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باشگاه سپاهان باید الگویی برای 
حرفه ای شدن سایر باشگاه ها باشد

مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه در دیدار 
با اعضای هیئت  مدیره 
باشــگاه فوالد مبارکه 
ســپاهان بر الگو شدن 
سپاهان به عنوان یک باشــگاه حرفه ای برای سایر 

باشگاه ها و رشته های ورزشی کشور تاکید کرد.
 مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکــه در دیدار با 
اعضای هیئت  مدیرۀ باشگاه فوالد مبارکۀ سپاهان 
که با حضور تعدادی از معاونیــن و مدیران صورت 
گرفت با تاکید براینکه باشگاه باید الگویی برای حرفه 
ای شدن سایر باشگاها  و رشته های ورزشی  کشور 
باشد، افزود: باید با برنامه ریزیهای مختلف و برگزاری 
همایشهای علمی به سمت باشگاه داری حرفه ای 
برویم و باشگاه این رسالت را در کنار کارهای دیگر 
برعهده دارد که در جامعۀ ورزشــی این موضوع را 
نهادینه کرده و باید الگویی برای حرفه ای شدن برای 

دیگرباشگاه ها و رشته های ورزشی باشد.
حمیدرضا عظیمیان افزود: توجه و حمایت از 
رشته هایی که مخاطب بیشتری دارد باید در اولویت 
برنامه های این باشگاه قرار بگیرد و برنامه ریزیهای 

الزم در این زمینه انجام شود.
وی با بیان اینکه شرکت فوالد مبارکه در راستای 
مسئولیت اجتماعی خود از  باشگاه سپاهان حمایت 
خواهد کرد ، تصریح کرد : توجه به اســتعدادهای 
درخشــان و ورزش بانــوان و برنامه ریــزی برای 
ورزش جوانان و استفاده از ظرفیت آنان با رویکرد 

امیدبخشی به جامعه مورد تاکید است.
مدیرعامل فوالد مبارکه ورزشگاه نقش جهان را 
آورده مهم و بزرگ برای اصفهان و ایران عنوان و تاکید 
کرد: با توجه به اهمیت ورزشگاه باید نواقص آن جهت 
میزبانی شایسته مسابقات آسیایی و جهانی بزودی 

بر طرف گردد.
عظیمیان با اشــاره به فعالیت ۹۰ تیم ورزشی 
این باشگاه در گروههای ســنی مختلف و در صدر 
جدول بودن تیم فوتبال سپاهان در بازیهای لیگ 
برتر کشور، گفت: باشگاه سپاهان بر اساس رسالت 
و انتظاری که از آن داریم باید حمایت از رشته های 
پایه و استعدادهای درخشان را مد نظر نظر قرار دهد.

    
ثبت ركورد افزایش عمر سینک رول 

گالوانیزه در شركت فوالد تاراز
مدیر ارشد کارخانه 
فوالد تاراز از ثبت رکورد 
افزایش عمر سینک رول 
گالوانیزه در این شرکت 
خبر داد و گفت: با تالش 
مجموعه بهره برداری و واحد مهندسی شرکت فوالد 
تاراز عمر کاری سینک رول به رکورد بی سابقه 2۰ 

هزار تن رسید.
نادر حسین زاده خاطر نشــان کرد: در شرکت 
فوالد تاراز از همان ابتــدای راه اندازی خط تولید، 
افزایش بهره وری و عمــر کاری این تجهیز  مهم و 
حساس در دستور کار قرار گرفت که خوشبختانه 
با انجام طراحی جدید و اجــرای پروژه های بهبود، 
افزایش عمرکاری این مجموعه رول ها از 8 هزار تن 
تولید در مرحله اول به 14 هزار تن و در مرحله دوم به 
16 هزار تن افزایش یافت. با ادامه این روند در مرحله 
سوم این میزان به 188۰۰ تن و دردی ماه 13۹۹ به 
2۰ هزار تن رسید. نادر حسین زاده در خصوص این 
تجهیز خاطرنشان کرد: در خطوط تولید ورق های 
گالوانیزه، سینک رول نام تجهیز بسیار مهمی است 
که به صورت غوطه ور در مذاب روی، وظیفه هدایت 
ورق به سمت خارج از حوضچه مذاب را بر عهده دارد. 
متریال این رول که به همراه دو رول با قطر کوچک تر 
این وظیفه مهم را انجــام می دهد، معموال از فوالد 

ضدزنگ با خلوص باال )316L( است.
مدیر ارشد کارخانه فوالد تاراز  اضافه کرد: مدت 
کارکرد این مجموعه از رول ها در کاهش هزینه های 
تولید خطوط گالوانیزه نقش بسزایی دارد، چراکه 
با افزایش مدت زمان حضور این رول ها در مذاب و 
همچنین خورنده بودن مذاب روی، لرزش های این 
مجموعه به خاطر خوردگی بوش ها و سطح بازوی 
رول ها افزایش یافته و ایــن موضوع موجب ایجاد 
رگه های سایه روشن در سطح ورق تولیدی می شود 
که از نظر ظاهری مورد تأیید مشتریان نیست. در 
چنین شرایطی پس از توقف خط تولید سینک رول 
کارکرده با ســینک رول جدید تعویــض و برای 
سنگ زنی سطح و تعویض بوش ها ارسال می گردد.

وی افزود: جنس بوش هایی که بر روی شافت این 
رول ها نصب می شود و وظیفه ای همچون بیرینگ ها 
در زمان چرخش رول ها را ایفا می کنند از نوع 316 با  
روکشی از استالیت است که این خود معرف هزینه 
باالی تولید و تأمین آن هاســت؛ به همین منظور 
کسب رکورد افزایش عمر کاری سینک رول نقش 
بسیار مهمی در کاهش هزینه ها در این شرکت به 

همراه خواهد داشت.

اخبار فوالد

مدیران بومی سازی شــرکت های زنجیره 
فوالد کشور در سومین نشست مجازی در سال 
14۰۰ به بحث و تبادل نظر در خصوص برگزاری 
بهتر سومین جشــنواره و نمایشگاه ملی فوالد 
ایران پرداختند. این نشست تخصصی دوساعته 
که از طریق سامانه جلسات مجازی انجمن فوالد 
برگزار شد، به تشریح برنامه های سومین جشنواره 
و نمایشگاه ملی فوالد ایران اختصاص یافت و در 
آن، در خصوص نحوه ارتقای کیفیت نمایشگاه 
بومی سازی، تدوین فرصت های ساخت داخل 
در زنجیره فوالد، ترکیــب میزهای تخصصی 
بومی ســازی در غرفه های این نمایشگاه، نحوه 
انتخاب تأمین کنندگان برگزیده داخلی، توسعه 
سامانه جامع بومی ســازی و بهره گیری بیشتر 
از شــرکت های دانش بنیان، بحث و تبادل نظر 

صورت گرفت.
تعمیق ساخت داخل

مدیــران بومی ســازی هلدینگ هــای 

معدنــی و فــوالدی در این نشســت اعالم 
کردند که در سومین جشــنواره و نمایشگاه 
ملی فــوالد حضور فعالی خواهند داشــت و 
مدیران بومی ســازی و خرید شــرکت های 
زیرمجموعه ایــن هلدینگ هــا نیز حضور 
فعالــی در این رویــداد بزرگ کــه تمرکز 
 آن بــر تعمیــق ســاخت داخــل اســت، 

خواهند داشت.
تدوین فرصت های ساخت داخل

مدیران بومی ســازی شرکت های فوالدی 
و معدنی در این نشست با اجماع تأکید کردند 
که تا پایان هفته جاری، نیازهای خود در حوزه 
ساخت داخل، و در واقع فرصت های بومی سازی 
را به انجمن تولیدکنندگان فــوالد ایران ارائه 
خواهند داد تا با جمع بندی نیازها، فرصت های 
بومی سازی به صورت بهینه در سومین جشنواره 
و نمایشگاه ملی فوالد ایران به تأمین کنندگان 

ارائه داده شود.

سه میز ساخت داخل در غرفه ها
با رایزنی مدیران بومی سازی زنجیره فوالد 
ترکیب سه میز ساخت داخل که در غرفه های 
نمایشــگاه ملی فوالد ایران ارائه خواهد شد، 
مشخص گردید. ترکیب سه میز ساخت داخل 
عبارت خواهد بود از قطعات و تجهیزات ساخت 

داخل، مواد اولیه و مصرفی ساخت داخل و میز 
تحقیق، توسعه و تکنولوژی.

انتخاب تأمین کنندگان برگزیده
در ایــن نشســت حضــوری از مدیــران 
بومی ســازی شــرکت های زنجیــره فوالد 
درخواســت شــد تا تأمین کننــدگان برتر 

موردنظر خود را به دبیرخانه سومین جشنواره 
و نمایشــگاه ملی فوالد ایران معرفی کنند تا با 
طی مراحل کارشناسی و علمی توسط انجمن 
تولیدکنندگان فــوالد ایران و پــس ارزیابی، 

تأمین کنندگان برگزیده انتخاب شوند.
طبق مباحث مطرح شــده در این نشست 
تخصصــی، ثبت اطالعــات شــرکت ها در 
سامانه بومی ســازی زنجیره فوالد وضعیت 
مطلوبــی دارد. همچنیــن مقــرر شــد که 
فهرست تأمین کنندگان برگزیده در سامانه 

بومی سازی، نمایش داده شود.
در این سومین نشست مدیران بومی سازی 
شــرکت های معدنی و فوالدی کشور در سال 
جــاری، مدیرانــی از این شــرکت ها حضور 
داشــتند و به تبادل نظر و همفکری با یکدیگر 
پرداختند: ایمیدرو، فوالد مبارکه اصفهان، فوالد 
خوزستان، فوالد خراسان، شرکت سهامی ذوب 
آهن اصفهان، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، 
شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو، گسترش 
صنایع معدنی کاوه پــارس، هلدینگ میدکو، 
فوالد هرمزگان، فوالد آلیاژی ایران و شــرکت 

سنگ آهن گهر زمین.

سومین نشست مدیران بومی سازی زنجیره فوالد در سال ۱۴۰۰ برگزار شد:

آماده باش مدیران بومی سازی برای سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران
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مدیرعامل شــرکت پشــتیبانی و 
توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه 
گفت: فلسفه وجودی شرکت پشتیبانی 
و توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه 
که یک شرکت تازه تأسیس محسوب 
می َشــود و بــا تصمیــم مدیرعامل 
شــرکت فوالد مبارکه ایجاد شــده، 
حرکت به سمت کســب دانش فنی و 

تکنولوژی های صنعت فوالد است.
امیر رحیمــی با بیــان این مطلب 
در ادامه افزود: حدود ســه دهه اســت 
که شــرکت فوالد مبارکــه در بخش 

تولید فوالد در کشــور ســرآمد بوده و 
هم اکنون نیز که با زحمات و تالش های 
صورت گرفته از سوی مدیریت مجموعه 
و کارکنان آن، فرایند بهبود مســتمر 
را طی کرده و کمیــت و کیفیت تولید 
را به حداکثر رسانده اســت، زمان آن 
فرارسیده تا در مسیر تصاحب تکنولوژی 
در عرصه فوالد قدم بردارد؛ بنابراین با 
همین نیت شرکت پشتیبانی و توسعه 
فناوری و نوآوری فوالد مبارکه تأسیس 

شده است.
بــه گفتــه وی، پایه فعالیــت این 

شرکت بر دو محور عمده استوار است: 
نخست کســب دانش فنی مربوط به 
تکنولوژی های خطوط تولید فعلی در 
گروه فوالد مبارکه و کل کشور و بعد از 
آن دســت یابی به آخرین نوآوری ها و 
تکنولوژی های صنعت فوالد جهان با 

هدف بومی سازی آن هاست.
رحیمــی ادامــه داد: در مســیر 
دســت یابی به تکنولوژی های جدید 
یا ارتقــای تکنولوژی هــای موجود، 
یکی از برنامه های شــرکت پشتیبانی 
و توســعه فنــاوری و نــوآوری فوالد 

مبارکه، بهره مندی از توان متخصصان، 
شرکت های دانش بنیان و شرکت های 
فنی مهندسی فعال در عرصه صنعت 
فــوالد اســت. مدیرعامل شــرکت 
پشتیبانی و توســعه فناوری و نوآوری 
فوالد مبارکه افزود: برای محقق شدن 
این امر دو روش تعریف شــده اســت.  
حالت نخست، فراخوان عمومی است 
که در آن محورهای تخصصی صنعت 
فوالد از سنگ تا رنگ که در فوالد مبارکه 
وجود دارد، اعالم شــده اســت. محور 
بعدی، محورهای عمومی است و شامل 

تکنولوژی هایی می شــود که به لحاظ 
کاربردی در صنعت فــوالد نیز کاربرد 

دارند.
وی ادامــه داد: درواقع فناوری های 
عمومی همچون اتوماسیون، ابزار دقیق 
و کنترل را که در صنعت فوالد نیز کاربرد 
دارند محور قرار داده ایم تا شرکت های 
دانش بنیان و افراد متخصص ایده ها و 
طرح های خود را اعــالم کنند و ما بعد 
از ارزیابی فنی و اقتصادی آن ها، موارد 
موردتأیید را به حوزه ســرمایه گذاری 
شرکت پشــتیبانی و توسعه فناوری و 
نوآوری فوالد مبارکــه معرفی کنیم تا 
روی این ایده ها و طرح ها سرمایه گذاری 

الزم صورت گیرد.
بــه گفتــه رحیمــی، مزیــت 
سرمایه گذاری شــرکت پشتیبانی و 
توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه 
ریسک پذیری آن اســت و عملکرد آن 
در این محور از فعالیت خود مشــابه با 

صندوق V.C است.
وی درباره اینکه میزان استقبال از 
فراخوان شرکت پشــتیبانی و توسعه 
فناوری و نوآوری فــوالد مبارکه افزود: 
معموال این نوع فراخوان ها اقبال عمومی 
خوبی دارند، البتــه اگر تنها به صنعت 
فوالد محدود شود ممکن است تعداد 
طرح ها آن چنان زیاد نباشــد، اما آن ها 
که به تأیید می رســند از حمایت 1۰۰ 
درصدی شرکت برخوردار خواهند شد.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه 
فناوری و نوآوری فوالد مبارکه افزود: نوع 
دیگر سرمایه گذاری شرکت پشتیبانی و 

توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه 
مبتنی بر برگزاری استارت آپ استودیو 
است. در این حالت ما نیازهای فناورانه 
و نوآورانه خود را که منجــر به ارتقای 
تکنولوژی یا توسعه تکنولوژی جدید 
می شود بر اســاس تجارب موجود در 
شــرکت فوالد مبارکه و شرکت های 
تولید گروه احصا کــرده و عینا آن ها را 
در قالب یک برنامه استارت آپ استودیو 
فراخوان می کنیم تا در ایــن زمینه از 
توان شــرکت های دانش بنیان و فنی 
مهندسی کشور را جهت رفع این نیازها 

کمک بگیریم.
به گفتــه رحیمی، جــدا از محور 
فراخوان هــا و برگزاری اســتارت آپ 
اســتودیوها، مجموعــه فعالیت های 
این شــرکت ایجاد یک اکوسیســتم 
فنی-دانشی برای پوشــش و توسعه 
تکنولوژی صنعت فوالد در کشور است. 
این اکوسیستم در آینده نزدیک شامل 
شرکت های فنی مهندسی تخصصی، 
شرکت های دانش بنیان و متخصصان 
خبره اســت که تحت مدیریت کالن 
این شرکت اهداف موردنظر را تعقیب 
می کنــد. بنابراین فعالیت شــرکت 
پشتیبانی و توســعه فناوری و نوآوری 
فوالد مبارکه، یک فعالیت صرفا مدیریتی 
در حــوزه تصاحب تکنولوژی اســت. 
مجموعــه فعالیت های این شــرکت 
در محور توســعه محصوالت جدید با 
فناوری های نوین، فناوری های مربوط به 
اقتصاد چرخشی و کاهش مصرف انرژی 

و مواد اولیه نیز تسری می یابد.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه مطرح کرد:

سرمایه گذاری ریسک پذیر الزمه كسب دانش فنی و تكنولوژی فوالد است

خبر

مدیرعامل شــرکت فوالد هرمزگان به همراه چند تن از 
معاونین و مدیران با حجت االسالم والمسلمین عبادی زاده 
امام جمعه بندرعباس و نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان 

دیدار و گفتگو کردند .
در این دیدار حجت االسالم والمسلمین عبادی زاده ضمن 
تقدیر و تشکر از اقدامات شرکت فوالد هرمزگان و خداقوت به 
کارکنان این مجموعه  گفت: صنعت فوالد یک صنعت مادر به 
شمار می رود به لحاظ ظرفیت هایی که در استان هرمزگان و 
دسترسی به دریا و منابع انرژی وجود دارد در حوزه صادرات 
محصول هم ظرفیت های الزم برای صادرات و واردات فراهم 

است .
وی خاطر نشان کرد: استان هرمزگان استانی هست که 
مطلوبیت اقتصادی دارد و برای گســترش صنایع و خصوصاً 
صنعت فوالد در مقایسه با استانهای دیگر، مشکالت کمتری 

برای توسعه داریم .
حجت االسالم عبادی زاده با اشاره به طرحهای توسعه و 
صنایع کشورهای مختلف تاکید کرد: در دنیا شاهد هستیم که 
شهرهای آباد در کنار ساحل هستند؛ ولی متأسفانه در کشور 
ما اینگونه نیست و شهرهای ساحلی ما شرایط خوبی ندارد و 

مسئولین کشور بایستی این را مد نظر قرار دهند .
نماینده ولی فقیه در اســتان هرمــزگان ضمن تاکید بر 
وجود ظرفیت های خاص اقتصادی استان هرمزگان گفت: 

استان هرمزگان استانی است که به آبهای آزاد خلیج فارس 
دسترسی دارد که این ظرفیت بسیار باالیی است . متأسفانه 
نتوانسته ایم از ظرفیت ها و قابلیت های موجود استفاده و این 

استان را آباد کنیم .
وی تصریــح کرد: توســعه و آبادانی اســتانهای مرزی و 
ساحلی به امنیت منطقه و کشور و از طرفی به رفع مشکالت 

و مسائل اقتصادی مردم کمک می کند.
حجت االســالم عبــادی زاده ضمن تبریــک به حضور 
مهنــدس معروفخانی بعنــوان مدیرعامل شــرکت فوالد 
هرمزگان گفت: امیدواریم حضــور جنابعالی در این صنعت 
بتواند جایگاه فوالد را در استان و کشور ارتقا ببخشد و بحث 
توسعه مورد توجه قرار بگیرد و با توجه به نام گذاری امسال 
از طرف مقام معظم رهبری شاهد یک تحول در حوزه فوالد 

باشیم .
وی با اشــاره به مســئولیت های اجتماعــی بنگاههای 
اقتصادی تاکیــد کرد: فــوالد هرمــزگان در فعالیت های 
اجتماعی بسیار خوب عمل کرده است و امیدواریم با حضور 
مهندس معروفخانی ، شاهد مشارکت بیشتر فوالد هرمزگان 
در حوزه مســئولیت های اجتماعی و فعالیتهای فرهنگی، 

آموزشی، بهداشت و درمان  و دیگر حوزه ها باشیم .
معروفخانی مدیرعامل فوالد هرمــزگان ضمن تقدیر و 
تشکر از رهنمودهای حجت االسالم والمسلمین عبادی زاده 

و ارائه گزارشی از وضعیت تولید در این شرکت گفت: برنامه 
های شرکت فوالد هرمزگان با اولویت توسعه در دست انجام 
می باشــد و با توجه به حضور نیروهای متخصص و با تجربه 

قطعا به این مهم دست خواهیم یافت .
معروفخانی با اشاره به ظرفیتهای استان هرمزگان گفت: 
زیرساختهای استان هرمزگان نسبت به سایر استانها از مزیت 
بیشتری برخوردار است و فوالد هرمزگان با توجه به این مزیت 
ها و ویژگیها برنامه های خود  در رابطه با توســعه رادر چند 
ســطح آماده و در حال تدوین دارد که با اجرایی شدن طرح 
های توسعه فوالد هرمزگان، اســتان هرمزگان در سالهای 
آینده به یکی از بزگترین اســتانهای تولید کننده فوالد در 

کشور تبدیل خواهد شد .
مدیر عامل شــرکت فوالد هرمزگان با تاکید بر افزایش 
تولید در فوالد هرمزگان گفت : باتوجه به فرمایشــات مقام 
معظم رهبری  و نامگذاری سال جدید بنام تولید ، پشتیبانی 
ها و مانع زدایــی ها و فرمایشــات قبلی ایشــان و تاکید بر 
عبارت »ما می توانیم« ، تمام تالش و همت همکاران بر این 
اســت که » ما می توانیم« در حوزه تولید و در شرکت فوالد 
هرمزگان محقق شــود .وی اضافه کرد: قطعا در حوزه تولید 
با پیروی از منویات مقام معظــم رهبری این مهم را به اثبات 
خواهیم رساند  و نشــان خواهیم داد که با وجود تحریم های 
ظالمانه ، با کمک مدیران و همــکاران متخصص می توانیم 

 توسعه را پیش ببریم و با جدیت این امر پیگری خواهد شد.
معروفخانی با تقدیر و تشــکر از مسئولین استان هرمزگان و 
همکاری های صورت گرفته با فوالد هرمزگان گفت: انتظار 
می رود مسئولین استانی همراهی بیشتری را با این شرکت 
داشته باشند و در حوزه برق و گاز که یکی از ارکان اصلی تولید 

فوالد بشمار می روند ، ما شاهد قطعی و کمبود  نباشیم .
معروفخانی با اشاره به نقش حاملهای انرژی در تولید فوالد 
خاطرنشان کرد: با کمبود برق و گاز ما در تولید با کاهش روبرو 
خواهیم شد و این بر خالف فرمایشــات مقام معظم رهبری 
است و با قطع شدن مکرر برق خسارتهای زیادی به خط تولید 

و تجهیزات وارد می شود.
 وی تصریح کرد: ما به پیروی  از رهبر انقالب که فرمودند 
تالش در حوزه تولیــد جهادی مقدس اســت، به این اصل 
ایمان داریم و در این راســتا با همت و تالش مدیران و کلیه 
کارکنان در حوزه تولید و افزایــش تولید اقدامات موثری را 

انجام خواهیم داد.

دیدار امام جمعه بندرعباس با مدیرعامل شركت فوالد هرمزگان


