر وتشکر می نمایم.
آقاي محمدرضا اسماعیلی از واحد احیاء مستقیم شهید خرازی :ازکلیه دوستان وهمکاران محترم که درغم
ازدست دادن پدربزرگ اینجانب ابرازهمدردی نمودند تقدیر وتشکر می نمایم.
اکبرکرمی ازواحد تعمیرگاه مرکزی :ازکلیه دوستان وهمکاران محترم که درغم ازدست دادن پدراینجانب ابراز
همدردی نمودندتقدیر وتشکرمی نمایم .
علی شیخ زاده از واحد نورد سرد :از کلیه دوستان و همکاران محترم که در غم از دست دادن پدر اینجانب ابراز
همدردینمودندصمیمانهتقدیروتشکرمینمایم.
آقاي حمید رئیسی پور همکار بازنشسته :ازکلیه همکاران محترم که در غم از دست دادن برادر اینجانب ابراز
همدردی نمودند کمال تشکر را دارم.
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پاسداری از فرهنگ انقالب

ـينان ســتمگر
محــور واليت فقيــه ،تبختر باختر نشـ ِ
را هــدف گرفتــه بــود .تــوده هــای محــروم جهــان
كــه آن روز بــا آوای قدســی امــام (ره) بيــدار شــدند،
هنــوز هــم بــه ميثــاق خــود بــا خمينــی بــزرگ وفــا
دارنــد و يــك لحظــه در حــق بودن خــروش خمينی
ترديــد نكــرده و نمــی كننــد ،گرچــه انقــاب ريزش
و رويــش دارد و امــروز برخــی نامحرمــان غاصــب
مقامــات اجتماعــي ،عاشــقان آوای امــام را به آشــتی
بــا اســتكبار و لبخنــد در برابــر جـ ّ
ادان جهانــی فــرا
مــی خوانند.
هنــوز هــم ســرود اهلل اكبــر ،خمينــی رهبــر ،كه آن
روزهــا ســاخته و از خانــه ،خانــه ملــت ايــران پخش
مــی شــد ،دلنشــين تريــن ســرود ملــت ايــران و
محرومــان جهان اســت.
واژه ،واژه ايــن ســرود بــا خــون شــهيدان انقــاب
اســامی ايــران نوشــته شــده اســت و عصــاره

آرمانهــای محرومــان جهــان در آن مــوج مــی زنــد.
مخالفــان انقــاب اســامی بخواهنــد يــا نخواهنــد،
ايــن ســرود در عمــق جــان همــه فرزنــدان خمينی
بــزرگ جــا دارد و تارهــای قلــب محرومــان لبنان و
عــراق وســوریه ویمن و افغانســتان و تاجيكســتان و
هنــد و پاكســتان و بســياری از نقــاط جهــان را بــه
صــدا در مــی آورد.
ايمــان ،آگاهــي ،آزادي ،خودبــاوري ،شــجاعت،
حماســه ،ايثار ،اســتقالل ،نشــاط و عاطفــه و عدالت
و ظلــم ســتيزي ،مقــدس تريــن و محبــوب تريــن
واژه هــای قامــوس انقــاب مــا بــود ،واژه هايــی كــه
هيچكــدام بــرای بســياری از تحليــل گران سياســی
امــروز و تئــوری پــردازان پــس از انقــاب اســامی
مفهــوم نيســت.
در فرهنــگ انقــاب اســامی واژه هــای تــرس و
يــأس و كفــر و شــرك و اســتثمار ،ســرمايه داری و

شــاه و انگليــس و امريــكا و صهيونيــزم ،منفورترين
واژه هــا بــود؛ انقــاب اســامی جلــوه ای از تفكــر
پيامبــران الهــی اســت و امــت اســامی هيچــگاه از
راه پيامبــران دســت نخواهــد كشــيد.
انقــاب اســامي ،آرمــان هــزار و چهــار صــد ســاله
تــوده هــای محــروم اســت و ملــت مســلمان ايــران
و ملــل مظلــوم جهــان هيچــگاه از ايــن آرمــان
كوتــاه نخواهنــد آمــد.
انقــاب اســامي ،صــدای فطــرت بشــريت مظلــوم
اســت و ايــن آوای مقــدس هرگــز خامــوش نخواهد
شد .
انقالب اســامي ،جوشــش ســرخ ســيد الشهداست
و ايــن خــون تــا قيــام قيامــت از جوشــش نخواهــد
ايستاد.
انقــاب اســامي ،شــعله ای از مشــعل عدالــت
خواهــی مهــدی موعــود عجــل اهلل تعالــی اســت
و ايــن شــعله تــا نابــودی كفــر و شــرك و بيــداد
جهانــی روز بــه روز گــرم تــر و درخشــان تــر
خواهــد شــد.
بيگانــگان و ريزشــهای انقــاب اســامی بداننــد،
امــروز هــم ميليونهــا جوانــه در بــاغ انقــاب
اســامی در حــال رويــش اســت.
شــعارهای انقــاب اگــر از نوارها و برخــی در و ديوارها
پــاك شــده انــد ،در ذهــن و قلــب ميليونهــا انســان
ســتمديده از نظــام اســتكبار می درخشــد .اســتكبار
و صهيونيــز ِم پنهــان در زيــر نقــاب ســازمان ملــل به
اصطــاح متّحــد ،نمــی تواننــد فرزنــدان خمينــی را
فريــب دهنــد .آرمانهــا و اســتانداردهای مصـ ّوب اين
ســازمانها بــا فرهنــگ و معيارهــای انقــاب اســامی
فرســنگ هــا فاصلــه دارد و واژه توســعه و پيشــرفت
بــا مفهــوم غربــی آن هرگــز در شــعارهای مــردم
نبــوده و نيســت .مــردم هنــوز هــم اســتقالل و آزادی
و جمهــوری اســامی را مــی خواهنــد ،نــه يك كلمه
كــم و نــه يــك كلمــه زيــاد!
دفتر هماهنگی تبلیغات اسالمی شرکت فوالد
مبارکه اصفهان

اصول و مبانی اقتصاد مقاومتی از منظر آیات و روایات

جمعى ازهمکاران درواحد نورد سرد :از واحد خدمات پرسنلى شرکت به خاطرنظارت برهزینه ها و اضافه کارى ها
تقديروتشکرمينماييم.

شنبه

پيامبر اكرم(ص):
ب ال ْ ِع َبا ِد إِلَى َّ ِ
الل الْتْ ِق َيا ُء ال ْْخ ِف َياء
أَ َح ُّ
محبوبترين بندگان در پيش خدا
پرهيزگاران گمنامند .
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شركت فوالد مباركه اصفهان
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رسانه فوالد خانواده

شماره پيامک:

ی هفته
حد ث

قــرآن کریــم و روایــات اهلبیت علیهم الســام
بــه عنــوان دو بــازوی شــناختی و معرفتــی
در جهــان ،اصــول و مبانــی اقتصــاد مقاومتــی
را بــرای مؤمنیــن و پیــروان مکتــب حــق و
حقیقــت روشــن و مبرهن ســاخته انــد؛ در این
شــماره نیــز بــه دو مــورد ازایــن اصــول و مبانی
اشــاره مــی شــود:

اقتدار اقتصادی ،الزمه اقتدار سیاسی مسلمانان
قــرآن کریــم فراهــم کــردن هرگونــه نیــرو و
قدرتــی کــه باعــث تــرس دشــمنان اســام شــود
را ضــروری شــمرده اســت ودر آیــه 60ســوره انفــال
ـن ُق َّو ٍة
ـم َما ْاسـت ََط ْعت ُْم ِمـ ْ
مــی فرمایــدَ « :و أَ ِعـدُّوا ل َ ُهـ ْ
َّ
ـد َّو الل ِ َو َع ُد َّو ُکم
ون ب ِـ ِه َعـ ُ
ـن ِربــاطِ الْخَ ْیـ ِ
ـل ت ُْره ُِب َ
َو ِمـ ْ
»...و هــر چــه در تــوان داریــد از نیــرو و اســبهای
آمــاده بســیج کنیــد ،تــا بــا ایــن [تــدارکات]،
دشــمن خــدا و دشــمن خودتــان را بترســانید.
کلمــه «قــوه» نــه تنهــا وســایل جنگــی و ســاح های
مــدرن هــر عصــری را در برمی گیرد ،بلکــه تمام نیروها
و قــدرت هایــی را کــه به نوعــی از انـواع ،در پیــروزی بر
دشــمن اثــر دارد ،شــامل مــی شــود .بنابراین عــاوه بر
اینکــه باید از پیشــرفته ترین ســاح هــای هر زمــان -
بــه عنـوان یک وظیفــه قطعی اســامی  -بهــره گیری

کــرد ،نبایــد از قدرتهــای اقتصادی ،فرهنگی ،سیاســی،
کــه آنهــا نیــز در مفهــوم «قــوه» منــدرج هســتند و
نقــش بســیار مؤثــری در پیــروزی بــر دشــمن دارد نیز
غفلت کــرد.

ابراز همدردی
مرگ پایان زندگی نیست
آغازی است بر پرواز مرغ جان
بر گستره ملکوت و رجعتی به
محضر دوست
بــا نهایــت تأســف در هفتــه ی گذشــته همــکاران گرامــی غالمرضــا شــجاعی شــاغل در
فوالدســازی ،کــورش دانشــور باغبادرانــی شــاغل در تعمیــرات مرکــزی ،ناصــر محمدی شــاغل
در امــور پرداختهــا و عباســعلی جاللــی شــاغل درخدمــات عمومــی وامــور رفاهــی از نعمــت پــدر و
همــکار ان گرامــی ناصــر و رســول نیکبخــت دســتجردی شــاغل در نــورد گــرم  ،علــی مراتی
شــاغل در خدمــات خریــد و علــی نــادری شــاغل در فوالدســازی از نعمــت مــادر و همــکاران گرامی
آقــای ســید مهــدی میرلوحــی شــاغل در فــوالد ســازی ازنعمــت خواهــر و همــکار گرامــی آقای
بیــت اهلل آقایــی شــاغل در فــوالد ســازی بنــا بــر مشــیت الهــی از نعمــت پرخیــر و برکــت فرزنــد
محــروم گردیدند.
بدینوســیله ایــن غــم جانــکاه وضایعــه جبــران ناپذیــر را بــه محضر ایشــان تســلیت عرض مــی نماییم
وآمــرزش مرحومیــن وصبــر وســامتی بازمانــدگان را از خداوند رحمان خواســتاریم.
روابط عمومی

پیام اخالقی هفته
فقر واقعي.......
مــرد فقيــري از خــدا ســوال کرد:چــرا مــن اينقــدر فقيــر هســتم؟ خــدا پاســخ داد چــون يــاد نگرفتــه اي کــه
بخشــش کني!
مرد پاسخ داد:من چيزي ندارم که ببخشم  ...خدا پاسخ داد:چرا محدود چيزهايي داري!
يــک صــورت کــه مــي توانــي لبخنــد بــر آن داشــته باشــي! يــک دهــان کــه مــي توانــي بــا آن حــرف خوب
بزني!
يــک قلــب کــه مــي توانــي بــه روي ديگــران بگشــايي! و چشــماني کــه مــي توانــي بــا آنهــا بــه ديگــران بــا
نيــت خــوب نــگاه کنــي!
فقر واقعي فقر روحي است.دل آدم ها خيلي ساده گرم مي شود.
«شوراي امر به معروف و نهي از منکر»

پیشرفت اقتصادی شاخصه امت اسالمی
قــران کریــم در آیــه  29ســوره فتــح دربــاره پیامبر
محمــد(ص)
اکــرم (ص) و یــاران او مــی فرمایــد:
ّ
پيامبــر خداســت؛ و کســانی کــه بــا اوینــد ،بــر

کافــران ،ســختگیر [و] بــا همدیگــر مهرباننــد.
آنــان را در رکــوع و ســجود مــی بینــی .فضــل و
ِ
ـخصه]
خشــنودی خــدا را خواســتارند.
عالمت [مشـ ّ
آنــان براثــر ســجود در چهــره هایشــان اســت .ایــن
ـل آنهــا در
صفــت ایشــان اســت در تــورات ،و َم َثـ ِ
انجیــل چــون کشــت هــای اســت کــه جوانــه
خــود بــرآورد و آن را مایــه دهــد تــا ســتبر شــود
و بــر ســاقه هــای خــود بایســتد و دهقانــان را بــه
ـی] آنــان [خــدا] کافــران
شــگفت آورد ،تــا از [انبوهـ ِ
را بــه خشــم درانــدازد .خــدا بــه کســانی از آنــان
کــه ایمــان آورده و کارهــای شایســته کــرده انــد،
آمــرزش و پــاداش بزرگــی وعــده داده اســت.
مفــاد آیه قدرت یافتن مســلمانان و رســیدن به شــکوه
تحمــل آن
و عظمتــی اســت که دشــمنان اســام تاب ّ
را ندارنــد ،لـذا طبعـاً بایــد این اقتـدار ازهرجهت باشــد،
هــم اقتـدار سیاســی ،هــم اقتـدار نظامــی و هــم اقتدار
اقتصــادی و فرهنگــی .لـذا خوداتــکا نبودن و چشــم به
دروازه هــای خــارج دوختــن ،نــه تنها خشــم کافـران را
برنمــی انگیــزد ،بلکه موجبــات خرســندی آنــان را نیز
فراهــم می ســازد.
ادامه دارد...

ثمرات و برکات فرزند زیاد
نگهــداری و بــزرگ کــردن فرزنــدان متعــدد،
زحمــت بســیاری دارد؛ امــا همــراه لــذت و
محبــت فرزنــدان
خوشــحالی اســت؛ چــرا کــه ّ
رنــج حاصــل از زحمــات والدیــن را تحــت الشــعاع
قــرار مــی دهــد و مشــاهده رشــد آنــان موجــب
مــی شــود زحمتهــا را فرامــوش کــرده ،مجموع ـاً
احســاس رضایــت نماینــد.
گرچــه بچــه زیــاد داشــتن مســتلزم زحمت بســیار
اســت؛ امــا اثــرات مثبــت زیــادی دارد کــه در ادامه
ذکــر می شــود:

الف :زحمت همراه لذت:
نگهــداری و بــزرگ کــردن فرزنــدان متعــدد ،زحمت
بســیاری دارد؛ امــا همــراه لذت و خوشــحالی اســت؛
محبــت فرزنــدان رنــج حاصــل از زحمــات
چــرا کــه ّ
والدیــن را تحــت الشــعاع قــرار مــی دهد و مشــاهده
رشــد آنــان موجــب مــی شــود زحمــت هــا را
فرامــوش کــرده ،مجموعـاً احســاس رضایــت نمایند.
ب :پیشگیری از افسردگی:
مادرانــی کــه فرزنــدان زیــادی دارنــد ،تــا زمانــی
کــه فرزنــدان آنهــا در کودکــی بســر مــی برنــد
اشــتغال قلبــی و عملــی بــه امــور آنهــا ،موجــب
مــی شــود تــا از افســردگی بــه دور باشــند .ایــن
امــر تــا ســن میانســالی و حتــی پــس از ازدواج
فرزنــدان ادامــه دارد.

ج :سرمایه گذاری برای دوران پیری:
فرزنــد زیاد ســرمایه دوران کهنســالی اســت؛ زیـرا اوالً
در دوران پیــری عالیــق انســانها عــوض مــی شــود و
بســیاری از کارهایــی که برایشــان لذتبخش بــود ،آنها
را راضــی نمــی کنــد و دلخوشــی آنهــا بــه فرزن ـدان
و نــوه هایشــان اســت و از بــودن در کنــار آنهــا لــذت
میبرنــد؛ چــون فرزنـدان و نــوه هــا تنهائی هایشــان را
پــر مــی کنند و بــه آنها شــادابی مــی بخشــند .عالوه

بــر اینکــه بــه ایشــان کمــک مــی کننــد و در حــل
مشــکالت آنهــا را یــاری مــی نمایند.
ثانیـاً درصورتــی کــه پــدر و مادر بــه بیمــاری گرفتار
شــوند و ناتــوان یــا احیانــاً زمیــن گیــر گردنــد،
نقــش فرزنــدان بســیار پررنــگ تــر مــی شــود ،و
درصورتیکــه تعــداد فرزنــدان زیــاد باشــند بــدون
زحمــت و ســختی بــه نوبــت مــی تواننــد از والدیــن
خــود نگهــداری و بــه آنهــا کمــک کننــد.
ثالث ـاً اگــر یکــی از والدیــن فــوت کنــد ،دیگــری
مــی توانــد بــه تنــاوب در منــزل هــر یــک از
فرزنــدان خــود اقامــت کنــد و نیــازی بــه ســپری
کــردن بقیــه عمــر در خانــه ســالمندان نخواهــد
داشــت.

د :چند برابر شدن ثواب اعمال یک زن پس از
زایمان و فرزندداری:
ثوابــی کــه یــک مــادر بــا زایمــان و فرزنــدداری از
اعمــال خــود مــی بــرد ،چنــد برابــر زمانــی اســت
کــه او فرزنــدی نداشــته اســت.
ادامه دارد.............

