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مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه قدردانی کرد؛
حضور پرشور کارکنان فوالد 
مبارکه در راهپیمایی ۲۲ بهمن

تجدید پیمان مثال زدنی مــردم انقالبی ایران 
اسالمی هر سال تکرار می شود تا به تمام جهان ثابت 
شود که نظام مقدس جمهوری اسالمی باور تک تک 

مردم ایران است.
این حرکت خودجوش مردمی، امسال همزمان 

شد با اربعین غروب »سردار دل ها«.
چهل و یکمین فجر انقالب، رنگ و بویی متفاوت 
داشت. رنگ و بویی از عشــق و عالقه به حفاظت از 

وجب به وجب خاک کشور در برابر متجاوزان.
فجر امسال بیانگر این اســت که مردم خواهان 
خدمتگزارانی چون شهید سلیمانی هستند. شهیدی 
که با خون خود مکتبی را پایه ریزی نمود که امروز 
در سراسر ایران سربازان این سردار عزیز رخ نمایی 
میکنند. مکتبی که خدمت به مردم، اصل و اساس آن 
است. ما نیز در جبهه صنعت پیرو مکتب این فرزند 

برومند ایران اسالمی خواهیم بود.
به رســم ادب، از تک تک کارکنان همیشه در 
صحنه و انقالبی که با حضور خود بار دیگر مشــت 
محکمی بر دهان یــاوه گویان اســتکبار جهانی 
کوبیدند، قدردانی نموده و در برابر شکوه و عظمت 

شان سر تعظیم فرود می آورم.
حمیدرضا عظیمیان
مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه

    
تجلیل از خانواده های شهدا و 
جانبازان شرکت فوالد هرمزگان

از خانواده شهدا و جانبازان شاغل شرکت فوالد 
هرمزگان با حضور مدیرعامل، معاونین، مدیران و 
فرمانده بسیج شرکت فوالد هرمزگان تجلیل شد.

در این مراســم مدیرعامل فــوالد هرمزگان 
ضمن خوشــامدگویی به حاضرین و تبریک ایام 
مبارک دهه فجر بر همدلی در شــرایط ســخت 
فعلی تاکید کرد و گفت:  تحریم هایی که از طرف 
استکبار جهانی به کشور وارد شده است بی سابقه 
است و باعث تحمیل سخت ترین شرایط بر کشور 

شده است .
ارزانی با اشــاره به اینکه همه ما وظیفه داریم  
برای مقابله با این تحریم ها تــالش کنیم گفت: 
هر کسی در هر شــغل و وظیفه ای  که بر عهده او 
گذاشته شده باید به بهترین شکل ممکن وظیفه 
خود را انجام دهد و در این شرایط این کار بزرگی 

است.
مدیرعامل شــرکت فوالد هرمزگان امید به 
آینده به همراه تالش و کوشــش  را از مهمترین 
وظیفه یکایک کارکنان دانســت و خاطرنشان 
کرد: شــرکت فوالد هرمزگان یکــی از بهترین 
شرکت های کشور اســت و تمام تالش مدیران 
در این شرایط سخت این اســت که وقفه ای در 
فعالیت های آن رخ ندهد و همواره تعهدات خود را 
در خصوص کارکنان و خانواده های آنان را به طور 

کامل انجام دهد  .
معاون منابع انسانی فوالد هرمزگان نیز در این 
دیدار جایگاه شــهدا و خانواده های آنان را رفیع 
توصیف کرد و گفت: خانواده های شهدا و جانبازان 
شاغل در فوالد هرمزگان اسوه های تالش و صبر 

برای همکاران خود هستند.
ندایی در ادامــه تاکید: تجلیــل و قدردانی از 
خانواده های گرانقدر شهدا یک وظیفه است که در 

فوالد هرمزگان هر سال به تناوب انجام می شود .
فرمانده پایگاه بســیج شهید لشکری شرکت 
فوالد هرمزگان نیــز در ادامه ایــن دیدار ضمن 
قدردانی از مدیرعامل فوالد هرمــزگان به دلیل 
حمایت های بی دریغ از فرزندان  و خانواده محترم 
شــهدا در این شــرکت گفت :بخشــی از جبهه 
اقتصادی در دست فرزندان شهدا هست که همانند 

پدران خود در حال نبرد هستند .
بحرینی ادامه داد : شــهدا جنــگ نظامی را 
اداره کردند و فرزندان برومنــد انها در خط تولید 
و شکوفایی اقتصادی مشغول جهادند و این به مثابه 

عبادت در راه خداوند است .
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اخبار فوالد

مهندس عظیمیان، مدیرعامل 
فوالد مبارکــه، در جلســۀ تدوین 
اهداف و اســتراتژی های شرکت در 
سال 99، در جمع معاونان و مدیران 
فوالد مبارکــه از تولیــد متوازن و 
پایدار، تأمین پایدار مواد مصرفی و 
تجهیزات، برقراری توازن در ورودی 
و خروجی شرکت و راندمان تولید، 
چابک تر کردن و منعطف تر شــدن 
فرایند و اهتمام بیشتر برای احداث 
نورد گرم 2 فــوالد مبارکه به عنوان 
مهم ترین راهبردهای شــرکت در 

سال پیش رو نام برد.
ن  ســخنا ز  ا یــی  بخش ها   
مهندس عظیمیان را در این جلسۀ 

دوروزه پی می گیریم.
 تولید متوازن و پایدار

باید بــا عنایت بــه نیاز بــازار  و 
ارزش افزوده ای که تولید محصول 
برای شــرکت و ذی نفعــان به بار 
می آورد، خطــوط تولیــد را به کار 
گیریم. این امر باعث می شود بتوانیم 
همچنان بر اساس سفارش مشتری 

و نیاز بازار تولید کنیم.
 تأمین پایدار 

تمام مواد مصرفی و تجهیزات
ســال گذشــته موضوع تأمین 
الکترود برای شرکت به یک بحران 
تبدیل شــده بود و مدیریت شرکت 
آن را  بزرگ تریــن  مســئلۀ موجود  
در راه تولیــد می دیــد. تاجایی که 
موجودی الکترود بــه 40 روز،  10 
روز،  8 روز و حتی 2 روز کاهش یافت، 
اما خوشــبختانه، الکترود مورد نیاز 
تأمین شد و شرکت بدون وارد آمدن 
هیچ گونه توقف به خطوط تولید از 

بحران یادشده خارج شــد و از این 
حیث در وضعیت امنی قرار گرفت.

البته نگرانی بــرای تأمین مواد 
اولیه همچنان وجود دارد، اما برای 
ســال آینده، موضــوع وارد کردن 
کنستانتره یا گندله در هیئت  مدیرۀ 
شرکت مطرح شده و در حال بررسی 
اســت. اگر معدن کاران تمرکز خود 
را بر اکتشــاف و اســتخراج بیشتر 
گذاشته بودند، چنین مشکلی برای 
کشور و فوالدسازان پیش نمی آمد، 
بنابراین برای تأمین مواد اولیه باید 
تالش شــبانه روزی و ویژه داشــته 

باشیم.
اگر افت تولید در شــرکت های 
فوالدسازی ناشی از  تحریم، نبودن 
تجهیزات و الکتــرود گرافیتی و یا 
کمبود گاز و برق در فصل سرد سال 
و کمبود آب به دلیل خشک ســالی 
بود، به  اندازه عدم تخصیص ســنگ 
 آهن، فوالدسازان را عذاب نمی داد، 
چرا که کشــور ما سرشــار از منابع 
معدنی است. با ادامۀ این روند ممکن 
است در سال آینده با کاهش 15 تا 
18درصــدی تولید مواجه شــویم 
و این مســئله برای چرخۀ تولید و 

اقتصاد کشور بسیار مهم است.
فوالد مبارکــه در تولید تختال 
از دنیا عقب نیســت، ولی در تولید 
انواع ورق نتوانســته همپای دیگر 
کشــورهای جهان حرکــت کند. 
دلیل ایــن امر آن اســت که در 12 
سال گذشته نورد گرم 2 را نداشتیم. 
حضور ســایر رقبــای خارجی در 
بازارهای داخلی نیــز این نگرانی ها 
را تشــدید می کنــد، بنابراین باید 

بــا احداث خطــوط تولیــد جدید 
شــرایطی فراهم کنیم که واردات 
هر نوع ورق به کشــور اساسا برای 

واردکنندگان به صرفه نباشد.
در همــۀ بخش ها باید توســعه 
داشته باشــیم. باید مکانیسم هایی 
ایجاد شــود که فــوالد مبارکه در 
مسیر توســعه و صاحب تکنولوژی 
شدن و توسعۀ پایدار و متوازن قدم 
بردارد. حتما بایــد تمام حلقه های 
زنجیره به طور یک جا دیده شــود. 
باید محصوالت ویژه، با کیفیت بهتر 
و سطح تکنولوژی باالتر  تولید کنیم. 
باید با همفکری، همــت و همدلی 
و خرد جمعــی مســائلمان را حل 
کنیم. این راهبرد در توان مدیریت 
و کارکنان فوالد مبارکه است، پس 

باید مشکالت را کنار بزنیم.
 برقراری توازن و تعادل 

در ورودی و خروجی شرکت
 ورودی و خروجــی شــرکت 
مشخص اســت. برای پیشگیری از 
هرگونه کســری بودجه باید به طور 
کامال علمی و حساب شده در این دو 
بخش توازن برقرار باشد. برای عبور 
از گذرگاه باید از منابــع در اختیار 

حداکثر استفاده را بکنیم.
همه کمک کنند تا تمام هزینه های 

غیرضروری حذف شود
پرچم دار مدیریــت منابع مالی 
شرکت در وهلۀ اول تک  تک کارکنان 
هســتند که با تولیــد اقتصادی و 
کاهــش هزینه های تولیــد در این 
سنگر تالش می کنند. در وهلۀ بعد 
و به طور ویژه تر، معاونت اقتصادی و 
مالی اســت که در خط مقدم جبهه 

در حــال تالش و مجاهدت اســت. 
سیستمی موفق اســت که بتواند از 
منابع مالی در اختیار خود با بهترین 
شــکِل بهــره وری اســتفاده کند. 
انتظار می رود همــه کمک کنند تا 
با مدیریت هزینه، تمام هزینه های 

غیرضروری حذف شود.
63 درصد منابع مالی شرکت به 
تأمین مــواد و تجهیزات اختصاص 
می یابــد. بایــد در این حــوزه نیز 
کنترل هــا همچنان باقــوت انجام 
شــود. ضمن این که بایــد به خاطر 
داشته باشیم بهره وری یعنی درست 

هزینه کردن، نه کم خرج کردن.
این که فوالد مبارکه بزرگ ترین 
فوالدساز کشــور و خاورمیانه است 
مایۀ افتخار اســت، امــا نباید به آن 
مغرور شــویم و به آن بسنده کنیم. 
همچنین نباید در سایۀ کسب برخی 
موفقیت ها دست از تالش روزافزون 
برداریم. مدت زمان اجرای پروژه ها و 
روند اجرای کارهای در دست اقدام 
باید با بهــره وری حداکثری کاهش 
یابد. نبایــد فراموش کنیم که فوالد 
مبارکه سرمایۀ مردم ایران و امانتی 

در دست ماست.
 سیستم باید 

چابک تر و منعطف تر باشد
هر روز  مسئله های جدیدی پیش 
روی ســازمان قرار می گیرد؛ اما به 
خاطر داشته باشــیم سیستماتیک 
بــودن فرایندها در فــوالد مبارکه 
باید همچنان نقطه قوت و عامل بقا 
باشد، نه این که در جاهایی به گلوگاه 

تبدیل شود.
فوالد مبارکه ســازمان بســیار 

گسترده ای است. باید مراقب باشیم 
این بزرگی همچنان نقطۀ قوت باشد، 
نه اینکه مانند وزنه ای سنگین به پای 
چابکی سازمان آویزان شود. فوالد 
مبارکه یک بنــگاه اقتصادی بزرگ 
اســت که هر حرف و کنــش آن در 
بازار سرمایه در اقتصاد کالن کشور 
تأثیرگذار است. فوالد مبارکه صنعت 
ساز اســت و طبیعتا وقتی عملکرد 
یا خروجــی بزرگی ارائــه می کند، 
راهبردهــا و موضوعات زیادی را در 
سطح کالن به خود معطوف می کند. 
این شرکت منافع اقتصادی زیادی 
برای بخش های مختلف کشــور به 

همراه می آورد.
باید هدف همۀ مدیران و کارکنان 
ســازمان همچنان تعالی سازمان 
باشــد، حتی اگر در برخی روش ها 
اختالف نظر داشته باشیم. به هرحال 
باید باهم متحــد، و در برابر اهداف 
سازمان متعهد باشیم. ازآنجا که قلب 
همۀ ما برای سازمان می تپد، حتی 
گاهی اختالف نظرها به نتایج بسیار 
درخشانی منتهی می شود. از ابتدای 
قبول  مســئولیت در فوالد مبارکه 
همواره استفاده از خرد جمعی را در 
دستورکار قراردادیم؛ چراکه وقتی 
دموکراسی در شرکت حاکم باشد، 

به یقین از آفت ها دور خواهد ماند.
فوالد مبارکه در آستانۀ یک کار 

بسیار بسیار بزرگ است
فوالد مبارکــه با احــداث نورد 
گرم 2 در آســتانۀ یک کار بســیار 
بسیار بزرگ است که موفقیت های 
حداکثری و حتی در کورس رقابت 
جهانی ماندن شــرکت را تضمین 

می کند. شروع این پروژۀ بزرگ در 
حال طی مراحل پایانی و تشریفات 
اداری اســت. مدیــران و کارکنان 
فوالد مبارکه در این راستا باید کمر 
همت را محکم تر از همیشه ببندند 
و عزمی جزم تر از همیشــه داشته 
 باشــند و این پروژه را طی 900 روز 

 اجرا کنند.
در این شــرایط سخت اقتصادی 
که جامعۀ ما به شدت به رونق تولید 
و افزایش امید نیاز دارد، به طورقطع 
احداث نورد گرم2 خواهد توانست 
این دو مأموریت بــزرگ را به انجام 
رســاند، چراکه طی اجرای فرایند، 
نیــروی انســانی زیــادی در قالب 
پیمانکاران و شرکت های سازنده و 
تأمین کنندۀ خدمات و قطعات به کار 

گرفته خواهند شد. نورد گرم
 شــمارۀ 2 توســعۀ جدیدی در 
شرکت نیســت، بلکه تکمیل طرح 
شــهید خرازی اســت که بــه نام 
سردار سرافراز شهید سپهبد قاسم 

سلیمانی مزین شده است.

از سوی مدیرعامل فوالد مبارکه؛

اهداف و استراتژی های فوالد مبارکه در سال 99 تبیین شد

خبر

غریب پور، رئیس هیئــت عامل ایمیدرو، 
که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت 
را در بازدیــد از شــرکت های ورق خودرو 
چهارمحال و بختیاری و فوالد سفیددشــت 
همراهی می کرد، گفت: شرکت ورق خودرو 
چهارمحال و بختیاری در تولید ورق موردنیاز 
خودروسازان پیشتاز است و عزم فوالد مبارکه 
و ایمیدرو برای توسعۀ این دو شرکت جدی 

است.
 معــاون وزیر صمــت در ادامــه گفت: 
 شرکت ورق خودرو با پشــتیبانی فنی ویژه 
فوالد مبارکه رو به پیشرفت است و ایمیدرو 
نیز همــراه با فوالد مبارکه از توســعۀ هر دو 
مجموعۀ فوالد سفیددشــت و ورق خودرو 

حمایت می کند.
غریب پــور افــزود: بــا برنامه ریزی های 
انجام شده تولید گریدهای جدید، به ویژه در 
حوزۀ ورق های موردنیاز خودروســازان، در 

این مجموعه انجام خواهد شد.

وی بــا بیــان این کــه پیش بینــی ما از 
 مصرف ورق خودرو روندی افزایشــی است 
تصریح کرد: نیاز صنعت خــودرو روزبه روز 
افزایش می یابد و این شرکت نیز با در اختیار 
داشــتن نیروهای متخصص و بهره مندی از 
تجهیزات به روز در تولید گریدهای موردنیاز 

صنعت خودرو پیشتاز است.
غریب پــور توســعۀ کمــی و کیفی در 
ورق خودرو را نقطۀ قوت این شرکت دانست 
و گفت: هم جواری این شــرکت با شــرکت 
فوالد سفیددشت زمینۀ الزم را برای تعریف 
و اجرای طرح های توسعۀ مشترک برای این 

دو شرکت فراهم می کند.
بنا بر این گزارش، در ادامــۀ این بازدید، 
رئیس هیئت عامــل ایمیــدرو باحضور در 
شرکت فوالد سفیددشت، با تأکید بر اهمیت 
بهره برداری هرچه سریع تر از فاز دوم فوالد 
سفیددشت خاطرنشــان کرد: خوشبختانه 
امکانات فنی، ظرفیت فیزیکــی، مواد اولیه 

و نیــاز مصرفی بــازار این الــزام را در فوالد 
سفیددشــت و ورق خودرو به وجود آورده 
است که توسعه های آن ها هرچه سریع تر اجرا 
و به بهره برداری برســند. گفتنی است طرح 
فوالد سفیددشت به عنوان یکی از طرح های 
هفت گانۀ اســتانی در 35 کیلومتری جاده 
شهرکرد- بروجن در سال 1386 شروع شد. 
ادامۀ اجرای این پروژه پس از یک دورۀ توقف 
نســبتا طوالنی در مرداد 1393 با حمایت و 
ســرمایه گذاری 65 درصدی شرکت فوالد 
مبارکــه و 35 درصدی ایمیــدرو به جریان 
افتاد. این شرکت شامل واحد احیا مستقیم 

و پروژه های فوالدسازی و پشتیبانی است.
پروژۀ احیا مستقیم این شرکت در آذرماه 
1395 با موفقیت به بهره برداری رســید، تا 
جایی که از زمان راه اندازی تاکنون 1 میلیون 
و 660 هزار تن آهن اســفنجی در این واحد 

تولید شده است.
فاز دوم این شــرکت پروژۀ فوالدسازی و 

ریخته گری مداوم با ظرفیت تولید ســاالنه 
800 هزار تن اسلب است و با توجه به این که 
این پروژه در حال حاضر 80 درصد پیشرفت 
دارد، پیش بینی می شود تا سال 1399 این 

واحد نیز به بهره برداری برسد.
با راه انــدازی واحدهای فوالدســازی و 
واحدهای جنبی این شرکت به طور مستقیم 
برای 750 نفر و به صورت غیرمستقیم برای 

6500 نفر فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.
در طرح های توســعۀ آتی این شــرکت 

احداث یک واحد نورد سرد با ظرفیت ساالنه 
700 هزار تــن به منظور تأمین مــواد اولیۀ 
کارخانه های ورق خودرو و تاراز دیده شــده 
است که قرارداد هر دو طرح از طریق مناقصۀ 

بین المللی منعقد شده است.
ضمن این که در طرح های توسعۀ آتی این 
شرکت، احداث یک مگامدول  1.5 میلیون 
تنی و احداث کورۀ قــوس الکتریکی و کوره 
پاتیلی برای دســت یابی بــه دو میلیون تن 

فوالد نیز پیش بینی شده است.

اراده فوالد مبارکه و ایمیدرو در توسعه فوالد 
سفیددشت و ورق خودرو چهارمحال و بختیاری

فوالد مبارکه با احداث نورد 
گرم 2 در آستانۀ یک کار 
بسیار بسیار بزرگ است 

که موفقیت های حداکثری 
و حتی در کورس رقابت 
جهانی ماندن شرکت را 

تضمین می کند. شروع این 
پروژۀ بزرگ در حال طی 

مراحل پایانی و تشریفات 
اداری است
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