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تولید محصوالت منطبق با سفارش 
در فوالدسازی و ریخته گری فوالد 

مبارکه از 98.3درصد گذشت

محمد مهدی مرندی، رئیس کنترل کیفی 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه، 
ضمن اعالم این خبر گفت: در این زمینه تالش 
گروهی و روحیۀ تیمی کارکنــان واحدهای 
مختلف ناحیه برای افزایش ذوب های باکیفیت 
و یا تغییر گرید داده نشده در واحدهای تولیدی 
ناحیه، مشتمل بر کوره های قوس الکتریکی، 
متالورژی ثانویه و ریخته گری مداوم ســبب 
شد درصد محصوالت منطبق با سفارش ناحیۀ 
فوالدســازی در خردادماه 99 به 98.3 درصد 

افزایش یابد.
وی در ادامه با اشــاره به عوامل کسب این 
موفقیــت گفــت: افزایش کنتــرل و نظارت 
حین تولید بر تنظیم دقیق آنالیز شــیمیایی 
گریدهــای مختلــف فوالدی بر اســاس حد 
قابل پذیرش کارت ســاخت ایــن گریدها در 
قسمت فوالدســازی، افزایش کنترل ها برای 
به حداقل رســاندن شــرایط غیرطبیعی در 
حین ریخته گری در واحد ریخته گری مداوم 
و به حداقل رساندن ضایعات ناشی از میکس 
گریدهای مختلف بــا برنامه ریزی خوب واحد 
PPC سبب شد تولید محصوالت غیرمنطبق 

با سفارش به حداقل برسد.
مرندی خاطرنشــان کرد: عــالوه بر این، 
برای اولین بار از زمان شروع تولید تختال های 
گازترش مربوط به پروژۀ انتقــال نفت خام از 
گوره به جاسک، افزایش قابل توجهی در بازده 
کیفی این تختال ها در خردادماه حاصل شد و 
درصد تختال های مطابق سفارش این گریدها 
که در ماه های قبل در بهترین حالت حداکثر 
به 90 درصد رسیده بود، به بیش از 92 درصد 

افزایش یافت.
رئیــس کنتــرل کیفــی فوالدســازی و 
ریخته گری مداوم فوالد مبارکه کســب این 
رکوردهای کیفــی ارزشــمند در خردادماه 
را به همــۀ کارکنان شــرکت و به ویژه تمامی 
پوالدمردان ناحیۀ فوالدسازی و ریخته گری 
مــداوم تبریک گفت و اظهــار امیدواری کرد 
روند بهبود کیفــی در ناحیۀ فوالدســازی و 

ریخته گری مداوم همچنان ادامه یابد.
    

تأکید رئیس ادارۀ صنعت، معدن و 
تجارت لنجان بر حمایت از صنعت

بــه مناســبت روز صنعــت و معــدن،  
محمدمهــدی دهقانــی، رئیس ، بــه همراه 
جمعی از کارشناسان این اداره، ضمن دیدار با 
مصطفی عطایی پور، مدیر مجتمع فوالد سبا و 
بازدید از خطوط تولید این شرکت، بر   اهمیت 

حمایت از صنعت تأکید کرد. 
وی روز صنعــت و معــدن را بــه مدیران 
و کارکنــان گــروه فــوالد مبارکــه، به ویژه 
کارکنان فوالد سبا تبریک گفت و از زحمات و 

دستاوردهای این ناحیه قدردانی کرد.
در این دیدار، مهندس عطایی پور نیز ضمن 
خیر مقدم گزارش مبسوطی از وضعیت تولید، 
ظرفیت فوالد سبا و طرح های توسعه در دست 
اجرای این ناحیه ارائه و بــر اهمیت همکاری 
متقابل شهرســتان لنجان و فوالد سبا تأکید 

کرد.
در این جلســه، با غالمرضا ملکوتی خواه، 
مدیــر اداری و تدارکات مجتمع فوالد ســبا، 
راهکارهای تســهیل در امر تحویل ســوخت 
موردنیاز مجتمع فوالد ســبا، تهیۀ مواد اولیه 
و راهکارهای تسهیل صادرات فوالد نیز مورد 

بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
در ادامه، دهقانی تصریح کرد: ادارۀ صنعت 
معدن و تجارت زرین شهر در چارچوب الزامات 
قانونی تمامی توان خود را برای حل مشکالت 

این ناحیه به کار خواهد بست.
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اخبار فوالد

فوالد مبارکه در پی مصلحت اندیشی 
فردی نیست و فقط به مصالح و اقتدار 
اقتصاد ملی می اندیشد. مطمئنا روزهای 
سخت خواهد گذشــت و فقط عزت و 
افتخار است که برای مجاهدان جبهۀ 
صنعت فوالد کشور و جمهوری اسالمی 
ایران باقی خواهد ماند. این وعدۀ خداوند 
اســت که هدایت گــر، روزی دهنده و 
رحمت واسعه است برای کسانی که به 

کارشان ایمان دارند.
مطلب فوق بخشــی از ســخنان 
مهندس عظیمیان مدیــر عامل گروه 
فــوالد مبارکه اســت که در جلســۀ 
کمیتۀ مدیریت این شــرکت در سالن 
همایش های مرکز تحقیقات این شرکت 

ایراد شد.
در ایــن جلســه، پــس از این که 
گزارش های مربوط به دســتاوردهای 
شرکت در حوزۀ ایمنی، تولید و افزایش 
کیفی محصوالت و نقــاط قابل بهبود 
شرکت مطرح شــد، مدیرعامل فوالد 
مبارکه ضمــن قدردانــی از زحمات 
مدیران و کارکنان شــرکت و با تبریک 
موفقیت های کسب شده تصریح کرد: 
از ابتدای امر بر مســائل ایمنی تأکید 
کرده ایم و در حال حاضر نیز به ویژه در 
شــرایط کرونا باید این مراقبت ها را با 
حساسیت و دقت بیشتری اجرا کنیم 
تا همچنان از نیروی انســانی شاداب و 
کارآمد برخوردار باشیم و روند روبه رشد 
تولید ادامه یابد. وی در بخش دیگری از 
سخنان خود با اشاره به اهمیت ارتقای 
بهره وری نیروی انســانی خاطرنشان 
کرد: مسئولین امر با بررسی دقیق و با 
همکاری همۀ مدیران نواحی باید میزان 
توزیع نیروی انسانی در شرکت را بررسی 
کنند و آنجا که نیاز است با آموزش های 
تخصصی، توان فنی و دانشــی نیروی 

انسانی شرکت را  ارتقا دهند.

 تاب آوری را در دستور کار
 قرار دهیم

 بخــش دیگــری از ســخنان 
مدیرعامل فوالد مبارکه به مســئلۀ 
تــاب آوری اختصاص یافــت. وی در 
این خصــوص افزود: ســازمان های 
جهانی چندین سال اســت در همۀ 
حوزه ها، ازجمله حوزه های شهری و 
صنعتی، موضوع تاب آوری را مطرح 
و مورد مداقه قرار می دهند. از این رو 
باید در شرکت فوالد مبارکه با اتخاذ 
استراتژی های کارآمد، ساری و جاری 
کردن تاب آوری را در دستور کار قرار 
دهیم. اگر مواردی مانند شیوع ویروس 
کرونا به خوبی در شرکت مدیریت شود 
و تاب آوری خــود را در مواجهه با این 
گونه موقعیت ها ارتقا دهیم، به یقین 
شرکت از چنین چالش هایی به خوبی 

گذر خواهد کرد.
مهنــدس عظیمیــان در همین 
خصوص ادامه داد: در شــرایط تحریم 
و کرونــا باید برای بخش هــای منابع 
انسانی، تکنولوژی و فناوری، اقتصادی و 
مالی و بودجۀ شرکت، صادرات و اهداف 
تعیین شــده در این حوزه و همچنین 
برای تأمین پایدار اقالم اســتراتژیک و 
گلوگاهی ازجمله الکتــرود گرافیتی، 
کنســانتره و مواد اولیه نوارهای نقاله 
و تجهیزات برقی و ... متناســب با خط 
تاب آوری تمهیداتی اندیشیده شود که 
تولید و تداوم شرکت با مشکلی مواجه 
نشود. عالوه بر این، باید در حوزۀ کنترل 
موجودی ها و میزان مصارف و حمل ونقل 
عملکرد خوبی داشته باشیم تا با کمترین 
چالش جدی از این شرایط گذر کنیم. 
همچنین باید در زمینۀ بومی سازی و 
اجرای به موقع پروژه های در دست اقدام 
نیز برنامه ریزی هــا را بازبینی و با دقت 
بیشتر اجرا کنیم تا از ایجاد هرگونه توقف 

در خطوط تولید جلوگیری شود. باید در 
پایانه های بارگیری و حمل محصول، 
همۀ شــرایط احتمالی ســیل و زلزله 
پیش بینی شود تا در هنگام بروز خطرات 
احتمالی برای حمل بار شرکت متکی به 
یک حوزه نباشیم و دچار مشکل نشویم.
متخصصان داخلی بدون حضور 

کارشناسان خارجی پروژۀ 
سنگان را به ثمر رساندند

مدیرعامل فوالد مبارکه در بخش 
دیگری از سخنان خود به دستاوردهای 
اخیر شرکت اشاره کرد و گفت: در روزها، 
هفته ها و ماه های اخیر اتفاقات خوبی 
برای شــرکت رخ داد که ازجملۀ آن ها 
می توان به افتتاح پروژۀ کنسانترۀ سنگان 
اشــاره کرد. در این خصوص نکتۀ حائز 
اهمیت این است که افتتاح در اوج شیوع 
ویروس کرونا اتفاق افتاد، در شرایطی 
که کارشناسان طرف قرارداد خارجی 
از ادامۀ اجرای پروژه ســرباز زدند؛ ولی 
خوشبختانه به هیچ عنوان کار معطل 
نماند و متخصصان داخلی با همت باالی 
خود توانستند در شرایط تحریم و شیوع 
کرونا، این کار بســیار مهم را در عرصۀ 
ملی با افتخار و اقتدار هرچه بیشــتر به 

ثمر برسانند.
ظرفیت سنگان باید هرچه سریع تر 

به بیش از 5 میلیون تن برسد
وی بــا تأکید بر این کــه ظرفیت 
ســنگان باید هرچه سریع تر به بیش 
از 5 میلیون تن برسد گفت: با توجه به 
مواردی که در حوزۀ مواد معدنی مطرح 
است، بهره برداری حداکثری از فاز اول 
و رسیدن به ظرفیت اسمی آن و تکمیل 
فاز دوم این پروژه برای تأمین خوراک 
شرکت و ثبات تولید بسیار مهم است. 
به خاطر داشته باشــیم نباید منتظر 
حرکت خاصی از سوی دیگران باشیم.
وی تولید موفقیت آمیز اسلب گاز  

ترش در فوالد مبارکــه را نتیجۀ کار 
تیمی و زنجیره وار همانند حلقه های 
محکم و متصل به هم دانست و گفت: 
نه تنها تأکید نداریم کــه این افتخار 
مربوط بــه دوره و شــخص خاصی 
نیست، بلکه معتقدیم این افتخار برای 
فوالد مبارکه و همــۀ کارکنان قبل و 

بعد از آن است.
فوالد مبارکه بسیار خوشحال است 
که افتخــارات و موفقیت های اخیر 
فوالد درست در شرایطی که تحریم ها 
دوچندان شد به دست آمد و این امر 
برای کشور و فعاالن حوزه های صنعت 
و اقتصاد کشور بســیار مهم و باارزش 
است. اسلب گازترش و فراهم کردن 
بستر مناســب برای تأمین لوله های 
مهم ترین و اســتراتژیک ترین پروژۀ 
دولت در چنین شرایطی برای فوالد 
مبارکه یک افتخار است؛ چراکه در این 
شرایط که دشمن سعی دارد در حوزۀ 
اقتصادی و صنعت، مردم ما را ناامید 
کند، چنیــن پروژه هایی دقیقا پمپاژ 
امید و افزایش روحیۀ »خواســتن و 

توانستن« در جامعه است.
ما معتقدیم در این شــرایط همۀ 
مدیران و کارکنان فــوالد مبارکه با 
چنین اقدامات و دســتاوردهایی و با 

تالش و مجاهدت خود به رسالت خود 
عمل می کنند.

وی تأکیــد کــرد: در ادامــۀ این 
دســتاوردها در ســال جهش تولید 
تمامی ورق های موردنیاز صنایع لوازم 
خانگی و بخش مهمی از ورق موردنیاز 
خودروســازان باید در فوالد مبارکه 
تولید شود. فوالد مبارکه باید با تولید 
محصوالت ویژه حیات پرخیر و برکت 
خود را تداوم بخشــد؛ چراکه کشور 
به این مهم نیازمند اســت. کارکنان 
به خاطر داشــته باشــند دست یابی 
به رکوردهای تولید خوب اســت؛ اما 
مهم تر از آن دست یابی به تکنولوژی 
و روش تولیــد محصــوالت جدید و 

وارداتی است.
وی در بخش دیگری از ســخنان 
خود گفت: به زودی واحد فوالدسازی 
800 هزار تنی فوالد سفیددشت هم 
در مدار تولید قرار خواهد گرفت و فوالد 
مبارکه با احتســاب اسلب مازاد خود 
حدود 3 میلیون تن اسلب معطل نورد 
خواهد داشــت؛ بنابراین احداث این 
خط نورد برای تولید انواع ورق هایی 
که تاکنون امــکان تولید آن ها وجود 
نداشته است برای فوالد مبارکه و برای 
اقتصاد ملی بسیار مهم و حیاتی است. 
نورد گرم 2 فوالد مبارکه کمک خواهد 
کرد تا انواع ورق در کشــور به وفور در 
دســترس مصرف کنندۀ واقعی قرار 

گیرد.
 آب به آسیاب دشمن نریزیم

مدیرعامل فوالد مبارکه با اشــاره 
به این که تحریم های جدید این حس 
را ایجــاد می کند که داســتان بیش 
از تحریم یک شــرکت فوالدســازی 
است، گفت: دشمن اراده کرده است تا 
بزرگ ترین فوالدسازی کشور را نابود 
کند و مردم را ناامید سازد. ازاین رو باید 
با حواس جمع اجازه ندهیم دشــمن 
نابه کار بــه اهداف خود دســت یابد. 
تحریم های مکرر فوالد مبارکه جایگاه 
این شرکت را در اقتصاد و اشتغال زایی 
کشور نشــان می دهد. ازاین رو همۀ 
مدیران و کارکنان و مسئولین امر باید 
به این امر توجه داشته باشند و آب به 

آسیاب دشمن نریزیم.
مهندس عظیمیــان تصریح کرد: 

ارادۀ فــوالد مبارکه بر آن اســت تا با 
انگیزه و روحیه، نسل چهارم تکنولوژی 
را به عنوان یــک الگو در صنعت فوالد 
کشــور در خود ایجاد کند، همچنان 
قدرتمند در عرصــۀ اقتصاد و صنعت 
بدرخشــد و برای این درخشش بنا 
دارد چالش مــواد معدنی خود را حل 
کند، سبد محصوالت خود را تکمیل 
کند و همچنان که تــا اآلن به خوبی 
ویروس کرونا را در شــرکت مدیریت 
کرده است، با سربلندی از این بحران 

نیز بگذرد.
وی بــا تأکید بر اهمیــت احداث 
نورد گرم شــمارۀ 2 فــوالد مبارکه 
برای اقتصاد ملی تأکید کرد: ســابقۀ 
مدیریت در شرکت فوالد نشان داده 
است که اگر شرکت آلمانی حاضر به 
احداث ماشین ریخته گری شماره 5 
نشد، فوالد مبارکه دست روی دست 
نگذاشت و با همکاری شرکت چینی 
این ماشین را با موفقیت احداث کرد؛ 
ماشینی که اسلب گاز  ترش و بسیاری 
از دیگر محصوالتی را که پیش از این 
وارداتی بودنــد به خوبی ریخته گری 
می کند. بنابرایــن درخصوص نورد 
گرم شمارۀ 2 هم فوالد مبارکه، اگرچه 
مجددا شرکت آلمانی از همکاری سر 
باز زده است، با عنایت به تجربۀ موفق 
قبلی و همــکاری مســئولین امر، از 
این آزمون بزرگ هم ســربلند بیرون 
خواهد آمد و دشمنان را در دست یابی 
به اهداف شــوم خود نــاکام خواهد 

گذاشت.
مهنــدس عظیمیــان در بخش 
پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: 
بدون شک مدیریت فوالد مبارکه در 
پی مصلحت اندیشی فردی نیست و 
فقط به مصالــح و اقتدار اقتصاد ملی 
می اندیشد. مطمئنا روزهای سخت 
خواهد گذشــت و فقط این عزت و 
افتخار است که برای مجاهدان جبهۀ 
صنعت فوالد کشــور باقــی خواهد 
ماند. ایــن وعدۀ خداوند اســت که 
هدایت گــر، روزی دهنده و رحمت 
واسعه اســت برای کســانی که به 

کارشان ایمان دارند.

مهندس عظیمیان: 

فوالدمبارکهبهاقتداراقتصادملیمیاندیشد

یادداشت

مرتضی بلوکی

در حال حاضر معنــای انقالبی بودن در 
عرصه اقتصاد، پشــتیبانی کامل از »جهش 
تولید« است و هر اقدامی که مغایر با جهش 
تولید باشــد یک اقدام و عمــل ضد انقالبی 
است. باید ضمن سپاسگزاری از آقای مدرس 
خیابانی از ایشــان انتظار داشت کماکان بر 
همین مشی و منش انقالبی در حوزه تولید و 

صنعت، پایدار باقی بمانند.
سال 1399 از سوی مقام معظم رهبری 
ســال جهش تولید نامیده شــده اســت. 
جهش تولید نیــاز به الزاماتــی دارد که در 
غیاب آن تحقق جهش تولیــد امکان پذیر 
نیســت. جهش تولیــد در کشــور نیازمند 
ظرفیت سازی های جدید و اجرای طرح های 

توســعه اســت. در واقع اجــرای طرح های 
توســعه یکی از ملزومات جهــش تولید به 

شمار می آید.
در بخش فــوالد یکــی از مشــکالت و 
کاستی های این صنعت، عدم تنوع محصوالت 
اســت که هم منجر به نیازمندی به خارج و 
خروج ارز از کشور شده و قدرت رقابت پذیری 
محصوالت فوالدی ایران در بازارهای جهانی 
را از بین برده است. در نتیجه اجرای خط گرم 
نورد 2 که به طرح شهید حاج قاسم سلیمانی 
مزین شده است، بیش از یک دهه است که در 

دستور کار مدیران فوالد مبارکه بوده است.
اما در طول سالیان گذشته، اجرای آن به 

تاخیر افتاده است. 
در مقطعی هم تالش شــد بــا همکاری 
شــرکت های اروپایی، خط نــورد گرم 2 به 
مرحله اجرا در بیاید که به دلیل خروج آمریکا 
از برجام و تحریم ها، احداث آن متوقف شد. 

ســرانجام با آغاز به کار مهندس عظیمیان، 
به عنــوان مدیرعامل فــوالد مبارکه، با عزم 
جدی و اســتوار ایشــان بر تحقق خط نورد 
گرم 2 ، احداث این خط نــورد مهم، وارد فاز 

اجرایی شد.
هنگامــی کــه اراده جــدی مهنــدس 
عظیمیان برای ســاخت خط نــورد گرم 2 
نمایان شد، این طرح از دو جبهه مورد یورش 
قرار گرفــت. اول جماعــت واردات  کننده 
که منفعت و رانــت بــزرگ واردات برخی 
محصوالت فوالدی را در ســال های آینده از 
دست رفته می بینند و دسته دوم آمریکایی ها 
و طرفداران تحریم که اجرای نورد گرم 2 را 
موجب حضور پرقدرت تر فوالد ایران در دنیا 

و در نتیجه شکست ایده تحریم، می دانند.
مخالف خوانی و شیطنت های داخلی که 
گاه حتی به همصدایی ها با آمریکایی ها هم 
نزدیک شــده بود، نیاز به پشــتیبانی جدی 

مقامات ارشــد اقتصادی دولت را می طلبید 
که خوشبختانه حســین مدرس خیابانی به 
عنوان سرپرســت وزارت صمت، با حمایت 
قاطع خود از فــوالد مبارکه بــرای احداث 
خط نــورد گرم 2 بــه یاری صنعــت فوالد 
کشــور و تولید ملی آمد. مــدرس خیابانی 
با حضور در مراســم کلنگ زنــی خط نورد 
گرم 2 این پیــام را به فــوالد مبارکه داد که 
وزارت صمت از اقدامات اصولی و بنیادی در 
صنعت فوالد، به صــورت راهبردی حمایت 
می کند. در واقع باید گفت جسارت مهندس 
عظیمیان بــرای اجرای خط نــورد گرم 2 و 
 حمایت آقای مدرس خیابانی از اجرای آن، 

ستودنی است.
البته از وزرای انقالبــی انتظاری بیش از 
این نمی رود. در واقــع در حال حاضر معنای 
انقالبی بودن در عرصه اقتصاد، پشــتیبانی 
کامل از »جهش تولید« است و هر اقدامی که 

مغایر با جهش تولید باشد یک اقدام و عمل 
ضد انقالبی است. باید ضمن سپاسگزاری از 
آقای مدرس خیابانی از ایشان انتظار داشت 
کماکان بر همین مشــی و منش انقالبی در 

حوزه تولید و صنعت، پایدار باقی بمانند.
ســخنانی که ایــن روزهــا در خصوص 
ضرورت برگزاری مناقصه بــرای واگذاری 
احداث خط نورد گرم 2 شنیده می شود نیز 
قابل توجه نیست. در شرایطی که شرکت های 
اروپایی علی رغم داشــتن قرارداد، به دلیل 
ترس از تحریم های آمریکا اجرای این پروژه 
را رها کردند و از سوی دیگر آمریکا به دنبال 
تحریم هر شــرکت دیگری اســت که رسما 
اعالم کند در این پــروژه با فــوالد مبارکه 
همکاری دارد. در این شــرایط اصرار برخی 
برای برگزاری مناقصه و ِگرا دادن به آمریکایی 
برای تحریم و متوقف شدن اجرای خط نورد 

گرم 2 برای چیست؟

جسارت مهندس عظیمیان برای اجرای نورد گرم 2 و حمایت مدرس خیابانی ستودنی است

دشمن اراده کرده است تا 
بزرگ ترین فوالدسازی 

کشور را نابود کند و مردم را 
ناامید سازد. ازاین رو باید با 
حواس جمع اجازه ندهیم 

دشمن نابه کار به اهداف 
خود دست یابد. تحریم های 
مکرر فوالد مبارکه جایگاه 
این شرکت را در اقتصاد و 
اشتغال زایی کشور نشان 

می دهد
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