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همایش بوم کســب وکار هلدینگ 
فوالد متیل، با حضور مدیرعامل، معاونان 
و مدیــران فوالد مبارکــه، مدیرعامل 
و مدیــران هلدینگ فــوالد متیل در 
هتل المپیک تهــران و با هدف تدوین 
مدل کســب وکار برای شــرکت های 
زیرمجموعــه هلدینگ فــوالد متیل 

برگزار شد.
طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه 
در همایش بوم کســب وکار هلدینگ 
فوالد متیل گفت: مقام معظم رهبری 
گفته اند، در آینده، خرمشــهرهایی در 
پیش است که جنس آن مانند میدان 
نظامی نیست، بلکه آبادانی به دنبال دارد 

و جنگی سخت تر است.
وی با تأکید بــر اینکه فوالد مبارکه 
در خط مقدم جبهه قــرار دارد، ادامه 
داد: در خرمشــهری که امروز در پیش 

داریم، نقــش مجموعه هایی همچون 
فوالد مبارکه بســیار پررنگ اســت 
ودستاوردهای بزرگ در کشور توسط 
مراکز بزرگ صنعتی محقق می شود تا 
از ظرفیت های ایجادشــده در آن برای 
رشــد اقتصادی و ساخت وساز کشور 

استفاده شود.
طیب نیا تصریح کرد: فوالد مبارکه 
در بخش هــای مختلف مأموریت های 
ویــژه ای دارد و روی شــرکت های 
زیرمجموعه فوالد متیل حساب ویژه ای 

باز کرده است.
مدیرعامل فــوالد مبارکه تصریح 
کرد: استفاده حداکثری از ظرفیت های 
موجود، توسعه ســرمایه های انسانی و 
سرمایه گذاری در این بخش، به همراه 
آموزش و جــذب نیروهای متخصص، 
می توانــد منجر بــه رخ دادن اتفاقات 

بزرگ در کشور شود.طیب نیا در ادامه 
به وظایف مراکز خدماتی اشــاره کرد 
و افزود: مراکز خدماتــی باید خدمات 
ویژه ارائه کنند که این امر با استفاده از 
سرمایه های انســانی محقق می شود. 
همچنین توسعه کمی، کیفی و مناسب، 
تمرکز بر نوآوری و فناوری های نوین، 
توجه بــه محیط زیســت و حرکت به 
سمت صنعت ســبز نیز باید در دستور 

کار قرار گیرد.
وی تصریح کرد: وجه تمایز و نقطه 
قوت فوالد مبارکه داشتن مراکز خدماتی 
است. در واقع این مراکز چشم و گوش 
فوالد مبارکه هســتند و از طریق آن ها 
می توانیم ســودآوری خود را تضمین 

کنیم.
طیب نیــا افــزود: افزایش کیفیت 
خدمــات به همراه قیمت مناســب تر 

برای محصول برای مصرف کننده نهایی 
می تواند منجر به افزایش ســود فوالد 
مبارکه شود. یکی از مأموریت های مراکز 
خدماتی، فروش مویرگی محصوالت 
فوالد مبارکه است که در صورت تقویت 
آن، می توانیم از رقبای خود جلو بزنیم. 
البته نباید از تبدیل این مراکز به مراکز 
تخصصی غافل شد، بلکه باید به سمت 

نوآوری حرکت کرد.
وی تصریــح کرد: یکــی از راه های 
افزایش سود، توسعه محصوالت مراکز 
خدماتی است. به این شکل که خدمات 
تخصصی به مصرف کننده ارائه شــود 
و شما صرفا یک فروشنده باقی نمانید. 
همچنیــن الزم اســت ظرفیت های 
استانی جهت سرمایه گذاری و فروش 
محصوالت بیشتر توسط مراکز خدماتی 
شناســایی گردد که این مورد توسط 

معماری ســازمانی تدوین و عملیاتی 
می شــود. همچنین باید برنامه ریزی 
بلندمدت برای مراکز خدماتی حداقل 
برای افق ۵ تا ۱۰ســاله آن هــا در نظر 

گرفته شود.
وی با بیان اینکه در دنیا بیشــترین 
سرمایه گذاری و ســودآوری در بخش 
خدمات اســت افــزود: هــدف اول و 
اصلی این اســت که در مراکز خدماتی 
محصوالت خود را با قیمت مناسب به 

دست مصرف کننده برسانیم.
طیب نیا افزود: استراتژی تعریف شده 
برای مراکز خدماتی این است که هرکدام 
از آن ها در زمینه ای که مأمور شده اند، 
به شــکل حرفــه ای و تخصصی ظاهر 
شوند و فعالیت خود را گسترش دهند. 
همچنین با الگوبرداری از فعالیت سایر 
مراکز به سمت توســعه حرکت کنند 
و حتی به سمت فعالیت های تولیدی 
بروند که البته این امر نیز باید براساس 
معماری ســازمانی و هدف گیری کل 

گروه باشد.
برگزاری همایش بوم کسب وکار، 

فرصتی استثنایی است
حیدری، مدیرعامل و نایب رئیس 
هیئت مدیره هلدینگ فوالد متیل نیز 
در همایش بوم کسب وکار این هلدینگ 
اظهار کرد: مــا امیدواریــم به عنوان 
تالشــگران عرصه تولید میراث داران 

خوبی برای انقالب باشیم.
وی افــزود: بنده با افتخــار اعالم 
می کنــم کــه دانش آموختــه فوالد 
مبارکه هستم و خوشبختانه هم اکنون 
ارتباطات مؤثری میــان فوالد متیل 
و فوالد مبارکه ایجاد شــده است. ما 
جزئی از فوالد مبارکه هســتیم و حق 
داریم از فرصت های موجــود در این 
شرکت استفاده کنیم و در مقابل فوالد 
مبارکه نیز از ظرفیت های فوالد متیل 

در جهت تحقق اهداف تعریف شــده 
خود بهره ببرد.وی افزود: پیاده سازی 
نظام بازاریابی مؤثــر و تعیین قیمت 
در فوالد متیل یکــی دیگر از اقدامات 
صورت گرفته در هلدینگ فوالد متیل 

است.
حیدری یکی از فعالیت های جدید 
فوالد متیل در ۲ سال گذشته را تأمین 
مواد اولیــه اعالم کرد و گفــت: امروز 
موفق ترین مدل و چارچوب سازمانی 
که توانسته از ظرفیت معادن کوچک 
برای فوالد مبارکه اســتفاده کند، در 

فوالد متیل اجرایی شده است.
وی معتقد اســت، اگر شفافیت در 
عملکرد سازمان ها وجود نداشته باشد، 
خسارت های بزرگی به همراه خواهد 
آورد. ازاین رو ایجاد شفافیت در خرید 
و تأمین مــواد در فوالد متیل در پیش 
گرفته شده است. در زمینه ایجاد توسعه 
برای فوالد مبارکه نیز فرصتی استثنایی 
به وجود آمده که فــوالد متیل باید از 
آن اســتفاده کند. درواقع توسعه در 
راستای کسب وکار فوالد مبارکه برای 
اجرای سیاســت ها و تکمیل زنجیره 
فوالد در دســتور کار فوالد متیل قرار 

گرفته است.
حیدری ادامه داد: هلدینگ فوالد 
متیل در چندین استان ویژه، مراکز و 
مدیران توانمندی دارد که باید بتوانند 
با تحلیل محیطی، ظرفیت منطقه را 
درک و بــر اســاس آن در ۳ ماه آینده 

برنامه توسعه خود را به ما ارائه کنند.
مدیرعامــل فوالد متیل با اشــاره 
به اینکه قرار اســت پــروژه معماری 
ســازمانی مأموریت همه ارکان فوالد 
مبارکه را در افــق ۱۴۱۰ تعیین کند 
گفت: ما نیز خــود را متعهد به اجرای 
آن می دانیم و می توانیم پتانسیل های 

خود را به فوالد مبارکه نشان دهیم.

مدیرعامل فوالد مبارکه:
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گزارش

تالشگران ناحیه آهن ســازی فوالد مبارکه 
موفق شــدند با ثبت رکــورد تولیــد ماهیانه 
اردیبهشت ماه در واحد احیا مستقیم شماره ۱ 
به میزان ۵۰۱ هزار و ۳۹۰ تن )گذر از نیم میلیون 
تن( و در واحد احیا مستقیم شماره ۲ به میزان 
۲۸۱ هزار و ۸۹۰ تــن، درمجموع با تولید ۷۸۳ 
هزار و ۲۸۰ تن آهن اســفنجی، رکورد جدیدی 
را در تولید ماهیانه ناحیه آهن سازی این شرکت 

رقم بزنند.
رشیدی مدیر ناحیه آهن سازی شرکت فوالد 
مبارکه در گفتگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: در 
دومین ماه سال ۱۴۰۱، واحدهای احیا مستقیم 
۱ و احیا مستقیم شهید خرازی ناحیه آهن سازی 
موفق به کســب رکورد جدیدی در تولید آهن 
اسفنجی شدند و بیشترین رکورد تولید از زمان 
راه اندازی شرکت را رقم زدند. رکورد قبلی تولید 
ماهیانه واحد احیا مســتقیم شماره ۱ به میزان 
۴۸۳ هزار و ۹۳۰ تن، واحد احیا مستقیم شماره 
۲ به میزان ۲۶۸ هزار و ۴۲۰ تن و درمجموع به 
میزان ۷۵۲ هزار و ۳۵۰ تن آهن اســفنجی در 

فروردین ماه ۱۴۰۱ به ثبت رسیده بود.
وی با بیان این که موفقیت به دســت آمده با 
تکیه بر دانش و مهارت کلیه کارکنان، مدیریت 
و برنامه ریزی صحیح و اســتفاده حداکثری از 
ظرفیت موجود بوده اســت، افــزود: با همت و 
تالش جمعی کارکنــان در واحدهای مختلف 
ناحیه آهن سازی و دیگر واحدهای پشتیبانی، 
پیمانکاران تعمیراتــی و حمایت های مدیریت 
عالی شــرکت، این رکورد ارزشمند حاصل شد 
که امید اســت با تالش و کوشش بیشتر شاهد 

موفقیت های بیشتری در آینده باشیم.
استفاده از فرصت های طالیی تولید

فتحی مدیر واحد احیا مســتقیم شماره۱ 
شــرکت فوالد مبارکه خاطرنشــان کرد: رفع 
موانع و اســتفاده از فرصت هــای طالیی تولید 
موجب گذر از رکورد نیم میلیون تن تولید آهن 
اســفنجی در واحد احیا مستقیم شماره ۱ شده 
است و کسب این رکوردها در ماه های فروردین 

و اردیبهشــت در ســال مزین به نــام »تولید؛ 
دانش بنیان، اشتغال آفرین«، نشان از عزم، اراده و 
همدلی همکاران در جهت تحقق اهداف سازمان 

و توجه ویژه به شعار سال دارد.
وی ادامه داد: کسب رکوردهای متعدد روزانه 
تولید در اردیبهشت ماه و عبور از نیم میلیون تن 
تولید آهن اسفنجی در این واحد، حاصل تالش 
همکاران در شناســایی و رفع محدودیت های 
تولید، ارائه راه حل ها، برنامه ریزی دقیق و انجام 
فعالیت هایی که از یک سال پیش آغاز و به طور 
کامل در جهت بهینه سازی و رفع موانع تولید در 
زمان های توقف خطوط و محدودیت ها صورت 

گرفت.
مدیر واحد احیا مســتقیم شماره ۱ شرکت 
فوالد مبارکه اذعان داشت: استفاده از فرصت های 
طالیی تولید )وقتی محدودیتی نباشد(، درک 
این موضوع از طرف همکاران، شناخت کامل از 
استراتژی ها و اهداف نیز از دیگر عوامل مهم در 
کسب رکوردهای پیاپی روزانه و ماهیانه بود که 

به سرانجام رسید.
وی تصریح کرد: با یاری خداوند متعال، تالش 
و همدلی همکاران و تداوم در انجام فعالیت های 
بهبود به صورت مستمر، شاهد کسب رکوردهای 
بهتری در آینده خواهیم بود؛ کسب این موفقیت 
بــزرگ را به کلیه همــکاران شــاغل در ناحیه 
آهن سازی، واحدهای احیاء و خانواده بزرگ فوالد 
مبارکه تبریک عرض می کنم و از همه همکاران 
در فوالد مبارکه و شــرکت های پیمانکار که در 
کســب این موفقیت بزرگ، ما را یاری کردند، 

تشکر و قدردانی می کنم.
مهاجری مدیر واحد احیا مســتقیم شهید 
خرازی شرکت فوالد مبارکه نیز در این خصوص 
بیان داشــت: به کارگیری دانــش و خالقیت 
ازجمله عوامل اصلی دست یابی به رکوردهای 
پیاپــی تولید واحد شــهید خرازی شــرکت 
فوالد مبارکه اســت؛ به لطف پروردگار متعال 
و در راســتای تحقق اهداف شــرکت و ناحیه 
آهن سازی، مبنی بر تولید به موقع و باکیفیت 

آهن اسفنجی جهت تأمین بخشی از نیاز واحد 
فوالدســازی، کارکنان پرتالش و متعهد واحد 
شــهید خرازی برای دومین بــار و در دومین 
ماه پیاپی در ســال ۱۴۰۱ توانستند به رکورد 

غرورآفرین تولید آهن اسفنجی دست یابند.
وی با بیان این که دست یابی به این رکوردها 
بدون حمایت هــای بی دریــغ مدیریت عالی 
شــرکت و کلیــه معاونت ها و مدیران دلســوز 
میســر نبود، تأکید کرد: ارائــه خدمات فنی و 
پشتیبانی، آماده به کاری خطوط تولید، تأمین 
به موقع مواد اولیه باکیفیــت، قطعات یدکی و 
مصرفی، آب و انــرژی، از دیگر عوامل تأثیرگذار 
در این رکوردشکنی بوده که الزم می دانم از کلیه 
دست اندرکاران و نقش آفرینان در این خصوص 

صمیمانه تشکر کنم.
 بهبود کیفیت گندله 

از عوامل دست یابی به رکوردهای تولید
عسکری، سرپرست تولید واحد احیا مستقیم 
شهید خرازی شرکت فوالد مبارکه گفت: یکی 
از گلوگاه هــای تولید در واحد احیا مســتقیم، 
عدم امکان افزایش فلوی گاز فرایندی در زمان 
افزایش فشار گاز ورودی به کوره بود که با طراحی 
انجام شده و اجرای آن در واحدهای احیا مستقیم 
۱ و ۲ و مجتمع فوالد ســبا، این مشکل به طور 

کامل رفع شد.
وی اذعان کرد: از دیگر عوامل دست یابی به 
رکوردهای تولید می توان به بهبود کیفیت گندله 
ورودی به خرازی، کنترل دقیق تر پارامترهای 
فرایندی، تغییر در نوع جاذب های ســولفورزدا 
و همچنین همدلی بســیار زیاد میان کارکنان 
بخش تولید و بخــش تعمیــرات در این واحد 

اشاره کرد.
اولویت قرار دادن اجرای طرح های 

بهینه سازی و نوآورانه در واحد احیا مستقیم 
ثابت قدم، سرپرســت تعمیرات واحد احیا 
مستقیم شهید خرازی در این رابطه تصریح کرد: 
اولویت قرار دادن اجرای طرح های بهینه سازی 
و نوآورانــه در این واحد، در کنــار تغییر نگرش 

کارکنان به حفظ و نگهداری تجهیزات، حرکت 
در راستای استفاده از قطعات بومی سازی شده 
باکیفیت و تعامــل و ارتباط بســیار مطلوب و 
دلسوزانه کارکنان تولید و تعمیرات از مهم ترین 
عوامل دســت یابی به رکوردزنی های تولید در 

واحد احیا مستقیم است.
نادر اروج نژاد، رئیس تعمیرات واحدهای احیا 
مستقیم شرکت فوالد مبارکه عنوان داشت: با 
برنامه ریزی و انجام تعمیرات به موقع واحدهای 
احیا مستقیم و دیگر واحدهای ناحیه آهن سازی 
و افزایــش آماده بــه کاری تجهیــزات با همت 
واالی کارکنان رکــورد افتخارآمیز دیگری در 
کســب رکورد تولید در دومین ماه سال ۱۴۰۱ 
حاصل شــد که موفقیت حاصل شده را به کلیه 
کارکنان تبریک عرض نمــوده و از همه آن ها، 
اعم از تالشــگران بخش های تولید، تعمیرات و 
واحدهای ســرویس دهنده اعم از پیمانکاران 
مقیم، تعمیرات مرکزی، تعمیــرگاه مرکزی، 

حمل ونقل و ... کمال تشکر را دارم.
 تالش همگانی و نماد خواستن 
عامل رکوردشکنی های پیاپی 

قندی، سرپرست مدول واحد احیا مستقیم 
شماره ۱ گفت: با عنایت پروردگار متعال و همت 
کارکنان ســخت کوش تولید و تعمیرات واحد 

احیا مســتقیم، دســت یابی به ۲ رکورد پیاپی 
در فروردین و اردیبهشــت سال ۱۴۰۱ محقق 
شــد که ضمن قدردانی از واحدهای پشتیبانی 
و تأمین کننــده، الزم به ذکر اســت که کنترل 
بهینه فرایند تولید و افزایش ظرفیت تجهیزات 
و همچنین استفاده از دانش و تجربیات کارکنان 
به عنوان سرمایه های اصلی شرکت در واحد احیا 
مســتقیم ازجمله عوامل مؤثر در دست یابی به 
باالترین میزان تولید آهن اســفنجی با کیفیت 
مرغوب در شرکت فوالد مبارکه و کشور می توان 

برشمرد.
بهزادی مهر سرپرســت واحــد حمل مواد 
شــرکت فوالد مبارکه نیز در این خصوص ابراز 
کرد: رکوردشــکنی های پیاپی همــکاران در 
واحد احیا مستقیم نشان از تالش همگانی دارد 
و نماد خواستن اســت که در یکایک کارکنان 
دیده می شــود؛ کارکنان واحد حمــل مواد و 
بریکت سازی با دریافت و توزیع گندله موردنیاز 
مدول های احیا مســتقیم در ثبت رکورد تولید 
نقش آفرینی کردند و با ارســال رکورد ماهیانه 
۹۶۸ هزار تن آهن اســفنجی باکیفیت در ثبت 
رکورد تولید فوالد خام در ناحیه فوالدســازی 
نقش بسزایی داشتند که در پایان از زحمات کلیه 

همکاران تشکر و قدردانی دارم.

وقتی رکوردشکنی ها در فوالد مبارکه هرماه تکرار می شوند؛

گذرازركوردتولیدنیممیلیونتنآهناسفنجیدرواحداحیامستقیمشماره1ناحیهآهنسازی

 شماره  1084 /   چهارشنبه 11     خرداد   1401  /    2 ذی القعده 1443  /  اول ژوئن   2022

جهش۷درصدیتولیدتختال
درفوالدهرمزگان

فوالد هرمــزگان پس از کســب رکورد کیفی 
تختال، توانســت رشــد ۷.۱ درصدی تولید این 
محصول در دوماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه 
سال قبل را تحقق بخشد و نشان داد کیفیت و کمیت 

را با هم پیش می برد.
معروفخانی مدیرعامل فوالد هرمزگان با تأکید 
بر تحقق رشد تولید در فوالد هرمزگان، از تولید ۲۹۵ 
هزار و ۱۹۸ تن تختال در فروردین و اردیبهشــت 
سال جاری خبر داد و گفت: تولید تختال در شرکت 
فوالد هرمزگان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
که ۲۷۵ هزار و ۵۸۵ تن بوده، از رشد ۷.۱ درصدی 

برخوردار بوده است.
 معروفخانی در ادامه بر تعهد فوالد هرمزگان به 
حمایت کّمی و کیفی از تولیــد داخل تأکید کرد و 
گفت: فوالد هرمزگان به عنوان شــرکت مادر برای 
صنایع زیرمجموعه، وظیفه ســنگینی در تحقق 
دستور مقام معظم رهبری برای افزایش تولید داخل 
و ارتقای کیفیت محصوالت ایرانی بر عهده دارد و در 

این راستا برنامه ریزی دقیقی صورت گرفته است.
 مدیرعامل فوالد هرمزگان در ادامه اظهار داشت: 
هماهنگی صحیــح واحدهای مختلــف از طریق 
کمیته های هفت گانه اســتراتژیک، تکیه بر توان 
شرکت های تأمین کننده داخلی، مدیریت صحیح 
و جهادی مدیران عالی و میانی شرکت، در کنار تهیه 
ماده اولیه باکیفیت، انجام پروژه های اصالحی در 
خط تولید و کاهش توقفات اضطــراری و کاهش 
پاورآن کوره های قوس الکتریکی، افزایش سرعت 
ریخته گری و اســتفاده بهینه از زمان  برای تولید و 
آماده به کاری تجهیزات و همچنین پشتیبانی و نیز 
حمل ونقل به موقع و سریع، همگی در افزایش تولید 

نقش داشته اند.
وی در ادامه ارتقای کیفیت تختال های تولیدی 
در فوالد هرمزگان را از اســتراتژی های اصلی این 
شرکت خواند و گفت در اسفند و فروردین دو رکورد 
پیاپی در این زمینه در فوالد هرمزگان به ثبت رسید.

مدیرعامل فوالد هرمزگان با تأکید بر اینکه ارتقای 
کیفیت تختال باعث تولید محصول نهایی باکیفیت 
در صنایع پایین دستی خواهد شد و رضایت جامعه 
را از کاالی ایرانی در پی خواهد داشت، این افزایش 
کیفیت را ضامن بقا در بازارهــای جهانی و حفظ 

مشتریان خارجی و افزایش صادرات خواند.
معروفخانی بر لزوم تأمیــن انرژی تأکید کرد و 
گفت: تمامی این برنامه ها و پروژه ها داخل سازمانی 
اســت. ما راه را برای افزایش تولید هموار کرده ایم، 
ولی مشــکل اصلی تأمین انرژی اســت که در این 
خصوص یاری دســتگاه های ذی ربط برای تأمین 
انرژی و جلوگیری از توقف تولید و خسران صنایع 

پایین دستی الزامی است.
    

ثبتركوردجدیدتولیدماهیانه
ورقفوالدیدرواحدنوردسرد

فوالدامیركبیركاشان
واحد نورد سرد شرکت فوالد امیرکبیر کاشان 
در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ موفق به ثبت رکورد 

جدید تولید ماهیانه ورق فوالدی شد.
شرکت فوالد امیرکبیر کاشان در سال »تولید؛ 
دانش بنیان، اشتغال آفرین« با همت و تالش تمام 
نیروهای تولیدی و پشــتیبانی واحد نورد سرد و با 
اســتعانت از خداوند متعال و تکیه بر توان داخلی، 
موفق شد با تولید ۲۱ هزار و ۹۰۳ تن ورق فوالدی 
در اردیبهشت ماه، برای دومین بار در سال ۱۴۰۱ به 

رکورد تولید ماهیانه دست یابد.
گفتنی است رکورد قبلی تولید ورق فوالدی در 
این واحد ۲۱ هزار و ۳۱۹ تن بود که در فروردین ماه 

۱۴۰۱ محقق شده بود.
روابط عمومی شــرکت فوالد امیرکبیر کاشان 
این دستاورد مهم را به خانواده بزرگ فوالد امیرکبیر 
کاشان و ذی نفعان تبریک گفت و اظهار امیدواری 
کرد در پرتو عنایت حق تعالی و تالش کلیه همکاران، 
روند افزایش تولید شــرکت تداوم یابد، دست یابی 
به رکوردهای جدید تولید محقق گردد و شــرکت 
همچنان در مسیر تعالی و بهبود مستمر گام بردارد.

اخبار فوالد


