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چند پیشنهاد

به تمام کتابهایی که
نخواندهایم فکر کنیم

بنگاهها 5

مدیرعامل فوالد مبارکه تصریح کرد:

سود فوالد مبارکه در  رونق اقتصادی است نه در افزایش قیمتها

کانال اطالع رسانی شــرکت فوالد مبارکه در
ابتکاری جالب در این روزها که چندساعتی بیشتر
وقت آزاد ،بــرای ماندن در خانه داریم ،دســت به
معرفی کتاب زده است .در این کانال آماده است :در
پستهایویژهپشتجلد،شمارابهپسکوچههای
کتاب های نخوانــده دعوت می کنیم .شــما نیز
میتوانید برای معرفی کتاب مورد عالقه تان ،یک
عکس از جلد کتاب و یک پاراگراف از آن را به آیدی
 @ad_ mscارسال کنید تا در بخش پشت جلد ،
آنرابهدیگرانمعرفیکنیم.
قرار:هرگاه،معرفییککتاب
«بهتمامکتابهاییکهنخواندهایمفکرکنیم»...

«ر ،ه ،ش» به قلم رضا امیرخانی

درپشتجلدکرونایی،کتابیرامعرفیخواهیم
کردکهبرایاولینباردرروزهایاولانتشارش،صف
خرید آن آدم را یاد دوران اعالم کوپن های یارانه ای
دهه ۶۰می انداخت .رضا امیرخانی نویسنده جوان
و تاثیرگذار ادبیات معاصر ایران پس از تجربه های
موفقی مانند «بیوتن»  «،منِ او» و «قیدار» ،رمان
«ر،ه،ش»رادرنقد تاثیرشهرنشینیبربشرمعاصر
روانهبازارکردکهدهمینجایزهادبیجاللرابهخود
اختصاصداد.
بخشی از کتاب :تا قبل از ظهر ما مینشستیم
زیر درخت همســایه و بعد از ظهرها همســایهها
مینشستندزیردرختما.صبحهاسایهمیافتادتو
خانهیآنهاوبعدازظهرهاسایهمیافتادتوخانهی
ما .آقای همسایه صبح زود میرفت سر کار و بعد از
ظهرها چای را با خانماش زیر ســایهی درخت بید
خانهیمامینوشیدند.

«بی زمستان»
به قلم منصور ضابطیان

مهندس عظیمیان ،مدیرعامل
شــرکت فــوالد مبارکــه بــا ابراز
ناخرسندی از افزایش بیرویۀ قیمت
انواع محصوالت فوالدی در کشور،
تصریح کرد :افزایش بیرویۀ قیمتها
به نفــع هیچکس نیســت .فوالد
مبارکه مطلقا موافق افزایش بیرویۀ
قیمتها نیست.
از آنجا که این شــرکت صنعت
ساز است ،ســود خود را در گردش
چــرخ ســایر صنایع باالدســت و
پایین دست خود و رونق اقتصادی
هرچه بیشــتر کشــور میداند ،نه
در افزایش بیرویــۀ قیمتها و این
امر بدون شــک در ســایۀ آرامش
ایجاد میشود.
وی از برگزاری جلســات متعدد
در ایــن خصوص خبــر داد و اظهار

خبر

امیــدواری کــرد با پیشــنهادها و
تمهیدات وزارت صمــت و انجمن
فوالد کشــور ،به زودی شاهد ایجاد
آرامش در بازار باشیم.
وی در خصــوص نحــوۀ قیمت
گذاری محصوالت فوالدی در کشور
گفت :در حال حاضر کشــف قیمت
از طریق بــورس انجام میشــود.
براساس آخرین هماهنگیها میان
وزارت صنعــت ،معــدن و تجارت،
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
و فوالدســازان کشور ،شــرایط به
گونهای شــد کــه وزارت صنعت،
معدن و تجارت پیشــنهاد اصالحی
خود را به ســتاد تنظیم بــازار ارائه
کنــد و در آنجا موضــوع مچینگ،
قیمت گذاری و حقوق مشــتریان
خرد مد نظر قرار گیــرد تا با در نظر

گرفتن همۀ مــوارد ،بازار به آرامش
الزم برسد.
وی در تشریح تمهیدات وزارت
صنعت ،معدن و تجارت برای تأمین
سنگ آهن مورد نیاز فوالدسازان در
ســال  1399گفت :با پیگیریهای
همه فوالدســازان قرار بر این شده
که تا پایان ســال جــاری ،وزارت
صنعت ،معدن و تجــارت با معادن
به گونهای برنامهریزی و هماهنگی
کنند که ســنگ آهن و کنســانتره
مورد نیاز فوالدسازان در سال پیش
رو تأمین گردد .بــه همین منظور
شــرکت فوالد تکنیک بــه عنوان
مشــاور طرح ،این پیشنهاد را آماده
کرده است.
وی درخصــوص چگونگــی
وضعیت تولید فوالد مبارکه در سال

 1398خاطرنشان کرد :این شرکت
در ســال  1398با محدودیتهای
متعــددی ازجملــه کنســانتره
و انرژی مواجــه بود ،امــا با تالش
جمعی مدیریــت و کارکنــان و با
اتکا به برخــی ظرفیتهای موجود
توانســت در بســیاری از خطوط
تولید به اهداف از پیش تعیین شده
دست یابد.
با این حال ،بــه دلیل نبود منابع
کافی ســنگ آهن حــدود  9تا 10
درصد برنامۀ تولید خود را از دست
داد .امیدواریم با تمهیداتی که وزارت
صمت در دستور کار دارد سال آینده
شاهد بروز چنین شــرایطی برای
فوالدسازها نباشیم.
مدیرعامــل فــوالد مبارکه در
ادامه با اشــاره به اســتراتژی فوالد

مبارکه بــرای تولیــد محصوالت
خاص اظهــار کرد :فــوالد مبارکه
به نوعــی پرچمدار بومی ســازی
تجهیزات مورد نیــاز خطوط تولید
صنعت فوالد و انجام پژوهش برای
تولیــد محصوالت جدیدی اســت
که امــکان تولید آنها در شــرکت
وجود نداشته است.
از اینرو با ســرمایه گذاریهای
قابــل توجــه و همکار یهــای
گستردهای که با شرکتهای دانش
بنیان و دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی
کشــور دارد تالش کرده است نیاز
صنایع پایین دست به انواع ورقهای
خاص را تأمین کند؛ تا جایی که در
ســال جاری موفق شــد بخشی از
ورقهای مورد نیــاز صنایع نفت و
گاز و خودروســازان کشور را تأمین

باپیگیریهایهمه
فوالدسازان قرار بر این
شده که تا پایان سال
جاری ،وزارت صنعت،
معدن و تجارت با معادن
به گونهای برنامهریزی و
هماهنگیکنندکهسنگ
آهنو کنسانترهموردنیاز
فوالدسازان در سال پیش
رو تأمین شود .به همین
منظورشرکتفوالد
تکنیکبهعنوانمشاور
طرح ،این پیشنهاد را آماده
کرده است

کند ،محصوالتی که تاکنون عمدتا
وارداتی بوده اند.

بومیسازی سنسورهای تشخیص سرباره
در فوالد مبارکه
در این روزهای کرونایی که سفرها محدود
شــده اســت ،برای آنها که اهل سفر هستند،
خواندن ســفرنامه می تواند لذتی جایگزین
باشــد .منصور ضابطیان که پیــش از این در
تلویزیون مجــری برنامه هــای موفقی چون
رادیو هفــت بود با نوشــتن ســفرنامه های
«سباستین» «مارک و پلو» «،چای نعنا» و...
ثابت کرده در نوشتن سفرنامه نیز تبحر دارد.
آنچنان که کتابهایش بســیاری را نه به سفر،
بلکه به ســفرنامه عالقمند کرده است .اکنون
بی زمســتان ســفرنامه جذاب دیگریست به
گرجستان ،تاجیکستان و آذربایجان.
بخشی از کتاب :تصــور خیلیها از سفر،
رفتن به جایی بسیار دور اســت ،درحالیکه
گاهی وقتها همین نزدیکیها هم اتفاقهای
خوبی میافتد .وقتی خود سفر در ذهن اصالت
پیدا کند ،حتی یــک جابهجایی یک روزه هم
میتواند حال آدم را بهتر کند.

«قمر در عقرب»
به قلم شرمین نادری

در پشــت جلد ،کتابی تاریخی را به شــما
معرفی می کنیم .اما نه آن تاریخی که فقط تاج
گذاری و جنگ ها و روز وماه را ضمیمه می کند.
شــرمین نادری در مقام یک نویسنده خالق
همواره ظرایفی را بــرای جذابیت تالیفاتش
همراه داشته است .حتی اگر قرار باشد آن کتاب
درباره تاریخ باشــد با همه مختصاتی که ما از
کلیشه های تاریخی سراغ داریم.

با همکاری کارشناســان فوالد مبارکه و شرکتهای
ســازندۀ داخلی برای اولین بار سنســورهای تشخیص
ســرباره با کمتر از نصف هزینۀ نوع مشابه وارداتی ،بومی
سازی شد.
رئیس دفتر فنی تعمیرات فوالدســازی و ریخته گری
مداوم ضمن اعالم این خبر گفت :سیســتم تشــخیص
سرباره ( )Electromagnetic Slag Detectorدر
ماشینهای ریخته گری نقش بسیار مهمی در جلوگیری
از تخلیۀ ســرباره موجود در پاتیلها به تاندیش و ســپس
ریخته گری دارد.
عباس محمدی در تشریح چگونگی شکل گیری سرباره
و تأثیر آن در فرایند تولید مواد مذاب گفت :به طور طبیعی
مواد مذاب به طور معمول همواره حاوی مقداری سرباره
است که به دلیل چگالی کمتر نسبتبه فوالد مذاب در باالی
ذوب قرار میگیرد.
این مواد در انتهای زمان تخلیۀ پاتیل بر روی تاندیش
ماشــینهای ریخته گری ،با ایجاد جریــان گردابی کف
پاتیل ،به مجرای خروجی راه می یابــد و باعث تجمع در
تاندیش و افزایش ریسک ورود به قالب و ایجاد نا خالصی و

حتی بیرون ریختن مواد مذاب از تاندیش ()break out
خواهد شد.
وی افزود :عملکرد این سیســتم به گونهای است که با
تشخیص به موقع وجود سرباره در مجرای خروجی پاتیل
هشدار صادر میکند و به طور خودکار جریان مذاب قطع
می شود.
رئیس دفتر فنی تعمیرات فوالدســازی و ریخته گری
مداوم اظهار کرد :برای حصول این امر سنســورهایی در
باالی کاســت خروجی پاتیلها نصب شــده است که با
اتصال به سیســتم آشکارســاز  ESD100واقع در اتاق
برق ،ســیگنال تحریک را دریافت میکنــد و با توجه به
خاصیت نفوذپذیری مغناطیسی متفاوت (Magnetic
 )Permeabilityسرباره و فوالد سیگنالی را به صورت
فیدبک به سیســتم آشکارساز ارســال میکند .در اصل
سیستم اندازهگیری ( )AMEPA ESD 100سربارۀ
حمل شده در پاتیل ذوب را تشخیص میدهد .این سیستم
به مقادیر کمی سرباره پاسخ میدهد و این امکان را فراهم
می آورد که اپراتور قبل از شناسایی بصری بتواند واکنش
نشان دهد.
به گفتــۀ عبــاس محمدی سیســتم آشکارســاز با
فیلتراسیون نویزها و تجزیه و تحلیل سیگنال دریافتی از
سنسور ،میزان سربارۀ خروجی پاتیل را تعیین میکند و
با رسیدن درصد اسلگ به میزان  10درصد فرمان بستن
کاست خروجی پاتیل صادر میشود.
وی در ادامه تصریح کرد :این سنسور که به طور خاصی با
شرایط موجود در سایت سازگار شده است ،خروجی پاتیل
را محصور میکند و مدوالسیونهای هدایت الکتریکی در
ذوب خروجی پاتیل را تشخیص میدهد .استفاده از این
سنسور به این صورت است که به دور محل خروج مذاب از
پاتیل وصل شده و با اندازه گیری شار اطراف لوله ،درصد

سربارۀ مذاب را تشخیص میدهد و همانطور که در شکل
مالحظه میشــود سنسور از دو حلقۀ ســیم پیچی شده
تشکیل شده است .یک سیگنال جریانی معین به عنوان
جریان تحریک ارســال ،و در خروجی یک سیگنال ولتاژ
دریافت میشود و بر اســاس مقدار این سیگنال ولتاژی
میتوان مقدار سرباره در مذاب را تشخیص داد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد :سرباره
دارای رسانایی بسیار کمتری نسبت به فوالد مذاب است و
بنابراین جریان گردابی کمتری در سرباره القا میشود تا بر
میدان تأثیر بگذارند .این پدیده باعث تغییر در ولتاژهای
اندازه گیری میشود و بدین معنی است که فوالد را میتوان
از سرباره تشخیص داد.
وی از عمر باالی سنســورها و آســیب دیدن آنها در
فرایند تخریب و بازســازی نســوز پاتیلها به عنوان دو
عامل اصلی خرابی و تعویض این تجهیزات حســاس نام
برد و ادامه داد :این سنســورها تا پیــش از این از خارج از
کشــور و با قیمتهای زیاد تأمین میشد که در سالهای
اخیر ســازندۀ خارجی به دلیــل تحریم از فــروش آنها

به ایــران خودداری میکــرد و خطوط تولید با ریســک
توقف مواجه بود .وی با تأکید بر اینکه نمونۀ بومی سازیشده
به خوبی با نوع مشــابه وارداتی قابل رقابت اســت ،اظهار
داشــت :با همت و پیگیری دفتر فنی تعمیــرات ناحیه،
کارشناسان تعمیرات واحدهای ریختهگری مداوم و آماده
سازی پاتیل با همکاری شرکت آبادیس فاطر ،تحریم ها را
به فرصت تبدیل کردند و کار بومی سازی این سنسورهای
وارداتی با موفقیت انجام شد؛ به نحوی که نسوزهای بومی
سازی شده پس از گذراندن فرایند تست سرد و گرم و تأیید
بهره بردار به خوبی در مدار تولید قرار گرفت .گفتنی است
هزینۀ ساخت و تأمین این محصول از داخل کمتر از نصف
قیمت سنسورهای خارجی است و ساالنه از خروج میزان
زیادی ارز از کشور جلوگیری خواهد شد.
وی در بخش پایانی ســخنان خود از بومیســازی کل
سیستم آشکارساز ( )ESD100در آیندۀ نزدیک خبر داد
و گفت :با همت و تالش شــرکتهای دانش بنیان داخلی
و ظرفیت و توانمندی مجموعه کارشناســی ناحیۀ بومی
سازی در حال پیگیری است.

