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اخبار فوالد

مهندس عظیمیان:

رویکرد جدید فوالد مبارکه بومیسازی فرآیندهاست

یازدهمین نمایشگاه بینالمللی
متالــورژی ،فــوالد ،ریختهگری،
ماشینآالت و صنایـــــع وابسته با
حضور مدیرعامل فـــوالد مبارکه،
مدیرکل دفتــر صنایــع معدنی و
مشاور معاونت امور معادن و صنایع
معدنی ،مدیرکل ســازمان صنعت،
معدن و تجارت اســتان اصفهان و
بیش از  120شرکت فعال در حوزه
فوالد ،متالورژی و صنایع وابسته از
 10تا  13شهریورماه در محل دائمی
برگزاری نمایشــگاههای اصفهان
برگزار شد.
در آیین افتتاحیه این نمایشگاه
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه طی
سخنانی گفت :رویکرد جدید فوالد
مبارکه بومیسازی فرایندهاست و
در نظر داریم از تمامی کســانی که
در این زمینه توانایــی دارند کمک
بگیریــم تــا از ابتدا تــا انتهای این
صنعت را بومیسازی کنیم.
مهندس عظیمیان بــا تأکید بر
اینکه از آغــاز بهرهبرداری تاکنون
تولیــد در این شــرکت از مرز 110
میلیون تن فوالد خــام عبور کرده
و از یک تولیدکننــده صرف خارج
شده اســت ،اظهار امیدواری کرد
که در آینده صاحــب دانش فنی در
عرصه فوالد (تکنولــوژ) در جهان
معرفی شویم.
وی ادامــه داد :در ســال 1357
رتبه کشور در رنکینگ جهانی فوالد
جهان چهلم بود و اکنــون به رتبه
دهم ارتقا یافته است.
مدیرعامل فوالد مبارکه با تأکید
بر اینکه تأمین بازار داخل با افزایش
حداکثری تولید و تنوع محصوالت
و دســتیابی به دانش فنی ساخت
کارخانه فوالد در رأس اهداف فوالد
مبارکه اســت ،گفــت :رویکرد این
شرکت این است که از بومیسازی
قطعات و تجهیزات به بومیســازی
فرایندها برسد .این در حالی است که
در حال حاضر بومیســازی بخشی
از فرایندهــا در این شــرکت آغاز
شده است.
مهندس عظیمیان با اشــاره به
تواناییهای کشــور در تأمین نیاز
بــازار داخل تصریح کرد :در ســال
 1392میزان  4میلیــون تن فوالد
وارد شده است که در حال حاضر این
میزان به  800هزار تن کاهش یافته

است و در تالشــیم تا این رقم را به
صفر برسانیم.
وی اظهــار امیــدواری کــرد
با حمایــت و همکاری مســئوالن
ذیربط فوالدسازان کشور بتوانند
بهتر از قبل در تأمیــن نیاز صنایع
پاییندست و بازار داخلی به کار خود
ادامه دهند.
مشکل مواد اولیۀ
تولیدکنندگان فوالد
حل خواهد شد
مدیــرکل دفتر صنایــع معدنی
و مشــاور معاونــت امــور معادن
و صنایــع معدنــی وزارت صنعت،
معدن و تجــارت نیز گفــت :طبق
تقســیمبندیهایی که انجام دادیم
مشــکل مواد اولیه تولیدکنندگان
فوالد حل خواهد شد.
امیــری بــا تأکیــد بــر اینکه
بههیچعنــوان صــادرات را ممنوع
نکردهایم و بــه دنبــال ارزآوری و
صادرات هستیم ،اظهار کرد :سعی
کردهایم در زمینه صادرات ،امور را
ساماندهی کنیم.
وی اضافــه کــرد :وزارت صمت
بــه دنبــال رفع نیــاز مــاده اولیه
فوالدسازان است و در این خصوص
صــادرات را بــه عهــده نماینــده
رســمی یا تولیدکنندگان گذاشته
اســت .صادرات ســنگآهن برای
تولیدکنندگان دولتی ممنوع شده
تا نیــاز واحدهای تولیــدی داخل
تأمین شــود و دیگــر در این زمینه
مشکلی ایجاد نشود.
امیــری افــزود :وزارت صمت
صـادرات را ساماندهی کرده است.
بهتمامی گمرکات کشور اعالم شده
اســت و فقط تولیدکننــدگان و یا
نمایندگان رسمی آنها میتوانند
صادرات انجــام دهنــد؛ البته باید
شــرط تأمین نیاز داخــل را انجام
دهند.
امیری افــزود :در وزارت صمت
مشکل الکترود گرافیتی واحدهای
تولیــد را تا یک ســال آینــده رفع
کردهایم و بر اساس قرارداد جدیدی
که بسته شــده ،قیمت واردات این
ماده کاهش یافته است.
مدیــرکل دفتر صنایــع معدنی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت:
وزارت صمت مجــوز جدیدی برای
واحد تولید فوالد صــادر نمیکند.

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت تأکید کرد:
در سند چشــمانداز  ۱۴۰۴باید ۵۵
میلیون تن فوالد تولید کنیم که به
 ۱۵۵میلیون تن سنگآهن نیاز دارد
و اگر صادرات را سازماندهی نکنیم،
 ۱۰ســال بعد از این چشــمانداز ،با
مشکل تأمین ماده اولیۀ سنگآهن
مواجه میشویم.
صنعت فوالد  ۳۶درصد
اشتغال استان را دربردارد
مدیرکل سازمان صنعت ،معدن
و تجارت اســتان اصفهان با اشاره
به اینکه صنعت فــوالد  ۳۶درصد
اشتغال اســتان را دربردارد اظهار
کرد ۲۲ :درصد سرمایهگذاری و ۵۰
درصد محصوالت فوالدی در استان
اصفهان تولید میشود.
ایــرج موفق افزود :جــا دارد که
توجه ویژه به بخش صنعت داشــته
باشیم.
وی در ادامــه بــا اعــام اینکه
اصفهان رتبه اول کشور را در زمینۀ
تولید فوالد دارد بیــان کرد :باید از
تولیدکنندگان فوالد حمایت کنیم،
بهگونهای که مسیرشان برای توسعه
هموارتر شود.
موفق افزود :اکنون صنعت فوالد
هم بهلحاظ تولید و هم صادرات رتبه
اول را به خود اختصاص داده است.
استان اصفهان با داشتن بیش از ۱۰
هزار واحد صنعتــی و بیش از هزار و
 ۱۰۰واحد در صنایع فوالد و صنایع
وابســته ،برترین اســتان کشور به
شمار میرود.
وی با بیان اینکه  ۵۰درصد فوالد
کشــور و محصوالت فوالدی کشور
در اســتان اصفهان تولید میشود،
تصریح کرد :مســئوالن باید مسیر
تولیدکنندگان را تسهیل کنند.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و
تجارت اســتان اصفهان اظهار کرد:
دنبال ممنوع شــدن صادرات ماده
اولیه خام نیستیم ،اما باید به تأمین
ماده اولیه واحدهای شاخص کشور
بهخصوص اســتان اصفهان توجه
شــود و این امر در دســتور کار قرار
گیرد .ضمن اینکه نباید تا زمانی که
با این موضوع روبهروییم ،مجوز برای
احداث واحدهای جدید صادر شود.
موفــق گفــت :درحالیکــه
واحدهــای موجــود بــا کمتــر

رویکرد جدید فوالد مبارکه
بومیسازیفرایندهاست
و در نظر داریم از تمامی
کسانی که در این زمینه
تواناییدارندکمکبگیریم
تا از ابتدا تا انتهای این
صنعترابومیسازیکنیم
از ظرفیــت موجــود خــود کار
میکننــد ،نبایــد به فکــر احداث
واحدهای جدید باشیم.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه
تولیدکنندگان داخلی باید بتوانند
با رقبای خارجی رقابت کنند اضافه
کرد :واحدهای تولیدی موجود عالوه
بر کار با تمام ظرفیت ،باید توســعه
یابند .رئیس سازمان صنعت ،معدن
و تجارت استان اصفهان تأکید کرد:
برای تحقق این مهم در ابتدا نیازمند
تأمین مــواد اولیه هســتیم .نباید
علیرغم وجود مواد معدنی موردنیاز
در کشــور ،برای تأمین مواد اولیه با
مشکل مواجه شویم.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و
تجارت اســتان اصفهان توجه ویژه
به صادرات را عامل توسعۀ واحدهای
بزرگ دانست و افزود :باید به دنبال
اعمال تعرفههــای بازدارنده برای
واردات محصوالت فوالدی باشــیم
تا بازار فوالد متعادل شود.
تخریبوتضعیففوالدمبارکه
بهضررصنعتومنافعملیاست
حمیدرضــا فوالدگــر ،رئیس
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی
مجلس و نماینده مردم اصفهان در
مجلس شورای اسالمی ،در حاشیه
نمایشــگاه بینالمللی متالورژی،
فوالد ،ریختهگری ،ماشــینآالت و
صنایع وابسته اصفهان گفت :فوالد
مبارکه یکی از ارکان اصلی صنعت
فوالد کشور و این نمایشگاه است.
وی افزود :در شرکت فوالد مبارکه
زنجیرهای از صنایع باال و پاییندست
معدن و صنایع معدنی وجود دارد؛
بنابرایــن حضور مجموعــه فوالد
مبارکــه در چنین نمایشــگاهی و
به اشــتراک گذاشــتن تجارب آن
میتواند برای صنعت فوالد کشــور
مفید واقع شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس

شورای اســامی اصفهان را قطب
فوالد کشور دانست و با بیان اینکه
در حال حاضر دوســوم فوالد کشور
در اصفهان و در شــرکتهای فوالد
مبارکه و ذوبآهن تولید میشود،
تصریح کرد :با توجه به اینکه فوالد
مبارکه بزرگترین شرکت صنعتی
کشور اســت و اهمیت زیادی برای
استان و کشــور دارد ،در سالهای
اخیر که نوسانات ارزی و مشکالت
صادرات و واردات و تأمین و بازگشت
ارز مطرح شــد ،از ســوی مجلس
شــورای اســامی هم تالشهای
زیادی بــرای حمایــت از صنعت و
بهویژه فوالد مبارکه به عمل آمد.
وی اظهار امیــدواری کرد فوالد
مبارکه همچنان در مســیر رشــد
کمی و کیفی محصــوالت ،ارتقای
بهــرهوری و همچنین در مســیر
تکمیل زنجیرۀ فوالد با همان شتاب
مناسب حرکت کند.
فوالدگــر در بخــش دیگری از
سخنان خود با اشاره به دستاوردهای
فوالد مبارکــه در حوزۀ اســتفاده
بهینه از منابع آبی گفت :این شرکت
خوشــبختانه در این حــوزه هم با
ســرمایهگذاریهای مناســب ،به
موفقیتهای زیادی دســت یافته و
توانسته با بازچرخانی آب در سیکل
تولیــد و کاهش حداکثــری آن به
الگوی جهانی مبدل شــود .ضمن
اینکــه این شــرکت در راســتای
مســئولیتهای اجتماعی خود در
طرح تأمیــن آب ،ازجمله احداث
تونل ســوم کوهرنگ نیز مشارکت
قابلمالحظهای دارد.
وی در ادامــه تصریح کرد :فوالد
مبارکه بزرگترین شرکت صنعتی
کشور است و بالطبع اگر این مجموعه
تضعیــف و تخریب شــود ،به ضرر
صنعت و منافع ملی است .اگر چرخه
تولید در این شــرکت متوقف شود،
بسیاری از صنایع و مشاغل با مشکل
مواجه خواهند شــد .ازاینرو باید
حمایتهــای الزم از این صنعت به
عمل آید.
فوالدگــر در خاتمــه اظهــار
امیدواری کرد ،مدیریت و کارکنان
این مجموعه بزرگ صنعتی بتوانند
با تالش فزایندۀ خود جایگاه فوالد
کشور را ارتقا دهند.
نمایشگاه یازدهم،
فرصتی برای بهبود
مدیــر روابط عمومی شــرکت
فوالد مبارکه نمایشگاه بینالمللی
متالــورژی ،فــوالد ،ریختهگری،
ماشــینآالت و صنایع وابســته را
فرصتی برای مذاکره ،بهبود و تقویت
همافزایــی بین صنایــع این حوزه
دانست.
ایــرج ترابــی در چهارمیــن
روز از نمایشــگاه بینالمللــی
متالــورژی ،فــوالد ،ریختهگری،
ماشــینآالت و صنایع وابســته در
اصفهان در پاســخ به این پرســش
که آیا یازدهمین نمایشــگاه فوالد
توانسته مراحل رشــد و بلوغ خود
را نسبتبه ســالهای گذشته طی
کنــد ،گفــت :نمایشــگاه یازدهم
نسبتبه سالهای قبل با استقبال
بســیار خوب شــرکتکنندگان و
بازدیدکننــدگان مواجــه بــود؛
همچنان که نظرسنجیهای بهعمل

نمایشگاهیازدهم
نسبتبهسالهایقبل
بااستقبالبسیارخوب
شرکتکنندگانو
بازدیدکنندگان مواجه بود؛
همچنانکهنظرسنجیهای
بهعملآمده همکاران ما در
غرفه گروه فوالد مبارکه
گویای این پیام است

آمده همکاران ما در غرفه گروه فوالد
مبارکه گویای این پیام است.
وی با تأکید بر اهمیت برگزاری
هرچــه قدرتمندتــر و هدفمندتر
نمایشگاه در سالهای آتی تصریح
کرد :در نظر داریم شــرایطی فراهم
کنیم کــه نمایشــگاه دوازدهم با
کیفیت و بازدهی بیشــتری برگزار
شــود .بدین منظــور از هماکنون
برنامهریزی دقیــق در این زمینه و
تبیین اهداف شرکت فوالد مبارکه از
حضور در نمایشگاه را در دستور کار
و مورد مطالعه و بررسی قرار دادهایم
تا متناســب با فضای نمایشگاهی با
مخاطبان ،ذینفعان و شرکتهای
ســازنده و دانشبنیانی که بهنوعی
میتوانند به ارتقــای صنعت فوالد
کشور کمک کنند ،ارتباط مؤثرتری
برقرار کنیــم و در نهایت خروجی
این اقدامات به تحقق اهداف کالن
سازمان و صنعت فوالد کشور کمک
کند.
همکاری با مراکز تحقیقاتی
راهکار غلبه بر تحریمهاست
محمدعلی توحیدی مدیر واحد
متالورژی و روشهای تولید شرکت
فوالد مبارکه نیز گفت :تعامل نزدیک
با مشــتریان ،دانشــگاهها و مراکز
تحقیقاتی و شرکتهای دانشبنیان
نقش مؤثری در عبــور از تنگناها و
راهگشــای برونرفت از تحریمها
ایفا میکند.
وی نمایشــگاه بینالمللــی
متالــورژی ،فــوالد ،ریختهگری،
ماشــینآالت و صنایــع وابســته
اصفهــان را نمایشــگاهی فعال در
این عرصــه توصیف کــرد و گفت:
قطعا برگزاری همایش ،ســمینار و
کارگاههای تخصصی در همافزایی
و توسعه مؤثر است .گسترش فضای
تعامل شــرکتهای دانشبنیان با
تولیدکننــدگان ،مصرفکنندگان
و ســایر ذینفعان به توسعه پایدار
منجر میشود.
وی با اشــاره به نقش واحدهای
متالــورژی و روشهــای تولید در
کارخانههای تولید فوالد گفت :در
این مجموعهها طراحی مشخصات
و پارامترهــای تولیــد محصوالت
جدید شــکل میگیرد .متخصصان
و کارشناســان این حوزه میتوانند
با همکاری شرکتهای دانشبنیان
و مراکز علمی و تحقیقاتی در تولید
محصــوالت جدیدی کــه در حال
حاضر از خارج از کشور وارد میشود،
ایفای نقش کننــد .بهعنوان مثال
در حال حاضــر مطالعۀ طرح تولید
حداقل  15محصول جدید در فوالد
مبارکــه در دســتور کار و در حال
بررسی است که میتواند در ارتقای
صنعت فوالد کشــور و خودکفایی
مؤثر واقع شود.

اختصاص تندیس چهاردهمین
جشنواره انتشارات روابط
عمومی به شرکت فوالد مبارکه

در چهاردهمین جشــنواره انتشــارات روابط
عمومیها ،تندیسزرینانجمنمتخصصانروابط
عمومی و دیپلم زرین افتخار به موجب رای هیات
داوران این جشــنواره به جهت کسب رتبه اول در
بخشهای کتاب ،سرمقاله ،مقاله ،مصاحبه و خبر
و کسب رتبه ســوم در بخش بروشور در بین روابط
عمومیها به روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه
اهداشد.

شماره  ۱۱۴۱خبرنامه فوالد
منتشر شد

شــماره ۱۱۴۱
خبرنامه فوالد با تیراژ
 14هزار نســخه در
 16شهریور ماه سال
جاری منتشــر شد.
برای دریافت فایل آن
به سایت اصلی شرکت
فوالد مبارکه اصفهان
مراجعه کنید.

اعطای لوح غرفه برتر
به فوالد مبارکه

لوحغرفهبرتردرزمینهتخصصیبهغرفهشرکت
فــوالد مبارکه اصفهان در نوزدهمین نمایشــگاه
بینالمللی خودرو ،قطعات و صنایع وابسته مشهد
اعطاشد.

اختصاص تندیس چهاردهمین
جشنواره انتشارات روابط عمومی
به شرکت فوالد هرمزگان

فوالد هرمزگان در
چهاردهمینجشنواره
ملی انتشــارات روابط
عمومی ایران موفق به
کســب تندیس زرین
و لوح جشــنواره شد.
چهاردهمینجشنواره
ملی انتشــارات روابط
عمومی ایران که با حضور دبیر شورای عالی انقالب
فرهنگیوجمعکثیریازمتخصصین،صاحبنظران
و مدیران این حوزه در سالن همایش های سازمان
مدیریت صنعتی برگزار شد ،روابط عمومی شرکت
فوالدهرمزگاندردورشتهگزارشوهدیهانتشاراتی
موفق به کسب رتبه نخست و در دو رشته ویژه نامه و
مصاحبهحائزرتبهسومکشوریاینجشنوارهشد.

بازدید رئیس کمیسیون ویژه
حمایت از تولید ملی از غرفه
فوالد هرمزگان

فوالدگرنمایندهمردماصفهاندرمجلسشورای
اسالمیدریازدهمیننمایشگاهبینالمللیمتالوژی
و صنایع وابسته از غرفه فوالد هرمزگان بازدید کرد
.دراينبازديدگزارشیازعملکردوفعاليتهایشرکت
فوالدهرمزگانتوسطمدیرروابطعمومیارائهشد.
شایان ذکر اســت در این بازدید رئیس کمیسیون
ویژهحمایتازتولیدملیونظارتبراصل ۴۴قانون
اساسی،ضمن قدردانیاز مجموعه فوالدهرمزگان
که در جبهه اقتصادی تالش میکنند تا کشور را از
وارداتبینیازسازندگفت:امروزنقشصنایعمادردر
راستایخودکفاییوکمکبهتولیدملیحائزاهمیت
است  .در اختتامیه یازدهمین نمایشگاه متالوژی
و صنایع وابسته اصفهان ،توســط دکتر فوالدگر
تندیسنمایشگاه بهغرفهفوالدهرمزگاناهداشد.

