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نشست مدیرعامل و معاونین شرکت 
ایران خودرو با رئیــس هیأت مدیره و 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با هدف 
برنامه ریزی برای انجام اقدامات مشترک 
میان این دو صنعت بزرگ برگزار گردید.

طیب نیا مدیرعامل شــرکت فوالد 
مبارکه در ابتدای این نشســت اظهار 
کرد: فــوالد مبارکه همــواره تأمین 

تقاضای داخل و حتی توسعه صادرات 
را وظیفه خود دانسته و تالش می کند 
تا به بهترین شــکل انتظــارات بازار و 
صنایع پایین دســتی را برآورده کند، 
به طــوری که در حال حاضــر بیش از 
90 درصــد نیاز شــرکت ایران خودرو 
به محصوالت فوالدی توســط شرکت 
فوالد مبارکه تأمین می شود و در عین 

حال، ارتقای کیفیت محصوالت، جزو 
اولویت ها و اســتراتژی های توسعه ای 
شرکت فوالد مبارکه می باشد که البته 
علی رغم افزایش استانداردهای کیفی 
خودروسازی در سال های گذشته، ما نیز 
به عنوان تأمین کننده مواد اولیه صنعت 
خودروسازی، وظیفه خود می دانیم تا 
کیفیت محصوالت را باالتر ببریم و این 

مهم در دستور کار قرار گرفته و به سرعت 
و قوت اجرایی خواهد شد.

وی افــزود: با توجه بــه برنامه وزیر 
محترم صمت بــرای افزایش ظرفیت 
تولید خودرو در کشــور، شرکت فوالد 
مبارکــه در حــال برنامه ریزی هــای 
الزم اســت تا هم از لحاظ کیفی و هم 
از لحاظ کمــی در برنامه افزایش تولید 

خودرو در کشور سهیم باشد و به خوبی 
نقش آفرینی کند، این در حالی است که 
در گذشته موانعی همچون اخذ مجوزها 
و فرایندهای اداری وجود داشــت اما با 
همت مجموعه جدیــد وزارت صمت 
و شــرکت فوالد مبارکه، این موانع در 
حال برطرف شدن است تا برای اجرای 
پروژه هــای توســعه ای برنامه ریزی 
شده و به ســرعت اجرایی و عملیاتی 
شوند و در ســال »تولید، پشتیبانی ها 
و مانع زدایی ها« شــاهد رونق و جهش 
تولید به ویژه در بخش صنعت کشــور 
باشــیم، در عین حال ما بــه تولیدات 
فوالد مبارکــه و همچنین محصوالت 
ایران خودرو نگاه ملی داریم و منافع ملی و 
منویات مقام معظم رهبری همواره بر هر 

موضوع دیگری برای ما ارجحیت دارد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در 
پایان خاطرنشــان کرد: فوالد مبارکه 
آمادگــی کامــل دارد تا در راســتای 
برنامه هــای وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت برای افزایــش ظرفیت تولید 
خودرو، جهت تنظیم بــازار، در تأمین 
فوالد و مشــتقات مورد نیــاز صنعت 

خودرو پشتیبانی کند.
فرشاد مقیمی، مدیرعامل شرکت 
ایران خودرو در این نشســت با اشاره به 
اهمیت توســعه همکاری بین این دو 
شــرکت بزرگ صنعتی و ملــی اظهار 
داشت: امیدواریم با استقرار تیم جدید 
مدیریتی در شــرکت فــوالد مبارکه، 

برخی از مشــکالت مرتفع شده و ادامه 
همکاری هــا با ایران خــودرو به عنوان 
اصلی ترین مشــتری محصوالت فوالد 
مبارکه منجر به هم افزایی های بیشتر 
باشیم، البته بخشی از حوزه مواد اولیه 
و تجهیزات الکترونیکی به محصوالت 
خارجی وابســته اســت که می توان با 
همکاری و هم افزایی هوشمند در زنجیره 
تأمین، در راستای منویات رهبر معظم 
انقالب آن ها را داخلی سازی کنیم.وی 
همچنین با تأکید بر این که ایران خودرو 
و فوالد مبارکه دو شریک استراتژیک و 
ملی محسوب می شوند، افزود: همواره در 
3  دهه گذشته رابطه این دو شرکت صرفاً 
خریدار و فروشنده بوده، درحالی که با 
توجه به حجم تعامالت و اهمیت آن ها در 
صنعت کشور بهتر است با انعقاد قرارداد 
یک همکاری جامع و کامل داشته و بتوان 
برای بلندمدت برنامه های توسعه ای با 
بهره وری باالتر تدوین کرد؛ عالوه بر این 
موضوعات، شرکت ایران خودرو در جهت 
داخلی سازی محصوالت صنعت خودرو 
حوزه های مناسبی را شناسایی کرده که 
در صورت تمایل شرکت فوالد مبارکه 
می توانیم به صورت مشترک روی آن ها 

سرمایه گذاری داشته باشیم.
گفتنی اســت در این جلسه، عادل 
پیرمحمــدی، مدیرعامل ســاپکو و 
سایر معاونین مدیرعامل ایران خودرو 
به تشــریح دغدغه ها و بیان جزئیات 

همکاری با فوالد مبارکه پرداختند.

در نشست مدیران دو شرکت مطرح شد؛

ایران خودرو و فوالد مباركه، دو بازوی استراتژیک برای توسعه اقتصادی كشور

گزارش

صنعت فــوالد به  عنوان صنعتی مــادر و ارز 
آفرین نقش مهمی در توسعه اقتصادی و صنعتی 
و همچنین ارزآوری ایفا می کنــد، اما اگر قصد 
تکمیل چرخه رونق اقتصادی و همچنین رشد 
اشتغال زایی را داشته باشیم، چاره کار در توجه به 
صنایع پایین  دستی است. توجه به صنایع پایین 
دستی از جمله مواردی است که دولت سیزدهم و 

وزارت صمت به آن توجه ویژه دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصــادی ایلنا،  صنعت 
فوالدسازی در کشور هم اکنون به دوران بالندگی 
خود رسیده است. فوالد مبارکه به عنوان لیدر و 
راهبر صنعت فوالد ایران، طرح های توســعه را 
برای تولید افزایش در دست اجرا دارد اما افزایش 
میزان تولیدات محصوالت فوالدی، صرفاً برای 
صادرات نیســت و تکمیل زنجیره ارزش نیز در 
آن مورد توجه قرار گرفته است. به همین منظور 
طرح های پیشران صنایع پایین  دست در فوالد 
تعریف شده تا محصوالت تولید شده در واحدهای 
فوالدی به محصوالتی که مورد استفاده صنایع 
پایین دستی هســتند و در حال حاضر بعضاً از 

طریق واردات تأمین می شوند، تبدیل شوند.
ویژگی مهم ایــن طرح ها، امکان ســنجی 
درست آن هاســت و اهداف مختلفی همچون 
توســعه متوازن و پایدار صنعت فوالد، رفع نیاز 

صنایع داخلی، ایجاد ارزش افزوده بیشــتر در 
زنجیره تولید محصوالت، ایجاد رونق در صنایع 
پایین  دستی، کاهش وابستگی به واردات و ایجاد 
اشتغال را تحقق می بخشد. بدین ترتیب بخشی 
از محصوالت کم ارزش صادراتی به محصوالتی 
با ارزش موردنیاز بازار داخلی تبدیل شــده و از 
واردات آن هــا و خروج ارز از کشــور جلوگیری 

خواهد شد.
آنچه بدیهی است ذکر این نکته است که یقینا 
تکمیل زنجیره تولید از باالترین نقطه تا محصول 
نهایی می تواند براســاس سیاست های اقتصاد 
مقاومتی بــرای ایران مفید باشــد به خصوص 
صنایعی مثل فوالدسازی که به جای خام فروشی 
محصوالت صنعت فوالد باید با تأمین نیاز صنایع 
پایین دستی ارزش افزوده باالتری برای اقتصاد 

کشورمان مهیا شود.
تاثیر تحقق طرح های توسعه  فوالد مبارکه 

در تأمین مواد اولیه صنایع پایین  دست
در واقع ایجاد و گسترش زنجیره های صنعتی 
و تولیدی در پایین دست صنایع مادر، بر اساس 
استراتژی های کالن که بازگو کننده حجم مواد 
اولیه تولیدی در دسترس طی سال های مختلف 
برنامه بــوده، می تواند ســرلوحه و مالک عمل 
سرمایه گذاران جهت ایجاد بنگاه های اقتصادی 

و کارخانجات صنایع تکمیلــی بوده و بر همین 
اساس این بنگاه ها با تولید محصوالت تکمیلی 
در انتهای زنجیره و فروش در بازارهای داخلی و 
خصوصا صادراتی، به ارزش افزوده باالیی در هر 

واحد فروش دست پیدا کنند.
صنعت فوالد از جمله صنایعی است که هم در 
صنایع باالدستی و هم پایین دستی قادر به ایجاد 
اشتغال آن هم در فراوانی بسیار است به طوری 
که در صنعت فوالد از اســتخراج معدن تا نهایتا 
تبدیل آن به صنایع پایین دستی همچون لوله و 
پروفیل و یا آهن آالت ساختمانی، صنایع مرتبط 
با خودروســازی و یا حتی صنایع بســته بندی 
می توان چشم انداز مناســبی برای اشتغالزایی 
برای جوانان مســتعد و دارای مهارت های الزم 

را ترسیم کرد.
تأمین مواد اولیــه برای لــوازم خانگی که 
ممنوعیت واردات بر آن حاکم شــده است، باید 
مورد توجه قرار گیرد تا بتوان بازار را کنترل کرده 
و با تولید محصوالت داخلی، نیاز کشور را تأمین 
شود.  پس کشور در ابتدا باید ورق مورد نیاز این 
صنایع که فوالد مبارکه تولید می کند را در اختیار 
داشته باشد. الزم به ذکر است علی نبوی، رییس 
هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه نیز تاکید کرده 
است: دو طرح توسعه ای نیز برای فوالد مبارکه 

وجود دارد کــه امیدواریم خروجی آن ها هرچه 
زودتر به بازار عرضه شود.

همان گونه که تصریح شــد، شرکت فوالد 
مبارکه به عنوان لیــدر و راهبر صنعت فوالد 
ایران بــرای تامین مواد اولیــه صنایع پایین 
دستی طرح های توسعه متعددی را در دست 
اجرا دارد. از ســرمایه گذاری در بخش معدن 
برای تامین پایدار مــواد اولیه گرفته تا اجرای 
طرح نورد گرم 2 که نقشــی اساسی در تامین 
پایــدار محصوالت فــوالدی صنایــع پایین 

دستی دارد.
بی تردید همراهــی و مانع زدایــی دولت و 

وزارت صمت در تحقق طرح های توسعه شرکت 
فوالد مبارکه پیش نیــازی ضروری برای تامین 
محصوالت فوالدی صنایع پایین دســت است. 
در اصــول مدیریت این نکته بدیهی اســت که 
نمی توان هدفی را دنبال کرد اما به لوازم و پیش 
نیازهای آن بی اعتنا بود. فوالد مبارکه همسو با 
اهداف وزارت صمت و دولت محترم، تامین مواد 
اولیه صنایع پایین دست را هدف گذاری کرده 
است. از این رو از وزارت صمت نیز انتظار می رود 
برای تحقق این هدف، با لوازم و پیش نیازهای آن 
یعنی، تالش برای اجرای موفق طرح های توسعه 

فوالد مبارکه، پایبند باشد.

تحقق طرح های توسعه فوالد مبارکه، پیش نیاز تامین مواد اولیه صنایع پایین دست
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 ابراز امیدواری سفیر نیجریه 
 برای همکاری های دوجانبه 
در زمینه صنعت فوالد با ایران

ســفیر جمهوری 
فــدرال نیجریه گفت: 
امیدوارم بــا برقراری 
ارتباط به وسیله سفیر 
ایران در کشور نیجریه 
بتوانیم همکاری های 
دوجانبه در زمینه صنعت فوالد میان این دو کشور 

را گسترش دهیم.
یاکوبوسنتوراکی سلیمان سفیر جمهوری فدرال 
نیجریه در حاشیه بازدید از خطوط تولید شرکت 
فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار ایراسین اظهار 
کرد: فوالد مبارکه یکی از بزرگ ترین فوالدسازان 

خاورمیانه و شمال آفریقاست.
وی هــدف از این بازدیــد را بررســی راه های 
همکاری های تجــاری و اقتصادی میــان ایران و 
نیجریه دانست و افزود: در کشور نیجریه نیز کارخانه 
فوالدسازی در حال فعالیت است و ما این آمادگی را 
داریم که در صورت امکان بین این کارخانه و شرکت 
فوالد مبارکه در راســتای اهداف مشترک و منافع 

دوطرف همکاری مشترکی داشته باشیم.
ســفیر جمهوری فدرال نیجریه خاطرنشان 
کرد: چندمحصولی بــودن فــوالد مبارکه یکی 
از ویژگی هایی اســت که این شــرکت را از دیگر 
فوالدســازان جهان متمایز می کنــد؛ اگر به تنوع 
محصوالت، سطح تکنولوژی و توان فوالد مبارکه 
در تولید محصول نگاهی بیاندازیم، بسیاری از نکات 
مهم را خواهیم آموخت، به طوری که ما امروز طی 
بازدید از خطوط تولید این صنعت، واقعاً تحت تأثیر 

قرار گرفتیم.
وی سیســتم های به کار رفته در خطوط تولید 
فوالد مبارکه را سیســتم های به روزی دانســت و 
اذعان داشت: امیدوارم با برقراری ارتباط به وسیله 
سفیر ایران در کشور نیجریه بتوانیم همکاری های 
دوجانبه در زمینه صنعت فوالد میان این دو کشور 

را گسترش دهیم.
    

 بلندقامتان سپاهانی
 با پیروزی آغاز کردند

تیــم فوالدمبارکه 
سپاهان در آغاز لیگ 
برتــر والیبــال ایران 
بــا نتیجه 3 بــر یک 
مس رفســنجان را از 

پیش روی برداشت.
پس از پیروزی شیرین تیم فوتبال فوالدمبارکه 
سپاهان مقابل نفت مسجد سلیمان، تیم والیبال این 
باشگاه امروز یکشنبه دوم آبان ماه در هفته نخست 
لیگ برتر ایران به میزبانی ســالن 2۵ آبان اصفهان 
از مس رفسنجان پذیرایی کرد و با نتیجه 3 بر یک 

پیروز شد.
بازیکنان فوالدمبارکه سپاهان: سامان فائزی، 
متین تکاوری، مهدی بیاتی، کیارش حیدری، فرهاد 
قائمی، فرزاد مأل بهرامی، علی کرباســی، مسعود 
غالمی، امیر غفور، مجتبی میرزاجانپور، امیر حسین 
یوسفی، پرویز پزشکی، رضا اصالنی و مهدی مرندی.   

سرمربی: رحمان محمدی راد
بازیکنان مس رفســنجان: ولی علیپور، موعود 
آقاپور، محمد باقری، احمد حســن زاده، فرشید 
محمدی، بهروز کمالی پور، مصطفی عباسلو، میثم 
حیدری، ســید مرصاد آقاجانی میر، جواد حسین 
آبادی، امیر حسین ناوی، شــهاب احمدی، امین 
رضوی و محمد رضا فتاحی راد.  سرمربی: بادرنگین

درست اول شــاگردان رحمان محمدی راد  با 
نتیجه 2۵ بر ۱۸ پیروز شدند.

اما ست دوم را مس رفسنجان با نتیجه 2۵ بر 20 
فوالدمبارکه سپاهان را شکست داد.

ست های سوم و چهارم را فوالدمبارکه سپاهان 
را با نتایج 2۵ بر ۱۶ و 2۵ بــر 2۴ از آن خود کرد و در 

مجموع 3 بر یک پیروز شد.
    

کسب رکورد تولید ماهیانه 
تختال در فوالد هرمزگان

کارکنــان فــوالد 
هرمزگان توانســتند 
با تولیــد ۱۴۶هزار و 
۱0۶ تن تختال رکورد 
جدیــدی را در تولید 
این محصول برای این 
شرکت به ثبت برسانند. رکورد قبلی تولید تختال 
فوالد هرمزگان در فروردین ماه امســال و با تولید 
۱۴۵هزارو۱۵0تن تختــال و در 3۱ روز کاری رقم 

خورده بود.
گفتنی است ثبت این رکورد جدید حاصل غیرت 
و تالش شبانه روزی جهادگران فوالد هرمزگان در 

شرایط تحریم های ظالمانه بوده است.

اخبار فوالد

بنگاهها

گزارشی از میزان تولید فوالد خام واحدهای 
فوالدســازی کشــور در نیمه نخست امسال 
منتشر شد و بر اســاس آن گروه فوالد مبارکه 
توانست ۸۴.۶ درصد از کل اسلب تولید شده در 

کشور را به خود اختصاص دهد.
برپایه جدول منتشر شده از سوی ایمیدرو، 
در سبد محصوالتی که از آن ها با عنوان فوالد 

خام یاد می شود، باالترین حجم تولید مربوط 
به اسلب به میزان ۵ میلیون و 20۷ هزار و ۴۴0 
تن و بعد از آن بیلت فوالدی به میزان 3 میلیون 
و ۴9۱ هزار و ۸۵3 تن قرار گرفته است. در ادامه 
این گزارش به جزییات تولید شرکت ها خواهیم 

پرداخت.
شــرکت آهن و فوالد ارفــع در ۶ ماهه اول 

امسال توانســت بیلت فوالدی به مقدار 33۷ 
هزار و 90 تن تولید کند. شــرکت جهان فوالد 
سیرجان نیز 3۷۷ هزار و ۵29 تن از این محصول 

را در مدت یادشده تولید کرد.
شرکت ذوب آهن اصفهان، در نیمه نخست 
امسال توانســت بیلت فوالدی به میزان ۴۷۱ 
هزار و 99۱ تن و بلوم نیز بــه مقدار ۶۵9 هزار و 

۸۱9 تن تولید کند.
شرکت چادرملو در کارخانه فوالدی خود 
توانست، تولید بیلت فوالدی به مقدار ۴۵۶ هزار 

و 2۶0 تن را به ثبت برساند.
شــرکت توســعه معادن و صنایع معدنی 
خاورمیانه در شرکت زیرمجموعه خود یعنی 
فوالد آلیاژی ایران توانست 3 محصول اینگات 
)۱9 هزار و ۱33 تن(، بلوم آلیاژی-مهندسی)۷۷ 
هزار و ۷۶۷ تن( و بیلت آلیاژی-مهندسی)۱09 

هزار و ۵۶2 تن( را داشته باشد.

فوالد بناب نیز تولیــد ۱۸0 هزار و ۸3۵ تن 
بیلت فوالدی را در کارنامه ۶ ماهه خود به ثبت 

رساند.
فوالد خراســان ۴۱۵ هزار و 3۶3 تن بیلت 

فوالدی را در مدت زمان یادشده تولید کرد.
فوالد خوزســتان نیــز به عنــوان یکی از 
بزرگ ترین فوالدسازان کشــور، 3 محصول 
اســلب به مقدار ۸00 هــزار و ۶3۵ تن، بیلت 
فوالدی 290 هزار و ۶۸۵ تــن و بلوم به میزان 
33۵ هزار و ۶۴۷ تن را در ۶ ماهه اول امســال 

تولید کرد
فوالد کاوه جنوب نیز توانست بیلت فوالدی 

به مقدار ۶۱۵ هزار و ۷۶۱ تن تولید کند.
گروه ملی صنعتی فوالد ایران هم توانست 
بیلت فوالدی به مقدار ۴9 هــزار و ۶03 تن به 

تولید برساند.
اما درکنار تمامی شــرکت های یادشــده، 

مجموعه فوالد مبارکه توانســت ۸۴.۶ درصد 
از میزان کل تولید اسلب در کشــور را به خود 
اختصاص دهد. به این شکل که فوالد سبا ۴۶۴ 
هزار و 939 تن اسلب، فوالد مبارکه 3 میلیون و 
32۴ هزار و 3۴۵ تن اسلب و فوالد هرمزگان نیز 
۶۱۷ هزار و ۵2۱ تن اسلب را در ۶ ماهه اول سال 
۱۴00 تولید کردند کــه در مجموع ۴ میلیون 
و ۴0۶ هزار و ۸0۵ تــن از کل تولید که عدد ۵ 
میلیون و 20۷ هزار و ۴۴0 تن اســت را به خود 

اختصاص داده است.
در پایان می توان گفت: میزان تولید اسلب ۵ 
میلیون و 20۷ هزار و ۴۴0 تن، بیلت فوالدی 3 
میلیون و ۴9۱ هزار و ۸۵3 تن، بلوم 99۵ هزار 
و ۴۶۶ تن، بیلت آلیاژی-مهندسی ۱09 هزار و 
۵۶2 تن، بلوم آلیاژی-مهندسی ۷۷ هزار و ۷۶۷ 
تن و اینگات نیز  ۱9 هزار و ۱33 تن در مدت ۶ 

ماهه اول امسال تولیدشده اند.

تولید بیش از ۸۴  درصد اسلب کشور توسط گروه فوالد مبارکه


