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 از سوی مدیرعامل برق منطقه ای اصفهان 
صورت گرفت

قدردانی از فوالد مبارکه به دلیل 
کاهش برق مصرفی

مدیرعامل برق منطقه ای اصفهان با ارسال 
تقدیرنامه ای از همکاری فوالد مبارکه با برق 
منطقــه ای در تنظیم و کاهــش برق مصرفی 
در خطــوط تولید این شــرکت به منــــظور 
پیشگیری از خاموشــی های شهری قدردانی 

کرد.
رســول موســی رضایی، مدیرعامل برق 
منطقه ای اصفهان، در ایــن تقدیرنامه عنوان 
کرد: شبکۀ سراســری برق در روزهای اخیر، 
به لحاظ گرم شــدن هوا و افزایش مصرف برق 
شهروندان، با کمبود تولید مواجه شده است. 
به همین دلیل باید از تمام ظرفیت مشترکین 
صنعتی جهــت عبور از پیک مصرف شــبکۀ 
سراســری برق اســتفاده کند و خوشبختانه 
شــرکت فوالد مبارکه علی رغم نیاز شــدید 
خطوط تولید خود به برق، همانند ســال های 
گذشــته همکاری مؤثری در خصوص اجرای 
برنامه های پاسخ گویی بار به منظور گذر از پیک 
مصرف شبکه داشــته و در مواقع اضطراری با 
کاهش بار دریافتی، در پایداری شبکه به خوبی 
ایفای نقــش کرده اســت. وی تصریح کرد: از 
همکاری شــرکت فوالد مبارکه در گذر موفق 
از پیک ســال های قبل و همچنین همکاری 
شــاخص مدیریت بار در روزهای اخیر تشکر 
و قدردانی می کنیم. گفتنی اســت همکاری  
فوالد مبارکه در این زمینه به طورقطع کاهش 
تولید در این شرکت را به همراه خواهد داشت؛ 
اما فوالد مبارکه در راستای تعهد به مسئولیت 
اجتماعی خود همانند ســال های قبل با برق 
منطقه ای همکاری قابل مالحظه ای داشــته 
است تا شهروندان با مشکالت احتمالی ناشی 

از قطعی برق مواجه نگردند.
    

نشست رئیس جمهور با 
تولیدکنندگان و فعاالن صنایع 

فوالد و پتروشیمی کشور

رئیــس جمهــور گفت: محصــوالت همه 
حلقه های زنجیره فوالد و حتی پتروشــیمی 
کشور در دولت تدبیر و امید، تقریبا دو برابر شده 
که این تحولی بزرگ در این دو عرصه است. بر 
اساس این گزارش: روز دوشنبه ۶ مرداد، مدیران 
شــرکت های بزرگ فوالدی و پتروشــیمی با 
رئیس جمهور دیدار کردند. در این جلســه، از 
مدیران فوالدی، سیدرســول خلیفه سلطانی 
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد، حمیدرضا 
عظیمیــان مدیرعامــل فــوالد مبارکه، علی 
محمدی مدیرعامل فوالد خوزستان، کسری 
غفوری مدیرعامــل فوالد خراســان، منصور 
یــزدی زاده مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان، 
جمشید مالرحمان مدیرعامل گل گهر و ناصر 

تقی زاده مدیرعامل چادرملو حضور داشتند.
    

شماره 1185 خبرنامه فوالد منتشر شد
خبرنامــه 1185 
فوالد در تاریخ شــنبه 
4 مــرداد ماه ســال 
1399 منتشــر شد. 
گفتنی است: همراهان 
و همــکاران گرامی به 
منظور رعایت بهداشت 
فردی و لزوم جلوگیری 
از شــیوع کروناویروس، بر اساس مصوبه کمیته 
بحران شــرکت فوالدمبارکه، انتشار »خبرنامه 
فوالد«  به صورت الکترونیکی انجام شده و نسخه 
چاپی این هفته نامه منتشر نمی شود.عالقه مندان 
می توانند آخرین اخبار و اطالعات شــرکت را با 
بارگیری فایل خبرنامه این هفته از روی سایت و 

کانال فوالدمبارکه بدست آورند.

اخبار فوالد

داریــوش دریابار، مدیــر خدمات فنی و پشــتیبانی 
مجتمع فوالد سبا گفت: در راســتای تحقق فرمایشات 
مقام معظم رهبری مبنی بر تحقق شعار »جهش تولید« 
و همچنین به منظور دست یابی به اهداف کالن سازمان و 
رشد تولید در فوالد سبا، با حمایت مدیر مجتمع فوالد سبا 
و تالش مجدانۀ کارکنان قسمت های مختلف، مجموعۀ 
خدمات فنی و پشتیبانی سبا فعالیت های چشمگیری را 
برنامه ریزی و اجرا نمود تا ظرفیت تولید در سه ماهۀ اول 
سال 1399 نسبت به زمان مشابه سـال گذشته افـزایش 

قـابل توجـهی داشته باشد.
وی از تولیــد 31 هــزار مــگاوات انــرژی الکتریکی 
موردنیاز مجتمع فوالد سبا توسط نـیروگـــاه گـــازی 
این واحد خبــر داد و گفت: عالوه بر ایــن، موفقیت های 
 زیاد دیگری به دســت آمد که برخــی از مهم ترین آن ها 

عبارت اند از:
- یکی از مولدهای نیروگاه به ظرفیت 4.2 هزار مگاوات 
ساعت که از اوایل راه اندازی به دلیل مشکالت مختلف از 
مدار خارج شده بود رفـع نقـص و راه اندازی شد و توسط 
متخصصان واحد تولید و توزیع برق در سیکل قرار گرفت.

- ۶00 هزار مترمکعب از پساب های صنعتی تصفیه و به 
چرخه بازگردانده شد که عالوه بر کاهش برداشت آب خام، 
در زمینۀ حفظ منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست 

گام مهمی به شمار می آید.
- کاهش خرابی ها و توان مصرفی پمپ های ارســال 
آب خنــک کاری تجهیزات فوالدســازی بــا همکاری 
کارشناسان و متخصصان واحد سیاالت صورت پذیرفت 
که با تغییرات اساســی در پمپ های مذکور از هدررفت 

انرژی به شکل قابل توجهی جلوگیری می کند.
- 127 میلیون مترمکعب ســیاالت گازی در سه ماه 
نخست سال 1399 توسط واحد اکسیژن سبا تولید و در 

چرخۀ  توزیع قرار گرفت.
- در جهت تضمین تولید مســتمر، سیستم تست آب 

دمین و شــارژ آن به سیســتم تبخیر گاز  نصب و در مدار 
بهره برداری قرار گرفت.

- به منظور تــداوم تولیــد و افزایــش آماده به کاری 
تجهیزات در سه ماه نخست امســال حدود 15 هزار نفر 
ساعت در قالب 790 درخواســت کار توسط پیمانکاران 
تعمیرات مرکزی فوالد ســبا، فعالیت هــای تعمیراتی و 
بازسازی انجام شد و در این مدت به منظور حفظ و ارتقای 
ســالمت پیمانکاران زیرمجموعه، دو واحد ســاختمان 
رختکن با ظرفیتی بالغ بر 350 نفر در قسمت های راه آهن 
و تعمیرات مرکزی ساخته و  تجهیز شد و به بهره برداری 

رسید.
- گواهینامــۀ اســتاندارد و ســالمت بهره بــرداری 
آسانســورهای تحــت پوشــش تعمیــرات مرکزی در 

مدت زمان فوق دریافت شد.
- در بخش تعمیرات تجهیــزات در تعمیرگاه مرکزی 
سبا در سه ماهۀ نخســت ســال بالغ بر 880 درخواست 

باکیفیت مطلوب به اتمام رسید و تحویل شد.
وی در ادامه از انجام برخی فعالیت ها در این ناحیه برای 
اولین بار در فوالد ســبا خبر داد و تصریح کرد: مهم ترین 
این فعالیت ها عبارت اند از: ساخت 10 عدد قالب  کناری 
ماشین های ریخته گری سبا؛ سنگ زنی تیغه های قیچی 
واحد ریخته گری و ســرویس روتور موتور قفســۀ نورد و 

ساخت والوهای بالیند واحد احیای سبا.
دریابار افزود: در زمینۀ بازرســی فنی و در بخش های 
مختلف شــامل اعالم   و   اطفا، کالیبراسیون، آزمایشگاه 
الکترونیک و کامپیوتر، مخابرات، خوردگی، ماشین های 
دوار و جرثقیل های ســقفی، بیش از  8 هــزار و 200 نفر 
ساعت در قالب 2 هزار و 2۶0 استاندارد تعمیراتی و 350 
درخواست کار در سه ماه نخست سال انجام شده است. اهم 
این فعالیت ها در این مدت شامل این موارد است: ساخت 
و بهره برداری تست بلوک کالیبره جهت دستگاه ضخامت 
ســنج فلزات؛ مانیتور کردن پیشــرفت عیوب سازه لدل 

تارت ریخته گری به کمک دستگاه پیشرفته و سه بُعدی 
)phase array(؛ انجام االیمنت لیزری وســافت فوت 
کمپرسور سیل گس واحد احیا مستقیم و غبارگیر شمارۀ 
2؛ انجام تست آنالیز جریان موتورهای مهم خطوط تولید؛ 
بهینه سازی لولۀ جعبه های F طبقات سرند و سیلوهای 
قدیم؛ بازسازی باسکول های محصول و درب غربی سبا؛ 
تعمیر ســرو     ولوهای معیوب سبا؛ کنترل پروسس پینچ 
رول با لود ســل؛ تعمیر و راه اندازی تجهیز متال دتکتور 
سایت انباشت و برداشت و تعمیر HMI کاردامپر با توجه 

به نبود تجهیز یدکی و نیاز مبرم به آن.
مدیر خدمات فنی و پشتیبانی فوالد ســبا ادامه داد: 
در بخش حمل ونقل ریلی در ســه ماه نخســت امســال 
مقدار قابل مالحظه ای مواد اولیه از ســبا تخلیه شده که 
حدود ۶0 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 
داشته است. همچنین حمل و ارسال 18 هزار   و   500 تن 
محصول از ســبا، حمل بیش از 120 هزار تن سربارۀ گرم 

جمع آوری شده، حدود 300 هزار تن خدمات محصوالت و 
ضایعات و همچنین در بخش مکانیسم نیز بیش از 77 هزار 
ســاعت خدمات از دیگر اقدامات انجام شده در این ناحیه 

در سه ماهۀ  اول 99 بوده است.
به گفتۀ دریابار، در گروه فنی خدمات فنی و پشتیبانی 
سبا در سه ماهه نخست بالغ بر یک هزار و 200 استاندارد 
تعمیراتی تدویــن و یا بازنگری شــده و بیــش از 100 
استاندارد و فعالیت تعمیراتی به صورت میدانی کنترل و 
پایش شده اند. همچنین در بخش برنامه ریزی نیز بالغ بر 
5 هزار و 700 اســتاندارد تعمیراتی و درخواست کار در 

واحدهای مختلف برنامه ریزی و اجرا شده است.
وی در پایان از حمایت های مدیریت ارشــد سازمان 
و همکاری تمامی مدیریت هــا و کارکنان مجموعه های 
عملیاتی و ســتادی فوالد مبارکه و فوالد سبا و همچنین 
از تالش های مجدانۀ کارکنان و پیمانکاران زیرمجموعۀ 

خدمات فنی و پشتیبانی تشکر و قدردانی کرد.

مدیر خدمات فنی و پشتیبانی مجتمع فوالد سبا خبر داد؛

تولید 31 هزار مگاوات انرژی الکتریکی در نیروگاه گازی مجتمع فوالد سبا

خبر
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مدیرعامل فوالد مبارکه با حضور 
در محل تمرین تیــم فوتبال  فوالد 
مبارکۀ سپاهان اظهار کرد: با نزدیک 
شدن به اواخر فصل لیگ، به جهت 
حمایت از تیم فوتبال فوالد مبارکۀ 
سپاهان در جمع سرمربی، مربیان 
و بازیکنــان تیم حضــور یافتم تا از 
نزدیک به این عزیزان خسته نباشید 
بگویم و از تالش ها و زحمات ایشان 
تقدیر  و  تشکر کنم و درعین حال این 
نکته را یادآوری نمایم که تیم فوالد 
مبارکۀ سپاهان برای مردم اصفهان 
بسیار بااهمیت است و مردم شریف 
اصفهان حساسیت بسیاری در مورد 
تیمشــان دارند.  امیدواریم در این 
مدت باقیماندۀ فصل جاری، اتفاقات 
خوبی رقم بخورد؛ چراکه شایستگی 
و جایگاه تیم  فوالد مبارکۀ سپاهان 
واالتر از شــرایط موجود است و ما 
باید علی رغم مسائل ویژه ای که در 
ورزش فوتبال وجــود دارد و بعضا 
قابل پیش بینــی نیســت، با وجود 

ســرمربی و  بازیکنان بزرگی که در 
اختیــار داریم و همچنین امکانات 
خوبی که فـــراهم شــده، اتفاق نظر 
داشــته باشــیم و در قالب یک کار 
گروهی بتوانیم تا آخر فصل دل مردم 
اصفهان و هواداران را شــاد کنیم. 
عظیمیان با تشکر از هواداران باشگاه 
فوالد مبارکۀ ســپاهان خاطرنشان 
کرد: مســابقات فوتبال فراز  و فرود 
بســیاری دارد. بعضی مواقع فرایند 
کســب موفقیت ها رو به جلو  است 
و خوب پیش می رود و چه بســا این 

فرایند در مقطعی متوقف شود.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
در ادامۀ سخنان خود افزود: باید در 
نظر داشت که همۀ شرایط مستطیل 
سبز در اختیار سرمربی و بازیکنان 
نیســت و مســائل مختلفی باعث 
می شود بعضا نتایجی به دست آید 
که مطلوب ما و هواداران عزیز نباشد.

حمیدرضــا عظیمیــان خطاب 
به هواداران باشــگاه فوالد مبارکه 

ســپاهان گفت: با وجــود همۀ این 
شــرایط، بــه هــواداران اطمینان 
می دهم که همۀ دســت اندرکاران، 
اعــم از ســرمربی محتــرم، کادر 
مربی گــری و بازیکنان، تالش خود 
را برای کســب بهترین نتایج به کار 
خواهند بســت و خیال هــواداران 
عزیز از این جهت راحت باشد که در 
مجموعۀ باشگاه هیچ کس سستی و 
کم کاری نداشته و همه با تمام توان 
برای رســیدن به بهترین شــرایط 

تالش می کنند.
حمیدرضــا عظیمیــان ضمن 
اشــاره به موضوع مســئولیت های 
اجتماعی شــرکت فوالد مبارکه و 
باشگاه فوالد مبارکۀ ســپاهان، به 
ســرمایه گذاری های خــوب فوالد 
مبارکه در امر   ورزش اشــاره کرد و 
اضافه شدن رشته های والیبال و دو و 
میدانی را ازجمله رویکردهای جدید 
این مجموعه در زمینۀ رشد و پرورش 
رشته های مختلف ورزشی در باشگاه 

فوالد مبارکۀ ســپاهان برشمرد و 
خاطرنشان کرد: ما برای فوتبال که 
در تمام دنیا پرمخاطب است، برنامۀ 
خاصــی تدوین کرده ایــم؛ اما بقیۀ 
رشته ها را نیز به دســت فراموشی 

نسپرده ایم.
وی از سیاســت شــرکت فوالد 
مبارکه در جهت کشف استعدادهای 
دختران و پسران جوان خبر داد و با 
اشاره به غنای استعدادهای ورزشی 
در استان گفت: استعدادهای بسیار 
خوبی در این شــهر وجــود دارد. از 
همیــن رو ترجیح ما این اســت که 
در همۀ رشــته های ورزشی و همۀ 
رده ها استعدادها را شناسایی کنیم 
و رشد دهیم. برنامۀ ما این است که 
در نهایت استعدادهای کشف شده را 
به جامعۀ ورزشی کشورمان، آسیا و 

دنیا معرفی کنیم.
حمیدرضــا عظیمیــان از  عزم  
این شــرکت در تأمین هزینه های 
الزم  در خصوص کشــف و  پرورش 

استعدادهای ورزشــی نیز خبر داد 
و در پایــان اظهار امیــدواری کرد 
زحمــات تمامــی عوامل باشــگاه 
ازجمله تیم فوتبال فــوالد مبارکۀ 
سپاهان در آخر فصل نتیجۀ مطلوب 
داشــته باشــد و دل همۀ هواداران 

شاد شود.
در ادامه، امیر قلعه نویی، سرمربی 
تیم فوتبال فوالد مبارکۀ سپاهان، با 
تشــکر از مدیرعامل فوالد مبارکه، 
هیئت مدیــره و هیئت همــراه، در 
خصوص چنــد هفتــۀ باقیمانده از 
فصل گفت: ســپاهان تیــم بزرگی 
اســت و افتخارات بزرگــی دارد و 
تنها  تیمی  اســت کــه از  ایران در 
جام باشگاه های جهان بوده و از این 
جهت مســئولیت عظیمی بر دوش 
دارد. مــا راه را خیلــی خوب پیش 
رفتیم، ولی فراز و نشیب هایی در راه 
برای ما به وجود آمد که عمدۀ تقصیر 
آن بر گردن خود من است؛ چون در 
هرحال باشگاه و هیئت مدیره موارد 

و درخواست های موردنیاز را انجام 
داده اند. ولی فوتبال قابل پیش بینی 
نیســت و اتفاقاتی مانند این که تیم 
بارسلونا در زمین خودش قهرمانی را 
از دست می دهد این موضوع را تأیید 
می کند. تنها نگرانی ما این بود که ما 
ُمزد  زحماتمان را نگیریم؛ ولی در این 
پنج بازی باقیمانــده، چه در لیگ و 
چه در جام حذفی و جام باشگاه های 
آســیا، شــما به لطف خدا سپاهان 

متفاوتی را خواهید دید.
سرمربی تیم فوتبال فوالد مبارکۀ 
سپاهان در پایان ســخنان خود از 
مهندس عظیمیان مدیرعامل فوالد 
مبارکه بــه جهت تالش هایشــان 
در زمینۀ ورزش اســتان و کشور و 
کاهش آسیب های اجتماعی در این 
خصوص تشــکر کرد و افزود: عالقۀ 
کارگران شــرکت فوالد مبارکه به 
مدیرعامل این شرکت و اظهار لطف 
آنان به ایشان نشــان از این دارد که 
ایشــان راِه درســت را پیموده اند و 
رضایت نیروی انســانی، مهم ترین 
دستاوردی اســت که ایشان در این 
مجموعه به دســت آورده است. ما 
نیز به نوبۀ خود قــول می دهیم که 
شرمندۀ طرفداران و آقای عظیمیان 

نشویم.

مدیرعامل فوالد مبارکه در محل تمرینات تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان:

 تالش تیمی عوامل باشگاه سپاهان برای کسب بهترین نتایج
به هواداران اطمینان 

می دهم که همۀ دست 
اندرکاران، اعم از سرمربی 

محترم، کادر مربی گری 
و بازیکنان، تالش خود را 
برای کسب بهترین نتایج 

به کار خواهند بست و خیال 
هواداران عزیز از این جهت 
راحت باشد که در مجموعۀ 

باشگاه هیچ کس سستی 
و کم کاری نداشته و همه 

با تمام توان برای رسیدن 
به بهترین شرایط تالش 

می کنند


