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مدیرعامل فوالد هرمزگان:
توجه به کارکنان 

افزایش بهره وری را به دنبال دارد

مدیرعال فوالد هرمــزگان گفت: توجه به مطالبات 
کارکنان افزایش رضایتمندی و در نتیجه افزایش بهره 

وری را به همراه خواهد داشت.
معروفخانی مدیرعامل فوالد هرمزگان در جلســه 
هم اندیشی فوالد هرمزگان و گروه توکا فوالد در محل 
سالن اجتماعات شرکت فوالد هرمزگان ضمن تشکر از 
همکاری گروه توکا در انجام فعالیت های پیمانکاری فوالد 
هرمزگان اظهار کرد: این دو شرکت از یک خانواده هستند 
و هماهنگی بیشتر هر دو شرکت در راستای رسیدن به 

اهداف استراتژیک سازمانی امری ضروری است.
وی در ادامه با بیان اینکه توجه به مطالبات کارکنان 
منجر به باالرفتن رضایت مندی آنــان و افزایش بهره 
وری سازمانی خواهد شد، افزود: به فرموده مقام معظم 
رهبری مبنی بر اینکه زحمتکش ترین قشر هر جامعه 
ای کارگران آن جامعه هســتند و از ایــن رو تکریم آنها 

ضروری است.
مدیرعامل فوالد هرمزگان گفــت: حضور پر رنگ 
مدیران شرکت های پیمانکاری فوالد هرمزگان در بین 
کارکنان پیمانکاری متبوع خود که شاغل در این شرکت 
هستند و حفظ کرامت و حل مشکالت آنان، عالوه بر عمل 
به آموزه های دینی، باعث قدردانی از کارکنان و افزایش 
رضایت پرسنلی و در نتیجه تسریع در دستیابی به اهداف 

استراتژیک سازمانی می شود.
معروفخانی ثبت رکوردهای متنوع و موفقیت های 
گوناگون در ســال گذشــته در کنار همه سختی ها و 
کمبودها را نتیجه افزایش رضایت کارکنان دانســت و 
ادامه داد: از همراهی هیئت مدیــره فوالد هرمزگان در 

فرایند تعالی این شرکت قدردانی می کنم.
    

نشست   مشترک
  مدیران  عامل  گروه توکا فوالد 

با مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان
نشست مشترک مدیران عامل شرکت های گروه توکا 
فوالد با مدیرعامل، اعضا هیات مدیره، معاونین و مدیران 

شرکت فوالد هرمزگان برگزار گردید.
نشست مشترک مدیران عامل شرکت های گروه توکا 
فوالد با مدیرعامل، اعضا هیت مدیره، معاونین و مدیران 

شرکت فوالد هرمزگان برگزار گردید.
در ابتدای این نشست معروفخانی مدیرعامل شرکت 
فوالد هرمزگان، ضمن خیر مقدم از تالش های کارکنان 
توکافوالد در فرآیند تولید و تعمیر و نگهداری خطوط تولید 

شرکت فوالد هرمزگان قدردانی و تشکر نمودند.
معروفخانی در ادامه همچنین نکاتی را جهت تعامل 
افزونتر و ارتقاء کیفیت خدمات و توجه به وضعیت پرسنل 

پیمانکار شاغل در فوالد هرمزگان یادآور شدند.
در بخش دیگری از این جلسه داوود صافی عضو هیأت 
مدیره هلدینگ توکافوالد و مدیرعامل شرکت توکاسبز 
ضمن تشکر از فرصت ایجاد شــده جهت برگزاری این 
نشست مشترک، هدف از جلسه را توسعه همکاری های 
فی مابین شرکت های توکافوالد با فوالد هرمزگان و دریافت 
نقطه نظرات کارفرما در خصوص محصوالت و خدمات ارائه 
شده توسط این گروه عنوان نموده و به معرفی مختصری 

از شرکت های گروه سرمایه گذاری توکافوالد پرداخت.

در ادامه آقایان سعیدبخش مدیرعامل شرکت توکاریل، 
اسماعیلی مدیرعامل شرکت صنایع نسوز توکا، کاظمی 
مدیرعامل شرکت بهسازان صنایع خاورمیانه، شیرمحمدلو 
مدیرعامل شرکت آسیا سیر ارس، حیدرزاده مدیر عامل 
شرکت حمل و نقل توکا و سورانی مدیرعامل شرکت میرکو 
به معرفی شرکت های تابعه و نکات مربوط به قراردادهای 
فی مابین پرداخته و به ظرفیت های موجود جهت ارتقاء و 

بهره وری بیشتر اشاره نمودند.
در این نشست مشترک معروفخانی مدیرعامل شرکت 
فوالد هرمزگان با اشاره به پتانسیل ها و ظرفیت های قابل 
توجه منطقه هرمزگان برای سرمایه گذاری با توجه به طرح 
های توسعه پیش رو آمادگی شرکت فوالد هرمزگان را برای 
مشارکت با گروه سرمایه گذاری توکا فوالد در موارد خاص 
و توسعه همکاری با شــرکتهای زیرمجموعه توکافوالد 
اعالم نمودند و مقرر شد زمینه همکاری مشترک در قالب 

کارگروه های کارشناسی بررسی و جمع بندی شود.

اخبار فوالد وزیر صنعت معدن و تجارت در سفر خود 
به اســتان اصفهان پس از افتتاح پروژه های 
صنعتی در مجتمــع فوالد ســبا، با حضور 
در شــرکت فوالد مبارکه، از خطوط تولید 
نواحی فوالدســازی و نورد گرم این شرکت 

بازدید کرد. 
فاطمی امین، در سفر خود به استان اصفهان 
پس از افتتاح پروژه های صنعتی در مجتمع 
فوالد سبا، در جمع خبرنگاران با بیان این که ما 
هم تولیدکننده و هم صادرکننده فوالد هستیم 
اظهار داشت: زمانی که قصد تولید الکتروموتور 
داریم، فــوالد الکتریکی را از دیگر کشــورها 
خریداری و وارد می کنیم که خوشــبختانه 
فوالد مبارکــه در این زمینه کشــورمان را از 

واردات این محصول بی نیاز کرد.
وی افزود: این شــرکت در حوزه فناوری 
نیز اقدامات موثری انجام  داده و توانســته با 
صرفه جویی قابل توجهــی، کمترین میزان 
مصــرف آب را در میان فوالدســازان جهان 

داشته باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان 
کرد: در زمینــه تحقیق و توســعه، اقدامات 
مثبتی در فوالد مبارکه صورت گرفته که یکی از 
اقدامات مهّمی که در این مجموعه کلید خورده 
و از دغدغه های ما محســوب می شود، تولید 
فوالدهای ویژه، نظیر فوالدهایی است که در 

تولید ترانسفورماتورها کاربرد دارد و بسیار مهم 
است. وی تصریح کرد: امروز به پاس قدردانی 
از زحمات و تالش های مدیــران و کارکنان 
 ســخت کوش فوالد مبارکه، از این مجموعه

دیدن کردم.
وزیر صنعت، معدن و تجــارت بیان کرد: 
همان طور کــه مقام معظم رهبری اشــاره 
کرده اند، تولید یک جهاد اســت و این جهاد 
در برابر دشــمن اســت؛ علی رغــم اعمال 
تحریم های ظالمانه دشمنان، حجم تجارت 
خارجی ایران در سال گذشته ۱۲۰ میلیارد 
دالر بوده و این نشــان دهنده جهادی است 
که در تولید و تجارت رقــم خورده که جای 
قدردانی از حرکــت جهادگونه رزمندگان و 

سربازان جبهه صنعت دارد.
فاطمی امین، وزیر صنعت معدن و تجارت 
روز سه شنبه در سفر خود به استان اصفهان 
پس از افتتاح پروژه های صنعتی در مجتمع 
فوالد سبا، با حضور در شرکت فوالد مبارکه، 
از خطوط تولید نواحی فوالدســازی و نورد 

گرم این شرکت بازدید کرد.
وزیر صنعت، معــدن و تجارت بعدازظهر 
سه شنبه بمنظور بازدید از واحدهای صنعتی 
و شرکت در مراسم تقدیر از صادرکنندگان 
نمونه ســال ۱۴۰۰ اصفهان به این اســتان 

سفر کرد.

در جریان سفر به اصفهان صورت گرفت؛

افتتاح دو پروژه شرکت فوالد مبارکه
توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت

معاون بهره برداری شــرکت فوالد مبارکــه گفت: در 
کشور ســاالنه نیاز به ۱۵۰ هزار تن فوالد الکتریکی وجود 
دارد و شرکت فوالد مبارکه ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار تن از 
فوالدهای ویژه را دارد که تولید بر اســاس سفارش ها و نیاز 

کشور صورت می گیرد.
اکبری محمدی معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه 
میهمان برنامه گفت وگوی ویژه خبری سیمای اصفهان بود 

و به سؤاالت مجری این برنامه این چنین پاسخ داد.
    

به تازگی دو طرح بزرگ در فوالد مبارکه افتتاح و 
به بهره برداری رسیده است. این طرح ها چه هستند؟

بله دو واحد اســُمز معکوس ثانویه )RO۲( و واحد گز 
زدایی تحت خأل )V.O.D و VD( فوالد ســبا هم زمان با 

سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به اصفهان افتتاح شد.
افتتاح واحد تصفیه خانه در فوالد سبا چه اهمیتی دارد؟

با راه اندازی این واحِد تصفیه پساب ترکیبی و با استفاده 
از بازیافت آب صنعتی و بهداشــتی، مصرف آب مجموعه 
فوالد سبا تا ۲۰ درصد کاهش می یابد. در فوالد سبا ظرفیت 
تصفیه ۴۸۰ مترمکعب پساب صنعتی وجود دارد. با اضافه 
شدن واحد جدید، بهره وری تصفیه خانه فوالد سبا بیشتر 
شــده و درصد بازیافت آب صنعتی از پساب به نزدیک ۸۰ 

درصد می رسد.

راه اندازی واحد گاززدایی چه نقشی در توسعه صنعت 
فوالد کشور دارد؟

با توجه به افتتاح ایستگاه گاززدایی امکان تولید فوالدهای 
الکتریکی یا سیلیکونی که در هســته موتورهای الکتریکی و 
ژنراتورها مورد استفاده قرار می گیرند و همچنین ورق موردنیاز 
صنایع خودروسازی و نفت و گاز نیز فراهم می گردد. به خاطر 
داشته باشیم این قبیل محصوالت پیش تر با خروج ارز زیاد از 
محل واردات تأمین می شــد. تولید محصوالت ویژه عالوه بر 
سودآوری بیشتر برای شرکت فوالد مبارکه، کشور را نیز به سمت 

خودکفایی و ارزآوری سوق می دهند.
ظرفیت تولید این قبیل محصوالت ویژه در فوالد 

مبارکه چه میزان است؟
در کشور ساالنه نیاز به ۱۵۰ هزار تن فوالد الکتریکی وجود 
دارد و شــرکت فوالد مبارکه ظرفیت تولیــد ۳۰۰ هزار تن از 
فوالدهای ویژه را دارد که تولید بر اساس سفارش ها و نیاز کشور 
صورت می گیرد. امکان رفع صددرصدی نیاز کشور در حوزه 
فوالدهای سیلیکونی تا مرحله تولید ورق گرم در فوالد مبارکه 
وجود دارد. همچنین برای تکمیل زنجیــره و برای تبدیل به 
نورد سرد به ســرمایه گذاری های جدید نیاز است که به زودی 

آغاز می شود.
نقش این محصوالت در صنایع خودروسازی و صنایع 

نفت و گاز چیست؟

ورق های با استحکام باال و فوالدهای زنگ نزن نیز با توجه 
به افتتاح ایستگاه گاززدایی در فوالد مبارکه تولید خواهد شد. 
صنایع خودروسازی در دنیا به فوالد پراستحکام با وزن کمتر 
روی آوردند که مصرف سوخت را کاهش و ایمنی سرنشین را 
افزایش می دهد. در حال حاضر با این واحد گاززدایی شرایط 

برای تولید محصوالت پراستحکام فراهم است.
فوالد مبارکه از ســال گذشــته وارد تولید فوالدهای 
موردنیاز در صنایع نفت و گاز پتروشیمی شده و نزدیک ۵۰۰ 
هزار تن از این فوالدها را تولید و با موفقیت تست کرده است و 
یکی از خط های انتقال مهم کشور یعنی خط گوره به جاسک، 
با محصوالت فــوالد مبارکه انجام گرفــت. تولید این نوع 
فوالد سطح دانش باالیی را می طلبد، ضمن اینکه به دلیل 
تحریم ها واردات آن غیرممکن بود؛ ازاین رو با تولید این فوالد 
در شرکت فوالد مبارکه عالوه بر بی نیاز کردن کشور، سطح 
دانش ملی نیز ارتقا یافت. مجتمع فوالد سبا مجموعه ای با 
سطح فناوری باالست که در حوزه اسلب نازک، کار خود را 
انجام می دهد و با توجه به ایجاد ایستگاه گاززدایی، اکنون 
توانایی تولید فوالدهای ویژه بــرای محیط های نفت و گاز 

را دارد.
آیا می توان این قبیل محصوالت را صادر کرد؟

هدف فوالد مبارکه تأمین نیاز بازار داخل است. در حال 
حاضر عمده محصوالت فوالد مبارکه برای تأمین بازار داخل 

انجام می گیرد. در آینده اگر نیاز داخل کشور به شکل کامل 
تأمین شود، برای صادرات هم شرایط فراهم است.

در حال حاضر وضعیت تولیــد فوالد مبارکه چگونه 
است؟

با تــالش همــکاران در گروه فــوالد مبارکــه رکوردهای 
به یادماندنی در تولید به ثبت رسید. درمجموع محصوالتی که در 
گروه فوالد مبارکه تولید شد، جهش حدودا ۱۱ درصدی داشت و 
نزدیک ۲۵۰ هزار تن کالف گرم، ۳۰۰ هزار تن تختال، ۲۵۰ هزار 
تن آهن اسفنجی و ۲۵۰ هزار تن گندله نسبت به مدت مشابه سال 
قبل بیشتر تولید شد که امیدواریم بتوانیم در پایان سال جاری این 

افزایش تولید نسبت به سال قبل را حفظ کنیم.
محدودیت های موجود در حوزه انرژی چه تأثیری بر 

روند کاری فوالد مبارکه داشته است؟
متأسفانه امسال هم مثل سال قبل محدودیت انرژی برقرار 
اســت و باعث از دست رفتن بخشــی از ظرفیت تولید از اواسط 
خردادماه شده و تا پایان تابســتان این روند ادامه خواهد داشت، 
اما سعی شده برنامه تعمیرات اساســی خطوط تولید در زمان 
محدودیت رخ دهد و حداکثر استفاده از این زمان صورت گیرد تا 

پس از محدودیت ها تولید با قدرت انجام گیرد.
آیا فوالد مبارکه پروژه های دیگری در دست اقدام دارد؟
بله. یکی از این پروژه ها نیروگاه های حرارتی و خورشــیدی 
با ظرفیت ۶۰۰ مگاوات اســت. این پروژه در ایران بی نظیر بوده و 
تاکنون ۲۵ درصد پیشرفت داشته اســت و امیدواریم تا پیش از 
محدودیت های سال آینده وارد مدار شود تا عالوه بر رفع مشکالت 
انرژی فوالد مبارکه به شبکه برق ملی نیز کمک کند. همچنین 
احداث نورد گرم ۲، واحدهای نورد گرم و آهن اسفنجی در هرمزگان 

و نورد سرد در فوالد امیرکبیر کاشان ازجمله این پروژه ها هستند.

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه در برنامه گفت وگوی ویژه خبری سیمای اصفهان تأکید کرد؛

امکان تولید فوالدهای ویژه در شرکت فوالد مبارکه

گفت و گو

فوالد مبارکه آیینه توفیق نیروهای جبهه حق در عرصه اقتصاد، تولید و صنعت و نمونه 
عینی تحقق وعده الهی و پاداش تالش و استقامت مدیران، کارکنان و کارگران در مواجهه 
با کاستی ها، فشارها و تحریم هاست و بر خود می بالد که توانسته نشانه روشنی از امیدواری، 

استمرار و پیروزی در دست یابی به اهداف کالن کشور باشد.
پایگاه خبری ایراسین- تالش برای دست یابی به اهداف، ایستادگی بر آرمان اصیل و 
مسیر صحیح و نهراسیدن از فشارها و مانع تراشی های دشمن در عرصه های مختلف، راز 

موفقیت ایران اسالمی در این برهه از تاریخ است.
تجربه بیش از چهار دهه دوران پرفرازونشیب و درعین حال پرافتخار انقالب اسالمی 
ایران، تجربه ای ناب و منحصربه فرد از نمایش قدرت و اراده الهی و نشــان دهنده غلبه 
محاسبات الهی بر محاسبات سیاسی اســت؛ نکته ای که بارها و به کرات و در میادین و 
صحنه های مختلف بعینه دیده شده و پیش بینی های سیاستمداران خارجی و برخی از 

عناصر داخلی را بر هم زده است.

نکته قابل تأملی که رهبر فرزانه انقالب اسالمی در فرمایشات اخیر خود در دیدار با 
مسئوالن قوه قضائیه تأکید داشتند این بود که خداوند سال ۱۳۶۰، همان خداوند سال 
۱۴۰۱ هجری شمسی است و تغییر و تطوری در سنت و وعده های الهی وجود ندارد و 
بالطبع در سایه ایستادگی و جهاد و مقاومت در مقابل فشارها، نصرت و پیروزی و پیشرفت 

حتمی است.
البته در این میان نباید از این نکته غافل ماند که سســتی، کوتاهی، عافیت طلبی، 
منفعت طلبی و اختالف، آفت این مســیر پرفرازونشیب اســت و اگر عزم و اراده ملت و 
کارگزاران آن بر خدمت عالمانه، خالصانه، صادقانه و بدون وقفه استوار گردد، هیچ نیرویی 

را یارای مقاومت در برابر خواست و اراده و همت ایشان نیست.
نمونه های فراوانی از غلبه محاسبات الهی بر محاسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 
در دوران انقالب وجود دارد که شاهدی بر این ادعاست، بحران های داخلی اول انقالب، 
شهادت بسیاری از دلسوزان و مسئوالن عالی رتبه همچون شهید بهشتی وشهید مطهری، 

غائله کردستان، جنگ هشت ساله تحمیلی و تالش تمامی ابرقدرت ها برای از پای درآوردن 
ملت ایران از راه نظامی، فشارهای بین المللی، تحریم های فراوان سیاسی و اقتصادی و به 
راه انداختن جنگ نرم بر علیه آرمان هاو اقتدار کشور، بخشی از خباثت های دشمن برای 
مقابله با میهن اســالمی مان بوده که به حول و قوه الهی، همواره پیروز این میدان، ملت 

ایران بوده است.
در این میان، شرکت فوالد مبارکه نیز به عنوان مولود انقالب اسالمی، آماج فشارها و 
تحریم های نظام ظالم سلطه  بوده و فشارهای متعدد و اعمال تحریم های چندجانبه بر 
مراودات مالی، محصوالت، صادرات، تبادالت و ارتباطات این شرکت،تنها بخشی از این 
خصومت هاست که خوشبختانه به خواست الهی و با استقامت،تالش، همت، برنامه ریزی 
و سیاست گذاری صحیح و اصولی متخصصان و کارکنان این شرکت، تمامی این بحران ها 
با موفقیت پشت سر نهاده شده و فوالد مبارکه بر بلندای افتخار صنعت و شکوفایی ایران 

اسالمی ایستاده است.
فوالد مبارکه آیینه توفیق نیروهای جبهه حــق در عرصه اقتصاد، تولید و صنعت و 
نمونه عینی تحقق و پاداش تالش و استقامت مدیران، کارکنان و کارگران در مواجهه با 
کاستی ها، فشارها و تحریم هاست و بر خود می بالد که توانسته نشانه روشنی از امیدواری، 

استمرار و پیروزی در دست یابی به اهداف کالن کشور باشد.

فوالد مبارکه؛ آیینه توفیق جبهه حق در عرصه صنعت
گزارش

مدیر عامل شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان گفت: ارزش بازار 
کاتالیست در حوزه فوالد با احتساب پروژه های جاری، حدود صد 
میلیون یورو است که امروزه با ظرفیت و پتانسیل های ایجاد شده، 

تقریبا همه آن توسط تولید کنندگان داخلی قابل تامین است.
مولوی زاده، مدیر عامل و نایب رییس هیئت مدیره شــرکت 
گسترش کاتالیست ایرانیان با اشاره به اینکه کاتالیست به عنوان 
یکی از محصوالت مهم مورد نیاز صنایع کشور سال های زیادی از 
محل واردات تامین شده است، اظهار کرد: با رشد صنایع زیر بنایی 
از جمله صنعت پتروشیمی در کشور این حلقه حساس مورد توجه 
قرار گرفت و خوشبختانه با تکیه بر متخصصین داخلی امروز بخش 
زیادی از نیاز کشور توسط شرکت های داخلی فعال در عرصه صنعت 

کاتالیست تولید و حتی بازارهای صادراتی نیز به روی این محصوالت 
گشوده شده است. فارغ از این دستاوردها، صنعت کاتالیست همواره 
به عنوان یکی از صنایع با فناوری باال در زمره صنایع دانش بنیان 

قرار داشته و دارد.
وی افزود: ارزش بازار کاتالیســت در حوزه فوالد با احتســاب 
پروژه های جاری، حدود صد میلیون یورو است که امروزه با ظرفیت 
و پتانسیل های ایجاد شده، تقریبا همه آن توسط تولید کنندگان 
داخلی قابل تامین اســت. البته اگر حجم مبادالت مالی صنعت 
کاتالیست را با صنایع مرتبط با آن چون فوالد یا پتروشیمی مقایسه 
کنیم شاید به نظر کوچک بیاید اما اهمیت آن به شدت برای همه 
صنایع باالست. در صورت نبودن کاتالیست، صنایع پتروشیمی و 

فوالد در ایران با مشکل مواجه خواهند شد و به همین خاطر باید 
بدانیم مسیر اقتصاد مقاومتی و خودکفایی از صنایع کوچکی چون 
کاتالیست می گذرد. مدیر عامل شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان 
گفت: تاکنون محصوالت این شرکت در شرکت های فوالد مبارکه 
و فوالد خوزستان بارگذاری شــده و یک محموله نیز به شرکت 
توسعه آهن و فوالد گل گهر تحویل داده شده که قرار است در اولین 

بارگذاری مورد استفاده قرار گیرد.
مولوی  زاده مهم ترین خواســته این مجموعه را فراهم آوری 
تسهیالت در برای ایجاد فرصت مطالعاتی خارج از کشور و همچنین 
تسهیل سازی تامین تجهیزات آزمایشگاهی و تجهیزات با فناوری 
باال دانست و بیان کرد: البته شرایط کشور را به خاطر تحریم های 

ظالمانه و مشکالت در واردات برخی تجهیزات و مواد اولیه کلیدی 
چون نیکل و برخی مواد اولیه معدنی که در کشور تولید نمی شود را 
درک می کنیم و انتظار داریم دولت نیز حساسیت صنعت ما را درک 
کند. شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان از زیرمجموعه های دانش 
بنیان شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات است که سال 
۹۰ تشکیل شده و در زمینه تحقیق و تولید کاتالیست و بومی سازی 

دانش تولید کاتالیست فعال است.

حضور دانش بنیان ها در بازار ۱۰۰ میلیون یورویی؛

ایران در مرز بی نیازی از واردات کاتالیست های فوالدی

خبر


