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 پیام تبریک مدیرعامل 
 فوالد هرمزگان برای کسب 
رکورد ماهانه تولید تختال

مدیر عامل شرکت فوالد هرمزگان کسب رکورد 
ماهیانه و روزانه تولید را به همکاران خود تبریک و 
آن را سبب غرور و سربلندی برای کارکنان دانست 
فرزاد ارزانی اظهار امیدواری کرد: فوالد هرمزگان 
همچنان در مسیر تعالی و بهبود مستمر گام بردارد.

پیام مدیرعامل فوالد هرمزگان به کارکنان این 
شرکت بدین شرح است: با سالم خدمت همکاران 
محترم   در آغاز هفته بسیج که یاداور شجاعت، ایثار 
و مقاومت ملت بزرگ ایران است و با یاری خداوند 
متعال و عزم راســخ فوالد مردان فوالد هرمزگان، 
برای دومین بار در ســال جهش تولید رکوردهای 
های تولید را جابجا نموده و موفق شدند رکورد تولید 
روزانه خود را به میــزان ۶۳۱۱  تن در ۲۷ آبان ماه و 
رکورد ماهیانه تولید را به میزان ۱۳۸۲۲۶ تن افزایش 
دهند که سبب غرور و سربلندی برای کلیه همکاران 
است . اینجانب این موفقیت بزرگ را به کلیه کارکنان 
عزیز و دیگر  ذینفعان شرکت تبریک عرض نموده و 
امیدوارم با همت و تالش هر چه بیشتر، همچنان در 

مسیر تعالی و بهبود مستمر گام برداریم.
    

بهره برداری از پروژه ایستگاه پمپاژ 
و خط انتقال پساب زرین شهر

به منظور صرفه جویی در مصرف آب و استفادۀ 
مجدد از پساب های شهری و همچنین پیشگیری 
از ســرریز پســاب های شــهری که آلودگی های 
زیســت محیطی و رودخانۀ زاینــده رود را در پی 
داشت، پروژۀ احداث شــبکۀ جمع آوری و انتقال 
پساب شهرستان زرین شهر پس از اتمام عملیات 
احداث و آماده سازی، مورد بهره برداری قرار گرفت.

علیرضا استکی، مدیر اجرای پروژه های انرژی و 
سیاالت، ضمن اعالم این خبر تأکید کرد: با توجه به 
مشکالت خشکسالی و کم آبی رودخانۀ زاینده رود و 
همچنین در راستای تعهد به مسئولیت های اجتماعی 
شــرکت فوالد مبارکه، انجام مطالعــات مربوط به 
تعیین منابع پایدار آب و برطرف کردن مشــکالت 
آب شرکت به لحاظ کّمی و کیفی در دستور کار ناحیۀ 
انرژی و ســیاالت و این واحد قرار گرفت. به همین 
منظور قراردادی میان فوالد مبارکه و شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان با موضوع خرید پساب های 
شهرستان های مبارکه و لنجان منعقد گردید و طبق 
آن،  در طی حدود ســی ســال حدود 500 میلیون 
مترمکعب پساب به فوالد مبارکه تحویل می  گردد. 
این اقدام عالوه بر تأمین بخشی از آب موردنیاز فوالد 
مبارکه، کمک شــایانی به رفع آلودگی های محیط 
زیســتی شــهرهای اطراف خواهد کرد. وی ضمن 
اشاره به اینکه این پساب ها پس از جمع آوری، در چهار 
تصفیه خانۀ شهرهای زرین شهر، مبارکه، صفائیه و 
ورنامخواست تصفیۀ اولیه شده و سپس به تصفیه خانۀ 
آب فوالد مبارکه )PU۱۳( انتقال داده می شــوند، 
ادامه داد: انتقال پســاب های شــهرهای مبارکه، 
صفائیه و ورنامخواست از سال 9۷ شروع شد و در حال 
حاضر نیز احداث ایستگاه پمپاژ و خط انتقال پساب 
زرین شهر به پایان رسیده و انتقال پساب های این شهر 
به فوالد مبارکه نیز میسر شده است. وی اذعان کرد: 
جمع آوری، تصفیه و بازچرخانی پساب های شهری 
و اســتفاده از آن ها در چرخۀ صنعت، کمک شایانی 
به بهینه سازی محیط زیست و تأمین آب موردنیاز 
شرکت فوالد مبارکه و درنهایت کاهش برداشت آب 
خام از رودخانه خواهد کرد. همچنین وی در خصوص 
مشخصات فنی این پمپاژخانه گفت: این پروژه در 
مساحتی حدود ۱500 مترمربع و با هزینه ای بالغ بر 
۲50 میلیارد ریال احداث گردیده است.  در ساخت 
این ایستگاه پمپاژ از حداکثر توان شرکت های داخلی 
به عنوان سازندگان تجهیزات از جمله پمپ، کابل، 
تابلو برق، جرثقیل و ... اســتفاده شده است. استکی 
در خاتمه خاطرنشان کرد: این پروژه در حال حاضر 
تمامی مراحل پیش راه اندازی و تست های مربوط 
به خط را طی کرده و در حــال بهره برداری و انتقال 
پساب های این شهر به فوالد مبارکه است؛ ضمن اینکه 
با راه اندازی این پروژه امکان ارسال کامل پساب های 
شهرستان های مبارکه و لنجان نیز  میسر شده است.

اخبار فوالد

در تقویم فوالد مبارکه یکم آذرماه سالروز 
کســب جایگاه یازدهم توسط شرکت فوالد 
مبارکه در بین شرکت های دانشی برتر آسیا 
در ســال ۱۳9۶ اســت. به همین مناسبت 
محمد ناظمی هرندی مدیر تضمین کیفیت 
و تعالی ســازمانی فوالد مبارکه اظهار کرد: 
در فضــای پرتالطم کســب وکار امروزی، 
سازمان ها همواره در پی کسب مزیت رقابتی 
و ارتقای قابلیت های خود در مقایسه با سایر 
رقبایشان هســتند. دانش به عنوان سرمایۀ 
ارزشــمندی که می تواند منبعی برای خلق 

ارزش باشد، امروزه بیش از پیش موردتوجه 
قرار گرفته و از عوامــل اصلی پیش برندۀ هر 
ســازمان در فضای رقابتی به شمار می آید، 
تا آنجا که از آن به عنــوان یکی از مهم ترین 

دارایی های نامشهود سازمان یاد می شود.
ناظمی در ادامه ضمن اشاره به ابداع مفهوم 
مدیریت دانش در سال های اخیر خاطرنشان 
کرد: تعاریف گوناگونی توسط افراد مختلف 
برای مفهوم مدیریت دانش ارائه شده است 
که یکی از معروف ترین آن هــا به فرایندی 
اشــاره دارد که شناسایی، کســب، ایجاد و 

نگهداری و به کارگیــری دانش را برای افراد 
سازمان در زمان مناسب فراهم می کند.

مدیر تضمین کیفیت و تعالی ســازمانی 
شــرکت فوالد مبارکه در ادامه گفت: فوالد 
مبارکه پــس از عبــور از دوران ســاخت و 
بهره برداری و ورود به دوران رشد و توسعه، 
نگاه دانش محور در ســازمان را دنبال کرده 
اســت. در واقع دانش و تجربۀ کسب شــده 
در آن دوران موتــور محرک اصلی در دوران 

توسعه بوده است.
وی تأســیس شرکت مهندســی فوالد، 
راه اندازی موفق شــرکت فوالد هرمزگان، 
شرکت فوالد سفیددشــت و فوالد سنگان 
را در کنار دیگر توســعه های شکل گرفته در 
سال های گذشته، گواهی بر اثبات این ادعا 
دانست و گفت: در حوزۀ کارکنان نیز با تمرکز 
بر توســعۀ کار تیمی و مشــارکتی و ایجاد 
زیرســاخت های اطالعاتی و دانشی، زمینۀ 

ایجاد فرهنگ تســهیم و اشــتراک گذاری 
دانش و تجارب فراهم شده است.

محمــد ناظمــی هرنــدی در ادامــه 
خاطرنشــان کرد: فوالد مبارکــه در زمینۀ 
پیاده ســازی و اجرای مفاهیم مدیریتی در 
سازمان همواره کوشــیده با بهره گیری از 
الگوهای معتبــر جهانی، بهترین رویکردها 
را طراحــی و اجــرا کنــد. وی در ادامــه 
 MAKE: Most Admired مــدل
Knowledge enterprise را یکــی از 
معتبرترین الگوها در زمینۀ مدیریت دانش  
دانســت و افزود: با ارائۀ یک الگوی جهانی 
برای ســازمان های دانش محور، به صورت 
ساالنه جایزه ای در ســطوح ملی، قاره ای و 
جهانی تعریف شده اســت. فوالد مبارکه از 
ســال ۱۳90 وارد فرایند ارزیابی این جایزه 
شد که توســط دانشــگاه صنعتی شریف 
به عنــوان نمایندگــی MAKE در ایران 

برگزار می گردید. این شرکت در سال های 
90 تا 9۳ به عنوان ســازمان دانشــی برتر 
ایران معرفی شد و در ســال 94 برای اولین 
مرتبه در جمع ۲5 شــرکت برتر آسیا قرار 
گرفت. نهایتا در ادامۀ این مســیر در ســال 
9۶ موفق شد با کســب رتبۀ یازدهم آسیا 
در کنار شــرکت هایی همچون سامسونگ 
و تویوتــا قرار گیــرد. وی ضمن اشــاره به 
 MIKE: برگزاری جایــزه ای با عنــوان
 Most Innovative Knowledge
enterprise در  دانشــگاه هنگ کنــگ 
به صورت ســاالنه، موفقیت فــوالد مبارکه 
در کســب این جایزۀ جهانی در ســال 9۸ 
را  یادآور شــد و گفــت: از برنامه های آتی 
ســازمان در حوزۀ مدیریت دانش می توان 
به توسعۀ شبکه های دانشی در سطح گروه 
فوالد مبارکه، ایجاد انجمن های تخصصی و 
تکمیل نقشه های دانش فرایندی اشاره کرد.

درراستایحفظوارتقایمزیترقابتیصورتمیپذیرد؛

توسعه شبكه های دانشی در گروه فوالد مبارکه

مدیر کنترل مدیریت شــرکت فــوالد مبارکه گفت: 
عملکرد تولید در ۶ ماهه اول ســال ۱۳99 بر روی سامانه 
کدال قرار گرفته است بر این اســاس و با توجه به برنامه 
شرکت شاهد رشــد ۷ درصدی در تولید تختال نسبت به 
مدت مشابه ســال قبل از لحاظ مقداری بوده ایم و تولید 
ســایر محصوالت نیاز مطابق با برنامه ریزی شده شرکت 

صورت پذیرفته است.
شاهقلیان در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، عملکرد فروش 
شرکت در ۶ ماهه اول سال ۱۳99 را مثبت ارزیابی نمود و 
گفت: فروش ۳.۸4۲ هزار تن محصول )کالف گرم و سرد، 
پوشش دار و تختال( در شــش ماهه اول سال ۱۳99 به 
ارزش ۲۷.۳۶۲ میلیارد تومان که نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل ۳۷ درصد رشد داشته اســت که از این مقدار 
۳.55۸ هزارتن فروش در بازار داخل که نســبت به مدت 
مشابه ســال قبل ۱4 درصد افزایش داشته است. ارزش 
فروش محصوالت در بازار داخل ۲5.۳۶5 میلیارد تومان 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5۲ درصد رشد داشته 

اســت و صادرات ۲۸4 هزارتن محصول فوالدی به ارزش 
۱۱4 میلیون دالر که نسبت به سال قبل ۶۲ درصد کاهش 
یافته که عمدتا به دلیل شیوع ویروس کرونا و محدودیت 

های اعمال شده ستاد تنظیم بازار است.
وی عملکرد سودآوری شــرکت را در ۶ ماهه اول سال 
۱۳99 را با توجه به مدیریت موثر هزینه های تولید مثبت 
ارزیابی کرد و گفت: همچنیــن مدیریت موجودی مواد 
استراتژیک تولید مانند الکترود گرافیتی و علیرغم تشدید 
تحریم های ظالمانه غرب علیه ایــران روند درآمدزایی و 
سودآوری شرکت در این ســال ها از ثبات الزم برخوردار 
بوده اســت. به نحوی که حاشیه ســود عملیاتی شرکت 
در محدوده دوران قبل از تحریم حفظ شــده اســت که 
این بیان از انظباط مالی کامل شــرکت در کنترل هزینه 
ها دارد. در ۶ ماهه اول ســال ۱۳99 در مجموع شــاهد 
رشد 5۶ درصدی بهای تمام شــده محصوالت تولیدی 
شرکت بوده ایم که عمدتا ناشی از افزایش نرخ خرید مواد 
مســتقیم مصرفی خصوصا افزایش نرخ خرید کنسانتره 

ســنگ و گندله از یک طرف و افزایش هزینه های سربار 
 خصوصا افزایــش نرخ خرید الکتــرود گرافیتی مصرفی 

از طرف دیگر می باشد.
 وی ادامه داد: با توجه بــه منویات مقام معظم رهبری 
مبنی بر رونق تولید و توجه به خودکفایی اقتصادی داخلی، 
شرکت گام های خوبی برداشته است از جمله می توان به 
تولید محصوالت خاص مثل اســلب گاز ترش و شیرین 
جهت مصارف شــرکت نفت اشــاره نمود. وی در ادامه 

 برنامه های شرکت در ســال ۱۳99 را اینگونه بیان نمود:   
برنامه ریزی جهت برخورداری از منابع پایدار ســنگ از 

طریق تملیک طرح های موجود و اکتشاف.
  تالش جهت تسریع در اجرای طرح توسعه خط نورد 
گرم ۲ سردار شهید سپهبد ســلیمانی که با تالش های 
شــبانه روزی مدیرعامل محترم جنــاب آقای مهندس 
عظیمیان و همکاران در حال اجرا می باشــد که امیدوار 

هستم این طرح تا سه سال آینده به بهره برداری برسد.

در6ماهسالجاریرخداد؛

عملكرد مثبت فوالد مبارکه در تولید و فروش

خبر
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در سومین جلسۀ کمیتۀ پدافند 
غیرعامــل ایمیدرو کــه به صورت 
ویدئوکنفرانس و با حضور ســردار 
جاللی، فرمانــده پدافند غیرعامل 
کشــور و غریب پور،معــاون وزیر و 
رئیس هیئت عامل ایمیدرو برگزار 
گردیــد، با اهــدای لــوح تقدیر از 
اقدامات فــوالد مبارکــه در حوزۀ 

پدافند غیرعامل تجلیل شد.
در این جلسه، ســردار جاللی، 
فرمانده پدافند غیرعامل کشــور، 
ضمن تشکر از اقدامات شرکت های 
زیرمجموعۀ ایمیدرو، به ویژه گروه 
فوالد مبارکه، راهبرد کالن کشــور 
در حوزۀ پدافند غیرعامل را مقاومت 

فعــال در برابر فشــار حداکثری و 
همه جانبه دانست و یکی از اهداف 
این کمیتــه در ایمیــدرو را  لحاظ 
کردن الزامات پدافند غیرعامل در 
صدور موافقت  اصولــی با طرح ها و 
مکان یابی آن ها در کنار حفاظت از 
زیرســاخت های ضروری و حیاتی 
برشــمرد و گفــت: خوشــبختانه 
اقدامات شرکت های تابعۀ ایمیدرو 
در حــوزۀ پدافند غیرعامل بســیار 

امیدوارکننده است.
رئیس هیئت عامــل ایمیدرو در 
ابتدای این جلســه، ضمن قدردانی 
از اقدامات فــوالد مبارکه در حوزۀ 
پدافند غیرعامل گفت: خوشبختانه 

با وجود تمام محدودیت های ناشی 
از بیمــاری کرونــا و تحریم هــای 
ظالمانه، این شرکت با توجه به نقش 
ویژه ای که در صنعت کشــور دارد، 
ضمن مدیریت شــرایط، نه تنها در 
حوزۀ صنعت و اقتصاد کشور، بلکه 
در حوزۀ پدافند غیرعامل نیز خوش 

درخشیده است.
غریب پور اقدامات فوالد مبارکه 
در حوزۀ صرفه جویی و استفاده بهینه 
از منابع آبی را  ارزشــمند دانســت 
و افزود: این شــرکت همچنین در 
خصوص مقابله با بیماری کرونا نیز 
پیشگام بوده و قبل از آنکه از جانب 
ایمیدرو توصیه ای برای همکاری با 

بیمارستان ها دریافت کند، به صورت 
خودجوش با تأمین اکسیژن رایگان 
بــرای بیمارســتان های درمانگر 
بیماران مبتــال به کرونــا، به یاری 
مدافعــان ســالمت و هموطنــان 
شــتافت و در این زمینه به الگویی 

برای سایر صنایع بدل شد.
فوالدمبارکهبهخوبیتحریمهاو

حملههایسایبریرامدیریتمیکند
در ایــن جلســه، حمیدرضــا 
عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه، 
ضمن ارائــۀ گزارشــی از اقدامات 
گــروه فــوالد مبارکــه در حوزۀ 
پدافند غیرعامل گفــت: این گروه 
یکی از ســرمایه های بزرگ ملی و 

اســتراتژیک صنعت کشور است و 
با تولید حدود نیمی از فوالد کشور 
تأثیر قابل توجهی بر رونق اقتصادی 
و توسعۀ صنعتی و اقتصادی کشور 
دارد. این شرکت همچنین با تأمین 
مواد اولیۀ بیش از ۳هزار کارخانه و 
کارگاه تولیدی کشور، در استقالل 
و رونق اقتصادی، قطع وابســتگی 
به بیگانگان و جهــش تولید نقش 

محوری دارد.
به گفتۀ مدیرعامــل گروه فوالد 
مبارکه، این مجموعۀ عظیم به خوبی 
تحریم هــا و حمله های ســایبری 
دشمن را مدیریت کرده و با رعایت 
دســتورالعمل های حــوزۀ پدافند 
غیرعامل و همچنین شیوه نامه های 
بهداشــتی در زمینۀ بیماری کرونا، 
نه تنها در این وضعیت متوقف نشده، 
بلکه به رکوردهای متعدد تولید نیز 
دست یافته است. وی همچنین به 
صرفه جویی هــای صورت گرفته در 
مصــارف آب و انرژی اشــاره کرد و 
گفت: فوالد مبارکه در سال های اخیر 
با سرمایه گذاری های کالن در زمینۀ 
استفادۀ بهینه از منابع آبی و انرژی 
خوش درخشــیده اســت که از آن 
جمله می توان به جمع آوری، تصفیه 
و بازچرخانی پساب های صنعتی و 
شهری در چرخۀ تولید شرکت اشاره 
کرد. مدیرعامل فــوالد مبارکه در 
ادامه با اشاره به تحریم های مستقیم 
و چندبارۀ آمریکا علیه شرکت فوالد 
مبارکه، اقدامات انجام شده در حوزۀ 
بومی سازی را بسیار راه گشا و برگ 
برندۀ این شــرکت در حوزۀ پدافند 

غیرعامل برشمرد.

وی در بخش دیگری از سخنان 
خود از مســاعدت های گروه فوالد 
مبارکه به بیمارســتان ها و شــبکۀ 
بهداشت و درمان کشور برای خرید 
و تأمین تجهیزات پزشــکی و مواد 
ضدعفونی کننده و همچنین تأمین 
اکســیژن رایگان بیمارستان های 
مختلف اســتان اصفهــان و برخی 
اســتان های هم جــوار بــا هزینۀ 
چند ده میلیارد تومانــی به عنوان 
اقدامات دیگر این گــروه در حوزۀ 

مسئولیت های اجتماعی یاد کرد.
گفتنی اســت در این نشســت 
غیرحضوری برخی از مدیران عامل 
شــرکت های زیرمجموعه ایمیدرو 
نیز با ارائۀ گزارش های جداگانه ای 
دستاوردهای خود در حوزۀ پدافند 

غیرعامل را تشریح کردند.

باحضورفرماندهپدافندغیرعاملکشورومعاونوزیرصمتانجامشد؛

قدردانی از اقدامات فوالد مباركه در حوزه پدافند غیرعامل
گروهفوالدمبارکهیکی

ازسرمایههایبزرگملی
واستراتژیکصنعت
کشوراستوباتولید

حدودنیمیازفوالدکشور
تأثیرقابلتوجهیبررونق
اقتصادیوتوسعۀصنعتی
واقتصادیکشوردارد.این
شرکتهمچنینباتأمین
مواداولیۀبیشاز3هزار
کارخانهوکارگاهتولیدی
کشور،دراستقاللورونق
اقتصادی،قطعوابستگی
بهبیگانگانوجهشتولید

نقشمحوریدارد


