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با پیشرفت 47 درصدی؛
ساخت و تجهیز سالن رنگ و 

سندبالست ناحیه فوالدسازی و 
ریخته گری مداوم

عملیــات احــداث و تجهیــز ســالن 
سنــــــدبالست ناحیـــــۀ فوالدســازی 
و ریخته گری مــداوم فــوالد مبارکه با هدف 
بهبــــود فراینــد کار و در راســتای اهداف 
زیست محیطی شرکت و با 47 درصد پیشرفت، 

به خوبــی در حال انجــام است. 
 مقداد فرقانی، کارشناس اجرای پروژه های 
اعالم و اطفای حریق و محیط زیست و مسئول 
این پروژه، ضمن اعالم این خبر گفت: احداث 
این سالن به همراه تجهیزات مربوطه از سوی 
مدیریت اجرای پروژه های جنبی و پشتیبانی، 
واحد اجرای پروژه های اعالم و اطفای حریق، 
محیط زیســت و بــه درخواســت تعمیرگاه 
ریخته گری مــداوم به عنوان بهره بــردار و با 
همکاری مهندســی کارخانه در دســتور کار 
قرار گرفــت. برای اجرای این پروژه شــرکت 
بهسازان خاورمیانه به عنوان پیمانکار، شرکت 
فنی و مهندسی فوالد مبارکه به عنوان دستگاه 
نظارت و شرکت فراتحقیق سپاهان به عنوان 
مشــاور طرح  از اردیبهشــت ماه 98 مشغول 
فعالیت شــدند و پیش بینی می شود با توجه 
به شــرایط موجود این پروژه در آذرماه 99به 

بهره برداری برسد.
فرقانی با بیان این که تا پیش از احداث این 
ســالن، عملیات سند بالســت و رنگ آمیزی 
تجهیزات خطوط ریخته گری مداوم ازجمله 
سگمنت ها و قالب های ریخته گری در فضای 
باز انجام می شــد و مشــکالت خاص خود را 
داشــت، گفت: ســالن مذکور در ادامۀ سولۀ 
جدیــد کارگاه تعمیــرات ریخته گــری و در 
فضایی به طول 36 متر )دو دهانه ســوله( در 

حال احداث است.
وی خاطرنشــان کرد: در ادامۀ اجرای این 
پروژه، تجهیزاتی همچون غبارگیر، اگزاست 
فن، جرثقیل پنج تنی، درب های رول آپ، سقف 
متحرک و امتداد ریل مسیر کارکرد جرثقیل به 

این کارگاه افزوده خواهد شد.
مسئول اجرای این پروژه در خاتمه ضمن 
قدردانی از زحمات مدیریت اجرای واحدهای 
پروژه های جنبــی و پشــتیبانی، تعمیرگاه 
ریخته گری، محیط زیست، مهندسی کارخانه 
و نظارت فنی و مهندسی اظهار امیدواری کرد: 
با اجرای این پروژه گام مؤثری در مسیر بهبود 

محیط کار و محیط زیست برداشته شود.
    

شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال 
و بختیاری موفق به دریافت 

گواهینامه ISO9001:2015  شد

شرکت فوالد سفیددشــت چهارمحال و 
بختیــاری موفق به اخذ گواهینامه سیســتم 
مدیریــت کیفیــت براســاس اســتاندارد 

ISO9001:2015  از شرکت SGS شد. 
این شــرکت در جهــت مدیریــت و بهبود 
فرآیندهای خود و  با توجه به شــرایط کرونایی 
و با رعایت کلیه مــوارد مربوط به حفظ و امنیت 
اطالعات در مورخه 20 و 21 اردیبهشــت سال 
جاری از طرف شرکت SGS مورد ممیزی از را 
دور قرار گرفت و توانســت گواهینامه  مربوطه را 
دریافت کند.  ارباب زاده، مدیرعامل شرکت نیز 
ضمن تقدیر و تشــکر از کلیه کارکنان و همت و 
همکاری تمامی واحد ها و مشاوران شرکت فوالد 
مبارکه عنوان نمودند: نگاه سازمان در این حوزه 
نه صرفاً کسب گواهینامه، بلکه اصالح فرآیندها 
و ســاختارها و کمک به بهبود مستمر و رشد و 
تعالی سازمان است  و این گواهینامه ابتدای راه 
برای مدیریت کیفیت شرکت است و همکاری 
تمامی واحدها و پرسنل را در جهت اجرای هرچه 
بهتر فرآیندهای سازمان مهم و حیاتی می نماید.
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اخبار فوالد

حمیدرضاعظیمیــان، مدیرعامل 
فــوالد مبارکه در جلســه تشــریح 
سیاست های فوالد مبارکه در احداث 
خط نورد گرم شماره 2 این شرکت که 
با حضور بخشی از پیمانکاران توانمند 
در این حوزه برگزار  شد، از دو شاخص 
کیفیت و ســرعت به عنوان مهمترین 
مولفه هــای اجــرای این خــط نورد 

منحصربه فرد یاد کرد.
وی گفت: برای کشور ما که در حال 
حاضر بخش قابل توجهی از ورق های 
خاص و با کیفیت مــورد نیاز خطوط 
تولید صنایع مختلف خــود را از محل 
واردات تامین می کند، به بهره برداری 
رسیدن هرچه سریعتر خط نورد گرم 
شماره 2 فوالد مبارکه از اهمیت خاصی 

برخوردار است.
وی با تاکید بر مزیت های اجرای این 
پروژه تصریح کرد: بــا اجرای این خط 
جدید، ظرفیت تولید انواع ورق به ویژه 
ورق های فوالدی خــاص به 8 میلیون 
تن افزایش خواهد یافت و در کنار این 
پروژه، 52 پروژه جنبــی دیگر نیز آغاز 
خواهد شد و حجم عظیمی از فعالیت 
مرتبط، اشتغال و رونق اقتصادی برای 

کشور ایجاد خواهد شد.
مدیرعامل فوالد مبارکه در همین 
خصوص افزود: رویکرد ما در تقســیم 
فعالیت های این ابر پروژه به گونه ای است 
که از تمامی ظرفیت های داخلی به نحو 

مطلوب بهرمند شویم.
وی با تاکید بر این که منابع مالی مورد 
نیاز احداث این خط در نظر گرفته شده 
است، گفت: مصمم هستیم با حمایت 
دولت محتــرم و همــکاری و همدلی 

شرکت های سازنده داخلی و پیمانکاران 
مربوطه این ابر پروژه را در مدت 30 ماه به 

سرانجام برسانیم.
مهندس عظیمیان، عــدم وجود 
هرگونه انحصار در ساخت این خط را از 
مهمترین ویژگی های مراحل ساخت 
آن دانســت و گفت: شرکت های برنده 
مناقصه در بخش های مختلف می توانند 
از ظرفیت های سایر شرکت ها به خوبی 
استفاده کنند. در واقع آن ها می توانند 
کارها را در قالب کنسرسیوم های مجزا 
با کیفیت و سرعت مطلوب انجام دهند. 
در هر حال همانگونه کــه پیش از این 
هم تاکید شــد، رویکرد فوالد مبارکه 
استفاده از تمامی ظرفیت های موجود 

کشور است. 
وی خاطرنشــان کــرد: همانگونه 
که رهبــر معظم انقــالب بارها تاکید 
فرموده اند " نفس دشــمن، دشمنی 
است"، از این رو با توجه به این که فوالد 
مبارکه از سوی دشــمن مورد تحریم 
واقع شده اســت، اگر ما زانوی غم بغل 
بگیریم و منفعل شویم در مسیر مورد 
نظر دشمن حرکت کرده ایم، لذا باید با 
احداث خطوط تولید از این دســت، در 
مسیر ناامیدی دشــمن، اشتغال زایی 
برای جوانان، و رونق اقتصادی کشــور 

گام برداریم.
مهندس عظیمیان با اشاره به این که 
55 درصد تجهیزات مکانیکی و برقی این 
پروژه با استفاده از ظرفیت های داخلی 
ساخته و نصب خواهد شد، خاطرنشان 
کرد: در کنار این پروژه، 52 پروژه جنبی 
دیگر آغاز به کار خواهــد کرد و حجم 
عظیمی از کار، اشتغال و رونق اقتصادی 

برای کشور ایجاد خواهد شد. 
وی با تاکید بر این که منابع مالی مورد 
نیاز احداث این خط در نظر گرفته شده 
است، گفت: بودجه مناسبی برای سال 
اول این پروژه اختصاص یافته است و به 
تناوب و برمبنای اولویت، منابع بعدی 

اختصاص خواهد یافت. 
در ادامــه ایــن جلســه، برخی از 
مدیران عامل و روســای هیئت مدیره 
شــرکت های پیمانکاری جهانپارس و 
MMTE به بیان نقطه نظرات و طرح 

سئواالت خود پرداختند. 
در همین خصوص فــرخ عالی پور، 
مدیر عامل شرکت ایریتک گفت: ورود 
به اجرای چنین پروژه ای جسارت باالیی 
را می طلبید که خوشبختانه مدیر عامل 
فوالد مبارکه با جرأت و همت باالیی به 
آن ورود کرد و بعد از 12 ســال که این 

پروژه معطل بود استارت کار آن را زد. 
وی تصریح کرد: مهم این است که 
شرکت های حاضر در پروژه نورد گرم2 
فوالد مبارکه با همدلی و همت به جای 
رقابت، با هم رفاقت کنند تا این کار بزرگ 
انجام شود. خوشبختانه بستر انجام کار 
برای همه شرکت های توانمند و دلسوز 

فراهم است. 
 مهنــدس حمیدرضــا عظیمیان 
مدیرعامــل فوالدمبارکــه در جمع 
مدعوین این نشســت خاطرنشــان 
کرد: بودجه ارزی و ریالــی این طرح از 
منابع داخلی و به صورت کامل توسط 
فوالدمبارکه تامین خواهد شــد و در 
این خصوص جای نگرانی نیست و این 
موضوع را به بانک مرکــزی نیز اعالم 
کرده ایم. فوالد مبارکه برای این پروژه 

یک سازمان متناســب با هدف اجرای 
30 ماهه آن در درون خود ایجاد کرده 
است که مجزای از فعالیت های تولید و 
فرایندهای معمول خواهد بود. مجری 
طرح نیز خود مدیرعامل شرکت است و 
این تصمیم به جهت اهمیت باال و مورد 

توجه ویژه بودن این پروژه بوده است. 
وی افزود: الزم است به این موضوع 
نیز اشاره کنم که این پروژه مورد حمایت 
ویژه مسئوالن نظام است و رئیس جمهور 
محترم در دستور کتبی به معاون خود 
جناب آقای نهاوندیان خواسته اند که 
کمک ها و مســاعدت هایی که دولت 
به این طرح می تواند داشــته باشــد 
 مشخص شود و وزرای مرتبط از جمله 
وزیر محترم نفت نیز حمایت ویژه خود 
را برای اجرایی شدن  پروژه  نورد گرم 2 

اعالم کرده اند. 
مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: بنده 
 به این موضوع اعتقــاد دارم که اگر نگاه 
برد- برد در فرایند اجرایی شــدن این 
پروژه وجود نداشــته باشد با مشکالت 
مختلفــی از جملــه تاخیــر در زمان 
راه اندازی مواجه خواهیم بود. در بخش 
قیمت ها نیز تدابیری اتخاذ کرده ایم تا 
بخشی از مصالح که مشمول هیجانات 
قیمتــی خواهنــد بــود را خودمان با 
هماهنگی هایی که خواهیم کرد تامین 
کنیم و بــه این ترتیب حاشــیه امن را 
برای شرکت ها بیشتر کنیم. یک کمیته 
راهبری نیز به منظــور مدیریت بهتر 
و یکپارچه کار در چــارت پیش بینی 
شــده اســت . انجمن مدیریت پروژه 
ایران را نیز به عنوان مشــاور این پروژه 
در نظر گرفته ایم تا به این ترتیب اجرای 

این پروژه را در یــک انحصار مدیریتی 
و تصمیــم گیری قــرار ندهیــم و از 

مشورت های الزم بهره مند شویم. 
عظیمیان تصریح کرد: قطعا انتظار 
داریم در این پروژه مثل هر پروژه بزرگ 
دیگری با چالش هایی مواجه باشیم از 
جمله این که مجددا دچار تحریم های 
ثانویه آمریکا شویم و به همین جهت از 
مسئولین سیاسی کشور خواسته ایم 
تا در این صورت اداره فــوالد مبارکه و 
این پروژه نیز بر اســاس قوانین ثانویه و 
مسئولیت پذیری ثانویه صورت بگیرد؛ 
چرا کــه در صورت مواجهــه مجدد با 
تحریم های ثانویه و اعــالم این ادعا که 
فوالدمبارکه به عنوان یک شرکت حامی 
تروریست اســت، فرایند اجرای کار با 
دردسرهای زیادی مواجه خواهد شد. 
ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست 
که چند ماه پیش بنده به اتفاق تعدادی از 
مدیران شرکت های خصوصی مشرف به 
دیدار مقام معظم رهبری شدیم و ایشان 
خطاب به حاضرین فرمودند که تحریم ها 
در آینده نزدیک از بین نخواهند رفت و 
چاره ای جز پیشبرد کارها با اتخاذ تدابیر 
الزم وجود ندارد. بنده امیدوار هستم  به 

کوری چشم آمریکای جهانخوار در پایان 
تابستان جشــنی را به مناسبت نهایی 
شدن قراردادها برگزار نمائیم و به این 
ترتیب یک گام بلند در راستای اجرایی 

شدن پروژه نورد گرم 2 برداشته شود.
ســعد شــمس الدین از شــرکت 
MMTE نیز در این نشســت گفت: 
جای خوشــحالی دارد که چنین مگا 
پروژه ای در حال اجرایی شــدن است. 
شــرکت MMTE در پــروژه تولید 
ورق های عریض تجربیات مناســبی 
دارد که قابلیت استفاده در پروژه نورد 
گرم 2 را خواهد داشــت و پیشــنهاد 
می شــود توانایی ها و تکنولوژی بومی 
شده شرکت ها مورد شناســایی قرار 

گرفته و در این پروژه استفاده شود. 
در ادامه نــادر عطائی، رئیس هیات 
مدیره شــرکت جهانپارس گفت: در 
کشــور ما پیمانکاران زیادی هستند 
که با وجود توانایی هایی و نیز شــرایط 
اقتصادی کشــور امکان مشارکت در 
پروژه نورد گرم 2 را دارند و طبیعی است 
که مشارکت و بکارگیری همه آن ها نیز 
در پروژه بزرگ نورد گرم 2 وجود نخواهد 
داشت. لذا پیشنهاد می شود  شرکت ها 
در قالب کنسرسیوم با یکدیگر رقابت 
نمایند. با توجه به شــرایط اقتصادی و 
تورم روزانه ای که بعضا در اقالم مختلف 
شاهد آن هستیم بهتر است به منظور 
عدم مواجهه شرکت ها با کمبود بودجه 
راهکار مناسبی اندیشیده شود تا زمان 

انجام پروژه نیز با تاخیر همراه نگردد.

عظیمیان تصریح کرد:

کیفیت و سرعت؛ شاخص های مهم اجرای پروژه نورد گرم شماره ۲ فوالدمبارکه

خبر

مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط  زیست فوالد 
مبارکه گـــفت: با مشارکت کامل و حداکثری کارکنان 
شرکت فوالد مبارکه در طرح عظیم غربالگری و بیماریابی 
ویروس کرونا، خوشبختانه این شــرکت توانست در این 
شرایط سخت نیز در تولید اقتصادی و ارزش آفرینی برای 

ذی نفعان مؤثر واقع شود.
 حسین مدرســی فر با بیان این که بیماری کرونا یک 
بیماری عفونی اســت گفت: با توجه به میزان ســرایت و 
سرعت شــیوع این بیماری و ناشــناخته بودن رفتار آن، 
مبارزه با آن اهمیت بســیار زیادی دارد. به همین منظور 
شرکت فوالد مبارکه  از  بدو    ورود این ویروس به کشور، با 
تشکیل کمیته بحران کوشید با انجام اقدامات پیشگیرانه، 
از شــیوع بیماری در میان کارکنان جلوگیری، و شرایط 
الزم را برای تداوم تولید با اولویت حفظ سالمتی کارکنان 

مهیا کند.
وی خاطرنشــان کرد: هرچند در زمینۀ شیوۀ مقابله با 
شیوع ویروس کرونا در بین کارکنان صنایع کشور، با توجه 
به اینکه این بیماری چندان شناخته شده نیست، تجارب 
کافی وجود ندارد؛ با این حال وزارت بهداشــت و درمان 
پروتکل ها و دســتورالعمل های مهم و مفیدی ارائه داده 
که تمامی آن ها مدنظر شرکت فوالد و کمیته بحران قرار 

گرفته و اجرا شده است.

مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست فوالد 
مبارکه از غربالگری و بیماریابــی کارکنان به عنوان یکی 
از موارد اجراشــده در فوالد مبارکه نام برد و گفت: هنگام 
حضور کارکنــان در محــل کار، در یک مقطــع زمانی، 
معموال تراکم  جمعیتی ایجاد می شــود و این امر شرایط 
شیوع بیماری را تشــدید می کند؛ بنابراین باید با توجه و 
دقت ویژه ای مــوارد الزم را پیگیری می کردیم. به همین 
منظور غربالگــری و بیماریابی کارکنــان و پیمانکاران 

طبق پروتکل های وزارت بهداشــت و درمان، 
برنامه ریزی و در دو بخــش خود اظهاری 

و نمونه گیــری خــون و آزمایش هــای 
پاراکلینیکی در دســتور کار قرار گرفت 

و اجرا شد.
وی در تشــریح چگونگی اجرای این 

برنامه ها اظهــار کــرد: در مرحلۀ اول که 
در ابتدای ســال 1399 برنامه ریزی شد، 

با اســتفاده از دســتورالعمل های مربوطه 
و بهره گیــری از زیرســاخت های شــرکت، 

پرسشــنامۀ خود اظهــاری کارکنان 
تدویــن و روی پرتال کارکنان 

ر گرفــت و بــا  قــرا
اطالع رسانی به موقع، 

تاکنون ســه بار این غربالگــری انجام شــده و نتایج آن 
بــرای بیماریابی،جلوگیــری از حضور در محــل کار و 
گذراندن دورۀ قرنطینه و نقاهت اســتفاده شــده است. 
در این زمینه، پــس از اجرای خوداظهــاری، با توجه به 
عالئم بالینی ثبت شدۀ کارکنان، واحد طب کار و درمان 
با تیم متخصص پزشــکی خــود با تماس تلفنــی با فرد 
مشکوک، شــرح حال ثانویه وی را ثبت و اقدامات الزم را 
برای حضور یــا غیبت وی در محــل کار انجام می دهند. 
بدون شک مشــارکت حداکثری و کامل کارکنان 
شــرکت و پیمانکاران در این طرح عظیم که 
می توان گفت بزرگ ترین طرح غربالگری و 
 بیماریابی در صنعت کشور به شمار می آید 

قابل تقدیر است.
 مدرسی فر در خصوص اجرای مراحل 
بعدی این اقدامات گفت: در مرحلۀ بعدی 
و در راســتای اجرای پروتکل های مصوب 
وزارت بهداشــت، برای چگونگی بازگشت 
به کار کارکنان بعد از تعطیالت برنامه ریزی 
شــد و تســت های پایش و غربالگری 
اولیه از طریــق آزمایش های 
پاراکلینیکــی خــون 
انجــام گرفــت تا 

 Elisa و PCR وضعیت کارکنان مشکوک جهت تست
مشــخص گردد و از ورود بیماران به محل کار جلوگیری 

شود.
در این برنامه که با دســتور مدیریت عالی ســازمان 
و با همــکاری واحدهای بهداشــت حرفــه ای ایمنی و 
محیط زیســت، امور اداری، حراســت و مدیریت نواحی 
تولیدی و خدمات فنی و پشــتیبانی انجام شد، کارکنان 
سازمان به دو گروه روز کار و شیفت تقسیم بندی شدند و 

آزمایش ها انجام شد.
وی با تأکید بر این که این پروتکل ها برای پیمانکاران نیز 
اجرا شده ادامه داد: این غربالگری هم برای کارکنان امانی و 
هم پیمانکاران فوالد و در مجموع برای حدود 24 هزار نفر 
انجام شده است. در این زمینه پس از خون گیری از افراد، 
نتایج آزمایش ها پس از 24 ساعت مشخص و برای انجام 
غربالگری های ثانویه در اختیار واحــد طب کار و درمان 
قرار می گیرد. امیدواریم این فعالیت ها به ایمنی کارکنان 
در مقابل ویروس کرونا، تداوم تولید و رســیدن به هدف 
سال 1399 که مقام معظم رهبری آن را »جهش تولید« 

نام گذاری کرده اند، بینجامد.
مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست فوالد 
مبارکه در بخش پایانی ســخنان خود گفــت: از تالش 
مدیــران، کارکنان و تمامــی افرادی کــه در غربالگری 
مشــارکت کردند و همچنین از ســعۀ  صدر و مشارکت 
همه جانبۀ کارکنان شــرکت برای حفظ سالمت خود و 

دیگران تشکر و قدردانی می کنم.

تداوم تولید در فوالد مبارکه با مشارکت حداکثری کارکنان در طرح غربالگری

با اجرای این خط جدید، 
ظرفیت تولید انواع ورق 
به ویژه ورق های فوالدی 

خاص به ۸ میلیون تن 
افزایش خواهد یافت و در 
کنار این پروژه، 52 پروژه 

جنبی دیگر نیز آغاز خواهد 
شد و حجم عظیمی از 

فعالیت مرتبط، اشتغال و 
رونق اقتصادی برای کشور 

ایجاد خواهد شد
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