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رئیس هیئت عامل ایمیدرو:

فوالد مباركه شركتی بزرگ و تأثیرگذار 
در اقتصاد كشور است

هفتمین همایش استیل پرایس با موضوع نوآوری 
در تولید و فروش و با حضور اردشیر سعدمحمدی، 
سرپرســت معاونت امور معــادن و صنایع معدنی 
وزارت صمت، جعفری، رئیس هیئت عامل ایمیدرو، 
حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
و جمعی از دیگر مدیران عامل شرکت های فوالدساز 
کشور در هتل المپیک تهران برگزار شد. در حاشیۀ 
این همایش، رئیس هیئت عامل ایمیدرو در جمع 
خبرنگاران دربارۀ تحریم فوالد مبارکه و مدیرعامل 
این شرکت گفت: تا به امروز بسیاری از شخصیت ها 
مورد تحریم های آمریکا قــرار گرفته اند؛ بااین حال 
اصل موضوع اینجاست که ما فوالد مبارکه را شرکتی 

بزرگ و تأثیرگذار در اقتصاد می دانیم.

معاون وزیر صمت در ادامه گفت: ما به طورقطع به 
دنبال آنیم که شرکت فوالد مبارکه از کار و تالش در 
حوزۀ صنعت و تأثیرگذاری اقتصادی فاصله نگیرد. 

مدیرعامل فوالد مبارکه نیز که یکی از سخنرانان 
این همایش بود، درخصوص اهمیت به کارگیری 
نســل چهارم تکنولوژی در صنعــت فوالد گفت: 
امروزه با پدیده های نوظهور و شگفت انگیزی روبه رو 
هســتیم که در تمامی ابعاد زندگــی مردم جهان 

تأثیرقابل توجهی گذاشته است.
حمیدرضا عظیمیــان افزود: اســترالیا که در 
گذشته سنگ آهن را با کشــتی های ۶۰ و ۷۰ هزار 
تنی صادر می کرد، امروز با کشــتی های ۶۰۰ هزار 
تنی، هزینۀ ارسال سنگ آهن خود را به ۴ دالر رسانده 
است؛ اما ما در ایران برای انتقال سنگ آهن از بافق 
به بندرعباس همچنان از تکنولوژی دوم استفاده 
می کنیم. به گفتۀ وی، در ایران صنعت پتروشیمی 
به نسل چهارم ورود کرده است. ما امروز در جهان با 
انقالب صنعتی چهارم روبه روییم و باشگاه فانوس 
دریایی نیز برای این موضوع ایجاد شــده است. به 
گفتۀ مدیرعامل فوالد مبارکه، اکنون بیش از بیست 
شرکت بزرگ به عضویت این باشگاه درآمده اند و در 
حوزۀ فوالد نیز شرکت پوسکو کرۀ جنوبی، تاتای 
هند و یک شرکت اروپایی در آن عضو شده اند. این 
امر نشان می دهد که ما نیز باید هوشیار باشیم و برای 
عضویت در این باشگاه تالش کنیم. فوالد مبارکه در 
این زمینه طرح تحول دیجیتال را در دستور کار قرار 

داده که از نسل چهارم دیجیتال است.
وی افزود: طرح تحول دیجیتال از ۵ مرداد ۹۹ 
شروع شد و هدف غایی ما ادارۀ فوالد مبارکه به صورت 
هوشمند است، به طوری که تمام بخش های تولید، 
فروش، مالی و بازرگانی تا تحویــل کاال، از صفر تا 
صد، هوشمند شود. مهندس عظیمیان ادامه داد: 
با کمک نســل چهارم تکنولوژی، هزینۀ مالی و یا 
تسهیالت بانکی به یک ششــم خواهد رسید. اگر 
بتوانیم به هدف هوشمندسازی فوالد مبارکه دست 
یابیم، سود فوق العاده ای به دست خواهیم آورد؛ اما 
اگر به نسل چهارم مجهز نشویم، در سال های آینده 
بازار ورق خود را از دســت خواهیم داد، زیرا صنایع 
خودروسازی نیازمند ورق های سبک و ایمن تر است 
که ما آن را تولید نمی کنیــم. مهندس عظیمیان 
گفت: از مردادمــاه تاکنون دو رخــداد برای طرح 
تحول دیجیتال برگزار و ۴۰۰ پروژۀ کوچک و بزرگ 
در اختیار شرکت های استارت آپی قرار داده شده 
است و تا پایان سال نیز ۱۰۰ پروژۀ دیگر را در اختیار 
این جوانان قرار خواهیم داد. وی از همکاری شرکت 
بین المللی ایریسا، دانیلی و دو شرکت خارجی دیگر 
با فوالد مبارکه در این زمینه خبر داد و ابراز امیدواری 
کرد فوالد مبارکه نیز بتواند به عنوان یکی از اعضای 

باشگاه فانوس دریایی پذیرفته شود.

مهندس عظیمیان ادامه داد: عالوه بر اقدامات 
یادشــده، قراردادی با دانشگاه اصفهان بسته شده 
و در حال حاضر حــدود ۱۵۰ مدیر در زمینۀ طرح 
تحول دیجیتال آموزش می بینند. مدیرعامل فوالد 
مبارکه گفت: امیدواریم نگاه جدید فوالد مبارکه 
در زمینۀ طرح تحول دیجیتال و حرکت به سمت 
هوشمندسازی برای همۀ شرکت ها در کشورمان 

الگو شود.
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اخبار فوالد

خــط تمــام اتوماتیــک تولید 
ماســک N۹۵  با ســرمایه گذاری 
فوالد مبارکه و با همکاری دانشگاه 
صنعتی اصفهان، با حضور مهندس 
عظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکه 
و اعضای هیئت رئیســۀ دانشــگاه 
صنعتــی اصفهــان بــا ظرفیــت 
 ۶۰ هزار ماســک در 2۴ ســاعت به 

بهره برداری رسید.
مهندس عظیمیان، مدیرعامل 
فوالد مبارکه، از این پــروژه که در 
محل دانشــگاه صنعتــی اصفهان 
افتتاح شد، به عنوان اقدامی مبارک 
در ادامــۀ همکاری های گســتردۀ 
علمــی و فناورانۀ فــوالد مبارکه با 
دانشــگاه صنعتی اصفهان و مراکز 

علمی کشور یاد کرد.
وی با اشــاره به اهــداف فوالد 
مبارکه از مشــارکت در این پروژه 
اظهار کرد: فــوالد مبارکه به  منظور 
عمل به مســئولیت های اجتماعی 
خــود، حمایــت از دانشــگاه ها و 
شرکت های دانش بنیان و همچنین 
ســتارت آپ ها  ز ا ا نی  پشــتیبا
را در دســتور کار خود قــرار داده 
و معتقد اســت با تکیه بــر دانش و 
تخصــص کامال بومــی می توان به 
دستاوردهای ارزشــمندی دست 
یافت که بومی سازی و تولید ماسک 
پیشــرفتۀ N۹۵  نمونۀ بــارز این 

رویکرد موفقیت آمیز است.
 مدیرعامــل فــوالد مبارکــه 

اجرای این پروژه را نشــان از واقف 
بودن بخش صنعت و دانشــگاه به 
مســئولیت های اجتماعی ارزیابی 
و خاطرنشــان کرد: خرسندیم که 
فــوالد مبارکه و دانشــگاه صنعتی 
اصفهان در یک کار مشترک موفق 
به اجرای پروژه ای شده اند که نتیجۀ 
آن تولیــد ۶۰ هزار ماســک در هر 

شبانه روز با کیفیت باال بوده است.
مهندس عظیمیــان در ادامه به 
تحریم هــای چندین بــارۀ آمریکا 
علیه این شرکت اشاره کرد و گفت: 
در شرایط تحریم اقتصادی کشور، 
برای رشد و توســعۀ مناسب، ملزم 
به استفاده از ظرفیت جامعۀ علمی 
کشــوریم و بنا داریــم در ادامه نیز 
 مصمم تــر از قبــل در این مســیر 

حرکت کنیم.
مدیرعامــل فــوالد مبارکه در 
ادامــه به حضــور فرهیختــگان و 
فارغ التحصیالن دانشــگاه صنعتی 
اصفهــان در بخش هــای مختلف 
شــرکت فــوالد مبارکه اشــاره و 
خاطرنشــان کرد: در حــال حاضر 
ارتباط بسیار خوبی میان بخش های 
تحقیقاتی مجموعۀ فوالد مبارکه و 
دانشگاه صنعتی و شــهرک علمی 
تحقیقاتی اصفهان برقرار اســت و 
به دســتاوردهای خوبی هم منتج 

شده است.
وی در ادامه با اشــاره به اهمیت 
استفادۀ حداکثری از ظرفیت های 

دانش روز در صنعــت افزود: فوالد 
مبارکــه بــرای حفظ ســهم ۵۰ 
درصدی خود در تولید فوالد کشور 
و تولید محصول با تکنولوژی و علم 
روز دنیا، خود را ملزم به اســتفاده 
از نســل چهارم تکنولوژی می داند، 
چراکــه صنایــع بزرگ کشــور به 
ورق هــای فوالدی بــا ویژگی های 
متفاوتــی همچــون اســتحکام 
 و انعطاف پذیــری زیــاد و وزن 

سبک نیاز دارد.
مدیرعامل فوالد مبارکه با تأکید 
بر اینکه کشــور ما، به ویــژه فوالد 
مبارکه در تولیــد فوالد از دنیا عقب 
نیست، اما در تنوع محصوالت کمی 
از سایر کشــورها عقب مانده است، 
ادامه داد: برای اینکــه بتوانیم این 
عقب افتادگــی را جبــران کنیم، 
باید بــا مراکز علمی و دانشــگاهی 
 کشــور ارتبــاط نزدیــک و کاملی 

داشته باشیم.
عظیمیان با اشاره به نقش آفرینی 
فوالد مبارکه در مبــارزه با ویروس 
کرونا در ادامــه افــزود: مجموعۀ 
فعالیت های شــرکت فوالد مبارکه 
برای مبــارزه با بیمــاری کرونا در 
کشــور بی نظیر اســت؛ شــرکت 
تاکنــون در زمینــۀ مســاعدت به 
بیمارســتان ها و مراکــز درمانــی 
برای خریــد تجهیزات پزشــکی 
بیــش از ۱۰۰ میلیــارد تومــان 
کمــک کــرده، درحالی کــه هیچ 

شــرکتی در ایــران بــه ۱۰ درصد 
 از ایــن مبلغ هم نرســیده اســت. 
وی در همین خصوص گفت: بخش 
عمده ای از این کمک هــا در قالب 
تجهیزات به دانشگاه علوم پزشکی 
بوده و بخشــی نیز بــه تهیۀ تبلت 
برای دانش آموزان بی سرپرســت و 
کم برخوردار تحت حمایت کمیتۀ 
امداد امام خمینــی )ره( اختصاص 

یافته است.
تأکید بر نقش استراتژیک فوالد 
مبارکه در اقتصاد و توسعۀ کشور

در ادامۀ این مراســم، دکتر سید 
مهدی ابطحــی رئیس دانشــگاه 
صنعتی اصفهان با بیــان اینکه این 
همکاری از آخرین روزهای ســال 
گذشــته آغاز شــده و خوشبختانه 
با مشــارکت بســیار خــوب فوالد 
مبارکــه به نتیجه رســیده اســت 
گفت: تحریم فوالد مبارکه نشــان 
از نقش اســتراتژیک ایــن صنعت 

در اقتصاد و توســعۀ کشــور دارد و 
عملکرد خوب این شــرکت را تأیید 
می کند. بدون شــک اگر این قبیل 
شــرکت ها و بنگاه هــای صنعتی و 
اقتصادی در اقتصــاد و خودکفایی 
کشور مؤثر نبودند، دلیلی برای این 
نوع مانع تراشــی و تحریم ها وجود 

نداشت.
رونمایی از وب سایت مرجع 

 فناوری های ساخت 
دانشگاه صنعتی اصفهان

به گزارش خبرنگار فوالد، در این 
آیین همچنین نشست هم اندیشی 
هیئت علمــی دانشــگاه صنعتی با 
مدیران فوالد مبارکه به منظور تبادل 
فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان با 
صنعت با عنوان »فکر نــو« برگزار 
و از وب ســایت مرجع فناوری های 
ساخت دانشــگاه صنعتی اصفهان 

رونمایی شد.
 رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان 
در ایــن خصوص گفــت: هم اینک 
با معرفی ۴۰۰ فناوری در ســطوح 
 isco مختلف بر روی وب ســایت
دانشگاه، فرصت های سرمایه گذاری 
 بــه عالقه منــدان علــم و فناوری

 عرضه می شود.
ابطحی توجه بــه تربیت نیروی 
انسانی کارآمد برای صنعت را مورد 
تأکید قــرار داد و افزود: دانشــگاه 
صنعتی اصفهان ســومین دانشگاه 
 ISC برتر کشــور در رتبه بنــدی
شناخته شــده و با توجه به اهمیت 
کیفیت بخشــی به دانشــگاه ها از 
ســوی وزارت علوم، از سال ۱۴۰۰ 
برنامه ریزی آمــوزش و پژوهش به 
خود دانشــگاه ها واگذار می شــود. 
بدیــن ترتیــب دانشــگاه تعیین 
می کنــد در مقاطــع مختلف چه 
تعداد دانشــجو جذب کنــد و این 
 مهم با همــکاری نزدیک با صنعت 

تحقق می یابد.

ماسک شش الیه، لطیف تر از 
ماسک های N95 معمولی

رئیــس هیئت مدیرۀ شــرکت 
آتیه فوالد معدن پارســیان نیز که 
به نمایندگی از فوالد مبارکه نقش 
مؤثری در به بار نشســتن این پروژۀ 
مشترک داشت، گفت: در اوج شیوع 
بیمــاری کرونا، با تأییــد مهندس 
عظیمیان مدیرعامل و معاون نیروی 
انسانی شــرکت فوالد مبارکه این 

وظیفه را بر عهده گرفتیم.
علیرضــا ملکی در تشــریح این 
پروژه اظهار داشــت: این ماســک 
 شــش الیه بــا اســتفاده از روش 
التروسونیک تولید می شود که یک 
 الیۀ آن نانو اســت و از ماسک های 
N۹۵ معمولی بســیار لطیف تر و با 
وجود شش الیه بودن بسیار سبک تر 
اســت. محصول مشــترک فوالد 
مبارکه و دانشگاه صنعتی اصفهان 
مجوزهای الزم را از ســازمان غذا و 

دارو نیز اخذ کرده است.
وی از تولیــد این ماســک ها در 
انواع سوپاپ دار و بدون سوپاپ خبر 
داد و گفت: ماسک های سوپاپ دار 
مصارف صنعتی و نوع بدون سوپاپ 
آن مصارف بهداشــتی دارد. ضمن 
اینکه ماســک تولیدی سوپاپ دار 
نیز در شــرکت فوالد مبارکه مورد 
اســتفاده قرار خواهد گرفت.  ملکی 
با تأکیــد بــر اینکه انگیــزۀ فوالد 
مبارکه از مشــارکت در این پروژه 
به هیچ عنوان اقتصادی نبوده است، 
تصریح کرد: فوالد مبارکه به منظور 
تعهد خود به ایفــای نقش در حوزۀ 
 مسئولیت های اجتماعی در این کار

 مشارکت کرد.

با همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان و به صورت تمام اتوماتیک انجام شد؛

افتتاح خط تولید ماسک پیشرفته  N95 با سرمایه گذاری فوالد مباركه

خبر

قائم مقام بــورس کاالی ایــران به اتفاق 
مدیر عملیات بازار، مدیــر عملیات عرضه و 
مشاور معاون عملیات و نظارت بورس کاالی 
ایران از خطوط تولید شــرکت فوالد مبارکه 

بازدید کرد.
رضــا محتشــمی پور گفــت: بازدید از 
مجموعۀ صنعتی بزرگی مثل فوالد مبارکه 
فرصت خوبی برای آشنا شدن با مسائل ریز 
حوزۀ تولید بود، به ویــژه اینکه فوالد مبارکه 
یکی از بزرگ تریــن عرضه کنندگان بورس 
کاال و بازارهای کاالیی ایــران و از مهم ترین 
تولیدکنندگان ورق بسیاری از صنایع کشور 

به شمار می رود.
وی افزود: این بازدیــد فرصت خوبی بود 
برای هم فکری دربارۀ رفع بعضی از مشکالتی 
که ممکن است در فرایند عرضۀ کاالهای این 

مجموعه بزرگ در بورس به وجود آید.
قائم مقام بــورس کاالی ایــران در ادامه 
خاطرنشان کرد: صنایعی مثل فوالد مبارکه 
معمــوال نیاز بــه مقــررات انعطاف پذیری 
دارند که نیاز آنان در بــازار را تأمین و تنوع 
محصوالت آنان را پشــتیبانی کند و این ها 
همه بایــد در تدوین مقررات لحاظ شــود. 
البتــه تدوین کنندۀ اصلــی و تنظیم کنندۀ 
اصلی مقررات بــازار فــوالد وزارت صمت 
اســت که ما هم با ایــن وزارتخانــه ارتباط 

خــوب و همکاری هــای زیــادی در حوزۀ 
بازارهای کاالیی داریم و شــاید این فرصتی 
باشــد برای اینکه بتوانیــم در جاهایی که 
 نیــاز اســت در تنظیــم مقــررات بهتــر 

عمل کنیم.
وی تصریح کرد: برخــی از ظرفیت های 
موجود در فوالد مبارکه بــرای اینکه به بازار 
برسد نیازمند آن است که برای آن بر اساس 
مکانیسم های موجود فکری اندیشیده شود، 
برای مثال هم اکنون متوجه شدیم در حوزۀ 
ورق رنگی مشکالتی برای عرضه وجود دارد 
که ارائۀ راهــکار برای رفع مشــکل آن کار 
پیچیده ای نبوده و ظرفیت هــای مقرراتی 

فعلی بازار امکان رفع ایــن گلوگاه ها را به ما 
داده است.

محتشمی پور با بیان اینکه فوالد مبارکه 
مجموعۀ باارزشی برای اقتصاد کشور است، 
افزود: البته با همکاری بیشتر فوالد مبارکه، 
اگر هم مــواردی هنوز نیاز به اقدام بیشــتر 
داشته باشــد، می توانیم آن را انجام دهیم و 
ان شــاءاهلل این بازدید زمینه ای برای توسعۀ 

بیشتر فوالد مبارکه فراهم آورد.
 وی در پایــان گفت: باعث خوشــحالی 
اســت که در ســال های آینــده طرح های 
 توسعه بیشتری را در مجموعه فوالد مبارکه 

شاهد باشیم.

فوالد مبارکه تنها شرکتی است که کل 
محصوالت خود را در بورس عرضه می کند

معاون عملیات و نظارت بــر بازار بورس 
کاالی ایــران گفت: خیلی خوشــحالیم که 
امروز از مجتمع فوالد مبارکه بازدید کردیم 
و افسوس خوردیم که چرا دیر آمدیم. شاید 
اگر زودتر آمده بودیم، سیاســت گذاری ها و 

تصمیم گیری هایمان متفاوت بود.
ســید جواد جهرمی افــزود: پیش از این 
موضوعات مختلفی درخصوص فوالد مبارکه 
مطرح بود. یکی از آن هــا محصوالت کیفی 
بود و نیازهایی که باید در فروش محصوالت 
کیفی در نظــر گرفته شــود. در واقع امروز 
شــاهد بودیم که وقتی یک محصول کیفی 
تولید می شــود چه فرایندهــای اضافه ای 
برای آن اعمال می شــود و فوالد مبارکه چه 
خدمات دیگری را باید در نظــر بگیرد . این 
 موارد را مــا می توانیم در سیاســت گذاری 

در نظر بگیریم.
وی در ادامه بــا تأکید بــر ظرفیت های 
فوالد مبارکه در تولید ورق های کیفی افزود: 
مصرف کنندگانی که ورق کیفی نمی خواهند 
می توانند نیاز خود را از سایر تولیدکنندگان 
تأمین کنند و تأمین ورق صنعت لوازم خانگی 
و خودرو که جزو صنایع استراتژیک کشورند 
توســط فوالد مبارکه صورت بگیرد. این امر 
رشد و شــکوفایی صنایع پایین دستی را به 

همراه خواهد داشت.
معاون عملیات و نظارت بــر بازار بورس 
کاالی ایران افزود: اگــر بخواهیم در اقتصاد 

کشور پیشرفت کنیم باید تالش کنیم تعداد 
فوالد مبارکه های بیشــتری داشته باشیم، 
اما متأســفانه به این شــرکت ها در ماه ها و 

سال های گذشته بی مهری هایی شده است.
جهرمــی گفت: بــا توجه بــه طرح های 
توســعه ای که امروز با آن آشــنا شدیم باید 
کمک کنیم ایــن طرح های توســعه ادامه 
پیــدا کند و فــوالد مبارکه های بیشــتری 
داشته باشــیم تا سر ریز ســود حاصل این 
شــرکت ها به اقتصــاد ما برگــردد و زمینۀ 
افزایــش اشــتغال فراهم گردد. از ســویی 
دیگر با توجه به مســئولیت های اجتماعی 
شرکت ها، شــهرهای اطراف آن ها بتوانند 
 خود را نیــز به ســطحی از رفاه برســانند.

وی تصریح کرد: نکتۀ دیگر مطرح در بازدید 
امروز مشــکل فروش برخــی از محصوالت 
بود کــه مطابــق سیاســت های دولت در 
چندماهه گذشته ایجاد شــده است و مقرر 
شــد با بررســی موضوع و موجودی انبارها، 
در مــورد آن تصمیم گیری شــود تا بتوانیم 
 کمکی را در حوزۀ فروش بــه فوالد مبارکه 

داشته باشیم.
جهرمــی در پایان گفت: فــوالد مبارکه 
در بین شــرکت های تولیدکنندۀ ورق تنها 
شــرکتی اســت که کل محصوالت خود را 
در بــورس عرضــه می کنــد و اگر ســایر 
تولیدکنندگان ورق هم در کنار فوالد مبارکه 
اقدام به عرضه کنند، قطعا فشار از روی فوالد 
مبارکه برداشــته می شــود و بازار به تعادل 

می رسد.

قائم مقام بورس کاالی ایران:

فوالد مباركه مجموعه با ارزشی برای اقتصاد كشور است

مجموعۀ فعالیت های 
شرکت فوالد مبارکه برای 

مبارزه با بیماری کرونا 
در کشور بی نظیر است؛ 

شرکت تاکنون در زمینۀ 
مساعدت به بیمارستان ها 
و مراکز درمانی برای خرید 

تجهیزات پزشکی بیش 
از 100 میلیارد تومان 

کمک کرده، درحالی که 
هیچ شرکتی در ایران به 
10 درصد از این مبلغ هم 

نرسیده است
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