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دست یابی به رکورد روزانه 
50ذوب در ماشین ریخته گری 

شماره 2

در آستانۀ دست یابی به رکورد ماهانۀ تولید در 
ناحیۀ فوالدســازی و ریخته گری مداوم، کارکنان 
سختکوش ماشین شمارۀ 2 ریخته گری در تاریخ 
30فروردین ماه نیز با دست یابی به رکورد تولید 50 

ذوب افتخاری دیگر آفریدند.
قاسم خوشدل پور، رئیس تولید ریخته گری، با 
بیان این مطلب گفت: در ناحیۀ فوالدسازی در حال 
حاضر به صورت متوســط 110 تا 120 ذوب در هر 
24 ساعت برنامه ریزی و تولید می گردد. این تعداد 
ذوب بر اساس عرض و گرید موردنیاز مشتری روی 5 

ماشین ریخته گری توزیع می شود.
وی خاطرنشان کرد: در 30 فروردین ماه، فقط 
در ماشین 2 ریخته گری تعداد 50 ذوب که معادل 
40 درصد ظرفیت تولید روزانۀ ناحیۀ فوالدسازی و 

ریخته گری مداوم بود برنامه ریزی و اجرا شد.
به گفتۀ خوشدل پور این مهم با اجرای دو فالی 
تاندیش موفق پیاپی و افزایش متوســط سرعت 
ماشین ریخته گری به 1.5 متر بر دقیقه جهت تولید 
تختال با عــرض 1530 میلی متر و ضخامت 200 
میلی متر محقق شد. این در حالی است که سرعت 
متوسط ریخته گری این ماشین در ماه های اخیر به 

1.3 متر بر دقیقه رسیده بود.
رئیس تولید ریخته گری مــداوم فوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: عرض و ضخامت تختال بر اساس 
درخواست مشتری و نیاز بازار تنظیم می شود و وجود 
ظرفیت باالی تولید در واحد ریخته گری، ازآنجاکه 
نهایت عرض 1850تــا2000 میلی متر و نهایت 

ضخامت 220تا250 میلی متر است، بارز است.
وی دانــش و تجربــه و عملکرد بســیار خوب 
کارکنان تولید ماشین ریخته گری و آماده به کاری 
بسیار باالی ماشین برای بهره برداری در سرعت باال 
و اجرای فالی تاندیش، و همچنین توانمندی تیم 
تعمیرات ریخته گری را از مهم ترین عوامل کسب این 
رکورد دانست. خوشدل پور با اشاره به اهمیت تولید 
محصوالت کیفی تصریح کرد: کیفیت 94 درصد از 
تختال های تولیدی و بدون مشکل بودن آن ها، از 
کیفیت خوب قالب، سگمنت ها و سیاالت ماشین 

مخصوصا آب خنک کاری حکایت دارد.
    

دست یابی به رکورد تولید ماهانه 
در فوالدسازی و ریخته گری 

فوالد مبارکه

غیورمردان ناحیۀ فوالدســازی و ریخته گری 
مداوم در اولین ماه از سالی که از سوی رهبر انقالب  
اســالمی ســال »جهش تولید« نام گذاری شده 
است، با دســت یابی به تولید ماهانۀ 636هزار تن 
تختال و تولید روزانه 50 ذوب توسط یک ماشین 
ریخته گری، رکوردهای به یادماندنی و افتخارآمیزی 

ثبت کردند.
مدیر  ناحیۀ فوالدســازی و ریخته گری مداوم 
ضمن تأیید ایــن خبر گفت: ایــن موفقیت های 
قابل ستایش در سایۀ الطاف خداوند و با عزم راسخ 
کارکنان این ناحیه، علی رغم وجود مشکالت ناشی از 
مراقبت های ویژۀ جلوگیری از شیوع بیماری کرونا، 

به دست آمده است.
غالمرضا سلیمی با اشاره به این که رکورد قبلی 
تولید ماهانه به میزان 618 هزار تن و در اردیبهشت 
1397 به دست آمده بود، از تمامی کارکنان شرکت، 
به ویژه تالشگران ناحیۀ فوالدسازی و ریخته گری 

مداوم، برای دست یابی به این رکورد قدردانی کرد.
وی افزود: آنچــه بر اهمیت ایــن موفقیت ها 
می افزاید دســت یابی به این رکوردها در شــرایط 
خاص ناشی از مراقبت های ضروری برای جلوگیری 
از شــیوع بیماری کووید 19 و نیز وجود مشکالت 
ناشی از تحریم های دشمنان است. شایسته است 
از تک تک همکاران ناحیۀ فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم و واحدهای پشتیبانی کننده به جهت کار و 
تالش مثال زدنی ایشان که موجب این افتخارات 

شده است، تشکر کنم.

4
اخبار فوالد

مهندس حمیدرضــا عظیمیان 
در آییــن کلنگ زنی پــروژۀ احداث 
سنگ شــکن اولیۀ شــمارۀ B و خط 
خردایش شمارۀ دو 4.2 میلیون تنی 
شرکت فوالدسنگ مبارکه، با تأکید 
بر به روزرســانی دانش و فناوری در 
صنعت، تصریح کرد: خوشــبختانه 
در این زمینه اتفاقات خوبی در گروه 

فوالد مبارکه روی داده است.
 وی با اشاره به سودآوری اقتصادی 

با استفاده از فروش و صادرات خدمات 
متنوع گروه به خارج از فوالد مبارکه و 
دیگر کشورها گفت: با وجود توانمندی 
شرکت هایی نظیر ایریســا در گروه 
فوالد مبارکــه، می توانیم به خارج از 
کشور خدمات نرم افزاری ارائه کنیم. 
باید جهانی اندیشید تا بتوان با اجرای 
پروژه هایی در آن سوی مرزها، فارغ از 
اقتصاد نفتی برای کشور درآمدزایی 

ارزی ایجاد کنیم.

مدیرعامــل گروه فــوالد مبارکه 
در ادامه با تأکید بــر این که ظرفیت 
و توانمندی هــای الزم برای نهادینه 
شــدن این راهبرد در این گروه وجود 
دارد گفــت: معاونــت تکنولــوژی 
فوالد مبارکــه، شــرکت های فنی 
و مهندســی، ایریســا و شــرکت 
پشتیبانی و توســعۀ فناوری به خوبی 
می تواننــد مباحــث مربــوط بــه 
بومی ســازی و صاحــب تکنولوژی 

 شــدن را مدیریــت و اجــرا کنند. 
وی در ادامه، بر انســجام و هماهنگی 
کل گروه فوالد مبارکه تأکید کرد و با 
بیان این که هیچ  یک از شرکت ها نباید 
تفکر جزیره ای داشــته باشد، گفت: 
عالوه بر شرکت های یا دشده، معاونت 
امور معادن فوالد مبارکــه نیز باید با 
همکاری شــرکت های فلز تدارک و 
فوالدســنگ، فعالیت های تجاری و 
خرید و فروش در حوزه فعالیت خود 

را در راســتای اهداف فوالد مبارکه 
پیش ببرد.

عظیمیان بر ضرورت دوراندیشی، 
انجــام فعالیت هــای تحقیقاتــی با 
اســتفاده از دانش و تخصص داخلی 
مجموعه و بهره گیــری از تجربیات 
علمی دانشگاه ها تأکید کرد و گفت: 
مادام که افــکار گروه بزرگ باشــد، 
اتفاقات بزرگــی هــم رخ می دهد؛ 
همچنان کــه امــروز در شــرکت 
فوالدســنگ شــاهد آن هســتیم 
که ســنگ  شــکن دوم وارد مرحلۀ 
احداث شــده و در آینده نیز شــاهد 
راه اندازی فاز سوم کوره خواهیم بود. 
نتیجۀ ایــن اقدامات تأمین کل آهک 
موردنیاز فوالد مبارکه در این بخش 
و سایر نیازهای معدنی، تجهیزاتی و 
تکنولوژیکی در بخش های دیگر بدون 
نیاز به واردات خواهد بود و چه  بسا به 

صادرات در همۀ حوزه ها بینجامد.
وی خاطرنشــان کرد: با تمرکز و 
مدیریت بر اهداف ترســیم  شده در 
سه ســال آینده بخش قابل  توجهی 
از پروژه های شــرکت فوالدســنگ 
بــا همــکاری دانشــگاه ها و مراکز 
تحقیقاتی به سرانجام خواهد رسید 
و درآمد اصلی شرکت فوالدسنگ از 

محل صادرات خواهد بود.
وی در بخش دیگری از ســخنان 
خود با تأکید بر این که شــرکت فوالد 
مبارکه شــرکتی بین المللی اســت 

و انتظار می رود جهانــی رفتار کند، 
تصریح کرد: همۀ ما بسیج شده ایم که 
شرکت فوالد مبارکه را از تولیدکنندۀ 
صرف ورق های فوالدی به یک شرکت 
فناور و صاحب تکنولوژی تبدیل کنیم. 
خوشبختانه روند فعالیت ها تاکنون 
امیدوارکننده بوده و جهش خوبی را 

نشان می دهد.
مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه 
از تمرکز فــوالد مبارکه بــر منطقۀ 
هرمزگان و اجرای توسعه های گروه 
فوالد مبارکه در این منطقه در ســال 
جدید خبــر داد و گفت: در مســیر 
صاحب تکنولــوژی شــدن، باید با 
مدیریــت متمرکز و دقیــق، از تمام 
ظرفیت هــای فکــری نخبــگان و 
شــرکت هایی که می تواننــد در این 
زمینه یاری رســان فــوالد مبارکه 
باشند اســتفاده کرد. به خاطر داشته 
باشــیم اجرای هریک از این پروژه ها 
به  تنهایــی می تواند اشــتغال زایی 

قابل توجهی به همراه داشته باشد.
وی در بخش پایانی سخنان خود بر 
انجام کار ایمن در فضایی کامال آرام و 
مفرح تأکید کرد و گفت: مسلما الزمۀ 
دســت یابی به همۀ اهداف یادشده، 
وجود نیروی انســانی سالم و شاداب 
است. امیدوارم در سال جهش تولید 
و به ویژه از نیمۀ دوم ســال، شــاهد 
اتفاقات خوبی در گروه فوالد مبارکه 

باشیم.

مدیرعامل فوالد مبارکه تأکید کرد: 

خلق ثروت از مواد اولیه معدنی؛ جایگزین اقتصاد متکی به نفت

خبر

حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
در جلسه ای که به  صورت ویدئوکنفرانس با حضور دکتر 
اســحاق جهانگیری، معاون اول ریاست جمهوری، وزیر 
صمت و معاونان این وزارتخانه برگزار شــد، گزارشــی از 
دستاوردهای فوالد مبارکه در حوزۀ تداوم تولید و اقدامات 
مدیریت شرکت برای حفظ ســالمت کارکنان در مقابل 

ویروس کرونا ارائه کرد.
در جریان این جلسه، معاون اول رئیس جمهوری پس 
از استماع این گزارش، ضمن ابراز خرسندی از تدابیر این 
شرکت برای حفظ سالمت نیروی انســانی تصریح کرد: 
فوالد مبارکه ضمــن حضور در جبهۀ تولیــد به خوبی از 

سالمت کارکنان صیانت کرده است. 
اســحاق جهانگیری با تأکید بر اهمیــت تولید برای 
کشور، خاطرنشان کرد: برای ما اهمیت داشت که بدانیم 
فوالد مبارکه به عنوان یک مرکز بزرگ صنعتی و با توجه 
به تعداد زیاد کارکنانی که در آنجا مشغول به کار هستند 
و نیز ضرورت حفظ تولید، چه تدابیری اتخاذ کرده که در 
این شرایط ویژه به جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا، 
با مشکل اساسی و بحران روبه رو نشده است. اکنون پس 
از شــنیدن گزارش اقدامات خوب صورت گرفته از آقای 
مهندس عظیمیان، جا دارد از ایشان و دیگر همکارانشان 
در فوالد مبارکــه به جهت پیش بینی هــا و مراقبت های 

صورت گرفتــه و ادامۀ حضــور در جبهــۀ تولید و کمک 
به چرخ اقتصاد کشــور تشــکر کنم. وی در ادامه افزود: 
ازجمله موارد مهمی که به نظــر من در خصوص مقابله با 
شــیوع بیماری کرونا و کاهش تبعات ناشی از آن اولویت 
دارد، رســیدگی فوری و اورژانسی به گروه هایی است که 
آسیب پذیری بیشــتری دارند. در مورد بیماری کرونا هم 
نباید ساده اندیشی کرد و آن طور که مشخص شده تا این 
لحظه در جهان برای مقابلۀ قطعی با این ویروس، راهکار 
قطعی علمی پیدا نشده است؛ بنابراین تصور اینکه مثال تا 
یک ماه آینده این موضوع خاتمه پیدا خواهد کرد، تصور 
درستی نیست.  وی تأکید کرد: در مورد ادامۀ فعالیت مردم 
و بخش های تولیدی که می خواهند نیازهای ضروری مردم 
را تأمین کنند باید راهکاری اندیشــیده شود تا آن ها نیز 
بتوانند هم زمان با وجود کرونا، ضمن مراقبت از سالمت 

کارکنان، به فعالیت های خود ادامه دهند.
 معــاون اول رئیس جمهــور خطاب بــه حاضران در 
جلســه افزود: دلیل این که بنده با حساســیت از مدیران 
عامل فوالد مبارکــه و ایران خودرو به عنــوان واحدهای 
بزرگ تولیــدی دربارۀ تدابیــر آن ها با توجــه به تعداد 
زیاد کارکنان و ضــرورت ادامۀ تولید ســؤال کردم این 
اســت که به همۀ مدیران تولیدی تأکیــد مضاعف کنیم 
کــه صیانــت و مراقبت از ســالمت کارگــران هم زمان 

 با تولید بــرای حفظ تعادل تولید کشــور مــورد توجه 
قرار گیرد.  وی ابراز امیدواری کــرد: این بیماری هر چه 

زودتر از همۀ کشورهای جهان دور شود. 
بر اساس این گزارش، در این جلسه حمیدرضاعظیمیان 
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه ضمن اشاره به وسعت 
حوزۀ فعالیت های این شــرکت در گســترۀ کشــور، به 
اجرای طــرح غربالگری کارکنان شــرکت فوالد مبارکه 

و انجام تدریجــی آزمایش خون از تمام کارکنان اشــاره 
کرد و به شــرح تمامی اقدامات صورت گرفتــه از اواخر 
ســال گذشــته، با هدف ادامــۀ فرایند تولید بــا در نظر 
گرفتن اولویت ســالمت کارکنان پرداخت و عدم شیوع 
گســتردۀ این بیماری در میان کارکنان این شــرکت را 
 نشــان از موفقیت اقدامات و تدابیر اتخاذشــده در این 

شرکت دانست.

فوالد مبارکه ضمن حضور در جبهه تولید به خوبی از سالمت کارکنان صیانت کرد

مدیرعامل شرکت فوالد امیرکبیر کاشان 
در تشریح دستاوردهای این شرکت و با بیان 
این که نتیجۀ تالش کارکنان این شــرکت 
دســت یابی به رکوردهای متعــدد تولید و 
فروش و سود، سالی پربرکت برای سهام داران 
و ذی نفعان شــرکت بود، گفت: در ســال 
98 با وجود همــۀ تحریم ها و محدودیت ها، 
پوالدمردان امیرکبیر کاشان با ثبت رکودهای 
روزانه، ماهانه و ساالنه در خطوط اسیدشویی، 

نورد ســرد، اســکین پاس و خط گالوانیزه 
توانستند برگ های زرین دیگری بر افتخارات 

و توانمندی های خود بیفزایند.
شــهرام عالی وند  اظهار کرد: این شرکت 
عالوه بر کســب افتخار در زمینۀ تولید، در 
راستای رشــد و تعالی ســازمانی و بهبود 
مســتمر، در ارزیابی و ممیزی های مختلف 
نیز حضور داشت و در این مسیر هم به کسب 

افتخارات فراوانی نائل شد.

وی گفــت: بخشــی از مهم تریــن این 
افتخارات عبارت اند از: کسب تندیس بلورین 
جایزۀ ملی تعالی سازمانی از سازمان مدیریت 
صنعتی؛ کســب تندیس زرین صنعت سبز 
کشــور در بیســت ویکمین همایش ملی 
واحدهای صنعتی و خدماتی ســبز کشور؛ 
کسب تندیس واحد تولیدی نمونۀ صنعت 
استان اصفهان؛  کسب تندیس واحد تولیدی 
نمونۀ استاندارد در اســتان اصفهان؛ کسب 
تقدیرنامه واحد نمونۀ کیفی در سطح استان 
اصفهان؛  کسب تقدیرنامه واحد نمونۀ صنعتی 
در ســطح اســتان اصفهان؛ کسب تندیس 

سرآمدی روابط عمومی.
مدیرعامل فوالد امیرکبیر کاشان ضمن 
قدردانــی از حمایت هــای شــرکت فوالد 
مبارکه و ســپاس گزاری از همراهی و تالش 
شــبانه روزی همۀ کارکنان که با همدلی و 
روحیۀ جهادی، علی رغم فراز و نشــیب ها، 
موجب رشد و تعالی شرکت در سال گذشته 

شده اند، اظهار امیدواری کرد در سال جاری 
که به فرمایش رهبر معظم انقالب اسالمی 
سال جهش تولید نام گذاری شده است بتوان 
با انجام برنامه و اهداف زیر به شعار معظم له 

جامۀ عمل پوشاند.
وی مهم ترین اهداف سال جاری شرکت 
فوالد امیرکبیر کاشــان را به این شرح بیان 
کرد: حفظ پایداری و تــداوم تولید؛ افزایش 
تولید محصوالت و کاهش توقفات خطوط 
تولید؛ توســعۀ تکنولوژی، بهبود فرایندها و 
افزایش کیفیت محصوالت؛ افزایش بهره وری 
و راندمان ماشین آالت؛ اســتفادۀ بیشتر از 
خطوط ریلی و کاهش هزینه های حمل ونقل؛ 
افزایش رضایت و وفاداری مشتریان؛ حفظ و 
ارتقای مزیت های رقابتی شرکت )برند بودن، 
کیفیت مطلوب و...(؛ توسعۀ بازارهای داخلی، 
بازارهای صادراتــی و نهایتا افزایش فروش؛  
توسعه و تعمیق تعالی سازمانی و نظام های 
مدیریتی؛ توسعۀ سیســتم های اطالعاتی 

یکپارچه و زیرساخت ها؛ توسعۀ شایستگی 
کارکنان و ارتقای ســطح ایمنی و بهداشت؛ 
کاهش آالینده های محیط زیســت و بهبود 
مصرف منابع و انرژی؛ اهتمام ویژه به انجام 
مسئولیت اجتماعی و توجه جدی به رعایت 
الزامات زیست محیطی و حفظ و نگهداری 

محیط زیست.
شهرام عالی وند در بخش پایانی سخنان 
خود خاطرنشــان کرد: با توجه به شــیوع 
ویروس کرونا، اولویــت اصلی مدیریت این 
شــرکت حفظ ســالمت و تندرستی منابع 
انسانی که ســرمایه های اصلی شرکت اند و 
خانوادۀ آنان است. این مهم به صورت ویژه و 
جدی در دستور کار است، ضمن این که این 
شــرکت تحقق جهش تولید را سرلوحۀ کار 
واحدهای تولیدی قرار داده است تا بتواند در 
راستای منویات مقام معظم رهبری و محقق 
شدن شعار ســال عملکرد موفقیت آمیزی 

داشته باشد.

تحقق رونق تولید و آمادگی برای جهش تولید در شرکت فوالد امیرکبیر کاشان
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