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اخبار فوالد

مدیرعامل فوالد مبارکه خبر داد:

كمک به تأمین مالی پروژهها با تأسیس چهارمین هلدینگ

حمیدرضا عظیمیان در مراسم
بازدید رئیس دفتــر رئیسجمهور
از شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد:
شــرکت فوالد مبارکه تاکنون سه
هلدینــگ در زمینههــای مختلف
تحصیل یا تأســیس کرده و اکنون
با دریافت مجوزهای الزم از سازمان
بورس و بانک مرکــزی ،چهارمین
هلدینــگ آن (مالــی) تأســیس
شده است.
وی با بیــان اینکــه وزیر صمت
پیش از این از تعریــف پروژههایی
مجموعــا بــه ارزش  100هــزار
میلیارد تومــان خبر داده اســت،
افــزود :ایــن هلدینــگ شــامل
 10شــرکت زیرمجموعه شــامل
شرکتهای سبدگردان ،کارگزاری،
رتبهبندی ،بیمه ،بانــک و صرافی

اســت که با هدف کمــک به تأمین
مالی پروژههای کشــور تأســیس
شده است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه
با بیان اینکه این شــرکت مشکلی
در زمینۀ تأمین مالــی پروژههای
خود ندارد اظهار کرد :فوالد مبارکه
با اعتبــار باالیی که در بــازار دارد
میتوانــد منابــع مالــی موردنیاز
پروژهها را در بــازار جمعآوری و در
اختیار دولت قرار دهد.
عظیمیان با اشــاره به ســخن
رئیسجمهوری مبنــی بر ترجیح
منافع ملی بر منافع شــرکت فوالد
مبارکه ،تصریح کرد :در راســتای
مسئولیت اجتماعی این شرکت ،در
سال  97مبلغ  5میلیارد تومان ،در
سال  98مبلغ  10میلیارد تومان و در

سال  99مبلغ  15میلیارد تومان در
قالب کمکهای اجتماعی پرداخت
شده اســت .بهعالوه ،پس از سیل
ســال گذشــته ،مبلغ  50میلیارد
تومان به این امر تخصیص داده شد.
وی با بیان اینکه فــوالد مبارکه
تنهــا به فکر ســود خود نیســت و
معتقد اســت باید همواره در کنار
مردم و دولت باشــد ،خاطرنشــان
کرد :تاکنــون  150میلیارد تومان
از ســوی این شــرکت برای مقابله
با کرونا تخصیص داده شــده که از
این مقدار در حــدود  117میلیارد
تومان به تجهیزات مورداســتفاده
در بیمارستانهای استان تخصیص
یافته است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه
با بیــان اینکه این شــرکت اکنون

 9پروژه بــه ارزش  50هزار میلیارد
تومان در دســتور کار دارد ،گفت:
اجرای این پروژهها به اشتغالزایی
 50هزار نفر بهصورت مســتقیم و
غیرمستقیم ،در همۀ مناطق کشور،
از هرمزگان و خوزســتان گرفته تا
یزد ،چهارمحال و بختیاری و کرمان،
منجر خواهد شد.
عظیمیان خاطرنشان کرد :عالوه
بر آنچه ذکر شد ،اسلب گازترش برای
اولین بار در کشور در شرکت فوالد
مبارکه تولید شــد و این امر باعث
اجرای استراتژیکترین پروژۀ دولت
تدبیر و امید گردید .همچنین اخیرا
نوع جدیدی از اسلب تولید کردیم
که طرحهای انتقــال گاز و نفت را از
گوره به جاسک عملیاتی کرد.
وی با اشاره به تالش فوالد مبارکه

در راستای امیددهی به مردم اظهار
کرد :ما به توصیۀ مقام معظم رهبری
و رئیسجمهوری همواره به دنبال
پمپاژ امید و رفع نگرانی از تحریمها
بودهایم تا مردم را همچنان امیدوار
نگه داریم.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه
به پروژۀ نورد گرم شمارۀ  2پرداخت و
گفت :در سالهای اخیر فوالد مبارکه
همواره پیشــگام تحوالت بزرگ در
زمینۀ صنعت فوالد بوده است .طرح
نورد گرم شــمارۀ  ۲و بهروزرسانی و
همگامی بــا تولیدکنندگان بزرگ
جهــان ازجمله طرحهــای بزرگ
مطرح در این زمینه بــوده و امروز
طرح تحول دیجیتال فوالد مبارکه
تازهترین گام این شرکت است.
وی با بیــان این مطالــب افزود:
اجرای طرح نورد گرم شمارۀ  2قرار
است این شرکت را در افق  1404به
رتبهایبرساندکهنهتنهاتأمینکنندۀ
نیاز داخلی باشــد ،بلکــه همگام و
همراستا با اقتصاد جهانی پیش رود.
در واقع این گروه بــزرگ تولیدی و
صنعتی معتقد است درصورتیکه بر
مبنای طرح تحول دیجیتال حرکت
نکند،ممکناستمزیتهایخودرااز
دست بدهد و حتی در بازار داخلی نیز
یارای رقابت با دیگر تولیدکنندگان
را نداشــته باشــد؛ پس طرح تحول
دیجیتال الزامی برای بقاست و باید
اجرایی شود.
عظیمیان بــه نقــش و جایگاه
شــرکتهای دانشبنیــان در
طرح تحول دیجیتــال پرداخت و
گفت :شــرکتهای دانشبنیان و
استارتآپها در طرح تحول فوالد
مبارکه نسبت به سایر مناطق دنیا،
جای بسیار بازتری برای کار دارند.
باید توجه کنیم که ایــران تحریم
اســت و به فضاهای بیرونی و دانش

کسبشــده و تجارب خارج از ایران
بهراحتی و به میــزان موردنیاز خود
دسترسی ندارد.
مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه
افزود :در این راه ،بــا فراخوانهای
انجامشده و ارســال اعالمیه برای
همۀ شرکتهای ایرانی ،افراد نخبه و
نخبگان ،از آنان درخواست میکنیم
که همراه مــا باشــند؛ بهخصوص
اینکه این راه برای ما بهصورت کامل
شناختهشده نیســت و استفاده از
خرد جمعی در این راه و بهکارگیری
ایدههــای خالقانــۀ افــراد نخبه و
شــرکتهای دانشبنیان میتواند
در این زمینه راهگشا باشد و مفاهیم
جدیدی را برای ما ایجاد کند.
عظیمیــان بــه آغــاز عملیات
اجرایی پروژههای اولویتدار طرح
تحول دیجیتال اشاره کرد و افزود:
پروژههای تعریفشدۀ شرکت فوالد
مبارکــه در ابتدای ســال آینده در
حوزۀ امنیت اطالعات و پروژههای
زیرســاختی مانند خودران کردن
وســایل نقلیه ،بهویژه جرثقیلها و
متصل کردن تجهیزات و ماشینهای
عملیاتــی فعال ،هوشمندســازی
انبارها و داراییهای موجود در فوالد
مبارکه خواهد بود .همچنین با توجه
به ابعاد و گســتردگی این پروژهها،
برای اتمــام آنها یک بــازۀ زمانی
بیستساله تعریف شــده است؛ اما
امید داریم در سال آینده بتوانیم از
منافع و بــرکات اجرای این پروژهها
در شــرکت فوالد مبارکه بهرهمند
شویم.
وی گفت :الگو و شعار این پروژۀ
اولویتدار ،طرح تحــول دیجیتال
فوالد مبارکه اســت کــه عملیات
اجرایی آن با حضــور دکتر محمود
واعظی رئیس دفتر و سرپرست نهاد
ریاست جمهوری آغاز شد.

خبر
مدیرعامل شرکت بین المللی ایریسا:

نیروی انسانی زیربنای موفقیت فوالد مباركه در طرح تحول دیجیتال است
رسول ســرائیان در مراســم بازدید محمود واعظی،
رئیس دفتر ریاست جمهوری ،از شرکت فوالد مبارکه ،به
اهمیت تحول دیجیتال در صنعت فوالد جهان و ضرورت
توسعۀ آن در شرکت فوالد مبارکه پرداخت و توضیح داد:
مهمترین مسئله این است که دورنمای ما در  5سال آینده
چیست و در مســیر آن با چه چالشهایی مواجه خواهیم
بود؛ چراکه بقا و تداوم حیات در صنعت استراتژیک فوالد
از دغدغههای اساسی مدیران است.
وی افزود :از یک ســو ،موضوعات رقابــت و صادرات،
مسائلی بســیار جدی و اساســی برای آیندۀ بازار است و
از ســوی دیگر ،میزان رضایتمندی مشــتری و الزامات
محیط زیســتی و تنوع محصوالت تولیدی از چالشهای
صنعت فوالد در تمام دنیا محســوب میشود تا در نهایت
محصول تولیدی باکیفیتتر و قیمت تمامشــدۀ کمتر و
انعطافپذیری بیشتر در این زمینه رقم بخورد.
وی بهمرور تاریخی اهمیت انقالبهای صنعتی و تأثیر
آن بر تولید ناخالص داخلی ( )GDPاشــاره کرد و افزود:
در طی  1800سال گذشته ،سه انقالب صنعتی رخ داده و
مهمترین رشد تولید ناخالص داخلی در انقالب دیجیتال
محقق شده است.
سرائیان افزود :در ســال  1917میالدی ،سه شرکت
فوالدی در جایگاه ده شــرکت برتر دنیا جا داشــتند که
پنجاه ســال بعد اثری از آنها نبود؛ این در حالی است که
از سال  2017بازار سرمایه در اختیار پنج غول دیجیتالی
دنیاست.
وی به نقش و جایگاه صنعت فوالد در بازار سرمایۀ ایران
هم اشاره کرد و افزود :شــش شرکت فوالدی و معدنی در
بازار ســرمایه حضور دارند که با توجه به ظهور و توسعۀ
پرشتاب انقالب صنعتی ،پیشبینی میشود این جایگاه
در پنج سال آینده دستخوش تغییر شود.
مدیرعامل شــرکت ایریســا با تأکید بر شــیب رشــد
غولهای دیجیتــال گفت :شــرکتهای ســنتی از این
شــرکتهای دیجیتال فاصله دارند و پیشبینی میشود
ســهم اقتصاد دیجیتال در دنیــا از  15.5درصد در ســال
 2016بــه  25درصــد در ســال  2025افزایــش یابد و
تحول دیجیتــال در یک بازۀ دهســاله ،افزایش ســرمایۀ

 100میلیوندالریخواهدداشتکهبسیارقابلتوجهاست.
ســرائیان به انقالب چهــارم صنعتی در کشــورهای
مختلف اشــاره کرد و گفــت :از ســال  2011تا 2015
ســرمایهگذاری در این بخش تحت عناوین مختلف و با
اعتبار  200میلیون یورو تا  2میلیارد یورو آغاز شده است
تا با تحقق پلتفرمهای مربوطه ،بسته به درگیری صنایع
باالدستی و پاییندستی ،اقتصاد کشــورها بین  4تا 10
درصد ارتقا یابد.
وی با اشاره به اشتغالزایی  100تا  300میلیون نفر در
مشاغل وابسته به انقالب چهارم صنعتی افزود :رتبۀ دهم
صنعت فوالد ایران در جهان نشان میدهد که اگر در این
زمینه غفلت شود ،امکان از دست رفتن این جایگاه چندان
دور از انتظار نیست.
مدیرعامل شرکت ایریسا با اشــاره به ارتقای صنعت
فوالد اظهار داشت :رقبای اصلی فوالدسازی ما اعم از تاتا
استیل هند ،پوسکوی کرۀ جنوبی و آرسلورمتال آمریکا
وارد انقالب صنعتی چهارم شدهاند .این در حالی است که
مجمع جهانی اقتصاد و مکنزی ،باشگاه «فانوس دریایی»
را تشکیل دادهاند و شرکتها با پیادهسازی موفق انقالب
صنعتی چهارم میتوانند به عضویت این باشگاه درآیند.
وی افزود :شــرکت فــوالدی چینی از ســال 2017
چشمانداز خود را طراحی کرد و در ســال  2019به این
باشگاه راه یافت .این امر نشان میدهد ما هم با فاصلۀ زمانی
کمی میتوانیم خود را به این جایگاه برسانیم.
سرائیان با اشــاره به رونمایی از طرح تحول دیجیتال
شــرکت فوالد مبارکــه در  5مردادماه گفت :از ششــم
مردادماه ،یازده پروژه در این راستا تعریف شده و علیرغم
اعمال تحریمها ،با بهکارگیری مشــاور بینالمللی از یک
شرکت معتبر آلمانی درصددیم که  22پروژۀ اولویتدار
در تحول دیجیتال شرکت فوالد مبارکه را دنبال کنیم.
وی به احــداث مرکز نــوآوری تحــول دیجیتال در
پارک پردیس دانشــگاه تهران اشــاره کرد و گفت :این
مرکز شــتابدهی ،جمعآوری اســتارتآپها و توسعۀ
نوآوری شرکت فوالد مبارکه در خردادماه سال آینده به
بهرهبرداری میرسد.
مدیرعامل شــرکت ایریســا به برگــزاری دورههای

آموزشــی با همکاری دانشــگاه اصفهان بــرای مدیران
شــرکت فوالد مبارکه هم اشــارهای کرد و افزود :دعوت
از شــرکتهای دانشبنیان با محوریــت مفاهیم هوش
مصنوعی ،فناوریهای نوظهور ،لجســتیک هوشمند و
اســتفاده از اِیآربیآر با تعریف سرمایهگذاری و حمایت
مالی از دیگر اقدامهای شــرکت فوالد مبارکه در توسعۀ
طرح تحول دیجیتال است.
وی با اشاره به هشتگ «فوالدینو» گفت :شرکت فوالد
مبارکه سنگ بنای انقالب چهارم صنعتی است و با تحول
دیجیتال میتواند این مهم را به تمام گروههای فوالدی و
صنعت کشور تعمیم دهد.
سرائیان ضمن تقدیر و تشکر از حمایت دکتر عظیمیان،
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه از توســعۀ طرح تحول
دیجیتال اظهار داشــت :پیمودن این مســیر با توجه به
نو بودن مســئله با چالشهایی مثل نبود شــرکت آماده
و مســائل بینالمللی روبهروســت که البته این مسائل
حلشدنی است ،اما موضوع مهمتر کمبود نیروی انسانی
مستعد در زمینۀ تحول دیجیتال است.
وی اضافه کرد :دنیا با کمبود نیروی انســانی مستعد
دست به گریبان اســت .برای نمونه ،در کشور پرجمعیت

هندوســتان با زیرســاختهای مطلوب آیتی ،برآورد
شده است که در سال  2021به  230هزار نفر متخصص
امنیت سایبری نیاز است .این در حالی است که درآمد این
افراد در تمام جهان باالســت و این امکان برای ما فراهم
نیســت که از نیروهای خارجی بهرهمند شویم و از سوی
دیگر متخصصان حوزۀ امنیت سایبری جذب کشورهای
دیگر میشوند؛ بنابراین سرمایهگذاری بر نیروی انسانی
زیربنای موفقیت ما در طرح تحول دیجیتال است.
مدیرعامل شــرکت ایریسا با اشــاره به تعریف اهداف
کوتاهمــدت ،میانمــدت و بلندمدت در حــوزۀ تحول
دیجیتال در شــرکت فوالد مبارکه تصریح کرد :در نظر
داریم با سرمایهگذاری در خانۀ ریاضیات اصفهان ،باشگاه
رباتیک برای گروه ســنی دانشآموزان تشکیل دهیم و
در سه دانشــگاه صنعتی اصفهان ،شــریف و امیرکبیر و
شهرســتانهای صنعتی اســتان اصفهان هم در زمینۀ
آموزش سرمایهگذاری کنیم.
وی بــا تشــکر مجــدد از حمایتهــای مدیرعامل
محترم شــرکت فوالد مبارکه گفت :امیدواریم شــرکت
فوالد مبارکه در  1404به باشــگاه «فانــوس دریایی»
ملحق شود.

برداشت یک درصدی
فوالد مباركه از زاینده رود

رئیس مشترکین درآمد شرکت آب منطقهای
اصفهان گفت :فــوالد مبارکه بــا افزایش بیش
از ســه برابری تولید ،یک درصد از آب رودخانه
را برداشــت می کندو این میزان مصرف آب در
بین تولیدکنندگان فوالد داخلی و خارجی یک
شاخص و الگو محسوب می شود.
شهرام نخعی با اشــاره به اینکه فوالدمبارکه
به عنوان بزرگترین شــرکت فوالدســاز کشور
است ،اظهار داشت :تالش شرکت فوالد مبارکه
برای اجرای پــروژه های بهینه ســازی مصرف
آب و کاهش برداشــت آب خــام از زاینده رود و
همچنین کاهــش مصــرف آب در فرایندهای
تولید ،بزرگترین واحد صنعتی کشور را با رکورد
کمترین میزان مصرف آب در میان شرکت های
داخلی و خارجی معرفی می کند.
وی افزود :مصرف آب در شرکت فوالد مبارکه
نسبت به متوسط مصرف آب شرکت های بزرگ
فوالدی جهــان بســیار کمتر اســت .در فوالد
مبارکه مصرف آب به ازای هــر تن تولید حدود
سه مترمکعب است و با ســرمایه گذاری  ۶هزار
میلیارد ریالی در ایجاد شــبکه فاضالب ،جمع
آوری ،تصفیه و بازچرخانی پساب  ۹شهر اطراف
شرکت فوالد مبارکه را تامین می کند.
رئیس مشــترکین درآمد شرکت آب منطقه
ای اصفهان گفت :میــزان  ۳۰درصد از آب مورد
نیاز شــرکت فوالد مبارکه از محل بازچرخانی
پساب های تصفیه شده شهرهای اطراف تامین
می شود.

وی به اصالح فرایند تولید و ایجاد سیســتم
بازچرخانی آب در شرکت فوالد مبارکه اشاره کرد
و افزود :فوالد مبارکه اولین کارخانه ای است که
قبل از شــروع فرایند تولیدخود ،اقدام به احداث
تصفیه خانه پساب صنعتی کرد.
رئیس مشــترکین درآمد شرکت آب منطقه
ای اصفهان با اشــاره به اینکه فــوالد مبارکه با
افزایش بیش از ســه برابری تولید ،یک درصد از
آب رودخانه را برداشت می کند ،تصریح کرد :این
میزان مصرف آب در بیــن تولیدکنندگان فوالد
داخلی و خارجی یک شــاخص و الگو محسوب
می شود.
نخعی با اشاره به پیشــتازی فوالد مبارکه در
بازچرخانی آب در بین فوالدسازان جهان اظهار
داشت :مقدار سهم مصرف آب در کشور ۹۶.۳۷
میلیارد مترمکعب در سال است که در این میان
کشاورزی سهم  ۸۸.۸۳درصد مصرف آب را دارد
و مصرف شرب عمومی با  ۸.۳۳درصد و مصرف
آب در بخش صنعت  ۲.۷۴درصد است.
وی با اشــاره به اینکه فوالد مبارکه همزمان
افزایش تولید را با کاهش مصرف آب پیش برده
است ،گفت :فوالد مبارکه با راه اندازی پروژه های
بازچرخانی پساب های صنعتی در بین کشورهای
جهان پایین ترین ســرانه مصرف آب را دارد و با
گسترش تصفیه خانه ها و جمع آوری پسابهای
فاضالب شهرهای مجاور مقدار آب مصرفی فوالد
مبارکه به حداقل ممکن رسیده است.
رئیس مشــترکین درآمد شرکت آب منطقه
ای اصفهان با اشاره به اینکه شرکت فوالد مبارکه
طبق قرارداد می تواند  ۴۰میلیون مترمکعب آب
دریافت کنــد ،گفت :با اســتفاده از بازچرخانی
و اســتفاده از پساب شــرکت فوالد مبارکه ۲۰
میلیون مترمکعب از ســهم خود را دریافت می
کند .وی افزود :در خشکســالی ســال ،۱۳۹۷
شرکت فوالدمبارکه با کاهش تولید ،میزان آب
مورد نیاز خود را به  ۱۴میلیون مترمکعب از سهم
 ۴۰میلیون مترمکعبی خود کاهش داد.
وی در ادامه اشــاره کرد :اگــر اعتقاد واقعی
داریم که آلودگی محیط زیســت و مصرف آب
تاثیر مستقیم بر ســامتی جامعه انسانی و بوم
زیست دارد بایستی روند و رویه های سازگاری
با محیط زیســت در فوالد مبارکه و شرکت های
زیرمجموعه از جمله فوالد ســبا الگوی صنایع
کشور و استان قرار گیرد تا شــعار حفظ محیط
زیست به منصه ظهور و عمل برسد.
الزم به توضیح است وضعیت بارش ها در سال
آبی زراعی جدید و همچنین ذخیره سد زاینده
رود حاکی از بروز تنش های آبی در ماه های آتی
است و یک بار دیگر لزوم بســیج همگانی برای
اصالح ساختار مصرف و تقاضای آب را یادآوری
میکند.

