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 عملکرد فوالد هرمزگان 
در ۱۰ ماه منتهی به دی

مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان ضمن ابراز 
خرسندی از عملکرد تمامی واحدهای شرکت در 
۱۰ ماه منتهی به دی امسال گفت:هدف کارکنان 
در امسال دســتیابی به ظرفیت اسمی کارخانه و 
تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن فوالد خام است 
که با همراهی مدیران و کارکنان زحمتکش فوالد 
هرمزگان، تمامی تالش خود را برای تحقق این هدف 

به کار خواهیم بست.
فرزاد ارزانی در بخش نخســت ســخنان خود 
ارتقای ایمنی در فوالد هرمزگان را نتیجه بکارگیری 
روزافزون شــیوه نامه های ایمنی و بازرســی های 
هنــگام کار دانســت. مدیرعامل شــرکت فوالد 
هرمزگان در ادامه با اشاره به رکوردهای درخشان 
واحد فوالدســازی گفت: در ۱۰ ماه امسال، تولید 
تختال در شــرکت فوالد هرمزگان با ۵۳.۷۳۷ تن 
و ۵درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل 
به ۱.۲۱۶.۵۱۵ تن رسیده است. وی روند کاهشی 
مصرف انرژی در فوالد هرمزگان را بسیار ارزشمند 
دانست و گفت: مصرف ویژه آب مجتمع از ۳.۱۲ متر 
مکعب بر تن تختال به ۲.۹۰ متر مکعب بر تن تختال 
در دی ۹۷ کاهش یافته است همچنین در مصرف 
ویژه انرژی حرارتی از ۱۱.۸ گیگاژول بر تن تختال 
به ۱۱.۵ گیگاژول بر تن تختال در ۱۰ ماه سال ۹۷ 
کاهش داشــته ایم و در پی پروژه های گوناگون در 
مصرف ویژه انــرژی کل از ۱۵.۶۱ گیگاژول بر تن 
تختال )متوسط سال ۹۶( به ۱۵.۲۹ گیگاژول بر تن 

تختال در ۱۰ ماه سال ۹۷ رسیده ایم.
ارزانی با تاکید بر اینکه در ۱۰ ماه امسال، تولید 
آهن اسفنجی با ۱۰درصد افزایش به ۱.۴۲۴.۶۴۲ 
تن افزایش یافته اســت، گفت: تولید این محصول 
در مدت مشابه سال گذشته ۱.۲۹۷.۴۷۴ تن بوده 
است. وی با تاکید بر اینکه مصارف نسوز، اکسیژن 
و الکترود گرافیتی نیز در این شرکت کاهش یافته 
است، خاطرنشان کرد: مصرف الکترود در کوره های 
قوس الکتریکی از ۱.۹۸ کیلوگرم-تن در سال ۹۶ به 
۸۵. ۱ کیلوگرم-تن در ۱۰ ماهه ســال ۹۷ کاهش 
یافته که این امــر موفقیتی چشــمگیر در واحد 
فوالدسازی اســت. وی کســب رکورد ۳۴۴ ذوب 
عمر نسوز پاتیل را رکوردی بی نظیر در فوالد سازی 
پیشرفته دانســت که به وسیله کارکنان پرتالش و 
جوان فوالد هرمزگان به ثبت رسیده است. ارزانی 
بازدهی کوره های قوس الکتریکی فوالد هرمزگان را 
در ۱۰ ماه امسال ۸۱.۳ درصد و بازدهی ریخته گری 
را ۹۷درصد اعالم کرد و افــزود: در این ۲بخش نیز 
نسبت به مدت مشابه ســال قبل با افزایش روبه رو 
بوده ایم. مدیرعامل فوالد هرمزگان در بخش دیگری 
از سخنان خود با اشاره به پروژه های در دست اقدام 
گفت: در مدیریت مهندسی کارخانه ۱۹۵ پروژه از 
بخش های مختلف شرکت ازجمله معاونت فناوری و 
توسعه، معاونت خرید، معاونت بهره برداری، معاونت 
منابع انسانی، حراست و روابط عمومی در دست اقدام 
است. همچنین در واحد کنترل کیفی و آزمایشگاه ها، 
آنالیزهای الزم به منظور کاهش تعداد آزمون های 
انجام شــده در آزمایشگاه فوالدســازی و احیای 
مســتقیم به منظور کاهش هزینه ها در حال انجام 
است. ارزانی با اشاره به روند روبه رشد دستاوردهای 
اجرای نظام های مشــارکتی در فــوالد هرمزگان 
گفت: در این ۱۰ ماه میزان مشــارکت کارکنان در 
نظام مشارکتی کارت ســبز به ۷۳درصد رسیده 
است. وی اقدامات انجام شده در مهندسی صنایع 
شرکت را چنین برشمرد: پیاده سازی نظام مدیریت 
ایمنی و بهداشت ایزو ۴۵۰۰۱: ۲۰۱۸ و آماده سازی 
برای دریافت گواهینامه، پیاده سازی نظام مدیریت 
زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱: ۲۰۱۵ و آماده سازی 
برای دریافت گواهینامه، خودارزیابی تعالی سازمانی 
و استخراج پروژه های بهبود و طراحی ۳ساله نقشه 
راه تعالی، ممیزی صــدور گواهینامه ایزو۵۰۰۰۱ 
در مهر ۹۷، ارزیابی اهداف اســتراتژیک سال ۹۷، 
ممیزی داخلی ایزو۹۰۰۱ در دی ۹۷، تدوین اهداف 
استراتژیک ســال ۹۸ و... وی خاطرنشان کرد: در 
بخش فناوری اطالعات بیش از ۲۰ پروژه توســعه 
شبکه انجام شد که می توان به برخی از آنها ازجمله: 
استقرار شبکه قیمت گذاری برای اعتمادسازی بیشتر 
مشتریان با مشخص کردن پارامترهای تاثیرگذار در 
قیمت؛ استقرار تجهیزات نوین آزمایشگاه، راه اندازی 
تجهیزات حمل مکانیزه به منظور افزایش سرعت 
بارگیــری محصول، برقراری ارتباط شــبکه های 
اتوماسیون اداری شرکت های فوالد هرمزگان و فوالد 
مبارکه، راه اندازی زیرساخت BI )هوش تجاری(، 
شبکه بومی سازی و... اشاره کرد. مدیرعامل شرکت 
فوالد هرمزگان با تاکید بر اینکه بومی سازی در زمینه 
مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشــین آالتی که 
مصرف عمومی در صنایع کشور دارند در میان مدت 
سبب خودکفایی کشور می شود، گفت: این شرکت با 
ایجاد یک دپارتمان مستقل بومی سازی در ساختار 
رسمی خود، توجه به بومی سازی را بیش ازپیش در 

برنامه ها قرار داده است.

اخبار 

همایش مشــتریان تولیدکننده 
لوله های فوالدی با حضور مدیرعامل 
و معاونــان فوالد مبارکــه، رئیس و 
اعضای هیئتمدیره سندیکای لوله 
و پروفیل و تولیدکنندگان لوله های 
قطور و بیــش از ۱۸۰ نفر از مدیران 
و نماینــدگان شــرکتهای تولیــد 
کننده لوله و پروفیل کشور در محل 
برگزاری همایشــهای فوالد مبارکه 

برگزار شد.
 )LC( گشایش اعتبار اسنادی  
 سه ماهه برای تولیدکنندگان 

لوله و پروفیل
به گــزارش خبرنگار فــوالد، در 
این همایش مهنــدس حمید رضا 
عظیمیان، مدیر عامل فوالد مبارکه، 
ضمن خیرمقدم به میهمانان حاضر 
در همایــش گفت: فــوالد مبارکه 
نتیجه تصمیم بزرگ و همت تمامی 
کسانی اســت  که پس از انقالب باور 
داشتند  می توان در ســایه همت و 
تالش از واردات نزدیک به ۴ میلیون 
تن فوالد جلوگیری کنیم و ظرفیت 
فوالد کشــور را از ۷۰۰ هزار تن در 
ســال ۱۳۵۷ به بیش از ۳۱ میلیون 
تن ظرفیت اســمی نصب شده و ۸ 

میلیون تن صادرات افزایش دهیم.
وی با تأکید بر اینکه مشــکالت 
اقتصادی و تحریم هــا با هدف تنگ 
کردن عرصه بــر صنعتگران و مردم 
از سوی دشــمن تدارک دیده شده 
است، تصریح کرد: مدیران و کارکنان 
فوالد مبارکه مصمم انــد تا نگذارند 
در روند تولید شــرکت کوچکترین 
خللی وارد شود. باید به خاطر داشته 
باشیم آنچه مهم است حفظ روحیه و 

اعتمادبه نفس است.
مهنــدس عظیمیــان از ایجاد 
کارگروه بزرگ بومی سازی صنعت 
فــوالد به عنوان یکــی از مهمترین 
اقدامات صورتگرفته یاد و اضافه کرد: 
باور ما این است که در سرتاسر ایران 
اسالمی جوانانی هستند که میتوان 
با اســتفاده از توان و ظرفیتهای آنها 
این تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.

مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه 
تصریح کرد: همــکاران واحدهای 

تولیــدی و بخــش فــروش فوالد 
مبارکه ایــن اطمینــان خاطر را به 
تولیدکننــدگان لولــه و پروفیــل 
خواهند داد تا نگذارنــد وقفه ای در 
روند تحویل محصول به مشــتریان 

ایجاد شود.
وی در ادامه از گشــایش اعتبار 
اســنادی )LC( ســه ماهه بــرای 
تولیدکننــدگان لولــه و پروفیل از 
سوی فوالد مبارکه خبر داد و گفت: 
باید اذعان کنیم که فوالد مبارکه نیز 
با کاهش تعداد  دفعــات حضور در 
تاالر   بورس کاال و کاهش نوســانات 
قیمت  موافق اســت و الزم است در 
این خصوص با مسئولین مربوطه، از 

جمله بورس کاال   رایزنی شود.
وی در بخش پایانی سخنان خود 
گفت: در جلسه پرسش و پاسخ این 
همایش و در تمام طول سال، مدیران 
و کارشناسان فوالد مبارکه آماده اند 
تــا از دیدگاه های تمامــی اعضای 
محترم ســندیکا در راستای بهبود 
وضعیت و همکاری هرچه بیشــتر 

بهره مند شوند.
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 فوالد مبارکه به صنعت لوله 
و پروفیل اختصاص دارد

بــه گــزارش خبرنــگار فوالد، 
در بخــش دیگری از ایــن همایش 
محمود اکبــری معــاون فروش و 
بازاریابی فوالد مبارکه حضور اعضای 
ســندیکای لوله و پروفیل در فوالد 
مبارکــه را فتح بابی بــرای افزایش 
تعامل، همکاری و هم افزایی هرچه 
بیشتر دانســت و گفت: بدون شک 
این همایــش کمــک خواهد کرد 
تا بــا گفتمــان رودررو بــه تحکیم 
بیش ازپیــش فضاهــای همدلــی 
بپردازیم و در نهایــت ضمن تأمین 
اشــتغال پایــدار در کشــور، نیاز 
حداکثــری مصر ف کننــدگان نیز 

تأمین شود.
وی ضمــن ارائــه گزارشــی از 
عملکرد و برنامه های آتی شــرکت، 
از فوالد مبارکه به عنوان بزرگترین 
دستاورد صنعتی کشور بعد از انقالب 
اســالمی یاد و تصریح کرد: میزان 

تولید فــوالد خام کشــور از حدود 
۷۰۰ هزار تن در سال ۱۳۵۶ به ۲۵ 
میلیون تن در ســال ۱۳۹۷ افزایش 
یافته اســت. به همین نسبت ازنظر 
رتبه بنــدی نیز رتبه ایــران در بازه 
زمانی مذکور از جایــگاه ۳۵ به ۱۰ 
صعود کرده و برای ســال ۱۴۰۴ نیز 
با ایجــاد ظرفیــت ۵۵ میلیون تن، 
دســتیابی به جایگاه هفتم و تبدیل 
شــدن به صادرکننده بزرگ را برای 

خود هدفگذاری کرده است.
وی در بخش دیگری از ســخنان 
خود با اشاره به میزان سرانه مصرف 
فوالد در کشور گفت: سرانه مصرف 
فوالد در کشــور ما با ۲۳۵ کیلوگرم 
به ازای هر نفر از متوسط جهانی که 
۲۱۰ کیلوگرم اســت باالتر است و 
باید به خاطر داشــته باشیم ارتقای 
این مقدار می تواند به رشــد فزاینده 

صنعت و توسعه کشور کمک کند.
اکبــری با اشــاره بــه اینکه در 
سالهای اخیر شــاهد رشد ظرفیت 
مازاد به ویــژه در بخــش تختال و 
در برخی مواقــع محصوالت نهایی 
بوده ایم گفت: در ســالهای ۹۶ و ۹۷ 
روند صادرات ایران با ۸ میلیون تن 

به اوج رسید.
بخش بعــدی ســخنان اکبری 
بــه زنجیــره تولیــد و مشــتریان 
و تأمین کننــدگان فــوالد مبارکه 
اختصــاص داشــت. وی در ایــن 
زمینه گفت: در صنایع باالدســتی 
فوالد مبارکه حــدود ۲ هزار و ۸۰۰ 
تأمین کننده مشغول ارائه خدمات 
و تأمیــن مواد اولیــه و مصرفی این 
شــرکت هســتند و در پایین دست 
نیز نزدیک به ۴ هزار کارخانه بزرگ 
و کوچک از محصوالت فوالد مبارکه 
به طور مســتقیم و غیرمســتقیم 
اســتفاده می کنند. این مهم گویای 
نقش فوالد مبارکه و صنایع تکمیلی 

در کشور است.
وی ادامــه داد: در حال حاضر در 
گروه فوالد مبارکه به طور مستقیم و 
غیرمستقیم ۳۵۰ هزار فرصت شغلی 
ایجاد شــده و فوالد مبارکه امروز به 
وســعت ایران در اقصی نقاط کشور 

گسترده شده است.
معاون فــروش و بازاریابی فوالد 
مبارکــه در ادامه گفــت: طی چهار 
ســال اخیر بیش از ۷ هــزار و ۳۰۰ 
میلیارد تومــان در زمینه توســعه 
گروه فوالد مبارکه ســرمایه گذاری 
شــده که نتیجه آن افزایش ظرفیت 
فوالد کشور، اشتغالزایی، جلوگیری 
از واردات و افزایــش توان صادراتی 

کشور بوده است.
وی کاهش مصــرف آب علیرغم 
افزایــش تولیــد را یکــی دیگر از 
دســتاوردهای این شــرکت طی 
سال های اخیر اعالم و با بیان اینکه 
امروز الگوی مصــرف آب در فوالد 
مبارکه به یک الگوی جهانی تبدیل 
شــده اظهار کرد: با انجام اقدامات 
اساسی در بازچرخانی آب در سیکل 
تولید و اجــرای پروژه های متعدد، 
در حال حاضر مصــرف آب در فوالد 
مبارکــه  از  ۱۶.۶ مترمکعــب بــر 
تن تولیــد در ســال ۱۳۷۰ به ۲.۷ 
مترمکعــب کاهش یافتــه؛ این در 
حالی اســت که میــزان تولید این 
شــرکت از ۲.۴ به ۶.۷ میلیون تن 

افزایش یافته است.
 وی با اشــاره بــه ظرفیت های 
صادراتی کشور در حوزه فوالد گفت: 
همزمان با افزایــش ظرفیت فوالد 
کشور و متأســفانه به دلیل کاهش 

مصرف در داخل طی چند سال اخیر، 
شاهد افزایش صادرات بودیم.

وی در خصــوص وضعیت تولید 
و عرضه محصوالت فــوالد مبارکه 
تصریح کرد: در حــال حاضر تولید 
فوالد خــام در گروه فــوالد مبارکه 
۹.۵ میلیــون تن اســت کــه بنا بر 
برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر 
اســت این گروه با حفظ ســهم ۵۰ 
درصدی خود در تولید فوالد کشور، 
در ســال ۱۴۰۴  با تحقــق افزایش 
ظرفیت ۱.۵ میلیون تنی در شرکت 
فوالد هرمزگان، به بار نشستن واحد 
یک میلیون تنی فوالد سفیددشت و 
همچنین با ایجاد واحدهای جدید 
در جنوب کشــور این ظرفیت را به 

۲۵میلیون تن افزایش دهد.
اکبــری در ادامه ســخنان خود 
به میزان فروش داخلی و صادراتی 
فوالد مبارکه اشاره و در این خصوص 
گفت: در دهماه ه ســال جــاری با 
فــروش۴ میلیــون و ۸۰۹ هزار تن 
محصول، ۸۶ درصد از فروش گروه 
فوالد مبارکه بــه بازارهای داخلی 
و ۷۵۵ هزار تــن یــا ۱۴ درصد به 
بازارهای صادراتی اختصاص یافته 
اســت. از کل محصول عرضه شده 
به بازارهای داخلــی در بازه زمانی 
مذکور ۶۹ درصــد محصوالت گرم، 
۱۸ درصــد محصوالت ســرد، ۱۰ 
درصد تختال و ۴ درصد محصوالت 
پوشش دار بوده است. آمارها نشان 
می دهد مقدار فــروش محصوالت 
فــوالد مبارکــه در داخل کشــور 
در بخش هــای مختلف نســبت به 
بازارهای جهانی از همخوانی خاصی 

برخوردار است.
وی در بخش دیگری از ســخنان 
خود خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
۲۵ درصد محصوالت فوالد مبارکه 
به صنعت لوله و پروفیل، ۱۵ درصد 
به صنایــع تکمیلــی، ۱۴ درصد به 
صادرات، ۱۱ درصد به سایر صنایع، 
۱۰ درصد بــه صنعت حمل ونقل، ۹ 
درصد به ســازه های فلزی، ۸ درصد 
به مراکــز خرده فروشــی، ۴ درصد 
به لوله های انتقال نفت و ســیاالت 
و در نهایــت به صنایع بســته بندی 
و لوازم خانگــی هرکــدام ۲درصد 

اختصاص یافته است.
وی گفت: مقایســه روند تحویل 
محصوالت فوالد مبارکه به صنعت 
لوله و پروفیل نشــان می دهد طی 
۱۰ ماه اخیر با رشــد ۱۰۸ درصدی 
نسبت به مدت مشــابه سال ۱۳۹۴، 
میزان تحویل محصول به این صنعت 
از ۶۸۸ هزار تن به ۱ میلیون و ۴۳۰ 
هزار تن افزایش یافته است و این امر 
نقش قابل مالحظــه ای در کاهش 

واردات داشته است.
برگزاری چنین همایش هایی 
نمادی از مشتری مداری است

این گزارش حاکی است در ادامه 
این همایش امیرحســین کاوه دبیر 
ســندیکای لوله و پروفیل نیز طی 
ســخنانی ضمن قدردانــی از فوالد 
مبارکه به دلیل برگزاری این همایش 
گفت: طی چهل ســالی کــه از عمر 
انقالب اســالمی می گذرد، ظرفیت 
اسمی فوالد کشور از ۷۰۰ هزار تن به 
حدود ۳۱ میلیون تن افزایش یافته و 
به طور همزمان ظرفیت اسمی لوله و 

پروفیل از حدود ۷۰۰ تن به بیش از 
۱۸ میلیون تن رسیده است.

وی ضمن ابــراز خرســندی از 
اینکه فوالد مبارکــه تولید نیمی از 
فوالد کشور را عهده دار است اظهار 
امیدواری کرد گــروه فوالد مبارکه 
بتواند تا ســال ۱۴۰۴ این سهم ۵۰ 

درصدی را همچنان حفظ کند.
وی از افزایــش ظرفیتهــای 
ایجادشــده در صنعت فوالد کشور 
به عنوان یکــی از دو بــال موردنیاز 
برای توســعه هدفمند یاد و اضافه 
کرد: بال دوم احســاس خشنودی 
و  مشــتری  یت منــدی  رضا و 
مصرف کننــده اســت کــه بایــد 

بیش ازپیش مورد توجه قرار گیرد.
وی از توجه بیشــتر بــه زنجیره 
ارزش صنایــع تکمیلــی به عنوان 
یکی دیگــر از راهکارهــای ایجاد 
ایــن رضایتمندی نام بــرد و اضافه 
کرد: بایــد با همــکاری هــم و در 
چنیــن همایش هایی کــه نمادی 
از مشــتری مداری اســت به دنبال 
یافتن راهکارهای مناسبی برای این 

مباحث باشیم.
این همایش فرصت خوبی برای 
تحکیم روابط فوالد مبارکه و 

سندیکاست
به گزارش خبرنگار فوالد، در ادامه 
این همایش، امــراهلل زمانی رئیس 
هیات مدیره سندیکای لوله و پروفیل 
هم طی سخنانی گفت: شرکت فوالد 
مبارکه بزرگترین تولیدکننده فوالد 
کشــور و مایه افتخار همه ایرانیان 
اســت و این همایش فرصت بسیار 
خوبی اســت تا ضمن حضور پرشور 
شرکت کنندگان در همایش، شاهد 
تحکیم روابط فوالد مبارکه و سندیکا 

باشیم.
وی ضمــن اشــاره بــه برخی 
انتظارات و مشــکالت صنعت لوله و 
پروفیل و با بیان اینکه در صنعت لوله 
و پروفیل نیز ۲۰۰ هــزار نفر به طور 
مســتقیم و غیرمســتقیم مشغول 
فعالیت اند، گفــت: همگرایی هرچه 
بیشــتر بین فوالد مبارکه و صنعت 
لوله و پروفیل می تواند نتایج بهتری 

به بار آورد.
گفتنی اســت در بخــش پایانی 
ایــن همایش، جلســه پرســش و 
پاسخ برگزار شد و معاونان فروش و 
بازاریابی و بهره برداری فوالد مبارکه 
به سؤاالت شــرکت کنندگان پاسخ 

دادند.

برگزاری همایش مشتریان تولیدکننده لوله و پروفیل در فوالد مبارکه 

خبر

شرکت فوالد مبارکه در ســومین دوره 
جایزه مســئولیت اجتماعی مدیریت برای 
دومین بار، جایزه و تندیس مســئولیت های 

اجتماعی را به خود اختصاص داد.
در این مراســم که همزمان با کنفرانس 
ملی فرهنگ ســازمانی با رویکرد حمایت از 
تولید ملی در بســتر اقتصاد مقاومتی برگزار 
شد،  منوچهر نیکفر معاون تکنولوژی فوالد 

مبارکه به نمایندگی از  شرکت فوالد مبارکه 
این تندیس را دریافت کرد.

آیــت اهلل دکتر ســید مصطفــی محقق 
داماد، رئیس هیات امنای دانشــگاه خاتم، 
در این مراسم با اشــاره به مفهوم فرهنگ و 
مسئولیت های اجتماعی گفت: ابونصر فراهی، 
شاعر و ادیب، در کتاب خود کلمه »ادب« در 
عربی را به واژه »فرهنگ« در فارسی ترجمه 

کرده اســت. او معتقد اســت فرهنگ یعنی 
آداب، در مقابل تمدن که تجسم آداب است.

وی ادامه داد: فرهنگ مســئولیت های 
اجتماعی یعنی آنچه باعث می شود احساس 
مسئولیت برای مدیران کشور ما یک فرهنگ 
شود.  طبق نظر کانت، اخالق اجتماعی بدان 
معناســت که فکر کنید  اگر بقیه هم کاری 
را که شــما قصد انجام آن را دارید، به همین 

صورت انجــام دهند، چه می شــود؟ وی در 
تعریف مسئولیت افزود: مسئول کسی است 
که آماده است به سؤاالت پاسخ دهد. مسئول 
یعنی کسی که آماده است خوانده باشد و یک 
ملت در مقابل او خواهان باشد. مسئول کسی 
است که آماده باشد پس از قبول مسئولیت، 
تمام ملت از او بازخواست کنند. ما باید کاری 
کنیم تا این امر در این کشور تبدیل به قاعده 

شود که هرکس سمتی قبول می کند، آماده 
باشد به سؤاالت ملت ایران پاسخ بدهد.

گفتنی است این جایزه از سال ۱۳۹۵ به 
همت انجمن مدیریت ایران راه اندازی شده 
و شرکت فوالد مبارکه در سال های ۹۵ و ۹۷ 
در آن شرکت کرده و در سال ۹۵ موفق به اخذ 
گواهینامه و در سال ۹۷ موفق به اخذ تندیس 

برنزین این جایزه شده است.

جایزه مسئولیت های اجتماعی به فوالد مبارکه اختصاص یافت 

مدیر عامل شرکت فوالد 
مبارکه گفت: همکاران 

واحدهای تولیدی و بخش 
فروش فوالد مبارکه 
این اطمینان خاطر را 

به تولیدکنندگان لوله 
و پروفیل خواهند داد 
تا نگذارند وقفه ای در 

روند تحویل محصول به 
مشتریان ایجاد شود. باید 

اذعان کنیم که فوالد مبارکه 
نیز با کاهش تعداد  دفعات 
حضور در تاالر   بورس کاال 
و کاهش نوسانات قیمت  

موافق است

در صنایع باالدستی فوالد 
مبارکه حدود 2 هزار و 800 
تأمین کننده مشغول ارائه 

خدمات و تأمین مواد اولیه و 
مصرفی این شرکت هستند 
و در پایین دست نیز نزدیک 

به 4 هزار کارخانه بزرگ و 
کوچک از محصوالت فوالد 

مبارکه به طور مستقیم 
و غیرمستقیم استفاده 

می کنند. این مهم گویای 
نقش فوالد مبارکه و صنایع 

تکمیلی در کشور است
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