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 آب رسانی به روستای »زوزن« 
با مشاركت فوالد سنگان

در راستای اجرای طرح مثلت توسعۀ اقتصادی و 
فرهنگی شهرستان خواف، پروژۀ آبرسانی مشارکتی 
به بافت توسعۀ مسکن روستای زوزن با 2 هزار و 500 

متر حفاری و لوله گذاری با موفقیت انجام شد.
این پروژه با مشــارکت فوالد سنگان به عنوان 
معین اقتصادی شهرستان خواف و به منظور تحقق 
سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال جهش تولید 
و همچنین عمل به مسئولیت های اجتماعی پایدار 
در قالب تفاهم نامۀ طرح مثلث اقتصادی و فرهنگی 
شهرستان خواف بین شرکت صنایع معدنی فوالد 
سنگان، اســتانداری خراســان رضوی و دانشگاه 

تهران اجرا شد.
در آیین بهره برداری از این پروژه که فرماندار و 
علمای شهرستان خواف و مسئوالن فوالد سنگان 
در آن حضور داشتند، سنجرانی فرماندار شهرستان 
خواف توفیق خدمت گزاری به مــردم را افتخاری 
بزرگ دانســت و افزود: یکــی از آرزوهای دیرینۀ 
مردمان این منطقه توســعۀ متوازن و پیشــرفت 
همه جانبه بود که امروزه با همت مدیرانی شایسته 
و توانمند و همیاری و هم افزایی مردم در حال انجام 

است.
وی ضمن قدردانی از عملکرد شــرکت فوالد 
سنگان به عنوان معین اقتصادی فعال شهرستان 
خواف گفت: تفکر توسعه محور که برمبنای پیشرفت 
و آبادانی منطقه شکل گرفته، خوشبختانه به برکت 
حضور افرادی که دانایی را سرلوحۀ کارها قرار داده اند 
و افق روشنی برای آیندۀ این شهرستان متصورند، 
با روحیه ای جهادی بر این منطقه حاکم اســت در 
همین راستا از حضور و حمایت دلسوزانۀ مدیرعامل 

فوالد سنگان در منطقه تقدیر و تشکر می کنم.
فرماندار خواف طرح توسعۀ مثلث اقتصادی را 
راهی میان بٌر در توســعه و آبادانی منطقه دانست و 
اذعان کرد: احداث پل های بین جاده ای، الیروبی 
قنات ها، لوله گذاری آب و انتقال آب شرب برای مردم 
و... با همیاری ساکنان بومی منطقه از افتخارات این 
طرح است و در ادامۀ راه با همین همت و توان کارها به 

پیش خواهد رفت.
در ادامه، قربانی، مجری طرح مثلث اقتصادی، 
ضمن قدردانی از حضور مســئولین و مردم فهیم 
منطقه در این مراسم گفت: مبنای انجام کلیۀ کارها 
در طرح های توسعه، مردم هســتند و تا زمانی که 
مردم پای کار باشــند، این امور با جدیت و همتی 

مثال زدنی به پیش خواهد رفت.
    

آزادی زندانیان جرائم غیر عمد 
با حضور متولیان و خیرین

مراسم آزادی زندانیان جرائم غیر عمد در اداره 
کل دادگستری استان هرمزگان و با حضور متولیان 

و خیرین برگزار شد .
مرادی نژاد رئیس ستاد مردمی رسیدگی به امور 
دیه و کمک به زندانی های نیازمند استان هرمزگان 
در مراسم آزادی زندانیان جرائم غیر عمد ضمن تشکر 
از فوالد هرمزگان و مهندس ارزانی مدیرعامل این 
شرکت برای مشارکت در این امر خیر گفت: فوالد 
هرمزگان از  سال ۹2 یاور ستاد دیه استان است و تا 
کنون ۱0۱ زندانی با کمک فوالد هرمزگان آزاد شده 
اند و تا هفته آینده نیز ۹ نفر دیگر زندانی جرائم غیر 

عمد با کمک فوالد آزاد خواهند شد.
در ادامه این مراســم صفریــان مدیر روابط 
عمومی شــرکت فوالد هرمزگان به مشــارکت 
فوالد در مســئولیت های اجتماعی اشاره کرد و 
اظهار داشت: این شــرکت در حد توان در همه 
زمینه ها برای عمل به مسئولیت های اجتماعی 
خود مشارکت داشته است که یکی از این اقدامات 

آزادی ۱۱0 زندانی است.
وی به نگاه ویژه دست اندرکاران این شرکت به 
ویژه مدیرعامل فوالد هرمزگان اشاره کرد و گفت: 
فوالد هرمزگان از ســال ۹2 تا کنــون بالغ بر یک 
میلیاردو پانصد میلیون تومان برای آزادی زندانیان 

هرمزگان کمک مالی کرده است.

اخبار فوالد

با همــکاری مدیریت و کارشناســان 
مجتمع فوالد ســبا و شــرکتهای سازندۀ 
داخلی پــروژۀ EPC، طراحــی، خرید و 
نصــب و راه انــدازی سیســتمهای اعالم 
و اطفــای حریــق اتوماتیک ترانســهای 
قــدرت پســت 400 کیلوولت، ســالن 
برق پســت MRSS و ترانســهای پست 
 LBSS و پست RED مورد بهره برداری 

قرار گرفت.
داریــوش دریابار مدیــر خدمات فنی 
و پشــتیبانی مجتمــع فوالد ســبا ضمن 
تأییــد این خبر گفــت: ایــن کار از اواخر 
سال ۹7 با همکاری شرکت های پیمانکار 
داخلــی کــه در ایــن زمینــه از تجربه و 
ســابقۀ کافی برخوردار بودند، در بدترین 

 شــرایط تحریم و بنابر ضرورت کارخانه، 
وارد فاز اجرا شد.

وی در خصوص اهمیت اجرای این پروژه 
گفت: حوادث احتمالی ترانس های قدرت 
در صنایــع مختلف می تواند آســیب های 
جــدی تجهیزات، توقــف رونــد تولید و 
همچنین خســارت های جبران ناپذیری 
برای نیروی انسانی و محیط زیست در پی 

داشته باشد. 
بنابراین به منظــور جلوگیری از چنین 
حوادثی، واحد تولید و توزیع برق مجتمع 
فوالد سبا، با همکاری شرکت های مذکور، 

اجرای این پروژه را در دستور کار قرار داد.
دریابار با تأکید بر اینکه کلیۀ تجهیزات 
در پست 400 کیلوولت و دیگر پست های 

اشاره شــدۀ این قرارداد، فاقــد تجهیزات 
سیستم های اعالم و اطفای حریق اتوماتیک 
بودنــد، تصریح کــرد: تمامــی برندهای 
 استفاده شــده در سیســتم اعالم حریق

NOTIFIRE -UK و در سیســتم 
اطفــای حریــق KCA و تکنیــدرو 
از برندهــای معتبــر جهانــی به شــمار 
می آینــد. همۀ تجهیــزات دیگر همچون 
شــیرآالت و درب هــای ضدحریــق 
 از محــل تولیــدات داخلــی تأمیــن

 شده است.
 وی ادامــه داد: با توجه به حساســیت 
عملیات اجرایی بر روی ترانسفورماتورهای 
قدرت 400 کیلوولت که برای ادامۀ تولید 
بســیار حیاتی اند و زمان بســیار محدود 
بی برقــی برای ایــن تجهیــزات در زمان 
تعمیرات برنامه ریزی  شده است، این پروژه 
بدون هیچ  حادثه و با بیشترین توان و دقت 
اجرایی شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.

 دریابــار تصریح کــرد: اینــک پس از 
اجــرای رونــد راه انــدازی، از 20 مرداد 
۹۹ کلیــۀ تجهیــزات ایــن سیســتم 
آزمایش هــای موردنیاز را توســط واحد 
آتش نشــانی مجتمع فوالد سبا با موفقیت 
 پشــت سرگذاشــته و با بهترین عملکرد 

در حال کار است.
وی گفت: پــروژۀ اجراشــده در واحد 
تولید و توزیع برق مجتمع فوالد سبا  شامل 

بخش های ذیل است:
- اجــرای سیســتم اعــالم و اطفای 
حریــق اتوماتیــک آب و فــوم بــر روی 

ترانسفورماتورهای 400 کیلوولت؛ 
- اجرای سیســتم خنک کنندگی آب 
دیواره های آتش ترانسفورماتورهای 400 
کیلوولت؛ - اجرای سیســتم اعالم حریق 
اتوماتیک در پســت و گالری هــای کابل 

MRSS و SVC۱ و SVC2؛
 - اجرای سیستم اعالم حریق اتوماتیک 
در پســت RED و تونل های ارتباطی به 
واحد احیا مســتقیم و غبارگیر؛ - اجرای 
درب های ضدحریق و مواد فالماستیک بر 
روی کابل ها در تونل های برق زیرمجموعۀ 
پســت های MRSS و RED بــه طول 

تقریبی 2 کیلومتر؛ 
- توســعۀ رینــگ آب آتش نشــانی با 
لوله های دفنی پلی اتیلن در محدودۀ پست 

400 کیلوولت مجتمع فوالد سبا؛ 

- ســاخت بنــا و نصــب تجهیــزات و 
تأسیســات الکتریکــی و مکانیکی جهت 
اتاق های FFR مربوط به سیستم اطفای 
حریق اتوماتیک ترانسفورماتورهای 400 

کیلوولت.
مدیــر خدمــات فنــی و پشــتیبانی 
مجتمع فوالد ســبادر خاتمه از همکاری 
مدیران و کارشناســان مجتمع فوالد سبا 
در واحدهای خدمات فنی و پشــتیبانی، 
تکنولوژی و اجــرای پروژه ها، ایمنی فنی 
و آتش نشــانی، توزیــع بــرق، مدیریت و 
رکنــان شــرکت های مهندســی  کا
آب وآتش نقش جهان و فراتحقیق و ســایر 
واحدهایــی کــه به نوعی در اجــرای این 
 پروژۀ خطیــر همکاری نمودند، تشــکر و

 قدردانی کرد.

مدیر خدمات فنی و پشتیبانی مجتمع فوالد سبا خبر داد؛

راه اندازی سیستم های اعالم و اطفای حریق پست 400 كیلوولت

خبر
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حســین رجایی، نمایندۀ مردم 
شهرستان لنجان در مجلس شورای 
اســالمی، ضمن بازدید از خطوط 
تولید فــوالد مبارکه، بــا مهندس 
عظیمیان مدیرعامل این شــرکت 
دیدار و در خصــوص لزوم و اهمیت 
برقــراری آرامش در بــازار فوالد، 
دســتیابی به بهتریــن راهکارهای 
تحویل محصوالت فوالدی به مصرف 
کنندگان واقعــی و پایداری تأمین 
مــواد اولیه موردنیاز فوالدســازان 

گفت وگو کرد.
در ایــن دیــدار دکتــر رجایی 
گفت: امروز توفیقی به دســت آمد 
تا از نزدیک شــاهد مجاهدت های 
کارکنان فوالد باشــیم؛ آن هم در 
شرایطی که تحریم ها، محدودیت ها 
و بعضا برخی بی مهری ها بیش از هر 
زمان دیگر موجب وارد آمدن فشار به 
صنایع کشور از جمله صنعت فوالد 
شده، اما می بینیم که تمامی خطوط 
تولید این شــرکت به خوبی در حال 

کار است.
رجایی عملکرد ســودجویان در 
شــرایط فعلی اقتصادی کشــور را 

تقبیح کرد و گفت: در موضوع عرضه 
و تقاضــا مباحث زیــادی ازجمله 
عملکرد سازمان بازرسی، تعزیرات، 
بهین یاب و عرضه محصول در بورس 
مطرح است. بسیاری از دوستان در 
زمینۀ عرضه و تقاضا بیشتر دغدغۀ 
تنظیم بازار را دارند، اما قطعا در این 
میان متخلفانی نیز هســتند که هم 
به بازار و هم به تولید ضربه می زنند؛ 
بنابراین باید با ارائــه و به کارگیری 
راهکارهــای عملیاتی به شــرایط 
موجود سروسامان داد. درعین حال 
برای اینکــه فوالدســازان داخلی 
با مشــکالت بیشــتر و جدی تری 
مواجه نشوند، باید در حوزۀ معدن و 
سنگ آهن موردنیاز خود در حاشیۀ 
امن قــرار گیرند و به نظر می رســد 
سرمایه گذاری در حوزۀ اکتشافات 
و معدن راهکار معقولــی برای این 

منظور باشد. 
نباید فراموش کــرد که عملکرد 
سودجویان هم به ضرر تولیدکننده 
و هم به ضــرر مصرف کنندۀ واقعی 
اســت. از این رو باید بــا همکاری 
تولیدکننــدگان و قانون گــذاران 

مجلــس و البتــه دولــت دســت 
 این ســود جویــان هرچــه زودتر 

کوتاه شود.
نمایندۀ مــردم لنجان در بخش 
دیگــری از ســخنان خــود ضمن 
استقبال از ســرمایه گذاری فوالد 
مبارکه در ایجاد خط هوایی مستقل 
برای اصفهان گفت: در حال حاضر، 
در شهرســتان لنجــان و هم جواِر 
صنایع دفاع، یک فضای فرودگاهی 
وجود دارد که جانمایی آن به صورت 
کامــال فنــی و تخصصی، توســط 
کارشناســان بین المللی، چندین 
ســال پیش صورت گرفته اســت. 
ازآنجا که اســتان اصفهان در حال 
حاضر تنها یک فــرودگاه دارد و به 
نظر می رسد با توجه به وجود صنایع 
مختلف در استان و به منظور رعایت 
دستورالعمل های پدافند غیرعامل، 
الزم اســت یک فــرودگاه دوم نیز 
داشته باشــیم تا در شرایط خاص با 

مشکلی مواجه نشویم.
وی خاطرنشــان کــرد: فوالد 
مبارکه ظرفیتی ملی اســت که در 
همۀ حوزه ها برای کشــور منشــأ 

اثر بــوده و هســت؛ بنابرایــن باید 
 برای حمایــت از آن نیز نــگاه ملی 

داشته باشیم.
رجایی در بخش پایانی سخنان 
خود بــه مدیــران و کارکنان فوالد 
مبارکه اطمینان خاطــر داد: برای 
اســتمرار افتخارآفرینی های فوالد 
مبارکه، نمایندگان مجلس هرجا و 
به هر میزان که نیاز باشد، از صنعت 
کشــور، به ویژه از فــوالد مبارکه، 

حمایت خواهند کرد.
 اجرای نورد گرم شمارۀ 2 فوالد 

مبارکه در راستای منافع ملی است
مدیرعامل فــوالد مبارکه نیز در 
جریان ایــن دیدار ضمن تشــریح 
عملکرد فوالد مبارکه در سال جاری 
و طرح های توســعۀ پیش روی این 
شــرکت گفت: با اجرایی شدن دو 
پروژۀ بــزرگ نورد گرم شــمارۀ 2 
و طــرح مدیریت هوشــمند فوالد 
مبارکه، این شــرکت سهم بسزایی 
در تولید فوالد کشور خواهد داشت.

مهندس عظیمیان با بیان اینکه 
اجرای نــورد گرم شــمارۀ 2 فوالد 
مبارکه در راستای منافع ملی است 

خاطرنشان کرد: در صورت احداث و 
بهره برداری از خط نورد گرم شماره 2 
فوالد مبارکه تمامی محدودیت های 
موجود در بازار فوالد کشــور و نیاز 
نوردکاران به کلــی برطرف خواهد 

شد.
وی از داخلی ســازی بیش از 54 
درصد تجهیــزات خط نــورد گرم 
شمارۀ 2 به عنوان یکی از مزیت های 
اصلی این فرایند نــام برد و گفت: با 
این رویکرد دانش فنی ساخت ارتقا 
خواهد یافــت و فرصت های زیادی 
بــرای اشــتغال زایی و به کارگیری 
دانش فنی جوانــان داخلی فراهم 
خواهد شــد. به خاطر داشته باشیم 
اگر  نورد گرم شــمارۀ 2 اجرا شــود 
ظرفیت ورق ایــن کارخانه دوبرابر 
خواهد شــد و ازآنجاکــه کل نیاز 
کشور8 میلیون است، در این صورت 
ظرفیت های صادرات و ارزآوری نیز 
افزایــش خواهد یافــت. همچنین 
با عنایــت به اینکــه در حال حاضر 
در فــوالد مبارکــه حداکثر عرض 
ورق های تولیدی ۱.850 میلی متر 
اســت، با اجرای نورد گرم شمارۀ 2، 
قابلیت تولید ورق هــای عریض تا 
2.۱00 میلی متر و بدنۀ خودروهای 
شاســی بلند نیز فراهم خواهد شد. 
در این راســتا از دولت و نمایندگان 
محتــرم مجلس انتظار مــی رود از 
اجرای هرچه سریع تر این پروژۀ ملی 

حمایت کنند.
مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه 
افزود: در حال حاضر در صنایع کشور 
سازمانی وجود ندارد که به طور کامل 
با فناوری دیجیتال و تکنولوژی نسل 
چهارم مدیریت شود. با پیاده سازی 
این طــرح در فــوالد مبارکه ضمن 
کاهش دخالــت افــراد در تولید، 
بهــره وری نیروی انســانی و تولید 
کارخانه افزایــش قابل مالحظه ای 

خواهد یافت.
مهندس عظیمیان خاطرنشان 
کرد: در حــال حاضر بیش از ۱500 
کارخانه و خط تولید ازجمله صنایع 
خودروسازی، تولیدکنندگان لوله 

و پروفیل و... در پایین دســت فوالد 
مبارکه، محصوالت این شرکت را به 
محصوالت نهایی تبدیل می کنند و 
به دست مصرف کننده می رسانند. 
بنابراین تداوم تولید در این زنجیره از 
اهمیت خاصی برخوردار است. ضمن 
اینکه از شــمش های تولیدی فوالد 
مبارکه با همکاری فوالد اکســین 
در پروژه های ملی مانند انتقال نفت 
گوره به جاسک اســتفاده می شود. 
بنابراین از هر حیــث باید به فوالد 

مبارکه نگاه ملی داشته باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان 
خــود اظهــار داشــت: بــا عنایت 
سهام داران شرکت و با رویکرد مثبت 
مدیریت به موضوع مسئولیت های 
اجتماعی، شــاهد آن هســتیم که 
هر ســال بودجۀ مســئولیت های 
اجتماعی شرکت نسبت به سال قبل 
افزایش قابل مالحظه ای یافته است. 
در شــرایط سخت شــیوع ویروس 
کرونا، فوالد مبارکه بیمارستان ها و 
مراکز بهداشتی را در خرید تجهیزات 
درمانــی و ضدعفونی یــاری کرد. 
همچنین با تأمین اکسیژن موردنیاز 
بیمارســتان های تحت پوشــش 
دانشگاه علوم پزشکی داخل و خارج 
استان تا پایان سال جاری این مراکز 

را مورد حمایت قرار داده است.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی:

حمایت از شركت فوالد مباركه باید با نگاه ملی همراه باشد
 امروز توفیقی به دست 
آمد تا از نزدیک شاهد 

مجاهدت های کارکنان 
فوالد باشیم؛ آن هم در 
شرایطی که تحریم ها، 

محدودیت ها و بعضا برخی 
بی مهری ها بیش از هر زمان 

دیگر موجب وارد آمدن 
فشار به صنایع کشور از 

جمله صنعت فوالد شده، اما 
می بینیم که تمامی خطوط 
تولید این شرکت به خوبی 

در حال کار است


