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»ما می توانیم« را در فوالد هرمزگان 
تحقق می بخشیم

مدیرعامــل فوالد هرمزگان بــاور و دنبال 
کردن شعار ما می توانیم را یک و ظیفه و اعالم 
کرد مانند دیگر حوزه هــا در حوزه صنعت نیز 
می توانیم به این رشد و بالندگی برسیم و شعار 

ما می توانیم را تحقق ببخشیم .
معروفخانــی مدیرعامــل شــرکت فوالد 
هرمزگان در بازدیــد از بخش LF واحد فوالد 
ســازی این شــرکت و دیدار با کارکنان این 
بخش باور و دنبال کردن شعار ما می توانیم که 
از جانب رهبر معظم انقالب عنوان شد را یک 
وظیفه دانست و گفت: همانگونه که در حوزه 
نظامی و موشکی شــعار ما می توانیم محقق 
و موجب عقب نشــینی دشمن شــده است ، 
در حوزه صنعت نیز می توانیم به این رشــد و 
بالندگی برسیم و شــعار ما می توانیم را تحقق 

ببخشیم . 
وی تاکید کرد در فوالد هرمزگان به عنوان 
عضــوی از خانواده بــزرگ صنعت ایــران، با 
همدلــی و همراهی یکدیگر ما مــی توانیم را 

تحقق می بخشیم.
معروفخانــی در ایــن بازدید بــا تاکید بر 
اعتماد و توجه به جوانان و نیروهای متخصص 
بومی  گفت : همانگونه کــه در آغاز کار و پیش 
از این عنوان شــد تحول و توســعه از اهداف 
اصلی ما در فوالد هرمزگان است که در دولت 
مردمی به جــد پیگیر آن خواهیــم بود .  وی 
ابراز امیدواری کرد با برطرف شدن مشکالت 
قطعی برق، و با برنامه ریزی مدیران و همدلی 
و همکاری و ســعی مضاعف کارکنــان، این 
شرکت شــاهد ثبت رکوردهای جدید تولید 
 بوده و بتواند میــزان تولید از دســت رفته را  

جبران نماید.
مدیرعامــل فوالد هرمــزگان  همچنین با 
اشــاره به اقدامات انجام شده در رضایتمندی 
کارکنان گفت : در بحث درمان و پزشکی  برای 
همه کارکنان امانی و پیمانی شــرایط بسیار 
خوبی را ایجاد کردیم ، صندوق درمان و بیمه 
تکمیلی  از این جمله می باشد . مدیرعامل فوالد 
هرمزگان افزود:   تالش ما این اســت با انجام 
طرح های توسعه و به ثمر نشستن این طرح ها 
و قطعاً ســوددهی بیشــتر بتوانیم اقدامات 
بیشــتری را در جهت تکریــم و رضایتمندی 
 کارکنان تالشــگر و متعهد فــوالد هرمزگان 

انجام دهیم.
    

تجلیل از مدیر عامل فوالد 
هرمزگان در جشنواره شهید رجایی

بیســـــــت و 
چهارمین جشنواره 
شــهید رجایی در 
اســتان هرمزگان 
با حضــور نماینده 
ولی فقیه، استاندار 
ن  هــا ند ما فر
مــی  نظا رشــد  ا

و مدیــران اســتان در محــل ســالن 
ز بندرعبــاس  عــات شــرکت گا جتما  ا

برگزار شد.
  در این مراســم، در کنار تجلیل از ادارات 
و ســازمان های برتر اســتان، فریدون همتی 
اســتاندار هرمــزگان از عطــاهلل معروفخانی 
مدیرعامــل فــوالد هرمــزگان بــرای نیل 
به اهــداف تولید فــوالد در منطقــه و ایجاد 
اشــتغال برای جوانان تحصیلکرده اســتان 
و از ســوی دیگــر ایفــای نقــش مطلــوب 
مســئولیت هــای اجتماعــی در اجــرای 
برنامه های آموزشــی، درمانی، فرهنگی  که 
موجب ارتقا و بهبود زیســتی مردم اســتان 
 هرمزگان گردیــده با اهدای لــوح و تندیس

 تجلیل کرد.
دریانورد رئیس ســازمان مدیریت و برنامه 
ریزی اســتان هرمزگان نیز در تجلیل از این 
شــرکت گفت: فــوالد هرمــزگان مجدانه، 
مســئوالنه و دلســوزانه در کنار مســئولین 
و مردم بــود. وی تــالش های این شــرکت 
در راســتای ارتقــای ســالمت اســتان در 
 حوزه کرونــا و کمک بــه ورزش اســتان را 

ستودنی دانست.
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اخبار فوالد

مدیر فروش داخلی شــرکت 
فوالد مبارکه گفت: شرکت فوالد 
مبارکه همه تالش خود را انجام 
داده تا صنایــع داخلی کمترین 
آسیب ممکن را ببینند که با کمک 
دولت سیزدهم خطوط جدید در 
فــوالد مبارکه راه انــدازی و نیاز 
صنایع کشور به طور کامل تأمین 

خواهد شد.
محمد تاجمیــر ریاحی اظهار 
کرد: شــرکت فــوالد مبارکه از 
ابتدای تأســیس، یک شــرکت 
تولید محــور بوده و مشــتریان 
خود را همــواره در اولویت قرار 
داده اســت، به همیــن دلیل از 
ابتــدا، برنامه ریزی های تولیدی 
آن بر اساس نیاز صنایع مختلف 
صــورت گرفتــه و طراحــی و 
تولید محصوالت نیــز در همین 

چارچوب انجام شده است.
وی افــزود: ایــن شــرکت 
موفق شــده تا با افزایش میزان 
تولیــدات خــود از 2.4 میلیون 
تن در زمــان راه انــدازی تا 7.7 
میلیون تن در ســال گذشــته، 
نیــاز مصرف کننــدگان داخلی 
را تأمین کند و مــازاد نیاز آن ها 
را به بــازار صادراتــی اختصاص 
دهد تا عالوه بــر تأمین نیازهای 
ارزی خود، به رفع نیازهای ارزی 
 کشور در شــرایط تحریمی هم 

کمک کند.
عرضه بیش از 6 میلیون تن 

محصول در بازار داخلی
مدیر فروش داخلی شــرکت 
فوالد مبارکه گفت: همچنین این 
شرکت موفق به طراحی و تولید 
سبد کاملی از محصوالت فوالدی 
شده که این محصوالت را بر اساس 
نیاز مشتریان در اختیار آن ها قرار 
می دهد، به طوری که 6.4 میلیون 

تن از کاالهای فوالدی تولیدشده 
توسط این شرکت در بازار داخلی 

عرضه شده است.
تاجمیــر ریاحــی بــا بیان 
اینکه محصوالت فــوالد مبارکه 
به طورکلی در 14 خانواده بزرگ 
طراحــی و تولید شــده اســت، 
خاطرنشان کرد: این 14 خانواده 
شــامل اســلب فوالدی، کالف 
گــرم، ورق گــرم، کالف آجدار، 
ورق هــای اسیدشویی شــده، 
کالف ســرد )مــورد کاربرد در 
صنعت خودروســازی(، کالف 
ســخت، کالف گالوانیزه )صنایع 
لوازم خانگی و خودروســازی(، 
ورق های پایه قلع اندود )مصرف 
عمده در صنایع بســته بندی( و 
ورق های رنگی است. همان طور 
کــه گفته شــد، بخشــی از این 
محصوالت تولیدی به شکل اسلب 
است که نیاز صنایع نوردی کشور 
را تأمین می کند. ناگفته نماند که 
شــرکت فوالد مبارکه در شرایط 
تحریمی موفق شــد با طراحی و 
تولیــد اســلب های موردنیاز در 
صنعت نفت و گاز، گام بزرگی در 
خودکفایی کشور در این صنایع 

بردارد.
طراحی و تولید گریدهای 

 جدید فوالدی ویژه 
صنایع مختلف

وی ادامــه داد: نمــود ایــن 
مســئله در پروژه ملــی گوره به 
جاسک اســت که فوالد مبارکه 
بــرای نخســتین بــار موفــق 
به تولید اســلب ویــژه موردنیاز 
برای عملیاتی شــدن این پروژه 
استراتژیک شد و بر همین اساس 
توانســت در زمره چند شرکت 
محــدودی قرار بگیــرد که قادر 
 به تولید این نــوع از ورق فوالدی

 شده بودند.
مدیر فروش داخلی شــرکت 
فــوالد مبارکه تصریــح کرد: در 
حال حاضــر گریدهای جدیدی 
در فوالد مبارکه در حال طراحی 
و تولید است و امیدواریم تا پایان 
سال فرایند طراحی و تولید آن ها 
به پایان برسد و در اختیار صنایع 
قرار گیرد. البته در زمینه ورق های 
گرم که پایه ورق هــای فوالدی 
محسوب می شــود نیز تاکنون 
ازنظر کیفی رشــد بسیار خوبی 
داشتیم و در سال هایی که امکان 
صادرات وجود داشته است، این 
ورق ها بــه کشــورهای اروپایی 
مدعی در تولید ورق های فوالدی 

صادر شده است.
تاجمیــر ریاحی بــا تأکید بر 
اینکه همچنــان امکان صادرات 
این محصوالت وجود دارد، اذعان 
داشت: علی رغم این مسئله، طی 
دو سال اخیر به دلیل نیاز کشور 
به محصوالت تولیدی شــرکت 
فوالد مبارکه، تمرکز این شرکت 
بر تأمین نیــاز داخلی بوده و تنها 
پس از برطرف شدن نیاز داخلی، 
محصوالت به سایر کشورها صادر 

شده است.
 تولید 5 هزار نوع محصول 

در فوالد مبارکه
وی با اشاره به تنوع بسیار زیاد 
محصــوالت تولیــدی در فوالد 
مبارکه اضافه کــرد: درمجموع 
بیش از 5 هزار نــوع محصول در 
شرکت فوالد مبارکه تولید شده 
و در اختیار مشتریان قرار گرفته 
که ترکیبــی از کیفیــت و ابعاد 
ورق های فوالدی در ســبد 14 

خانواده محصول تولیدی است.
مدیر فروش داخلی شــرکت 
فــوالد مبارکــه یــادآور شــد: 

در ســال های اخیر کــه به دلیل 
تحریم ها مشــکالت بســیاری 
در واردات محصــوالت فوالدی 
داشتیم، شــرکت فوالد مبارکه 
با تمام توان اقدام بــه تولید این 
محصوالت در داخل کشور کرده 
و در همین راستا، این شرکت در 
سال گذشته موفق شد ورق های 
خــاص صنایــع لوازم خانگی را 
تولید کنــد و در اختیــار آن ها 
قرار دهد؛ اکنون فــوالد مبارکه 
مشــکلی در تأمین محصوالت 
موردنیاز صنعــت لوازم خانگی 

ندارد.
فوالد مبارکه بخش اعظمی 

از نیاز خودروسازان را تأمین 
می کند

تاجمیر ریاحی اظهار کرد: ما 
در سال های گذشته همواره سعی 
در شناســایی و رفع نیاز صنایع 
خودروســازی کشــور داشتیم 
و در حال حاضر شــرکت فوالد 
مبارکه ســاالنه 860 هزار تن از 
نیاز شــرکت های خودروسازی 
را تأمین می کند کــه با توجه به 
توانمنــدی و افزایــش ظرفیت 
شــرکت های خودروسازی، این 

میزان قابل افزایش است.
وی تأکید کــرد: اکنون حدود 
14 درصد تولیدات شرکت فوالد 
مبارکه به صنایع خودروســازی 
اختصاص یافته، چراکه در صنعت 
خودروســازی 58 درصــد نیاز 
مربوط به ورق سرد )بیشتر برای 
بدنه و رویه خــودرو(، 31 درصد 
به محصوالت گرم و اسیدشویی 
)برای شاســی و رینگ خودرو( 
و 11 درصد مابقی نیز مربوط به 
محصوالت گالوانیزه اســت. در 
بخــش ورق های مختــص رویه 
خودرو فوالد مبارکه موفق شــد 

کیفیت های موردنیاز را طراحی 
و تولیــد کنــد، اما با پیشــرفت 
صنعت خودروسازی جنس این 
ورق ها بیشتر به سمت ورق های 
گالوانیزه حرکت کــرده؛ چراکه 
هم رنگ پذیری بهتری دارد و هم 

در برابر خوردگی مقاوم تر است.
مدیر فروش داخلی شــرکت 
فوالد مبارکه یادآور شــد: ما در 
بخش ورق های گالوانیزه و سرد 
به سمت گریدها و کیفیت هایی 
پیش رفته ایم که بتواند استحکام 
بیشتر و ضخامت کمتری داشته 
باشــد و در همین راستا، شرکت 
فوالد مبارکه بــرای تأمین نیاز 
خودروسازان، شرکت ورق خودرو 
چهارمحــال و بختیــاری را 
خریداری کرد و به وسیله ظرفیت 
ایــن کارخانه موفق شــد بخش 
اعظمی از نیاز خودروســازان به 

ورق های گالوانیزه را تأمین کند.
 فوالد مبارکه توان تأمین

 دو برابر نیاز فعلی 
خودروسازان را دارد

وی در ادامــه متذکــر شــد: 
فوالد مبارکه در ســال گذشته 
حــدود 108 هــزار تــن ورق 
گالوانیزه مخصوص خودرو را به 
خودروســازان تحویل داده و در 
حال حاضر تــوان تأمین دو برابر 
نیاز فعلی صنایع خودرو را دارد، 
اما باید توجه داشــت ازآنجاکه 
ظرفیت تولید این شــرکت ثابت 
اســت، اختصــاص ایــن حجم 
محصول به صنایع خودروسازی 
می تواند سایر بخش ها را با مشکل 

در تأمین مواد اولیه مواجه کند.
تاجمیــر ریاحی بیــان کرد: 
شرکت فوالد مبارکه در هر جایی 
که تحریم ها مانــع از تأمین نیاز 
صنایع شده، توانســته به خوبی 
ایــن نیــاز را برطرف کنــد و به 
همین دلیل امــروز اکثر صنایع 
ما ازجمله صنایع خودروسازی و 
لوازم خانگی همچنان مشغول به 

فعالیت  هستند.
صادرات به پیشرفته ترین 
کشورهای فوالدی جهان

وی عنوان داشــت: ورق های 
فوالد مبارکه قابلیــت صادرات 
به کشورهای فوالد جهان را دارد 
و در زمان هایی که بــه هر دلیل 
تقاضای بــازار داخلــی کاهش 
یابد، مشــکلی برای صادرات این 
محصوالت نداریم؛ در ســال 94 
این اتفــاق رخ داد و محصوالت 
فوالد مبارکه به پیشــرفته ترین 
کشورهای فوالدی جهان صادر 
شــد؛ حتی این محصــوالت در 
سال گذشــته به کشور چین که 
بزرگ تریــن تولیدکننده فوالد 

جهان است، صادر گردید.
مدیر فروش داخلی شــرکت 
فــوالد مبارکــه دربــاره میزان 

ارزآوری محصوالت این شرکت 
اظهــار کــرد: ارزآوری صادرات 
محصوالت فوالد مبارکه به نوع و 
تناژ محصول بستگی دارد. هرچه 
بتوانیــم به ســمت محصوالت 
نهایی تــر پیش رویــم، ارزآوری 
بیشــتری خواهیم داشت. فوالد 
مبارکه ســاالنه به 700 تا 800 
میلیون دالر ارز نیاز دارد، اما این 
شرکت پس از برطرف کردن نیاز 
خود، به تأمین نیاز ارزی کشــور 

تمرکز کرده است.
تأمین نیاز صنایع کشور با 

کمک دولت سیزدهم
وی دربــاره برنامه هــای 
توســعه ای فوالد مبارکــه بیان 
داشت: برنامه ریزی برای خطوط 
تولید آینده ازجملــه پروژه نورد 
گــرم 2 و نورد ســرد 2 در فوالد 
مبارکه انجام شده که امیدواریم 
در سال جاری آغاز شود. شرکت 
فوالد مبارکه جز در شرایطی که با 
مشکالت تأمین برق مواجه بوده، 
همواره با همه ظرفیت خود اقدام 
به تولید محصوالت فوالدی کرده 
و همه تالش خود را انجام داده تا 
صنایع داخلی کمترین آســیب 
ممکن را ببینند. بدون شــک با 
کمک دولت ســیزدهم خطوط 
جدید در فوالد مبارکه راه اندازی 
و نیاز صنایع کشور به طور کامل 

تأمین خواهد شد.
تاجمیر ریاحــی تأکید کرد: 
در فوالد مبارکه ثابت شــده که 
تحریم ها هیچ تأثیــری بر روند 
تولید ندارد و حتی فرصت هایی 
را نیز برای ایــن صنعت به وجود 
می آورد؛ به طوری که این شرکت 
در هر شــرایطی همواره با تمام 
ظرفیت، محصوالت فوالدی خود 
را تولید کرده اســت. عــالوه بر 
تحریم های مربوط به کشور، نام 
این شرکت مشخصا در فهرست 
تحریم ها قــرار گرفته، بااین حال 
هیچ خدشــه ای بر تولید آن وارد 

نشده است.
تولید محصوالتی که 
تحریم ها را بی اثر کرد

وی اذعان کرد: شرکت فوالد 
مبارکه در سال های 99 و 1400 
موفق به تولید محصوالتی شده 
که در گذشته امکان تولیدشان در 
داخل وجود نداشته و کشورهای 
دیگر نیــز به دلیــل تحریم ها از 
فــروش آن ها بــه کشــورمان 
خودداری می کردنــد؛ بنابراین 
فــوالد مبارکه بــا اقدامات خود 
گام مهمی در گــذر از تحریم ها 
برداشت و این مسئله در بسیاری 
از صنایع، از خودروسازی گرفته 
تا صنایــع نفت و گاز، مشــهود 
اســت و امیدواریم در سال های 
 آینده نیــز گام های بیشــتری 

برداشته شود.

مدیر فروش داخلی شرکت:

فوالد مباركه توان تأمین دو برابر نیاز فعلی خودروسازان را دارد

یادداشت

مرتضی بلوکی

تولید، پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها سه 
اصل اساسی در شکوفایی اقتصاد کشور بوده 
که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان شعار 
سال انتخاب شده است. قطعا با تغییر دولت و 
به روی کار آمدن دولت سیزدهم، باید شاهد 
تغییرات اساســی در جهت تحقق این شعار 

مهم در اقتصاد کشور باشیم.
در حال حاضر وزرات صنعــت،  معدن و 
تجارت یکی از وزارتخانه های مهم کشــور 

برای تحقق شعار سال به شمار می رود. این 
وزارتخانه با نیروهای تازه نفس می تواند راه 
برای صنایع مادر همچون فوالد هموار کند. 
صنعت فــوالد همواره یکــی از صنایع مهم 
اقتصادی محسوب می شــده که توجه ویژه 
به آن در نهایت توسعه اقتصادی کشور را به 
دنبال داشته است. کاربرد گسترده فوالد در 
صنایع مختلف از جمله صنایع خودروسازی، 
کشتی سازی، ساختمان سازی و.. مواردی از 
این قبیل باعث شده تا توســعه این صنعت 
به عنوان زیرســاختی برای توســعه رشد 

اقتصادی در بخش غیرنفتی به شمار رود.
در این بین شرکت فوالد مبارکه به عنوان 
یکی از صنایــع مهــم و ارزآور و موفق نقش 

کلیدی در بومی ســازی، ارزآوری، اشتغال 
آفرینی و... در کشــور دارد. در نتیجه وزرات 
صنعت،  معدن و تجارت باید قبل از هرگونه 
تصمیم گیری احتمالی برای این شــرکت،  
میزان تولیــد، ارزآوری و رکوردهای آن را با 
توجه به شرایط و مشــکالت موجود داشته 
رصد کرده ســپس بدون هرگونه ســلیقه 
شخصی و  بازی های سیاسی تصمیم گیری 
نماید. تــا به امــروز فوالد مبارکــه تمامی 
رکوردها و کسب موفقیت های خود را مرهون 
زحمت کارگرانی است که پای کوره های داغ 
بوده و یا مدیران و یا معاونان زحمت کشی که 
از قبل تا کنون با تصمیمات درست و به موقع 

توانستند این شرکت را مدیریت کنند.

بنابرایــن تصمیــات احتمالــی وزارت 
صنعت،  معدن و تجــارت باید بــا توجه به 
اهمیت شــعار ســال و وعده های گشایش 

اقتصادی از ســوی رئیس جمهور محترم با 
نگاه  فراجناحی و استفاده کاربردی و کلیدی 
از مدیران تخصصی و امتحان پس داده باشد.
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