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همت کارکنان ناحیه نورد سرد 
 فوالد مبارکه برای تولید 

سفارش های خاص مشتریان

رئیس واحد تاندم میل ناحیه نورد ســرد شرکت 
فوالد مبارکه گفت: کالف هایی در ناحیه نورد ســرد 
وجود دارد که به دالیلی پس از اسیدشــویی، شرایط 
حساس تری برای آن ها در قسمت تولید وجود دارد. با 
همکاری کارکنان واحد تاندم میل و هماهنگی با واحد 
برنامه ریزی تولید و دیگر واحدهــای مرتبط،با انجام 
عملیات بهینه سازی بر روی آن، آماده عرضه به بازار شد.
اکبری، رئیس واحد تاندم میل ناحیه نورد ســرد 
شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار ایراسین 
اظهار کرد: کالف هایی در ناحیه نورد سرد وجود دارد 
که به دالیلی پس از اسیدشویی، شرایط حساس تری 
برای آن ها در قسمت تولید وجود دارد. از یک سال و نیم 
پیش، این کالف ها که به تعداد ۳۰۰ عدد و وزن تقریبی 
۴ هزار و ۵۰۰ تن، در ناحیه نورد ســرد وجود داشت، با 
همکاری کارکنان واحد تاندم میل و هماهنگی با واحد 
برنامه ریزی تولید و دیگر واحدهــای مرتبط،با انجام 
عملیات بهینه سازی بر روی آن، آماده عرضه به بازار شد.
وی گفت: این امر در فوالد مبارکه اتفاق بسیار خوبی 
بود که با همدلــی همکاران ناحیه نورد ســرد و دیگر 

همکاران فوالد مبارکه رقم خورد.
رئیس واحد تاندم میل ناحیه نورد سرد شرکت فوالد 
مبارکه افزود: عالوه بر رفع شدن نیازهای بازار، باز شدن 
فضای قابل توجهی از انبار محصوالت یکی از نتایج این 
کار بود. در واقع پس از خروج این کالف ها از انبار توانستیم 
کالف های زیادی را با آن ها جایگزین کنیم تا کار برای 

تولید در ناحیه نورد سرد آسان تر شود.
وی خاطرنشــان کرد: در این فراینــد، از مراحل 
ابتدایی تا پایانــی، تعدادی از همکاران با شناســایی 
دقیق این کالف ها، اندازه گیری ابعاد و مشخص کردن 
گرید کالف هــا و دیگر عملیات موردنیــاز، علی رغم 
محدودیت هایی که در حــوزه تولید این کالف ها بود، 
در تالشی همه جانبه کار را به سرانجام رساندند که از 
این فرصت استفاده می کنم و از همه همکاران تشکر 

می کنم.
    

در سه ماهه نخست سال جاری 
صورت گرفت؛

رشد ۱۱ درصدی تولید فوالد خام 
در گروه فوالد مبارکه

کارکنان گروه فوالد مبارکه در ســه ماهه نخست 
سال جاری با تالش مضاعف خود توانستند میزان تولید 
گندله، آهن اسفنجی، تختال و کالف گرم در صنعت 

فوالد کشور را به میزان قابل مالحظه ای افزایش دهند.
کارکنان گروه فوالد مبارکه در ســه ماهه نخست 
سال جاری با تالش مضاعف خود توانستند میزان تولید 
گندله، آهن اسفنجی، تختال و کالف گرم در صنعت 

فوالد کشور را به میزان قابل مالحظه ای افزایش دهند.
اکبری محمدی، معاون بهره برداری فوالد مبارکه 
با اشاره به رشد ۱۱ درصدی تولید فوالد خام گروه فوالد 
مبارکه در سه ماه نخست سال جاری اظهار داشت: از 
ابتدای فروردین تا پایان خردادماه تولید گندله گروه 
فوالد مبارکه )شــرکت فوالد مبارکه و ســنگان( در 
مجموع با ۶.۶ رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به 

سه میلیون و ۳۰۳ هزار تن، افزایش یافت.
وی افزود: تولید آهن اســفنجی در گــروه فوالد 
مبارکه )شرکت فوالد مبارکه، مجتمع فوالد سبا، فوالد 
هرمزگان و فوالد سفید دشت( نیز رشد ۷.۴ درصدی 

داشته و به ۳ میلیون و ۲۹۴ هزار تن رسیده است.
معاون بهره برداری فوالد مبارکه بیان داشت: در سه 
ماهه نخست سال جاری در گروه فوالد مبارکه )شرکت 
فوالد مبارکه، مجتمع فوالد سبا و فوالد هرمزگان( در 
مجموع ۲ میلیون و ۹۹۱ هزار تن تختال تولید شــده 

است.
اکبری محمدی خاطرنشان کرد: بیش از ۹۰ درصد 
ورق گرم کشور در گروه فوالد مبارکه تولید می شود و 
در سه ماهه نخست امسال در شرکت فوالد مبارکه یک 
میلیون و ۴۸۴ هزار تن و در مجتمع فوالد سبا نیز ۳۹۷ 
هزار تن ورق گرم تولید شده که این میزان تولید نسبت 
به مدت مشابه سال قبل به ترتیب رشــد ۷.۲ و ۵۷.۲ 

درصدی را نشان می دهد.

اخبار فوالد

مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان 
گفت: یکی از رســالت های مهم این 

مجتمع بزرگ صنعتــی حمایت از 
شرکت های دانش بنیان و نوآور است؛ 

چرا که این ارتباط دو ســر برد بوده و 
هم باعث ارتقاء کیفــی محصوالت 

و خدمات فوالد مبارکه شــده و هم 
محرک و مشوق این شرکت ها و مراکز 

علمی می شود. طیب نیا، مدیرعامل 
فوالد مبارکه اصفهــان اظهار کرد: 
یکی از رسالت های مهم این مجتمع 
بزرگ صنعتی حمایت از شرکت های 
دانش بنیان و نوآور است؛ چرا که این 
ارتباط دو ســر برد بــوده و هم باعث 
ارتقاء کیفی محصــوالت و خدمات 
فوالد مبارکه شــده و هــم محرک و 
مشوق این شــرکت ها و مراکز علمی 

می شود.
وی افزود: مــا در فوالد مبارکه یک 
مرکز نوآوری و فناوری ایجاد کرده ایم؛ 
البته تا پیــش از این ارتبــاط خوب و 
گسترده ای با شرکت های دانش بنیان 
و دانشــگاه های صنعتی داشتیم اما با 
راه اندازی این مرکز در تالش هستیم 
که این ارتباط گسترده تر شده و حمایت 
مؤثرتری صورت بگیرد و قراردادهای 
منســجم و بیشــتری با این مراکز و 
شرکت های دانش بنیان به انجام برسد.

مدیرعامل فــوالد مبارکه اصفهان 
بیان داشــت: فــوالد مبارکــه اخیراً 
یک تفاهم نامه همکاری با شــهرک 
علمی و تحقیقاتی امضا کرده اســت 
و قرار اســت در جریان این همکاری، 
از توانمندی های حمایتــی، علمی، 
فنی و پژوهشــی طرفین در راستای 

توسعه صنعت فوالد و اجرای پروژه های 
فناورانه بهره ببریم و همچنین خرید 
محصــوالت دانش بنیــان و تأمیــن 
قطعــات، تجهیــزات و خدمــات از 
شرکت های مســتقر در این شهرک 

افزایش مضاعف یابد.
طیب نیا تاکید کــرد: »نوآوری« 
مفهومی ســت که برای حیات مولد 
صنایع، ما به آن نیاز داریم اما مهم ترین 
مســئله این اســت که پیش از توجه 
تکنیکال به آن، ابتــدا باید این مفهوم 
را در سازمان نهادینه کرده و مدل های 
ذهنی همســو با آن را ایجــاد کنیم؛ 
بنابراین توجه به این نکته ضروری ست 
که نوآوری ابتدا باید در روش مدیریتی 
ما جریان یافته و ســپس به ابزارهای 

مورد استفاده تسری پیدا کند.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه 
تصریح کرد: پس از آن که این ذهنیت 
در ســازمان ایجاد شــد و ما ضرورت 
نــوآوری را درک کردیــم، می توانیم 
به طرز مؤثری به ســراغ اســتفاده از 
»فناوری«هــای روز برویــم. ایــن 
رویکردی ســت که فوالد مبارکه در 
پیش گرفته اســت و ما در تالشیم که 
این مهم را به فرهنگ و جریان غالب در 

سازمان تبدیل کنیم.

مدیرعامل فوالد مبارکه:

رسالت فوالد مبارکه حمایت از 
شرکت های دانش بنیان و نوآور است

شرکت فوالد مبارکه با امضای تفاهم نامه ای برای حمایت و 
توسعه زیست بوم فناوری و راه اندازی مرکز نوآوری در دانشگاه 
صنعتی اصفهان، به منویّات مقام معظم رهبری در راســتای 

تحکیم ارتباط میان صنعت و دانشگاه، جامه عمل پوشاند.
آیین امضای تفاهم نامه همکاری مشــترک میان شرکت 
فوالد مبارکه و دانشگاه صنعتی اصفهان برای حمایت و توسعه 
زیست بوم فّناوری، برگزار شــد. با امضای این تفاهم نامه مقرر 
گردید، عملیات اجرایی احداث مرکز نــوآوری فوالد مبارکه 

در دانشگاه صنعتی اصفهان، همزمان با هفته دولت آغاز شود.

ضرورت افزایش ضریب نفوذ نخبگان
و فرهیختگان در صنعت کشور

در این آیین، یحیی پالیزدار مدیرعامل شرکت پشتیبانی 
و توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه اظهار کرد: نزدیک به 
۷۰ درصد کارکنان شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری 
فوالد مبارکه، از دانش آموختگان دانشــگاه صنعتی اصفهان 
هستند و توانمندی این دانشگاه بی تردید به رشد و توسعه کشور 

کمک زیادی خواهد کرد.
وی با تاکید بر ضــرورت افزایش ضریب نفــوذ نخبگان و 

فرهیختگان در صنعت کشــور افزود: در شرکت پشتیبانی و 
توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه، در نظر داریم این شرکت 
را از ظرفیت ها و دستاوردهای علمی دانشگاه صنعتی اصفهان 

بهره مند کنیم.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالد 
مبارکه با بیان این که صنعت فوالد یکی از صنایع مادر محسوب 
شده و استان اصفهان نیز به عنوان قطب فوالد کشور شناخته 
می شود، خاطرنشان کرد: طبیعتاً طی ۱۰ تا ۲۰ سال آینده، روند 
تکنولوژی در این صنعت تغییر خواهد کرد و ما مجبور هستیم از 

نسل های دیگری در تولید فوالد استفاده کنیم .
پالیزدار در ادامه اذعان داشت: اگر بتوانیم با جامعه دانشگاهی 
کشور، زبان مشترکی ایجاد کنیم و با همین سرعت ارتباط خود 
را با دانشگاه ادامه دهیم، طی ۴ سال آتی، زیست بوم فناوری در 
حوزه فوالد ایجاد و در این زمینه با کشورهای توسعه یافته جهان 

همتراز خواهیم شد.
در ادامه حمیدرضا صفوی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
صنعتی اصفهان، از صنعت فوالد به عنوان صنعت فاخر کشور 
یاد کرد و اظهارداشت: ایجاد زیســت بوم فّناوری، نخستین و 

ارزشمندترین تجربه ما در دانشگاه صنعتی اصفهان است.

وی با بیان این که نقش صنعت فوالد در بسیاری از بخش های 
اقتصادی و صنعتی کشور نقش زیرساختی است، عنوان داشت: 
دانش آموختگان دانشگاه های برتر کشور عمدتاً جذب صنعت 
فوالد می شوند؛ دانشگاه صنعتی اصفهان نیز با دارا بودن انواع 
رشته های مختلف صنعتی، ظرفیت بسیار باالیی برای کشور 

دارد.
صفوی با بیان این که دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان، 
استعداد و آمادگی باالیی برای همکاری با صنعت دارند، ابراز 
امیدواری کرد: با هّمت و همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان، 
شرکت فوالد مبارکه و فراهم شدن زیست بوم فناوری، حرکت و 

شروع پرقدرتی در سطح دانشگاه شکل می گیرد.

محدودیتی برای همکاری با دانشگاه ها نداریم
مظاهری مشاور مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در حوزه 
دانش بنیان در این آیین اظهار داشــت: شرایط جهان و کشور 
ما در حوزه تحصیالت و صنعت به دلیل ســرعت باالی رشد 
علم متفاوت شــده و این تغییرات در رشد علم ایجاب می کند 
که صنعت در یک زیســت بوم قرار گیرد تا با تغییرات علمی 

به روز شود.

وی با بیان این که حجم قراردادهای پژوهشی منعقدشده 
توسط شرکت فوالد مبارکه طی ۳۰ سال گذشته بسیار زیاد بوده 
است، خاطرنشان کرد: برای سال تحصیلی پیش رو، محدودیتی 
برای همکاری با دانشگاه ها تعیین نکرده ایم چراکه فوالد مبارکه 

مرزی برای ارتقای سطح دانش  نمی شناسد.
مشاور مدیرعامل فوالد مبارکه در حوزه دانش بنیان با بیان 
این که تاکنون ۴۲۶ پروژه توسط شرکت فوالد مبارکه با دانشگاه 
صنعتی اصفهان به اتمام رسیده و یا در مراحل پایانی است، گفت: 
فوالد مبارکه همواره از هر پروژه ای که در حوزه نوآوری و فناوری 

باشد، استقبال می کند.
وی با بیان این که ســاختار داخلی شــرکت فوالد مبارکه 
مستعد نوآوری است، تصریح کرد: از شرکت های دانش بنیان  در 
حوزه های تحقیقاتی حمایت جّدی داشته ایم و هیچ حد و مرزی 
برای این حوزه قائل نیستیم چراکه اگر در مسیر فناورانه حرکت 

نکنیم قطعاً در آینده دچار مشکل خواهیم شد.

 در راستای تحکیم ارتباط میان صنعت و دانشگاه و با امضای تفاهم نامه ای صورت گرفت؛

 راه اندازی مرکز نوآوری در دانشگاه صنعتی اصفهان به هّمت فوالد مبارکه

گزارش

توقف ناپذیری تولید و دست یابی به رکوردهای تازه تر در 
گروه فوالد مبارکه این بار در واحدهای احیا مستقیم شماره 
۲ ، گندله ســازی و احیا مستقیم مجتمع سبا به ثمر نشست. 
توقف ناپذیری تولید و دســت یابی به رکوردهــای تازه تر در 
گروه فوالد مبارکه این بار در واحدهای احیا مستقیم شماره 

۲ ، گندله سازی و احیا مستقیم مجتمع سبا به ثمر نشست.

افزایش تولید در واحد احیا مستقیم شماره ۲
مهاجری، مدیر واحد احیا مستقیم شماره ۲ فوالد مبارکه 
ضمن تأیید این خبر گفت: تالشگران این ناحیه روز چهارشنبه ۸ 
تیرماه موفق شدند میزان تولید روزانه آهن اسفنجی را به ۹ هزار 

و ۷۶۰ تن برسانند. وی گفت: با این دستاورد رکورد قبلی ۱۲ 
اردیبهشت ماه سال جاری به میزان ۹ هزار و ۶۷۰ تن ارتقا یافت. 
مهاجری کسب این موفقیت ارزشمند را به تمامی کارکنان، 
ذی نفعان و شرکای کسب وکار گروه فوالد مبارکه تبریک گفت.

ثبت رکورد تولید روزانه در واحد گندله سازی
غیورمردان ناحیه آهن سازی شرکت فوالد مبارکه در واحد 
گندله سازی، موفق شدندبا تولید ۲۳ هزار و ۷۳۰ تن گندله در 
یک روز به رکورد تازه ای دست یابند. مدیر واحد گندله سازی 
ضمن اعالم این خبر گفت: رکورِد قبلی تولید روزانه در این واحد 
۲۳ هزار و ۶۶۰ تن و در ۱۷ مردادماه سال ۱۳۹۹ محقق شده 

بود. اسماعیل پور کسب این دســتاورد ارزشمند را به تمامی 
کارکنان، ذی نفعان و شرکای کسب و کار گروه فوالد مبارکه 

تبریک گفت.

تداوم تولید و ثبت رکوردهای جدید 
در مجتمع فوالد سبا

در ادامه دستاوردهای تولید در ماه های اخیر، جهادگران 
واحد احیا مستقیم مجتمع سبای فوالد مبارکه به رکورد روزانه 

جدیدی دست یافتند.
بهمن خلیلی مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا ضمن تأیید 
این خبر گفت: این رکورد ارزشــمند در تاریخ ۷ تیرماه سال 

جاری با تولید ۴ هزار و ۹۵۲ تن آهن اسفنجی به ثبت رسید. 
رکورد قبلی تولید این واحد مربوط به ۲۳ خردادماه سال جاری 
بود و درپی این تالش های ارزشمند، شاهد رشد تولید به میزان 
۴ هزار و ۹۰۱ تن نسبت به رکورد قبل هستیم. وی این موفقیت 
ارزشمند را به تمامی کارکنان، ذی نفعان و شرکای کسب و کار 
گروه فوالد مبارکه تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد تا پایان 
سال با همت همکاران پرتالش، اهداف مورد نظر محقق گردد.

به همت غیورمردان فوالد مبارکه محقق شد؛

تداوم تولید و ثبت رکوردهای فوالد مبارکه در نخستین روزهای تیرماه

خبر

همزمان با ایام گرامیداشت هفته قوه قضائیه، با حضور جمعی از مدیران شرکت 
فوالد مبارکه از زحمات تالشگران عرصه قضا قدردانی و بر تعامل و همکاری فی 

مابین تاکید شد.
در این بازدید، رئیس دادگستری شهرستان مبارکه ضمن قدردانی از تالش 
مدیران و کارکنان فوالد مبارکه تصریح کرد: به همراه سایر همکاران خود در فوالد 
مبارکه حاضر شدیم تا از نزیک به آن ها خدا قوت گفته و مراتب قدردانی و حمایت 

های خود را ازبزرگترین واحد صنعتی کشور اعالم داریم.
ابوالحسنی زارع با بیان این که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی تعامل بین سازمان 
ها و صنایع به عنوان نقشه راه در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: از این رو 
در حال حاضر مصمم هستیم تا این همکاری ها را به بهترین شکل ممکن تقویت 

و استمرار بخشیم.
وی در ادامه با اشاره به فرمایشــات مقام معظم رهبری مبنی بر اهمیت تولید 
داخل و نقش آن در رشد و ثبات اقتصادی کشور تصریح کرد: در شرایط کنونی که 
دشمن اخالل در فرایند خطوط تولید صنایع بزرگ و مولدی همچون فوالد مبارکه 

را در دستور کار خود قرار داده است، مدیران و کارکنان این مراکز باید هوشیارتر از 
همیشه و البته چند گام جلوتر، حرکات و دشمنی های بدخواهان را با  اراده آهنین 

خود و تقویت جریان تولید کشور خنثی نمایند. 

استفاده حداکثری از دانش روز در زمینه های افزایش تولید و پدافند غیرعامل در 
خطوط شرکت فوالد مبارکه و همچنین مقابله با جنگ نرم دشمن از دیگر مواردی 
بود که رئیس دادگستری شهرستان مبارکه بر آن تاکید کرد و در همین خصوص 
گفت: نباید فراموش کنیم که دشمنان دست از دشمنی بر نمی دارند و باید خود 
را در همه موارد یاد شده با استفاده از دانش روز دنیا بروز نمائیم تا فرایند تولید در 

صنعت کشور همچنان با قوت به پیش برود.
بنابراین گزارش در جریان این بازدید سید سعید رفیعی سرپرست امور حقوقی 
فوالد مبارکه نیز ضمن خیرمقدم به میهمانان و گرامیداشت هفته قوه قضائیه از 
زحمات عزیزان در داگستری و دادستانی شهرستان مبارکه قدردانی کرد وبا اشاره 
به اهمیت چنین بازدیدهایی تصریح کرد: در حال حاضر فوالد مبارکه با آگاهی 
کامل از نقش تولید و توسعه در اشــتغال زایی و سالمت جامعه  بر آن است که در 
توسعه اقتصادی کشور بیش از پیش نقش آفرینی نماید از این رو در این فرایند نباید 
اجازه بدهیم که ایجاد موانع برای این صنعت که به واقع پیشران  صنعت است، به 

توسعه اقتصادی کشورصدمه بزند.

در جریان بازدید از خطوط تولید فوالد مبارکه صورت گرفت؛

تاکید رئیس دادگستری شهرستان مبارکه بر حمایت حداکثری از تولید و شرکت فوالد مبارکه

خبر


