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ثبت رکورد تولید روزانه آهن 
اسفنجی در شرکت فوالد 

سفیددشت چهارمحال و بختیاری

با تولید 2 هزار و 554 تن آهن اسفنجی در 
ششمین روز از اردیبهشــت  ماه سال جهش 
تولید، رکورد تولید این محصول در واحد احیا 
مستقیم فوالد سفیددشــت به میزان 62 تن 

نسبت به رکورد قبلی افزایش یافت. 
اکبر اســکندری رئیس واحد آهن سازی 
شــرکت فوالد سفیددشــت چهــار محال و 
بختیاری رکورد پیشین تولید آهن اسفنجی 
در این شــرکت را به میزان 2 هزار و 492 تن 
و مربوط به 30 آبان ماه ســال 98 اعالم کرد و 
گفت: دست یابی به این موفقیت با همت همۀ 
کارکنان شــرکت، به  ویژه واحدهای تولید و 
همچنین واحــد بازرگانی با تأمیــن به  موقع 

گندلۀ موردنیاز خط تولید به دست آمد.
 وی تصریح کرد: در ســال جهــش تولید 
مدیریت و کارکنان این شــرکت مصمم اند تا 
به ظرفیت نامی واحد احیا مســتقیم و تمامی 

اهداف برنامه ریزی شده دست یابند.
    

آزادی ۸۹ زندانی جرائم غیرعمد 
استان هرمزگان با کمک فوالد هرمزگان

جلســه هماهنگــی برگــزاری جشــن 
گلریزان آزاد ســازی زندانیان جرائم غیر عمد 
با حضور صالحــی، رئیس کل دادگســتری 
اســتان هرمزگان و مدیران صنایع استان در 

دادگستری هرمزگان برگزار شد .
در این جلسه مرادی نژاد، مدیر نمایندگی 
ســتاد دیه اســتان هرمزگان با ارئه گزارش 
عملکرد ایــن ســتاد گفت: شــرکت فوالد 
هرمزگان بیش از ۱2 میلیارد ریال به این ستاد 
مساعدت داشته که منجر به آزادی 89 نفر از 
زندانیان جرائم غیر عمد استان گردیده است. 

مرادی نژاد گفت: مشارکت صنایع در این 
امر خیر ضروری اســت و ما از شــرکت فوالد 
هرمزگان که همیشه یار و یاور ستاد دیه استان 

بوده است تشکر می کنیم .
در ادامه رئیس کل دادگســتری اســتان 
هرمزگان نیز با اشــاره به تاکید در قران کریم 
مبنی بر مشارکت در انفاق و توجه به نیکو کاری 
و احسان گفت: در انفاق، زکات و خمس با افراد 
و انسان ها در ارتباط هســتیم و از این طریق با 

خداوند معامله می کنیم.
صالحی با تقدیر از مشــارکت شرکت ها و 
سازمانهای اســتان در این رویداد گفت: بنده 
به نوبه خودم از مشــارکت فعال شرکت فوالد 
هرمزگان تشــکر می کنم و امیــدوارم دیگر 
صنایع نیز در این امر خیرخواهانه مشــارکت 

فعال داشته باشند.
    

 شماره 1173 خبرنامه فوالد 
منتشر شد

شــماره ۱۱73 
خبرنامــه فــوالد 
 ۱ 3 یــخ  ر تا ر  د
اردیبهشت ماه سال 

جاری منتشر شد. 
در اطالعیه آمده 
اســت: همراهان و 

همکاران گرامی
به منظور رعایت بهداشــت فــردی و لزوم 
جلوگیری از شــیوع کروناویروس، بر اساس 
مصوبه کمیته بحران شــرکت فوالد مبارکه، 
انتشار »خبرنامه فوالد«  به صورت الکترونیکی 
انجام شده و نسخه چاپی این هفته نامه منتشر 

نمی شود.
عالقــه منــدان می تواننــد آخریــن 
اخبــار و اطالعــات شــرکت را بــا بارگیری 
 فایــل خبرنامــه این هفتــه از روی ســایت 

مشاهده فرمایید.

اخبار فوالد

مرتضی بلوکی

 برای تحقق جهش تولید در صنعت فوالد، الزم است پیش از 
هر اقدامی، دالالن را از زنجیره تولید فوالد حذف کرد. دالالنی که 
هم در مرحله تامین مواد اولیه و هم در مرحله فروش محصوالت 
فوالدی، این صنعت را احاطه و محاصره کرده اند و در صورت 

تداوم این روند، فرصت نفس کشیدن را از آن خواهند گرفت.
در چند سال اخیر، داللی به آفتی برای صنعت و تولید کشور 
تبدیل شده است و در این میان صنعت فوالد بیش سایر صنایع 

کشور درگیر این معضل است و تمام زنجیره و چرخه صنعت 
فوالد از سنگ آهن تا ورق فوالدی درگیر معضل دالالن شده 
است. از یک سو شاهدیم که دالالن از چند سال گذشته تاکنون 
بارها با دور زدن بورس کاال و با استفاده از قیمت های دستوری، 
تالش کردند مابه التفاوت قیمت های دستوری و قیمت واقعی 
بازار محصوالت فوالدی را نصیب خود ســازند و متاسفانه با 
همراهی دولت و وزارت صنعت، در ایــن کار موفق بوده اند. از 
ســوی دیگر صنعت فوالد در بخش خرید هم گرفتار معضل 

داللی شده است.
در سال های اخیر و با گسترش معضل خام فروشی و صادرات 

مواد خام معدنی )که متاسفانه با همراهی دولت نیز همراه بود(، 
کشور با کسری شدید کنسانتره و گندله مواجه شده است و 
عرصه در این بخش نیز برای دالالن گشوده شد. در این میان با 
کمال تاسف شاهد همراهی واحدهای تولید کنسانتره و گندله 
با دالالن هستیم چرا که سهیمه بندی وزارت صمت بر اساس 
خوداظهاری تولید کنندگان صورت می گیرد و هنگامی که این 
واحد در اظهار نظر خود، تولید واقعی شان را کمتر از تناژ تولید 

واقعی اعالم می کنند، فرصت برای دالالن مهیا می شود.
در حال حاضر صنعت فوالد با معضل دو سویه داللی مواجه 
است. تولید کنندگان فوالد هم در تامین مواد اولیه باید با دالالن 
درگیر باشند تا سود قابل توجهی نصیب دالالن شود و هم در 
بخش فروش محصوالت فوالدی با توجــه به قیمت گذاری 
دستوری، ســود کالنی را به جیب دالالن واریز کنند. در واقع 

در حال حاضر فوالدسازان هم به هنگام خرید و هم به هنگام 
فروش باید منافع رانت خواران را تامین کنند تا امکان فعالیت و 

ادامه تولید را پیدا کنند.
وزارت صمت به عنوان متولی این حوزه چه زمانی می خواهد 
به این وضعیت پایان دهد؟ به نظر می رسد هیچ عزم جدی در 
این خصوص وجود ندارد. آیا با وضعیت می توان در سالی که 
از سوی مقام معظم رهبری، جهش تولید نام گرفته، اقدامی 
اساسی برای جهش تولید انجام داد؟ به نظر می رسد برای تحقق 
جهش تولید در صنعت فوالد، الزم است پیش از هر اقدامی، 
دالالن را از زنجیره تولید فوالد حذف کرد. دالالنی که هم در 
مرحله تامین مواد اولیه و هــم در مرحله فروش محصوالت 
فوالدی، این صنعت را احاطه و محاصره کرده اند و در صورت 

تداوم این روند، فرصت نفس کشیدن را از آن خواهند گرفت.

صنعت فوالد در محاصره دالالن

کارکنان واحد حمل و فرآوری سرباره با تالش 
مضاعف خود توانستند در لبیک به پیام مقام معظم 
رهبری در ســال جهش تولید، با حمل به موقع 
سرباره از زیر کوره های قوس الکتریکی و با تعویض 
3 هزار و 564 پاتیل در ماه به کمترین میزان تأخیر 

ممکن )0.۱ دقیقه بر ذوب( دست یابند.
در پی کسب این موفقیت ارزشمند، مدیران، 
مسئوالن و کارشناسان دست اندرکار این بخش، 
دالیل کسب این موفقیت را عنوان کردند. ماحصل 

این گفت وگوها را در ادامه می خوانید.
 محمدعلی زارعی، 

مدیر حمل ونقل و پشتیبانی
دســتیابی به این رکــورد ارزشــمند که 
بی تردید نقش ارزنــده ای در ثبت رکوردهای 
تولید فوالد خام فوالد مبارکه داشــت،  ضمن 
پشــتیبانی از هدف افزایش تولیــد فوالد خام 
در هلدینگ فوالد مبارکه، مهر تأییدی اســت 
بر توانمنــدی نیروهای متخصــص داخلی و 
هوشــمندی مدیریت تولید و پشتیبانی از آن ؛ 
چراکه علی رغم تمام محدودیت های موجود، 
این برگ زرین در تاریخ فعالیت های شرکت به 
ثبت رسید. ضمن تبریک کسب این رکورد به 
تمامی مسئوالن و کارکنان شرکت، از خداوند 
منان بــرای کارکنان واحد حمــل و فرآوری 
سرباره آرزوی ســالمتی و موفقیت روزافزون 

داریم.

 رحیم خلقی،
رئیس واحد حمل و فرآوری سرباره

فعالیت واحد فوالدسازی وابستگی مستقیم 
به فعالیت حمل ســرباره از زیر کوره های قوس 
الکتریکی به حوضچه های سرباره دارد و این رکورد 
در شرایطی ثبت شد که رکوردهای تولید روزانه 
۱29 و ۱30 ذوب در فروردین ماه و ۱3۱ ذوب در 

هفتۀ اول اردیبهشت ماه به ثبت رسیده است.
از نتایج این رکورد می توان به دســتیابی به 
اهداف تولید مطابق با برنامۀ تعریف شده و ثبت 
رکورد تولید روزانه و ماهانه در فوالدسازی اشاره 
کرد. همچنیــن این موفقیت موجــب افزایش 
اعتمادبه نفس کارکنان واحد ســرباره و تحقق 
شعار »خواستن توانستن است« گردید. از عوامل 
تأثیرگذار در دستیابی به این موفقیت می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
-تــالش بی وقفــۀ پرســنل، خصوصــا 
شیفت فورمن ها، هماهنگ کنندگان و رانندگان و 
تعمیرکاران واحد و نیز کارشناسان، تکنسین های 

راهبری و تعمیرات واحد سرباره؛
-ایجاد محیط همکاری صمیمانه بین کارکنان 

واحد سرباره و کوره های قوس الکتریکی؛ 
-حمایت های بی دریــغ مدیرعامل، معاون 
بهره برداری، مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی 
و مدیران حمل ونقل و پشــتیبانی و فوالدسازی 
و ریخته گری مداوم از این واحد و حضور مستمر 

و گرم ایشــان در بین همکاران خطوط تولید و 
پشتیبانی از آنان که به واقع باعث افزایش روحیۀ 

آن ها گردید.
بر خود واجب می دانم از محبت و همت بلند این 
عزیزان که این واحد را در دستیابی به این رکورد 
حمایت کرده اند، تشکر و قدردانی کنم. در پایان نیز 
از زحمات بی دریغ کارکنان تالشگر واحد سرباره، 
همچنین مدیریت و کارکنان پیمانکاران سرباره 
)شرکت های چشــمه صنعت و راک سپیدان( 
صمیمانه تقدیر و تشــکر می کنم و امیدوارم در 
آینده ای نه چندان دور، توفیقات بیشتری به همت 
همین کارکنان در زمینۀ دستیابی به اهداف کالن 

شرکت بزرگ فوالد مبارکه به دست آید.
 علی مهدوی، 

رئیس دفتر فنی حمل ونقل و پشتیبانی
با توجه به اهمیت نقش واحد سرباره به عنوان 
سرویس دهندۀ مســتقیم به تولید، پشتیبانی 
از این واحد در ســه حوزه تأمین قطعات، تعمیر 
پاتیل های سوراخ شده و راه اندازی سیستم حمل و 
فرآوری سرباره از مدت ها پیش در دستور کار قرار 
گرفت و همچنان نیز در دستور کار است. با توجه 
به به کارگیری مکانیســم های خاص پاتیل بر در 
واحد حمل و فرآوری سرباره، تأمین قطعات و مواد 
مصرفی به  دلیل وجود تحریم ها از شرایط خاصی 
برخوردار است. به همین دلیل در پروژه هایی که 
از مدت ها قبل آغاز شده، قطعات مصرفی و یدکی 

استراتژیک این مکانیسم ها شناســایی و برای 
هریک متناسب با شــرایط خود تمهیدات الزم 
اندیشیده شده است. همچنین برای حل چالش 
پرتکرار سوراخ شدن پاتیل های حمل سرباره، با 
توجه به زمان بر بودن حل مشکالت کیفیت مواد 
و تأمین پاتیل های جدید، با اســتفاده از ظرفیت 
واحدهای تعمیرات مرکزی و تعمیرگاه مرکزی 
و  همچنین پیمانکار تعمیرات، سریعا تدابیر الزم 
جهت افزایش آماده به کاری پاتیل ها اندیشیده 
شد و بی شک درصورتی که این تدابیر اتخاذ نشده 
بود، کمبود پاتیل حمل ســرباره و توقف تولید 
دور از انتظار نبود. از دیگر عوامــل مؤثر در ثبت 
چنین رکوردهایی می توان به سیستم مدیریت 
درخواست های حمل سرباره اشــاره کرد که به 
دست کارشناسان دفتر فنی، واحد سرباره و شرکت 
ایریسا بر اساس دانش بومی طراحی و راه اندازی 

گردیده است.
 رضا رفیعی، شیفت فورمن 
واحد حمل و فرآوری سرباره

ضمن عرض تبریک بــه مدیریت و کارکنان 
بلندهمت شرکت، از جملۀ مهم ترین عوامل مؤثر 

در تحقق رکوردهای ثبت شده می توان به موارد 
زیر اشاره کرد:

ننــدگان و  - همــکاری بی دریــغ را
هماهنگ کنندگان واحد سرباره با رعایت کامل 

دستورالعمل های ایمنی؛
- برنامه ریــزی و اولویت بنــدی تعویــض 
پاتیل هــای بیــن ذوب، در تماس مســتقیم 
شــیفت فورمن های ســرباره و کوره های قوس 

الکتریکی؛
- رعایــت گردشــکارهای واحــد خصوصا 
گردشکار واکنش در شرایط اضطراری و پشتیبانی 
واحد آتش نشانی و حضور مسئولین کوره و سرباره 

جهت تعویض پاتیل های با ریسک باال.
 بابک حبیبی، فورمن تعمیرات 

واحد حمل و فرآوری سرباره
انجــام به موقع تعمیرات برنامه ریزی شــدۀ 
مکانیســم ها و تعمیرات و نگهداری آن ها طبق 
استانداردهای دفتر فنی و همچنین همت و غیرت 
همکاران تعمیرات موجب افزایش آماده به کاری 
مکانیســم های پاتیل بر و نهایتا ثبت رکوردهای 

اخیر بوده است.

دستیابی به رکورد حمل به موقع سرباره کوره های 
قوس الکتریکی

خبر
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هم زمان بــا هفتــۀ کاروکارگرو  در 
ماه ضیافت الهی، مهندس عظیمیان، 
مدیرعامل فــوالد مبارکه بــه همراه 
جمعی از معاونان و مدیران شرکت، در 
دیدارهایی جداگانه، صمیمانه  از تالش 
و پشتکار کارکنان تشکر و قدردانی و بر 
اجرای هوشمندانه و به موقع توسعه های 
شرکت با هدف پیشگیری از التهاب بازار 

تأکید کرد.
 در ناحیــۀ آهن ســازی داریــوش 
رشــیدی مدیر این ناحیه بــا قدردانی 
از حمایت هــای مدیرعامل شــرکت 
گفت: خوشبختانه در سال 98 علی رغم 
همۀ محدودیت ها به دســتاوردهای 
ارزشمندی دســت یافتیم. همچنین 
با الهام از شــعار جهش تولید توانستیم 

بــا همــت همــکاران، رکوردهــای 
متعدد روزانه و ماهانــه در بخش های 
گندله سازی و واحدهای احیا مستقیم 
ثبت کنیم. همچنین تــالش کردیم 
واحد فوالدســازی را با تأمین به موقع 
مواد موردنیاز تولید فوالد خام باکیفیت، 
در کســب رکوردهای روزانه، ماهانه و 
شیفت های کاری پشــتیبانی کنیم. 
بنابر این گزارش، حمیدرضا عظیمیان 
در ادامه بــا مدیــران و کارکنان ناحیۀ 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم دیدار 
کــرد. در این دیدار غالمرضا ســلیمی 
حمایت های مدیریت شرکت از نیروی 
انسانی را در کسب رکوردهای اخیر مؤثر 
دانست و گفت: در ســال 98 این ناحیه 
به دســتاوردهای خوبی دست یافت. از 

ابتدای سال جدید نیز با توجه به تأکید 
مدیریت ارشد شــرکت، افزایش کمی 
و کیفی را در دســتور کار قرار داده ایم و 
توانسته ایم به رکوردهای زیادی در تعداد 
ذوب در یک شیفت، رکوردهای روزانه 
و ماهانه و همچنین بــه موفقیت های 
با ارزشــی در تولید محصوالت با ارزش 
افزوده باال دســت  یابیم. بدون شــک 
ایــن ناحیه تــالش خواهد کــرد تا با 
 دست یابی به ظرفیت اســمی ناحیه، 
تولید 7.2میلیــون تن فــوالد خام را 
عملیاتی کند. در ادامــۀ این بازدیدها، 
مدیرعامل فوالد مبارکــه با حضور در 
ناحیۀ نورد گرم بــا مدیریت و کارکنان 
این ناحیه نیز دیداری صمیمانه داشت. 
در جریان این بازدید، علی حاجیان نژاد، 

مدیر این ناحیــه، با ارائۀ گزارشــی از 
وضعیت تولید در ایــن خط گفت: تیم 
نورد گرم در سال 98 و از ابتدای سال 99 
همانند سایر مدیران و کارکنان شرکت 
پای کار ایستادند و در بسیاری از مواقع از 

برنامۀ تولید نیز جلوتر بودند.
در ادامۀ ایــن دیدارهای صمیمانه، 
مدیرعامل فوالد مبارکــه با حضور در 
جمع کارکنان نورد سرد از زحمات این 
همکاران نیز قدردانی کرد. در این بازدید 
بهزاد بهادرانی مدیر این ناحیه نیز گزارش 
کاملی از دستاوردهای ناحی نورد سرد 
و همچنین توســعه های در دست اجرا 
در خطوط گالوانیــزه، رنگی، قلع اندود 
و بســته بندی ارائه کرد و با قدردانی از 
حمایت های مدیرعامل در حوزۀ نیروی 

انسانی گفت: همۀ همکاران همچنان 
مصمم اند اهداف ساالنۀ شرکت محقق 
گردد. در ادامــۀ این بازدیدها، مهندس 
عظیمیان با حضــور در مجتمع فوالد 
سبا نیز از نزدیک با کارکنان بخش های 
مختلف این ناحیه دیدار کــرد. در این 
بازدید مصطفی عطایی پور با همراهی 
مختار بخشیان معاون بهره برداری فوالد 
مبارکه گزارش کاملی از سیر صعودی 
میزان تولید و طرح های توسعه و نوسازی 
بخش هایی از فوالد سبا برای دست یابی 

به تولید ۱.6 میلیون تن ارائه کردند.
 در بخــش پایانی ایــن بازدیدها، 
مهندس عظیمان گفت: سال 98 برای 
همۀ شــرکت ها و نواحی فوالد مبارکه 
ســال پرتالش و پرباری بود و همکاران 
در همۀ بخش ها به خوبی توانستند به 
شعار رونق تولید جامۀ عمل بپوشانند. 
با شروع سال جدید و هم زمان با شیوع 
ویروس کرونا نیز در شرایطی که بسیاری 
از فوالدسازان جهان با مشکالت جدی 
ناشی از شیوع این ویروس روبه رو بوده و 
هستند، خوشبختانه با همت و همکاری 
همۀ همکاران و با اتخــاذ تدابیر ویژه و 
رعایت پروتکل های بهداشتی و ایمنی در 
شرکت، مشاهده کردیم که نه تنها تولید 
در گروه فوالد مبارکه تعطیل نشد، بلکه به 
دستاوردهای ارزشمندتری نیز رسیدیم. 
همچنین بــه لطف خداونــد به خوبی 
تاکنون ویروس کرونا در سطح شرکت 

کنترل شده است.
وی افزود: در این شــرایط خاص با 
دقت نظر بسیار، موفق شدیم به خوبی 
کار غربالگری، گرفتن آزمایش خون از 
همۀ کارکنان روزکار، شیفت و پیمانکار 
و فاصله گذاری را در شرکت  انجام دهیم 

و با در نظر گرفتن تدابیر خاص، حاضر 
نشدیم سالمت کارکنان تحت تأثیر تولید 
قرار گیرد. درعین حال با رعایت کامل 
ایمنی راهکارهایی اندیشیده و اتخاذ شد 

که تولید تعطیل نشود.
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه با اشاره 
به اهمیت تولید در اقتصاد کشور گفت: 
باید با تولید محصــوالت ویژه و تأمین 
حداکثری نیاز کشــور خود را از همین 
ماه های ابتدایی سال که »جهش تولید« 
نام گذاری شده اســت به گونه ای آماده 
کنیم تا بــه هدف 7.2 میلیــون تن در 
سال دست یابیم. وی با تأکید بر این که 
همۀ نواحی فوالد مبارکه برای شرکت 
ارزش افزودۀ خاص خــود را به ارمغان 
می آورند، در خصوص اجرای طرح های 
توسعه در فوالد ســبا تصریح کرد: این 
خط تولید نیز برای فوالد مبارکه بسیار 
ارزشمند و از نقاط قوت گروه است. باید 
به خاطر داشته باشــیم روند روبه رشد 
تولید و بهره وری در همۀ خطوط تولید، 
باید با انجام مطالعــات و پژوهش های 
بیشــتر ادامه یابد. وی در ادامه اجرای 
هوشــمندانۀ طرح های توسعه را مورد 
تأکید قرار داد و گفت: به نظر می رسد باید 
با در نظر گرفتن مالحظات عرضه و تقاضا 
در بازار، بهترین زمان ها را برای نوسازی 
خطوط و اجرای طرح های توسعه در نظر 
بگیریم و با این اقدام از التهاب قیمت در 
بازار پیشگیری کنیم. مهندس عظیمیان 
در پایان بازدید از نواحی مختلف شرکت 
با اهدای یک جلد قران به همکاران اظهار 
امیدواری کرد: در ماه نزول قرآن شاهد از 
بین رفتن ویروس کرونا در تمام جهان و 
سالمتی و موفقیت روزافزون کارکنان و 

خانوادۀ بزرگ فوالد مبارکه باشیم.

مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح کرد:

پیشگیریازالتهابقیمتدربازاربااجرایهوشمندانهوبهموقعتوسعهها


