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با اجرای 26 فالی تاندیش انجام شد؛ 
ریخته گری ۲۰۲ ذوب متوالی 

در ماشین شماره ۴

کارکنان توانمند و پرتالش ناحیه فوالدسازی و 
ریخته گری مداوم فوالد مبارکه توانستند با اجرای 
۲۶ عملیات فالی تاندیش بــه رکورد ریخته گری 
۲۰۲ ذوب متوالی در ماشین شمارۀ ۴ دست یابند. در 
ادامه مطلب و در پی کسب این رکورد، نظر برخی از 
مسئوالن و کارشناسان و کارکنان ناحیه فوالدسازی 
و ریخته گری مداوم را در این زمینه جویا شــدیم. 

ماحصل این گفت وگوها را در ادامه می خوانید.
قاسم خوشدل پور، رئیس تولید ریخته گری 

مداوم فوالد مبارکه
 هرروز که می گذرد شــور و اشــتیاق بیشتری 
در کارکنان و پیمانکاران شرکت برای دست یابی 
به رکوردهای جدید مشــاهده می کنیــم. در این 
زمینه، آماده به کاری تجهیزات و مراقبت در طول 
دســت یابی به رکورد، برنامه ریــزی و حمایت و 
پشتیبانی واحدهای مختلف و همچنین حمایت 
مدیریت از اجرای برنامه های تولید نقش اساســی 
دارد. ماشــین شــمارۀ ۴ پس از اجرای تعمیرات 
برنامه ریزی شده، در ۹ روز پیاپی   )۲۱۲ساعت( ۲۷۰ 
ذوب را در ۲ سکوئنس ۶۸ و ۲۰۲ ذوبی ریخته گری 
کرد و تنها ۳ ساعت برای آماده سازی مجدد منتظر 
ذوب بود. شاکرم که توانستیم این رکورد را کسب 
کنیم و از همکاری و تالش یکایک کارکنان ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم، اعم از واحدهای 
داخلی و پیمانکاران ناحیه و واحدهای پشتیبانی، 

تشکر و قدردانی می کنم.
کامران مرادی رئیس تعمیرات ریخته گری

با پشــتکار و عزم و اراده جمعی کارکنان واحد 
ریخته گری مداوم و با انجام تعداد زیادی عملیات 
فالی تاندیش که نیازمند تجربه بسیار کارکنان و 
آماده به کاری مناسب تجهیزات است، این رکورد 

به بار نشست.
 بیرانوند، رئیس واحد تعمیرگاه 

ریخته گری مداوم
تکرار رکورد ریخته گری مداوم در کمتر از یک 
ماه نشان دهنده عزم و همدلی و کارِ گروهی بسیـار 
مناسب در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
است و از ســطح عملکرد این ناحیه و ریخته گری 

مداوم حکایت دارد.
 مجتبی افشاری، رئیس واحد 

جنبی ریخته گری
در سال رونق تولید برگ زرین دیگری به دیوان 
افتخارات ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم 
افزوده شد. این افتخارآفرینی نتیجه همدلی و همت 
مضاعف مجموعه مدیریت و رؤسا و کلیۀ همکاران 

ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم است. 
    

کمک باشگاه فوالدمبارکه 
سپاهان به والیبال اصفهان

باشــگاه فرهنگی ورزشــی فوالد مبارکه 
ســپاهان می تواند کمک شــایانی به والیبال 
استان اصفهان کند. مقرر است لیگ برتر والیبال 
کشــور با حضور تیم فوالدمبارکه ســپاهان از 
هشتم آبان ماه ۹۸ اســتارت بخورد و به علت 
اینکه تاکنون مراســم قرعه کشــی این فصل 
انجام نشده، مشخص نیست که طالیی پوشان 
اصفهانی در هفته نخست مقابل چه تیمی صف 
آرایی خواهــد کرد. رقابت هــای فصل جاری 
لیگ برتر والیبال بــرای اصفهانی های والیبال 
دوست روزهای خوبی را در پیش دارد، اسفند 
سال گذشته تیم فوالد مبارکه سپاهان توانست 
به لیگ برتر والیبال کشور صعود کند و در فصل 
جاری به عنوان تنها نماینــده اصفهان در این 
رقابت ها حضــوری پرقدرت خواهد داشــت. 
مسئوالن باشــگاه فوالد مبارکه سپاهان برای 
حضور پرقدرت در لیگ برتر کشــور، رحمان 
محمدی راد سرمربی پیشین شهرداری وارمین 
که این تیم را قهرمان ایران و آسیا کرد،  جذب 
کرد تا بتوانــد به عنوان درخشــانی را در لیگ 

امسال کسب کند.

اخبار فوالد

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با اشاره به 
نقشه راه حساب شده این شرکت گفت: فوالد 
مبارکه طی ۵ ســال آینده به صــادر کننده 

تکنولوژی صنعت فوالد مبدل خواهد شد. 
به گزارش ایلنــا، حمیدرضا عظیمیان در 
ششمین کنفرانس بین المللی استیل پرایس 
گفت: امروز در این کنفرانس خرســندم که 
اعالم کنم فوالد مبارکه پس از ۳۰ سال از عمر 
پرخیر و برکت خود، طی پنج سال آینده، فقط 
تولید کننده فوالد و ورق های فوالدی نخواهد 
بود و به شرکتی با قابلیت صاحب تکنولوژی 
صنعت فوالد در کنار سایر شرکت های مطرح 
دنیا قــرار خواهد گرفت و به کشــور در این 
زمینه نیز خدمات ارزنده ای ارایه خواهد کرد.

وی اظهار کرد: این جلسه تخصصی صنعت 
فوالد است اما الزم می دانم گریزی به مسائل 
سیاسی کشور در حوزه بین الملل بزنم، دولت 
جدید با رویکرد جــدی و محکمی در مقابل 

فشارهای اقتصادی کشور وارد صحنه شد.
وی با اشــاره به قرار گرفتن شرکت فوالد 
مبارکه در لیست تحریم ها گفت: در مهرماه 
سال ۹۷ طی اطالعیه ای شرکت فوالد مبارکه 
در لیســت تحریم قرار گرفت و این امر این 
شرکت و طرف های تجاری را تا حدودی برای 

مدت دو تا سه ماه با شوک روبرو کرد.
وی ادامــه داد: فشــارهای اقتصــادی و 
تحریم ها باعث شــده ســایر صنایع کشور 
مانند خوروسازها نیز با مشکل روبرو شوند و 
کشورهای صاحب قدرت نیز منتظر هستند 

تا صنایع ما متوقف شود.
عظیمیان با بیــان اینکه توقــع دولت و 
مسئوالن از شــرکت توانمند فوالد مبارکه 
تسلیم شدن نیســت، گفت: پس از تحریم 

فوالد مبارکه، ما به خــود آمده و راهکارهای 
جدید را مورد بررسی قرار دادیم و توانستیم 
با فروش داخلی خوب و سودآوری، صادرات 
را جبران کنیم به طوری که در شــش ماهه 
سال ۹۸ به اندازه کل سال ۹۷ فروش داخلی 

داشته ایم.
مدیرعامل فوالد مبارکه با ابراز امیدواری 
از پیشرفت روزافزون این شــرکت گفت: از 
دســتاوردهای موفق این شرکت می توان به 
دســتیابی به محصوالت استراتژیک جدید، 
سودآوری، تامین منابع شرکت و در دستور 

کار قرار گرفتن پروژه نورد گرم ۲ اشاره کرد.
وی با اشاره به نقشــه راه حساب شده این 
شرکت گفت: ظرف پنج سال آینده شرکت 
فوالد مبارکه به عنوان تکنولوژ در کنار سایر 

فوالدسازان بزرگ دنیا مطرح خواهد شد.
عظیمیان با بیان اینکه دشــمن، اقتصاد 
ایران یعنی بورس کشــور را هدف قرار داده 
اســت، گفت:  بیش از ۱۱ میلیون سهامدار 
در بورس وجــود دارد و دشــمن در تالش 
اســت ارکان اصلــی بورس یعنی شــرکت 
فوالد مبارکــه و پتروشــیمی را مورد هدف 
قرار دهد. ما فرزندان نیرومند ایران باید این 

سنگ اندازی ها را خنثی کنیم.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه معتقد 
است که مدیران صنعت باید امید و نشاط را 
به کشــور پمپاژ کنند تا از این پیچ خطرناک 

عبور کنیم.
عظیمیان با اشــاره به شعار فوالد مبارکه 
)از ســنگ تا رنگ( گفت: امروزه فوالدهای 
بزرگ مانند فوالد مبارکه با چالش جدی عدم 
تامین مواد اولیه  )کنسانتره و گندله( مواجه 
هستند. مدیران گذشته با خرید بلوک عمده 

شرکت توسعه معادن تصمیم گرفته بودند تا 
تامین مواد اولیه را تضمین کنند، اما امسال 
این تدبیر کارساز نیست و شرکت های معدنی 

با دو رویکرد دیگر راه خود را ادامه می دهند.
وی افزود: شرکت های معدنی یا فوالدساز 
شده یا برای ارزآوری بیشتر راه صادرات را در 

پیش گرفته اند.
مدیرعامل فــوالد مبارکه بــا بیان اینکه 
از تغییــر رویکردهای شــرکت های معدنی 
در تامین پایــدار مواد اولیه ناامید هســتیم 
افزود: این شرکت ها راه را اشــتباه می روند 
و سیاســت گذاری های ســال گذشته برای 
تکمیل زنجیره فوالد را به خاطر ســودآوری 

به هم زده اند.
وی تصریح کرد: در شــش ماهه گذشته 
طی جلسات مختلف با فوالدسازان و وزارت 
صمت درخواست شد این رویکرد تغییر کند، 
اما این رویکرد تغییرپذیر نیست و همچنان 
معدنی ها و فوالدســازی به سودآوری خود 

پافشاری می کنند.
ایمیدرو ارز الزم برای واردات تجهیزات 

پیشرفته را تامین خواهد کرد
غریب پور رئیس هیات عامل ایمیدرو در 
این کنفرانس گفت: صنعت فوالد یک صنعت 
شاداب بوده و ۲۵۴ شــرکت دانش  بنیان در 

بخش معدن و صنایع معدنی فعال هستند.
وی با اشاره به اهمیت و نقش صنعت فوالد 
در رشد اقتصادی کشور گفت: در این حوزه 
به ویــژه در فوالد مبارکه به دســتاوردهای 
خوبی دست یافته ایم . این شرکت با استفاده 
از ظرفیت های شــرکت های دانش بنیان و 
انجمن های علمی و دانشگاهی کشور توانسته 
است به تولید محصوالت با ارزشی در صنایع 

نفت و گاز دست یابد که بسیار حائز اهمیت 
و با ارزش است.

وی با بیان اینکه بخش معــدن و صنایع 
معدنی اخیرا در کنار خودروسازان قرار گرفته 
است، افزود: یک میلیون تن مصرف ظرفیت 
در صنعت خودروسازی بوده که بسیار قابل 

توجه است.
رئیس هیات عامل ایمیدرو معتقد است: 
تحریک تقاضا و استفاده از نوآوری از نیازهای 

صنعت فوالد کشور است.
غریب پور اظهار کرد: ارقــام ما در بخش 
اکتشــاف بســیار خوشــحال کننده است. 
اکتشــاف جدید ما نتایج درخشانی داشته و 
۴۰۰ هزار کیلومتر مربع پهنه اکنون در حال 

اکتشاف است.
وی افــزود: ظرفیــت ســازمان فضایی، 
انرژی اتمی و ســازمان زمین شناســی در 
کنار ایمیدرو و تهیه و تولید و کنسرســیوم 

اکتشــاف قرار گرفت. وی با بیــان اینکه در 
زمینه اســتخراج در معادن بزرگ به دنبال 
خلــق ارزش هســتیم، گفــت: در زمینــه 
فــرآوری نیز شــرکت فوالد مبارکــه برای 
 تولید لوله های انتقال ســطح نفت در حال

 فعالیت است.
غریب پــور ادامه داد: فــوالد مبارکه هم 
اکنون با بیش از ۸ شرکت استارتاپ و دانش 
بنیان همکاری دارد و در این حوزه توانســته 
است برای کشــور ایجاد ارزش افزود و خلق 

ارزش نماید.
وی ضمــن قدردانــی از مدیــر عامل و 
کارکنان فوالد مبارکه تصریح کرد: در نتیجه 
این اقدامات و این که فوالد مبارکه سودآوری 
را به سود دهی ترجیح داده است ما شاهد آن 
هستیم که سرمایه فوالد مبارکه به زودی از 
۱۳ هزارمیلیارد تومان بــه ۲۰ هزار میلیارد 

افزایش خواهد یافت که قابل تقدیر است.

عظیمیان: 

فوالد مبارکه در پنج سال آینده به صادرکننده تکنولوژی تبدیل خواهد شد

خبر
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مدیرعامل فوالد مبارکه با اشاره 
به این کــه مقولــه ارزیابی فرصت 
مناســبی برای شناسایی فرصت ها 
و تهدیدات اســت اظهــار کرد: در 
حال حاضــر فوالد مبارکــه از بلوغ 
مطلوبی برخوردار است، به گونه ای 
که هم اکنون از یک بنگاه اقتصادی 
صنعتی و ســودآوِر صــرف خارج و 
در جایگاه ملــی به بلــوغ باالتری 
نائل شده و مســئولیت های زیادی 
در عرصه هــای اجتماعی و محیط 

 زیست بر عهده دارد.
حمیدرضا عظیمیان، در جلسه 
ارزیابی شــانزدهمین دوره جایزه 
ملــی کیفیت ایران که در شــرکت 
فــوالد مبارکه برگزار شــد، ضمن 
مقایســه شــرکت فوالد مبارکه با 
شرکت های معتبر بین المللی، عنوان 
کــرد: هم اکنــون بنگاه های بزرگ 
اقتصادی مسئولیت های اجتماعی 
زیادی بر عهده دارند؛ به عنوان نمونه، 

شرکت مایکروسافت هزینه کودکان 
سرطانی را تأمین می کند. مشتریان 
این شــرکت انتظار تولید نرم افزار و 
محصوالتی را دارند که این مسئولیت 
را جامه عمــل بپوشــاند و معموال 
این گونه خدمــات خیریه، رضایت 
مخاطبــان و مشــتریان را به نحو 

چشم گیری به همراه دارد.
وی در ادامه افــزود: بنگاه فوالد 
مبارکه ذی نفعــان متنوعی دارد و 
تمام توجه خــود را بر آن ها متمرکز 
کرده است. تمام تالش ما این است 
کــه ســرمایه ذی نفعــان را حفظ 
کنیم و سود ناشــی از خدمات را در 
زمان مقرر به آن ها برســانیم. یکی 
از ذی نفعــان این شــرکت، دولت 
است. ما توقعات دولت را نیز تأمین 
می کنیــم و از نگاه به این ســطح 
فراتــر رفته ایم، به گونــه ای که در 
رفع مشــکل آب اســتان، در حوزه 
محیط زیست و در موضوع ورزشگاه 

نقش جهان که جوانان بسیار زیادی 
از خدمات آن منتفع می شــوند نیز 

همکاری می کنیم.
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه 
خاطرنشان کرد: این ها نشانگر این 
نکته است که فوالد مبارکه بنگاهی 
معرفی می شود که از افزایش تولید و 
سوددهی فراتر رفته و به بلوغ فکری 
و چابکی رسیده و این افتخاری برای 

کشور است.
وی در ادامــه بر اهمیــت پویا و 
چابک بودن ســازمان های متعالی 
تأکیــد کرد و گفت: فــوالد مبارکه 
در حال حاضر، جزو ســازمان های 
پیشرو و چابک اســت و حفظ این 
مزیت نیز کاری دشوار است، چون 
معمــوال آفت ســازمان های بزرگ 
این اســت که به دلیل تنــه و عقبه 
حجیمی که دارنــد، چابکی خود را 
از دســت می دهند. پس باید تالش 
کنیم که در حــوزۀ تصمیم گیری، 

تصمیم ســازی و اجــرا بتوانیــم 
ســازمان چابکی بمانیم. عظیمیان 
بر ضرورت فعالیت شــبانه روزی در 
فــوالد مبارکه تأکید کــرد و گفت: 
همۀ ما ســازمان های چابکی را در 
دنیا دیده ایم که ۲۴ ساعت فعالیت 
می کننــد. ما نیــز بایــد در فوالد 
مبارکه به طور شبانه روزی فعالیت 
کنیم تا به عنــوان الگویی از فعالیت 
شبانه روزی در ایران شناخته شویم.

وی مسئلۀ نوآوری در شرکت را 
امری مهم برای پیشبرد فعالیت ها 
برشــمرد و گفت: باید به این مسئله 
توجه ویژه شــود کــه یادگیری و 
آموزش موضوع مهمی در سازمان 
اســت و ما باید این موضــوع را در 

سازمان تقویت کنیم.
مدیرعامــل فــوالد مبارکه در 
ادامه، بــر توجه به تعالــی با نظر به 
تنوع ذی نفعان تأکید و خاطرنشان 
کرد: در این زمینــه نیز باید اهتمام 

بیشــتری ورزیده شــود و توجه به 
ذی نفعــان متوازن و مداوم باشــد. 
توصیه ای که من همواره به همکاران 
داشته ام این است که ما باید در ارائۀ 
دستاوردهایمان به صورت حرفه ای 
عمل کنیم و توجه به این مسئله به 
تعالی فرهنگ بنگاه داری در کشور 

نیز کمک می کند.
وی هماهنگ سازی تصمیمات 
در همۀ بخش های فــوالد مبارکه، 
از باالترین تــا پایین ترین ردۀ آن  را 
مسئله ای مهم ارزیابی کرد و گفت: 
ما نیاز به سازمان دهی آبشاری داریم 
که انتقال تصمیمات و هماهنگی ها 
تا پایین ترین رده خودش را نشــان 
بدهد. این امر، انســجام در سازمان 
را تقویــت می کنــد، به گونه ای که 
مسائل به طور صحیح و دقیق به همۀ 

الیه های سازمان منتقل شود.
وی بســیج را نمــاد موفــق 
ســازمان دهی سیســتماتیک در 
کشــور دانســت و افزود: انسجام و 
ســازمان دهی قوی در بسیج به نحو 
مطلوبی وجود دارد، به گونه ای که اگر 
در شورای مرکزی یا سلسله مراتب 
فرماندهــی هر تصمیمــی گرفته 
شــود در دورافتاده ترین منطقه و 
پایگاه هم همان حرف فرمانده کل 
را می زنند و این خیلی باارزش است 
که همۀ رده ها خیلی سریع و کامل 
توجیه می شــوند و این هم افزایی و 
ســازمان دهی باعث تکامل شرکت 

فوالد مبارکه می شود.
ســید مهــدی نقــوی معاون 
تکنولوژی فوالد مبارکه نیز در این 
جلسه ضمن اشاره به موفقیت های 
فوالد مبارکه نتایج متوازن در همه 
حوزه های مرتبط با ذی نفعان، نتایج 
افتخارآمیز به دست آمده را حاصل 
تدوین اســتراتژی ها و برنامه های 
مناســب و مشــارکت کارکنان در 
اجرای پروژه های بهبــود مختلف 

برشمرد.
در ادامه جلسه اختتامیه، دکتر 

ذاکرزاده سر ارزیاب این ارزیابی به 
ارائه گزارش خود از فرایند ارزیابی 

صورت گرفته پرداخت.
شــرکت فوالد مبارکه در دوره 
قبل با بیشــترین امتیــاز موفق به 
کســب تندیــس بلوریــن بــرای 
محصول قلع اندود گردیــد. نتایج 
نهایی شانزدهمین دوره جایزه ملی 
کیفیت ایران در تاریخ هجدهم آبان 
ماه اعالم خواهد شد و انتظار می رود 
فوالد مبارکه نتایــج قابل قبولی در 

این ارزیابی کسب کند.
جایزه ارزیابی هرســاله زیر نظر 
سازمان ملی اســتاندارد و انجمن 
ملــی کیفیــت ایــران و در قالب 
»محصول محور« برگزار شده است.

فوالد مبارکه برای دومین سال 
پیاپی با محصول »قلع اندود« خود 
مورد ارزیابی قــرار گرفت. مقدمات 
فرآیند ارزیابی از فروردین ماه سال 
جاری با تشکیل کارگروه های تدوین 
اظهارنامــه در حوزه هــای رهبری 
و اســتراتژی، تولید و پشــتیبانی 
کارکنــان، مالی، تأمیــن، فروش و 
بازاریابی، جامعه و مســئولیت های 
اجتماعــی، تکنولــوژی و IT و با 
مشــارکت بیــش از ۱۲۰ نفــر از 

کارکنان آغاز شد.
 پس از اتمام فرایند خودارزیابی 
و شناسایی ۸۵ پروژۀ بهبود فرایند، 
بازدید از خطوط تولید با حضور پنج 
نفر از ارزیابــان انجمن ملی کیفیت 

ایران صورت گرفت.

مدیرعامل فوالد مبارکه؛

فوالد مبارکه سازمانی موفق در نوآوری و چابکی است
همۀ ما سازمان های چابکی 

را در دنیا دیده ایم که 2۴ 
ساعت فعالیت می کنند. 

ما نیز باید در فوالد مبارکه 
به طور شبانه روزی فعالیت 

کنیم تا به عنوان الگویی 
از فعالیت شبانه روزی در 

ایران شناخته شویم


