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رشد 7 درصدی تولید محصوالت 
سیکل سرد فوالد مبارکه

با تالش کارکنان ناحــــیۀ نورد ســــرد 
فـــوالد مبارکه، در سـه ماهـــۀ اول ســـال 
»جهش تولید«، تولید محصوالت سیکل سرد 
خطوط نورد این شرکت با 7 درصد رشد به 262 

هزار تن رسید.
بهــزاد بهادرانــی مدیر ناحیۀ نورد ســرد 
فوالد مبارکه ضمــن تأیید ایــن خبر گفت: 
به منظور پاسخ گویی به نیاز بازار، در خط تولید 
محصوالت قلع اندود نیز با تولید ۳۰ هزار تن و 
ثبت یک رکورد تولید در اردیبهشت ماه سال 
جاری، بخش قابل توجهی از نیاز بازار در حوزۀ 

بسته بندی صنایع غذایی تأمین شد.
وی در بخـــش دیگری از سخــنان خود 
به دستاوردهای فــــوالد مبارکه در حــوزۀ 
تولیــد ورق موردنیــــاز بسته بندی کالف 
اشاره کرد و گفت: به منظور رهایی از وابستگی 
به واردات این نوع تســمه ها که در بسته بندی 
کالف های تولیدی کاربرد زیادی دارد، پیش 
از این با همکاری واحدهای مختلف شــرکت، 
موفق بــه بومی ســازی این محصول شــده 
بودیم و به طور مشخص در سه ماهۀ اول سال 
جاری، با تولید یک هزار  و  5۰۰  تن از این نوع 
محصوالت، ضمن بی نیازی از واردات و تأمین 
نیاز شــرکت، از خروج مقادیر قابل توجهی ارز    

جلوگیری  شده است.

مدیر ناحیۀ نورد ســرد فــوالد مبارکه در 
ادامــه از تولید هزار  تــن ورق رنگی موردنیاز 
در صنعت لوازم خانگــی در فوالد مبارکه طی 
ســه ماهۀ اول ســال جاری خبر داد و اظهار 
داشــت: در پی تأکید مدیریت ارشد سازمان 
بر پاسخ گویی مناسب به صنایع لوازم خانگی، 
تولید محصوالت پیش رنگ نیز در دستور کار 
کارکنان بلندهمت شرکت فوالد مبارکه قرار 
گرفت تا این شرکت به عنوان تنها تولیدکنندۀ 
این محصول استراتژیک در کشور، ضمن ایجاد  
بی نیــازی از  واردات، به میــزان قابل توجهی 
صرفه جویی ارزی برای کشور به ارمغان آورده 

باشد.
بهادرانی در بخش پایانی ســخنان خود، 
ضمــن قدردانــی از حمایت هــای مدیریت 
ارشد شــرکت، اظهار امیدواری کرد در سایۀ 
الطاف الهی و ادامۀ حمایت ها و تالش مستمر 
کارکنان ناحیۀ نورد ســرد، موفقیت های این 

ناحیه همچنان ادامه یابد.
    

تکذیب خروج محصوالت 
فوالدی از بورس کاال توسط 
شرکت های تولیدکننده فوالد

طهمورث جوانبخت، معاون فروش شرکت 
فوالدمبارکه در گفت وگویی با خبرنگار فوالد، 
دســتور خروج فروش محصــوالت فوالد از 
بورسکاال را تکذیب و اظهار کرد: تا این لحظه 
هیچ دســتوری مبنی بر خروج از بورس کاال 

ابالغ نشده و چنین بحثی مطرح نبوده است.
معاون فروش شــرکت فوالدمبارکه افزود: 
تعیین نرخ فوالد در بازار ســرمایه براســاس 
عرضــه و تقاضــا، معامالت ایــن محصول را 
شــفاف و جلوی رانت موجود در بازار را گرفته 
است؛ بنابراین خروج محصوالت از بورس کاال 
و برگشت به تعیین نرخ دستوری، نه منطقی 
اســت و نه مورد تایید نهادهای ذی ربط و نه 

شرکتهای بزرگ تولیدکننده فوالد می باشد.
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اخبار فوالد

مهندس عظیمیان، مدیرعامل 
گــروه فــوالد مبارکــه، در جریان 
برگــزاری جلســۀ توســعۀ فوالد 
هرمــزگان کــه با حضــور اعضای 
هیئت مدیره و مدیرعامل این شرکت 
در محل فوالد مبارکه برگزار شد، با 
اعالم این خبر گفت: بر اساس سند 
چشــم انداز )14۰4( مقرر است که 
ظرفیت فوالد کشور به 55 میلیون 
تن برســد. بر همین اساس، فوالد 
مبارکــه که در حــال حاضر حدود 
نیمی از تولید فوالد کشور را برعهده 
دارد، در نقشــۀ راه خود به گونه ای 
برنامه ریزی کرده است که با اجرای 

طرح های توســعه ای که عمدتا در 
منطقۀ جنوب کشــور اجرا خواهد 
شد، همچنان ســهم 5۰ درصدی 
خود را در تولید فوالد کشــور حفظ 

کند.
وی در همیــن خصــوص ادامه 
داد: بــرای تحقق این امــر، عالوه 
بر اقدامــات انجام شــده در فوالد 
مبارکه، مجتمع فوالد سبا و   واحد 
8۰۰ هزار تنی فوالد سفیددشــت، 
بنا را بر آن گذاشــته ایم که ظرفیت 
فوالد هرمزگان نیــز از 1.5 میلیون 
بــه 2 میلیون تــن افزایــش یابد؛ 
ضمــن این که در فــوالد هرمزگان 

احداث یک خط نــورد ورق عریض 
و همچنین احــداث یک واحد احیا 
مســتقیم به ظرفیت 9۰۰ هزار تن 
در دســتور کارگروه فوالد مبارکه 
قــرار گرفته و پیش بینی می شــود 
با کمترین فوت وقــت اجرا گردد و 

به موقع به بهره برداری برسد.
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه با  
اشــاره به اهمیت احداث خط نورد 
عریض در فــوالد هرمزگان تصریح 
کرد: با به بار نشستن این خط تولید 
که ظرفیــت آن 1.2 میلیون تن در 
سال است و  ورق های خاص را تولید 
خواهد کرد، شرکت فوالد هرمزگان 

دیگر تنها یــک تولیدکنندۀ ِصرف 
تختال نخواهد بود.

مهنــدس عظیمیــان در بخش 
دیگری از ســخنان خود به اجرای 
طرح های توســعه در شرکت فوالد 
امیرکبیر کاشان اشاره کرد و گفت: 
توسعۀ این شــرکت براساس طرح 
جامع فوالد و با هدف تأمین هرچه 
بیشــتر نیاز کشــور به محصوالت 
خاص صورت می گیــرد؛ از این رو 
ایجاد خط نورد سرد در این شرکت 

به شدت موردنیاز است.
به گفتۀ مهنــدس عظیمیان، در 
جریان احداث این طرح ها به گونه ای 

برنامه ریزی شده است که از توانایی 
و ظرفیت شرکت های داخلی بیشتر 
استفاده شود؛ از این رو در این فرایند 
بسیاری از سازندگان و شرکت های 
داخلــی وارد عرصۀ ساخت وســاز 
خواهنــد شــد و درعین حــال 
فرصت های شغلی قابل مالحظه ای 

نیز برای جوانان ایجاد می شود.
در همین خصــوص مدیرعامل 
فــوالد هرمــزگان نیز افــزود: این 
افزایش ظرفیت با انجام اصالحاتی 
در واحد فوالدسازی و ریخته گری 
و برخی زیرســاخت های شــرکت 
عملیاتــی خواهد شــد. در همین 
خصوص پروژه هــای متعددی در 
دست اقدام اســت و برخی از آن ها 
نیز در آیندۀ نزدیک شــروع به کار 

خواهد کرد.
فــرزاد ارزانــی همچنیــن در 
خصوص جزئیات احداث خط تولید 
ورق عریض )پلیت میل( گفت: این 
خط که ظرفیت آن 1.2 میلیون تن 
در ســال اســت، زمینۀ دست یابی 
به ارزش افزودۀ بیشــتری را فراهم 
خواهد کرد. به عبارت بهتر شمش 
فوالد هرمــزگان در بخش دیگری 
از کارخانه بــه ورق عریض تبدیل 

خواهد شد.
وی در خصوص کاربرد  ورق های 
عریض تولیدی در ایــن خط تولید 
گفت: ورق هــای خروجی این خط 
نورد در صنایع کشتی سازی، نفت و 
گاز، پتروشیمی و بسیاری از صنایع 
دیگر استفاده خواهد شد و با توجه 
به نیاز بازارهــای داخلی و خارجی، 

ارزش افــزودۀ قابل توجهــی برای 
شــرکت و  گروه فوالد مبارکه ایجاد 

خواهد کرد.
مدیرعامــل فوالد هرمــزگان با 
تأکید بر این که در حــال حاضر در 
فوالد هرمــزگان با اســتفاده از دو 
واحد احیا مســتقیم یــک میلیون 
و 65 هزار تن آهن اســفنجی تولید 
می شود، ادامه داد: با توجه به این که 
ظرفیت فوالد هرمزگان قراراست به 
2 میلیون تــن افزایش یابد، به آهن 
اســفنجی بیشــتری نیاز است و به 
همین منظور، احــداث یک مدول 
احیا مستقیم به ظرفیت 9۰۰ هزار 
تن در سال در این توسعه ها در نظر 

گرفته شده است.

مدیرعامل گروه فوالد مبارکه خبر داد:

افزایش ظرفیت و احداث یک خط نورد در فوالد هرمزگان

خبر

سرپرست فرمانداری شهرستان مبارکه پس از بازدید از 
خطوط تولید شرکت فوالد مبارکه، در جلسه با حمیدرضا 
عظیمیان مدیرعامل این شرکت تحکیم و همکاری های 

متقابل بین صنعت و منطقه را مورد تأکید قرار داد.
اصغر هدایت ضمن ابراز خرسندی از این بازدید اظهار 
کرد: از مشــاهدۀ کار و تالش در این شــرکت لذت بردم و 
به عنوان یک ایرانی به عزم و پشتکار مهندسان و کارکنان 

این مجموعۀ تولیدی افتخار می کنم.
وی ضمن اشــاره به نقش مؤثر فوالد مبارکه در حوزۀ 
اقتصاد ملی افزود: فوالد مبارکه علی رغم فشار تحریم های 
ظالمانه و مشکالت ناشی از شیوع بیماری کرونا که اقتصاد 
کشور را در شرایط ســختی قرار داده، همچنان به عنوان 
یک صنعت مادر در منطقه و کشور تأثیرگذار است و نقش 

بسزایی در اقتصاد و اقتدار ملی ایفا می کند.
سرپرســت فرمانداری شهرســتان مبارکــه تعامل و 
همکاری های متقابل را مقدمۀ تحقق شــعار جهش تولید 
دانست و خاطرنشان کرد: دستیابی به این شعار بر اساس 

منویات مقام معظم رهبری یک رسالت همگانی است.

هدایت در ادامــه، ضمن مثبت ارزیابــی کردن نقش 
فوالد مبارکه در توســعۀ متوازن منطقه و قدردانی  از عزم 
و ارادۀ مدیریت فوالد مبارکــه در این خصوص،  حمایت از 
صنعتگران را رســالت اصلی دولتمردان دانســت و افزود: 

حمایت از این شرکت، حمایت از اشتغال و تولید است.
وی خودکفایی و بومی سازی های صورت گرفته در فوالد 
مبارکه را ازجمله برکات تحریم ها برشــمرد و از مشارکت 
این شــرکت در تأمین فوالد ویژه و مقاوم در محیط نفت و 
گاز ترش در پروژۀ خط لولۀ انتقال نفت از گوره به جاسک 

قدردانی کرد.
سرپرست فرمانداری شهرســتان مبارکه ضمن اشاره 
به سرمایه گذاری های صورت گرفته و پروژه های اجراشده 
در خصوص بازچرخانی و اســتفادۀ بهینه از آب موردنیاز، 
اقدامات صورت گرفته را بسیار ارزشمند ارزیابی کرد و افزود: 
فوالد مبارکه با استفاده از منابع داخلی و با تکیه بر دانش و 
تخصص نیروی انسانی خود، بســیاری از اقالم موردنیاز را 
بومی سازی کرده و با این قبیل اقدامات موجب امیدآفرینی 

و نشاط در جامعه شده است.

 در ادامۀ این جلســه، حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل 
فوالد مبارکه، از این شرکت به عنوان سرمایۀ ملی یاد کرد و 
گفت: عواید و دستاوردهای فوالد مبارکه تمامی مردم کشور 
را به طور مستقیم و غیرمستقیم در برمی گیرد و توسعه های 
خوبی که مد نظر قرار گرفته، در راستای جهش تولید تعریف 

شده است.
وی به سابقۀ دیرینۀ همکاری های فوالد مبارکه با منطقۀ 
پیرامون خود از زمان بهره برداری تاکنون اشاره و بر ادامۀ این 

همکاری ها در چهارچوب مقررات تأکید کرد.
عظیمیان با اشاره به فعالیت های انجام شده در راستای 
تکمیل بیــش از پیش زنجیــرۀ فوالد،  بــه اهمیت تولید 
محصوالت متنوع و ارزش افزودۀ بیشتر برای ذی نفعان در 
کشور پرداخت و خاطرنشان کرد: محصوالت فوالد مبارکه 
بسیاری از صنایع کشــور را تغذیه می کنند و تحریم های 
آمریکا علیه فوالد مبارکه نشان داد دشمن به درستی مراکز 
اقتصادی تأثیرگذار را شناسایی کرده و قصد دارد با تحریم 
این شرکت، بسیاری از صنایع پایین دست را تحت تأثیر قرار 

دهد و روند فعالیتشان را متوقف سازد.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در ادامه به اهمیت رفع 
مشــکل تأمین مواد اولیه ازجمله سنگ آهن و گاز، اشاره و 
خاطرنشان کرد با رفع این مشکالت و محدودیت ها به تولید 
بیشتر دســت خواهیم یافت و دشــمنان این مرز   و   بوم را 

مأیوس خواهیم کرد.
شــایان ذکر اســت در ابتدای این بازدید، سرپرســت 
فرمانداری شهرستان مبارکه در کنار  هیئت همراه، با حضور 
در معراج الشــهدای فوالد مبارکه به مقام شامخ شهدای 
نام آشــنا ادای احترام کرد و اظهار داشــت: فوالد مبارکه 
جزو معدود مجموعه های صنعتی است که توفیق میزبانی 
شهدای گمنام را دارد و این نشان از اعتقاد و عالقۀ مدیران و 
کارکنان این شرکت به ادامۀ راه شهیدان بزرگوارمان است.

سرپرست فرمانداری شهرستان مبارکه:

حمایت از فوالد مبارکه، حمایت از اشتغال و تولید است

شــرکت فوالد مبارکه بنا بر اعالم 
انجمن جهانی فوالد، باالترین شاخص 
ایمنی را به خود اختصاص داد و کسب 
این دستاورد، قدردانی مدیریت ارشد 
این شرکت را در پی داشت. در همین 

خصوص حسین مدرســی فر، مدیر 
ایمنی، بهداشــت حرفه ای و محیط 
زیســت فوالد مبارکه بــا حضور در 
استودیو رادیو فوالد به سؤاالت مجری 

این برنامه این چنین پاسخ داد:

    
 پس از کســب ایــن موفقیت، 
مدیرعامل شرکت از کارکنان به دلیل 
توجه به مباحث ایمنی قدردانی کرد. 

در این خصوص توضیح  دهید؟
مهندس عظیمیان از ابتدای امر دو موضوع 
ایمنــی و توجه بیــش از پیش به معیشــت 
کارکنان را در دســتور کار قرار دادند. این امر 
نشان داد که مدیریت شرکت قوی تر از هر زمان 
دیگری بر موضوع ایمنی و سالمت کارکنان 
تأکید دارد. هم اکنون هم خدا را شاکریم که با 
حمایت ها و راهنمایی های مدیرعامل شرکت 
در این زمینه، کارکنان توانستند در سال 98 
به عملکرد درخشانی دست یابند. این امر که 
فوالد مبارکه بنا بر اعالم انجمن جهانی فوالد 
در بین کل فوالدســازان عضو این انجمن در 
ضریب تکرار و شدت حوادث بهترین عملکرد 

را داشته باعث افتخار است.

 عملکرد ایمنــی در همۀ نواحی 
یکسان بوده است؟

به طور کلی عملکــرد در همۀ بخش ها 
خوب بوده، اما طبق اهدافی که در این زمینه 
تعریف و اعالم شده، مقرر بود به سه واحدی 
که بهترین عملکرد را در میان سایر واحدها 
داشته باشــند پاداش ویژه ای تعلق گیرد و 
این کار انجام شــد. به همۀ نواحی پاداش 
تعلق گرفت، ولی به نواحی برتر   1 و 2 و ۳ که 
فوالدسازی، آهن ســازی و نورد سرد بودند 

پاداش ویژه ای داده شد.
  این هدف گذاری برای ســال 99 

چگونه است؟
در ســال 99 هــم عملکــرد همــۀ 
واحدهــا مــورد ارزیابی قــرار می گیرد و 
طبــق یافته هــای ایمنــی در نواحی به 
 رتبه هــای اول تا ســوم پــاداش ویژه ای 

اختصاص می یابد.

 حفظ و ارتقای سالمتی کارکنان 
در زمینۀ پیشگیری از ابتال به بیماری 
کرونا یکی از مــوارد مطرح در زمینۀ 
ایمنی نیروی انسانی است. در ادامۀ 
اقدامات فوالد مبارکه، چه فعالیت های 

دیگری انجام شده است؟
در اردیبهشــت ماه 25 هزار تســت از 
کارکنان امانــی و پیمانکار گرفته شــد تا 
وضعیت سالمت کارکنان در بهترین سطح 
حفظ شــود. غربالگری روزانه بــرای افراد 
به طور مرتب انجام می شود. تاکنون 8 هزار   
و   5۰۰ تست از همکاران گرفته شده و این 
کار به صورت غلتان و روزانه ادامه دارد. کاِر 
بیماریابی نیز با جدیت دنبال می شــود، تا 
جایی که می توان ادعا کرد ما جزو    معدود    
واحدهــای صنعتی کشــوریم کــه در آن 
بیماریابی به صورت واقعی انجام می شــود. 
عملکرد فوالد مبارکه توســط مســئوالن 
وزارت بهداشت و شــبکۀ بهداشت استان 
رصد می گــردد و این اقدامات تا شکســت 
کامل بیمــاری کرونا در کشــور، در فوالد 

مبارکه هم ادامه خواهد یافت.

رویکرد مدیریت فوالد مبارکه رعایت ایمنی در باالترین سطح است

بر اساس سند چشم انداز 
)1404( مقرر است که 

ظرفیت فوالد کشور به 55 
میلیون تن برسد. بر همین 

اساس، فوالد مبارکه که 
در حال حاضر حدود نیمی 

از تولید فوالد کشور را 
برعهده دارد، در نقشۀ راه 

خود به گونه ای برنامه ریزی 
کرده است که با اجرای 
طرح های توسعه ای که 
عمدتا در منطقۀ جنوب 
کشور اجرا خواهد شد، 

همچنان سهم 50 درصدی 
خود را در تولید فوالد 

کشور حفظ کند
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