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مدیرعامل فوالد مبارکه روز خبرنگار 
را تبریک گفت

در جای جــای 
تاریــخ، شــاهدیم 
که آنچه انســان را به 
تأمل، تعمق، رشــد 
و تعالــی دنیــوی و 
اخروی نائل می کند، 
دانایی، خردورزی و 
اندیشه یابی در مسیر 
راستی و حقیقت است 
و این رســالت بر عهده پیامبرانی است که وظیفه 
تحریر، ثبت، نگارش و انتقال حقایــق را بر عهده 
دارند. در جهان امروز نیز کــه گردش اطالعات به 
سرعت و به وفور در جریان اســت، اصحاب رسانه 
به عنوان عامالن اجرای رکن چهارم دموکراســی، 
رسالت خطیری برعهده دارند و مسئولیت این قشر 
در قبال آنچه می نویسند و آنچه نمی نویسند بیش 
از هر زمان دیگری است. سالروز شهادت مظلومانه 
شهید صارمی که به درستی روز خبرنگار نامیده شده 
است، بهانه ای است برای قدردانی و البته توجه به 
رسالت سخت یک قشر سخت کوش، فرهیخته و 
توانمند در جامعه.کشور و جامعه ای که از خبرنگار و 
خبررسانی دقیق و شفاف بهره ای نبرده باشد الجرم 
در مسیر شکســت قرار می گیرد. خبرنگار آینه ای 
است تمام نما از آنچه در حال وقوع است، خوب یا بد، 
با تمام نقاط ضعف و قوت. اگر این آینه درست عمل 
نکند، نمی توان امیدی به پیشرفت، تعالی و بهبود 
نقاط ضعف داشت. هیچ مجموعه بزرگ و کوچکی 
نمی تواند بدون انعکاسی روشن، دقیق و شفاف از 
آنچه درون آن می گذرد در مسیر پیشرفت و تعالی 
قرار گیرد و ۱۷ مردادماه تلنگری است تا دوباره این 
مسئله را به خود یادآوری کنیم. فوالد مبارکه همیشه 
به داشتن یاورانی که دلسوزانه برای این مجموعه 
قلم زده اند، افتخار می کند. دوستانی که هم نقاط 
ضعف را به ما نشان داده اند و هم در بازنمایی نقاط 
قوت یاریگرمان بودند.در ســال ها و ماه های اخیر ، 
اگر همکاری و همراهی خبرنگاران و رسانه ها نبود، 
مســلما اتفاقات بزرگ و غرورآفرینی که پیشران 
صنعت و اقتصاد کشور اســت، انعکاسی درست و 
شایسته نداشــت و جوانه امید به آینده ای روشن 
که اکنون سبز شده اســت، بدون آبیاری و مراقبت 
شما عزیزان بی تردید پژمرده و بی جان می شد. در 
پایان بار دیگر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید 
صارمی عزیز، روز خبرنگار را به تمامی بزرگواران این 
عرصه تبریک عرض می کنم و از صمیم قلب از اینکه 
در کنار مجموعه بزرگ فوالد مبارکه هســتید، به 

خود می بالم.
حمیدرضا عظیمیان
مدیرعامل فوالد مبارکه

    
تقدیر از مدیرعامل فوالد هرمزگان 

به عنوان مدیر ارزش آفرین در 
تحول و توسعه کسب و کار ایران  

اجالس سراسری تجلیل از مدیران ارزش افرین 
در تحول و توسعه کسب و کار ایران در محل سالن 
همایش های رایزن باحضور دکتــر تابش معاون 
وزیر صمت و مدیرعامل حمایت از مصرف کنندگان 
و تولید کنندگان ، دکتر عمرانــی معاون قضایی 
دادســتان کشــور و جمعی از نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی برگزار  و از معروفخانی مدیرعامل 
شرکت فوالد هرمزگان به عنوان مدیر ارزش افرین 

در تحول و توسعه کسب و کار ایران تقدیر شد .
مهندس معروفخانی در حاشــیه این مراسم 
گفت: در فوالد هرمزگان بــه مقوله ارزش آفرینی 
در تمام حوزه ها توجه ویژه می شود . وی با اشاره به 
اهمیت ارزش آفرینی در حوزه کسب و کار گفت: در 
حوزه منابع انسانی تالش شده است با تکریم و توجه 
به نیازهای مختلف کارکنان اعم از نیازهای علمی 
و آموزشی و توسعه فردی در جهت  افزایش بهره وری 

و ایجاد ارزش پرداخته شود.
مدیرعامل شــرکت فوالد هرمزگان با اشاره به 
موضوع کیفیت و نقش آن در تحول  در کسب وکار 
خاطرنشــان کرد: ما در فوالد هرمزگان با کیفیت 
ترین محصول را تولید می کنیم و تختال تولید شده 
در فوالد هرمزگان در کشــور و حتی خاورمیانه بی 
نظیر است . معروفخانی توجه به تفکر سیستمی را از 
ارکان مهم ارزش آفرینی برشمرد و تاکید کرد : باید 
تالش کنیم تفکر سیستمی در شرکت پیاده سازی 

و تقویت شود.

اخبار فوالد

کارشناس تعمیرات مکانیک جرثقیل ها و ترانسفرکارهای 
فوالدسازی فوالد مبارکه از تعویض 23 شاخه ریل ۱2 متری 
A۱20 خط LFT در این شرکت توســط واحد تعمیرات و 

راهبری جرثقیل ها و ترانسفرکارهای فوالدسازی خبر داد.
صادق زاده با بیان این مطلب گفت: از نکات حائز اهمیت در 
راستای تولید حداکثری و قرارگیری در تراز سازمانی پیشرو، 
نگهداری و تعمیرات تجهیزات به موقع و دقیق اســت و تیم 
تعمیرات و راهبری جرثقیل های سقفی فوالدسازی نیز از این 

قانون مستثنا نیست.
وی افزود: یکی از اساســی ترین تجهیزات تولید فوالد در 
سایت های مختلف فوالدسازی در سراسر دنیا جرثقیل هایی 

هستند که مذاب تولیدی و تجهیزات مربوط به آن را بین خطوط 
مختلف برای تبدیل به مقاطع گوناگون فوالدی حمل می کنند 
و آماده به کاری و سالمت جرثقیل ها تأثیر مستقیم و حیاتی در 
فرایند تولید فوالد دارد که می توانــد به راحتی همه فرایند را 
تحت الشعاع قرار دهد و عمال هرگونه توقفی ارتباط کوره قوس 
تولید مذاب را با ماشین ریخته گری مختل و یا قطع می کند و 

نهایتا تولید فوالد کاهش می یابد و یا قطع می شود.
کارشناس تعمیرات مکانیک جرثقیل ها و ترانسفرکارهای 
فوالدســازی خاطرنشــان کرد: نکته دیگر اینکه قطعات و 
تجهیزاتی مانند چرخ، ریل و اســتراکچر جرثقیل با توجه به 
ماهیت و محل فعالیت جرثقیل ها از حساسیت فوق العاده ای 
برخوردار است و درصد بسیار زیادی از آماده به کاری تجهیزات 

در سالمت آن هاست.
وی افزود: محل فعالیت جرثقیل ها درسایت فوالدسازی 
در ارتفاع 30 متری است. از این جهت انجام تعمیرات و ریسک 
باالی آن ها دارای حساسیت خاصی است که برای نگهداری و 

تعمیرات آن ها نیز باید از افراد متخصص و ماهر و کارشناسان 
دارای این دانش بهره گرفت.

 صادق زاده افزود: با بررسی صورت گرفته توسط کارشناسان 
و بازرسان تیم جرثقیل ها و بازرسی فنی سازه ها و پایش دقیق 
وضعیت ریل های مختلف ســایت که جرثقیل های سقفی 
بر روی آن ها تردد می کننــد، در نهایت بــه گزینه تعویض 
ریل های یک ردیف از سالن ریخته گری و متالورژی ثانویه به 
طول 2۷0 متر رسیدیم. با توجه به اینکه هرگونه توقفی، چه 
برنامه ریزی شــده و چه اضطراری، به صورت مستقیم باعث 
کاهش تولید می شود، بازه انجام این فعالیت نیز بسیار مورد 
بررسی و تحلیل قرار گرفت تا حداقل زمان توقف اعمال گردد و 

همچنین در راستای توقف دیگر تجهیزات مرتبط باشد.
وی گفت: بــا برنامه ریزی دقیق و به موقــع جهت توقف 
جرثقیل های ۱3 و ۱4 حمــل مذاب در مــدول B و صدور 
درخواست های موردنیاز و تهیه بارچارت ها و دستورالعمل های 
مناسب و تهیه لوازم و ابزارآالت فعالیت و هماهنگی با واحدهای 

مختلف اجرایی و نظارتــی و با نظارت کامــل از ابتدا تا انتها، 
ریل های مذکور به میزان 23 شاخه ۱2 متری طی مدت ۱2 

ساعت تعویض شدند.
صادق زاده افزود: با این اقدام، وضعیت سالن مذکور جهت 
بهره برداری بهتر و افزایش سرعت تولید به جهت اعمال توقف 
بسیار کم در ادامه ســال جاری و به صفر رساندن خرابی ها و 
عیوب و کاهش مصرف قطعات یدکی درگیر با این ریل ها به 

شرایط بسیار مطلوبی رسید.
وی در ادامه از کلیه تیم ها و واحدها ازجمله دفتر فنی 0۷ و 
تعمیرات مرکزی، بازرسی فنی سازه ها و بازرسی خوردگی که 
طی این فرایند، با همکاری و هماهنگی کامل با واحد تعمیرات 
و راهبری جرثقیل های فوالدسازی عمل کردند قدردانی کرد.

 صادق زاده در پایان ابراز امیدواری کرد فعالیت های ایمن 
با حداقل زمان توقف از قبیل فعالیت مذکور، همیشه سرلوحه 
شرکت فوالد مبارکه برای قرارگیری در تراز سازمانی پیشرو 

قرار گیرد.

با تالش کارگران پشتیبانی و تعمیرات انجام شد؛

تعویض 270 متر ریل جرثقیل های سقفی سالن ریخته گری ومتالورژی ثانویه

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در جلسه ای 
با حضور معاونین وجمعی از مدیران این شرکت 
برگزار گردید ضمن اشاره به برگزاری مجمع عادی 
سالیانه شرکت در چند روز گذشته از اینکه فوالد 
مبارکه توانست به خوبی پاسخ اعتماد سهامداران 
محترم را بدهد ابراز خورسندی کرد و قرار گرفتن 
شــرکت فوالد مبارکه را در جایــگاه بزرگترین 
شرکت بورسی کشــور را امری بســیار مبارک 
قلمداد کرد که چشم انداز بسیار روشنی را برای 

این شرکت معظم به ارمغان آورده است.
وی  اصلی ترین عامل قرار گرفتن فوالد مبارکه 
را در این جایگاه ویژه، عزم و اراده آهنین کارکنان و 
نیروی انسانی شرکت به عنوان مهمترین سرمایه 
موجود برشمرد و خاطرنشان کرد: اعتبار و ثبات 
عملکرد شرکت فوالد مبارکه با ثبت رکوردهای 
مختلف در سال گذشــته با وجود بحران کرونا و 
کمبود مواد اولیه و انرژی بر همگان نمایان شد و 
عیار باالی این شرکت به معرض نمایش دشمنان 
خارجی گذاشته شــد چرا که اگر نیروی انسانی 
توانمند و سخت کوش فوالد مبارکه که در قالب 

کارکنان شــاغل و پیمانکار به ایفــای وظایف 
خود مشــغول و متعهد بوده اند نبود، هیچ کدام 
از موفقیت ها و رکوردهای چشــمگیر به دست 

نمی آمد. 
عظیمیان با اشــاره به اولویت هایی که از روز 
معارفه خود در فوالد مبارکه بیان کرده بود گفت: 
بنده در اولین روز کاری ام بــر اهمیت به نیروی 
انســانی تاکید کردم چرا که اعتقاد راســخ دارم 
هرچقدر بتوانیم دغدغه های نیروی کار خودمان 
را کاهش دهیم بهره وری در کار باال خواهد رفت و 

دستاوردهای بیشتری را به دست خواهیم آورد.
مدیر عامل شــرکت فوالد مبارکه در ادامه بر 
اهمیت رسیدگی به مسائل معیشتی و نیازهای 
کارکنان شاغل و پیمانکار تاکید کرد و از مدیران 
بخش های مختلف خواســت تا ضمن برقراری 
ارتباط سازماندهی شده و دوره ای به رصد نیازها 
و مشکالت تالشگران عرصه خطیر صنعت کشور 
در فوالد مبارکه بپردازند و دفاتر مشخصی برای 
مراجعه ایشان در سطح شرکت و نواحی مختلف 
با حضور نمایندگان شرکت های پیمانکار   و حوزه 

اداری فوالد مبارکه شکل بگیرد تا هرشخصی که 
به نوعی در خانواده بزرگ فوالد مبارکه مشغول به 
کار است ازآرامش روانی الزم برخوردار و اقدامات 
الزم  طبق قوانی انجام شود و خدای ناکرده حقی از 

هیچ کس از بین نرود.
وی همچنین بر تشکیل کمیته ای متشکل 
از معاونین و مدیران مرتبط برای پیگیری مسائل 
کارکنان پیمانکار خبــر داد و ابراز امیدواری کرد 
در یــک رابطه نزدیــک و صمیمانه نســبت به 
توانمندسازی هرچه بیشــتر کارکنان شاغل و 

پیمانکار و بررسی نیازهای ایشان اقدام شود.
عظیمیان تقویت ارتباط دو سویه با کارکنان 
شــاغل و پیمانکار را از جمله اولویت های پیش 
رو برشــمرد و ایجاد ســامانه ای بــه عنوان یک 
راهکار ارتباطی مســتقیم جهت دریافت نقطه 
نظرات کارکنان در سطوح مختلف را نحو مطلوب 
خواستار شــد. مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه  
گفت: همه مدیران در فــوالد مبارکه باید در نظر 
داشته باشــند که همه افراد شاغل و پیمانکار در 
موفقیت های به دست آمده سهیم بوده اند و همه 

آن ها باید به نحو مقتضی مورد تکریم و توجه قرار 
بگیرند چراکه صنعت  و اقتصاد کشــور مدیون 
تالش های قشر زحمت کش کارگری در کشور 
اســت و در عین حال همه باید متوجه باشند که 
دشمنان پیشــرفت و آبادانی کشــور در کمین 
نشسته اند که از هر مسئله ای  سو استفاده کنند 
و فضای کار و تالش را به سمت حواشی بکشانند 

 و تصویر زیبای ساخته شده را مخدوش نمایند. 
وی در پایــان خانواده بزرگ کارکنان شــاغل و 
پیمانکار را یک خانواده ارزشمند و پویا قلمداد کرد 
که ارتباط تنگانگی بین اعضا این خانواده وجود 
دارد و همه افراد بایستی نسبت به آینده و آرامش 
این خانواده احساس مسئولیت کرده و مسئوالنه 

عمل نمایند.

مدیرعامل فوالدمبارکه در جلسه ای با حضور معاونین و جمعی از مدیران:

کاهش دغدغه های کارگران باعث بهره وری و دستاوردهای بیشتر خواهد شد 

خبر
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مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه 
در جریان بازدید از روند اجرای پروژه 
فوالدسازی شرکت فوالد سفیددشت 
چهارمحال و بختیــاری با اختصاص 
بودجه ۱200 میلیارد ریالی از سوی 
شــرکت فوالد مبارکه بــرای اجرای 
پــروژه فوالدســازی سفیددشــت 

موافقت کرد.
عظیمیان مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه در ایــن بازدید بــا تأکید بر 
ضرورت رفــع موانع، ضمــن صدور 
مجوز تزریــق هــزار و 200 میلیارد 
ریال نقدینگی و تسهیل در ترخیص 

کاالهــای گمرگی مــورد نیاز جهت 
تســریع در اجرای پروژه فوالدسازی 
شرکت فوالد سفیددشت، اظهار کرد: 
مقام معظم رهبری همواره بر اهمیت 
تولید تأکید داشــته اند و این دیدگاه 

بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.
وی افزود: تأکید رهبر معظم انقالب 
همچون اقدامات جهادی رزمندگان 
دفاع مقدس، در پیشــانی خط مقدم 
مبارزه با دشــمن در جبهه اقتصادی 
شــکل گرفته و در راســتای همین 
تأکیدات باید به خاطر داشــته باشیم 
تا زمانی که نتوانیم روی پای خودمان 

بایســتیم، توان مقابله بــا تحریم ها 
و نقشه های شــوم دشــمنان را هم 

نخواهیم داشت.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه 
ابراز امیدواری کرد: بــا روی کار آمدن 
دولت جدید و با توجه بــه اینکه پروژه 
فوالدسازی شرکت فوالد سفیددشت 
در منطقه محروم در حال اجراســت، 
نباید دوران گذار باعث تأخیر در اجرای 
این پروژه شــود؛ هدف از اجرای چنین 
پروژه هایی در مناطق محروم، پیشرفت 
و توسعه همه جانبه در سطح منطقه و 

کشور است.

ضرورت همتی مضاعف برای 
اجرای پروژه فوالد سفیددشت

در ادامه این بازدید احمد سعیدبخش 
معاون توسعه شرکت فوالد مبارکه نیز 
همت مضاعف پیمانــکاران در اجرای 
این پروژه را خواستار شد و گفت: پروژه 
فوالدسازی شرکت فوالد سفیددشت 
برای همه مهم است و از پیمانکار مربوطه 
می خواهیم با افزایش ســاعت کاری و 
نیروی مورد نیاز، استقرار تیم مهندسی 
در محل پروژه، تأمین مــواد و افزایش 
شیفت کاری، ســرعت اجرای پروژه را 

افزایش دهد.

وی خاطرنشان کرد: این پروژه نسبت 
به 2 ماه قبل پیشرفت قابل توجهی داشته 
اما بازدید مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
از فوالد سفیددشت نشان از اهمیت پروژه 
فوالدسازی سفیددشت داشته و ایشان 
تصمیم گرفته اند تا شخصاً از نزدیک با 
مشکالت آشنا و دستورات الزم جهت 
رفع موانع در اجــرای این پروژه را صادر 

کنند.
پروژه فوالدسازی سفیددشت، 

پروژه ای ملی برای کشور
جعفر سرقینی مدیرعامل شرکت 
اســکوتک و عضو کنسرســیوم پروژه 
فوالدسازی شــرکت سفیددشت نیز 
اجرای این پروژه مهم دانست و تصریح 
کرد: اجرای این پروژه برای ما از اهمیت 
باالیی برخوردار است و به همین دلیل ۸0 
درصد فعالیت های کاری خود را به فوالد 

سفید دشت اختصاص داده ایم.
وی اذعان کرد: مــا در اجرای پروژه 
فوالدسازی سفیددشت به دنبال منافع 
مالی نیســتیم و اجرای هرچه بهتر آن 
موجب حفظ آبروی ما خواهد بود، چراکه 
به دنبال افتتاح پروژه ای ملی برای کشور 
هستیم؛ امیدوارم با تغییرات نرم افزاری 
ایجاد شده در این پروژه شاهد افزایش 

سرعت آن باشیم.
پیشرفت 91.87 درصدی پروژه 

فوالدسازی در سفیددشت
در ادامه، رضا طاهری و بهزاد سلطانی 
مدیران عامل شــرکت های فوالد پایا و

MME  از اعضای کنسرســیوم این 
پروژه نیز به ارائه نقطه نظرات و مشکالت 

موجود این طرح پرداختند.
مســعود دادخواه معاون طرح ها 
و پروژه های شــرکت مهندسی فوالد 

مبارکه نیز در ادامه میزان پیشــرفت 
فیزیکی پروژه فوالدســازی شرکت 
فوالد سفیددشــت را 9۱.۸۷درصد 
عنوان کرد و گفــت: 9۶ درصد تأمین 
این پروژه توســط کنسرسیوم انجام 

شده است.
وی تأکید کرد: کســری تجهیزات 
و قطعات، تزریق نقدینگــی به پروژه، 
مشــکالت مهندســی و نقشــه ها در 
دیسیپلین ها از جمله برق، ابزاردقیق و 
اتوماسیون و حضور Vendor  ها جهت 
راه اندازی تجهیزات از جمله موانع اجرای 

این پروژه هستند.
 رفع موانع تولید توسط 

شرکت فوالد مبارکه
محمود ارباب زاده مدیرعامل شرکت 
فوالد سفیددشت چهار محال و بختیاری 
نیز در این جلســه بیان کرد: مطمئن 
هســتم با حمایت ها و تصمیماتی که 
امروز توســط مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه اتخاذ شد، پروژه فوالدسازی در 
این شرکت سرعت بیشتری پیدا خواهد 
کرد و تا نیمه دوم امسال شاهد راه اندازی 

آن خواهیم بود.
وی عنوان داشــت: به طــور حتم، 
شــرکت فوالد مبارکه در هــر کجا که 
حضور پیدا می کند، موانــع را برطرف 
کرده و در پیشرفت طرح های توسعه ای 
کشــور گام های مهمی برمــی دارد؛ 
خوشــبختانه امروز تصمیمات مؤثری 
برای تأمین نقدینگی با راهبری شرکت 
فــوالد سفیددشــت، اضافــه کردن 
نیروهای اجرایی و دســتور تسهیل و 
تسریع ترخیص کاالهای مورد نیاز پروژه  
فوالدسازی شرکت فوالد سفیددشت 

اتخاذ شد.

در بازدید مدیرعامل فوالد مبارکه از فوالد سفیددشت صورت گرفت؛

حمایت فوالد مباركه از تولید با اجرای پروژه فوالدسازی سفیددشت


