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ارتقای كیفیت كالف های گرم 
)MB( ویژۀ سطح نمایان خودرو

با همکاری کارکنــان ناحیۀ نــورد گرم فوالد 
مبارکه، کیفیت عیوب کالفهای گــرم ویژه رویۀ 
خودرو با کیفیت ســطح ویژۀ MB به میزان قابل 

توجهی افزایش یافت.
رئیس کنترل کیفی نورد گــرم فوالد مبارکه 
ضمن اعالم این مطلب تصریــح کرد: محصوالت 
با کیفیت سطح MB دارای بهترین سطح کیفی 
است و در زنجیرۀ تولید آن شــامل تختال، کالف 
گرم و کالف سرد، سخت گیرانه ترین استانداردهای 
بازرسی توسط تیم کنترل کیفی مستقر در نواحی بر 
روی آن اعمال می گردد، به نحوی که در فرایند تولید 
در هر ناحیه، مقداری از این محصوالت ارزشمند با 

عنوان غیرقابل قبول از سفارش جدا می شود.
مسعود مهدیه نجف آبادی افزود: در ناحیۀ نورد 
گرم با پیگیری و مشــارکت همکاران، دسته ای از 
عیوب با عنوان پوستۀ ناشــی از نورد گرم، شامل 
 MB پوستۀ نقطه ای و زیگزاگی، بر روی محصوالت
با گرید DC04  کاهش یافتــه و میزان محصول 
غیرقابل قبول از 0.7 درصد تا مردادماه سال جاری 

به صفر درصد در شهریورماه 1399 رسیده است.

وی با اشاره به وجود استانداردهای ویژه جهت 
بازرسی این محصوالت در نورد گرم گفت: بازرسی 
کیفیت سطح محصول به طور چشمی و به کمک 
تجهیز بازرسی اتوماتیک ســطح )پارسی تک( بر 
روی کلیه این محصوالت به صورت آنالین، تأکید 
بر افزایش کیفیت این محصوالت در ناحیه، بازتاب 
ســریع بازرســی در حین تولید و تعیین سریع و 
دقیق موقعیت عیــب احتمالی و اعالم شــدت و 
مقدار آن  از مهم ترین اقدامات در این زمینه است. 
همچنین اعمال استانداردهای تولید شامل برنامۀ 
نوردی خاص MB، بازرسی ویژۀ کلیۀ تجهیزات 
پوسته زدایی قبل و حین تولید و رفع کوچک ترین 
اشکاالت این تجهیزات، تعویض کلیۀ غلتک های 
کاری خط قبل از تولید و کنترل ویژۀ کوره های پیش 
گرم جهت زمان مانــدگاری رژیم حرارتی بهینه و 
ریتم تولید، افزایش بازرسی های چشمی در محل 
بازرسی کالف بازکن توسط بازرسان کنترل کیفی، 
اصالحات دقیق تجهیزات، تهیه و تعویض نازل های 
پوســته زدا، نظارت دقیق بر اجرای استانداردها و 
حضور نفرات تأثیرگذار در زمان تولید بخش دیگری 

از این اقدامات است.
    

دریافت نشان عالی مدیر سال 
توسط شركت فوالدمباركه

سید مهدی نقوی معاون تکنولوژی فوالدمبارکه 
اصفهان در حاشــیه برگــزاری پنجمین اجالس 
سراسری نشان عالی مدیر ســال اظهار کرد: فوالد 
مبارکه مفتخر شده است امسال نیز نشان عالی مدیر 

سال را دریافت کند .
طبیعی اســت که بحث مدیریــت و مدلهای 
مدیریتی این مجموعه با پتانسیل ها و توان فکری که 
در بدنه سازمان، مدیریت ارشد، معاونین و مدیران 
فوالدمبارکه وجود دارد، باعث کسب این موفقیت 
شده است. به گفته وی، بحث مدیریتی و جایگاه آن 

به طبع تاثیرگذار در خلق ارزش خواهد بود.
نقوی ادامه داد: شــرکت فوالدمبارکه مزین به 
سیستم مدیریت مشارکتی و مدیریت همه جانبه 
بوده و توانسته تمامی مشــکالت خود را مدیریت 
و راهبری کند. همچنین بــا همراهی تمامی بدنه 
ســازمان در فرآیند تصمیم ســازی توانسته ابزار 
مناسبی را برای مدیریت ارشد سازمان ایجاد کرده 
که بهترین تصمیمها را اتخاذ کنــد. وی افزود: در 
سیستم مدیریت فوالد مبارکه تدوین برنامه های 
اســتراتژیک همواره با حضور مقام ارشد سازمان 
انجام شده است. در سال گذشته نیز در یک ماراتن 
۲ روزه با حضور مدیرعامل و تمام مدیران شرکت 
استراتژی های سال جاری در فوالد مبارکه تدوین 
شد. به گفته نقوی، در واقع مدیریت شرکت راسا و 
شخصا در فرایند تصمیم گیری و تدوین استراتژی 
فوالدمبارکه شرکت داشته و در سال 99 ماموریت و 
چشم انداز فوالد مبارکه بازنگری و با مفاهیم جدید 
نوشته شد. وی افزود: فرآیند مدیریت فوالدمبارکه 
همواره پویا بوده و فوالد مبارکــه در حال احداث 
رصدخانه استراتژیک و مدیریت است تا بتواند محیط 
خارج از مجموعه  را نظام مند رصد کند. از طرفی فوالد 
مبارکه مفهوم طرح دیجیتال و جمع آوری اطالعات 
برای تصمیم گیری صحیح توسط مدیریت ارشد 
سازمان برنامه ریزی کرده و ما مطمئن هستیم که در 
سالهای آینده با کیفیتی بهتر فرآیند تصمیم سازی و 
تصمیم گیری و راهبری شرکت را ادامه خواهیم داد.
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اخبار فوالد

نمایندۀ مردم شریف فریـــدن، 
فریـــدونشــهر، چادگان و بوییــن 
میاندشت در مجلس شورای اسالمی 
به همراه حجت االسالم و المسلمین 
اسماعیل سیاوشی امام جمعۀ شهر 
داران و جمعــی از مســئولین این 
شهرســتان ضمن بازدید از خطوط 
تولید فــوالد مبارکه بــا مهندس 

عظیمیان دیدار کردند.
حســین محمــد صالحــی در 
اظهارات خود، ضمــن قدردانی از 
مدیریت و کارکنان این شــرکت به 
جهت حضور جدی در عرصۀ تولید 
و اقتصاد کشــور، فــوالد مبارکه را 
سرمایۀ ملی و موجب افتخار کشور 

برشمرد.
وی جایگاه فــوالد مبارکه را در 
صنعت فوالد و چرخۀ اقتصاد کشور 
اســتراتژیک خواند و افــزود: این 

شــرکت به خوبی توانسته است نیاز 
صنایع پایین دست به انواع ورق های 
فوالدی را تأمین کند؛ ازاین رو بنده 
و دیگر همکارانم در مجلس شورای 
اســالمی با توجه به نقش حساس 
و تأثیرگذار این شــرکت در رشــد 
اقتصادی و به گردش درآمدن چرخ 
تولید و اشــتغال در کشور، وظیفۀ 
خــود می دانیم کــه از آن به عنوان 

سرمایۀ ملی حمایت کنیم.
وی تأکید کرد: دیــدگاه ما این 
اســت که فوالد مبارکه منحصر به 
اســتان اصفهان نیســت، بلکه این 
مجموعه در حال حاضر در حال ارائۀ 
خدمت به کل کشــور و مایۀ خیر و 

برکت است.
وی خاطرنشــان کــرد: در این 
راســتا از هیچ اقــدام قانونی برای 
تأمیــن نیازهــای ایــن شــرکت 

 ازجمله تأمین مــواد اولیه فروگذار 
نخواهیم کرد.

محمد صالحی در بخش دیگری 
از ســخنان خــود اقدامــات فوالد 
مبارکــه در زمینۀ اســتفادۀ بهینه 
از منابع آبی و ســرمایه گذاری های 
صورت گرفته در این حوزه را نشانۀ 
نگاه بلندمــدت و ذکاوت مدیریت 
این شرکت در طول سالیان گذشته 
دانست و ابراز امیدواری کرد با رشد و 
پیشرفت فوالد مبارکه شاهد توسعۀ 

هر چه بیشتر ایران اسالمی باشیم.
در جریان ایــن بازدید همچنین 
حجت االسالم والمسلمین اسماعیل 
سیاوشــی امام جمعۀ شــهر داران 
نیز ضمن تشــکر از مدیریت فوالد 
مبارکه، تصریح کرد: در خالل بازدید 
امروز پاســخ بســیاری از سؤاالتی 
که در حوزه هــای مختلف، ازجمله 

میزان برداشت آب فوالد مبارکه از 
زاینده رود، به دفعات از جانب برخی 
افراد مطرح می شود، برای ما روشن 
شد و از این حیث این بازدید بسیار 

ارزشمند بود.
وی در همین خصــوص گفت: 
اینکه فوالد مبارکه علی رغم افزایش 
سه برابری تولید تنها یک درصد از 
آب زاینده رود را برداشــت می کند، 
بســیار قابل توجه و اقدامی مثبت و 

ارزشمند است.
وی حمایت هرچه بیشتر از فوالد 
مبارکه را ضروری دانســت و گفت: 
شایسته است مسئولین مربوطه این 
شرکت را در تأمین سنگ آهن و سایر 
موارد اساسی یاری کنند تا به موقع 
بتواند نیازهای خود را برطرف سازد 
و همچنان به کار و تولید اقتصادی 

خود ادامه دهد.

سهامداران فوالد با خیالی 
آسوده سهام این شرکت را در 

سبد خود قرار می دهند
زدیــد  با یــن  ا  در جریــان 
حمیدرضــا عظیمیــان، مدیرعامل 
فوالدمبارکــه، بــا ارائۀ گــزارش از 
دســتاوردهای فوالد مبارکه و نقش 
و جایــگاه ایــن شــرکت در چرخۀ 
صنعت و ارزآوری کشــور بر توسعۀ 

همکاری های متقابل تأکید کرد.
مدیرعامل فوالد مبارکه با تأکید 
بر اینکه گروه فــوالد مبارکه در حال 
حاضر با تولید 10.۲ میلیون تن فوالد، 
بخش قابل توجهــی از ورق موردنیاز 
صنایع نفت وگاز، انتقال آب و سیاالت، 
خودروسازان، تولیدکنندگان لوازم 
خانگی و صنعت ساختمان را تأمین 
می کند، گفت: وجــود زنجیرۀ کامل 
تولید در فوالد مبارکــه از مهم ترین 

مزیت های این شرکت است.
وی در ادامه از ثبات ســهام فوالد 
مبارکه در بازار بورس کشور به عنوان 
یکی دیگر از برکات این شرکت یاد و 
خاطرنشان کرد: در اثر عملکرد خوب 
همکاران پرتالش شــرکت، امروز در 
بازار بورس اوراق بهادار، بســیاری از 
ســهام داران با خیالی آسوده سهام 
این شرکت را در سبد سهام خود قرار 

می دهند.
عظیمیان با بیان اینکه در ســال 
139۲ به میزان 5 میلیــون تن انواع 
ورق های فوالدی به کشور وارد می شد، 
تصریح کــرد: در اثر برنامه ریزی های 
بلندمدت مدیریت و تالش کارکنان 
شرکت این میزان به 500 هزار تن در 
ســال 98 کاهش یافته و همکاران ما 
توانستند بخش عمده ای از نیاز کشور 

را تأمین کنند.
وی با اشاره به بدقولی پیمانکاران 
خارجی در اجــرای پروژه های بزرگ 
ملی از جملــه پروژه های نفت و گاز از 
جمله پروژۀ انتقال نفت از بندر گوره 

به جاسک گفت: فوالد مبارکه فوالد 
خام موردنیاز تولیــد ورق لوله های 
این پروژه را بر عهده گرفت و دولت را 
در اجرای این پروژه عظیم یاری کرد. 
اگرچه تولید این محصول استراتژیک 
برای شرکت حاشــیۀ سود زیادی در 
برنداشــت، اما فــوالد مبارکه تالش 
کرده تا با ورود به چنین عرصه هایی 
به رسالت ملی خود به خوبی عمل کند.

مدیرعامل فوالد مبارکه در بخش 
دیگری از سخنان خود، از تولید انواع 
ورق های موردنیــاز در صنایع لوازم 
خانگــی و خودروســازی به عنوان 
دستاوردهای دیگر این شرکت طی 
سالیان اخیر یاد و اضافه کرد: با تولید 
این ورق ها از واردات بی نیاز شده ایم و 
ساالنه به میزان قابل توجهی از خروج 

ارز جلوگیری می شود.
وی در خاتمه، تعهد فوالد مبارکه 
به مســئولیت های اجتماعی خود را 
یکی از رســالت های اصلی شــرکت 
دانســت و اظهار امیدواری کرد این 
شرکت همچنان برای منطقه، استان 
و کشور مایۀ عزت و سربلندی و موجب 

خیروبرکت باشد.

نماینده مجلس شورای اسالمی:
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مدیرکل صداوسیمای مرکز اصفهان در دیدار 
با مدیرعامل باشــگاه فرهنگی-ورزشی فوالد 
مبارکۀ ســپاهان و مدیر روابط عمومی شرکت 
فوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه حمایت بسیار 

خوبی از پوشش تلویزیونی ورزش استان دارد.
بهرام عبدالحسینی با اشاره به اقدامات شرکت 
فوالد مبارکه در مباحث فنی مرتبط با پوشش 
تلویزیونی مســابقات در ورزشگاه نقش جهان 
و استقرار واحد ســیار افزود: مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه تاکنون تعامل بسیار خوبی به منظور 
حمایت از ورزش اســتان و تجهیز ورزشــگاه 
نقش جهان داشــته و امیدواریم بــا ادامۀ این 
همکاری، بخش دیگــری از تجهیزات موردنیاز 

برای پوشش مسابقات نیز تأمین شود.
رسانه به ویژه صداوسیما بازویی توانمند 
برای اطالع رسانی دستاوردهای کشور

در جریان این دیدار، ایرج ترابی، مدیر روابط 
عمومی شرکت فوالد مبارکه نیز با تأکید بر اینکه 
مرزی بین شرکت فوالد مبارکه و باشگاه سپاهان 
وجود ندارد، اظهار امیدواری کرد در ادامه شاهد 
اطالع رسانی هرچه گســترده تر دستاوردهای 
فوالد مبارکه و باشگاه فرهنگی-ورزشی فوالد 

مبارکۀ سپاهان در رسانۀ ملی باشیم.
وی از رســانه و به ویژه صداوسیما به عنوان 
بازویی توانمند برای اطالع رسانی دستاوردهای 
کشور در همۀ حوزه های صنعتی، ورزشی، علمی، 
فرهنگی و ... یاد و تصریح کرد: باید ارتباطات بین 
فوالد مبارکه، باشگاه و صداوسیما به گونه ای باشد 
که شرکت از باشــگاه حمایت کند و صداوسیما 
نقش خود را در اطالع رسانی به خوبی ایفا نماید. 
کادر فنی و بازیکنان نیــز باید با فرایند تولید در 
فوالد مبارکه آشنایی الزم را داشته باشند و در این 
صورت می توان انتظار داشت بازیکنان، همدوش 
کارکنان خط تولید شرکت، در مستطیل سبز و 

سایر رشته های ورزشی افتخارآفرینی کنند.

ترابی در همین خصوص خاطرنشــان کرد: 
حضور بازیکنــان در کنار کارکنــان کوره های 
عظیم با درجه حرارت باال بــه بازیکنان کمک 
می کند با نــگاه بهتر و با تعلق خاطر ســازمانی 
بیشتری در میادین حاضر شــوند. این راهبرد 
بدون شک بر کیفیت عملکرد ایشان تأثیر مثبت 

خواهد داشت.
مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در ادامه با 
اشــاره به حمایت های مدیرعامل فوالد مبارکه 
از باشگاه خاطرنشــان کرد: مهندس عظیمیان 
همــواره عالوه بــر حمایت های اقتصــادی از 
باشــگاه فوالد مبارکۀ ســپاهان، با حضور در 
تمرین های بازیکنان و گفت وگوی بی واســطه 
 با آن هــا، تــالش کــرده انگیزه های آنــان را 

دوچندان سازد.
وی با تأکید بر نام و رســالت باشگاه تصریح 
کرد: همان گونه که می دانیم در باشگاه فرهنگی-

ورزشــی فوالد مبارکۀ سپاهان، اهمیت توسعۀ 
فضاهای فرهنگی کمتر از دستاوردهای ورزشی 
باشگاه نیســت و ازآنجاکه این باشگاه در زمینۀ 
هواداران نیز از ظرفیت بســیار باالیی برخوردار 
است، باید در این خصوص نیز با تمرکز بیشتر، 
برنامه ریزی و اقدامات هدفمندی داشته باشیم 
تا باشگاه فوالد مبارکۀ سپاهان به جایگاه اصلی 

خود دست یابد.
ترابی اظهار امیدواری کرد با افزایش همکاری 
صداوسیما شاهد حضور پررنگ تر فوالد مبارکه 
در رسانۀ ملی و اطالع رسانی عملکرد شرکت در 
حوزۀ مسئولیت های اجتماعی، دستاوردهای 

صنعتی و ورزشی باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به ظرفیت هــای موجود در رســانۀ ملی افزود: 
شرکت فوالد مبارکه بنا بر رسالت سازمانی خود 
می تواند با همکاری صداوســیما دستاوردهای 
فنی و تکنولوژیک خود را عالوه بر اطالع رسانی 

به جامعه، در قالب دانش فنــی به دیگر صنایع 
منتقل کند.

مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه در 
نشست با معاون خبر صداوسیمای مرکز اصفهان 
نیز تصریح کرد: با توجه به حضور شــرکت های 
بزرگ فوالدســازی در استان اصفهان پیشنهاد 
می شود کانال ویژۀ اقتصادی و فوالدی راه اندازی 
شود تا صنعت فوالد به صورت اختصاصی در این 

رسانه تریبون داشته باشد.
هماهنگی هرچه بیشتر باشگاه با 

استانداردها و اهداف سازمانی فوالد مبارکه
مدیرعامل باشــگاه فرهنگی-ورزشی فوالد 
مبارکۀ سپاهان نیز در خصوص دستاوردهای این 
نشست گفت: جلسۀ بسیار سازنده ای داشتیم. ما 
به عنوان یکی از زیرمجموعه های فوالد مبارکه 
وظیفۀ خود می دانیم که با اهداف ســازمانی و 
استانداردهای این شــرکت هماهنگ باشیم و 
بر اساس آن حرکت کنیم؛ استاندارهای ویژه ای 
که منطبق بر پیشــرفته ترین اســتانداردهای 
مدیریتی در کشور اســت. فوالد مبارکه در این 
زمینه پرچم دار است و ما هم به عنوان بخشی از 

این شرکت باید در همان مسیر حرکت کنیم.
محمدرضا ســاکت در ادامه بــه موضوعات 
مطرح شده در این دیدار پرداخت و افزود: مدیر 
روابط عمومــی فوالد مبارکه با دیدگاه بســیار 
روشنی که در حوزۀ مســئولیت های اجتماعی 
شرکت فوالد مبارکه دارند، مسیری را در خصوص 
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی باشــگاه برای 
ما ترسیم کردند و بنا شد ارتباطات عمیق تری 
بین مجموعۀ باشگاه و روابط عمومی در زمینۀ 
اطالع رســانی های به موقع و ارائۀ تحلیل های 
روشــن، گویا و صادقانه در زمینۀ فعالیت های 
ورزشــی-اجتماعی برقرار شــود. ضمن اینکه 
رایزنی در مورد مسائل اجرایی پیش رو، ارتباطات 
سازمانی، هماهنگی برنامه های فرهنگی، هنری 

و تبلیغی، استعدادیابی در سطح شهر اصفهان و 
شهرستان مبارکه و... از جمله مواردی بود که در 

این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مدیرعامل باشــگاه فرهنگی ورزشی فوالد 
مبارکۀ سپاهان در ادامه به توجه ویژه مدیرعامل 
فوالد مبارکه و نمایندۀ مردم شهرستان مبارکه 
در مجلس شورای اسالمی به توسعه و نوسازی 
مجموعۀ ورزشی صفائیه پرداخت و گفت: یکی 
از اهداف باشگاه، استعدادیابی در منطقۀ مبارکه 
اســت. موضوعی که مورد تأکید نمایندۀ مردم 
مبارکه در مجلس شورای اسالمی و مدیرعامل 
محترم شــرکت فوالد مبارکه نیز بوده است و 
ایشــان بر توجه بیش ازپیش به ورزش منطقه 

تأکید داشته اند.
ســاکت همچنین به نگاه شایســتۀ فوالد 
مبارکه به مســئولیت های اجتماعی اشــاره 
کرد و گفــت: فعالیت های باشــگاه فرهنگی-
ورزشــی فوالد مبارکۀ ســپاهان نیز در زمرۀ 
مسئولیت های اجتماعی شرکت قرار می گیرد، 
زیرا ورزش منجر به شادابی و نشاط، پر کردن 
اوقات فراغــت، جذب جوانان و سالم ســازی 
جامعه شده اســت. بنابراین باشــگاه خود را 
موظف می داند در مأموریت های کالنی که فوالد 
مبارکه بر اســاس ارزش های اسالمی، انسانی، 

اخالقی، دینی و ملی در این زمینه ها برای خود 
ترسیم کرده است، مشارکت جوید.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی-ورزشی فوالد 
مبارکــه در خصوص اهمیــت همکاری های 
باشگاه با صداوســیما گفت: در این نشست بر 
هماهنگی و تعامل بیش ازپیش بین رسانۀ ملی، 
مجموعۀ فوالد مبارکه و باشــگاه فوالد مبارکۀ 
سپاهان تأکید شــد و راهکارهای دست یابی 
به اهداف مشترک مورد بررســی و تبادل نظر 

قرار گرفت.
ســاکت در همین خصوص بــه همکاری 
صمیمانه بین سازمان صداوسیما و فوالد مبارکه 
اشــاره کرد و گفت: فوالد مبارکه در بحث های 
زیرساختی همیشــه از ســازمان صداوسیما 
حمایت  کرده و صداوســیما هم به عنوان زبان 
گویای انقالب و کشور همیشه در ارائۀ موفقیت ها 
و افتخاراتی که در حــوزۀ صنعت و البته ورزش 
به دست آمده اقدامات شایســته ای انجام داده 
است. در این جلسه نیز هماهنگی هایی در مورد 
خبررسانی های به موقع، پوشش و اطالع رسانی 
فعالیت های ورزشــی و صنعتی فوالد مبارکه، 
توجه به ارزش های اخالقــی در میان هواداران 
 بی شمار باشــگاه فوالد مبارکۀ  ســپاهان و... 

صورت گرفت.

مدیرکل صداوسیمای مرکز اصفهان:

فوالد مباركه حمایت بسیار خوبی از پوشش تلویزیونی ورزش استان دارد

 فوالد مبارکه به خوبی 
توانسته است نیاز صنایع 

پایین دست به انواع 
ورق های فوالدی را تأمین 
کند؛ ازاین رو بنده و دیگر 

همکارانم در مجلس شورای 
اسالمی با توجه به نقش 
حساس و تأثیرگذار این 

شرکت در رشد اقتصادی 
و به گردش درآمدن چرخ 
تولید و اشتغال در کشور، 
وظیفۀ خود می دانیم که از 
آن به عنوان سرمایۀ ملی 

حمایت کنیم
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