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در چهارمحال و بختیاری برگزار شد
ششمین یادواره شهدای خانواده 

شرکت ورق خودرو

ســردار اســتکی، فرمانده قرارگاه ســپاه 
پاسداران سیدالشهدا اســتان اصفهان در این 
مراســم که در آســتانه دهه مبارک فجر و  ایام 
ســوگواری حضرت فاطمه زهرا)س( در محل 
شــرکت ورق خودرو برگزار شــد، اظهار کرد: 
امروز رونق تولید در شرکت ورق خودرو با یاد و 
خاطره شهدا عجین و باعث بی نیازی کشور از 
واردات ورق گالوانیزه در صنعت خودروسازی 

شده است.
وی افزود: این شــرکت از جملــه برکات و 

دستاوردهای انقالب اسالمی ایران است.
    

کمك هاي  فوالد هرمزگان در 
راه مناطق سیل زده 

رضا صفریان، مدیر روابط عمومی شــرکت 
فوالد هرمزگان گفت: توجه به مســئولیت هاي 
اجتماعي از اولویت هاي فوالد هرمزگان است و 
همواره تالش مي کنیم که در این حوزه اقدامات 
موثري را انجام دهیم .وي با اشاره به جاري شدن 
سیل در شرق استان هرمزگان گفت: طي ارتباطي 
که با نهادهاي مســئول و مرتبط  با این حوادث 
داشتیم، آمادگي  خود را براي کمك رساني به هم 
استاني هاي  عزیز در شرق استان اعالم کردیم. در 
همین مورد کمك هاي غیر نقدي فوالد هرمزگان 
با هماهنگي اســتانداري و هالل احمر اســتان 
هرمزگان در دو قسمت به مناطق سیل زده شرق 

استان ارسال شد.
صفریان افزود: یك  محمولــه از کمك هاي 
ارســالي بــه ارزش ٥٠٠ میلیون ریــال لوازم 
بهداشتي فردي با هماهنگي هالل احمر استان 
هرمزگان و یك محموله شامل ١٦عدد کانکس 
بــه ارزش یــك میلیــارد و 9٠٠ و 2٠ میلیون 
ریال با هماهنگــي نهادهاي ذي ربط اســتان 
هرمزگان به این مناطق ارسال شد . مدیر روابط 
عمومی شرکت فوالد هرمزگان خاطرنشان کرد: 
کانکس هاي تهیه شده توســط فوالد هرمزگان 
جهت اســتفاده  دانش آموزان مناطق سیل زده 
تهیه شده و در حضور دادي زاده مدیر کل آموزش 
و پرورش اســتان هرمزگان تحویل گردید که  از 
این تعداد کانکس ٦ عدد به شهرســتان میناب و 

١٠ عدد به شهرستان جاسك ارسال شد.
    

 با رفع موانع تولید، 
خود تحریمی صنایع از بین می رود

رئیس کمیســیون آمــوزش و تحقیقات 
مجلس شورای اســالمی در دومین نمایشگاه 
و همایش بین المللی معــدن، صنایع معدنی و 
زنجیره تامین فوالد در دانشــگاه آزاد اسالمی 
ســیرجان برگزار شــد در غرفه شرکت فوالد 

مبارکه حضور و گفت وگو کرد.
مهــدی زاهــدی، در غرفه فــوالد مبارکه 
گفت: وقتی شــرکت فوالد مبارکه اصفهان به 
تنهایی ٥٠ درصد از تولید فوالد کشور را تامین 
می کند، در افق ١۴٠۴ نیز می تواند همین سهم 

را حفظ نماید.
رئیس کمیســیون آمــوزش و تحقیقات 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه تامین مواد 
اولیه برای این فوال دســاز اهمیت دارد، گفت: 
بارها تاکید کرده ام همــه باید کمك کنیم تا با 
تسهیل و رفع موانع تولید، خود تحریمی صنایع 

از بین برود.
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اخبار فوالد

دهمیــن همایش و نمایشــگاه 
»چشــم انداز صنعــت فــوالد و 
ســنگ آهن ایران با نگاهی به بازار« 
با حضور فعاالن این صنعت در مرکز 
همایش های بین المللی صداوسیما 

برگزار شد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
گفت: تقاضــای ١٥ درصدی فعلی 
در فوالدهای خاص بــه 3٥ درصد 
در ســال های آینده می رســد و ما 
باید برای حرکــت در این جهت، از 
تکنولوژی نسل چهارم بهره برداری 

کنیم.
حمیدرضا عظیمیان، در همایش 
چشــم انداز فوالد و ســنگ آهن 
بــا نگاهی به بــازار گفــت: بیش از 
١٦ میلیــون تن مصــرف فوالد در 
افق ١۴٠۴ نخواهیم داشــت؛ پس 

صادرات یك الزام است.
عظیمیان افزود: بومی سازی هم 
یك الزام برای صنعت فوالد کشور در 
جهت بقا است. این اولویت باید دائما 
پیگیری و دنبال شود. ۴ هزار قطعه 
استراتژیك به ارزش ٥ هزار میلیارد 
تومان در فوالد مبارکه بومی سازی 
شده اســت. اما رویکرد جدید فوالد 
مبارکه حرکت به سمت بومی سازی 

فرآیندها و تکنولوژی است.

وی ادامــه داد: حفاظــت از 
محیط زیســت هم یك الزام دیگر 

صنعت فوالد در زمانه فعلی است.
مدیرعامل فوالد مبارکه، احداث 
نورد گرم شــماره 2 فوالد مبارکه، 
تکمیل فوالدسازی یك میلیون تنی 
فوالد سفیددشت، تکمیل کنسانتره 
سازی ٥ میلیون تنی فوالد سنگان، 
افزایش ظرفیت فــوالد هرمزگان 
از ١.٥ میلیون تــن به 2 میلیون تن 
و تکمیــل طرح الکتــرود گرافیتی 
اردکان را از اولویت های مهم گروه 

فوالد مبارکه برشمرد.
مهندس عظیمیان، مدیرعامل 
شــرکت فوالد مبارکه اصفهان در 
این همایش و در »میزگرد تخصصی 
تعامل متقابل دو حوزۀ ســنگ آهن 
و فوالد، هم افزایــی و چالش ها« به 
ســؤاالت خبرنــگاران و مدیران و 
کارشناســان حوزۀ معدن و صنایع 

معدنی این گونه پاسخ داد:
  در حــال حاضر وضعیت 
فوالد مبارکه چگونه اســت و 
پیش بینی شــما از روند قیمت 
فوالد در روزهای آتی و ســال 

جدید چگونه است؟
 در بهمن ماه سال گذشته فوالد 
مبارکه دارای دو ذخیرۀ کنســانترۀ 

ســنگ آهن و گندله و اسلب بود که 
با کاهش ورود مواد اولیه به مبارکه 
و به منظور جلوگیری از توقف تولید، 
این دو ذخیره مصرف شده و اگر این 
روند اصالح نشود، به دلیل عدم تولید 
فوالد مبارکه و ســایر فوالدسازان، 
بحران تفاوت قیمت و افزایش قیمت 

ایجاد خواهد شد.
عظیمیان با تأکیــد بر این که در 
تمام دنیا ارزش افزودۀ معدن بیش 
از فوالد اســت، گفت: جــای تأمل 
اســت که چرا معدنی ها فوالدساز 
شــده اند و تأمین  کنندگان سنگ  
آهن خودشان در حال حاضر مصرف  
کنندۀ سنگ آهن  هستند و این امر 
باعث شده فوالدســاز هم به سمت 

معدن کاری برود.
مــا در شــرایط ١٠٠ درصــد 
تحریمی، الکترود مورد نیاز را تأمین 
کرده ایم. مــا هیــچ گاه اعتراض و 
گالیه ای از کمبــود قطعۀ یدکی و 
کاالهای استراتژیك نداشته ایم، اما 
از نبود مواد اولیۀ داخلی )سنگ آهن( 
به  شدت در رنجیم و کسی نیست به 
این سؤال پاسخ دهد که فوالد مبارکه 
باید از کجا مواد اولیۀ مورد نیاز خود 

را تأمین کند.
این شــرکت ٥٠ درصــد فوالد 

کشــور را تولید می کنــد و در نظر 
دارد هم زمــان و همراه بــا افزایش 
تقاضا هم در کمیت و هم در کیفیت 
ســهم ٥٠ درصدی خود را در بازار 
ایران حفــظ کند؛ یعنــی همواره 
بتواند نیاز کشــور را در بخش های 
مختلف خودروســازی، نفت و گاز، 
لوازم  خانگی، صنایع ســاختمان، 
لوله و پروفیل و همــه بخش هایی 
 که نیاز بــه مقاطع عریــض دارند،

پاسخ گو باشد.
در آینــده نیز فــوالد مبارکه با 
تقاضاهــای جدید مواجــه خواهد 
بود. این تقاضاها عمدتــا در حوزۀ 
فوالدهای با کیفیت و با اســتحکام 
بیشــتر، وزن کمتر، قیمت مناسب 
و ضد خوردگی خواهند بود و فوالد 
مبارکه بــرای اینکه بتوانــد به این 
نیاز پاســخ دهد، تــالش مضاعف، 
بهینه سازی، به روزرسانی فرایند و 
ارتقای تکنولــوژی و ظرفیت های 
خطوط تولید را در دستور کار خود 

قرار داده است.
  در خصوص طرح نورد گرم 
شمارۀ 2 فوالد مبارکه و جزئیات 

آن توضیح دهید.
بــرای اجــرای طــرح نــورد 
گــرم شــمارۀ 2 فــوالد مبارکــه 

کــه ٥.۴ میلیــون تــن ظرفیــت 
 دارد، با یــك شــرکت خارجی به 

توافق رسیده ایم. 
بنا بــر توافقات انجام شــده ٥۴ 
درصد پروژه به دســت پیمانکاران 
و سازندگان داخلی انجام می شود و 
۴٦ درصد به دست پیمانکار خارجی. 
اجرای این پروژه به  طور مســتقیم 
برای ١٠٠٠ نفر در داخل شــرکت 
فوالد مبارکه فرصت شــغلی ایجاد 
خواهد کــرد. با اجــرای این طرح، 
کلیۀ نیازهای صنایع مختلف کشور 
و انواع ورق در ابعــاد و کیفیت های 
مختلــف تأمیــن خواهد شــد. در 
صورت آغــاز اجرای طــرح، مقرر 
اســت طرح مذکور طــی 9٠٠ روز 
بــه بهره برداری برســد. امیدواریم 
بتوانیم این کار را انجام دهیم و برای 
تحقق حداکثری راهبرد مقام معظم 
رهبری در زمینۀ رونــق تولید گام 
مؤثرتری برداریــم. با راه اندازی این 
خط تولید صدها کارخانه در سراسر 

کشور فعال خواهد شد. 
  چــه برنامه هایــی برای 
بومی سازی و استفاده از توان 

داخلی دارید؟
فوالد مبارکه در بیســت ســال 
گذشته با بومی سازی حدود ۴٠٠٠ 

قطعۀ اســتراتژیك در ایــن راه گام 
برداشته اســت. درحال حاضر این 
شــرکت تغییر رویکــرد داده و از 
بومی ســازی قطعه به بومی سازی 
فرایند و ماشین که در مراتب باالتر 
و بسیار دشوار اســت روی آورده تا 
با کنار هم قــرار دادن هزاران قطعه 
بتواند ماشین بســازد و اتوماسیون 
آن را داخلــی کنــد و در صنعت به 
کار ببــرد. ســال آینــده خبرهای 
جدیدتری در این خصوص خواهید 

شنید.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تاکید کرد؛

جلوگیری از بحران افزایش قیمت با تأمین سنگ آهن فوالدسازان

خبر

در بیســت و دومین دورۀ رتبه بنــدی 
شرکت های برتر کشور )١٠٠ IMI(، شرکت 
فوالد مبارکــه در بین ٥٠٠ بنــگاه صنعتی 
و اقتصادی ایران، موفق به کســـب عنوان 

»شرکت پیشرو « شد.
 در ایــن همایش کــه در محل ســالن 
همایش های بین المللی صداوســیمای و با 
حضور محمدباقر عالــی معاون وزیر صنعت 
معدن و تجارت، مجیــد درویش مدیر مرکز 
رتبه بندی شــرکت های برتــر و جمعی از 
مدیران شرکت های برتر کشور برگزار شد، از 
شرکت های برتر کشور با اهدای لوح تقدیر و 

تندیس تقدیر شد.
در این رتبه بندی، شــرکت فوالد مبارکۀ 
اصفهان عالوه بر کســب عنوان پیشرو، رتبۀ 
اول ازنظر شــاخص فروش در گــروه فلزات 
اساسی، رتبۀ دوم در شاخص ارزش بازار، رتبۀ 
دوم در شــاخص ارزش افزوده، رتبۀ دوم در 
شاخص بیشترین سودآوری و رتبۀ پنجم در 
شاخص فروش را در میان ٥٠٠ شرکت بزرگ 

کشور به خود اختصاص داد.
در این جلسه که در آن نقش شرکت های 
بزرگ بر شاخص اقتصادی به عنوان پیشران 
و لوکوموتیو ایجاد رشــد و توسعه در کشور 
و تجزیه وتحلیــل نتایج ایــن رتبه بندی ها 
به منظور تدوین سیاست های صنعتی کشور 
بررسی شد، حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل 
گروه فوالد مبارکه، پس از دریافت تندیس و 

لوح تقدیر این همایش، طی سخنانی در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: به طور قطع کسب این 
موفقیت که با همدلی و همکاری کارکنان و با 
برنامه ریزی های مدون شرکت در مسیر تعالی 
انجام شده، به طور اتفاقی و یك شبه به دست 

نیامده است.
وی با تأکید بر این که تمامی شرکت های 
حاضر در فرایند انتخاب ١٠٠ شــرکت برتر، 
ازجمله فوالد مبارکه، ســالیان ســال برای 
رســیدن به این نقطــه برنامه ریزی و تالش 
کرده اند، تصریح کرد: این که تمامی مراحل 
و فرایند انتخاب ١٠٠ شرکت برتر و شرکت 
پیشرو بر مبنای رأی و ارزیابی ارزیابان زبدۀ 
کشوری و بین المللی انجام می شود از نقاط 

قوت این فرایند است.
وی در پاسخ به سؤال دربارۀ نقش و جایگاه 
فوالد مبارکه در حوزۀ اشــتغال زایی تصریح 
کرد: در حال حاضر در گــروه فوالد مبارکه 
به طور مستقیم حدود 2٥ هزار نفر مشغول 
کارند. همچنین به طور غیرمستقیم حدود 
3٥٠ هزار فرصت شغلی در زنجیرۀ تأمین و 

تولید فوالد مبارکه ایجاد شده است.
وی در پاســــــخ بــه ســؤال یکــی از 
خبرنگـــــــاران درخصوص زمــان آغاز 
عملیــات احداث نورد گرم شــمارۀ 2 فوالد 
مبارکه گفت: در شــرایط فعلی که کشور در 
اوج جنگ اقتصادی اســت و گسترش تولید 
به ویژه اتکا به اقتصــاد غیرنفتی می تواند به 

بهبود فضای کسب وکار و درآمدزایی کشور 
کمك کند، به طور قطع مسئوالن و متولیان 
امر می تواننــد روند اجرای ایــن پروژۀ ملی 
را تسهیل و تســریع کنند. به عبارت دیگر، 
شــرایط تحریم ایجاب می کند که با هموار 
کردن مسیر اجرای چنین پروژه هایی موانع 
از پیش روی تولید و رونق اقتصادی کشــور 
برداشته شــود. باید به خاطر داشته باشیم 
هرچه این پــروژه عظیم زودتر اجرا شــود، 
کشــور زودتــر از واردات بســیاری از انواع 
ورق های خــاص و وارداتــی بی نیاز خواهد 
شد. ضمن این که فضای بسیار مناسبی برای 
ایجاد فرصت های شغلی بیشتر برای جوانان 
و رونق کســب وکار در منطقه و کشور فراهم 

خواهد شد.
وی در ادامــه بــا بیــان این کــه گروه 
فوالد مبارکــه علی رغم همــۀ تحریم ها و 
محدودیت ها، به بیشترین میزان سودآوری 
برای ذی نفعان و کشور دســت یافته است، 
اظهار کرد: شایسته اســت مطابق با شرایط 

تحریم، این شرکت مورد حمایت قرار گیرد.
در جریان برگــزاری این همایش، معاون 
تکنولوژی فوالد مبارکه نیز گفت: شــرکت 
فوالد مبارکه بر بســتری از نظام های تعالی 
بنا نهاده شــده و برنامه های استراتژی خود 
را به بررســی توانمندی ها معطوف ساخته 
است و طبیعتا نتایج متناسب با آن را حاصل 

خواهد کرد.

 سید مهدی نقوی با تأکید بر این که فوالد 
مبارکه دو بار جایزۀ تعالی ســازمانی ایران و 
جایزۀ تعالی اروپا و همچنین تندیس جایزۀ 
ملی کیفیت را به خود اختصاص داده اســت 
گفت: این شرکت با برنامه ریزی های مدون 
از ســال های گذشــته تا  امروز   و    با    تعریف 
سیســتم های متفاوت، در سایۀ همت و عزم 
راسخ مجموعۀ مدیریت و کارکنان توانسته 
در ســخت ترین شــرایط، پویایی شرکت را 

حفظ کند.
وی کسب عنوان پیشــرو را نمونۀ بارزی 
از شــادابی و پویایی شــرکت فوالد مبارکه 
دانســت و تصریح کرد: در همین خصوص 
اســتراتژی جدید و بعدی شــرکت حرکت 
 به ســمت فرایندها و صاحــب تکنولوژی 

شدن است.
معــاون تکنولــوژی فــوالد مبارکــه 

خاطرنشــان کرد: این شــرکت ١8 ســال 
ســابقۀ بومی ســازی قطعات و 27 ســال 
ســابقۀ تولیــد فــوالد را در کارنامــۀ 
خــود دارد و اکنون با رســیدن به ســطح 
قابل توجهــی از بلــوغ ســازمانی، حرکت 
 خود را در مســیر صاحب تکنولوژی شدن 

آغاز کرده است.
وی در همین زمینــه تصریح کرد: فوالد 
مبارکه برای دســت یابی بــه موفقیت های 
بزرگ، تمــام توانمندی کشــور ایران برای 
ســاخت تجهیزات و فرایندهای تولید فوالد 
را بررسی و مســیرهای مرتبط با این دانش 
و تکنولوژی را اســتخراج کرده است. ضمن 
این کــه برای رفــع موانع پیــش روی خود 
برنامه های مدونی پیش بینی کرده اســت تا 
بتواند کشــور را صاحب دانش فرایند تولید 

فوالد نماید.

فوالد مبارکه »شرکت پیشرو« در بین 500 بنگاه اقتصادی؛ 

گروه فوالد مبارکه به بیشترین میزان سودآوری دست یافته است

ما در شرایط 100 درصد 
تحریمی، الکترود مورد 
نیاز را تأمین کرده ایم. ما 

هیچ گاه اعتراض و گالیه ای 
از کمبود قطعۀ یدکی و 
کاالهای استراتژیک 

نداشته ایم، اما از نبود مواد 
اولیۀ داخلی )سنگ آهن( 
به  شدت در رنجیم و کسی 
نیست به این سؤال پاسخ 
دهد که فوالد مبارکه باید 
از کجا مواد اولیۀ مورد نیاز 

خود را تأمین کند
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