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از فوالد مبارکه به عنوان یکی از 
دستاوردهای جمهوری اسالمی 

حمایت می کنیم

مدیرکل دیوان محاسبات استان اصفهان، 
ضمن بازدیــد از فــوالد مبارکه و دیــدار با 
مدیرعامل این شــرکت در جمــع مدیران و 
کارکنان گفت: تولید کمی و کیفی مناســب، 
روند رو به رشــد، خودکفایی و کمک به رفع 
نیازهای کشور در این شرایط جنگ اقتصادی و 
تحریم، توسط مدیران و کارکنان فوالد مبارکه 

خدا قوت دارد.
 بهزاد فالطون زاده پس از بازدید از خطوط 
تولید فوالد مبارکه گفت: این شــرکت یکی 
از مهم ترین صنایع کشور اســت و ما امروز در 
بازدید از خطوط تولید آن بــه همت و تالش 
کارکنان و اقتدار ایران اســالمی بیش ازپیش 

افتخار کردیم.
وی گفــت: ایــن بازدیــد موجب شــد 
کارشناســان این اداره کل با زوایای گوناگون 
شــرکت فوالد مبارکه و نقــش آن در اقتصاد 

کشور آشنا شوند.
مدیرکل دیوان محاسبات استان اصفهان 
افزود: با مشاهده دستاوردهای فوالد مبارکه 
مصمم تر شــدیم تا از این صنعــت که یکی از 
دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسالمی 

است، حمایت کنیم.
طبق این گــزارش، در این بازدید مهندس 
عظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکه نیز ضمن 
ارائــه گزارشــی از عملکرد نواحــی مختلف 
این شــرکت گفت: فوالد مبارکه بزرگ ترین 
بنگاه اقتصادی کشور اســت که ساالنه بیش 
از 1500 میلیــارد تومان مالیــات پرداخت 
می کنــد، ایــن در حالــی اســت کــه فقط 
 17 درصد از ســهام فــوالد مبارکــه متعلق 

به دولت است.
مهنــدس عظیمیــان شــفافیت نظــام 
مالــی فوالد  مبارکــه را از دیگــر مزیت های 
این شــرکت دانســت و گفت: فوالد مبارکه 
یک شــرکت بورســی اســت و اطالعات آن 
به طور دقیــق در ســایت کــدال قابل رصد 
اســت و خوشــبختانه علی رغم گردش مالی 
 باالی آن، عملکرد شــرکت همواره شــفاف 

بوده است.
    

سیاست های گروه فوالد مبارکه 
یکپارچه می شود

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در بازدید 
یک روزه خــود از فوالد هرمــزگان، در دیدار 
با مدیرعامــل و معاونین فــوالد هرمزگان بر 
یکپارچه سازی سیاســت های گروه مبارکه 
تاکید کرد و ضمن تقدیر و تشکر از تالش های 
صورت گرفته در شــرکت فوالد هرمزگان در 
تمام حوزه هــا گفت: ما یک گروه هســتیم و 
در تالش هســتیم سیاست های شرکت فوالد 
مبارکه را در تمامی حوزه بین شــرکت های 

تابعه به اشتراک بگذاریم .
ترابی، مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه با 
اشاره به عظمت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
فوالد مبارکه سهم بســزایی در صنعت فوالد 
کشور دارد و تصمیمات و سیاست گذاری هایی 
کــه در این شــرکت و گــروه مبارکه صورت 
 می گیــرد، کل کشــور را تحــت تاثیــر

 قرار می دهد .
وی با اشــاره به طرح نورد گــرم ٢مبارکه 
گفت: حمایت مسئوالن محترم کشور بر لزوم 
راه اندازی نورد گرم ٢ نشانگر تاثیرات مختلف 

این امر در اقتصاد کشور دارد.
وی اظهار کرد: در حال حاضر شرکت فوالد 
مبارکه، برای 350 هزار نفر به طور مســتقیم 
و غیرمســتقیم شــغل ایجاد کرده است که با  
تکمیل طرح شــهید خرازی نورد گرم ٢ این 

تعداد به 400 هزار نفر خواهد رسید.

اخبار فوالد

معاون هماهنگ کننده پدافند غیرعامل 
کشــور در جریان برگزاری همایش پدافند 
غیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: تحریم 
شرکت فــــوالد مبارکه گــــواه عظمت و 
اهمیــــت ایــــــن شـــرکت اســــت؛ 
بنابراین باید با هوشــیاری کامل در حفظ و 

حراست و تداوم تولید آن کوشا باشیم.
 سردار آل اسحاق ضمن ابراز خرسندی از 
بازدید از فوالد مبارکه گفت: این که شرکت 
فوالد مبارکه بــدون حضور کارشناســان 
خارجی و در این شرایط تحریم در حال تولید 

است بسیار ارزشمند است.
وی بــا تأکید بر این که اگــر طرح پدافند 
غیرعامل از سال ها پیش در فوالد مبارکه اجرا 
نمی شد، قطعا در این شرایط آسیب پذیری 
شرکت بسیار زیاد بود، گفت: در بخش دفاع، 
امروز کار مــا از دوران دفاع مقدس به مراتب 
سخت تر و پیچیده تر شده است؛ چراکه امروز 

سیستم ها بسیار رشد کرده اند.
معاون هماهنگ کننده پدافند غیرعامل 
کشور با تأکید بر این که به شرکت هایی مانند 
فوالد مبارکه در کشور به شــدت نیاز داریم 
گفت: باید با اقدامات کارآمد، این دســتاورد 
ارزشــمند را حفظ کنیم و برای تداوم تولید 
و حفظ روند روبه رشــد آن زمینه های الزم 
را فراهم کنیم. درعین حــال، همه کارکنان 
باید دائمــا فکر کنند که چگونــه می توانند 

آسیب پذیری شرکت را به صفر برسانند.
وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری 
که فرمودند در اوج مانـــــدن و حفــظ قله 

بسیار ســخت تر از به دست آوردن آن است، 
خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه در حال حاضر 
تولید حدود 50 درصد فوالد کشور را به خود 
اختصاص داده است. حفظ این میزان تولید 
در شرایطی که تحریم و کینه توزی دشمنان 
به اوج رسیده اســت، کار بســیار دشواری 
اســت و مدیران و کارکنان این شرکت باید 
با هم افزایی و تالش بیشــتر، بــه آن اهتمام 

بیشتری داشته باشند.
ســردار آل اســحاق در بخــش دیگری 
از ســخنان خود اظهــار کــرد: در جریان 
اجرای طرح های توســعۀ شــرکت نیز باید 
دســتورالعمل ها و الزامات پدافند غیرعامل 

به خوبی طراحی و اجرا شود.
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه در ایــن 
گردهمایــی گفت: فــوالد مبارکــه مولود 
انقالب اسالمی است و دشمن از این که ایران 
به چنین دســتاوردی دســت یافته همواره 
ناخرســند بوده اســت و نمونه بارز آن قرار 
دادن فوالد مبارکه در فهرســت تحریم ها و 
تالش آن ها برای متوقــف کردن روند تولید 

در کشور است.
مدیران و کارکنان فوالد مبارکه به خوبی 
به این مهم واقف اند که بــا توقف چرخ تولید 
فوالد مبارکه، چرخ بســیاری از کارخانجات 
و خطــوط تولید کشــور از کار بــاز خواهد 
ماند و به طورکلــی اقتصاد کشــور متضرر 
خواهد شــد. ازاین رو باید بــا آمادگی کامل 
و با به کارگیری دســتورالعمل های پدافند 
غیرعامل اجازه ندهیم کوچک ترین خللی به 

خطوط تولید وارد  شود. در جای جای فوالد 
مبارکه سیســتم های حفاظتی و امنیتی و 
نرم افزارهای بسیار کارامدی طراحی، نصب 
و به کار گرفته شده اســت تا اجازه ندهد به 

سرمایۀ کشور تعرض شود
در همین رابطه فخارزاده، مدیر حراست 
و دبیر کمیته پدافند غیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه تصریــح کرد: رهبــر معظم انقالب 
)مدظله العالی( در مــورد پدافند غیرعامل 
فرموده اند: دفاع، جزئــی از هویت یک ملت 
زنده اســت. هر ملتی که نتواند از خود دفاع 
کند زنده نیست. هر ملتی که به فکر دفاع از 
خود نباشد و خود را آماده نکند درواقع زنده 
نیست. هر ملتی که اهمیت دفاع را درک نکند 

به یک معنا زنده نیست.
در پی سیاست ها و تدابیر خردمندانه رهبر 
معظم انقالب و به منظور تقویت بنیه دفاعی 
و توان پایداری زیرســاخت های غیرنظامی 
کشــور در برابر تهدیدات گوناگون معاندین 
و بدخواهــان جمهوری اســالمی، در تاریخ 
138٢/8/1 دستور تشکیل سازمان پدافند 
غیرعامل کشور با هدف افزایش بازدارندگی، 
کاهش آســیب پذیری، تداوم فعالیت های 
ضروری، ارتقای پایداری و تسهیل مدیریت 
بحــران در مقابــل تهدیدهــای طبیعی و 

انسان ساخت، از سوی ایشان صادر شد.
در همین زمینه شــرکت فــوالد مبارکه 
به عنوان یکی از سیســتم های استراتژیک 
اقتصــادی و حســاس و از مهم تریــن 
کارخانه های تولید فوالد کشــور، اقدامات 

گســترده ای برای تقویت زیرســاخت ها و 
ایمن ســازی خود در برابــر تهدیدها انجام 

داده است.
همچنین با راهبردهــای مدیریت عالی 
سازمان و همکاری تمامی واحدهای درون و 
برون سازمانی شرکت و منطقه، قرارگاه های 
متعــددی در این عرصه ایجاد کرده اســت 
که برخی از آن هــا عبارت اند از: قرارگاه های 
مقابله با تهدیدات نرم، زیستی و شیمیایی، 
پرتویی، کالبدی پدافند غیرعامل؛ تهدیدات 
سایبری و نوین؛ مقابله با تهدیدات اقتصادی؛ 
قرارگاه هــای مردم محور؛ امــداد و مقابله با 
بحران؛ دفاع و عملیــات؛ کمیته تاب آوری 
مواد اساسی و انرژی؛ کمیته ایمنی و امنیت 
حمل ونقل؛ کمیتۀ زنجیــرۀ تأمین و تداوم 
خدمات؛ کمیتۀ استحکامات زیرساخت ها؛ 
کمیتۀ آموزش، تحقیقات و توســعۀ پدافند 

غیرعامل.
فضای سایبری محیطی تازه برای 

نبردهای نسل جدید است
مهدی نقــوی معاون تکنولــوژی فوالد 
مبارکه نیز اظهار داشت: بهره گیری از کلیه 

امکانات غیرمسلحانه سایبری و غیرسایبری 
به منظــور ایجــاد بازدارندگی، تشــخیص 
به موقع و مقابلــه مؤثر را پدافند ســایبری 

می گویند. 
فضــای ســایبری محیطی تــازه برای 
نبردهای نســل جدید اســت و خصوصیات 
مهمی را در اختیــار بهره بــرداران آن قرار 
می دهد کــه بارزترین آن هــا عبارت اند از: 
دسترسی آسان به اطالعات و مواد ضروری، 
سرعت زیاد دســتیابی به اطالعات، قابلیت 
حفــظ گمنامــی در عملیــات اطالعاتی و 
 فعالیت در محــدوده ای خــارج از مرزهای 

جغرافیایی معمول.
این موضوع در شــرکت فــوالد مبارکه 
از اهمیت بســیار زیادی برخوردار اســت. 
تاجایی که در رده بندی پدافند غیرعامل در 
رده زیرساخت های حســاس قرار گرفته و از 
سال های گذشــته، با حمایت مدیریت عالی 
ســازمان و بهره گیری از توان کارشناســان 
داخلی، برنامه هــای عملیاتی خود را در این 
حوزه به خوبی تدویــن، برنامه ریزی و اجرا 

کرده است.

تحریم فوالد مبارکه گواه عظمت و اهمیت این شرکت است
خبر
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با حضور رحمانــی وزیر صنعت، 
معــدن و تجارت، غریــب پور رئیس 
هیئت عامل ایمیدرو، نماینده مردم 
شهرستان مبارکــــه در مجلــــس 
شـــــــورای اسالمی، مدیرعامل و 
اعضای هیئت مدیــره فوالد مبارکه، 
امام جمعــه، فرمانــدار و جمعی از 
مسئوالن شهرســتان مبارکه از خط 
تولید انبوه تختال API ویژه ساخت 
لوله هــای انتقال نفــت و گاز ترش 

رونمایی شد.
در این مراسم، وزیر صنعت، معدن 
و تجارت ضمن خرسندی از حضور در 
فوالد مبارکــه و قدردانی از تالش بی 
وقفه مدیران و کارکنان این شــرکت 
گفت: تولید فوالدهای ویژه ســاخت 
لوله هــای انتقال نفــت و گاز ترش 
در فوالد مبارکه فتــح الفتوح و به بار 

نشستن نهضت ساخت داخل است.
وی با تاکید بر این مجاهدت های 
کارکنان فوالد مبارکه در خط مقدم 
تولیــد و اقتصاد مقاومتــی ادامه راه 
شهیدان دفاع مقدس است گفت: در 
نهضت ســاخت داخل تا سال 1400 
ده میلیارد دالر سرمایه گذاری کرده 
ایــم کــه ٢.4 آن مربوط بــه صنایع 

معدنی است.
رضا رحمانی با تاکید بر این که باید 
هر قطعه ای را که می توانیم در داخل 
تولید کنیم، بایــد تولید کنیم، گفت: 
اول انقالب زنجیــره و ظرفیت تولید 

فوالد کشــور ٢.3 میلیــون تن بوده 
اســت این در حالی است که امروز در 
این حوزه با رشد  قابل توجهی مواجه 
هستیم و متاســفانه در برخی موارد 
در ایــن زنجیره توازن برقــرار نبوده 
است. اما خوشــبختانه طی دوسال 
اخیر اقدامات جدی بــرای برقراری 
توازن در سنگ آهن تا محصول انجام 
شده است و در حال حاضر اصال نیاز به 
صادرات ســنگ آهن نداریم. این در 
حالی است که تا سه سال قبل حدود 
٢3 میلیون تن سنگ آهن صادر می 
شده است. و سال قبل به زیر 8 میلیون 
تن رسیدیم. فلذا باید در زنجیره تولید 

فوالد توازن بیشتری برقرار گردد.
 وزیر صمت با بیــان این که فوالد 
مبارکه یک شرکت معمولی نیست، 
افزود: این بنگاه اقتصــادی بزرگ از 
یک ســری مراحل با موفقیت عبور 
کرده است و به یک شــرکت جهانی 
مبدل شده است تا جایی که تمام دنیا 
روی آن حساب جداگانه ای باز کرده 
اند این شــرکت همچنانکه در مسیر 
بســیار خوبی قرار گرفته است نباید 
به هیچ عنوان فــوالد خام صادر کند 
و باید ظرفیت تولید فوالدهای خاص 
و همین فوالدهــای API را در خود 
تقویت کند  و تولید محصوالت مورد 
نیاز کشــور در صنایع خودروسازی، 
نفت و گاز و لوازم خانگــی را بیش از 

پیش در دستور کار خود قرار دهد.

وی در بخش دیگری از ســخنان 
خود با اشاره به نقش فوالد مبارکه در 
توســعه ملی گفت: فوالد مبارکه می 
تواند در تنظیم بازار کمک حال دولت 
باشد و با رویکرد حمایت بیش از پیش 
از صنایع کوچک زمینه رشــد هرچه 

بیشتر آن ها را فراهم آورد. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 
با تولید این محصول در فوالد مبارکه 
ســاالنه از 300 میلیون دالر واردات 
جلوگیری شــده و از این مهمتر این 
است که این شــرکت نیاز کشور را به 
اسلب مورد نیاز برای تولید ورق مورد 
نیاز ساخت لوله های انتقال نفت و گاز 

ترش را تامین می کند.
رضا رحمانی در ادامــه به دالیل 
توجیهی احداث خط نورد گرم ٢ در 
فوالد مبارکه گفت: ما در فوالد مبارکه 
ظرفیت خالی برای خط نورد داشتیم، 
به گونه ای که خط نورد شماره یک این 
شرکت جوابگوی نورد تمام محصوالت 
نیست، بنابراین الزم بود این ظرفیت 
در بخش نورد ایجاد شود که توسعه آن 
باعث ایجاد ارزش افزوده شــده و نیاز 
صنایع پایین دست را تامین می کند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص 
زمان اجــرای تکمیل طرح شــهید 
خرازی و احداث خــط نورد دو فوالد 
مبارکه افــزود: مجــوز الزم برای راه 
اندازی خط نورد دو صادر شده است 
ضمن این که منابــع مالی الزم برای 

این پروژه دیده شده و ظرفیت الزم نیز 
وجود دارد که پس از انجام تشریفات 

قانونی وارد فاز اجرا خواهد شد.
وی خاطرنشــان کرد: عزم فوالد 
مبارکه برای اجــرای این طرح جدی 
است و منابع مالی الزم برای اجرای آن 
دیده شــده و نظر دولت، کارشناسان 
فنی و هیات مدیره شــرکت در این 
خصوص مثبت است و در حال انجام 
تشریفات و انتخاب پیمانکار هستیم 
و به نوعی کار این پروژه آغاز شده و به 
طور حتم این طرح در موعد زمانی که 
مقرر شــده اجرا خواهد شد و به مدار 

فوالد خواهد آمد.
وزیر صمت به ظرفیت های فوالد 
مبارکه در صنعت فوالد کشور اشاره 
داشــت و افزود: فوالد مبارکه برنامه 
های دراز مدت و موثری برای توسعه 
از تامین ســنگ آهن و خرید معدن 
گرفته تا مشارکت در فوالد هرمزگان 
و توسعه خط نورد آن و تکمیل زنجیره 
فوالد دارد و ظرفیت طرح نورد دو نیز 
در این شــرکت احصا شده و مطمئنا 
فوالد مبارکــه در آینــده بزرگتر از 

وضعیت کنونی خواهد شد.
 غریب پور معــاون وزیر صمت و 
رئیس هیئــت عامل ایمیــدرو نیز با 
بیان این که فــوالد مبارکه از بنگاه ها 
و طرح های اقتصاد مقاومتی کشــور 
اســت، گفت: محصول جدید تولید 
شده در فوالد مبارکه به تائید وزارت 
نفت نیز رســیده اســت و در گام اول 
300 هزار تن از ایــن محصول تولید 

می شود.
وی در پاسخ به این سئوال که طرح 
نورد گرم٢ فوالد مبارکه از چه زمان 
وارد فاز احداث می شــود گفت: قدر 
مسلم آن است که ایمیدرو از اجرای 
این طرح کــه از نیاز های اساســی 
صنعت فوالد کشور است حمایت می 
نماید و در حال حاضــر هم مجوز آن 
صادر شده اســت و در حال گذراندن 
مراحل تشــریفاتی و قانونی است و 
در زمان خود با برنامه ریزی هایی که 
مدیریت فــوالد مبارکه تدارک دیده 

است وارد فاز اجرا خواهد شد.
غریب پــور در بخــش دیگری از 
ســخنان خود گفت: در حال حاضر 
در فوالد مبارکه با انباشت انبوهی از 

تختال های آماده برای نورد هستیم 
این در حالی است که خط نورد فعلی 
این شرکت چه به لحاظ کمیت و چه 
از نظر کیفیت جوابگو نیست. بنابراین 
با احداث و راه انــدازی این خط نیاز 
صنایع پائین دســت تامین و ارزش 
افزوده قابل توجهی برای کشور ایجاد 

می شود.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو  اظهار 
داشت: فوالد مبارکه در توسعه های 
خود برنامه های بلنــد مدتی در نظر 
دارد که اجرای این توسعه ها در آینده 
فوالد مبارکه را به شــرکتی به مراتب 
ســودمند تر و اثربخش تــر تبدیل 

خواهد کرد.
 بنابراین گزارش در بخش نخست 
این مراسم، مدیر عامل فوالد مبارکه 
با ارایه گزارشــی از عملکــرد فوالد 
مبارکه و با تاکید بر این که این شرکت 
برنامه هــای بســیار هدفمندی در 
توسعه های کمی و کیفی خود ترسیم 
نموده اســت، گفت: فوالد مبارکه با 
30 سال تجربه تولید انواع محصوالت 
فوالدی اکنون پــا در عرصه تکنولوژ 
شدن گذاشته است و به زودی کشور 
ایران را به یکی از کشورهای صاحب 
تکنولوژی صنعت فوالد مبدل خواهد 
کرد. وی در ادامه سخنان خود اظهار 
داشت: مدیران و کارکنان بلند همت 
فوالد مبارکه در این راه و افق روشــن 
توانســتند برای اولین بار در کشور با 
همکاری مهندسین نفت به دانش فنی 
تولید فوالد های خاص مورد استفاده 
در صنعت نفــت و گاز، لوازم خانگی و 
خودروسازی دســت یابند که امروز 
شــاهد رونمایی از خــط تولید انبوه 
تختال API مورد استفاده در صنایع 

نفت و گاز ترش بودیم.
وی در تشــریح مشــخصات فنی 
این محصول اظهار داشــت: به نفت 
 ppm100 یــا گازی کــه بیــش از
 )H٢S ( وژن  هیــدر لفید  ســو
 داشــته باشــد، اصطالحــا تــرش 

گفته می شود.
مدیر عامل فوالد مبارکه با تاکید 
بر این که عمده میادیــن نفت و گاز 
جهان ترش هســتند، گفــت: برای 
ذخیره ســازی و انتقال آن ها نیاز به 
لوله ها و فوالد خاص دارای هیدروژن 

کم تر از ppm 3 و گوگرد کم تر از 10 
ppm است.

مهنــدس عظیمیان با اشــاره به 
نقش شــرکت فوالد مبارکه در تولید 
لوله های API  محیط ترش ادامه داد: 
برای تولیــد لوله های API و مخازن 
محیط ترش، ابتدا تختال در شرکت 
فوالد مبارکه تولید و پس از ارســال 
به شرکت فوالد اکســین خوزستان 
تبدیل به پلیــت گردیده و در نهایت، 
تولید لوله در یک شرکت لوله سازی 
مانند لوله سازی اهواز انجام می گیرد.

وی تصریــح کرد: محصــول لوله 
محیط تــرش در مقایســه با محیط 
شیرین، با چند مشــخصه )حاصل از 
تست های خوردگی( متمایز می شود 
که شــکل گیری این مشــخصات، 
حاصل فناوری و دانــش موجود در 
فوالد مبارکه است. مدیر عامل فوالد 
مبارکــه در خصــوص منافع حاصل 
از تولیــد محصــوالت محیط ترش 
در داخل کشــور گفت: بــا تولید این 
محصول در فوالد مبارکه ســاالنه به 
میزان ٢70 میلیون دالر صرفه جویی 

ارزی به دست خواهد آمد.
عالوه بر این بومی سازی و تدوین 
دانــش فنی تولید محصــول محیط 
ترش و امکان تولید محصوالت با گرید 
باالتر برای پروژه های نفت و گاز و رونق 
تولید و ایجاد اشتغال در کارخانجات 
پایین دســتی )تولید پلیت و لوله( و 
صنایع جانبی از دیگــر مزایای تولید 
این محصول جدید در فوالد مبارکه 
اســت. وی در بخش پایانی سخنان 
خود گفت: در حال حاضر امکان تولید 
ســاالنه 300 هزار تن از این محصول 
در فــوالد مبارکه وجــود دارد و این 
میزان تولید تا یک میلیون و ٢00 هزار 

تن نیز قابل افزایش است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت؛

تولید API در فوالد مبارکه ثمره نهضت ساخت داخل است
فوالد مبارکه می تواند در 

تنظیم بازار کمک حال 
دولت باشد و با رویکرد 
حمایت بیش از پیش از 

صنایع کوچک زمینه رشد 
 هرچه بیشتر آن ها را

 فراهم آورد


