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نشســت خبــری مهنــدس عظیمیان، 
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه، با حضــور 56 
رسانه اســتانی و کشــوری در محل برگزاری 
همایش های کمیتۀ مدیریت شــرکت فوالد 

مبارکه برگزار شد.
در بخش نخســت این نشست، مدیرعامل 
فــوالد مبارکه ضمــن قدردانــی از زحمات 
خبرنگاران و رســانه های اســتانی و کشوری 

توضیحات مبسوطی ارائه کرد.
مهنــدس عظیمیان گفت: فــوالد مبارکه 
بزرگ تریــن تولیدکنندۀ ورق هــای فوالدی 
تخت در خاورمیانه و شــمال آفریقا با ســهم 
بیش از 50 درصدی در بین شرکت های بزرگ 
فوالدسازی کشــور و ســهم 22 درصدی در 
MENA )خاورمیانه و شــمال افریقا( است. 
گروه فوالد مبارکه با بیــش از 11 میلیون تن 
آهن اسفنجی در سال بزرگ ترین تولیدکنندۀ 
آهن اسفنجی در جهان است. ارزش فعلی گروه 
فوالد مبارکه معادل 840،000 میلیارد ریال 
اســت. این شــرکت در تولید ناخالص داخلی 
)GDP( سهم یک درصدی و در تولید ناخالص 
داخلی بخش صنعت سهم پنج درصدی دارد. در 
زنجیرۀ تأمین گسترده فوالد مبارکه نیز 2800 
تأمین کنندۀ خدمات و کاال با حدود 80 درصد 

ساخت داخل حضور دارند.
شبکۀ گسترده مشــتریان شرکت شامل 
1000 کارخانه و کارگاه به طور مستقیم و 3000 

کارخانه و کارگاه به طور غیرمستقیم است.
مدیرعامل فوالد مبارکه با بیان این که این 
شرکت تنها دارندۀ چرخۀ کامل تولید فوالد در 
کشور است گفت: معادن سنگ آهن، فراوری 
سنگ آهن، گندله سازی با ظرفیت 12.5میلیون 
تن، احیا مســتقیم با ظرفیت 12 میلیون تن، 
فوالدســازی و ریخته گری مــداوم با ظرفیت 
10.3 میلیــون تن، خط نورد گــرم با ظرفیت 
6.5 میلیون تن و خطوط نورد سرد با ظرفیت 
2 میلیون تن، واحد گالوانیزه به ظرفیت 200 
هزار تن و خطوط تولید رنگی و قلع اندود هریک 
به ظرفیت 100 هزار تن از مهم ترین حلقه های 

این زنجیره هستند.
وی از مجتمـع فـــوالد هرمزگـان جنوب، 
صنـایع معـدنی فـوالد سنـگان، شرکت های 
ورق خودرو و سفیددشت چهارمحال بختیاری، 
فـــوالد امیرکبیر کـــاشان، شرکت تأمین و 
توسعۀ زیرساخت های شرق ایران، شرکت فنی 
مهندسی فوالد مبارکـــه، شرکت بین المللی 
اتوماسیون و سیستم ها ایریســـا، شرکـــت 
فلـز تـدارک، تـارا استیـــل، شرکت تـامکو، 
باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکۀ سپاهان، 
هلدینگ فوالد متیل، هلدینگ سرمایه گذاری 
توکافوالدو هلدینگ ســرمایه گذاری توسعۀ 
معادن و فلزات به عنوان شرکت های گروه فوالد 

مبارکه نام برد.
وی در ادامه با اشاره به عملکرد فوالد مبارکه 
و مجتمع فوالد ســبا در 10 ماه نخســت سال 
98 گفت: علی رغم همۀ مشــکالت موجود و 
همکاری با ســازمان های بــرق و گاز در فصل 
سرد ســال و همچنین با توجه به کمبودهایی 
که در حوزۀ سنگ آهن داشته ایم، خوشبختانه 
با تالش جمعی کارکنان نتایج ارزشمندی به 
دست آمده است که برخی از آن ها در حوزه های 
مختلف عبارت اند از: در تولیــد گندله و آهن 
اسفنجی به  ترتیب 89 درصد و 95 درصد برنامۀ 
شرکت تحقق یافته اســت. در تولید تختال با 
رشد یک  درصدی نسبت  به مدت مشابه سال 
قبل 112 درصد برنامه، و در تولید کالف گرم با 
رشد 3 درصدی 101 درصد برنامه تحقق یافته 
اســت. همچنین در تولید کالف سرد سخت با 
3 درصد رشد نســبت به مدت مشابه سال قبل 
100 درصد برنامه، در تولید محصول قلع اندود 
با 9 درصد رشــد 105 درصد برنامه، در تولید 
محصول گالوانیزه و رنگی بــه  ترتیب 98 و 96 
درصد برنامه، و در نهایت در حمل محصول به 

مقصد مشتریان با رشد 17 درصدی نسبت به 
مدت مشابه سال قبل 109 درصد برنامۀ ساالنۀ 

شرکت در این حوزه تحقق یافته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به آثار اشتغال زایی گروه فوالد مبارکه تصریح 
کرد: جمع کل اشتغال مستقیم و غیرمستقیم 
در گروه فوالد مبارکه 350 هزار فرصت شغلی 

است.
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه با اشــاره به 
نقشۀ راه توســعۀ ظرفیت گروه فوالد مبارکه 
گفت: فوالد مبارکه در سال 1372 کار خود را 
با تولید 2.4 میلیون تن آغاز کرد و در ادامۀ این 
راه موفقیت آمیز، بــا ایجاد واحدهای جدید در 
جنوب کشور، حفظ سهم 50 درصدی خود در 
تولید فوالد کشور و دست یابی به 25 میلیون تن 

فوالد را هدف گذاری کرده است.
مهندس عظیمیان با اشاره به حجم فروش 
داخلی و صادراتی فوالد مبارکـه در سال های 
اخیر گفت: از ابتدا تاکنون حدود 105 میلیون 
تن محصوالت فوالد مبارکه در بازارهای داخلی 
و صادراتی به فروش رسیده است. این درحالی 
اســت که از ابتدا تاکنون حدود 20 میلیون تن 
محصوالت فوالدی تخــت به مقاصد موردنظر 
صادر شده و بیش از 8 میلیارد دالر برای کشور 

ارزآوری داشته است.
وی با اشــاره به بازار مصــرف محصوالت 
فوالد مبارکه در سال 1398 افزود: 33 درصد 
محصوالت فــوالد مبارکه به صنعــت لوله و 
پروفیل، 9 درصد به خرده فروشــی، 5 درصد 
به صنعت حمل ونقل، 7 درصد به شرکت های 
تجــاری، 4 درصد به صنایــع لوله های اتصال 
ســیاالت، 3 درصد به صنایع لوازم خانگی و 2 و 
10 درصد به صنایع بسته بندی و سایر صنایع 

اختصاص یافته است.
وی با اشــاره به میزان برداشــت آب فوالد 
مبارکه از رودخانۀ زاینده رود گفت: فوالد مبارکه 
از ابتدای بهره بــرداری، مصرف بهینۀ آب را در 
تمامی خطوط تولید خود در دســتور کار قرار 
داده است، تاجایی  که توانسته مصرف ویژۀ آب 
را از 4.2 مترمکعب بر تن تولید سال 1391 به 

2.7 در سال جاری کاهش دهد.
در نتیجۀ این تالش ها و ســرمایه گذاری ها 
در سال 2018 فوالد مبارکه به عنوان قهرمان 
کاهش مصرف آب در بین فوالدســازان جهان 

معرفی شد.
مدیر عامــل گروه فوالد مبارکــه در ادامه، 
اهم فعالیت های معاونت بهره برداری شرکت 
در 10 ماه نخست ســال 1398 را به این شرح 
برشمرد: تولید انبوه تختال APS X60 )گرید 
جدید ورق گرم مخصوص گازترش(؛ طراحی 
و تولید 6 محصول جدید )تختــال گازترش، 
کالف گرم 18HMN5 )کالچ خودرو(، کالف 
ســرد )کورتن( مخصوص کانتینرهای حمل 
دریایی، فول هارد تســمه های بســته بندی، 
کالف اسیدشــویی SPFH590 )رینــگ 
خودرو(، کالف گرم) لولــه آب(؛ تولید دو تیپ 
ورق مخصــوص بدنــۀ لوازم خانگی بــا تأیید 
مصرف کننده؛ رشد 25 درصدی تولید ورق با 

ضخامت 2 میلی متر در فوالد سبا.
اهم فعالیت های معاونت فروش و بازاریابی 
فوالد مبارکه در 10 ماه نخست اول سال 1398 
بخش دیگــری از ســخنان مدیرعامل فوالد 

مبارکه در این نشست خبری بود.
وی در این خصوص افزود: تحویل 6454هزار 
تن محصوالت فوالدی از ابتدای ســال با رشد 
15 درصدی نســبت به مدت مشابه سال قبل، 
تحویل 1.2 میلیون تــن محصوالت فوالدی 
در بازارهــای صادراتی از اول ســال با رشــد 
59درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، و 
ثبت 1500 هزار تن سفارش محصوالت ویژه و 
با ارزش افزودۀ باالتر در انواع محصوالت تولیدی 
شرکت )52 درصد رشد نسبت به سال قبل( از 

عمده ترین فعالیت ها در این حوزه بوده است.

مهندس عظیمیان از راه اندازی پروژه های 
بازیافت حــرارت از نیــروگاه گازی با افزودن 
ریــکاوری بویلــر )HRSG(، احــداث دو 
دستگاه غبارگیر واحد احیا مستقیم در ناحیۀ 
 kv400 و kv 63 آهن سازی، احداث پست های
سایت شــهید خرازی، افزایش مسیر ریلی در 
سالن های D2 و D3 خطوط نهایی نورد سرد 
و مسیر ریلی نقطۀ بارگیری سالن E نورد گرم 
به عنوان عمده ترین اقدامــات معاونت اجرای 

پروژه های فوالد مبارکه نام برد.
وی اهم فعالیت های معاونــت تکنولوژی 
فوالد مبارکه در 10 ماه نخســت سال 1398 
فوالد مبارکه را این گونه برشمرد: بومی سازی 
حدود 80 درصد قطعات و تجهیزات موردنیاز 
خطوط تولید؛ بومی سازی 997 قطعه و تجهیز 
ات اســتراتژیک )جلوگیــری از خروج حدود 
10میلیون یورو(؛ ساخت دستگاه پیچش گرم با 
نرخ کرنش باال جهت طراحی محصوالت جدید؛ 
تأسیس مرکز نوآوری گروه فوالد مبارکه مبتنی 
بر تحول دیجیتال؛ اتمام 31 پروژۀ تحقیقاتی 
با اعتباری معادل 57 میلیارد ریال؛ مشارکت 
42درصدی در نظام پیشنهادات )عملکرد مدت 
مشابه سال قبل 38 درصد( و راه اندازی سیستم 

تولید تختال برای محیط گازترش.

مهندس عظیمیان در ادامه اهم فعالیت های 
معاونت خرید فوالد مبارکه در 10 ماه نخست 
ســال 1398 را به این شرح برشــمرد: تأمین 
کاالهای اساســی و اولیه فوالد مبارکه شامل 
سنگ آهن، گندله، آهن اســفنجی، الکترود، 
فروآلیاژها و...؛ شناســایی منابع تأمین جدید 
اقالم استراتژیک و گلوگاهی وارداتی با رویکرد 
پرداخت ریالی؛ امکان سنجی و طراحی سامانۀ 
ارتباط با معادن؛ مدیریت اقــالم مازاد و راکد 
)مصرفی، یدکی و اموالی( موجــود در انبارها 
و استفاده از سیســتم های مکانیزۀ نگهداری 

صحیح کاال در انبار.
وی اهم فعالیت های معاونــت اقتصادی و 
مالی در 10 ماه نخست ســال 1398 را به این 
شرح برشمرد: افزایش سرمایه از مبلغ 130 هزار 
میلیارد ریال به 210 هزار میلیارد ریال؛ کاهش 
مالیات های تشــخیصی ســال های گذشته و 
مطالبه شــده حدود 1300 میلیــارد تومان؛ 
پرداخــت 1600 میلیارد تومــان از مطالبات 
سود سهامداران در موعد قانونی؛ وصول وجوه 
حاصل از فروش های داخلی به میزان 27 هزار 
و 500 میلیارد تومان و صادراتی به میزان 485 
میلیون یورو؛ پرداخت مبلــغ 1000 میلیارد 
تومان و 10 میلیون یورو بابت طرح های توسعه 

و سرمایه گذاری ها.
مدیــر عامل گــروه فــوالد مبارکــه اهم 
فعالیت هــای معاونت ســرمایه گذاری و امور 
شــرکت های فوالد مبارکه در 10 ماه نخست 

سال 1398 را به این شرح برشمرد:
افزایش ســودآوری ســرمایه گذاری ها به 
میزان حداقل 2 هزار میلیارد تومان؛ حضور در 
افزایش سرمایه های شرکت های سرمایه پذیر 
)فوالد هرمزگان، گل گهــر، چادرملو، معدن و 
فلزات و...(؛ سرمایه گذاری در شرکت های فوالد 
زاگرس اندیمشــک، اروند کک ایرانیان و...(؛ 
انجام ارزیابی مالی و عملیاتی شرکت های گروه 
و پیاده سازی نظام بودجه ریزی در شرکت های 

گروه.

وی گفــت: فــوالد مبارکــه در حــوزۀ 
مســئولیت های اجتماعی در 10 ماه نخست 
سال 1398 نیز اقدامات مؤثری انجام داده است 
که اهم آن ها عبارت اند از: انجام مساعدت های 
مختلف مالی در حوزه های آموزشی، فرهنگی، 
عمرانی، ورزشی، بهداشتی، درمانی و مذهبی 
به مبلغ بیش از 170 میلیارد ریال؛ مشــارکت 
در جشــن گلریزان )آزادی زندانیــان دیه( با 
مساعدت مالی حدود 25 میلیارد ریال؛ تشکیل 
92 جلسۀ تعاملی با مسئولین منطقه، استانی و 
کشوری؛ خرید تجهیزات و آنالیز، دستگاه های 
بیوشــیمی و هورمونــی برای بیمارســتان 
محمدرسول اهلل )ص( شهر مبارکه؛ مشارکت 
در تکمیل مرکز آموزشی و فرهنگی خانه معلم 
مبارکه و مساعدت مالی به سیل زدگان شمال، 

جنوب و شرق کشور.
ارتقای دســتاوردهای ایمنی شــرکت در 
ســال های 97 و 98  بخــش بعدی ســخنان 

مهندس عظیمیان بود. 
وی در ایــن خصــوص تصریــح کــرد: 
با تالش جمعــی کارکنان و در ســایۀ رعایت 
دســتورالعمل های ایمنی در همۀ خطوط به 
شــکرانۀ خداوند ضریب های شــدت و تکرار 
حوادث شــرکت در ماه هــای اخیربه بهترین 

شرایط خود در سال های آینده رسیده است.
 وی با اشــاره بــه اقدامات شــرکت برای 
بومی ســازی قطعات موردنیاز صنعت فوالد 
خاطرنشــان کرد: براســاس رویکرد مدیریت 
شــرکت و با همت و تالش کارشناسان فوالد 
مبارکه، شرکت های ســازنده و دانش بنیان و 
دانشگاه های کشور تاکنون 80 درصد قطعات 
موردنیاز این صنعت بومی ســازی شده است. 
ضمن این که فــوالد مبارکه در حــال حاضر 
ماشین ساز شــدن را در دســتور کار خود قرار 
داده و با قوت هرچه بیشتر در این مسیر در حال 

حرکت است.
وی در ادامــه به لــزوم احداث نــورد گرم 
شمارۀ 2 فوالد مبارکه اشــاره و تصریح کرد: با 

توجه به افزایش نیاز بــازار داخلی و خارجی به 
ورق های فوالدی، خط نــورد گرم فعلی فوالد 
مبارکه جوابگــوی نیاز صنایع پایین دســتی 
نیست، چراکه ظرفیت تولید کوره ها در فوالد 
مبارکه 7 میلیــون تن و ظرفیت نــورد گرم با 
تمــام ظرفیت های بهبودیافته در ســال های 
اخیــر حداکثر 5 میلیون تن در ســال اســت 
که نســبت به ظرفیــت نهایی فوالدســازی، 
2میلیون تن کســری دارد و برای نــورد این 
2میلیون تن شمش فوالدِی اضافه باید فکری 
می شد. بدون شــک احداث این خط مزایای 
زیادی برای کشــور خواهد داشــت که برخی 
از آن هــا عبارت انــد از: خودکفایی کشــور از 
واردات ورق موردنیــاز، و امــکان تولیِد رول 
ورق جهت ســاخت لوله های با اقطار بزرگ و 
 ضخامت زیاد به منظور انتقال ذخایر نفت و گاِز
 API X70 )ضخامــت تولیــدی نورد فعلی 
از1.5تا 16 میلی متر است که پاسخگوی نیاز 
کشــور به کالِف ورق، جهت استفاده در حوزۀ 
نفت، گاز و آب نیست. خط جدید، کالِف فوالدِی 
با ضخامــت 1.5 تا 25.4میلی متــر و عرض تا 
2000 میلی متر را تولید می کنــد و این نیاز را 
پوشــش خواهد داد(؛ تولیــد ورق های خاِص 
استحکام باالِی سبک DP1180 )فوالدهای 
دوفازی( جهت اســتفاده در بدنۀ خودروها که 
باعث سبک سازی و استحکام بخشیدن به بدنۀ 
خودرو و در نتیجه کاهش آلودگی، ایمنی باال و 
صرفه جویی هزینه های ســوخت آن می شود؛ 
تولید ورق هــای عریض موردنیــاز برای بدنۀ 
خودروهای SUV  )شاسی بلند(؛ تولید گرید 
پراســتحکام QSD700 جهت تولید شاسی 
خودروهای سنگین؛ امکان تولید فوالد با کربن 
متوسط برای ماشین کاری در ایران وجود ندارد 
و خط نورد گرم 2 این نیاز را برطرف خواهد کرد.

در حال حاضر حــدود 2 میلیون تن تختال 
مازاد بر مصرف نورد گرم فعلی، در سال موجود 
است و ارزش افزوده ای که پس از راه اندازی خط 
نورد گرم 2 حاصل خواهد شد نقش مهمی در 

اقتصاد کشور و تولید ناخالص ملی ایفا خواهد 
کرد. همچنین که از خام فروشــی تختال نیز 
جلوگیری خواهد شد. در خط جدید با عنایت به 
تکنولوژی پیشرفتۀ آن، نیاز به قطعات یدکی، 
تعمیــرات و توقف تولید بســیار کمتر از خط 

موجود است.
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه مهم تریــن 
چالش های پیش روی فــوالد مبارکه را به این 
شرح برشمرد: تأمین ســنگ آهن، کنسانتره 
و گندلۀ باکیفیت موردنیاز؛ تــوازن در چرخۀ 
تولید فــوالد و پیگیــری اجرای نــورد گرم 
شمارۀ 2؛ کمبود زیرســاخت های حمل ونقل 
ریلی، جاده ای و دریایــی؛ تولید محصوالت با 

ارزش افزوده باالتر و مدیریت بازار.
مهندس عظیمیان در بخش پایانی سخنان 
خود گفت: در راستای تعهد به مسئولیت های 
اجتماعــی شــرکت و بــا مجوزهایــی که از 
هیئت مدیرۀ شرکت دریافت کرده ایم، امیدوارم 
به زودی با سرمایه گذاری فوالد مبارکه، اصفهان 
صاحب خط هوایی خواهد شد و توسعۀ بیش  از 

پیش استان را رقم خواهد زد.
در ادامۀ این نشســت، خبرنگاران سؤاالت 
خود را مطرح کردند و مدیرعامل فوالد مبارکه 

نیز به آن ها این چنین پاسخ داد:

 شاه علی، روزنامه کیهان
فوالد مبارکه با ورود به بومی سازی قطعات 
و تکنولوژی صنعت فوالد به یکی از مهم ترین 
منویات مقام معظم رهبری جامۀ عمل پوشانده 
است. برنامۀ فوالد مبارکه برای تداوم و تقویت 

این رویکرد چیست؟
همان گونه که اشــاره شــد، فوالد مبارکه 
در سطح بومی ســازی قطعات به سطح قابل 
قبولی رســیده، اما به این بســنده نکرده و در 
حال حاضر با همکاری دانشگاه ها، شرکت های 
دانش بنیان و پارک های علمــی و فناوری در 
مســیر بومی ســازی فرایند و ماشین سازی و 
صاحب تکنولوژی شدن در حال حرکت است. 
اگر کشور بتواند ماشین ساز شود، بدون شک در 
سطوح باالتری از دانش قرار خواهد گرفت و با 
فروش و صادرات دانش فنی می تواند برای کشور 
ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند. همچنان که 
سال آینده، فوالد مبارکه با بهره برداری از خط 
اسکین پاس نورد از اولین خروجی خود در حوزۀ 

فرایندسازی بهره برداری خواهد کرد.
  جبلی، خبرگزاری ایلنا

با تحریم فوالد مبارکه، آیــا صادرات فوالد 
مبارکه تحت تأثیر قرارگرفته است؟

فوالد مبارکه تحت تحریم های ثانویۀ آمریکا 
قرار گرفته و این یعنی به گمــان آمریکا فوالد 
مبارکه از تروریست حمایت کرده است. البته 
این ها بهانه تراشــی های آمریکاست. آمریکا 
می خواهد با متوقف کردن چرخ اقتصاد کشور، 
اقتصاد ما را فلج کند. به طورکلــی، در اثر این 
تحریم ها مشکالتی برای فوالد مبارکه به وجود 
آمده، اما خوشبختانه با همکاری همۀ همکاران 
از این تحریم ها و تهدیدات فرصت ساختیم، و 
همان گونه که اشاره شد، در سال جاری با تأمین 
حداکثری بازار داخل، صادرات را افزایش دادیم.

 فتحی، هفته نامۀ شمیم وطن
قرارداد نورد گرم شــمارۀ 2 فــوالد مبارکه 
با شــرکت طرف قرارداد خارجــی تا چه حد 
کارشناسی شــده و قابل اطمینان است؟ سهم 
شرکت های داخلی در فرایند احداث این خط 

چگونه دیده شده است؟
شــرکت طرف قرارداد برای این پروژه قبال 
با احداث و به بهره برداری رســاندن ماشــین 
ریخته گری شمارۀ 4 در سال 94 امتحان خود را 
با موفقیت پس داده و این ماشین بیش از دو سال 
است که با نظم خاصی در حال کار است. ضمن 
این که هیچ یک از دیگر کشورهای صاحب این 
تکنولوژی به دلیل تحریم ها حاضر نشــدند با 
ایران و مشــخصا با فوالد مبارکه در این زمینه 
همکاری کنند. طبق مفاد دیده شده در قرارداد، 
شرکت های سازندۀ داخلی 54 درصد ساخت 
این خط را بر عهده خواهند داشت. شرکت های 
ایریتک، فوالد تکنیک اصفهان، فکور صنعت و 
... از شرکت های طرف قرارداد ایرانی دیده شده 

در این پروژه هستند.
  هاشمی، هفته نامۀ کیاست

بومی ســازی در فوالد مبارکه زیر نظر کدام 
واحد است؟ طرح فوالد مکران در چه وضعیتی 
است؟ معاونت تکنولوژی مسئولیت هدایت این 
فرایند را بر عهــده دارد. در همین زمینه، بنابر 

تأکید وزیر صمت، در آیندۀ نزدیک نمایشگاه 
بومی سازی دائمی در اصفهان برپا خواهد شد و 
متخصصان خواهند توانست در سطوحی باالتر 
از یک نمایشــگاه معمولی از دستاوردهای این 

حوزه بازدید کنند.
در طرح 10 میلیون تنی فــوالد مکران در 
کناره های دریای عمان قرار اســت مواد اولیۀ 
موردنیاز از راه دریا وارد شــود و پس از این که 
به انواع محصول تبدیل شــد، بــه اقصی نقاط 
دنیا صادر گردد. مزیت وجود گاز و دست یابی 
به آب های آزاد این امــکان را به وجود خواهد 
آورد تا با تولید و صادرات محصول، ارزش افزودۀ 
بیشــتری برای کشــور به ارمغان آوریم. فعال 
این طرح در مرحلۀ انتخاب مشــاور و مجری 

طرح است.
 احمدی فخر، دنیای اقتصاد

مدتی است معدن کاران فوالدساز شده اند 
و فوالد مبارکه و ســایر فوالدسازان را با مشکل 
تأمین سنگ آهن مواجه کرده اند. فوالد مبارکه 
چه تمهیداتی در این زمینه اتخاذ کرده و برای 
تأمین الکترود گرافیتی خود چه اقداماتی انجام 

داده است؟
در هیچ جای دنیا دیده نشده که معدن کاران 
فوالدساز شده باشــند. این که  مجوز فوالدساز 
شدن به این معادن داده شده اشتباه استراتژیک 
بزرگی بوده اســت؛ به ویژه این کــه به خوبی 
می دانیم ارزش افزودۀ صنعت معدن از صنعت 
فوالد به مراتب بیشتر اســت. به هرحال فوالد 
مبارکه از ســر ناچاری و اجبار به حوزۀ معدن 

وارد شده است.
درخصوص الکتــرود گرافیتــی نیز فوالد 
مبارکه در حــال حاضر از این بابت مشــکلی 
ندارد، ولی برای تأمین پایدار این مادۀ مصرفی 
اســتراتژیک خود در پروژۀ شــرکت الکترود 
گرافیتی اردکان ســرمایه گذاری کرده است. 
در ابتدای کار با تولیــد 20 هزار تن و پس از آن 
با مقادیر بیشــتر، طی دو سال آینده می توانیم 
40 درصد نیاز کشــور را از ایــن طریق تأمین 
کنیم. ضمن این کــه کارخانه های دیگری هم 

پیش بینی شده است.
 امینی، خبرگزاری تسنیم

آیا بیانیۀ فوالد مبارکــه در حضور نیافتن 
سرمربی تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان در 

تیم ملی مؤثر بود؟
فوالد مبارکه با توجه به خواسته های به حق 
هواداران خود اقدام به صدور بیانیه کرد و نقطه 

نظرات خود را از این بابت اعالم کرد.
علیان، روزنامه همشهری

احداث پروژۀ مترو و قطار حومه ای اســتان 
قرار است با مشارکت فوالد مبارکه انجام شود. 

در این خصوص توضیح دهید.
قرار است این پروژه در چند بخش بهارستان 
تا شهر جدید مجلســی و میدان دفاع مقدس 
مبارکه اجرا شــود. فوالد مبارکه به سهم خود 
در ســرمایه گذاری بخش های زیرســازی و 
ریل گذاری با همکاری سایر نهادهای مربوطه 
قبول مســئولیت کرده، اما مسلم است که این 
پروژه باید به طور همگام و هماهنگ پیش برده 
شود، نه اینکه فوالد مبارکه فقط بخش مربوط به 
خود را اجرا کند. در غیر این صورت مستحدثات 

فوالد مبارکه در این زمینه، اگر منتظر ســایر 
بخش ها بماند، فرسوده خواهد شد.

  کالهدوزان، روزنامۀ اطالعات
آن دســته از مشــتریان فوالد مبارکه که 
تناژهای پایین تری درخواست می کنند همواره 
با مشکالت عدیده ای مواجه اند. در این خصوص 

توضیح دهید.
فوالد مبارکــه از 27 تیرماه ســال جاری 
ملزم شــد فقط محصوالت خــود را در بورس 
عرضه کند، این در حالی اســت که پیش از این 
محصوالت خود را از طریق بورس و همچنین 
از طریق سیســتم داخل خود و کشف قیمت 
در بورس کاال )مچینگ( به مشــتریان عرضه 

می کرده است.
ازآنجا که ظرفیت مشتریان فوالد مبارکه و 
سوابق کاری آن ها مشخص است و فوالد مبارکه 
می داند آن ها درخواســت چه نوع محصوالتی 
دارند، سیســتم مچینگ به خوبــی می تواند 

به تمامی نیازهای آن ها پاسخ دهد. 
درحالی که در سیستم ارائه از طریق بورس 
فقط ظرفیت شــرکت های درخواست کنندۀ 
ورق آمده اســت، نه ظرفیــت واقعی مصرف 
آن ها؛ بنابرایــن برخی شــرکت ها محصول 
خریداری شده در بورس را به صورت آزاد به سایر 
مشتریان خرد با قیمت های به مراتب بیشتر به 
فروش می رســانند. بنابراین چنانچه مدیریت 
بازار به فوالد مبارکه ســپرده شود، این شرکت 
به خوبی خواهد توانست کل نیاز بازار کشور را 
بدون هرگونه التهــاب مدیریت کند. به خاطر 
داشــته باشــیم به هیچ عنوان فوالد مبارکه از 
افزایــش قیمت ها در بازار منتفع نمی شــود و 
اختالف قیمت اعالم شده در بورس و بازار فقط 

به سود دالالن است.
  صالحی، هفته نامه قاف

گفته می شــود فوالد مبارکــه در کم آبی 
زاینــده رود نقش دارد. لطفــا در این خصوص 

توضیح دهید.
قدر مسلم این است که مشکالت زاینده رود 
به دلیل عــدم مدیریت صحیح منابــع آبی و 
خشکسالی های چند ســال اخیر است. فوالد 
مبارکــه، همان گونــه که توضیح داده شــد، 
علی رغم افزایش تولید، مصــرف آب خود را به 
پایین ترین حد استانداردهای جهانی یعنی 2/7 
مترمکعب بر تن تولید کاهش داده است و فقط 

یک درصد آب زاینده رود را مصرف می کند.
افسر طاها، هفته نامۀ نوسان

فضای ســبز فوالد مبارکه در چه وضعیتی 
است؟

از 3500 هکتار فضای کارخانۀ فوالد مبارکه 
حدود 1800 هکتار آن را فضای سبز شرکت به 
خود اختصاص داده و این مقدار بیش از 5 برابر 
میزان استاندارد جهانی اســت. ضمن این که 
95 درصد این فضای ســبز به سیستم آبیاری 
قطره ای مجهز است و بخش عمدۀ منبع آبی از 
محل پساب تصفیه شدۀ کارخانه تأمین می شود. 
تمامی خطوط تولید فوالد مبارکه با به کارگیری 
سیســتم های به روز دنیا در این حوزه به طور 
لحظه ای مورد پایش قرار می گیــرد و ناوگان 
ترابری سنگین و سبک فوالد مبارکه نیز دائما 

تحت مراقبت و معاینات فنی قرار دارد.
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مهندس عظیمیان؛

یان در سال جاری رشد 17 درصدی حمل محصوالت  فوالد  مبارکه    به      مقصد مشتر
دست یابی به رکورد روزانۀ 

تولید در فوالد سنگان

مدیرعامل فوالد ســنگان از کسب رکورد 
تولید روزانه 15 هزار و 29 تــن گندله در این 

شرکت خبر داد.
 علی امرایی افــزود: پوالد مــردان فوالد 
سنگان، با عزم راسخ در بهمن  ماه سال جاری 
و در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری 
در زمینۀ رونق تولید توانســتند به این رکورد 

غرورآفرین دست یابند.
وی ادامــه داد: این رکورد بــا ورود بیش از 
17 هزار تن کنســانتره و توزین بیش از 850 

کامیون در یک روز حاصل شد.
مدیرعامل فوالد ســنگان ثبت رکوردهای 
پیاپی در تولید گندلۀ کیفی در این شرکت را 
بیانگر توانمندی، هماهنگی و ظرفیت سازی 
عظیم در واحدهــای واردات، توزین، تولید، 
انباشت و برداشت و انتقال محصول دانست و 
گفت: تعهد و توانمندی کارکنان شرکت صنایع 
معدنی فوالد سنگان در تولید مواد اولیۀ کیفی 
جهت واحدهای فوالدسازی کشور این شرکت 
را به منبعی قابل اتکا و مطمئن در تولید گندله 

در شرق کشور تبدیل کرده است.
    

شرکت ورق خودرو کارآفرین برتر 
استان چهارمحال و بختیاری

هم  زمــان بــا ســیزدهمین جشــنوارۀ 
کارآفرینــــان برتر و سی  و   یکمین جشنوارۀ 
تجلیل و امتنان از نخبگان جامعۀ کار و تولید 
استان چهارمحال و بختیاری، از شرکت ورق 
خودرو به عنــوان کارآفرین برتر این اســتان 

تجلیل شد.
 به گــزارش روابط عمومی شــرکت ورق 
خودرو، در این مراســم که با حضور مدیرکل 
اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی اســتان، 
حجت االسالم  و المسلمین نکونام امام جمعه 
شــهرکرد و نماینــده ولی فقیه در اســتان 
چهارمحال و بختیاری، اردشیر نوریان نمایندۀ 
مردم شهرکرد در مجلس شــورای اسالمی، 
ســردار اکبری فرمانده ســپاه حضرت قمر 
بنی هاشم و جمعی از دیگر مقامات این استان 
برگزار شد، شرکت ورق خودرو ضمن دریافت 
لوح تقدیر کارآفرین برتر استان، در جشنوارۀ 
معرفی و قدردانی از نخبگان جامعۀ کار و تولید 
اســتان نیز به کســب رتبۀ برتر در این حوزه 
نائل شــد و با دریافت لوح تقدیر مورد تجلیل 

قرار گرفت.
در این مراسم حجت االسالم و المسلمین 
نکونام طی سخنانی با اشــاره به اهمیت رونق 
تولید در اقتصاد کشــور، بر توجه بیشــتر به 
واحدهای تولیدی فعــال و خالق تأکید کرد و 
گفت: تحقق و توسعه و بومی سازی قطعات از 
گام های مهمی است که می تواند در استقالل 

روزافزون کشور مؤثر باشد.
    

 شماره ۱۱۶۴ خبرنامه فوالد 
منتشر شد

شماره 1164 خبرنامه فوالد در تاریخ 26 
بهمن ماه ســال جاری با تیراژ 14 هزار نسخه 
منتشــر شــد. برای دریافت فایل اصلی آن به 

سایت شرکت فوالد مبارکه مراجعه فرمایید.

اخبار فوالد

کسب لوح تقدیر مسئولیت های 
اجتماعی توسط فوالد سفیددشت

 در مراسمی که از سوی سازمان صنعت معدن 
و تجارت اســتان چهارمحال و بختیــاری برگزار 
شد، با حضور جمعی از مسئوالن استان، با اهدای 
لوح تقدیر از اقدامات شــرکت فوالد سفیددشت 
در حوزۀ مســئولیت های اجتماعی قدردانی شد.  
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال 
و بختیاری از ایفای نقش شرکت فوالد سفید دشت 
در زمینه های توســعه و ترویج آموزش و پژوهش، 
کمک به توســعۀ ورزش قهرمانــی و همیاری در 
کاهش آســیب های اجتماعی و زیست  محیطی 
این اســتان به عنوان مهم ترین عوامل کسب این 

موفقیت یاد کرد.
    

اطالعیه تأمین گوشت قرمز 
مورد نیازشرکت فوالدمبارکه

از کلیه شــرکت های توانمنــد و متخصص در 
زمینه موضوع فراخوان که دارای کارگاه قطعه بندی 
گوشت با ظرفیت حداقل 10 تن در ماه می باشند 
دعوت می گردد نسبت به تکمیل فرم های ارزیابی 
کیفی ومســتندات مربوطه اقدام و جهت شرکت 
در فراخوان اعالم آمادگی نماینــد. نحوه دریافت 
 فرم های ارزیابی کیفی: سایت شرکت فوالدمبارکه

 www.msc.ir / خریــد و تأمین کننــدگان / 
قراردادهای خرید / پرسش نامه های ارزیابی کیفی 

پیمانکاران / پیمانکاران عمومی حقوقی؛
نحوه ثبت نامــه در فراخوان : ارســال مدارک 
مرتبط با توان مالی، اجرایی، قراردادهای مشابه با 
ارگان ها و یا شرکت ها، تأییدیه های الزم از سازمان 
 دامپزشکی و فرمهای تکمیل شده به آدرس ایمیل

       Meh.dehghani@msc.ir 
مهلت ثبت نام  : 1398/12/05

ثبت نام و اعــالم آمادگی هیچ گونــه حقی را 
برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. در صورت نیاز 
به اطالعات بیشــتر بازرگانی با شماره تلفن های 
52735167 -031، 09010040051 تمــاس 

حاصل فرمایید.
    

افتخاری دیگر برای فوالد مبارکه

نماهنگ »چشمه نور« از تولیدات مرکز مستند 
ســازی روابط عمومی فوالد مبارکه به کارگردانی 
همکار ارجمند احسان فاضلی، عنوان رتبه برتر در 
»جشنواره قرآن و عترت« را به خود اختصاص داد. 
این نماهنگ با موضوع اقامه نماز در فوالد مبارکه و 
نقش معنویت در کارگاه های صنعتی برای اولین 
بار در اجالس نماز، اکران و  مورد اقبال عمومی قرار 
گرفت. اختتامیه این جشنواره با حضور مسئولین 
اســتانی، 24 بهمن با معرفی آثار برتر در هر رشته 

برگزار گردید.
    

 همایش بصیرت خانواده 
در فوالد مبارکه

همایش بصیرت خانواده و آگاه سازی، ویژه کارکنان 
و خانواده محترم ناحیه مقاومت بســیج شهرستان 
مبارکه، به مناسبت گرامیداشت والدت حضرت فاطمه 
زهرا )سالم اهلل علیها( و چهل و یکمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی، گرامیداشــت عملیات غرورآفرین 
والفجر8 و هفته حفاظت اطالعات، در مرکز تحقیقات 

شرکت فوالد مبارکه اصفهان برگزار شد.

اخبار فوالد

خبر خبر

ابوالفضل اکبرپور، مدیرکل گمرک شهید رجایی و ناظر 
گمرکات استان هرمزگان، از شرکت فوالد هرمزگان و فرایند 

تولید تختال در این شرکت بازدید کرد. 
وی اظهار کرد: نزدیک به 60 درصد حجم تجارت خارجی 
کشور را گمرکات استان هرمزگان بر عهده دارد و 60 درصد 

درآمد گمرکات کشور نیز از استان هرمزگان است.
وی تسهیالت در نظر گرفته  شده برای فوالد هرمزگان 

که 90 درصد قطعات و مواد اولیــۀ وارداتی خود را از طریق 
بندر شــهید رجایی وارد می کند گفت: فوالد هرمزگان از 
معدود صنایعی در اســتان هرمزگان است که همکاران ما 
در آن به  عنوان گمرکات خاص، مســتقل و مستقر هستند 
و خدمات شــبانه روزی ارائه می دهند. وی در ادامه گفت: 
جلسات و گفت وگوهایی با مدیران شرکت فوالد هرمزگان 
انجام گرفت و در آن ها مشکالت فوالد درخصوص گمرک 
و همچنین مشکلی درخصوص باســکول مطرح و بررسی 
شــد که حتما تالش خواهیم کرد این موانع و مشکالت در 

استان رفع شود.
اکبرپور دربارۀ چگونگی حفظ تســهیالت مناطق ویژه 

برای صنایع مستقر در این مناطق با وجود تغییر سیاست های 
ارزی دولت و لزوم ثبت سفارش در مناطق ویژه گفت: ما در 
جلســاتی که در تهران برگزار می کنیم، حتما این موارد را 
پیگیری خواهیم کرد، اما فوالد هرمزگان و همۀ فوالدی های 
مستقر در مناطق ویژۀ صنایع و معادن، با  توجه  به مشکالت 

ارزی شان، باید وارد این پروسه شوند. 
مدیرکل بندر شــهید رجایــی افزود: صــادرات فوالد 
هرمزگان افتخاری برای کشور است و با این حجم صادرات 
میزان قابل توجهی ارز وارد کشور می شود. این موضوع را در 
دستور کار قرار خواهیم داد و همراه با پیگیری های مسئولین 
فوالد هرمزگان در این زمینه، قطعا گمرکات هرمزگان نیز 

همراه فوالد هرمزگان خواهد بــود و از هیچ کمکی مضایقه 
نخواهد کرد. ناظر گمرکات اســتان هرمــزگان در بخش 
دیگری از سخنان خود گفت: درخصوص تسهیالت واحدهای 
تولیدی، گمرک بسته های حمایتی تعریف کرده و خدمات 
شبانه روزی گمرک در جهت صادرات برقرار است. در گمرک 
شهید رجایی برای تسهیل صادرات، باسکول مجموعۀ فوالد 
هرمزگان موردقبول ماست. در مورد کاالهایی که انحصارا 
مربوط به فوالد هرمزگان اســت نیز به اظهار آن ها اعتماد 
داریم. تالش می کنیم به کمک همکاران محترم در گمرکات 
هرمزگان بیشترین کمک ها و خدمات را در کوتاه ترین زمان 

ارائه کنیم.

با اتکا به تجربه و تخصص کارشناســان شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان و با همکاری شــرکت های داخلی زمان 
نصب جرثقیل 50 تنی حمل اسلب شمارۀ 46 واحد آماده 

 سازی تختال 400 درصد کاهش یافت.
 در پی کســب این رکورد موفقیت آمیــز، رئیس زاده 
رئیس واحــد جرثقیل هــای ریخته گری اظهــار کرد: 
جرثقیل شــمارۀ 46 بــا کالس کاری M8A8  و با طول 
دهانۀ پــل  35.5 متــر و ظرفیت باربــرداری  50  تن در 
توسعۀ پالن شــمارۀ A واحد آماده  ســازی تختال برای 
افزایش ظرفیت انبار اســلب واحــد ریخته گری مداوم 

طراحی و ساخته شده است. این جرثقیل در دهم بهمن 
 ماه سال جاری در یک شــیفت کاری به مدت 12 ساعت 
 N-  O در ارتفاع  10 متری تیر گریدر های ســالن ردیف 

نصب شد.
در همیــن خصــوص، ابراهیمیــان، سرپرســت 
جرثقیل های ریخته گری افزود: این سازه 180 تنی از 2 
دستگاه پل و یک دستگاه ترولی و سازه های رابط تشکیل 

شده است.
وی رکورد قبلی نصب سازۀ جرثقیل را مربوط به سازۀ 
جرثقیل شمارۀ 45 و به مدت 48 ساعت اعالم کرد و گفت: 

کسب این رکورد که برگ زرین دیگری از افتخارات شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان است، با برنامه  ریزی دقیق و همت و 
تالش کارکنان واحد جرثقیل های ریخته گری و با رعایت 
مسائل ایمنی در جهت کاهش مدت  زمان توقف خطوط 

تولید به دست آمد.
سرپرســت جرثقیل هــای ریخته گــری در پایان از 
همکاری مدیریت ناحیۀ فوالدسازی و ریخته گری مداوم، 
واحدهای حمل ونقل و آماده  ســازی تختال و همچنین 
از مســاعدت شــرکت های جرثقیل پوالد، شرکت فنی 

مهندسی و واحد اجرای پروژه ها قدردانی کرد.

مدیرکل بندر شهید رجایی:

صادرات فوالد هرمزگان افتخاری برای کشور است کاهش ۴00 درصدی زمان نصب جرثقیل 50 تنی حمل اسلب در فوالد مبارکه

 براساس رویکرد مدیریت شرکت 
و با همت و تالش کارشناسان فوالد 

مبارکه، شرکت های سازنده و 
دانش بنیان و دانشگاه های کشور 

تاکنون 80 درصد قطعات موردنیاز 
این صنعت بومی سازی شده است. 
ضمن این که فوالد مبارکه در حال 

حاضر ماشین ساز شدن را در 
دستور کار خود قرار داده و با قوت 
هرچه بیشتر در این مسیر در حال 

حرکت است


