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پیام مدیرعامل فوالدمبارکه به 
مناسبت سالروز بازگشت آزادگان

بیست وششم مردادماه سالروز بازگشت آزادگان 
ســرافراز، پس از تحمل رنج و عذاب طاقت فرسای 

اسارت به آغوش میهن عزیزمان است.
آن دالورمردان در حالی پا بر خاک خود نهادند که 
به نماد ایستادگی و مقاومت در برابر تمامی فشارها 
و عذابهای جسمی و روحی صدامیان مبدل شده و 
همچون همرزمان شهیدشــان موجب سربلندی 

ایران عزیزمان گردیده بودند.
در حافظۀ مردم شریف ایران ثبت شده است که 
آنان با همان صالبت که رفته بودند به وطن بازگشتند 
و از همین روی رهبر کبیر انقالب اسالمی در وصف 
آنان فرمود: »اسرا در چنگال دژخیمان خود سرود 

آزادی اند.«
به راستی چه کســی میتواند آنچه را که بر آن 
دالورمردان در لحظــه لحظۀ اســارت و دوری از 

خانواده و وطن گذشت درک کند؟
امروز و در ادامۀ مسیر آزادگی و استقالل، با وجود 
فشارهای بدخواهان و تحریم های ظالمانۀ دشمنان 
دیرینۀ این آب و خاک، بر ماست که در سنگر کار و 
تالش به خاطر بیاوریم با صبر و استقامت و توکل بر 
خدای متعال است که میتوان راه پیروزی و رهایی 
از محدودیتها را تا رسیدن به قله های خودکفایی و 

اقتدار پیمود.
اینجانب ضمن عرض ارادت قلبی به ساحت 
خانوادۀ معزز ایثارگران و آزادگان، در برابر صبر و 
استقامت ایشان سر تعظیم فرود می آورم و با تکیه 
بر عزم آهنین کارکنان تالشگر گروه بزرگ فوالد 
مبارکه از خداوند متعال میخواهم ما را در ادامۀ 
راه مقاومت که راه آزادگان ســرافرازمان اســت 
یاری کند تا در خط مقدم جنگ تحمیل شــدۀ 
اقتصادی بتوانیم بر ســختی ها و مشکالت فائق 
آییم و امید و خودبــاوری را برای مردم عزیزمان 

به ارمغان آوریم.
حمیدرضا عظیمیان

مدیرعامل گروه فوالدمبارکه
    

برگزاری مانور حریق و امداد نجات 
خدمات عمومی فوالد هرمزگان

عملیات سنجش آمادگی پرسنل حمل و نقل 
عمومی واحد خدمــات در هنگام بــروز حادثه با 
هماهنگی و حضور واحدهای آتش نشانی، بهداری، 
حراست و روابط عمومی در ساعت ۹:۳۰ صبح روز 
یکشنبه در محل ساختمان مروارید)ادمین( برگزار 
گردید. در این عملیات طی یک سناریوی از پیش 
تعیین شده توســط واحدhse میزان مشارکت و 
عملکرد و آمادگی کارکنان حمل و نقل عمومی در 
هنگام بروز حادثه و نحوه اطالع رسانی به کارکنان، 
نحوه عملکرد گروه اطفاء حریق و امداد و نجات و گروه 
حراست، و نحوه واکنش در حوادث و شرایط پیش 
بینی نشده مورد سنجش قرار گرفت. در این مانور از 
حوضچه حریق، بنزین، گازوئیل ، فن مکنده، کپسول 
های آتش نشــانی و نارنجک دودزا و آمبوالنس به 

کارگیری شد.
    

 اهدای خون کارکنان 
شرکت فوالد هرمزگان

کارکنان شرکت فوالد هرمزگان در اقدامی 
انســان دوســتانه و در راســتای  مسئولیت 
اجتماعی و گســترش فرهنگ اهدای خون، 
در روزهای ۲۵ و ۲۶ مرداد در محل ساختمان 
بهداری این شرکت حاضر شــدند تا با اهدای 
خون خود فرهنگ نوع دوســتی را ترویج داده 
و به کمک هموطنان نیازمند به خون بشتابند. 
این حرکت بــا کمک ســازمان انتقال خون و 
 حضور پرسنل این سازمان در فوالد هرمزگان 

صورت پذیرفت.

اخبار فوالد

کارشــناس اجرای پروژه های ساختمانی، 
محوطه سازی و اسکلت فلزی فوالد مبارکه از 
  ۰۲ HSM دمونتاژ دو دستگاه جرثقیل ۰۳ و
انبار تختال واحد نورد گرم و مونتاژ آن ها بر روی 
انبار صادراتی جدید 1۰S  و انبار جدید کویل 

واحد ۵۲ خبر داد.
امیر چاوشــی هدف از اجرای این پروژه را 
استفاده از حداکثر ظرفیت فضای انبار صادراتی 
1۰S و بخش نورد گرم انبــار واحد ۵۲ جهت 
دپوی کویل به منظور افزایش ظرفیت انبارهای 
روباز خطوط نورد ســرد و گرم با اســتفاده از 
جرثقیل های موجود انبــار تختال واحد نورد 

گرم و بهینه سازی آن ها اعالم کرد.
وی با بیان اینکه بر اساس اهداف سازمان، 
در راستای توســعۀ انبارهای شــرکت، این 
پروژه در قالب دســتور کار به قرارداد احداث 
انبــار روباز کویلــی واحــد ۵۲ و با بــرآورد 
ریالی حــدود ۳۰ میلیارد ریال ابالغ شــد، در 
خصوص مزایای اجــرای این طرح ها گفت: به 
 همین منظــور با نصب و راه انــدازی جرثقیل

 HSM ۰۲ بر روی قســمت نورد گــرم انبار 
واحد ۵۲، ظرفیت انبار به مقدار حدود ۵۰هزار 
تــن کالف به صــورت دوطبقــه و همچنین 
با نصب جرثقیــل  HSM ۰۳ بــر روی انبار 
1۰Sظرفیت آن تا حــدود 1۰ هزار تن کالف 

 دوطبقه بــر روی هم افزایــش خواهد یافت.
چاوشــی خاطرنشــان کرد: کلیۀ روش های 
اجرایی فنی با مشــارکت گروهــی تیمی از 
کارشناســان واحدهای مختلف فوالد مبارکه 
شامل اجرای پروژه های ساختمانی، بازرسی 
جرثقیل ها، تعمیرات جرثقیل های نورد گرم 
و سرد، مهندسی کارخانه و شرکت مهندسی 
فوالد در جلسات متعدد مورد تدوین و بررسی 
قرار گرفت و در حداقل زمان ممکن در تعمیرات 
برنامه ریزی شــده ســاالنه واحد نورد گرم با 

موفقیت انجام شد.
وی بــا تأکید بــر اینکه تمامــی عملیات 
آماده سازی و انجام عملیات دمونتاژ و مونتاژ هر 
دو دستگاه جرثقیل طی 1۳ روز صورت گرفت، 
تصریح کرد: کلیۀ متریال مصرفی شامل ریل، 
شــین برق، تابلوهای برق، کلمپ و همچنین 
تمامی مکانیسم های دمونتاژ و مونتاژ و حمل 
آن ها توســط واحدهای داخلی فوالد مبارکه 

تأمین و عملیاتی شد.
وی اظهار کــرد: در حال حاضــر با نصب 
شــاهین های مخصــوص برداشــت بــار به 
جرثقیل های مذکور، مطابق بــا برنامه ریزی 
انجام تســت های مربوطــه، بهره بــرداری 
از ایــن جرثقیل هــا ابتــدا در ســالن انبــار 
صادراتــی 1۰Sو ســپس در بخــش نــورد 

 گرم انبــار کویلی ۵۲ صــورت خواهد گرفت. 
چاوشی در همین راستا از شرکت های برق آرا، 
مهندســی فوالد مبارکــه، حمل ونقل توکا و 
دســتگاه نظارت، واحد بازرسی جرثقیل ها و 
بازرسی خوردگی، واحد حمل ونقل پشتیبانی، 
ایمنی فنی و مدیریت واحدهــای نورد گرم و 
ســرد که نهایت همکاری را در این خصوص با 
واحد اجرای پروژه های ســاختمانی داشتند، 

قدردانی کرد.
برخی از مهم ترین اقدامات انجام شده روی 
جرثقیل سقفی HSM ۰۳ و سالن 1۰Sنورد 
سرد عبارت اند از: نقشه برداری از تیرکرین های 
سالن 1۰S و اخذ تأییدیه های الزم برای نصب 

ریل و کلمپ و همچنین شین های برق رسان 
حرکت طولی؛ تأمین شــین های برق رسان 
حرکت طولــی جرثقیل توســط کارفرمای 
محترم جهت حمایت از تولیدکنندۀ داخلی؛ 
نصب شین های برق رســان به همراه ساپورت 
های نگهدارندۀ آن ها روی تیرکرین ســالن و 
انجام نقشــه برداری؛ دمونتاژ جرثقیل سقفی 
مذکور از انبار تختال نورد گرم؛ انتقال جرثقیل 
سقفی مذکور از انبار تختال نورد گرم به سالن 
1۰S نورد ســرد؛ انجام تست های غیرمخرب 
)NDT( مربوط به بخش ســازه ای جرثقیل؛ 
تغییر کاربری جرثقیل از سیستم حمل اسلب 
به حمل کویل؛ مونتاژ و نصب مجدد جرثقیل 
ســقفی مذکور در ســالن  1۰Sنورد سرد از 
تاریخ۹8/1۰/۵ تا تاریخ ۹8/1۰/۶ و راه اندازی 
و بهره برداری از جرثقیل پس از انجام تست های 

دینامیکی و تست های عملکردی.
همچنین برخــی از مهم تریــن اقدامات 
 ۰۲ HSM انجام شده بر روی جرثقیل سقفی
و بخش نورد گرم ســالن ۵۲ نیز عبارت اند از: 
نقشه برداری از تیرکرین های بخش نورد گرم 
ســالن ۵۲ و اخذ تأییدیه های الزم برای نصب 
ریل و کلمپ همچنین شــین های برق رسان 
حرکت طولی جرثقیل؛ تأمین و نصب شین های 
برق رسان به همراه ســاپورت های نگهدارندۀ 
آن هــا روی تیرکرین ســالن؛ نصــب ریل و 
کلمپ حرکت طولی جرثقیل روی تیرکرین 
ســالن؛ دمونتاژ جرثقیل سقفی مذکور از انبار 
تختال نورد گــرم از تاریخ ۹8/11/۲۳ تا تاریخ 
۹8/11/۲۵؛ انتقال جرثقیل سقفی مذکور از 
انبار تختال نورد گرم به ســالن ۵۲ نورد گرم؛ 
انجام تست های غیرمخرب )NDT( مربوط 
به بخش سازه ای جرثقیل به هماهنگی واحد 
بازرســی جرثقیل ها جهت مشــخص کردن 
عیوب احتمالی؛ جوشکاری و رفع عیوب مربوط 
به ترک های موجود در بخش سازه ای پل ها و 
ترولی جرثقیل مذکور و انجام مجدد تست های 
غیرمخرب )NDT(؛ تغییر کاربری جرثقیل 
از سیستم حمل اسلب به حمل کویل؛ مونتاژ 
و نصب مجدد جرثقیل سقفی مذکور در سالن 
L ۲ نورد گــرم و راه انــدازی و بهره برداری از 
جرثقیل پس از تکمیل نصب ریل، شین های 
برق رسان همچنین انجام تست های دینامیکی 

و تست های عملکردی.

افزایش ظرفیت انبارهای روباز خطوط نورد سرد و گرم
خبر
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معاون بهره برداری شرکت 
فوالد مبارکــه از تحقق عینی 
جهش تولیــد در چهارماهۀ 
ابتدای ســال جاری می گوید:  
تشدید تحریم های بین المللی 
علیه بخش های مختلف اقتصاد 
ایران، به ویــژه صنایع معدنی 
با محوریت فوالد، امســال را 
به ســالی خاص بــرای تولید 
تبدیل کرده است. از یک سو، 
حلقۀ تحریم ها تنگ تر شــده 
و تولیدکننده هــا در برخی از 
بخش های مرتبط با تأمین ارز 
موردنیاز مواد اولیه با مشــکل 
مواجه اند؛ و از ســوی دیگر، 
ضریب خوداتکایی در کشــور 
روزبه روز در حال افزایش است 
و چرخ بســیاری از صنایع را 
به حرکت درآورده اســت. با 
این همه از ابتدای سال، وضع 
محدودیت های بین المللی علیه 
اقتصاد ایران از یک سو و شیوع 
ویروس کرونا از ســوی دیگر 
بسیاری را در تحقق شعار سال، 
یعنی »جهش تولید«، با شک و 
تردید مواجه کرده بود. در این 
میان، زنجیرۀ تولید در برخی 
از بخش های معــدن و صنایع 
معدنی، به ویژه در فوالد کشور، 
به شکل عینی این شعار را محقق 
ساخته اند و تولید چند برابری 

در چهارماهۀ ابتدای سال جاری 
مؤید این نکته اســت. مختار 
بخشیان، معاون بهره برداری 
شرکت فوالد مبارکه از روزهای 
کنونی تولیــد در این مجموعه 

بزرگ صنعتی می گوید:
    

  امسال، سال جهش تولید 
نام گذاری شــده و به طورقطع 
برای تحقق اهداف مرتبط با آن، 
تولیدکننــدگان نیــاز بــه 
پیش شــرط هایی دارند. چه 
ابزارهایی باید فراهم شــود تا 
بتوان شــاهد جهش تولید در 
بخش صنایع معدنی کشــور 

به ویژه حوزه فوالد بود؟
همان طور کــه اشــاره کردید، 
تحقق اهداف سال »جهش تولید« 
نیازمنــد شــرایطی اســت. اولین 
موضوع، تأمین مواد اولیه اســت که 
موضوع مهمی برای تولیدکنندگان 
به شمار می رود؛ به این معنا که اگر 
تولیدکنندگان چشم انداز روشنی از 
وضعیت تأمین مواد اولیۀ موردنیاز 
خود داشــته باشــند، به طورقطع 
برنامه ریــزی دقیق تری برای تولید 
خواهند داشــت. نکتۀ دیگر، حذف 
مقــررات دســت وپاگیر گمرکی 
است که پیش پای تولیدکنندگان 
حوزۀ تأمین قطعــات و تجهیزات 
یدکــی وارداتی قرار گرفتــه و باید 

خطوط تولیــد را تغذیــه کند. در 
این میــان دشــواری های انتقال 
ارز را هم نمی تــوان نادیده گرفت، 
اگرچه دولت چندان مقصر نیست. 
نکتۀ دیگــر، مســائل تأمین مالی 
و بانکی اســت و در این شــرایط، 
تحریم ها معضلی اســت کــه باید 
به دنبال راه هایی بــرای کاهش اثر 
آن ها بود. یکی از مواردی که انتظار 
می رود بــرای تحقق اهداف جهش 
تولید از آن حمایت شود، پروژۀ نورد 
گرم ۲ است که به عنوان یک پروژه 
ملی باید مورد حمایت همۀ ارکان 
کشور باشــد. این در حالی است که 
بازار سیاه و سهمیه بندی در بورس 
نیز با اجرای این چنین پروژه هایی 
برداشته می شــود؛ چراکه اگر این 
پروژه اجرایی شــود، فوالد مبارکه 
به راحتی می توانــد نیاز بخش های 

مختلف کشور را تأمین کند.
 آیا جهش تولید در فوالد 
مبارکه، نمــود عینی دیگری 
به جز پروژۀ نورد گرم شمارۀ 2 

دارد؟
بله، پروژه گاززدایــی در فوالد 
مبارکه کــه تــا پایان امســال به 
بهره برداری خواهد رسید و می تواند 
در گریدهای ویــژه ظرفیت تولید 

را افزایــش دهــد، از جملۀ این 
پروژه هاســت. اکنــون ظرفیت 
تولید شــرکت در گریدهای ویژه 

7۰۰ هزار تن است و این رقم با آمدن 
این پروژه در مــدار، به یک میلیون 
و ۲۰۰ هــزار تن در ســال افزایش 
خواهد یافت؛ یعنی تقریبا 7۰ درصد 

افزایش.
 بر این اساس، آنچه تولید 
آن از 700 هزار تــن که به یک 
میلیون و 200 هزار تن می رسد 

اسلب است؟
بله، اسلب است. البته بخشی از 
آن را بــه ورق تبدیل می کنیم؛ ولی 
بخشــی را هم نمی توانیم؛ چراکه 
امــکان تولید در خط نــورد فعلی 

وجود ندارد. به همتی واال 
نیاز است تا بتوان این 
مرحله از ایجاد ارزش 
افزوده را نیز ســپری 
کــرد؛ ولــی قابلیت 

صادرات فراهم خواهد شد. ایستگاه 
گاززدایی پروژۀ بزرگی اســت، ولی 
نورد گرم شــمارۀ ۲ ابرپروژۀ ملی 
اســت و در منطقه، پروژه ای به این 
بزرگی نداریم؛ پس نیاز به حمایت 
همه جانبه دارد و همۀ ارکان کشور 
باید کمک کنند که ایــن پروژه به 
سرانجام برسد؛ چراکه نیاز کشور را 
به صورت کامل پاسخ می دهد و پس 
از اجرای آن، عرضه بسیار  بیشتر از 

تقاضا خواهد بود.
 برخی بر ایــن باورند که 
جهش تولید در شــرایطی که 
اقتصاد ایران تحت تأثیر تحریم 
و کرونا قرار دارد، مفهومی ندارد 
و قابل تحقق نیست. آیا شما هم 

به این اعتقاد دارید؟
واقعیت آن است که تولید فوالد 
در دورۀ چهارماهۀ ابتدای امســال، 
خالف ایــن را ثابت کرده اســت؛ 
چراکه ما تکنولــوژی فوالد و دانش 
تولید فــوالد را در کشــور داریم و 
زیرســاخت های آن وجود دارد، اما 
مشــکل ما مرتبط با خارج نیست و 
با داخل ارتباط دارد؛ البته موضوع 
تأمین مــواد اولیه، سیاســت های 
ارزی و نوســانات در سیاست های 
دولتی است که ممکن است تأثیرات 
منفی بر اجرای پروژه های ما بگذارد. 
به هرحال، عملکــرد ما در چهار ماه 
اول سال خالف این ادعا بوده که در 
سخت ترین تحریم ها جهش تولید 

امکان پذیر نیست.
 پس فوالد مبارکه می تواند 
حتی در شرایط تحریم کنونی 

نیز به کار خود ادامه دهد؟
بله کامال.

 چــه حمایت هایی 
الزم اســت کــه موانع 

برطرف شود؟
مهم ترین نکته در حمایت 

از تحقق اهداف جهش تولید، تأمین 
مواد اولیۀ گروه فوالد مبارکه است؛  
یعنی سنگ آهن و گندله موردنیاز 
اگر تأمین شــود، می توانیم کار را 
پیش ببریم. موضوعات دیگری نیز 
وجود دارد. ما قبال برای شــش ماه 
دپو داشــتیم و اآلن نداریم و مسئلۀ 
مواد اولیه برای مجموعه مهم است. 
از ســوی دیگر، در زمینۀ تولید نیز 
مهم ترین مســئله تأمین مواد اولیه 
است که باید سیاست گذاران کمک 

کنند که مواد تأمین شود.
 تا چــه انــدازه رویکرد 
تکمیل زنجیرۀ تأمین می تواند 
در تحقق اهــداف تولید مؤثر 

باشد؟
به طورقطع زنجیرۀ تأمین نقش 
کلیدی و محــوری در ثبات و تداوم 
تولید دارد. در حــال حاضر، فوالد 
مبارکه بخشی از زنجیرۀ تأمین خود 
را تکمیل کرده اســت؛ البته تأمین 
مواد اولیه به دلیل سیاســت گذاری 
دولتی، فوالد مبارکه را با مشــکل 
مواجه کــرده بــود، چراکــه این 
مجموعه چنــدان در بخش معدن 
تمرکز نداشــت، ولــی معدنی ها 
فوالدساز شــدند. ضعف ما این بود 
که خــود مســتقیما وارد موضوع 
تأمین مــواد اولیه نشــده بودیم، 
البته قــرار هم بر این نبــود و فوالد 
مبارکه درست حرکت کرد. قرار بود 
گروهی در حوزه معدن، کشف و 
استخراج کنند و عده ای نیز فوالد 
و محصول را پیــش ببرند. همه 
جای دنیا همین طور  است. تعادل 
در ســال های اخیر به هم خورده 
است و تأثیر خود را در زنجیرۀ 

تأمین گذاشته است.

مختار بخشیان تصریح کرد: 

تحقق عینی راهبرد جهش تولید در فوالد مبارکه
تحقق اهداف سال »جهش 

تولید« نیازمند شرایطی 
است. اولین موضوع، 

تأمین مواد اولیه است 
که موضوع مهمی برای 

تولیدکنندگان به شمار 
می رود؛ به این معنا که اگر 

تولیدکنندگان چشم انداز 
روشنی از وضعیت تأمین 
مواد اولیۀ موردنیاز خود 

داشته باشند، به طورقطع 
برنامه ریزی دقیق تری برای 

تولید خواهند داشت


