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امضای تفاهمنامۀ همکاری بین 
سازمان زمین شناسی و اکتشافات 

معدنی کشور و فوالد مبارکه
در جریان افتتاح و کلنگ زنی چند طرح ملی در 
فوالد مبارکه و در حضور سرپرست وزارت صمت، 
تفاهمنامۀ همکاری بین ســازمان زمین شناسی 
و اکتشافات معدنی کشــور و فوالد مبارکه به امضا 

رسید.
به گزارش خبرنگار فوالد، در تشــریح مفاد این 
تفاهمنامه کــه به امضــای حمیدرضا عظیمیان 
مدیرعامل فوالد مبارکه و علیرضا شهیدی رئیس 
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 
رســید، محمدیاســر طیب نیا معاون امور معادن 
فوالد مبارکه گفت: ازآنجاکه سازمان زمین شناسی 
بزرگترین بانک اطالعاتی داده ها و مطالعات اکتشافی 
در سراسر کشور را در اختیار دارد و در فوالد مبارکه 
هم معاونتی به نام امور معادن تشکیل شده است تا 
در این حوزه فعالیت داشته باشد، این تفاهمنامه به 
امضای دو طرف رسید تا  بستر مناسبی برای استفاده 
از بانک داده های این ســازمان برای فوالد مبارکه 
فراهم شود و بتوانیم پروژه های مشترکی را در زمینۀ 
فعالیتهای آموزشی، اکتشافی و اجرای پروژه های 

زمین شناسی  پیش ببریم.
وی از ارائۀ خدمات آموزشــی و توانمندسازی 
کارشناسان فوالد مبارکه در بخش های تخصصی 
زمین شناسی، اکتشــافات  و فرآوری مواد معدنی 
با بهره گیری از متخصصان ســازمان، ایجاد امکان 
دسترسی به مقاالت، نشریات، گزارش ها و پایگاه 
داده های تخصصی مرتبط بــا علوم زمین و معدن 
کاری  در چهارچوب قوانین و مقــررات و با در نظر 
گرفتن اولویت های تفاهم و همکاری میان دو طرف 

به عنوان بخش هایی از این تفاهمنامه یاد کرد.
    

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد: 
تأمین گاز فوالد مبارکه به 

صورت مستمر در تمام طول سال
سید مصطفی علوی در جریان بازدید از فوالد 
مبارکه از تأمین گاز فوالد مبارکه به صورت مستمر 

در تمام طول سال خبر داد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، ضمن ابراز 
خرسندی از بازدید از فوالد مبارکه گفت: تکنولوژی 
و عظمت این شرکت و تولید انواع محصوالت خاص 
و موردنیاز صنایع کشــور ازجمله خودروسازی و 

لوازم خانگی برای هر ایرانی غرورآفرین است.
وی با بیان اینکه شــرکت گاز استان اصفهان از 
اینکه تأمین کنندۀ گاز این مجموعۀ عظیم صنعتی 
است احساس غرور می کند، گفت: بخشی از گاز در 
فوالد مبارکه به عنوان مــادۀ اولیه و بخش دیگری 
از آن در سیستم های گرمایشــی و سایر مصارف 

استفاده می شود.
علوی اظهار داشــت: تالش ما این است که گاز 
شرکت فوالد مبارکه را به طور مستمر در طول سال 
تأمین کنیم؛ البته در فصل سرد، ناچار به کاهش و 
ایجاد محدودیت هستیم. اما تالش بیشتری خواهیم 
کرد تا انرژی موردنیاز فوالد مبارکه را به عنوان یک 
مشتری بزرگ و ارزشــمند که باعث افتخار کشور 
است، به صورت مستمر تأمین کنیم. همکاران من در 
شرکت گاز استان اصفهان تالش می کنند با حضور 
خود در منطقۀ مبارکه تأمیــن گاز موردنیاز فوالد 
مبارکه را تداوم ببخشند تا چرخ این شرکت عظیم 

به طور مداوم بچرخد.
    

مدیرکل دیوان محاسبات استان اصفهان: 
کوتاهترین توقف خطوط تولید 
فوالد مبارکه برای صنعت کشور 

خسارت بار است
بهــــزاد فالطــــون زاده، مدیـــرکل دیوان 
محاسبات استان اصفهان، پس از بازدید از خطوط 
تولید فوالد مبارکه در مصاحبــه با خبرنگار فوالد 
گفــت: به عنوان یــک ایرانی به خــود می بالم که 
چنین صنعت معظمی در کشور داریم و می توانیم 
مواد اولیۀ بیــــش از ۳ هزار واحـــد تولیــدی و 

کارخــانه های دیگر را از این شرکت تأمین کنیم.
 وی افزود: به جاســت که از تک تک کارگران و 
مسئولین شرکت فوالد مبارکه قدردانی کنم که با 
همت واالی خود، تولید را در این شرایط زنده نگه 

داشته اند.
فالطون زاده با تأکید بــر اهمیت بازدید همۀ 
مسئولین از شرکت فوالد مبارکه اظهار داشت: 
این بازدیدها باعث می شــود این شرکت در نظر 
بازدیدکنندگان در قالب یک سرمایۀ ملی تجلی 
یابد و این آگاهی ایجاد شود که فوالد مبارکه فقط 
یــک تولیدکنندۀ صرف نیســت، بلکه به عنوان 
بنیانگذار یک فرایند بســیار کالن در تولید ملی 
نقش آفرین اســت. به همین دلیل کوتاهترین 
توقف خطوط تولید این شرکت می تواند صدمات 
و خســارت زیادی را برای این شرکت و صنعت 

کشور همراه داشته باشد.
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اخبار فوالد

با حضور سرپرست وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، معاون سرپرست وزارت 
صمت و رئیس هیئــت عامل ایمیدرو، 
معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت 
صمت، امــام جمعه و نماینــدۀ مردم 
شهرســتان مبارکه در مجلس شورای 
اسالمی، مدیرعامل فوالد مبارکه، رئیس 
سازمان صمت اصفهان، معاون استاندار، 
مادر شهید حاج حسین خرازی و جمعی 
از مسئولین نظامی و انتظامی استان و 
شهرستان مبارکه، ضمن افتتاح چند 
پروژۀ بزرگ ملی در فوالد مبارکه کلنگ 
عملیات تکمیل طرح شــهید خرازی، 
اَبَرپروژۀ شــهید حاج قاسم سلیمانی 
)نورد گرم شمارۀ 2( با شعار »پویش ملی 
تولید، تداوم و امید« در این شــرکت به 

زمین زده شد.
 به گزارش ایلنا، در این آیین، حسین 
مــدرس خیابانی، سرپرســت وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، پس از افتتاح 
پروژه های بویلر   بازیافت حرارتی نیروگاه 
گازی )HRSG(، شــبکۀ فشار قوی و 
فشار متوسط شمارۀ 2 شهید خرازی و  
سوئیچ گیری های 400 و 6۳ کیلوولت 
شمارۀ 2 و کلنگ زنی اَبَرپروژۀ تکمیل 
طرح شــهید خرازی )نورد گرم شمارۀ 
2(  از شــرکت فوالد مبارکــه به عنوان 
بزرگترین مجتمع صنعتی کشور که نماد 
کار و تالش، تولید و توسعۀ کشور است نام 
برد. وی تصریح کرد: ایستگاه دوم »پویش 
تولید، تــداوم و امید« امــروز در فوالد 
مبارکه است و ایستگاه اول این پویش 
را هفتۀ گذشته با افتتاح پروژۀ کنسانترۀ 
سنگان به دست رئیس جمهوری محترم 

و به همت فوالد مبارکه شــاهد بودیم. 
مدرس خیابانی با تأکید بر اینکه قطار 
توسعۀ کشور توقف ناپذیر است گفت: 
علیرغم تمامی تالش های دشــمنان، 
شاهدیم که توسعه ها یکی پس از دیگری 
در حال افتتاح است. حدود 12 هزار طرح 
با بیش از 60 درصد پیشــرفت و ۳800 
طرح با بیــش از 80 درصد پیشــرفت 
در کشــور در حال پیگیری است. وی 
با تأکید بر اینکه اســتان اصفهان قطب 
صنعتی کشور اســت خاطرنشان کرد: 
اســتان اصفهان در دوران دفاع مقدس 
نیز به خوبی ِدین خود را ادا کرده است. 
مدرس خیابانی ادامه داد: متأسفانه در 
حال حاضر در حــوزۀ تولید ورق های 
موردنیاز صنایع خودروسازی، صنایع 
نفت و گاز و لوله ســازی و لوازم خانگی 
واردکننده هستیم؛ اما با به بهره برداری 
رسیدن نورد گرم شمارۀ 2 فوالد مبارکۀ 
اصفهان که ظرفیــت آن 4.2 میلیون 
تن است، در تمامی این حوزه ها نه تنها 
از واردات بی نیــاز خواهیم شــد، بلکه 
می توانیم ساالنه از محل صادرات مازاد 
مصرف و نیاز داخل، مقادیر قابل توجهی 

نیز برای کشور ارزآوری داشته باشیم.
سرپرســت وزارت صمت از تحول 
عظیم در حوزۀ قطع وابستگی به واردات 
به عنوان اولین دســتاورد پــروژۀ نورد 
گرم شــمارۀ 2 فوالد مبارکــه نام برد و 
خاطرنشــان کرد: این همان خواستۀ 
مقام معظم رهبری اســت که از سالها 
قبل تأکید داشته اند از اقتصاد متکی به 
نفت رهایی یابیم. وی در ادامه با تأکید 
بر اهمیت استفاده از توان ساخت داخل 

در اجــرای این پروژۀ عظیــم گفت: به 
یقین اگر 60 درصد این پروژه به دست 
توانمند جوانان کشور انجام شود، تعداد 
زیادی فرصت شغلی ایجاد خواهد شد 
و انشــاءاهلل تأثیر جهش تولید که مورد 
تأکید مقام معظم رهبری است در سفرۀ 

مردم مشخص خواهد شد.
به گفتۀ مدرس خیابانــی، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت به شدت به دنبال 
قطع واردات و استفاده از ظرفیت های 
داخلی است و از اجرای چنین طرح هایی 

با قدرت حمایت خواهد کرد. 
همچنان که با شروع کرونا ظرفیت 
تولید ماسک در کشور روزانه 190 هزار 
عدد بود، اما امروز به توان تولید 6 میلیون 
ماسک رسیدهایم و واردات تجهیزات 
مربوط به کرونا نه تنها قطع شده، بلکه 
به صادرکننده تبدیل شده ایم. وی گفت: 
علیرغم همۀ فشــارها در تمام حوزه ها 
به پیشرفته ای قابل مالحظه ای دست 
یافته ایم. مدرس خیابانی ضمن عرض 
خداقوت به همۀ مدیران و کارکنان فوالد 
مبارکه گفت: در چنین شرایط اقتصادی 
و فشار تحریم ها، وارد شدن به کار تولید 
و توسعه کار هر کسی نیست؛ اما اینکه 
شرکت هایی مانند فوالد مبارکه با اتکا 
به منابع داخلی خــود وارد این عرصه 
می شوند و قطار توسعۀ کشور را به جلو 
هدایت می کنند، شایســتۀ قدردانی 
است. وی در بخش پایانی سخنان خود 
از حمایت حداکثــری وزارت صمت و 
سایر مسئولین مربوطه برای احداث و 
به بهره برداری رساندن هرچه سریعتر 
پروژۀ نورد گرم شــمارۀ2 فوالد مبارکه 

خبر داد و گفت: به مردم شــریف ایران 
این قول را میدهیم که انشاءاهلل با همت 
عزیزان فوالد مبارکــه و حمایت های 
الزم، این پروژه در وقــت مقرر در مدار 

تولید قرار گیرد.
افتتاح پست فشار قوی و رونمایی 
از بویلر بازیافت حرارت از نیروگاه 

گازی فوالد مبارکه 
علیرضــا اســتکی مدیــر اجرای 

پروژه های انرژی و سیاالت فوالد مبارکه 
ضمن اعالم این خبر گفت: این اقدام مهم 
در راستای منویات مقام معظم رهبری 
در ســال جهش تولید و در راســتای 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی انجام 

گرفته است.
وی هدف از احداث پست های انتقال 
400 کیلوولت و فوق توزیع 6۳ کیلوولت 
را تغذیۀ توسعه های نواحی تولید تا سقف 
7.2 میلیون تن و نیــز تقویت پایداری 
ترانزیت شبکۀ سراسری و شبکۀ توزیع 
زیرسقف عنوان نمود و مدت زمان اجرای 

آن را 4 سال اعالم کرد.
اســتکی ســرمایه گذاری انجــام 
شــده برای اجرای این پروژه را 8 هزار 
میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: ظرفیت 
ایجادشدۀ پست برق 1500 مگاولت آمپر 
و مساحت زمین در نظر گرفته شده برای 

پروژه 12 هزار مترمربع است.
وی تصریح کرد: در اجرای این پروژه 
7۳0 هزار نفر ســاعت کار انجام شده 
اســت و بعد از بهره برداری برای 75 نفر 

اشتغالزایی مستقیم دارد.
اســتکی تأکید کرد: پروژۀ مذکور با 
همکاری بیش از 40 شــرکت داخلی 
انجام شده و 60 درصد تجهیزات آن از 

داخل کشور تأمین گردیده است.
مدیر اجــرای پروژههــای انرژی 
و ســیاالت فــوالد مبارکه افــزود: از 
ویژگی های خاص این پروژه میتوان به 
طراحی و اجرای همزمان چهار نوع پست 
فشارقوی و فشار متوسط ازلحاظ نصب 

شامل پست 400 کیلوولت
 فضای باز AIS، پست گازی 400 
کیلو ولت NIS2، پست فضای داخلی 
6۳ کیلوولــت MIS2 و پســت 6.6 

کیلوولت کامال بستۀ فلزی اشاره کرد.
 رونمایی از احداث بویلر بازیافت 
)HRSG( حرارت از نیروگاه گازی

اســتکی در ادامه در تشریح هدف 
اجرای این پروژه گفت: تولید بخار سوپر 
هیت بــا بازیافت حــرارت از دودکش 
نیروگاه گازی جهت استفاده در نیروگاه 

بخار و در صورت نیاز از مدار خارج کردن 
یکی از بویلرهای فعلی مهمترین هدف 
در اجرای این پروژه بوده است. این پروژه 
در مدت زمان ۳0 ماه با صرف 410 هزار 
نفر ساعت انجام گرفته و در اجرای آن به 
صورت 100 درصــد از توانمندی های 

داخل استفاده شده است.
وی میــزان ســرمایه گذاری انجام 
شــده در این زمینه را یک هزار و 100 
میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: ظرفیت 
ایجادشــده 200 تن بخار در ســاعت، 
مســاحت زمین پــروژه یک هــزار و 
500 مترمربــع و میزان اشــتغالزایی 
 آن بعد از بهره بــرداری 15 نفر به طور 

مستقیم است.
مدیر اجــرای پروژه هــای انرژی و 
ســیاالت فوالد مبارکه گفــت: در این 
بویلر، انرژی حرارتی موجود در دودکش 
نیروگاه گازی با دمای حدود 550 درجۀ 
ســانتیگراد از طریق مبدلهایی به نام 
هارپ به آب پرفشــار منتقل میشود و 
بخار سوپرهیت را با فشار حدود 70 بار و 
دمای بیش از 400 درجه تولید می کند.

با توجه به اینکه بخار فوق جایگزین 
بخار خروجی بویلرهای حرارتی موجود 
می شــود، اجرای این پروژه از مصرف 
نزدیک به 90 میلیــون مترمکعب گاز 
طبیعی در ســال جلوگیری می کند و 
باعث صرفه جویــی 250 میلیارد ریال 

ساالنه می شود.
وی خاطرنشــان کرد: این پروژه در 
سایت کنوانسیون تغییرات آبوهوایی 
سازمان ملل متحد به عنوان مکانیسم 
توســعۀ پاک )CDM( از طرف فوالد 

مبارکه به ثبت رسیده است.

با حضور سرپرست وزارت صمت: 
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خبر

در هفدهمیــن دورۀ جایــزۀ ملــی تعالی 
ســازمانی که روز دوشــنبه 26 خردادماه در 
سالن همایش های سازمان مدیریت صنعتی 
برگزار شــد، عالوه بر شــرکت فوالد مبارکۀ 
اصفهان که برای ســومین بار توانســت تنها 
تندیس زرین جایزۀ این دوره را کســب کند، 
شــرکت های فوالد امیرکبیر کاشــان، فوالد 
هرمزگان جنوب، ورق خــودرو چهارمحال و 
 بختیاری و فوالدســنگ مبارکۀ اصفهان نیز 

افتخار آفریدند.
شرکت فوالد امیرکبیر کاشان تندیس 
بلورین جایزۀ ملی تعالی سازمانی را 

دریافت کرد
شرکت فوالد امیرکبیر کاشان در نخستین 
حضور خود در این جایــزه به دریافت تندیس 
بلورین نائل شــد و به جمع پنج شرکت فوالد 
دارندۀ تندیس تعالی ســازمانی )شرکتهای 
فوالد مبارکه، فوالد خوزستان، فوالد خراسان 

و ذوبآهن اصفهان( پیوست.
در پی کســب این موفقیت شهرام عالیوند 
مدیرعامل این شــرکت، کسب دستاوردهای 
موفقیــت آمیز مدیریــت و کارکنــان آن در 
سالهای اخیر بهویژه دستاوردهای سال 98 را 

غرورآفرین خواند.
وی در همیــن خصــوص از زحمــات و 
حمایت هــای مدبرانۀ هیئت مدیــره و کلیۀ 

مدیران و کارکنان ساعی و تعالی گرای شرکت 
و همچنین از حمایت های خانــواده گرانقدر 

شرکت تشکر و قدردانی کرد.
شرکت فوالد هرمزگان جنوب موفق به 
کسب تقدیرنامۀ چهارستارۀ تعالی شد

در هفدهمین همایش تعالی ســازمانی، 
شرکت فوالد هرمزگان جنوب موفق به کسب 
تقدیرنامۀ  چهارســتارۀ تعالی شد و به جمع 
افتخارآفرینان گروه فوالد مبارکه در این جایزه 

پیوست.
فــرزاد   ارزانی  در همیــن خصوص گفت: 
راه اندازی سیستم اطالعاتی مدیریت بودجۀ 
خرید، ممیزی مراقبتی و تمدید گواهینامه های 
نظامهای مدیریت کیفیت، مدیریت آموزشی، 
مدیریت ایمنی و بهداشــت، مدیریت محیط 
زیســت، مدیریت شکایت مشــتریان، اخذ 
گواهینامۀ مدیریت انرژی، طراحی سیســتم 
جامع پشتیبانی خارجی، پروژۀ طراحی سیستم 
جامع حمل جادهای و ایجاد مشارکت ارزشافزا 
با شرکت های زنجیرۀ تأمین برای تأمین پایدار 
مواد اولیه و ...  بخشــی از اقداماتی است که در 
شرکت آغاز شده و به شکل مستمر  و هدفمند 

در حال اجراست.
وی تصریح کــرد: مجموعۀ ایــن عوامل و 
همکاری مدیریت و کارکنان شرکت به کسب 

این موفقیت انجامید.

تقدیرنامۀ سه ستارۀ جایزۀ ملی 
تعالی سازمانی به شرکت ورق خودرو 

چهارمحال و بختیاری رسید
پس از اینکه تیم ارزیابان هفدهمین دورۀ 
جایزۀ ملی تعالی ســازمانی طی ســه روز کار 
فشرده و بر اساس مدل EFQM، شرکت ورق 
خودرو چهارمحال و بختیاری را مورد ارزیابی 
قرار دادند، در نهایت این شــرکت با کســب 
امتیاز الزم توانســت تقدیرنامۀ سه ستاره را از 

آن خود کند.
اصغر اســماعیلی مدیرعامل شرکت ورق 
خودرو چهارمحال و بختیاری پس از دریافت 
این تقدیرنامه با بیان مطلب فوق افزود: با همت 
مدیریت و کارکنان شرکت برای حضور هرچه 
موفق تر در این جایزه، برنامه ریزی های خوبی 
انجام دادیم و در این مرحلــه به یکی از اهداف 
میان مدت شرکت در مسیر تعالی دست یافتیم. 
وی با بیان اینکه شرکت در ســال 1۳95 نیز 
موفق به اخذ گواهینامــۀ اهتمام به کیفیت از 
دبیرخانۀ جایزۀ ملی تعالی و در سال 1۳96 نیز 
موفق به دریافت گواهینامۀ دوستارۀ اهتمام به 
کیفیت از بنیاد کیفیت اروپا شــده بود، گفت: 
کسب تقدیرنامۀ سه ســتاره در اولین حضور 
شرکت در این جایزه، نشــان از اهتمام، تعهد 
و آمادگی کارکنان در پیاده ســازی و نهادینه 

کردن فرهنگ تعالی در سازمان دارد.

اســماعیلی در همیــن خصــوص از 
حمایت های هیئت مدیره و تالش های مدیران 

و کارکنان شرکت قدردانی کرد.
شرکت فوالدسنگ مبارکه اصفهان 
تقدیرنامۀ سیستم تعالی را کسب کرد

با کســب تقدیرنامۀ یک ســتاره جایزۀ ملی 
تعالی ســازمانی از سوی شــرکت فوالدسنگ 
مبارکۀ اصفهان در هفدهمین دورۀ این جایزه، 
ویترین افتخارات گروه فوالد مبارکه کامل شد. 
مهرداد فقیهیان مدیرعامل شرکت فوالدسنگ 
مبارکۀ اصفهان در پی کســب این افتخار گفت: 
تعالی سازمانی منجر به پایداری و بقای سازمان 
می گــردد؛ بنابراین حرکت در مســیر تعالی و 
ســرآمدی برای ســازمانها یک نیاز و ضرورت 

اجتناب ناپذیر اســت. وی افزود: شرکت معدنی 
و صنعتی فوالدســنگ مبارکۀ اصفهان پس از 
اســتقرار سیســتم مدیریت کیفیت مبتنی بر 
استاندارد ISO 9001:2015  و  اخذ گواهینامه  از 
شرکت توف آلمان، با هدف به کارگیری روش های 
نوین مدیریتی در سازمان، سیستم های مدیریت 
ایمنی و سالمت شغلی و محیط زیست مبتنی بر 
  ISO 14001:2015 استانداردهای بین المللی
و ISO  45001:2018 و   مدل تعالی سازمانی 
را با همت و تالش کارکنان خدوم خود در شرکت 
مستقر کرد و اکنون نیز طی فرایند ارزیابی جایزۀ 
ملی تعالی، به کسب تقدیرنامۀ سیستم تعالی نائل 
گشت تا برگ زرین دیگری در کارنامۀ افتخارات 

شرکت ثبت گردد.

افتخارآفرینی شرکت های گروه فوالد مبارکه در هفدهمین دورۀجایزۀ ملی تعالی سازمانی 

حسین مدرس خیابانی: در 
چنین شرایط اقتصادی و 

فشار تحریم ها، وارد شدن 
به کار تولید و توسعه کار 

هر کسی نیست؛ اما اینکه 
شرکت هایی مانند فوالد 

مبارکه با اتکا به منابع 
داخلی خود وارد این عرصه 

می شوند و قطار توسعۀ 
کشور را به جلو هدایت 

می کنند، شایستۀ قدردانی 
است

سرپرست وزارت 
صنعت، معدن و تجارت 
گفت: متأسفانه در حال 

حاضر در حوزۀ تولید 
ورق های موردنیاز 

صنایع خودروسازی، 
صنایع نفت و گاز و 

لوله سازی و لوازم خانگی 
واردکننده هستیم؛ اما با 
به بهره برداری رسیدن 

نورد گرم شمارۀ 2 فوالد 
مبارکۀ اصفهان که ظرفیت 

آن 4.2میلیون تن است، 
در تمامی این حوزه ها از 

واردات بی نیاز خواهیم شد
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