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تالشگران مجتمع فوالد سبا افتخاری دیگر 
رقم زدند؛

ثبت ركورد تولید روزانه كالف گرم

بهمن خلیلی، مدیر عملیات مجتمع فوالد 
سبا، با اعالم این خبر افزود: تالشگران مجتمع 
فوالد سبا موفق شــدند عالوه بر ثبت رکورد 
تولید روزانه کالف گرم بــه میزان ۵۱۴۰ تن 
در تاریخ ۱۱ مهرماه ۱۴۰۰، در همین روز ۳۶ 

ذوب ریخته گری را نیز انجام دهند.
وی با اشاره به رکورد قبلی این مجتمع که 
به میزان ۵۱۲۳ تن در ۱۳ اردیبهشت ماه سال 
جاری به دست آمده بود، افزود: این رکورد پس 
از توقف نصب قفسه هفتم و تعویض اتوماسیون 
نورد گــرم مجتمع فــوالد ســبا و همچنین 

نوسازی ریخته گری قدیمی رقم خورد.
مدیر عملیات مجتمع فوالد ســبا در ادامه 
به عوامل دست یابی به این رکورد اشاره کرد و 
گفت: افزایش نرخ تولید و کاهش توقفات که 
حاصل تالش کلیه فوالدمــردان این مجتمع 
و همچنیــن حمایت هــای مدیریت ارشــد 
شرکت فوالد مبارکه است، از مهم ترین دالیل 
دست یابی به این رکورد روزانه به شمار می آید.
وی کســب این دســتاورد افتخارآمیز را 
که حاصل عــزم و اراده همکاران عزیز اســت 
تبریک گفت و اظهــار امیدواری کــرد که با 
انجام طرح های توســعه تکمیلی این شرکت، 
هر چــه ســریع تر گام های بعــدی در جهت 
استفاده حداکثری از ظرفیت های ایجادشده، 

برداشته شود.
    

مدیر پروژه های ایریتک در فوالد مبارکه:
 تکیه بر تخصص داخلی، 
راه گذر از تحریم هاست

مدیر پروژه های ایریتک در شرکت فوالد مبارکه 
با بیان این که تکیه بر تخصــص داخلی، راه گذر از 
تحریم هاســت، گفت: با تکیه بر توان متخصصان 
داخلی و دانش بومی ســازی بر بخــش اعظمی از 

چالش های تحریم فائق شدیم.
ســعید عبیری، مدیر پروژه هــای ایریتک در 
شــرکت فوالد مبارکه در گفت وگو بــا خبرنگار 
ایراسین اظهار کرد: شرکت ایریتک در سال ۱۳۵۴ 
برای انتقال فوالد به کشــور با مشارکت شرکت 
ایتالیایی)Italiampianti( تشکیل شد و پس 
از راه اندازی شرکت فوالد مبارکه در سال ۱۳۷۱، 
در ابرپروژه های مهم فوالدســازی این شــرکت 

نقش داشت.
وی افزود: پروژه های احیامستقیم، فوالدسازی، 
نورد گرم و نورد ســرد از اهم فعالیت های شرکت 
ایریتک در فوالد مبارکه است و این شرکت به عنوان 
پیمانکار جی.سی)GC(، ام.پی.سی)MPC(و 
ام.سی)management contract( شناخته 
شــده و پروژه های فوالدی را اجــرا می کند که 
 عمده آن در شرکت فوالد مبارکه به بهره برداری 

رسیده است. 
قائم مقام مدیرعامل شرکت ایریتک در اصفهان 
خاطرنشان کرد: از آن جایی که شرکت ایریتک به 
عنوان پیمانکار جی.ســی)GC( در بخش ذوب، 
ریخته گری و معدن فعالیت می کند، ساخت پلنت 

و طرح توسعه گروه فوالد مبارکه را برعهده دارد.
وی ادامــه داد: مهم تریــن چالش شــرکت 
مهندســی ایریتک، تأمیــن ســرمایه گذاری 
خارجی)فاینانس( است و همچنین »تکنولوژی« 
یکی از چالش های پیش روســت که بخشــی از 
این مشــکالت نیز به علت تحریم هاســت، البته 
ما توانســتیم با تکیه بر توان متخصصان داخلی و 
دانش بومی سازی بر بخش اعظمی از این چالش ها 

فائق آییم.
عبیری در پایان اذعان کرد: »تهدید« تحریم 
به »فرصت« را در ساخت مگامدول احیا مستقیم 
شــهید خرازی شــرکت فوالد مبارکه با تکیه بر 
بومی ســازی به منصه ظهور رســاندیم؛ اگرچه 
تحریم ها روند تولید را کاهش داده اما باعث شده تا 

به دانش داخلی متخصصان تکیه کنیم.

اخبار فوالد
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طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه در جلسه شــورای معاونین 
این شــرکت، مهنــدس کفایت را 
که ســابقه مدیریــت قراردادهای 
خرید و مدیریت کنترل مواد شرکت 
فــوالد مبارکــه را در کارنامه خود 
دارد به عنوان معاون جدید سرمایه 
های انسانی و ســازماندهی و آقای 
پوربافرانی را که پیش از این در سمت 
مدیر امور مالی مشــغول به فعالیت 
بود به عنوان مدیر حوزه مدیر عامل 

شرکت منصوب نمود.

مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه 
در ادامه جلســه شــورای معاونین 
این شرکت، ضمن اشــاره به تعالی 
ســازمانی شــرکت، همسوسازی 
و بهینــه ســازی افراد بــا اهداف و 
نیازهای کسب و کار جهت دستیابی 
به عملکــرد برتر را بــه عنوان یک 
رویکرد جدید از مدیریت ســرمایه 
های انسانی در داخل شرکت مطرح 

کرد.
طیب نیا با اشاره به ارزش باالی 
کارکنان به عنوان ســرمایه انسانی 

در ســازمان گفت: حوزه ســرمایه 
های انســانی به مدیریت کارکنان 
برای بهبود کیفیــت زندگی کاری 
در داخل و خارج ســازمان پرداخته 
و می کوشــد تا برتوانمنــدی ها و 
دانش کارکنــان بیفزایــد. در این 
راستا اســتخدام استعدادها، جهت 
 دهی درست این استعدادها، ایجاد 
حــس خودکفایی و آماده ســازی 
آنهــا بــرای رویارویی با شــرایط 
پیچیده آینده و نهایتاَ رشد و بهینه 
سازی ســرمایه های انسانی، جزو 

اولویت های شــرکت فوالد مبارکه 
است.

طیب نیا در ادامــه انتظار خود از 
معاونت جدید سرمایه های انسانی و 
سازماندهی را ایجاد احساس تفاوت 
در نگاه مدیریت به کارکنان بیان کرد 
و افزود: جهت ایجاد این احســاس 
متفاوت، نیاز به تغییر رویکردهای 
این معاونــت و حرکت به ســمت 
ایجاد اشتیاق و اثربخشی کارکنان 
به جای رضایت کارکنان، رســیدن 
به همکاری و مشارکت کارکنان به 

جای کنترل کارکنان، متقاعد سازی 
بجای قدرت سازمانی، مشاهده نقاط 
قوت پرســنل و کمک به رفع نقاط 
قابل بهبود پرســنل و نگاه انسانی 
به کارکنان به عنوان ســرمایه های 

شرکت می باشد.
وی در ادامــه ضمــن تاکید بر 
ضرورت چابک سازی ساختارهای 
سازمانی شــرکت و سازماندهی آن 
متناســب با رویکردهای طرح شده 
و تعالی ســازمانی، بر تبدیل تفکر 
خدماتی بــه تفکر توســعه ای در 

این حوزه اشــاره کرد و گفت : بنده 
انتظار دارم جهت توســعه نشــاط 
کاری، اخالق ، فرهنگ و ارزش ها، 
برنامه ریزی الزم در سازمان انجام 
گــردد و اهتمام جدی در مســائل 
حوزه ایمنی، پیشــگیری و ورزش 

به عمل آید.
طیب نیا در پایان گفت: در حوزه 
پیمانــکاران نیز نکات و مســائلی 
وجود دارد کــه باید مــورد توجه 
قرارگرفتــه و تضادهــا و تعارضات 
موجود برطرف شود تا متعالی بودن 
ســازمان فوالد مبارکــه در بخش 
 پیمانکاران خدوم شــرکت نیز بروز 

و ظهور یابد.

مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه:

سرمایه های انسانی كلید پیشروی كارآمد و بقای یک سازمان است
حوزه سرمایه های انسانی 
به مدیریت کارکنان برای 

بهبود کیفیت زندگی کاری 
در داخل و خارج سازمان 

پرداخته و می کوشد تا 
برتوانمندی ها و دانش 

کارکنان بیفزاید. در این 
راستا استخدام استعدادها، 

جهت دهی درست این 
استعدادها، ایجاد حس 

خودکفایی و آماده سازی 
آنها برای رویارویی با شرایط 
پیچیده آینده و نهایتاَ رشد 
و بهینه سازی سرمایه های 

انسانی، جزو اولویت های 
شرکت فوالد مبارکه است

خبر

مدیرعامل فوالد ســنگان از رشــد ۲۴۶ 
درصدی ســود فوالد ســنگان در شش ماه 

نخست امسال خبر داد.
ســود ازجملــه برتریــن شــاخص های 
اندازه گیری فعالیت های واحدهای صنعتی 
و معدنی اســت، به نحوی که بخش اعظمی از 
رشد اقتصادی دنیا و اشتغال تعریف شده در 
کشورهای جهان وابسته به این صنایع است. 
مواردی چون »سود« و »فروش« از آیتم های 
بســیار مهم در صورت های مالی هســتند و 
به نوعی از مزیت های یک کســب وکار موفق، 

بهره بردن از سودی آن است.
شــرکت صنایــع معدنی فوالد ســنگان 
به عنــوان عضوی از گــروه فــوالد مبارکه، 
تولیدکننــده گندله و کنســانتره با ظرفیت 
ســالیانه ۱۰ میلیــون تن در شــرقی ترین 
نقطه ایران  و در اصطالح » عســلویه شــرق 
کشور« اســت. تولید مســتمر و پایدار مواد 
اولیه بزرگ ترین فوالدســاز خاورمیانه و نگاه 

راهبردی تعریف شــده در افق ۱۴۰۴ کشور، 
بیش از همه، معطوف به تأمیــن پایدار مواد 

اولیه است.
بی شــک بی ثباتی و عدم اطمینان بر بازار 
نفت، تحریم های ظالمانه، پیش بینی کاهش 
۵۰ درصدی تقاضای نفت تا ســال ۲۰۵۰ و 
ارزش افزوده ناشــی از تولیدات معدنی، لزوم 
نگاهی ویژه بخش صنعــت و معدن، به عنوان 
صنعتی پیشــران را دوچندان نموده اســت. 
ایران، کشوری با  بیش از ۷۰ نوع ماده معدنی 
با ذخایر قابل توجه، جزو کشورهای برتر دنیا 
به لحاظ ذخایر معدنی است که حدود ۷درصد 
از ذخایر معدنی دنیا را در خود جای داده است. 
اتمام برخی از ذخایر در حال استفاده معدنی، 
افزایش ظرفیت های فوالدی در دست اجرا، 
لزوم تأمین  پایدار زنجیــره تولید و ... ازجمله 
دالیلی است که اهمیت شرکت فوالد سنگان، 
به عنوان قلب تپنده تولیــد در زنجیره تأمین 
فوالد مبارکه را روشن تر می کند. شرکتی که 

با آینده نگری صحیــح و باهدف تولید گندله 
ســنگ آهن در جوار معادنی با ذخیره قطعی 
۱/۲ میلیارد تن ســنگ آهن تأسیس و حال 
با تولید بیش از ۲ میلیون تن در شــش ماهه 
نخست جاری، از شــریان های حیاتی فوالد 
مبارکه در پشــتیبانی از تولید در این شرکت 

است.
امرایی، مدیرعامل فوالد ســنگان اظهار 
کرد: فوالد سنگان در شش ماه سال گذشته 
بیش از ۱ میلیون و ســیصد و هشتاد هزار تن 
تولید نمــوده و حال با افزایــش بهره وری در 
خطوط تولیــد کنســانتره و گندله، کاهش 
توقفات علی رغم قطعی هــای حاصل از برق، 
توانسته در شش ماهه نخســت سال جاری 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، با عبور از مرز 
بیش از دو میلیون تن گندله، رشد ۳۸ درصد 

رشد تولید را ثبت کند.
وی با اشاره به افرایـش سود ۲۴۶ درصدی 
شش ماهه نخست سال جاری،  گفت: کسب 

رکوردهای مؤثر تولید گندلــه، برنامه ریزی 
هوشــمندانه در تولید کنســانتره، پتانسیل 
باالی کارکنان جوان و متخصص و استفاده از 
ظرفیت های چندگانه شرکت فوالد مبارکه از 
عناصر مهم در تولید پایدار و البته کسب سود 

متناسب بوده است.
مدیرعامل فوالد سنگان خاطرنشان کرد: 
ثبت باالترین رکورد تولید اسمی گندله با عبور 
از مرز ۱۸ هزار تن در روز، نشان از ظرفیت سازی 
و پتانسیل فوق العاده این شــرکت در تولید و 

پشتیبانی پایدار از صنعت دارد.

گفتنــی اســت، در پایان شــهریورماه با 
تولیــد بیــش از ۴۶۵ هزارتــن گندلــه، 
باالترین میزان رکــورد ماهیانه تولید گندله 
از ابتــدای  بهره بــرداری تاکنــون باهمت و 
تــالش کارکنــان این شــرکت به دســت 
آمــده و آمارهای اولین گندله ســاز شــرق 
کشور، نشــان از رشــد ۳۳ درصدی مقدار 
فروش گندله )تن( در شــش ماهه نخســت 
ســال جاری نســبت به مدت مشــابه سال 
 قبل با عملکرد فــروش بیــش از ۱ میلیون 

و ۹۵۰ هزار تن  دارد.  

در شش ماه نخست امسال؛

رشد  ۲۴۶ درصدی سود فوالد سنگان

مؤمنی عنوان کــرد: در حوزه مدیریــت خرید، دو 
زیرمجموعه تأمین قطعات یدکــی، تجهیزات و بخش 
خرید خدمات و امور قراردادها مشغول فعالیت هستند. 
مســئولیت تامین قطعات یدکی انجام کلیه خریدهای 
مربوط به کارخانه اعم از مواد اولیه مصرفی خط تولید، 
تجهیزات مورد نیاز، قطعــات یدکی، اقالم عمومی و هر 
آنچه مرتبط با تامین کاالســت بر عهــده بخش تأمین 
قطعات یدکی و تجهیزات است و بخش خرید خدمات و 
امور قراردادها عهده دار مسئولیت هرگونه فعالیتی که به 
نوعی در راستای انجام خرید یک نوع خدمت می باشد را 
داراست. از مصادیق خرید خدمات می توان به مواردی 
از قبیل قراردادهای مشاور، طراحی، حمل، بیمه و … و 
یا قراردادهای مربوط به پروژه های توسعه در قالب های 
EPC ، EP و یا PC و همچنیــن قراردادهای مربوط 

به بهره برداری و … اشــاره کرد. وی اظهار کرد: فوالد 
سنگان شامل کارخانجات گندله  و کنسانتره سازی است 
و کارخانه گندله سازی چندین سال است وارد مدار تولید 
شده و تامین قطعات یدکی آن علیرغم مشکالت تامین از 
منابع خارجی طبق روال در حال انجام است اما کارخانه 
کنسانتره ســازی به تازگی در مدار تولید قرار گرفته و 
تأمین قطعات یدکی و مواد اولیه مورد نیز آن پس از راه 

اندازی به فعالیت واحد خرید اضافه شده است .
مومنی اظهار کرد: بــه توجه به ضــرورت نیاز خط 
تولید به قطعات یدکــی  جهت جلوگیــری از توقفات  
وفقدان مــدارک فنی جهــت خرید قطعــات به دلیل 
عدم همکاری شــرکت های خارجی تولید کننده، این 
واحد با چالش ها و مشــکالتی  روبرو شــده که با تالش 
مضاعف همکاران مسیرهای مناسبی جهت غلبه بر این 
مشکالت شکل گرفته و بســیاری از تجهیزات و قطعات 
در زمان ساخت کارخانه از خارج کشور خریداری شده 
 که البتــه در آن زمان بحث تحریم بدین شــکل مطرح

 نبوده است .مدیر واحد خرید فوالد سنگان اظهار کرد: 
به منظور اســتفاده از ظرفیت های تولید داخلی توسط 
واحد مهندسی کارخانه دو فرایند مهندسی معکوس و 
بومی ســازی قطعات با جدیت در شرکت فوالد سنگان 
در حال انجام است تا از این راه احساس نیاز و وابستگی 
 بــه تامین از خارج کشــور ،هزینــه ها و زمــان تامین 

کاهش یابد .
وی به چالش های این واحد اشــاره کرد و گفت: در 
داخل کشور به علت نوسانات شدید نرخ ارز، تورم، تغییر 
قوانین و … با چالش های متفاوتی مواجه هستیم که در 
تالشــیم با مدیریت این موارد، آسیب ها به شرکت را به 

حداقل برسانیم و تولید مستمر را حفظ کنیم.
وی به اهمیت بومی ســازی در شــرکت اشاره کرد 
و گفت: قطعــات قبل از ورود به واحــد خرید در چرخه 
تأمین، ابتدا از مســیر واحد بومی ســازی شرکت گذر 
و پــس از بررســی های اولیه کــه آیا امکان ســاخت 
 داخل وجــود دارد یا خیر مــورد واکاوی قرار می گیرد. 

این چرخه ســبب شــده اســت که تاکنون مواردی از 
نیاز شرکت توسط واحد مهندســی کارخانه در مسیر 

بومی سازی قرار گیرد.
البته ذکر ایــن نکته ضروری می باشــد که کارخانه 
های گندله و کنسانتره سازی فوالد سنگان تازه تأسیس 
بوده و با استانداردهای باالیی ساخته شده  و  استهالک 
قطعات موجود در خط تولید و  شدت نیاز قطعات یدکی 
که موجب توقفات خط تولید می باشد ، نسبت به دیگر 

کارخانه ها کمتر است.
   وی ادامه داد : کنسانتره به عنوان مواد اولیه موردنیاز 
تولید گندله به همــراه افزودنی هایی همچون ســود، 
بنتونیت و … تا پیش از افتتاح واحد کنســانتره سازی 
به صورت کامل خریداری می شــد و بــا راه اندازی این 
کارخانه ، به مرور حجم تأمین کنسانتره از بیرون شرکت 
کمتر شــده که البته جایگزین آن تأمین ســنگ آهن ، 
گلوله و … برای تولید کنســانتره به نیازهای شــرکت 

افزوده شده است.

مدیر واحد خرید فوالد سنگان:

تأمین به موقع قطعات یدكی در شرایط كنونی، از چالش های اصلی است


