
t oseei r ani . i r
بنگاهها4

طراحی و ساخت رول تانِگ 
حمل غلتک در مجتمع فوالد سبا

با طراحی و ساخت تجهیز رول تانگ حمل غلتک 
در مجتمع فوالد ســبا، از این پس عملیات حمل و 
جابه جایی غلتک در این واحد با ضریب ایمنی و دقت 

و سرعت بیشتر انجام خواهد شد.
جهانگیری، کارشناس تولید نورد گرم مجتمع 
فوالد ســبا، ضمن تأیید این خبر گفت: با توجه به 
موقعیت قرارگیری کارگاه غلتک و نورد در  مجتمع 
فوالد ســبا و فاصلۀ بین دو کارگاه و اختالف سطح 
آن ها یکی از فرایندهای زمان بر که همواره باعث بروز 
مشکالت کّمی و کیفی در تولید و همچنین  تحلیل 
قوای نیروی انســانی  در این فرایند می شد، انتقال 

غلتک به نورد مجتمع فوالد  سبا بود.
وی در همین خصوص تأکید کــرد: برای رفع 
این مشکل و حذف فعالیت های فاقد ارزش افزوده 
و کمک به ارتقای کّمی و کیفــی تولید این فرایند 
باید اصالح می شد. در این خصوص طرح ساخت و 
طراحی رول تانگ حمل غلتک های کاری به صورت 
جفتی ارائه و با حمایت مدیریت، توســط شرکت 

مهراوه ساخته و تحویل شد.
کارشــناس تولیــد نــورد گــرم مجتمــع 
فــوالد ســبا ادامــه داد: پــس از تســت 
 موفقیت آمیــز ایــن تجهیــز نتایــج ذیــل 

به دست آمد:
1-کاهــش درگیری کارکنان شــاغل در این 

مجموعه با فرایند تعویض غلتک؛
2-کاهش ریسک ایمنی این فرایند؛

3-حذف فعالیت هــای فاقــد ارزش افزوده و 
دوباره کاری ها؛

4-ارســال ســریع غلتک و کمک به کیفیت 
محصول؛

5-کاهــش زمــان آماده ســازی های قبل از 
شات دان ها.

جهانگیــری در همین راســتا از حمایت های 
مدیریت مجتمع فوالد سبا و تمامی کارکنان همیار 

این پروژه قدردانی کرد.
    

تقدیر رییس کل بانک مرکزی از 
مدیرعامل فوالد هرمزگان 

انجام تعهدات ارزی و کمک به رشــد و توسعه 
صادرات غیرنفتی توســط فــوالد هرمزگان قابل 
تقدیر اســت. آیین تقدیر از صادرکنندگان عرصه 
بازگشــت ارز به کشــور با حضور 5۰ صادر کننده 
برگزار و از فرزاد ارزاني مدیرعامل فوالد هرمزگان 
تقدیر شــد.  به گــزارش روابط عمومي شــرکت 
فوالد هرمزگان، در این مراســم رییس کل بانک 
بانک مرکزی ایــران از مدیرعامل فوالد هرمزگان  
به دلیل انجام تعهــدات ارزی و کمک به رشــد و 
توسعه صادرات غیرنفتی در کشــور که امروزه از 
اهمیت ویــژه ای برخوردار اســت ، همچنین به 
جهت حفظ ارزش پول ملــی و ثبات بازار ارز تقدیر 
 و تشکر کرد.در بخشی از این تقدیر نامه آمده است:

تولید و صادرات غیر نفتی ، نقش معناداری در رشد 
و توسعه اقتصادی کشــور، حفظ ارزش پول ملی 
و ثبات بازار ارز و بخش هــای واقعی و مالی اقتصاد 
دارد. در ایــن خصوص با توجه بــه وضعیت کالن 
اقتصادی و غیر اقتصادی کشــور از یک سو و وضع 
شدیدترین و بی سابقه ترین تحریم های بین المللی 
علیه کشور ایران به ویژه در بخش های بانکی و نفتی 
از سوی دیگر نقش صادر کنندگان غیرنفتی در خط 
 مقدم جنگ اقتصادی بســیار حائز اهمیت است.

ازاین رو نظــر بر اینکه در عرصــه جنگ تمام عیار 
اقتصادی طی ســال های اخیر نسبت به صادرات 
غیر نفتی و ایجاد درآمدهــای ارزی جهت تامین 
نیازهای وارداتی کشــور اقدام نمــوده اید بدین 
وسیله از تالش های جنابعالی در جهت حفظ تولید 
اشــتغال اســتمرار صادرات غیر نفتی و بازگشت 
منابع ارزی حاصل از صادرات در چرخه رســمی 
اقتصاد کشور تشــکر و قدردانی می شود و به این 
 مناسبت لوح سپاس به حضورتان تقدیم می شود.

امید است همواره در تولید و ایجاد اشتغال سرمایه 
گذاری و صادرات غیر نفتی پیروز و سربلند باشید.
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اخبار فوالد

مدیر عامل گــروه فوالد مبارکه 
در نشســت مشــترک بــا انجمن 
تولیدکننــدگان لوله های فوالدی 
و پوشش خطوط انتقال، بر اهمیت 
تعامل بیشــتر میان این دوبخش، 
بررسی راهکارهای رفع مشکالت 
خریداراِن ورقهای فوالدی و تأمین 
مواد اولیۀ این شــرکتها که همگی 
جزو مشتریان بزرگ فوالد مبارکه 

اصفهان هستند، تأکید کرد.
حمیدرضــا عظیمیــان در این 
نشست که معاون فروش و بازاریابی 
فوالد مبارکــه نیــز در آن حضور 
داشت، با بیان اینکه بر اساس قانون 
جاری در کشــور، مدیریت توزیع و 
قیمت گذاری بر عهدۀ فوالد مبارکه 
نیست، تصریح کرد: تنها مسئولیتی 
که بر عهدۀ بزرگ ترین فوالدســاز 

کشور قرار گرفته، تولید است.
 وی در ادامــه افــزود: اکنــون 
شــاهدیم که به دلیل دخالت های 
برخی نهادها و دســتگاه های ذی 
ربط در بازار فوالد، شرایط نامساعد 

شده است.
بــه گفتۀ مهنــدس عظیمیان، 
فوالد مبارکه برای رفع این مشکل، 
طرح های خود را به دولت و مجلس 
پیشــنهاد داده و حتی دســتگاه 
قضایــی را در این زمینــه توجیه 
کرده  تــا مدیریت واحــد بر توزیع 
بــازار توســط این شــرکت انجام 
شود، هرچند فوالد مبارکه به طور 

مشخص هیچ مسئولیت قانونی در 
توزیع و قیمت گذاری ندارد.

وی تأکید کرد: این مسئولیت با 
این تعهد که نیاز عمدۀ همۀ واحدها 
تأمین شود و بازار به ثبات حداکثری 
برسد، از سوی فوالد مبارکه اعالم 
شده اســت. ضمن اینکه عرضه در 
مچینگ و بــورس نیــز به صورت 
هم زمان باشــد؛ به نحــوی که در 
مچینگ، نســبِت عرضۀ ورق گرم 
که موردنیاز واحدهاست 75 درصد 
و در بورس کاال 25 درصد باشد. در 
مورد ورق های سرد نیز 9۰ درصد 
عرضه در مچینــگ و 1۰ درصد در 

بورس کاال انجام شود.
مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: 
همچنین پیشــنهاد دادیم تا خط 
اعتباری 1۰ هــزار میلیارد تومانی 
به صــورت دائــم برقرار باشــد تا 
مشــکالت تأمین اعتبار مشتریان 

حل شود.
وی ادامه داد: ما بــر این باوریم 
که اگر فــوالد مبارکــه به تنهایی 
مســئول توزیع بازار باشد و نیازها 
را تأمین کند، این التهاب قیمتی از 
بین می رود، زیرا می بینیم سامانۀ 
بهین یاب ناکارآمد اســت و عده ای 
بیش از ســهمیۀ خود محصوالت 
دریافت می کنند و در بــازار آزاد با 
قیمت بیشتر می فروشند. حال اگر 
بتوانیم نیــاز را حداکثری کنترل و 
آن را تأمین کنیم، از التهابات بازار 

کاسته می شــود و کمتر با افزایش 
قیمت و نبــود محصــول در بازار 

مواجه خواهیم شد.
مهنــدس عظیمیان بــا تأکید 
بر اینکــه در حال حاضــر به دلیل 
نبود ســرمایۀ اولیه و در گردش در  
دست تولیدکنندگان، شاهد حضور 
دالالن هستیم، گفت: در این زمینه 
نیز فوالد مبارکه می تواند با نرخ بهرۀ 
کم، برای تولیدکننــدگان تأمین 
اعتبار کند و عالوه بر تولید، به کار 
اصلی خود کــه حمایت از صنعت و 

صنعت ساز شدن است، برسد.
عظیمیان از تولید اســلب گاز 
ترش در قالب یک همکاری جدید 
خبر داد و گفت: در سایر صنایع نیز 
این اقدام یعنــی تولید محصوالت 

کیفی و مهم را اجرایی می کنیم.
مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه 
افزود: ما اعالم کرده ایم که نیاز همۀ 
تولیدکنندگان را تأمین می کنیم. 
البته باید توجه داشــت که صنوف 
مختلف شــرایط متفاوتــی دارند؛ 
برای مثال، صنــف تولیدکنندگان 
ورق های قطور معموال قراردادهای 
تناژ باال دارند؛ بنابراین می توان برای 
این صنف روند خاصی پیشــنهاد 
کرد و میزان عرضه بــه آن ها را در 
مقایسه با دیگر بخش ها، همچون 
قطعه سازان یا تولیدکنندگان لوله 

و پروفیل، متفاوت در نظر گرفت.
 ، نبخــت ا جو ث  ر  طهمــو

معــاون فــروش و بازاریابی فوالد 
مبارکه نیــز در این جلســه اظهار 
کرد: این شــرکت 25 ســال است 
که به بهره برداری رســیده و از 15 
ســال پیش محصوالت خود را در 
بورس کاال عرضه می کند و به دست 

مصرف کنندۀ نهایی می رساند.
به گفتۀ وی، از ابتدای راه اندازی 
فوالد مبارکــه کارشناســان این 
شــرکت از کارخانه های تولیدی 
متقاضــی خرید از فــوالد مبارکه 
بازدیــد کرده اند و ایــن بازدیدها 
به صورت منظــم و دوره ای تکرار 
شده است. بر همین اساس ظرفیت 
کارشناسی برای هر مشتری تعیین 

شده است.
جوانبخت ادامه داد: بر اســاس 
ایــن بازدیدها، مصــرف ظاهری 
فوالد کشــور تقریبــا 1۶ میلیون 
تن و ظرفیت براســاس پروانه های 
بهره برداری 33 میلیون تن است. اما 
بر اساس بررسی کارشناسی فوالد 
مبارکه، ظرفیت واقعی واحدهای 
تولیدی حدود 13 میلیون تن است 
و بر این اساس، فوالد مبارکه حدود 
۶۰ درصــد از نیاز ایــن واحدها را 

تأمین کرده است.
وی در ادامۀ سخنان خود گفت: 
فوالد مبارکه بر اســاس اطالعات 
حاصل از بررســی های کارشناسی 
خود در مســیر تأمین نیاز صنایع 
به پیش می رفت، اما از ســال 97 با 

ابالغ دســتورالعمل تنظیــم بازار 
و تمرکز بیش از انــدازه بر کنترل 
قیمت )قیمت گذاری دستوری( و 
همچنین ابطال مکرر معامالت در 
بورس کاال، شاهد بروز التهاب بازار 

محصوالت فوالدی بودیم.
وی افزود: در نیمۀ دوم سال 98، 
مجددا تمرکز بــر کنترل قیمت در 
محصوالت فوالدی افزایش یافت و 
علی رغم تجربۀ سال 97 در خصوص 
التهاب بازار، بــاز بر عرضۀ کامل در 
بورس کاال و کنتــرل قیمت اصرار 
ورزیده شــد که در نهایت موجب 
بروز مشکالتی برای تولیدکنندگان 
و مصرف کننــدگان محصــوالت 

فوالدی گردید.
معاون فروش و بازاریابی فوالد 
مبارکه ادامه داد: اکنون می بینیم 
که تفاوت قیمتی محصوالت فوالد 
مبارکه در بورس کاال در مقایسه با 
بازار آزاد به بیش از 7۰ درصد رسیده 
است و علت اصلی این رویداد عدم 
مدیریت تقاضا در بازار محصوالت 
فوالدی است؛ بنابراین الزم است با 
مدیریت تقاضا از طریق ظرفیت های 
کارشناســی فوالد مبارکــه، بازار 
مدیریت شود و التهاب آن کاهش 

یابد.
به گفتۀ وی، یکی از راهکارهای 
مهم بــرای کنترل بــازار، عرضۀ 
همــۀ  ســط  تو ت  ال محصــو
تولیدکنندگان در بورس کاالست 

و الزم است ســایر تولیدکنندگان 
محصــوالت فوالدی نیــز همانند 
فوالد مبارکه محصوالتشــان را در 
بورس کاال عرضه کنند. جوانبخت 
ادامه داد: پیشــنهاد فوالد مبارکه 
برای کنترل بازار و کاستن از التهاب 
موجــود، احیای عرضۀ مســتقیم 
محصوالت به مشتریان )مچینگ( 
با اعتبار اسنادی است که این مهم 
باید با عرضۀ بخشــی از محصوالت 
به صورت مستقیم در تاالر بورس و 
مابقی بر اساس قیمت کشف شده 
در بــورس و در چارچوب مچینگ 

انجام گیرد.
وی در این جلســه در خصوص 
مشــکل تولیدکنندگان لوله های 
قطور، یعنــی عدم تأمیــن پایدار 
مواد اولیــه، گفت: فــوالد مبارکه 
می تواند مواد اولیــۀ موردنیاز این 
شرکت ها را به صورت پایدار تأمین 
کنــد. اســتراتژی فــوالد مبارکه 
همواره داشــتن تعاملی ســازنده 
با مشــتریان خود در جهت تولید 
محصوالت کیفــی و ایجاد ارزش 
افزودۀ بیشتر بوده است. بدون شک 
تولید محصوالت کیفــی و تأمین 
نیاز صنایع استراتژیک کشور جزو 
اهداف اصلی فوالد مبارکه اســت و 
همان گونه که اشاره شد، تحقق این 
اهداف تنها از طریــق تعامل رودر 
رو   با مشتریان و امکان فروش کاال 
به صورت مستقیم )مچینگ( فراهم 

می گردد.

مدیر عامل گروه فوالد مبارکه:

فوالد مباركه می تواند التهاب بازار فوالد را ساماندهی كند

خبر

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد 
مبارکه از جلســه امروز خود بــا مدیر روابط 
عمومی شرکت فوالد مبارکه خبر داد و گفت: 
جلسه بســیار ســازنده ای را با مدیر روابط 
عمومی فوالد مبارکه داشــتیم و ما به عنوان 
یکی از زیرمجموعه های فوالد مبارکه وظیفه 
خودمان مــی دانیم که با اهداف ســازمانی و 
استاندارهای این شــرکت هماهنگ باشیم و 
بر اساس آن حرکت کنیم؛ استاندارهای ویژه 
ای که منطبق بر پیشرفته ترین استاندارهای 
مدیریتی در کشور اســت و فوالد مبارکه در 
این زمینه پرچم دار اســت و ما هم به عنوان 
بخشــی از این شــرکت باید در همان مسیر 

حرکت کنیم. 
محمدرضا ســاکت در ادامه به موضوعات 
مطرح شــده در این دیدار پرداخت و افزود: 
آقای ترابی با دیدگاه بســیار روشــنی که در 
حوزه مسئولیت های اجتماعی شرکت فوالد 
مبارکه داشتند؛ مسیری را در راستای فعالیت 
های فرهنگــی و اجتماعی باشــگاه برای ما 
ترســیم کردند و بنا شــد ارتباطات عمیق 
تری بین مجموعه باشــگاه و روابط عمومی 
در زمینه اطالع رســانی های به موقع و ارائه 
تحلیل های روشن، گویا و صادقانه ای در زمینه 

فعالیت های ورزشی-اجتماعی صورت گیرد. 
همچنین رایزنی در مورد مسائل اجرایی پیش 
رو، ارتباطات سازمانی، هماهنگی برنامه های 
فرهنگی، هنری و تبلیغی، اســتعداد یابی در 
سطح شهر اصفهان و شهرستان مبارکه و... از 
جمله مواردی بود که در این جلسه مورد بحث 

و بررسی قرار گرفت. 
مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد 
مبارکــه ســپاهان در ادامه بــه توجه ویژه 
مدیرعامــل فوالدمبارکــه و نماینده مردم 
شهرستان مبارکه در مورد توسعه و نوسازی 
مجموعه ورزشی صفائیه پرداخت و گفت: در 
بازدیدهای آتی مسئولین فوالدمبارکه به این 
ورزشگاه به صورت ویژه پرداخته خواهد شد. 
زیرا یکی از جامعه های هدف ما برای کسب 
استعدادها، منطقه مبارکه است. موضوعی 
که مورد تاکید خانــم دکتر صالحی نماینده 
محترم مــردم مبارکه در مجلس شــورای 
اســالمی و همچنین مهنــدس عظیمیان 
مدیرعامل محترم شرکت فوالدمبارکه  است 
و توصیه اکیدی داشتند که باید توجه ویژه ای 

به این منطقه صورت گیرد.  
ساکت همچنین به اهمیت مسئولیت های 
اجتماعی در شرکت فوالد مبارکه اشاره کرد 

و گفت: فوالد مبارکه به عنوان خط اول جبهه 
صنعت کشــور، در حوزه مســئولیت های 
اجتماعــی هم نقش بســیار اساســی را در 
بخش های مختلف ایفا می کند و فعالیت های 
باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان 
هم در راستای این مسئولیت های اجتماعی 
است زیرا ورزش به عنوان یکی از مسئولیت 
های اجتماعی این شرکت منجر به شادابی و 
نشاط، پرکردن اوقات فراغت، جذب جوانان 
و سالم ســازی جامعه می شــود. لذا باشگاه 
خودش را موظف می داند در ماموریت های 
کالنی که فوالد مبارکه در این زمینه ها دارد بر 
اساس ارزش های اسالمی، انسانی، اخالقی، 
دینی و ملی که شرکت فوالد مبارکه ترسیم 

کرده است؛ گام بردارد.  
مدیرعامل باشــگاه فرهنگی ورزشــی 
فوالد مبارکــه همچنین از دیــدار امروز با 
مدیــرکل و معاونین صدا و ســیمای مرکز 
اصفهان خبر داد و گفــت: هماهنگی هایی 
بین رســانه ملی، مجموعه فــوالد مبارکه و 
باشگاه ســپاهان یکی از برنامه های دیگری 
بود که امــروز صورت گرفــت و برای پیش 
برد اهــداف فرهنگــی و اجتماعــی که هر 
3 ســازمان مد نظرشــان بود بحــث و هم 

 اندیشــی و تبادل نظرات صــورت گرفت. 
 ســاکت به همکاری صمیمانــه و دوطرفه 
سازمان صدا و ســیما و فوالد مبارکه اشاره 
کرد و گفت: فــوالد مبارکــه در بحث های 
زیرســاختی همیشــه حمایت هایــی را از 
سازمان صدا و ســیما انجام داده است و صدا 
و ســیما هم به عنوان زبان گویای انقالب و 
کشور همیشه نسبت به ارئه موفقیت های و 

افتخاراتی که در حوزه صنعتی و البته حوزه 
ورزشی صورت گرفته اقدامات شایسته ای را 
صورت داده است. لذا در این جلسه هماهنگی 
هایی در مورد خبررســانی هــای به موقع، 
پوشش و اطالع رسانی فعالیت های ورزشی 
و صنعتی فوالد مبارکه، توجه به ارزش های 
اخالقی در میان هوادان بی شــمار باشــگاه 

سپاهان و... انجام شد.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان مطرح کرد:

ارتباطات عمیق تر باشگاه سپاهان و روابط عمومی فوالد مبارکه 

ما بر این باوریم که اگر فوالد 
مبارکه به تنهایی مسئول 
توزیع بازار باشد و نیازها 
را تأمین کند، این التهاب 

قیمتی از بین می رود، زیرا 
می بینیم سامانۀ بهین یاب 

ناکارآمد است و عده ای 
بیش از سهمیۀ خود 

محصوالت دریافت می کنند 
و در بازار آزاد با قیمت 

بیشتر می فروشند. حال 
اگر بتوانیم نیاز را حداکثری 
کنترل و آن را تأمین کنیم، 

از التهابات بازار کاسته 
می شود و کمتر با افزایش 
قیمت و نبود محصول در 
بازار مواجه خواهیم شد
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