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کسب رکورد ماهانۀ تولید آهن 
اسفنجی در واحدهای احیای 

مستقیم فوالد مبارکه

جهادگران ناحیۀ آهن ســازی در ســـال 
جهــش تولیــد و در فروردین مــاه، با تالش 
مضاعف خود و با تولیــد 711 هزار و 500 تن 
آهن اسفنجی. رکورد قبلی 700 هزار و 544 
تنی خود را که در فــروردیـن 1398 به دست 
آمــده بـــود، با موفقیـــت و سربلنــــدی 

پشت سر گذاشتند.
داریوش رشــیدی مدیر ناحیۀ آهن سازی 
با اعالم ایــن خبر افــزود: مأموریــت ناحیۀ 
آهن ســازی تأمین آهن اســفنجی و آهک و 
دولومیت موردنیاز ناحیۀ فوالدسازی با کمیت 
و کیفیت مناسب اســت. خوشبختانه با همت 
کارکنان واحدهای احیا مستقیم  و همکاری 
دیگر واحدهای ناحیه، اعم از گندله ســازی، 
مواد خام و برنامه ریزی تولیــد و تعمیرات، و 
با پشــتیبانی واحدهای خدماتی و ســتادی، 
در فروردین مــاه 99، هم زمان بــا نام گذاری 
سال جاری با عنوان سال »جهش تولید« که 
می تواند حرکت روبه رشدی در اقتصاد کشور 
ایجاد کنــد،  این همکاری به شــکل مطلوب 
محقق شد و نتیجۀ آن دستیابی به این رکورد 
غرورآفرین بود. وی خاطرنشان کرد: مهم ترین 
موضوعی کــه باید در این زمینــه مورد توجه 
قرار گیرد این است که این موفقیت درخشان 
و جهش تولید با توجه به شرایط ویژۀ موجود 
در حوزۀ سالمت و همپای مدافعان این عرصه، 
با حضور در جبهۀ صنعت کشور و  با همدلی و 
وفاق کارکنان که همواره یکی از شاخصه های 

بارز فوالد مبارکه بوده است حاصل شد.
رشــیدی ادامه داد: در ناحیۀ آهن ســازی 
همواره عمل براساس رویه های سازمانی با در 
نظر گرفتن موارد ایمنی و بهداشتی، همگام با 
دیگر قسمت های ســازمان مد نظر بوده و کاِر 
گروهی در سایۀ راهبری یکپارچه برای تحقق 
اهداف تعیین شــده برای ناحیۀ آهن سازی از 
اهمیت ویژه ای برخوردار اســت.  امیدواریم 
افزایش تولید در ســایۀ الطــاف الهی و همت 

کارکنان  کماکان تداوم داشته باشد.
وی از تمامی کارکنان ناحیۀ آهن سازی اعم 
از امانی و پیمانی، واحدهای سرویس دهنده و 
پشتیبانی و همچنین از حمایت های مدیریت 

عالی شرکت تشکر و قدردانی کرد.
    

افزایش تولید محصوالت ویژه 
در فوالد مبارکه

در اولین ماه از ســال جهش تولید با تالش 
و همت مضاعف همکاران خطوط نورد ناحیۀ 
نورد ســرد، تولید محصوالت ویــژه در فوالد 

مبارکه افزایش یافت. 
بهزاد بهادرانی، مدیر ناحیۀ نورد سرد فوالد 
مبارکه، ضمن اعالم ایــن خبر گفت: با تالش 
مضاعف این همــکاران، تولید محصولت ویژه 
با کیفیت باال )MB( در خط نورد تاندم میل 
به20هزار و200تن افزایش یافت، درحالیکه 
رکورد تولید قبــل در این محصوالت 14هزار 
و900تن بوده است. وی با اشاره به اینکه فوالد 
مبارکــه ورق موردنیاز تولید تســمٔە مصرفی 
خطوط خود را نیــز تولید میکند، گفت: تولید 
این نوع ورق سخت در این ماه از300تن قبل، 
از مرز یک هزار و400تن گذشــت بهادرانی 
در ادامه با بیان اینکه تولیــد کالف خام برای 
زنجیرٔە قلع اندود فوالد مبارکه نیز در فروردین 
ماه از مرز12هــزار و500تن عبور کرد، افزود: 
بیشترین میزان تولید این محصول مربوط به 
شهریورماه98و به میزان12هزار و200تن بوده 
است. مدیر ناحیه نورد سرد فوالد مبارکه کسب 
این دستاوردهای ارزشمند را به همه کارکنان 
فوالد مبارکه و به ویژه همــکاران ناحیه نورد 

سرد تبریک گفت و از آنها قدردانی کرد.

اخبار فوالد

در نخستین ماه از ســال جهش تولید، 
کارکنان بلندهمت واحدهای احیا مستقیم 
شــهید شــهبازی و نورد گرم فوالد سبا با 
تولید 129 هزار و 460 تن آهن اســفنجی 

و 127 هــزار و 197 تــن کالف گــرم گام 
موفقیت آمیزی در مســیر دســت یابی به 

اهداف ساالنه این مجتمع برداشتند.
بهمن خلیلی، مدیــر عملیات مجتمع 
فــوالد ســبا با اعــالم ایــن خبر افــزود: 
رکورد قبلــی تولیــد آهن اســفنجی در 
ایــن مجتمع مربــوط به مردادماه ســال 
1398 و به میزان 128 هــزار تن و رکورد 
پیشــین تولیــد کالف گــرم در این خط 
تولید مربوط به آذرماه ســال گذشــته و 

 به میزان 120 هــزار و 172 بوده اســت.
وی ادامه داد: کســب ایــن موفقیت های 
ارزشــمند با در نظر گرفتن حفظ سالمت 
همکاران در شــرایط سخت شیوع بیماری 
کووید 19 برگ زرین دیگری بر افتخارات 

فوالد مبارکه افزوده است.
خلیلــی افزود: یکی از دالیــل ثبت این 
رکوردهــای درخشــان همدلــی و وفاق 
مدیریت و کارکنان مجتمع فوالد ســبا در 
کلیۀ سطوح بوده اســت. از دالیل دیگری 

که موجب دستیابی به این موفقیت ها شده 
است می توان به بهره گیری اثربخش از کلیۀ 
ظرفیت های ایجادشــده، افزایش سرعت 
تولید و کاهش هم زماِن توقفات و خرابی های 
اضطراری با اســتفاده از تجارب ارزشمند 
تمامی کارکنان به عنوان اصلی ترین سرمایۀ 
سازمان اشاره کرد. ضمن این که هماهنگی 
خطوط تولید، رعایت اصل مشتری مداری، 
کاهــش ضایعــات و حــذف حداکثری 
تولیدات نامنطبق با ســفارش نیز در ثبت 

 ایــن رکورد تولیــد، غیرقابل انکار اســت. 
وی با تأکید بر این که انجــام فعالیت های 
باقی ماندۀ توســعۀ فوالد ســبا راه را برای 
رســیدن به تولید حداکثری هموار خواهد 
کرد، در خاتمه از زحمــات کلیۀ کارکنان 
زحمت کــش مجتمع فوالد ســبا و فوالد 
مبارکه و حمایت مدیریت عالی ســازمان و 
کلیۀ مدیریت هایی که پشــتیبانی خطوط 
تولید را بر عهده داشــته اند، تقدیر و تشکر 
نمــود و اظهار امیــدواری کــرد با تالش 
همۀ این عزیزان شــاهد تکــرار رکوردها و 
دســتیابی به اهداف از پیش تعیین شــدۀ 

سازمان باشیم.

دست یابی به دو رکورد تولید در مجتمع فوالد سبا

مرتضی بلوکی

طی دوســال اخیر و با مصوبه های بی شــماری که با 
امضای جعفر سرقینی معاون سابق امور معادن و صنایع 
معدنی وزارت صمت به منظور مدیریت بازار فوالد با اعمال 
محدودیت های مختلف در بازار ابالغ شد، انتقادها به این 
رویکرد دســتوری وزارت صمت شــدت گرفت و فعاالن 
صنعت فــوالد امیدوار به یک تغییر بــزرگ با جایگزینی 
داریوش اسماعیلی به جای ســرقینی بودند؛ اما واقعیت 
آن است با نمایان شدن سیاست های اسماعیلی که عمال 
ســرکوب قیمت ها را راه حل تنظیم بازار می داند، ندای 
ســرقینی کجایی در بازار فوالد به گوش می رسد و امروز 
مشخص می شود که »فوالد اســماعیلی در امتداد فوالد 

سرقینی« قرار دارد!
شاید کمتر کسی اوضاع فعلی بازار فوالد کشور را پس 
از انتصاب داریوش اسماعیلی به عنوان معاون جدید امور 
معادن و صنایع معدنی وزارت صمت اینگونه متصور بود؛ 
در شرایطی که بسیاری از فعاالن صنعت به استقبال این 

تغییر رفته بودند و گمان مــی کردند اقدامات ضدبازاری 
گذشته جای خود را به روش های بازاری و فاصله گرفتن 
از دخالت های بی مورد در بازار می دهد، بخشنامه اخیر 
ستاد تنظیم بازار و اختیارات بی ســابقه این ستاد برای 
دخالت مستقیم در بازار و قیمت ها، آب سردی بود بر پیکر 
تولیدکنندگان فوالد کشــور. در هفته های گذشته نیز 
شاهد ابطال مکرر معامالت محصوالت مختلف فوالدی 
به بهانه افزایش قیمت کاالها از یک مرز مشــخص شده 
از سوی ستاد تنظیم بازار هســتیم که در این حوزه باید 
از متولیان پرسید که کدام یک از سیاست های سرکوب 
قیمت در همین یکی دو ســال گذشــته برای حمایت از 
مصرف کننده جواب داده اســت که بار دیگــر این راه را 
در پیش گرفته اید؟ مگر عمده فســادهای به وجود آمده 
و دادگاه هــای فعلی ناشــی از همین سیاســت گذاری 
دستوری و دو نرخی شــدن قیمت ها نیست که بازهم در 
سال جهش تولید موجب دلسردی تولیدکنندگان بزرگ 
 کشور با تحمیل نرخ های غیر واقعی به آن ها می شوید؟

به اعتقاد کارشناسان این حوزه، تنظیم بازار یک راه حل 
بیشــتر ندارد و آن پایان دادن به قیمت گذاری دستوری 
است. البته این به معنای کنار رفتن وزارت صمت از بازار 

نیست بلکه نقش نظارتی این وزارتخانه باید تقویت شود 
که البته با واقعی شدن قیمت ها و حذف خودجوش دالالن 
به دلیل کنار رفتن رانت، نیــازی به بگیروببندهای فعلی 

نیست و خود بازار در مدت کوتاهی به تعادل می رسد.
در این زمینه شب گذشته بهادر احرامیان نایب رییس 
انجمن فوالد اعــالم کرد که اگر دخالت های دســتوری 
وزارت صمت برداشته شود، بازار پس از چند روز نوسانی به 

سرعت تنظیم و به تعادل می رسد که براساس تجربیات 
اخیر در خصوص باز شدن ســقف رقابت قیمتی در زمان 
دالر 4200 تومانی، قطعا این اتفاق می افتد؛ کاش معاون 
معدنی وزارت صمت یکبار هم که شده به نظام بازار اعتماد 
کند تا در مدت کوتاهی عالوه بر تنظیم سریع بازار و حتی 
کاهش قیمت ها، در آخر سال با افتخار از کارنامه جهش 

تولید در صنعت فوالد سخن بگوید.

فعاالن بازار فوالد، ناراضی از سرکوب قیمت ها
خبر
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معــاون نیــروی انســانی و 
سازماندهی شــرکت فوالد مبارکه 
با اشــاره به حفظ مســائل ایمنی و 
بهداشــتی کارکنان این شــرکت 
گفت: ســال 98 یکــی از بهترین 
ســال های شــرکت فوالد مبارکه 
در عرصــه بهره بــرداری ایمن بود؛ 
 FSI و FR، SR زیرا شاخص های 
)شــاخص های ایمنــی( بهترین 
وضعیت  را در 27 ســال گذشــته 

داشتند.
عبــاس اکبــری محمــدی در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا،  
با بیان اینکه شــرکت فوالد مبارکه 
عملکرد درخشانی در شاخص های 
ایمنی داشته است،  گفت: عملکرد 
شــرکت فوالد مبارکه در سال 98 
از لحــاظ تعداد و شــدت حوادت، 
بسیاری کاهشی بوده و این امر نشان 

از عملکرد خوب این شرکت است.

ن  ا میــز یــش  ا فز ا ز  ا ی  و
رضایتمندی کارکنان فوالد مبارکه 
در ســال 98 نســبت به سال های 
گذشــته خبــر داد و گفــت: طی 
نظرســنجی هایی که هر ســاله از 
کارکنان گرفته می شــود،  سال 98 
نشــان از افزایش رضایــت و تعلق 
خاطــر کارکنان در قســمت های 

مختلف بود.
وی با اشــاره به اشتغال 13 هزار 
نیرو در شرکت فوالد مبارکه،  اظهار 
کرد:  همــواره از کارکنان، حمایت 
و صیانت می شــود. خوشــبختانه 
نتیجه این عملکرد در تولید و بهبود 

عملکرد شرکت، ملموس است.
وی از بهبــود ســطح خدمات 
درمانــی خبــر داد و گفــت:  طی 
اقدامــات صورت گرفتــه در فوالد 
مبارکه، ســطح رضایت از خدمات  

درمان افزایش یافته است.

اکبری با اشــاره به زیباســازی 
محیط شرکت فوالد مبارکه گفت: در 
سال گذشته خدمات قابل توجه ای 
در راستای زیباسازی شرکت انجام 
شد و این امر باعث شده است محیط 
فوالد مبارکه به یک محیط با نشاط 

تر تبدیل شود.
معــاون نیــروی انســانی و 
سازماندهی شــرکت فوالد مبارکه 
در خصوص آموزش و توسعه منابع 
انسانی شرکت گفـت: سال گذشته 
دوره های متعدد آموزشی ببه رضوی 
می گویم بیایدر اساس رویکرد های 
جدید اجرا شــد. ایــن کالس های 
آموزشی هدفمند و مبتی بر ارزیابی 
شایستگی و نیازمندی های توسعه 
ای  پرسنل و متناســب با شغل آن 

بوده است.
وی با اشاره به ارئه خدمات رفاهی 
به کارکنان،  اظهار کرد: سعی شده 

ارائه خدمات رفاهی از لحاظ کمیت 
و تنوع توسعه داده شــود. در حال 
حاضر برنامه ریزی شــده است که 
در ســال جدید با ایجاد تنوع، باعث 
رضایتمندی هرچه بیشتر کارکنان 

شویم.
وی در خصوص اعطای تسهیالت 
مالی به کارکنان شرکت،  بیان کرد: 
تســهیالت مالی در قالب وام های 
ضروری، وام مســکن بــه صورت 
دوره ای با توجه به شرایط کارکنان 
و میــزان ذخیــره صنــدوق، اعطا 

می شود.
اکبری افزود: در فــوالد مبارکه 
سیســتمهای متعدد  تشویق مالی 
و غیــر مالی وجــود دارد و هر کدام 
متناســب به عملکرد و مقتضیات 
مختلــف  بــرای کارکنــان فعال 

می شود.
وی با اشاره به شــیوع کرونا در 

جهان گفت: به محض شروع بیماری 
کرونا در اسفند ماه، کمیته مدیریت 
بحران تشکیل شــد. خوشبختانه 
تصمیمات خوبی در همان روزهای 
اول در این کمیته با عضویت معاونت 
نیــروی انســانی و ســازماندهی، 
معاونت بهره برداری، روابط عمومی، 
بهداشــت حرفه ای ایمنی و محیط 
زیســت، حراســت، امــور اداری، 
مدیریت شــهری، خدمات عمومی 
و سایر واحدهای ذیربط گرفته و به 

مرحله اجرا رسید.
معــاون نیــروی انســانی و 
سازماندهی شــرکت فوالد مبارکه 
با بیــان اینکه ایــن تصمیمات در 
4 حوزه دسته بندی شــده و طبق 
دســتورالعمل های واصله از وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
است،  افزود: اولین اقدامات مربوط 
به ضدعفونــی بخش هــا مختلف 
بود. خوشــبختانه فــوالد مبارکه 
اقدامــات مؤثــری در خصــوص 
ضدعفونی مســتمر سرویس های 
ایاب و ذهاب، تأسیسات  بهداشتی 
ومحل هــای اســتقرارو همچنین 
ضدعفونی مســتمر ساختمان های 
اداری و عملیاتی انجام داده اســت. 
بخش بعــدی مربوط بــه کاهش 
فعالیت بخــش ادرای بود که باعث 
به حداقل رساندن تماس کارکنان، 
کاهش یا دور کاری موقت فعالیت ها 
شــد. دورکاری پرســنل ستادی و 
روزکار از 25اسفند تا 22 فروردین 
و عدم حضور در محل شرکت برقرار 
شــد تا ضمن کاهش تمــاس افراد 
با یکدیگر، زنجیــره انتقال ویروس 
قطع و همچنیــن تمامی  توجهات 
و امکانات بهداشــتی به بدنه تولید 

شرکت اختصاص یابد.
اکبــری ادامــه داد: کلیــه 
رستوران ها و غذاخوری های شرکت 
به عنوان مهمترین پتانسیل انتقال 
ویروس تعطیل شد و ساعات کاری 

کارکنان ستادی و روزکار شرکت از 
5 تا 25 اســفندماه به منظور حذف 
وعده ناهــار و تجمــع کارکنان در 

رستوران ها کاهش یافت.
وی با بیــان اینکــه بزرگترین 
غربالگری کرونا در صنعت کشــور 
توسط فوالد مبارکه انجام شد، اظهار 
کرد:  تمامی کارکنــان، غربالگری  
و وضعیت ســالمتی آنهــا کنترل 
می شود. افرادی که نیازمند مراقبت 
ویژه و یــا حضــور در مراکز درمان 
داشته، مشخص و به مراکز درمانی 

معرفی می شوند.
معــاون نیــروی انســانی و 
سازماندهی شــرکت فوالد مبارکه 
ادامه داد: خوشــبختانه با مجموعه 
اقداماتی که انجام شد، شیوع بیماری 
کرونا هیچ تاثیری در عملکرد شرکت 

فوالد مبارکه نداشته است.
وی اقدامات دیگر فوالد مبارکه در 
پیشگیری بیماری کرونا را اقدامات 
آموزشی و بهداشت روان عنوان کرد 
و گفت: در این راستا از طریق سیستم 
آموزش الکترونیکــی، مجموعه ای 
از آموزش ها در خصــوص مقابله با 
ویروس در نظر گرفته شــده است. 
همچنیــن خدمات مشــاوره ای به 
کارکنــان و خانــواده ها نیــز ارائه 

می شود.
اکبری عنوان کرد: دسته چهارم 
اقدامــات، مربــوط به مســئولیت 
اجتماعی و بهبود و توسعه  فعالیت 
بهداشتی در ســطح جامعه است. 
همچنین از طریق همکاری مشترک 
با دانشــگاه علوم پزشکی و دانشگاه 
صنعتی اصفهان در زمینه غربالگری 
و تولید اقــالم ضروری مــورد نیاز 
کارکنان و جامعه برای پیشگیری، 
تعامل داشته باشــیم. وی در پایان 
اظهار امیدواری کــرد تا با مجموعه 
قدامات صــورت گرفته شــاهد ه  
کنترل بیمــاری کرونــا و پایداری 

بهداشت در جامعه باشیم.
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