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مدیرعامل فوالد هرمزگان:

مشارکت در انتخابات ،موثرترین
ابزار تعیین سرنوشت است
عط��اء
مهن��دس
معروفخان��ی ،مدیرعام��ل
ش��رکت فوالد هرمزگان
طی پیامی کارکنان این
شرکت را به حضور پرشور
در انتخاب��ات دعوت کرد.
در مت��ن ای��ن پی��ام آمده
است:
هم��کاران محت��رم و
گرامی
ام��روز در آس��تانه
سیزدهمین دوره انتخابات
ریاستجمهوری و تعیین
سرنوش��ت کش��ور عزیزمان ایران ق��رار داریم .در ده��ه چهارم انقالب
اس�لامی مردم آگاه و فهیم ملت ایران به خوبی دریافتهاند که بهترین و
موثرترین ابزار مش��ارکت و تعیین سرنوشتشان ،شرکت در انتخابات است.
مردم ما میدانند در شرایط کنونی ،دشمنان اختالف سیاسی را در جامعه
م��ا دنبال میکنن��د و تالش دارند با ایج��اد یاس و ناامی��دی ،مردم را از
مش��ارکت در تعیین سرنوشت خود باز دارند و درصدد ایجاد توطئه در این
عرصه هستند.
ب��ا توجه به جایگاه بس��یار مهم و حیاتی ریاس��ت جمهوری و همچنین
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شوراهای اسالمی شهر و روستا ،هر رای رقم زننده مفهوم مردمساالری و
مش��ارکت در سرنوشت کشور است و این مهم در جریان گام دوم انقالب
اس�لامی اهمیت بیش��تری پیدا میکند .حق رای به عنوان میراث بزرگ
انقالب اس�لامی امروز د ر دستان ماست ؛ پس باید قویتر از هر زمان در
حفظ این میراث کوشا باشیم.
با اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اس�لامی ،با علم به اینکه ناامیدی از
صندوق رای هرگز اس��تقالل و پیشرفت کشور را تامین و تضمین نخواهد
ک��رد و ب��ا تاس��ی از منویات مقام عظم��ی والیت که بر اصل مش��ارکت
حداکثری تاکید داش��ته و دوشادوش س��ایر آحاد ملت والیتمدار ،شرکت
در انتخابات را نه یک حق بلکه تکلیفی برای اعتالی کش��ور میداند ،در
این ش��رایط الزم است تا مردم بصیر ،آگاه و فهیم کشورمان یک بار دیگر
در تبعی��ت و پیروی از منویات روش��نگرانه رهبر عزیز و دلس��وز مردم و
ایران عزیز و ادامه راه روشن شهیدان انقالب ،در این میدان سرنوشتساز
قویتر از گذش��ته حاضر ش��وند و خط بطالن دیگری بر همه نقش��ههای
شوم دشمن بکشند
در همین راس��تا از همه کارکنان شرکت فوالد هرمزگان و خانوادههای
مع��زز آن��ان دعوت مینمایم تا در  ۲۸خ��رداد  ۱۴۰۰ضمن حضور در پای
صندوقهای رای و انتخاب نامزدهای موردنظر خود ،بار دیگر والیتمداری
و وفاداری خود به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را به اثبات برسانند.
عطاء معروفخانی
مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان

اهــدای جـــــــــــایزه
مــسئولیت اجتماعی (کرونا)
و انتشارات به روابط عمومی
فــــــــــوالد هرمزگـان
جایزه مسئولیت اجتماعی (کرونا) و انتشارات به روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان جنوب اهدا شد.
همزمان با پنجمین جشنواره صنعت روابط عمومی ایران و بررسی مسائل و چالشهای روابط عمومی ،مراسم اختتامیه
جایزه صنعت روابط عمومی ایران برگزار و جایزه مس��ئولیت اجتماعی (کرونا) و انتش��ارات به روابط عمومی شرکت فوالد
هرمزگان جنوب اهدا شد.
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توسعه تولید با برنامهریزی منسجم در فوالد هرمزگان؛

موفقیت بدون توقف

س�ید اصغ�ر مدن�ی ،مع�اون
بهرهبرداری شرکت فوالد هرمزگان

ش��رکت فوالد هرمزگان از ابتدای تاسیس و شروع
به فعالیت در صنعت فوالد کشور ،رویکرد و استراتژی
خود را بر افزایش تولید و تنوعبخش��ی به محصوالت
مبتن��ی کرده اس��ت .ارزیاب��ی عملکرد این ش��رکت
نشاندهنده روند روبهرشد تولیدات در سالهای اخیر
اس��ت؛ به طوری که حتی در حین عبور از بحرانها و
چالشهایی نظیر تحری�� م و همهگیری ویروس کرونا
نیز توانسته اس��ت در تداوم این روند روبهرشد ،موفق
عمل کند .شرکت فوالد هرمزگان جنوب با بهرهگیری
از نیروی انس��انی بادانش و پتانس��یلهای موجود در
کشور ،همچنان با عزمی راسخ در مسیر رشد و تعالی
گام برمیدارد.
صنعت فوالد نیز مانند س��ایر صنایع در کشور ما از
بحرآنهای��ی نظیر تحریمها تاثیر میپذیرد .نخس��تین
پارامتری که در ش��رکتهای فوالدی هنگام مواجهه
با اینگونه بحرآنه��ا تحت تاثیر قرار میگیرد عملکرد
آنها در حوزه تولید اس��ت .ش��رکت ف��والد هرمزگان
یکی از فعاالن صنعت فوالد کش��ور است که با اتخاذ
سیاس��تها و برنامهریزیهای مناسب ،توانسته است
از چالشهای این صنعت س��ربلند عبور کند و به طور
مستمر تولیدات خود را توسعه ببخشد .در این گزارش
به بررسی عملکرد این شرکت پرداخته شده است.
 استمرار تولید

ش��رکت فوالد هرمزگان ش��امل دو ناحی��ه احیای
مس��تقیم با ظرفیت تولید یک میلی��ون و  056هزار
تن آهن اسفنجی و فوالدس��ازی و ریختهگری مداوم
ب��ا ظرفیت تولید یک میلی��ون و  005هزار تختال در
س��ال اس��ت .با توجه به اینکه بین افزایش ظرفیت و
هزینهه��ای تولید رابطه معکوس وج��ود دارد (هرچه
میزان تولی��د افزایش یابد هزینهه��ای تولید کاهش
مییاب��د) ش��رکت فوالد هرم��زگان از بدو تاس��یس،
برنامهریزی به منظور دستیابی به ظرفیتهای اسمی
تولی��د و عبور از آنها را در دس��تور کار خود قرار داده
اس��ت .این ش��رکت با برنامهریزی برای انجام بهموقع
تعمیرات دورهای ماهیانه و سالیانه تجهیزات تولیدی
خود ،از افزایش س��رعت تولید و پایداری آن اطمینان
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مییاب��د .همچنین ب��ا هدفگذاری می��زان توقفات،
تحلیل روزانه آنها و تعریف اقدامات اصالحی مناس��ب
ب��رای کاهش آنها ،همواره در پ��ی افزایش مدتزمان
تولید اس��ت .عالوه بر م��وارد مذک��ور ،افزایش تولید
ارتباط مستقیمی با کیفیت مواد اولیه و قطعات یدکی
دارد .ش��رکت فوالد هرمزگان از بدو تاسیس ،همواره
ارتباطات��ی اثربخش ب��ا تامینکنندگان خ��ود برقرار
کرده اس��ت تا بتواند مواد اولی��ه باکیفیت را در زمان
موردنیاز تامین کند .همچنین بخشهای تولیدی در
ش��رکت فوالد هرمزگان با ارتب��اط مداوم با واحدهای
خری��د مواد اولیه و قطعات یدک��ی ،همواره موجودی
مطمئن��ی از مواد اولیه و قطعات یدکی موردنیاز خود
ایج��اد کردهاند ت��ا از این بابت با توقف��ی در خطوط
تولید مواجه نشوند .راهاندازی سیستمهای مشارکتی
در ش��رکت فوالد هرمزگان ،بهینهس��ازی فرایندهای
تولیدی ،ارتباط مس��تمر با ش��رکت ف��والد مبارکه با
ه��دف انتق��ال دانش فن��ی ،در اولویت ق��رار گرفتن
بومیسازی برای تامین مواد اولیه و قطعات یدکی در
ش��رایط تحریم و سرمایهگذاری در این حوزه و تامین
ب��هموقع منابع مالی را میت��وان از دیگر رویکردهای
ش��رکت فوالد هرمزگان در راس��تای تولید حداکثری
دانس��ت .با توجه به اهمیت تنوعبخشی به محصوالت
در راس��تای برآورد کردن نیاز مشتریان ،شرکت فوالد
هرمزگان واحدی به نام «متالورژی ،طراحی و توسعه
محصوالت» را در چارت س��ازمانی خ��ود ایجاد کرده
ک��ه با ارتباط مس��تمر ب��ا واحد فروش و مش��تریان،
نیازه��ای آنها را دریافت و با بهب��ود فرایندهای تولید
خود توانس��ته است محصوالت با آنالیزهای مختلف را
تولی��د کند .از این بین برای مث��ال میتوان به تولید
گریدهای ویژه مربوط به صنایع ماشینسازی ،صنایع
س��نگین ،صنایع نفت و گاز و مخازن « »GNCاشاره
کرد .همچنین در طرح توسعه شرکت فوالد هرمزگان
تجهیزات جدید در راس��تای تولید محصوالت کیفی
پیشبینی شده است.
ش��رکت فوالد هرمزگان از بدو راهان��دازی ،روندی
روبهرش��د را در پی��ش گرفت��ه و در مقاطعی از زمان
نیز که برخی مش��کالت باعث کاهش تولید شده ،بعد
از رفع آنها ،مجددا به تولید خود ادامه داده اس��ت .در
س��ال  7931در واحد احیای مستقیم با توجه به عدم
تامین ب ه موقع قطعات موردنیاز ،تعمیرات سالیانه نیز
در وقت مقرر انجام نش��د و همین امر باعث ش��د که
در اوایل س��ال  8931این شرکت با افت تولید مواجه
شود .شرکت فوالد هرمزگان موفق شد با برنامهریزی

مناس��ب ،کاهش توقفات اضطراری و تاخیر در تامین
تجهیزات تولیدی ،انجام تعمیرات سالیانه ،ارتباط موثر
با تامینکنندگان مواد اولیه و قطعات ،برنامهریزی به
منظ��ور آم��وزش و توانمن��دی پرس��نل و راهاندازی
تیمهای بهبود مستمر ،در سال  9931نسبت به سال
قبل  8/2درصد افزایش تولید داشته باشد.
در واحد فوالدسازی و ریختهگری مداوم نیز در سال
 ،5931ب��ه دلیل پارهای از مش��کالت از قبیل کمبود
مواد اولیه (گندله) ،نس��بت به سال قبل تولید کاهش
یافت اما با برنامهریزی مناسب ،افزایش سرعت تولید،
بهب��ود فراینده��ای تولیدی ،ارتباط مس��تمر با واحد
احیای مس��تقیم و بهبود کیفیت م��واد اولیه تولیدی
این ش��رکت در سال  9931از ظرفیت اسمی کارخانه
عبور کرد و طی سالهای گذشته همواره در مسیری
روبهرشد قرار داشته است.

 عملکرد موفق در بحرانها

ب��ا توجه به تحریمهای آمریکا ب��ا هدف ضربه زدن
به اقتصاد ملی ،جهش تولید در راستای افزایش رشد
اقتص��ادی و اش��تغال اصلیترین عام��ل در تابآوری
صنعت فوالد محس��وب میشود .در این راستا شرکت
ل بهبود خود
فوالد هرمزگان با تحلیل نقاط قوت و قاب 
و نی��ز تحلیل محیط کالن و صنعت ،اس��تراتژی خود
را تدوی��ن ک��رد و با تعریف ه��دف «افزایش کمیت و
کیفی��ت و تحوی��ل بهموق��ع محص��ول» در تابلوی
استراتژی و با رویکرد کاهش هزينههای تولید ،افزايش
به��رهوري و راندمان توليد و با کار تيمي منس��جم و
برنامهریزیش��ده ،موفق به تولید یک میلیون و 156
ه��زار تن آهن و یک میلی��ون و  125هزار تن تختال
در واحد فوالدس��ازی شد و توانست از ظرفیت اسمی
کارخانه عبور کند .همچنین ش��رکت فوالد هرمزگان
برنامههای منس��جمی را در راستای افزایش تولید در
س��ال  9931در پیش گرفت که مهمترین آنها از این
قرار است:
• برگزاری جلسات مستمر با تامینکنندگان گندله
و واحده��ای خرید م��واد اولیه و کنت��رل کیفیت در
راستای تامین ب ه موقع و باکیفیت گندله؛
• انج��ام تعمی��رات س��االنه واحد احی��ا (تعمیرات
اساسی ریفرمر و تعویض تیوبها) ،کاهش مدتزمان
انجام تعمیرات دورهای و بازنگری در دستورالعملهای
تولیدی و تعمیراتی؛
• کاهش توقفات اضطراری و تاخیر؛
• بودجهبندی و کنترل هزینههای تولید؛
• افزایش سرعت ماشین ریختهگری ،افزایش بازده

کورههای قوسی و ریختهگری و بهبود کیفیت سرباره
کوره قوس الکتریکی؛
• کنترل مستمر فرایند تولید ،کاهش مصارف نسوز
و الکترود ،کاهش ضایعات تولید و افزایش راندمان؛
• ارتباط مس��تمر با واحدهای احیای مس��تقیم و
آهکسازی در راستای افزایش کیفیت آهن اسفنجی
و آهک ارسالی؛
• ارتب��اط موثر با واحد خری��د مواد اولیه و قطعات
یدک��ی در راس��تای افزایش کیفیت م��واد و قطعات
یدکی؛
• تحلیل انحرافات تولید از برنامه ،تعریف و اجرایی
شدن اقدام اصالحی مناسب؛
• راهاندازی و عملیاتی کردن مراکز هزینه و کنترل
دقیق هزینههای اعمال ش��ده در هر مرکز به منظور
کاهش هزینههای تمامشده تولید؛
• تروی��ج کار گروهی و تعری��ف پروژههای بهبود و
الگوبرداری از شرکتهای موفق
گفتنی اس��ت که همزمان با شیوع ویروس کرونا،
مش��کالت و چالشهایی مانند درگیرش��دن تعداد
زی��ادی از پرس��نل و خان��واده آنها به بیم��اری و به
دنب��ال آن مش��کالت روانی مربوط ب��ه خانوادهها و
پرسنل ایجاد ش��د .کمبود نیروی انسانی بهخصوص
ب��رای انجام فعالیتهای تخصص��ی ،تاخیر در تامین
مواد اولیه و قطع��ات یدکی به دلیل محدودیتهای
ت��ردد کامیون از س��ایر اس��تانها ،تعطیلی بعضی از

کارگاهه��ای تامی��ن قطعات یدکی و سِ ��رو غذاهای
فس��تفودی و کنس��روی و ابتالی برخی از پرسنل
ب��ه بیماریهای گوارش��ی از مش��کالتی ب��ود که با
برنامهریزی صحیح و هدفمند برطرف شدند .برخی از
این اقدامات عبارت بودند از  .1سختگیری و الزام در
رعایت پروتکلهای بهداشتی؛  .2تغییر ساعات کاری؛
 .3تهیه بهموقع اقالم بهداش��تی مرغوب متناسب با
بیماری؛  .4اس��تفاده از زیرس��اختهای الکترونیکی
یکپارچه؛  .5ارتباط مستمر با تامینکنندگان.
خوشبختانه روند تولید در شرکت فوالد هرمزگان
مطابق با اهداف تعیینشده پیش رفت.

 چشمانداز فوالد هرمزگان

چش��مانداز صنعت فوالد کش��ور در س��ال 1404
دس��تیابی به تولی��د  50میلیون تن فوالد اس��ت و
همانطور که گفته شد یکی از مهمترین چالشهای
بهرهب��رداری از ظرفیتهای ایجادش��ده ،دس��تیابی
اقتص��ادی به بازارهای ف��روش و تامین م��واد اولیه
موردنیاز اس��ت .در ش��رکت فوالد هرمزگان ،گندله
اصلیتری��ن م��اده اولیه اس��ت که در ص��ورت عدم
تامی��ن بهموق��ع آن ،واحده��ای احیای مس��تقیم و
فوالدس��ازی این شرکت با مش��کالت جدی مواجه
خواهند ش��د .از آنجا که تامین سنگآهن به دالیل
پیشروی سالهای آینده
مختلف جدیترین چالش ِ
صنعت فوالد کش��ور اس��ت و با توجه به اینکه اکثر
ذخایر بزرگ سنگآهن در کشور شناسایی شدهاند و

احتمال کشف ذخایر بزرگ و با صرفه اقتصادی زیاد
نیست و نیز تامین میزان کسری سنگآهن از منابع
خارجی با چالشهای زیرس��اختی مواجه است ،باید
بهرهب��رداری از معادن کوچک و متوس��ط داخلی در
دستور کار قرار گیرد و فعاالن در این حوزه تشویق به
سرمایهگذاری و تبدیل همه تولیدات معادن کوچک
و متوسط به کنس��تانتره و گندله شوند .در این بین
این واحدها به حمایتهای دولت نیز نیاز دارند.
ش��رکت فوالد هرم��زگان مطاب��ق با چش��مانداز
خ��ود و با توجه ب��ه چش��ماندازهای صنعت فوالد و
برنامهریزیه��ای صورتگرفت��ه ،تا س��ال  1404به
ظرفی��ت تولی��د  2میلیون تن تخت��ال ،یک میلیون
و  200ه��زار ت��ن ورق عری��ض و  2میلیون و 550
هزار تن آهن اس��فنجی دس��ت پیدا خواهد کرد .در
ح��ال حاضر ،در ناحیه فوالدس��ازی ،پ��روژه افزایش
س��رعت ش��ارژ مواد به کورهها به اتمام رسیده است
و تا پایان خردادماه به بهرهبرداری میرسد که باعث
افزای��ش تولید ح��دود  40هزار تن تختال در س��ال
خواهد شد .همچنین پروژه نصب النسهای دیواری
کورهه��ا نیز در دس��ت اجرا قرار گرفته اس��ت که تا
انته��ای مردادماه به بهرهبرداری خواهد رس��ید و در
ف��از اول آن حدود  120هزار تن ب��ه ظرفیت تولید
س��االنه واحد فوالدسازی و ریختهگری مداوم افزوده
خواهد ش��د .پروژه پلیتمیل نیز در مرحله مطالعات
مهندسی قرار دارد.

نمودار  .1آمار تولید تختال
در شرکت فوالد هرمزگان از
ابتدای بهرهبرداری

نم��ودار  .2آم��ار تولی��د آهن
اس��فنجی ش��رکت ف��والد
هرمزگان از ابتدای بهرهبرداری
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مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان:

تمام تالشمان را برای حمایت
از تولید انجام خواهیم داد
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان از
آمادگی این سازمان برای حمایت از تولید خبر داد.
در دی��دار مدیرعامل فوالد هرم��زگان و چند تن از
معاونین و مدیران این ش��رکت با مدیرکل س��ازمان
حفاظت محیط زیس��ت که به مناس��بت فرا رسیدن
هفته محیط زیست انجام ش��د ،از فعالیتهای فوالد
هرمزگان تقدیر و بر حمایت همهجانبه از تولید تاکید
شد.

 حافظ کل جامعه

مدیرعامل ش��رکت فوالد هرمزگان در این دیدار با
اشاره به نقش حیاتی س��ازمان حفاظت محیطزیست
در ایجاد یک محیط س��الم برای آح��اد جامعه گفت:
ماموری��ت س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت ،تمامی
حوزههای جامعه را ش��امل میشود و این سازمان به
نوعی از کل جامعه محافظت میکند.
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معروفخانی بر نقش اطالعرس��انی و آگاهیبخشی
این سازمان در جامعه تاکید کرد و گفت :محیطزیست
و جامعه پیرامونی ما باید حفظ شود و تالش کنیم این
نعمتهای الهی برای آیندگان بماند.
وی با اشاره به ارتباطات بسیار نزدیک این سازمان
با شرکتهای صنعتی و تولیدی استان گفت :سازمان
محیط زیس��ت یک نهاد نظارتی است و دغدغههای
این س��ازمان در حوزه حفظ محیط زیست باید مرتفع
شود.

 پروژهه�ای مش�ترکی در دس�ت انج�ام
است

وی ضمن تقدیر و تشکر از مهندس مسیح ،مدیرکل
س��ازمان حفاظت محیط زیست اس��تان هرمزگان و
همکاران ایش��ان گفت :فصل جدی��دی از ارتباطات
دوجانبه آغاز میش��ود و ما پروژههای مش��ترکی را با

این س��ازمان در استان ش��روع خواهیم کرد و این امر
در حوزه مس��ئولیت اجتماعی شرکت فوالد هرمزگان
صورت خواهد گرفت که انشاءهلل به اطالع عموم مردم
شریف استان هرمزگان خواهد رسید.

 زبانزد در عرصه مسئولیتهای اجتماعی

در ادام��ه این دی��دار مهندس مس��یح از همکاری
ش��رکت فوالد هرم��زگان با این س��ازمان تقدیر کرد
و گفت :ش��رکت فوالد هرمزگان همکاری بس��یار
نزدیکی با این س��ازمان دارد و م��ا تمام تالشمان را
برای حمایت از تولید انجام خواهیم داد و بر این اصل
اعتقاد داریم که موانع را از سر راه تولید برداریم.
وی با اشاره به فعالیتهای مسئولیت اجتماعی فوالد
هرمزگان در اس��تان گفت« :فعالیتهای این شرکت
زبانزد خاص و عام اس��ت و این شرکت عملکرد قابل
قبولی را در تمام حوزهها از خود به جا گذاشته است».

آمادگی در برابر تغییرات
این تغییرات س��ریع و عدم قطعیت آینده بر تمامی
کس��بوکارها موثر اس��ت و در نتیجه ،آمادگی آنها
ب��رای مواجهه ب��ا تغییرات اهمیت��ی حیاتی خواهد
داشت و رمز ماندگاری در دنیای امروز خواهد بود.

 معرفی معیاری برای آمادگی

علیرضا کاظمی ،معاون تکنولوژی
و توسعه شرکت فوالد هرمزگان

در دنی��ای ام��روز ،تغیی��رات و تح��والت محیط
کسبوکار سرعتی ش��گفتآور به خود گرفته است.
ی ک��ه بتواند
بدیهی اس��ت که ه��ر بن��گاه اقتصاد 
پیشبینی مناس��بی از آینده داش��ته باش��د و خود
را ب��ا این تغییرات همگام و هماهنگ س��ازد به نحو
مطلوبتری میتواند در مس��یر توسعه و تکامل گام
بردارد و هر سازمانی که به تحوالت محیط پیرامون
خود بیتفاوت باش��د و رویکرد و استراتژی مناسبی
را برای پیشبینی ،شناسایی و هماهنگی با تحوالت
اتخاذ نکند به تدری��ج از میدان رقابت خارج خواهد
ش��د .در همین راستا ،ش��رکت فوالد هرمزگان نیز
رویکردهای مختلفی را در این خصوص در دس��تور
کار قرار داده اس��ت .مدیریت اس��تراتژیک بر مبنای
تحلیله��ای محی��ط کالن ،برنامهریزی س��ناریو و
همچنی��ن مدیریت ریس��کهای کس��بوکار فقط
بخش��ی از اس��تراتژیهای ش��رکت فوالد هرمزگان
در زمینه ارتقای س��طح آمادگی در مقابل تغییرات
محسوب میشود.
در دنیای امروز ،تغییرات با سرعت بسیار بیشتری
نس��بت به گذش��ته در حال وقوع اس��ت .تغییرات
در س��اختار سیاسی و قانونی کش��ورها و یا مجامع
بینالمللی ،تح��والت اقتصادی ملی ی��ا بینالمللی،
چالشه��ای اجتماع��ی ،پیش��رفتها و تغیی��رات
تکنولوژی��ک و تغیی��رات ج��دی زیس��تمحیطی،
کس��بوکارها را با چالشهای��ی بیشازپیش مواجه
کرده است .بیتوجهی به این موارد ،شرایط رقابتی و
مزیتهای احتمالی سازمانها را دچار مشکل خواهد
کرد و در خوشبینانهترین حالت ،س��رعت پیشرفت
آنها را کاهش خواه��د داد .آنها برای بقای خود باید
متناس��ب با تغییرات حوزههای مختلف عمل کنند.

گزارش شاخص آمادگي براي تغييـر سال ،2019
که موسس��ه مش��اوره « »KPMGمنتشر کرده ،به
ارزیابی ميزان آمادگي كش��ورها ب��رای رويارويي با
چالشه��اي مذكور و ميزان توجه و بهرهبرداري آنها
از فرصتهـا پرداخته اس��ت .سابقه تهيه اين سلسله
از گزارشها مربوط به سال  2012است .اين شاخص
به عنوان ابزاري مهم در شناسايي نقاط قوت و ضعف
عملك��رد برخي از اقتصاده��ا و يـافتن راهكارهـايي
بـراي تقوي��ت آمادگي و مقاومتپذيري اقتصادهاي
ملي قابلاستفاده است .شاخص آمادگي براي تغيير،
مي��زان توانايي كش��ورها را در مواجه��ه با تغييرات
گوناگون در سه ركن آمادگي بنگاه ،آمـادگي دولت
و آمادگ��ي مردم و جامعه مدن��ي ارزيابي ميكند و
هريك از اركان سهگانه شامل  ۱۰زيرشاخص اسـت.
در این گزارش ،سوئيس رتبه اول را دارد و سومالي
با رتبه  ،140پایینترین کشور است .كشور ايران در
رتبه کلی  93این لیست قرار دارد و توانایی بنگاههای
ایران در رتبه  112ارزیابی ش��ده است .در جدول 1
وضعی��ت کس��بوکارهای ایرانی ب��ر مبنای گزارش
س��ال  2019مشاهده میش��ود .گفتنی است که ده
مولفه ش��اخص آمادگی برای تغییرات شامل بررسي
بازارهاي كار ،تن��وع اقتصـادي ،بـاز بـودن اقتصـاد،
نـوآوري ،تحقيق و توسعه ،محيط كسبوكار ،بخش
مالي ،حملونقل و زيرساخت ،ثبـات بنگـاه ،بخـش
غيـررسـمي و زيـرساخت تكنولوژي هستند.
 عوامل موثر بر ارتقای آمادگی

بیتردی��د فرهن��گ س��ازمانی ،حاکم ب��ر هر نوع
جهتگیری و تغییر در سطح سازمانهاست .مفهوم
تغییر در پسزمینه این عبارت است .ارزیابی آمادگی
س��ازمان برای تغییر ش��امل میزان تمایل مدیران و
کارکنان به تغییر ،شناس��ایی قابلیتهایی که تغییر
را تسهیل میکند و یافتن نقاط ضعف میتواند یک
نقطه ش��روع باشد .از طرف دیگر ،مدلها و ابزارهای
مختلفی برای این موضوع وجود دارد که پرداختن به
آنها در حوصله این مطلب نیس��ت .نکته بعدی رصد
دائمی محورهای مورداستفاده در تحلیلهای محیط
کالن ( )PESTLEو محی��ط صنع��ت و همچنین
تعیین قابلیتها و منابع موردنیاز برای پاس��خگویی
و روبهرو شدن با تغییرات است.

 لزوم پیشبینی تحوالت

به طور کلی ،مسائل سیاسی ،از جمله تحریمهای
ظالمان��ه ایاالتمتح��ده آمریکا ،بر اقتص��اد ایران و
کسبوکارها تاثیرات نامطلوبی داشته است .فارغ از
مباحثی مانند فرصتهای خودکفایی ،بومیس��ازی
و افزایش توانمندیه��ای داخلی که در جای خود
دارای ارزش بسیار هستند ،مواردی مانند تغییرات
ش��دید و بعضاً پیشبینیناپذیر ن��رخ ارز ،تحوالت
سیاس��ی و تغییر قوانین ،روندهای کاری شرکتها
را با مش��کل مواجه میکنند .در کل ،ش��رکتهای
فوالدی باید بر مبنای تحوالت سیاسی و اقتصادی،
سناریوهای خوشبینانه ،محتمل و بدبینانه داشته
باش��ند تا در صورت وقوع هرکدام از آنها ،آمادگی
قبلی برای ادامه مسیر و تابآوری را در خود ایجاد
کنن��د .از طرف دیگر ،آینده صنعت فوالد ،تغییرات
نیازه��ای بازار ،تغییرات تکنولوژیک و  ...باید پایش
ش��ود و برنامهریزی الزم برای همراس��تایی با این
تحوالت در شرکتها صورت گیرد .نکته پایانی ،در
نظر گرفتن تغیی��رات دنیای آینده بر مبنای تحول
دیجیتال و انقالب صنعتی چهارم است.
 رویکردهایی برای ارتقای سطح آمادگی

در ای��ران ،به دلیل نبود آمار و ارقام مش��خص در
زمینه زیرش��اخصهای آمادگی در مقابل تغییرات،
ش��اید ش��رکتها نتوانند آم��ار و ارقام��ی دقیق و
مقایس��های ارائه کنن��د .با این حال ،در برداش��تی
کلی میتوان گفت که ش��رکت ف��والد هرمزگان ،با
اس��تفاده از رویکردهای مناس��ب به صورت فعاالنه
موارد را پیگیری میکند و نتایج بهدستآمده موثر
بودن این رویکردها را نشان میدهند .اما مانند هر
موضوع دیگر ،ش��رکت فوالد هرمزگان حدی برای
بهبود متصور نیس��ت و همهساله ،با هدفگذاری و
انجام پروژههای بهبود در همه زمینهها ،حرکت رو
به جلوی خود را ادامه خواهد داد.
در ش��رکت فوالد هرمزگان رویکردهای مختلفی
در ای��ن زمین��ه ب��ه کار گرفته میش��ود .مدیریت
اس��تراتژیک ش��رکت بر مبنای تحلیلهای محیط
کالن انج��ام میش��ود ک��ه ش��امل محیطه��ای
سیاس��ی ،اقتصادی ،اجتماعی ،ف ّناوران��ه ،قانونی و
زیس��تمحیطی اس��ت .رویکردهای دیگری که در
این ش��رکت دنبال میش��ود برنامهریزی سناریو و
همچنین مدیریت ریس��کهای کس��بوکار است.
کلیه رویکردها از طریق سازوکار کمیتههای تحول
در س��طح شرکت جاری اس��ت و برنامهریزی برای
بهبود مستمر آنها ادامه دارد.
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رویکردی حمایتمحور
مستقیم ایجاد شده است .بررسی شاخصهای رفاه
و سطح زندگی در استان تایید میکند که در پانزده
سال اخیر ،رشد قابلمالحظهای در استان هرمزگان
و بهخصوص شهر بندرعباس ایجاد شده است.
بدون شک استان هرمزگان استعدادهای بینظیر
کشفنشدهای دارد که با برنامهریزی و شکلگیری
صنعت ،عرصههای اش��تغال ،درآمدزایی و توس��عه
شکوفا و منجر به توسعه استان و کشور خواهد شد.

 رشد صنعتی ،زمینهساز توسعه پایدار

محسن همت
معاون خرید شرکت فوالدهرمزگان

ایجاد و توس��عه بنگاههای اقتصادی و واحدهای
صنعتی در نقاط مختلف کش��ور ،ب�� ه خصوص در
نواحی کمتر توس��عهیافته ،در کنار تاثیرات مثبت
اقتصادی فراوان در اقتصاد کش��ور ،نقش مثبت و
بزرگی نیز در رشد اقتصادی مناطق مختلف کشور
و توس��عه کسبوکارهای محلی خواهد داشت .این
ام��ر در مورد واحدهای معدن��ی و صنایع معدنی و
فلزی ،بهخصوص در حوزه فوالد ،بس��یار پررنگتر
اس��ت زیرا به سبب گس��تردگی و تعدد فعالیتها،
س��طح باالیی از اش��تغالزایی و درآمدزایی را برای
مناطق محروم و کمتر توسعهیافته به ارمغان خواهد
آورد .در همین راستا شرکت فوالد هرمزگان که در
منطق ه استراتژیک و حساس استان هرمزگان قرار
گرفته ،همواره حمایت از کس��بوکارهای کوچک را
یکی از اولویتهای اساس��ی خود قرار داده است و
میکوشد تا با تمام توان و قدرت در زمینه ایجاد و
توسعه شرکتهای کوچک همکاری کند.
ایج��اد و رش��د صنع��ت ت�لاش ب��رای توس��عه
همهجانبه در یک کش��ور محس��وب میش��ود ،به
طوری که با فعال شدن موتور صنعت ،چراغ اقتصاد
و اش��تغال روشن میش��ود و در نهایت ،توسعه در
همه ابعاد امکانپذیر میگردد .به صورت مشخص،
توسعه صنایع معدنی و فلزی در استان هرمزگان با
توجه به امکانات و استعدادهای منطقه ،قطعا باعث
شکوفایی جنوب کشور خواهد شد؛ کمااینکه بعد از
فعال ش��دن شرکتهای فوالدی مستقر در منطقه
ویژه اقتصادی خلیج فارس ،بیش از  10هزار شغل
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اساس��ا توس��عه صنعت به ط��رق مختلف منجر
ب��ه توس��عه و افزایش چش��مگیر درآم��د و ایجاد
اش��تغال پایدار میشود .برخی از مهمترین موارد و
فرصتهای ناش��ی از ایجاد و توسعه صنعت از این
قرار است:
• صنع��ت به صورت عام و صنایع معدنی و فلزی
به صورت خاص یکی از مهمترین زیرمجموعههای
اقتصادیاند که با شکوفایی این بخش مهم ،اقتصاد
ش��کوفا میش��ود و درآم��د آحاد جامع��ه افزایش
مییابد؛
• رش��د صنع��ت باع��ث فراه��م آوردن ابزارها و
تکنولوژیهای جدید میش��ود که این امر نیز رشد
سایر بخشهای اقتصاد را در پی خواهد داشت؛
• توس��عه صنعتی اتف��اق نمیافتد مگر با رش��د
مهارته��ا و توانمندیه��ای علم��ی و فنی نیروی
انس��انی که این امر نیز منجر به ایجاد ش��غلهای
جدید خواهد شد؛
• توس��عه صنعت در گرو توس��عه ش��رکتهای
خدماتی و ش��رکتهایی اس��ت که خدمات فنی و
پشتیبانی ارائه میکنند .ایجاد و توسعه این بخش
از اقتص��اد و رونق بنگاههای کوچ��ک باعث ایجاد
آرامش ،اشتغال پایدار و امنیت منطقه خواهد شد.
 لزوم اتخاذ رویکردی توسعهمحور

حاشیه ش��مالی خلیج فارس یکی از مهمترین و
حس��استرین مناطق ایران و چهبس��ا جهان است.
ای��ن منطقه ب��ه لح��اظ اقتص��ادی و ژئوپلیتیکی،
دسترس��ی به آبه��ای آزاد و نی��ز منابع معدنی و
نفتی همیش��ه موردتوجه بوده اس��ت .خوشبختانه
در طرح جامع فوالد کش��ور به این موضوع مهم و
ظرفیتهای اس��تان توجه ویژه شد و در این راستا
در آین��ده ،تولید فوالد به بی��ش از 10میلیون تن
خواهد رس��ید .در حال حاضر نی��ز صنایع فوالدی
اس��تان هرمزگان بر توسعه این استان تاثیرگذارند

ام��ا همچنان و حتما نیاز اس��ت تا ب��ا برنامهریزی
دقیق ،سهم اس��تان از درآمدهای شرکت تولیدی
در راستای ایجاد بسترها و زیرساختهایی همچون
ج��اده ،راهآه��ن ،اح��داث آبش��یرینکن ،احداث
نیروگاه برق و  ...مبتنی بر یک رابطه و معامله برد ـ
برد باشد .متاسفانه ضعف در برنامهریزی بلندمدت
و ناهماهنگی بین دستگاههای استانی و بعضا عدم
توجه کافی مس��ئوالن در دولتها باعث شده است
که توس��عه زیرس��اختهای اس��تانی در مقایسه با
برنامههای توسعهای ش��رکتهای فوالدی سرعت
بسیار پایینتری داشته باشد.
 نگاه حمایتی شرکت فوالد هرمزگان

در خص��وص رویکرد ش��رکت ف��والد هرمزگان
ب��رای حمای��ت از کس��بوکارهای منطق��های و
اس��تانی همیش��ه یک نگاه حمایتی وجود داشته
اس��ت .در حال��ی که جه��ان با رکود و مش��کالت
روزافزون اقتصادی دست و پنجه نرم میکند ،کلیه
اقتصاددان��ان بزرگ دنی��ا در خصوص یک موضوع
اتفاق نظ��ر دارند و آن حمایت از کس��بوکارهای
کوچک اس��ت .متاسفانه ش��اهد هستیم که روز به
روز شرایط س��ختتر می شود و نیاز است که یک
همدل��ی و وفاق به همراه یک برنامه جامع و مدون
شکل گیرد تا با همراهی دولت ،نخبگان و صاحبان
صنایع معدنی و فلزی ،شرایطی فراهم شود که در
راس��تای رف��ع نیازهای خدمات فنی و پش��تیبانی
ش��رکتهای تولیدی ،کس��بوکارهای کوچک در
استان رونق بگیرند.
متاس��فانه به لحاظ صنعتی در اس��تان هرمزگان
و ش��هر بندرعب��اس کمبودهای فراوانی مش��اهده
میش��ود و ب��ه علت باال ب��ودن هزین��ه راهاندازی
کسبوکار ،س��رعت ایجاد این شرکتهای کوچک
بسیار پایین اس��ت .شرکت فوالد هرمزگان با تمام
توان و قدرت حاضر اس��ت در این زمینه همکاری
کن��د ،کمااینکه مث�لا برای ثبتنام ش��رکتهایی
که در اس��تان هرمزگان دفتر و تش��کیالتی دارند،
ش��رایط ورود در لیس��ت تامینکنندگان و شرکت
در مناقصات را بسیار آس��ان کرده است .از همین
تریب��ون نی��ز مج��ددا از هم��ه فع��االن صنعت و
عالقهمندان و نخبگان دعوت میشود که در استان
هرمزگان و ش��هر بندرعباس سرمایه گذاری کنند؛
زی��را فوالد هرمزگان قطع��ا از این موضوع حمایت
خواهد کرد.

فواید احداث تصفیهخانه صنعتی

در ح��ال حاضر پس��ابهای واح��د احی��اء ،ذوب ،ریختهگری و
اکس��یژن در حالی وارد خور میشود که اس��تاندارد تخلیه به آبهای
س��طحی را ندارد .همچنین بخش��ی از ظرفیت اسمی پلنت تولید آب
ش��یرین ش��رکت فوالد هرمزگان به دلیل مش��کالت موجود در حال
حاضر قابل استحصال نبوده و این موضوع مشکالت عدیدهای را برای
فرآیندهای تولید ایجاد نموده است.
تجمی��ع این دو موضوع توس��ط تیم مهندس��ی کارخانه با همکاری
واحدهای انرژی و س��یاالت و احیاء مس��تقیم منجر ب��ه طرح احداث
ب تولیدی
تصفیهخان��ه صنعتی گردی��د .در حال حاضر مجموع پس��ا 
ش��رکت فوالد هرم��زگان که به خور وارد میش��وند ،طبق اعالم واحد
انرژی و سیاالت در حدود  280مترمکعب بر ساعت میباشد.
عالوه بر جنبه مطرحش��ده ،اجرای ط��رح تصفیهخانه صنعتی فوالد
هرمزگان باعث تولید  280مترمکعب بر س��اعت آب ش��یرین با هزینه
بسیار پایینتر نسبت به تولیدی واحد (RO1شوری پساب ورودی به
تصفیهخانه حدود  25برابر نسبت به آب دریا کمتر است) میگردد که
ضریب اطمینان بیش��تر برای تولید فوالد ،استهالک کمتر تجهیزات و
در ص��ورت مازاد بودن ظرفیت ،قابلیت فروش آب به صنایع همجوار را
در پی خواهد داشت.
هرچند درخصوص پروژههای ایمنی و زیستمحیطی بحث بازگشت

سرمایه مطرح نمیباشد اما از نکات جذاب این پروژه نرخ بازگشت
س��رمایه  65درصدی پروژه میباش��د که بر اس��اس پیشبینی جرائم
احتمالی اداره محیط زیس��ت ،کاهش هزینههای تولید هر مترمکعب
آب نس��بت به  ROو فروش آب به صنایع همجوار محاس��به گردیده
است.
طراحی تصفیهخانه صنعتی توس��ط شرکت مش��اور دارای رتبه یک
آب انجام ش��ده و به صورت خالصه فرآیند انتخابش��ده به شرح ذیل
میباشد:
ابتدا پسابها از نواحی مختلف سایت جمعآوری شده و به یک مخزن
متعادلس��از که به منظور همگن کردن پس��ابها با آنالیزهای مختلف
و جلوگی��ری از ش��وکهای کمی و کیفی در نظر گرفته ش��ده منتقل
میگردد .پس��اب همگن طی یک فرآیند پیوسته به واحد روغنگیری
( )APIارسال میشود .پس از حذف روغن و ذرات معلق خروجی واحد
 APIبه کالریفایر منتقل شده و با تزریق مواد شیمیایی باعث تهنشینی
ذرات جامد و کاهش س��ختی پساب خواهد شد .س��رریز کالریفایر به
ترتیب از فیلتر ش��نی تحتفش��ار ،فیلتر کربن اکتی��و و فیلتر کارتریج
گذش��ته و در نهایت در واحد فیلتر غش��ایی آلترا فیلتراس��یون ()UF
فرآیند تصفیه به پایان میرس��د .خروجی این فرآیند آنالیز آب صنعتی
را دارا بوده و به مخازن آب صنعتی مجتمع منتقل خواهد گردید.
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گزارش عـــملکرد
واحد بازرسی فـــنی

حجت ابراهیمپور
رییس بازرسی فنی
 افزایش بهرهوری در س�ایه بازرس�ی دقیق و
علمی

طی چند دهه گذشته ،با پیشرفت دانش در عرصه
مدیریت و فناوری  ،فضای کس��بوکار در تمام دنیا
با تغییر و تحول شگرفی روبرو بوده است .از بسیاری
بوکارها که به صورت سنتی اداره میشدند دیگر
کس 
خبری نیست .حتی در کشورهای پیشرفته ،بسیاری
از صنای��ع و واحده��ای تولیدی ب��ه دلیل ضعفهای
مدیریت��ی در فضای رقابتی جدید طاق��ت نیاورده و
تعطیل شدند.
از طرف دیگر در این فضای رقابتی و سخت ،شاهد
ظهور قدرتهای جدید اقتصادی و صنعتی هس��تیم،
در عین حال ک��ه برخی از ابر ش��رکتهای تولیدی
توانستند با اقدامات هوشمندانه  ،همچنان یکه تازی
خود را در بازار حفظ کنند.
بازرس��ی منظ��م و دقی��ق تجهی��زات ب��ه ط��رق
مختل��ف میتوان��د بر افزای��ش به��رهوری و افزایش
نرخ بازگشت س��رمایه اثرگذار باش��د .به گونهای که
با بهرهگیری از تکنیکهای هوش��مندانهتر بازرسی،
نگهداری و تعمیرات میت��وان ظرفیت تولید ،میزان
دس��ترسپذیری و قابلی��ت اطمینان تجهی��زات را با
هزین��های مقرون به صرفه افزای��ش داد .این موضوع
به نوبه خود به افزایش نرخ بهرهوری منجر میش��ود.
همچنی��ن با شناس��ایی حاالت خراب��ی تجهیزات و
راهکارهای مناس��ب جهت مواجه با آن میتوان عمر
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تجهی��زات را باال برد و مصرف قطعات یدکی را بهینه
کرده و توان و اثربخشی مدیریت داراییهایی فیزیکی
در افزایش نرخ بازگشت هزینه ها را باال برد.
در همی��ن راس��تا در ف��والد هرم��زگان و از ب��دو
راهاندازی ،تمام قسمتها و واحدهاي صنعتي  ،مورد
«بازرسي فني» علمي و دورهاي قرار گرفت تا بهترين
ش��رايط از نظر بهرهبرداري و ايمني تجهیزات ايجاد
گ��ردد .ماحصل؛ گزارشهای فنی اس��ت که پیرامون
وضعی��ت تجهیزات ب��ه مالکان فراین��د تعمیرات در
نواحی مختلف بهرهبرداری در دورههای مخصوص به
خود جهت رفع عیب ،اقدام اصالحی و حفظ ش��رایط
پایدار تجهیزات ارسال میگردد.
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت که بازرس��ی فن��ی در فوالد
هرمزگان در دو گروه مختلف مشغول به انجام وظایف
محوله است:

 بازرسی فنی تجهیزات دوار و عمومی

در ای��ن بخش ک��ه تحت سرپرس��تی مهندس
ه��ادی رنجبر اداره میش��ود فعالیتهای مهمی به
شرح ذیل انجام میشود:
 در گروه مکانیک این قسمت  ،آنالیز ارتعاشات،آنالیز روغن سیس��تمهای هیدرولیک و تجهیزات
دوار به صورت  PMدر بازههای زمانی مش��خص
انج��ام و گ��زارش آن ب��ه نواحی مربوطه ارس��ال
میگردد .همچنین باالن��س و االیمنت تجهیزات
دوار نیز در این گروه بر اس��اس  PMو درخواست
کارهایی که توسط دفتر فنی تعمیرات برنامهریزی
میگردد انجام میشود.
 در گ��روه برق نیز فعالیتهای بس��یاری انجاممیش��ود ک��ه از مهمترین آنها میت��وان به آنالیز
روغن ترانسفورماتورها ،آنالیز جریان ،ترموگرافی،
تست سیس��تم ارتینگ و تست پاس��خ فرکانسی
ترانسفورماتورها اش��اره کرد که در زمینه سالمت
تجهی��زات و ایمنی پرس��نل بس��یار حائز اهمیت
است.

 بازرس�ی فن�ی ج�وش ،خوردگ�ی ،س�ازه و
جرثقیل

در این بخش که تحت سرپرس��تی مهندس عبداهلل
باقری اداره میش��ود فعالیتهای مهمی به ش��رح ذیل
انجام میشود:
 تهی��ه  ، WPSبازرس��ی ج��وش و خوردگ��ی وانج��ام تس��تهای غیرمخرب که از جمل��ه مهمترین
آنها میتوان به ظ��روف حمل مذاب (پاتیل ،تاندیش،
الورشل ) اشاره کرد  .همچنین بازرسی از جرثقیلهای
س��قفی فوالد هرمزگان و س��ازههای مربوطه ،مخازن
تحت فشار و همچنین بررسی میزان خوردگی خطوط
مختلف انتقال سیاالت (گاز  ،نیتروژن  ،اکسیژن ،آب)
نیز از وظایف مهم این بخش است.
از دیگ��ر کارهایی که در مجموعه بازرس��ی فنی به
صورت روتین س��الیانه پایهریزی شده است ،اقدام به
دریافت گواهی س�لامت از مراجع ذیصالح (ش��ورای
عال��ی حفاظ��ت اداره کار و اداره اس��تاندارد) ب��رای
جرثقیلهای س��قفی ،مخازن تحت فش��ار و ش��بکه
ارتین��گ اس��ت .م��وارد گفته ش��ده ،الزم��ه دریافت
گواهینامههای داخلی و بینالمللی در س��طح شرکت
میباشد.
همچنی��ن قابل ذکر اس��ت که افزای��ش آگاهي از
فناوريه��ای روز و ارتباط مس��تمر و موث��ر با مراكز
علمي و پژوهش��ي جهت تقويت بني��ه علمي الزم در
راس��تای انجام بهینه كار انج��ام میگیرد .این مهم با
حمایتهای مدیریت ارش��د س��ازمان در دستور کار
واحد بازرس��ی فنی قرار گرفته اس��ت که انش��ااهلل در
آیندهای نزدیک ش��اهد واحدی پویا در سطح شرکت
خواهیم بود.
در پایان از زحمات خالصانه پرس��نل بازرس��ی فنی
و پش��تیبانی صمیمانه معاون��ت محترم بهرهبرداری و
مدیریت خدمات فنی و پش��تیبانی که واحد بازرسی
فن��ی را در انج��ام رس��الت و ظایف خ��ود حمایت و
پشتیبانی نمودند ،کمال تشکر را داریم.

گزارش پروژههای ویژه
پایانیافته در مهندسی کارخانه
در ادام��ه مجموعه گزارشهای پروژههای پایانیافته کالن و ویژه در مهندس��ی
کارخانه در این شماره به تشریح پروژه تصفیهخانه صنعتی فوالد هرمزگان پرداخته
خواهد شد.
با توجه به اینکه یکی از ماموریتهای اصلی شرکت فوالد هرمزگان رعایت الزامات
زیس��تمحیطی در کلیه فرآیندهای عملیاتی و نیز رفع مغایرتهای زیستمحیطی
موجود میباشد ،در تدوین نقشه استراتژیک سازمان طی افق  1399-1401پروژهای
تحت عنوان ایجاد تصفیهخانه صنعتی به منظور رفع مغایرت زیستمحیطی تخلیه
پساب با آنالیزهای باالتر از حد استاندارد اداره محیطزیست ورودی به خور و تبدیل
آن به آب صنعتی مورداستفاده در فرآیندهای تولیدی تعریف شد.
همچنین نظر به تبصره  1ماده  38فصل هفتم قانون مالیات بر ارزشافزوده ناظر
به موضوع «واحدهای تولیدی که استانداردهای محیطزیست را رعایت نکرده و در
لیست صنایع آالینده قرار گیرند ،عالوه بر مالیات و عوارض متعلقه مشمول پرداخت
یک درصد از قیمت فروش محصوالت به عنوان عوارض آالیندگی خواهند گردید»
و نیز مصوبه اس��تانداری هرم��زگان مبنی بر عدم واگذاری مجوز جدید برداش��ت

آب از دری��ا به صنایع حاش��یه خلیج
فارس (صرفاً تامین آب از محل تصفیه
فاضالب بهداش��تی ش��هر بندرعباس
مجاز اس��ت) اهمیت اجرای این پروژه
را دوچندان نمود.
مجید زیدآبادینژاد -مدیر
از مزایا و ویژگیهای عمده این پروژه
مهندسی کارخانه
میت��وان به کمت��ر ب��ودن قیمت آب
صنعتی تولیدی این مجموعه نس��بت
به پلنت  RO1و اس��تفاده از ظرفیت جدید ایجاد گردیده جهت پروژههای توسعه
ظرفیت در دست اقدام فوالد هرمزگان اشاره نمود.
در پایان خاطرنش��ان میش��ود که با اجرای این پروژه هیچگونه هدررفت آب در
ش��رکت فوالد هرمزگان وجود نخواهد داشت و این شرکت را به معدود شرکتهای
تولیدکننده فوالد با بازچرخانی  100درصد پس��ابهای سایت اصلی تبدیل خواهد
نمود.

حضور گسترده کارکنان فوالد هرمزگان در یک اقدام خیرخواهانه
واحد سیار انتقال بیست و سوم تا بیست و پنجم خرداد ماه ،در قسمت بهداری شرکت فوالد هرمزگان مستقر شد .این اقدام با استقبال
گسترده پرسنل مواجه شد و بسیاری از نیروهای این شرکت برای اهدای خون مراجعه کردند.
س�لامت و بهداش��ت ،یکی از حوزههای مهم عمل به مسئولیتهای اجتماعی به شمار میآید .در همین راستا شرکت فوالد هرمزگان در
ادامه دغدغه و رویکرد همیشگی خود پیرامون عمل به مسئولیتهای اجتماعی ،این بار به حوزه سالمت وارد شد .به دنبال استقرار واحد
سیار انتقال خود در این شرکت ،شمار زیادی از پرسنل در این اقدام خیرخواهانه و نوعدوستانه شرکت و خون ،اهدا کردند.
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انگیزهها و اهداف قیام پانزده خرداد در
اندیشه امام خمینی (ره)
 ۱۴خ��رداد م��اه ،روز ارتحال پیر جم��اران و امام
خوبیهاست .قیام خونین سال  ،۱۳۴۲رویداد مهم
و تاریخساز دیگری است که در این ماه رقم خورده
اس��ت .آموزهها و پیامهای این رویداد چیس��ت؟ در
مقاله کنونی ،خاس��تگاه و داللته��ای این نهضت
بزرگ و آرا و افکار امام خمینی قدس س��ره شریف
درباره این رخداد تاریخآفرین را مرور میکنیم.
امام خمینی (س) با دمیدن روح خودباوری و نفی
از خودبیگانگی ،زمینههای بازگشت به خویشتن را
در میان قش��ر جوان و روش��نفکر دانشگاهی فراهم
ساخت و باعث رویکرد نیروهای سیاسی ،اجتماعی
و فرهنگی کش��ور به س��وی مذهب ش��د .بنابراین،
نهض��ت فکری ـ فرهنگی پانزده خ��رداد به رهبری
امام خمینی تاثیرات عمیق و ش��گرفی بر س��اختار
سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی ایران گذاشت و نتایج
و پیامدهای سازنده و مطلوبی به بار آورد.

 خاستگاه قیام پانزده خرداد 1342

خاستگاه قیام از نقش و جایگاه روحانیت شیعه در
جامعه ایران و پیروی مردم از آنها ناشی میشود .در
طول یکصد سال اخیر تاریخ معاصر ،روحانیت مبارز
انقالبی به دلیل سیاس��تها و برنامههای ضداسالمی
سلس��له قاجار و خان��دان پهل��وی ،تودههای مردم
مس��لمان ایران را علیه آنها بسیج کردهاند .در طول
این یکصدس��ال ،درک ش��یعه از مس��ائل سیاسی
بهتدریج دچار تح ّول ش��د و با سیاس��ی شدن افکار
عموم��ی مردم ،روحی��ه مبارزهجویی ب��ا نظامهای
طاغوتی در س��رلوحه حرکته��ای آنها قرار گرفت.
ابتدا قیام تنباکو علیه تس��لّط اقتص��ادی بیگانگان
(انگلستان) شکل گرفت .سپس افکار عدالتجویانه
و قانونخواهی در انقالب مشروطیت و قانون اساسی
مش��روطه تبلور یافت .جنبش ملّی ش��دن نفت نیز
یک مبارزه ضدبریتانیایی بود که حیطه وس��یعتری
نسبت به قیام تنباکو داشت.
باالخ��ره نهضت پانزده خ��رداد  ،1342در کوران
اقدامات تس��لّطجویانه آمریکا که در پوش��ش یک
س��ری اصالحات سیاس��ی ،اقتص��ادی ،فرهنگی ـ
حقوقی و اجتماعی انجام میش��د ،به وقوع پیوست
و پایههای رژیم سلطنتی پهلوی را متزلزل کرد .در
روحانیت
همه این جنبشهای سیاسی ـ اجتماعی
ّ
مبارز ش��یعه نقش اصلی را برعهده داش��ت و قیام
مجدانه امام خمینی روی داد.
اخیر ،با تالشهای ّ

14

امام خمین��ی (ره) به عنوان ی��ک مرجع و رهبر
روش��ن ضمیر ،تهاجم فکری و فرهنگی دش��منان
اس�لام را در موارد گوناگون به خوبی دریافته بود و
سعی در زدودن آثار آن داشت :آسیبهایی که ناشی
از تبلیغات فرهنگی رژیم ش��اه بود و جدایی دین از
سیاست ،کوبیدن اس�لام ،ارائه مکتبهای پوشالی،
انحراف��ی و فریبن��ده و دعوت مردم ب��ه آنها ،ایجاد
خودباختگی فرهنگی و ناامیدی از فرهنگ اسالمی،
محو معنویّت جامعه ،ایجاد سلطه فرهنگی و اشاعه
برتری باورهای غربی ،ایجاد و گسترش روشنفکری
غربزده ،پاش��یدن بذر نفاق بین مس��لمین ،ایجاد
ش��کاف و تفرقه بین حوزه و دانش��گاه ،ترویج فساد
اخالقی و  ...را دربر میگرفت .سلطۀ عوامل استعمار
و دولته��ای وابس��ته ،ضرب��ات جبرانناپذیری بر
فرهنگ کشور وارد میساخت که حضرت امام ،آنها
را در دو مقوله «تالش برای حذف اس�لام و اس�لام
شناسان از س��ر راه منافع استعمار» و «ایجاد نظام
آموزش استعماری» دستهبندی نموده است.

 انگیزهها و اهداف قیام پانزده خرداد

در اندیشهها و تفکر آن حضرت ،تشکیل حکومت
اس�لامی و اج��رای احکام اس�لام جای��گاه خاصی
داش��ت .بر این اس��اس ،پیاده ش��دن قوانین اسالم
در حوزههای سیاس��ت ،اقتص��اد ،فرهنگ و اجتماع
از انگیزهه��ای اصول��ی نیروهای مذهبی محس��وب
توجه به تخطی رژیم ش��اه از حدود
میش��د .ا ّما با ّ
اله��ی و عدم اجرای احکام اس�لام ،امر به معروف و
نهی از منکر ،دفاع از س ّنتها و ارزشهای اسالمی،
مقابله با برنامههای اس��تعماری آمریکا و اس��رائیل،
مبارزه ب��ا حاکمیت و گس��ترش فرهنگ غربی که
محمدی بود،
منافی با معیارهای فرهنگ اسالم ناب ّ
روحانیت ،برای ورود به
از انگیزههای نس��ل جدی��د
ّ
عرصه سیاسی کش��ور و وقوع قیام پانزده خرداد به
شمار میرفت.
امام خمین��ی در مرحلۀ ا ّول مبارزه خود ،درصدد
پیش��گیری و کنت��رل حرکته��ای ضدمذهب��ی
رژیم ش��اه برآمد .اما هنگامی ک��ه این رژیم تهاجم
همهجانبه خود را علیه حضرت امام و پیروانش آغاز
کرد ،ش��یوه دیگری برای مبارزه برگزیده ش��د که
همانا رویارویی با اصل نظام شاهنشاهی بود.
انگیزه دیگر امام ،مبارزه با صهیونیس��م جهانی و
عوامل داخلی آنها و صیانت از احکام اس�لام و قرآن

و حفاظت از اس��تقالل کش��ور و جلوگیری از نفوذ
بیشتر اعضای فرقه ضاله بهائیت که به عنوان ستون
پنجم اس��رائیل در ایران عم��ل میکردند بود .رژیم
ش��اه در س��ال  ،1328به طور غیررس��می اسرائیل
رس��میت ش��ناخته بود و زمین��ه نفوذ عوامل
را به
ّ
صهیونیسم را در ایران فراهم ساخته بود.
امام خمینی در پاس��خ به تلگراف علمای همدان،
در تاریخ  16اردیبهشت  1342در این باره فرمودند:
عمال ننگین آن اسالم و ایران
« ...خطر اسرائیل و ّ
را تهدید به زوال میکند .من برای چند روز زندگی
با عار و ننگ ارزش��ی قائل نیس��تم و از علماء اعالم
و س��ایر طبقات مسلمین انتظار دارم که با تشریک
مساعی قرآن و اسالم را از خطری که در پیش است
نجات دهند .»...
بنابرای��ن ،نیروه��ای مذهبی ک��ه از امام خمینی
پی��روی میکردن��د ،ب��ا انگی��زه اولی��ه مخالفت با
دس��تگیری امام خمینی و انگیزههای اصلی دفاع از
دین اس�لام و ارزشها و اح��کام آن ،در قیام پانزده
خرداد شرکت کردند و اهداف رهبری نهضت را که
در طول دو سال مبارزه ( 1342ـ )1341بیان شده
بود ،پیگیری کردند.

 ماهیت قیام پانزده خرداد 1342

توج��ه به اینک��ه ،ماهیت اصلی سیاس��تها و
با ّ
برنامهه��ای رژیم ش��اه ،مبارزه ب��ا فرهنگ مذهبی
مردم ایران بود و این مسئله با روحیۀ مذهبی مردم
س��ازگار نبود ،به طور طبیعی ،قی��ام پانزده خرداد
دارای ماهیت اصیل دین��ی و مذهبی بود .زیرا این
قی��ام برای دف��اع از فرهنگ اس�لامی و ارزشها و
هنجارهای مذهبی مردم ایران به وقوع میپیوست.
در بررس��ی پدیدههای اجتماعی ،توجه به عناصر
آن بسیار مهم اس��ت .عناصر اصلی این قیام شامل
نیروه��ای قی��ام و به بی��ان دیگر ،رهب��ری قیام و
مردم است که توس��ط ایدئولوژی و اندیشه نهضت
به همدیگ��ر پیون��د خوردهاند .ایدئول��وژی و تف ّکر
قیام ،همانا اندیش��ههای ناب مذهبی بود .در واقع،
اندیش��هها و افکار ،انگیزهها و اه��داف و آرمانها و
آرزوه��ای مردم ایران ،از زب��ان رهبر نهضت ،یعنی
امام خمینی بیان میشد.
ویژگ��ی اصلی قیام پانزده خ��رداد ،جنبۀ مذهبی
آن ب��ود که ب��ا حضور رهبران مذهب��ی و روحانیت
ّ
معظم ش��یعه ،تودههای مختلف مردم ایران نیز در

آن مشارکت جستند.

 ویژگیهای دیگر این نهضت عبارتاند از:

 1ـ قرار گرفتن مرجعیت شیعه در سطح رهبری
نیروه��ای مذهب��ی .هنگامیکه ام��ام خمینی (ره)
به عنوان ی��ک مرجع تقلید ،رهب��ری یک جنبش
سیاس��ی ـ اجتماعی و فکری ـ فرهنگی را بر عهده
گرفت ،دیگر مراجع را نیز با خود همراه کرد.
 2ـ فراگی��ری و پوش��ش دادن ب��ه حرکته��ای
سیاسی موجود.
 3ـ رویارویی با اصل نظام شاهنشاهی .درحالیکه،
جنبشهای پیشین دارای این ویژگی نبودند.
 4ـ ض��د امپریالیس��م و ضد صهیونیس��م بودن
مب��ارزه .امام خمین��ی(ره) از ابت��دای نهضت خود
قدرتهای اس��تعماری ش��رق و غرب و صهیونیسم
جهانی و اسرائیل را به مبارزه طلبید.
 5ـ ممانع��ت از اج��رای سیاس��ت دموکراس��ی
کنترلش��ده کندی که در دیگر کشورهای وابسته
جه��ان س��وم در حال اج��را بود .زی��را حرکت امام
خمینی (ره) ،رژیم شاه را ناگزیر به اعمال خشونت
کرد و بدی��ن ترتیب ،چهره واقعی ای��ن رژیم برای
جهانیان و مردم ایران روشنتر شد.
 6ـ آش��کار ش��دن قدرت مذهب به وسیله بسیج
گس��ترده مردمی و مقاومت در مقاب��ل برنامههای
نامشروع شاه
 فرایند قیام پانزده خرداد 1342

اولین ش��علههای آتش مخالفت با سیاس��تهای
ضد اسالمی و غیرمردمی رژیم شاه ،پس از تصویب
الیحه انجمنهای ایالتی و والیتی برافروخته ش��د.
براس��اس این تصویبنامه که به ص��ورت غیرقانونی

و ب��ه هنگام تعطیل��ی مجلسهای ش��ورای ملی و
س��نا ،در هیئت دولت اس��داهلل علم تهی��ه ،تنظیم
و تصویب ش��ده بود ،رس��میت دین اسالم از قانون
اساس��ی کشور لغو میش��د .نمایندگان انجمنهای
مذکور ،در مراس��م تحلیف ب��ه جای قرآن مجید به
کتاب آسمانی سوگند یاد میکردند و بدین ترتیب،
زمینهه��ای حقوق��ی و قانون��ی به قدرت رس��یدن
بهاییان و عوامل اس��رائیل در ایران فراهم میش��د.
همچنی��ن با هیاه��وی اعطای ح��ق رأی به زنان و
سوءاس��تفاده از آن ،مخالفین برنامههای رژیم شاه،
مخالف آزادی زنان قلمداد میشدند اما رژیم شاه به
دلیل مخالفت گسترده نیروهای مذهبی ،مجبور به
لغو رسمی این تصویبنامه شد .با این حال ،اعتراض
به رژیم شاه ادامه یافت و با اعالم رفراندوم «انقالب
سفید»! اوج گرفت .برای خاموشی صدای مخالفین،
نیروهای مسلّح و عوامل امنیتی رژیم شاه به مدرسه
فیضیه قم که در آن مجلس بزرگداش��ت ش��هادت
امام صادق برپا بود ،حمله کردند .این واقعه خونین
و حوادث بعدی ،مانند دستگیری طالب و اعزام آنان
به سربازی ،بر آتش خشم مردم دامن زد.
سخنرانی پرش��ور و تاریخی حضرت امام خمینی
در عصر عاش��ورای  13( 1383خ��رداد  )1342که
در آن ش��دیدترین حمالت خود را متوجه ش��خص
ش��اه ،آمریکا و اسرائیل نمود و آنها را عامل بدبختی
مملک��ت دانس��ت ،تابوتوان رژیم ش��اه را به پایان
رس��اند .این رژیم در یک حرک��ت انفعالی ،اقدام به
دس��تگیری و انتقال امام به تهران نمود .پخش خبر
دستگیری آن حضرت ،موج اعتراض اقشار گوناگون
مردم ایران را بهگونهای باورنکردنی برانگیخت .این

مس��ئله ،مورد تأیید بیش��تر محققان و نویسندگان
تاریخ معاصر ایران میباشد.
صدها هزار نفر از مردم ایران در ش��هرهای تهران،
قم ،مش��هد ،ش��یراز ،اصفهان ،تبریز ،ورامین و  ...به
تظاه��رات و راهپیمایی پرداختن��د .این راهپیمایی
با ش��دت هرچ��ه تمامتر به خاک و خون کش��یده
ش��د و هزاران نفر از تظاهرکنندگان (حدود پانزده
تا بیس��ت هزار نفر) به ش��هادت رسیدند .رژیم شاه
برای چندمین بار توانس��ت با کش��تار م��ردم ایران
حاکمیت خ��ود را برای پانزده س��ال دیگر تضمین
کند .حاکمیتی که با خفقان مطلق و استبداد کامل
همراه بود .حاکمیتی که به بهای کشتار هزاران نفر
از فرزن��دان این ملّت و تبعید رهبر قیام به دس��ت
آمده بود.

 نتایج و پیامدهای قیام پانزده خرداد 1342

قیام پانزده خرداد اگرچه در ظاهر با شکست روبرو
بلندمدت خود را بر روند سیاس��ی
ش��د اما تاثیرات
ّ
و اجتماعی ایران باقی گذاش��ت .این تأثیرات عمیق،
ناشی از ویژگیهای ناب این قیام بود که عبارتاند از:
فراگی��ری نهض��ت و حضور همه گروهها ،قش��رها
و طبق��ات اجتماعی در روند مب��ارزه؛ مذهبی بودن
نهضت و حضور نیروه��ای مذهبی در آن که موجب
حضور گس��ترده مردم در جریان مبارزه شد؛ پیروی
از مبان��ی دین اس�لام در جریان مبارزه؛ مش��خص
بودن رهبری مبارزه که در وجود امام خمینی تجلّی
یافته ب��ود؛ اخالص و قاطعیت رهب��ر نهضت؛ جبنۀ
متوجه آمریکا،
بیگانهس��تیزی جنبش که لبۀ تیز آن
ّ
اسرائیل و شخص شاه بود.
منبعhttp://www.imam-khomeini.ir :
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خبرنامه فوالد هرمزگان  /خرداد 1400

کاربرد دوقلوی
دیجیتال پیش بینانه
در ریخته گری مدام
سیما سلیمی ،رئیس شبکه و
زیرساخت فوالد هرمزگان
مقاله دو تن از کارکنان ش��رکت فوالد هرمزگان
با عن��وان «کاربرد دوقلوی دیجیت��ال پیش بینانه
در ریخت��ه گ��ری م��دام» در پنجمی��ن کنفرانس
بینالمللی اینترنت اشیا و کاربردها ( )lot2021که
در تاریخ  ۲۹و  ۳۰اردیبهش��ت  ۱۴۰۰در دانشگاه
اصفهان برگزار گردید ارائه ش��د .س��یما سلیمی و
هیمن چوگلی نویسندگان این مقاله هستند.
ای��ن مقاله در حوزه تحول دیجیتال ،روی کاربرد
دوقلوی دیجیت��ال در صنعت فوالدس��ازی تمرکز
کرده اس��ت .اینکه چگونه از تکنولوژیهای نوظهور
به منظور افزایش بهرهوری و کاهش هزینه س��االنه
خدمات اس��تفاده گ��ردد .در واح��د ریختهگری به
کم��ک سیس��تم مدیریت غلتک و با ب��ه کارگیری
سنسورهای هوش��مند جهت جمعآوری دادههای
موردنی��از ب��رای تصمیمگیری ،این ام��کان فراهم
گردید ت��ا تخمین دقیقی از ط��ول عمر تجهیزات
برای تعمی��رات ریختهگری حاصل گ��ردد .به این
ترتی��ب مجموعهای از ابزار هوش��مند و سیس��تم
اطالعاتی باعث خلق یک دوقلوی دیجیتال معادل
تجهیزات ریختهگری ش��ده است و تصویر دقیقتر
و پرکاربردتر از ماش��ینها در اختیار اپراتورها قرار
میدهد.
چکيده :انقالب صنعتی چهارم تحت تاثیر رش��د
س��ریع فن��اوری ،م��روج اس��تفاده از فناوریهایی
همچون اینترنت اشیا ،کالن داده ،هوش مصنوعی
در تحلیل پیشرفته داده است .کارخانههای هوشمند
مبتنی بر صنعت چهارم از فناوری نوظهور دوقلوی
دیجیتال ب��ه منظور ایجاد ارزش رقابتی اس��تفاده
میکنند .یک��ی از مزایای رقابت��ی تولید ،مدیریت
ش��اخصهای نگهداری و تعمیرات تجهیزات است.
برای پیادهسازی دوقلوی دیجیتال در فرایند تولید
کارخانه هوشمند از معماری مدل پنج وجهی بهره
گرفته شده است تا در فضای داده ،نتایج حاصل از
ارتباط اجزا معم��اری ،ذخیره ،تحلیل و پیشبینی
دقیقتری از شاخصهای نگهداری امکانپذیر گردد.
یک��ی از فرآیندهای اصلی در س��اخت محصوالت
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هیمن چوگلی ،رئیس تعمیرات و

نگهداری ریختهگری فوالد هرمزگان
فوالدی ،ریختهگری اس��ت ک��ه متغیرهای زیادی
ازجمل��ه دم��ای ریختهگری ،س��رعت ریختهگری،
خصوصیات نوسان قالب ،گرید فوالد و ابعاد و طول
عمرغلتک درآن تاثیرگذار هستند .درشرکت فوالد
هرمزگان ب ه منظوردستیابی به شرایط ریختهگری
پایدار و با اس��تفاده از سنس��ورهای هوش��مند ،دو
مرحله ارتقا تعریف شده است .در مرحله اول ،آنالیز
و تحلیل شاخصها ،بر اساس تناژ تولید و در مرحله
دوم بر اس��اس متراژ محصول انج��ام میگیرد .این
ارتقاه��ا با هدف کاهش زم��ان تعمیرات تجهیزات،
پیشبینی دقیق طول عمر تجهیزات و برنامهریزی
دقیقتر انجام گرفته است.
كليد واژهها :اینترنت اش��یا ،دوقل��وی دیجیتال،
ریختهگری م��داوم ،کارخانه هوش��مند ،نگهداری
پیش بینانه

  -1تحول دیجیتال -کارخانه هوشمند

تح��ول دیجیتال از جن��س راهبرد و مجموع ه
ن ب��رای بکارگی��ری فناوریهای
اقدامهای س��ازما 
جدید دیجیتال و بهرهبرداری از منافع آنهاست .در
تح��ول دیجیتال موضوع تنها اس��تفاده از ابزارهاي
جدید نیست بلکه باید به این سوال پاسخ داده شود
که چه تغییراتی باید در راهبرد کسب و کار سازمان
به وجودآی��د .از مظاهر تحول دیجیت��ال ،کارخانه
هوشمند شکل  1است .مجموعهای از فناوریهای
گوناگون مانند اینترنت اشیا که با اتصال به یکدیگر
میتوانن��د کنترل اجزا را به دس��ت گرفته و باعث
پیشرفت در توانایی و کارایی خطوط تولید شوند.

شکل  :1کارخانه هوشمند صنعت چهارم

در کارخانه هوشمند ،مدل ارتباطی از یک حالت
سلس��له مراتب��ی (انق�لاب صنعتی س��وم) به یک
حالت منعطف و گس��ترده متحول شده است .همه
جنبههای فرآیند تولید و توزیع برای مدیران ارشد
ی قابل مش��اهدهتر است .سنسورهای
و تیم عملیات 
هوش��مند به کار رفته در سطح کارخانه هوشمند،
اطالعات مربوط به دما ،فش��ار ،س��رعت و نوسانات
را ان��دازه میگیرند و اطالعات را ب��رای پردازش و
اشتراکگذاری میان س��ایر بخشها به ابراطالعات
مرکزی ارس��ال میکند ،ضم��ن اینکه هر بخش به
تنهایی نیز توانایی تحلیل دادههای خود را دارد.
 -2نقش دوقلوی دیجیتال در صنعت

از دوقلوی دیجیتال در سه بخش اصلی مدیریت
چرخه حی��ات تولی��د  PLMاز جمل��ه طراحی،
س��اخت و نگهداری ب��ه منظور تایی��د عملکرد در
شرایط مختلف استفاده میشود.
ش��کل 2کارای��ی دوقلو دیجیت��ال در بخشهای
چرخهحیات را نشان میدهد.
• در طراح��ی و تولی��د ،عملکرد صحی��ح اجزا به
تنهایی و کنت��رل یکپارچگی آنها درکنار یکدیگر
بررسی میشود.
• در نگهداری ،جمعآوری دادهها و آنالیز آنها برای
پیشبینی بهبودها و حوادث آتی بررسی میشود.
• در س��رویس ،ایج��اد ارزش ب��رای ذینفع��ان و
پیشبینی رفتار آنها مورد بررسی قرار میگیرد.

شکل  :2حوزه های کاربردی دوقلوی دیجیتال

  -1-2دوقلوی دیجیتال پیشبینانه

دوقل��وی دیجیتالی که بر اس��اس معماری س��ه
وجه��ی طراح��ی میش��وند ،اطالع��ات را از مدل
واقعی به مدل مجازی انتقال میدهند .در مقایسه
با این مدل ،مدل پنج وجهی طراحی ش��ده اس��ت
که با مش��اهده کاملتر و محاسبات دقیقتر ،نتایج
پیشبینانه بهتری را نشان میدهد] .[7در معماری
پنج وجهی ش��کل 3موضوع نقشهبرداری اطالعات
از مدله��ای فیزیکی و مج��ازی و ذخیره آنها در
بسترهای فضای اطالعاتی -محاسباتی اضافه شده
اس��ت .در این معماری برنامهه��ای کاربردی وجود
دارد که مدیریت هشدارها ،کنترل فرایندها و آنالیز
خطاه��ا را ب��ر عهده دارد و با ه��دف کاهش مقدار
شاخص  MTBFایجاد میگردند .بسترهای فضای
داده سطوح مختلف تجزیه و تحلیل از جمله تجزیه
و تحلی��ل توصیف��ی ،تجزیه و تحلیل تش��خیصی،
تجزی��ه و تحلی��ل پیشبین��ی و تجزی��ه و تحلیل
تجویزی را ایجاد میکند.

ش��رکت  ArcelorMittal Dofascoب��ا
س��رمایهگذاری در نگهداری پیشبینانه و به دست
آوردن  6الگ��وی داده ،خرابی تجهیزات را نس��بت
ب��ه قبل با دق��ت بیش��تری ردیاب��ی و پیشبینی
کرده اس��ت .س��اعت تعمیر و نگهداری واکنشی را
از 70درصد ب��ه 20درصد کاهش و نگهداری فعال
از 80درصد به 20درصد افزایش داد .در دس��ترس
نبودن تجهی��زات 22درصد ب��ه 7درصد کاهش و
کیفی��ت عملکرد از76درصد ب��ه 91درصد افزایش
یافت.
همزمان با ش��روع صنعت چهارم ،مفهوم PdM
 4.0نیز خلق گردید .در مطالعه چهار س��طح برای
این مفهوم جدید نگهداری تعریف شده است:
س��طح  :1بازرس��ی فیزیکی که نتایج بر اساس
مهارت بازرسان به دست میآید.
س��طح  :2بازرس��ی دورهای که نتایج بر اس��اس
ترکیب مهارت بازرس��ان و خروجی ابزار به دس��ت
میآید.
س��طح  :3مانیتورینگ شرایط بالدرنگ که نتایج
با توجه به تعریف س��طوح بحرانی و آس��تانهها به
دست میآید.

شکل  :3مدل پنج بعدی دوقلوی دیجیتال

  -2نگهداری پیشبینانه

در صنع��ت ام��روزه مفه��وم  PdMش��امل
مانیتورینگ شرایط ،آنالیز حوادث و برنامه نگهداری
اس��ت .به منظور برنامهریزی پیش��رفته و نگهداری
خودکار ،از مهمترین فناوریها مانند اینترنت اشیا
برای جمعآوری داده ،رویکردهای کالن داده برای
پیشپ��ردازش دادهها ،روشه��ای یادگیری عمیق
پیشرفته برای تصمیمسازی و سختافزار قدرتمند
برای پردازش پیچیده استفاده می شود و معماری
آن مطابق شکل  4پیشنهاد شده است.
عملکرد  PdMبا دادهها آغاز میش��ود .بعد اول
( )IOTدادهها از مجموعه سنس��ورهای هوشمند
جمعآوری میشود .بعد دوم ( )Big Dataدادهها
در انب��ارداده ب��ه منظ��ور پیشپ��ردازش ،ذخیره
میگ��ردد .بع��د س��وم ( )Data Miningنتایج
پردازش ش��ده خروجی بعد قبل ،برای تولید دانش
با روشهای پیش��رفته ،تجزیه و تحلیل میش��ود.
بع��د چهارم ( )IOSآنالیزهای خروجی را به کمک
مقادی��ر  KPIبه تصویر میکش��اند و برنامه بهینه
نگهداری ،تولید میشود .بعد پنجم ( )CPSبرنامه
بهینه تدوین ش��ده را ب��رای پیادهس��ازی بر روی
تجهیزات فیزیکی اجرا میکند.

ش�کل :4معماری سیستمی برای 4.0 PdM
[]3
س��طح  :4مانیتورینگ بالدرنگ مداوم که نتایج
حاصل اس��تفاده از رویکردهای پیشبینانه و آنالیز
به دست میآید.
طبق بررس��ی مجله ( PWCش��کل  )5تا سال
 2017تنه��ا  11درص��د صنایع موفق به اس��تقرار
نگهداری پیشبینانه شدهاند.

شکل  :5سطح بلوغ نگهداری پیش بینانه

  -3ریخته گری مدوام

یک��ی از فرآیندهای مط��رح در تولید محصوالت
ف��والدی ،ریختهگ��ری اس��ت که میت��وان در آن

از فناوریه��ای صنع��ت چه��ارم اس��تفاده ک��رد.
ريختهگري يكي از روشهای ش��كل دادن قطعات
فلزي است كه ش��امل تهيه مذاب از فلز مورد نظر
و ريخت��ن آن در محفظهاي بهنام قالب اس��ت ،به
گون��هاي كه پس از انجماد مذاب ،ش��كل ،اندازه و
خ��واص موردنظر تامین ش��ود .فرآیند ریختهگری
مداوم ،عملیاتی بسیار پیچیده است که متغیرهای
زیادی در آن تاثیرگذار هستند .بهمنظور دستیابی
به شرایط ریختهگری پایدار ،الزم است که هم ه این
متغیره��ا با اس��تفاده از رویکردهای صنعت چهارم
از جمله اینترنت اشیا ،درکارخانه هوشمند کنترل
شوند .در کارخانه هوشمند ،ذکر شده در مطالعه به
منظ��ور کنترل فرآیند ریختهگری مداوم از فناوری
سنسورهای هوشمند و اینترنت اشیا استفاده شده
است .سنس��ورها ،اطالعاتی مانند وزن ،طول ،دما،
فش��ار و اطالعات تجهیزات ریختهگری را از محیط
اط��راف جمعآوری میکنند و اطالعات را به بخش
کنترل ارسال میکنند.
دس��تگاه خنککننده ریختهگری شکل  6شامل
بخش خمش ،قطعه کم��ان ،بخش صاف و بخش
افقی اس��ت .هر بخش با توج��ه به محدودیتهای
مونتاژ از چندین گروه غلتکی تش��کیل شده است.
عملکرد غلتک ریختهگری تاثیر زیادی در کیفیت
تولید اس��لب فوالدی دارد .عوام��ل موقعیت نصب
قطع��ه ،محیط خارجی ،مانند دم��ا ،بار و مقاومت،
ش��اخصهای تعیینکننده در طول عمر هر غلتک
تاثیر دارد .در فرایند نگهداری مقدار مش��خصی از
ای��ن قطعات یدکی انبار میگ��ردد تا در زمانهای
خاموشی ماشین ،ارتقا یابند.

شکل :6ماشین ریخته گری مداوم[]11
بخ��ش ریختهگ��ری موظف اس��ت ک��ه عیوب و
خرابیهای ناش��ی از عدم دقت در انتخاب و کنترل
پارامتره��ای ریختهگری یا خرابی س��ایر تجهیزات
فرآیند ریختهگری پیوسته را شناسایی و نسبت به
رفع این عیوب و جلوگیری از بروز مجدد آنها اقدام
نماید .از جمله عیوب ریختهگری میتوان به موارد
زیر اشاره کرد:
• عیوب قابل تشخیص در سطح (عیوب ظاهری)
• عیوب به وجود آمده از ش��رایط ذوب و عملیات
کیفی مذاب
• عیوب حاصل از تغییر ترکیب شیمیایی مذاب
• عیوب حاصل از تخلیه قالب ،برش

17

خبرنامه فوالد هرمزگان  /خرداد 1400
• عیوب به وج��ود آمده از میزان درجه حرارت و
تجهیزات

  -5روش تحقیق و بررسی

با بررسی مدل پنج وجهی نگهداری پیشبینانه و
تطبیق آن با فرایندهای نگهداری و تعمیرات مورد
نیاز برای دس��تگاه ریختهگری و همچنین استفاده
از فناوری سنس��ورهای هوشمند ،تالش شده است
تا ش��اخصهای مهم نگه��داری بهبود یابند .در هر
مرحله از ارتقا و با تکیه بر دادههای بهدس��ت آمده
بیشتری از سنس��ورها ،تصمیم دقیقتری در تاریخ
تعویض قطعات اخذ شده است.

  -6استفاده از دوقلوی دیجیتال در فرایند
ریخته گری

دوقل��وی دیجیت��ال در نقش نظ��ارت و ردیابی
برای قطعات اصلی در دس��تگاه ریختهگری مداوم
ن��ه تنها میتواند به اپرات��ور کمک کند تا اطالعات
در حال اجرا آنالین را به صورت تجس��م سهبعدی
مدیری��ت کن��د ،بلکه اطالعات آنه��ا را نیز ضبط و
ردیابی میکند .نقشهبرداری اطالعات بین قطعات
و موقعی��ت کاری میتواند منبع داده ارزش��مندی
را برای تجزیه و تحلی��ل حوادث و پیشبینی عمر
باقیمانده قطعات فراهم کند.
در ش��رکت فوالد هرمزگان از ابت��دای راهاندازی
واح��د ریختهگری ،ش��اخص نگه��داری تجهیزات
خط ریختهگری (قالب و س��گمنت) بر اساس زمان
تعریف ش��ده بود و عملیات تعمیرات به طورخاص
تعویض غلتکها ،در دورههای مشخصی انجام شده
است .شاخص تعویض دورهای (دوره زمانی معین)
نس��بی و غیردقیق اس��ت و خیلی از تجهیزات بعد
از گذران��دن عمر خود تعویض میش��وند که باعث
افزایش هزینه نگهداری میش��ود .س��پس شاخص
عمر تجهی��زات با توج ه به تن��اژ ذوب ریختهگری
ش��ده ،برای هر تجهی��ز طراح��ی و تعریف گردید
ک��ه کاهش زمان تعمیرات را به دنبال داش��ت .در
برنام��ه آتی از ش��اخص متراژ اس��لب ریخته گری
ش��ده برای تشخیص زمان تعویض قطعات استفاده
خواهد شد .به این ترتیب میتوان عمر تجهیزات را
ب��ا دقت باالتری پیشبینی ک��رد و برای جلوگیری
از توقف ،نس��بت به تعویض آن اقدام کرد .بنابراین
به منظور پیشبین��ی دقیق عمر تجهیزات ،کاهش
توقفات اضطراری و کاهش عیوب محصول ناش��ی
از خرابی ناهنگام تجهیزات ،دو مرحله ارتقا تعریف
گردی��د .طبق مدل پنج بعدی که قبال توضیح داده
ش��د ،در مرحله ارتقا اول ،تغییر از شاخص دورهای
ب��رای تعوی��ض قطعات به ش��اخص تن��اژ ذوب ،از
سنس��ورهای توزین لدل تارت استفاده شده است.
اطالعات از طریق این سنسورها به سرویس RMS
برای تجزیه و تحلیل انتقال مییابد .در مرحله ارتقا
دوم ،تغییر از ش��اخص تناژی برای تعویض قطعات
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به شاخص متراژ اسلب ،از سنسورهای اندازهگیری
رول اس��تفاده شده است .درسیستم  RMSشکل
 7دوقلوی دیجیتال ماشین ریختهگری نشان داده
شده است .در ابتدای خط ،قالب قرار دارد و در ادامه
س��گمنتها کنار یکدیگر چیده شدهاند .شاخصها
و رنگه��ای مختلف وضعیت خ��ط ریختهگری را
مشخص میکند .رنگ س��بز نشان میدهد که هر
س��گمنت در محدوده صحیح طول عمر خود قرار
دارد ،رنگ نارنجی آغار پایان طول عمر یک تجهیز
را مشخص کرده و رنگ قرمز ورود به زمان بحرانی
را نشان میدهد.

ش�کل :7دو قلوی دیجیتال ماش�ین ریخته
گری مداوم
تمام تجهیزات دارای کد یکتایی هس��تند .زمان
تعوی��ض قطعه بر اس��اس مقدار تاری��خ پیشبینی
در ای��ن سیس��تم در نظر گرفته میش��ود .با توجه
ب��ه مقادیر تن��اژ تئوری ،تن��اژ کارک��ردی و متراژ
کارکردی ،به صورت روزانه این تاریخ بهروزرس��انی
میش��ود .تناژ تئوری و قابل انتظار بر اساس تجربه
و تعمی��رات قبلی در سیس��تم ذخی��ره میگردد و
تن��اژ کارکردی از مجموع مقادیر دریافت ش��ده از
سنسورها (متراژ ،عرض و ضخامت اسلب) محاسبه
میگردد .از نس��بت تناژ کارک��ردی به تناژ تئوری،
سیس��تم میتواند تاریخ تعویض را پیشبینی کند.
در واق��ع این تاریخ به ص��ورت پویا تغییر میکند و
بر اس��اس پارامترهای دیگری مانند مصرف انرژی
بهروز میگردد.
معادله ( )1مدت زم��ان باقیمانده از عمرتجهیز
را محاس��به میکن��د .در ای��ن معادل��ه  )F(pنرخ
تولید را مش��خص میکند که تابعی از شاخصهای
مختلفی اس��ت .نرخ تولید بر اساس مصارف انرژی،
تعداد و زمان خاموشیها ،توفقات و رکوردها بهروز
میشود D.تعداد روزهای تولید K ،تناژ کارکردی
و  Tتناژ تئوری است t1 .عمر باقیمانده تجهیز بر
اساس تناژ را نشان میدهد.
ش��کل  ۸شناسنامه هر تجهیز را نشان میدهد و
میتوان تاریخچه زمانهای نصب تجهیز ،میزان نفر
ساعت تعمیرات ،قطعات یدکی مورد استفاده برای
هر تعمیر ،ش��رکت انجام دهنده تعمیر را مشاهده
کرد .درصورتی که عمر ی��ک تجهیز به پایان خود
نزدیک ش��ود برای کاربران سیستم ،پیامک هشدار
ارس��ال میگردد .عم��ر باالت��ر از  80درصد برای

کاربران آمادهس��از و باالتر از  95درصد برای تعمیر
و تعویضکار.
در این شناسنامه نوع عیوبی که روی غلتکها به
وجود آمده اس��ت تعریف میگردد و رنگ هر سطر
از ج��دول که معادل تجهیز هس��ت با توجه به نوع
عیب مانند س��ایش ،ترکخوردگی تغییر میکند.
ع�لاوه براین ،عیب موجود در ماش��ین ریختهگری
ب��ا حرف اول آن تجهیز مش��خص میگردد .به این
ترتیب بازرس��ان به راحتی میتوانند شرایط قالب،
سگمنتها و غلتکها را مشاهده کنند.

شکل  :8شناسنامه کاری سگمنت

  -7نتيجهگيري

به کارگیری مدل پن��ج بعدی دوقلوی دیجیتال
در صنع��ت فوالدس��ازی و کپیب��رداری و انتقال
دادههای واقعی از سنسورهای فیزیکی به دوقلوی
دیجیتال و در نهایت تجزیه و تحلیل دادهها توسط
س��رویسها میتواند به صنایع کمک کند تا طول
عمر دقیقت��ری از تجهیزات را به دس��ت آورند و
به منظورکاه��ش توقفات اضط��راری برنامهریزی
بههن��گام انج��ام دهند .م��دت زم��ان تعمیرات،
نفرس��اعت و هزینه نگهداری و نوع و مقدار عیوب
محصول کاهش مییابد .در شرکت فوالد هرمزگان
با طراحی و پیادهس��ازی این مدل ،از دو سنس��ور
ش��اخصهای تناژ ذوب و متراژ اس��لب ،به منظور
اندازهگیری و محاس��به ط��ول عمرتجهیزات خط
ریختهگری استفاده شده است.
در مرحل��ه ارتقا اول ،از تغییر ش��اخص دورهای
زمان (بازههای زمانی معین) به شاخص تناژ ذوب،
میانگی��ن زم��ان تعمیرات تجهیزات ب��ه مقدار۱۰
درص��د کاهش یافته اس��ت .درمرحل��ه ارتقا دوم،
از تغییر ش��اخص تناژی ب��رای تعویض قطعات به
شاخص متراژ اس��لب ،به واسطه پیشبینی دقیق
طول عمر تجهی��زات و برنامهریزی دقیقتر انتظار
م��یرود طول عمر ب��ه مقدار  ۴درص��د افزایش و
عی��وب محصول به مق��دار  15درصد کاهش یابد.
پیشبینی میش��ودکه ش��اخص هزینه نگهداری
پیشبینان��ه به مقدار  10الی  25درصد کاهش��ی
است و زمان خاموشی مورد نیاز برای تعیمرات به
میزان  15الی  25درصد کاهش یابد.

نگاهی به تاریخ
«دفاع بدون سالح» در جهان

پدافن��د غیرعامل ب��ه یک��ی از ارکان محوری همه
کش��ورها تبدیل شده اس��ت و تقریباً همه دولتها و
حاکمیتها؛ س��ازمانها و واحده��ای خاصی را برای
مدیریت بهینه این حوزه حیات��ی راهاندازی کردهاند.
در مقاله کنونی س��عی داریم به اختص��ار به زمینهها
و تاریخچه ش��کلگیری پدافند غیرعامل که به دفاع
بدون سالح شهره شده است نگاهی بیندازیم.

 اهمیت پدافند غیرعامل در جنگ جهانی

در خ�لال جنگهای ناحیهای و به خصوص پس از
جنگ جهانی اول ،آسیبهای ناشی از جنگ و تخریب
شهرها و کارخانهها به موضوع پدافند غیرعامل اهمیت
ویژهای داد .بررس��یهای جهان��ی و تطبیقی در حوزه
پدافند غیرعامل ،حاکی از اس��ت که در جنگ جهانی
دوم که اس��تفاده از هواپیما و بمباران شهرها و مراکز
صنعتی و سرمایهگذاری و پس از آن استفاده از موشک
توسط آلمان نازی شروع شد ،خسارات ناشی از جنگ
و به خصوص آس��یبهایی که به م��ردم و بخشهای
غیرنظامی وارد ش��د ،نسبت به جنگ جهانی اول سیر
صعودی داش��ت و این موضوع باعث ش��د تا کشورها
برای پدافند غیرعامل اهمیتی مضاعف قائل شوند.
در کنار کش��ورهایی مانند آمریکا ،ش��وروی سابق،
آلمان ،فرانسه ،انگلستان و کانادا ،حتی کشوری مانند
س��وئیس که در طول هر دو جن��گ جهانی بیطرفی
خ��ود را حفظ کرده بود ،با ش��تابی فزاینده به پدافند
غیرعام��ل روی آوردن��د .ارت��ش نازی برای س��اخت
هواپیماه��ای بمبافکن و موش��کهای «وی.دو» که
برای نخس��تین بار در هشتم سپتامبر سال  1944در
می��ان بهت و حیرت جهانی ،لن��دن را هدف قرار داد
از پناهگاههای مس��تحکم و تونلهای ایجاد ش��ده در
دل کوهها به صورت گس��تردهای استفاده کرد .پس از
پایان جنگ جهانی دوم و محدودیتهای اعمال شده
به آلمان که ساخت انواعی از سالح و مهمات را شامل
میش��د ،دولت آلمان توس��عه پدافند غیرعامل را در
راس��تای سیاست تنشزدایی در دستور کار قرار داد و
اعالم کرد روشهای پدافند غیرعامل از آنجا که نقشی
در تهدید و خس��ارت ندارند ،با سیاس��ت تنشزدایی
همراس��تا اس��ت .توس��عه پدافند غیرعامل در آلمان
باعث ش��د تا عالوه بر س��ازمانهای دولتی ،شرکتها
و موسس��ات غیردولتی نی��ز به ص��ورت داوطلبانه و
افتخاری در این زمینه با دولت همکاری کنند.

دهه  1960میالدی تاس��یس شد و به سرعت توسعه
یافت و از س��ال  1966میالدی نیز ب��ا تحولی بزرگ
تجدید سازمان شد .ساخت پناهگاههای ضدهستهای و
دومنظوره کردن بسیاری از تاسیسات مانند ایستگاهها
و معابر مترو و پارکینگهای زیرزمینی از همان زمان
در دس��تور کار قرار گرفت و با س��اخت استحکامات
ایمن و زرههای مقاوم در مقابل انواع بمب و موش��ک
توسعه یافت .اگرچه اقدامات شوروی در زمینه پدافند
غیرعامل بسیار گستردهتر از این موارد است اما حفظ
اطالع��ات از طرف آنها باعث ش��د که اخبار ناش��ی از
اقدامات به صورت گسترده منتشر نشود.
در آمریکا پس از گذش��ت بحرانهای برلین و کوبا
در س��ال  1963میالدی ،موضوع ساخت پناهگاههای
خانگی و دس��تهجمعی مطرح شد .پس از مدتی بیش
از چه��ار هزار مرکز محلی و ایالتی به منظور به عهده
گرفتن از حفاظت در مقاب��ل حمالت احتمالی ایجاد
ش��د .این در حالی بود که اقدام��ات پدافند غیرعامل
در آمریکا قبل از تشکیل این سازمان شروع شده بود
و پناهگاههای ضدهس��تهای متع��دد برای حفاظت از
مردم احداث شد .با انتخاب «رونالد ریگان» به عنوان
رئیسجمهوری آمریکا ،برنامه وی در بیان اس��تراتژی
ق��درت ملی به دفاع غیرعام��ل توجه ویژهای معطوف
داشت.
در کشور آلمان نیز موضوع پدافند غیرعامل به نحو
مناسبی در خالل جنگ جهانی دوم و پسازآن توسعه
یاف��ت .در کانادا هم به موضوع پدافند غیرعامل توجه
خاصی ش��د و دولت مرکزی وظیف��ه تدوین اصول و
سازماندهی تنظیم همکاری دولت و نیروهای مسلح،
آموزش مس��ئوالن و م��ردم ،اس��تفاده از همیاری در

تدوین برنامههای آموزش محلی ،گسترش برنامههای
تحقیقاتی و نمونهسازی از طرحها را به عهده داشت .از
سال 1954میالدی و پس از انتشار نتایج آزمایشهای
مگاتنی هستهای آمریکا ،کشور کانادا عکسالعمل به
موقع خود را با ایجاد سازمان دفاع غیرعامل نشان داد.
دولت س��وییس نیز با وجود سیاس��ت بیطرفی در
دو جن��گ جهانی و بهرغم اینک��ه ازنظر موقعیتهای
ژئوپلیتی��ک و دارا ب��ودن مع��ادن زیرزمین��ی دارای
وضعیت حساسیتآفرینی نیست ،پدافند غیرعامل را
ب��ه صورت جدی مورد پیگیری قرار داد و بخش��ی از
فضای اطمینانبخش حاکم بر این کش��ور را میتوان
ناش��ی از اجرای این سیاست دانس��ت .سازمان دفاع
غیرعامل س��وئیس به س��اخت پناهگاههای مقاوم در
مقاب��ل انفجار اتمی به طور گس��تردهای توجه کرد و
برای اقامت مردم ،همه امکانات از قبیل آب ،غذا ،دارو
و س��ایر مایحتاج را به صورتی که قبل از فاسد شدن
تعویض میشوند ،پیشبینی کرد.
در کشور یوگسالوی هم به این موضوع توجه جدی
معط��وف ش��د و در برنامهریزیه��ا عالوه ب��ر احداث
پناهگاه ،مس��تحکم س��اختن ابنیه ،ایج��اد مراکز به
صورت دومنظوره و آموزش و تمرین مردم ،به اصولی
مانند پراکندگی ،کوچکس��ازی و فریب توجه شد .از
کشورهای همسایه نیز ،کشور پاکستان به این موضوع
عالقهمندی خاصی نش��ان داد و ضمن ایجاد سازمانی
ب��رای این امر ،به موضوع آموزش عمومی مردم توجه
ک��رد ،بهطوریکه جزوات آموزش��ی با متون س��اده و
روان در مورد نحوه مقابله با انفجار هس��تهای و دیگر
تهدیدها در بین مردم و مراکز آموزش انتشار یافت.
منبع :سازمان پدافند غیرعامل کشور

 تجارب کشورهای مختلف

در شوروی سابق ،سازمان دفاع غیرعامل در اواسط
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ت جم
کارکن
ت ریاس
نتخابا
در ا

در پی اس��تقرار صندوقهای س��یار اخذ آرای ریاس��ت جمهوری
و ش��ورای ش��هر در محل ش��رکت فوالد هرمزگان ،کارکنان غیور و
همیش��ه در صحنه این شرکت با حضور در محل اخذ آرا و انداختن
آرای خود به صندوقهای رای ،بیعت مجدد خود را با رهبر انقالب و
آرمانهای امام راحل اعالم نمودند.
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در عکاسی ،چه زمانی باید از فالش استفاده کنیم؟
برخی عکاس��ان عالقهای به اس��تفاده از فالش
ندارن��د و در حقیقت فالش می��ان آنها چندان
خوشنام نیس��ت ،ب��ه همین دلیل به س��راغ آن
نمیرون��د .با وج��ود اینکه در حال��ت کلی بدون
اس��تفاده از ف�لاش دوربین یا گوش��ی میتوانید
تصاویر بهتری بگیرید ،برخی مواقع بهرهمندی از
آن ضروری است.
بدون هیچ ش��کی فالش دوربی��ن روی کیفیت
نهایی عکسه��ا تاثیر میگ��ذارد ،اما ای��ن تاثیر
میتوان��د مثبت یا منفی باش��د .اگ��ر میخواهید
بدانید چه زمانی باید از فالش دوربین یا گوش��ی
در عکاسی استفاده کنید ،تا پایان این مقاله همراه
ما باشید.

 چرا از فالش دوربین یا گوش�ی اس�تفاده
نکنیم؟

اکث��ر ما تا به امروز برای عکس گرفتن از فالش
استفاده کردهایم و همانطور که میدانیم میتواند
به طور چشمگیری کیفیت تصاویر را کاهش دهد.
سوژههای نزدیک به فالش بسیار روشن میشوند
و پ��س زمین��ه تاریک باقی میمان��د .افرادی هم
که داخل عکس هس��تند ،مات و مبهوت یا حتی
وحشتزده به نظر میرسند.
با وجود چنین مش��کالتی ،اگ��ر در یک محیط
سربسته با نور کم مجبور به عکاسی باشید ،حتماً
به س��راغ فالش گوش��ی یا دوربین میروید چون
ظاه��را ً چ��ارهای جز این ندارید .ب��ا این وجود در
زمان استفاده از فالش دوربین یا گوشی میتوانید
ب��رای کاه��ش تاثیر منف��ی آن روی خروجی ،به
نکاتی توجه کنید.
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 چه زمانی از فالش استفاده کنیم؟

فالش یکی از ابزارهای در دس��ترس عکاس��ان
محس��وب میش��ود .گوش��یهای هوش��مند ی��ا
دوربینه��ا با اس��تفاده از حالتی ب��ه نام «فالش
خودکار» ش��ما را به اس��تفاده از این ابزار تشویق
میکنند ،بااینحال باید به طور هوشمند به سراغ
آن بروید ،ام��ا چه زمانی باید از فالش اس��تفاده
کنید؟

 زمانی که گزینه دیگری ندارید

در موقعیتی که به ابزاره��ای مورنیاز یا ایدهآ 
ل
خود دسترس��ی ندارید ،آخرین راه باید اس��تفاده
از فالش باش��د .بااینحال پیش از اینکه به سراغ
فالش دوربین یا گوشی موبایل بروید ،ابتدا موارد
زیر را بررسی کنید:
حالت ش��ب که البته شرکتهای مختلف نام
متفاوتی را برایش انتخاب میکنند ،اولین ایستگاه
باید باشد .این حالت با استفاده از هوش مصنوعی
میتوان��د نتایج خارقالع��ادهای را در نور کم ثبت
کن��د .در اکثر مواقع این حال��ت خروجی بهتری
نس��بت به زمان اس��تفاده از فالش در اختیارتان
قرار میدهد.
در مرحله بعدی کنترلهای اکسپوژر یا نوردهی
را دستکاری کنید .برای بهبود کیفیت تصاویر در
محیطهای تاریک به س��راغ کاهش سرعت شاتر،
دریچه دیافراگم عریضتر و  ISOباالتر بروید .در
اکثر مواقع با چنین اقداماتی ،نتیجه نهایی بهتر از
زمان استفاده از فالش خواهد بود.
ب��رای س��رعت پایین ش��اتر از یک س��ه پایه
عکاسی اس��تفاده کنید .اگر میخواهید از منظره

با نور کم عکس بگیرید ،سه پایه باید اولین ابزاری
باشد که میخرید و البته یک فالش هم نمیتواند
کل صحنه را روشن کند.
در پای��ان ن��ور طبیعی یا محیطی را بررس��ی
کنید .اس��تفاده از منابع نور محیطی ،باعث ثبت
تصاویر طبیعیتری میش��ود .اگر در یک محیط
سربس��ته هستید ،میتوانید به سراغ نور پنجره یا
لوازم روشنایی موجود در آن بروید .در محیطهای
بیرونی ،نور خیابان و ویترین روش��ن مغازهها هم
عملکردی بهتر از فالش دارند.

 فالش دوربین

البته گزینه دیگری هم پیش رویتان قرار دارد:
اگر میدانید نتیجه نهایی رضایتبخش نیس��ت،
اص ً
�لا عکس نگیرید .بااینوج��ود اگر هیچکدام از
گزینههای ب��اال را ندارید و اینکه مجبورید عکس
بگیرید ،باید از فالش دوربین یا گوش��ی استفاده
کنید .زمانی که به سرعت شاتر باال نیاز دارید.
برخی مواق��ع برای اینکه تصوی��ر مدنظرتان را
بگیرید به سرعت ش��اتر باالتری نسبت به چیزی
که نور موجود به ش��ما اجازه میدهد ،نیاز دارید.
معموالً زمانی که به دنبال ثبت یک رویداد سریع
باشید ،چنین کاری را انجام میدهید و در چنین
شرایطی ،یک فالش میتواند بسیار کاربردی باشد
و تصاویر چشمنوازی را در اختیارتان قرار دهد.
با این وجود باید به چنین موضوعی توجه داشته
باش��ید که این زمان ،یکی از پیچیدهترین مواقع
برای استفاده از فالش محسوب میشود .فوکوس
خودکار همیش��ه رابطه خوبی ب��ا فالش دوربین
ن��دارد و به خص��وص میتواند در ش��رایط نوری

ضعیف دردسرس��از ش��ود .در این زم��ان بهترین
گزینه اغلب فوکوس دستی است.

 هنگامی که هوا کام ً
ال آفتابی است

برخی مواقع ف�لاش تنها در محیطهای تاریک
کارایی ندارد و میتوانی��د از آن برای محیطهای
بسیار روشن هم استفاده کنید .در روزهای آفتابی
که هوا بس��یار روشن است ،نور طبیعی سایههای
نه چندان مناس��بی برایتان به همراه میآورد .به
همی��ن دلیل زمانی ک��ه میخواهید تصویر پرتره
بگیرید ،به دنبال س��ایه یک درخت یا ساختمان
باشید.
اگر س��ایهای در نزدیکی ش��ما نبود ،میتوانید
ب��رای اضافه کردن نور و از بین بردن س��ایههای
نامناسب از فالش استفاده کنید .استفاده از فالش
در چنین ش��رایطی در برخی زمینهها محبوبیت

باالی��ی دارد و میتوانی��د با ای��ن تکنیک تصاویر
طبیعی بگیرید.

 زمانی که تصاویر گروهی میگیرید

ثبت تصاویر گروهی دشواریهای مخصوص به
خود را دارد؛ تمام اف��راد همزمان به دوربین نگاه
نمیکنن��د ،زمانی که میخواهید دکمه ش��اتر را
فشار دهید شروع به حرکت میکنند و البته برای
همیش��ه کنار هم نمیمانند تا یک تصویر مناسب
بگیرید .اگر یک عکاس هس��تید ،به احتمال زیاد
چندین بار با این مشکالت مواجه شدهاید.
در چنین ش��رایطی و زمان��ی که نمیتوانید نور
یا موقعیت افراد را کنت��رل کنید ،میخواهید در
س��ریعترین زم��ان ممکن عکس بگیری��د .اگر به

دنبال ثبت تصاویر گروهی از دوستانتان هستید،
از فالش اس��تفاده کنید .اگرچه با این کار بهترین
عک��س را نمیگیرید ،اما افراد در آن مناس��ب به
نظر میرسند.

 هنگامیکه میخواهید از فالش اس�تفاده
کنید

اگرچه در همان ابتدا مقاله گفتیم که اس��تفاده
از فالش در بس��یاری از مواقع ب��ه بهبود کیفیت
تصاوی��ر کمکی نمیکند ،اما ش��اید برخی مواقع
بخواهید به س��راغ آن بروید .در حقیقت خودتان
تصمی��م میگیرید که ب��رای راحت��ی کارتان یا
اینک��ه فکر میکنید خروجی جذابتر میش��ود،
از فالش دوربین یا گوش��ی استفاده میکنید .در
بدترین ش��رایط ،کیفیت تصویر نهایی به اندازهای
بد میش��ود که آن را در ش��بکههای اجتماعی به

اشتراک نمیگذارید.

 نکاتی برای استفاده از فالش دوربین

اگر تصمیمتان این ش��د که از فالش اس��تفاده
کنید ،با رعایت چندی��ن نکته میتوانید خروجی
بهت��ری را تجرب��ه کنی��د .ف�لاش روی دوربین
و مس��تقیم بدتری��ن نتیج��ه را به ش��ما میدهد
و اس��تفاده از آن کام ً
ال مش��خص میش��ود .اگر
میتوانی��د ،از یک فالش خارجی و جدا از دوربین
استفاده کنید تا زاویه نور را تغییر دهید ،با اینکار
خروجی بهتری خواهید داشت.
اگر در یک محیط سربسته قرار دارید ،میتوانید
از دیواری برای بازتاب نور فالش استفاده کنید تا
زاویهاش تغییر کند و پخش شود.

متاسفانه این نکات تنها در زمانی که از دوربین
به همراه فالش جداگانه استفاده میکنید ،کارایی
دارند .اگر برای عکاس��ی به سراغ گوشی میروید،
کنترل زیادی روی فالش نخواهید داش��ت ،با این
حال چندین نکته هم برای چنین وضعیتی وجود
دارد.
از س��وژهها فاصله بگیرید ،چراکه اگر س��وژهها
خیل��ی به فالش نزدیک باش��ند ،زیادی روش��ن
میشوند .با توجه به این موضوع با فاصله گرفتن،
خروجی بهتر میشود.
اگ��ر زمان دارید ،ش��رایط مختل��ف را با فالش
امتح��ان کنید و نحوه ثبت بهترین عکس با آن را
یاد بگیرید .هرچقدر با اس��تفاده از فالش آشنایی
داشته باش��ید ،خروجی بهتری در اختیارتان قرار
میگیرد.

در نهای��ت میتوانی��د از یک نرماف��زار ویرایش
عکس اس��تفاده کنی��د .ب��ا چنی��ن برنامههایی
میتوانید نور ،میزان کنتراس��ت و برخی تاثیرات
فالش روی سوژهها مانند قرمزی چشم را کاهش
دهی��د .اگرچه با این تغییرات هم نمیتوانید مانع
از تاثیر فالش دوربین یا گوشی روی تصویر شوید،
اما نتایج خوشایندتر به نظر میرسند.
خیلی کم پیش میآید در ش��رایطی باشید که
تنه��ا بتوانید ی��ک عکس بگیرید .س��عی کنید از
فالش اس��تفاده کنید و اگر نتیجه موردپسندتان
نبود ،بدون فالش عکاس��ی کنید .ثبت دو تصویر
با و بدون فالش مسلماً به ضررتان تمام نمیشود.
منبع :دیجیاتو
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