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اخبار فوالد

فوالد مبارکه در شرایط تحریم میزان
خروج ارز ازکشور را کاهش داد

میرزاییان نایب رییس کمیســیون توسعه
صادرات غیرنفتــی اتاق بازرگانــی ایران در
یادداشــتی اختصاصی برای ایراسین نوشت:
شــرکت فوالد مبارکه با سیاست گذاری های
مختلف و افزایــش تولید ،منجــر به کاهش
خروج ارز از کشــور شــده و در کنار گسترش
بازارهای هدف خود باعــث افزایش ارزآوری
برای ایران گردید.
دومین گروه کاالیی ارزآور کشــور در سال
 ۹۹گروه کاالیی صنایع معدنی بود .شــرکت
های صادرکننده بــزرگ محصوالت معدنی
به عنوان بازوی کمکی ارز آور کشــور در زمان
تحریمهــا بودنــد و علیرغم کاهــش میزان
صادرات نسبت به ســال قبل توانستد بیش از
 ۲۰درصد صادرات غیرنفتی کشور را به خود
اختصاص دهند.
این موضــوع بیانگر این اســت که تحریم
ها در بخش معدن ســبب خودکفایی و حتی
افزایش در تولید و صادرات در این حوزه شده
اســت .به عنوان مثال شــرایط تحریم و عدم
تعهدات طرف هــای تجاری تامیــن کننده
مــواد اولیه ضروری ســایر صنایــع از جمله
خودرو ســازی ،این صنایع را بر آن داشــت تا
مواد اولیه مــورد نیاز خود را از داخل کشــور
تامین کنند.
صنایــع بزرگ معدنــی نیز بــا تامین این
مواد اولیه ضمــن جلوگیری از خــروج ارز و
تعطیلی این صنایع ،سبب افزایش تولیدات و
به تبع آن افزایش صادرات و ارز آوری شــدند؛
بنابراین با اجرای سیاست گذاری ها و سرعت
گرفتن طرحهــای توســعه ای و تکمیلی در
زنجیره تولید حوزه معــدن و صنایع معدنی
و افزایــش تولیدات نهایــی در این بخش می
توانیم شاهد افزایش ارزش افزوده و در نهایت
جهــش صــادرات و ارزآوری بیشــتر در این
صنعت باشیم.
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مدیر گندلهسازی شرکت فوالد مبارکه خبر داد:

انجام موفقیتآمیز تعمیرات برنامهریزیشده واحدگندلهسازیدرتیر

مدیر گندلهسازی شــرکت فوالد
مبارکه از انجام موفقیتآمیز تعمیرات
برنامهریزیشدهششروزهاینواحددر
تیرماهامسالخبرداد.
اسماعیلپور با اعالم این خبر گفت:
با حمایت واحدهای سرویسدهنده،
خرید و پشــتیبانی و فنــی ،تعمیرات
برنامهریزیشــده 6روزه واحــد
گندلهسازی با آمادهسازی و هماهنگی
منســجم و با انجام بیش از 35هزار نفر
ساعت فعالیت تعمیراتی بهطور منظم،
با کیفیت و بدون بــروز حادثه ایمنی
انجامشد.
ویافزود:نکتهقابلذکردراینتوقف
تعمیراتی ،تعویض سیستم آببندی
خشــککن ابتدای کوره پخت برای

اولین بار در شــرایط گرم کوره پخت،
جهت بهبود فرایند و رسیدن به رکورد
فاصله زمانــی  24ماه بیــن تعمیرات
اساسیواحدگندلهسازیتاانتهایمهر
 1400بود.
اســماعیلپور خاطرنشــان کرد:
آخریــن رکــورد فاصلــه زمانی بین
تعمیرات اساســی واحد گندلهسازی
در شرایط ســرد کوره پخت حدود 20
ماهبودهاست.
در ایــن خصــوص رئیــس دفتر
برنامهریــزی و کنتــرل نگهــداری و
تعمیرات آهنســازی نیز گفت :انجام
فعالیــت تعمیراتــی دورهای در واحد
گندلهسازی برای حفظ آماده بهکاری
تجهیزات و به حداقل رساندن توقفات

اضطراری انجام میشــود .حمیدرضا
جمالیافزود:انجاماینفعالیتتعمیراتی
با نفرساعت ذکرشــده در مدتزمان
محدود با آمادهسازی دقیق و مناسب،
بهروزرســانی دســتورالعملهای
تعمیــرات ،تأمین قطعــات یدکی و
مصرفی و مهارت کارکنــان اجرایی و
نظارتمناسبانجامشد.
ویاظهارکرد:درمراحلآمادهسازی
و اجرای فعالیتها ،هماهنگی بســیار
خوبیبینمسئولینوناظرینتعمیرات
واحد گندلهسازی و تعمیرات مرکزی
ایجادوجلساتمربوطهباتوجهبهشرایط
ناشی از کرونا با حداقل نفرات و در اکثر
مواردبهصورتغیرحضوریبرگزارشد.
رئیسمرکزتعمیراتمکانیکهمدراین

خصوصگفت:توقفاتبرنامهریزیشده
تعمیراتی واحد گندلهســازی از لحاظ
حجمنیرویانسانی،قطعات،مکانیسم
و ابــزارآالت و مدتزمــان محــدود،
منحصربهفــرد و نیازمند انســجام و
برنامهریزی و سازماندهی خاص خود
است.
حمیدرضا بذار افزود :قبل از انجام
این تعمیــرات دورهای برای اطمینان
از جلوگیری از شیوع بیماری کرونا ،از
کارکنان نظارت تعمیــرات مرکزی و
پیمانکاراندرگیرتست PCRبهعمل
آمد و با حمایت و کمک کارشناســان
ایمنی بر رعایت پروتکلهای بهداشتی
نیزنظارتشد.
رئیستولیدواحدگندلهسازیفوالد
مبارکه نیز در خصــوص این عملیات
تعمیراتیاظهارداشت:توقفششروزه
گرم واحد گندلهســازی بــا همدلی و
هماهنگیتیمتولیدواحدگندلهسازی
و بــا اعتماد و اتکا بــه دانش و تخصص
خود و اجرای دستورالعملهای کاری
اصالحشــده مطابق برنامه و بهصورت
ایمنانجامپذیرفت.
خشایار پاسیار افزود :در این توقف
تعمیراتی،بابرگزاریجلساتتخصصی
وهمکاریتیمنظافتصنعتیومطابق
برنامه،کلیهفعالیتهایتولیدونظافت
صنعتیبانظموانضباطوبهصورتایمن
انجام گرفت و خــط تولید طبق برنامه

در اختیار تیم تعمیرات قرار داده شــد.
وی تصریــح کــرد :تیم تولیــد واحد
گندلهســازی با راهکاری جدید برای
اولین بار اقدام به خــارج کردن پالتکار
از  ۳۰متر ابتدایی کــوره پخت در این
توقف گرم نمــود و با اصالح شــرایط
آببندی خشــککن ابتــدای کوره
پخت در محیطی ایمــن باعث ارتقای
کیفیتگندلهتولیدیشد.اینفعالیت
با همکاری نزدیک تیمهــای تولید و
تعمیــرات و با موفقیت کامــل انجام
پذیرفت.
رئیس تعمیرات واحد گندلهسازی
هــم در خصــوص ایــن توقــف
برنامهریزیشــده گفت :این عملیات
بزرگ تعمیراتی با برنامهریزی منسجم
و آمادهســازی مناســب فعالیتها در
تعمیرات محلی مکانیک ،بــرق ،ابزار
دقیق و اتوماسیون واحد گندلهسازی
باهمدلیوهمکاریکارکنانتعمیرات
وتولیدوپیمانکارمقیمواحدباموفقیت
انجامپذیرفت.
محمــد خدابنــده گفــت:
هماهنگیهای مناسب در بخشهای
تعمیرات محلــی و تعمیرات مرکزی و
دفاتر فنی تعمیرات و سایر بخشهای
پشــتیبانی در اجرای این مهم از نقاط
قوتاینتوقفبرنامهریزیشدهبود.
کامبیز طیبی سرپرست تعمیرات
مکانیــک واحــد گندلهســازی هم

خاطرنشانکرد:با آمادهسازیونظارت
مؤثر بر اجرای فعالیتهــا و با اولویت
ایمنیتعمیراتآسیابها،تعویضبدنه
غبارگیر ت ِر آسیاب خط  2و جایگزینی
یکی از گیربکسهای درایو کپســول
آسیاب خط  1برای اولین بار ،تعمیرات
اساسی میکســرها ،تعمیرات بخش
دیســک ،تعمیرات و تنظیمات سرند
غلتکی ورودی کــوره پخت ،تعمیرات
فنهای پروسس ،تعمیرات مکانیسم
آببندی خشــککن ابتــدای کوره
پخت ،تعمیرات الورینگ و درایو کوره
پخت و فیدرها و شــوتها ،تعمیرات
غبارگیرهای کوره پخــت ،تعمیرات
سیاالتوپمپهایمربوطهانجامشد.
کارشــناس مشــاور ایمنی واحد
گندلهســازی نیــز در پایــان گفت:
برنامهریــزی حضــور کارکنــان و
فعالیتهای توقف برنامهریزیشــده
براســاس رعایــت حداکثــری
پروتکلهای بهداشتی ،رعایت قوانین
و مقررات ایمنی ،آموزش و بهکار گیری
دســتورالعملهای ایمنی فعالیتها و
نظارت مؤثر بر انجــام ایمن کار از نقاط
قوتاینعملیاتتعمیراتیبود.
موسوی افزود :تعمیرات انجامشده
بــر روی تجهیزات ،ضریــب ایمنی را
افزایش داده و با کاهش حجم تعمیرات
اضطراری،احتمالوقوعحوادثکاهش
خواهدیافت.

خبر
رئیس پارک علم و فناوری شیخ بهایی مطرح کرد:

امکان صادرات خدماتفنی-مهندسیبهکشورهایدیگربهکمک فوالد مبارکه

در ایــن میــان صنایع فوالدی بــه عنوان
یکی از صنایع ســنگین و اســتراتژیک برای
هر کشــوری بســیار حائز اهمیت است ،زیرا
یکی از شاخص های اصلی توسعه یافتگی در
کشورها بشمار میآید ،بنابراین در این راستا
و به منظور مقابله با شــرایط تحریم و اجرای
سیاست های اقتصاد مقاومتی ،شرکت فوالد
مبارکه با اجرای سیاســتهایی همانند بومی
سازی کلیه قطعات ،مواد و تجهیزات ،افزایش
سطح اشتغال نیروهای بومی ،استفاده از اعتبار
اسنادی ریالی با همکاری نظام بانکی (به منظور
کمک به صنایع پایین دستی خود) ،استفاده از
استانداردهای بین المللی در تولید ،استفاده
از توانمندی متخصصان داخلی و دستیابی به
مهارت ها و تخصص های جدید ،برنامه ریزی
و زمان بندی دقیق و پیشرو بودن در امر تولید؛
توانســته هزینه ها را کاهش داده و با افزایش
تولید و تامین مواد اولیه وارداتی سایر صنایع،
باعث کاهش خروج ارز از کشــور شــود .این
یعنی این شــرکت در کنار گسترش بازارهای
هدف خود سبب افزایش ارزآوری برای کشور
شده است.
درخصوص نقش شرکت های بزرگ فوالدی
در شــرایط تحریم و کمک به صنعت و اقتصاد
کشور نیز باید گفت :شرکت های بزرگ فوالدی
ضمن تنوع تولیدات خود با صنایع باالدستی و
پایین دستی بسیاری از جمله صنایع خودرو
سازی ،هواپیماسازی و  ...در ارتباط هستند و
در شــرایط تحریم و کمبود منابع با حمایت
از صنایع پایین دســتی و با ســرمایه گذاری
سود انباشته شــده خود در توسعه واحدهای
میانی زنجیــره تولید فوالد بــا هدفگذاری
رونق تولید و افزایش صادرات آنها در مجموع
سبب افزایش اشــتغال و تولیدات صنعتی و
ارزآوری شده اند.
از طرفی به دلیل اینکه این شــرکت های
بزرگ در زمینه ســرمایه گذاری مورد توجه
ســرمایه گذاران خارجی هســتند ،بنابر این
میتوان گفت در شــرایط تحریــم ،افزایش
تولیدات و اشتغال صنایع مرتبط با این شرکت
ها و جذب ســرمایه گذاری خارجی توســط
آنها در رونق اقتصادی کشــور کامال ملموس
بوده است.

رئیس پارک علم و فناوری شــیخ بهایی شهرک علمی
تحقیقاتی اصفهان گفت :شرکت فوالد مبارکه نقش جدی
در شــکلگیری شــهرک علمی تحقیقاتی و پارک شیخ
بهایی داشته است .در مقابل شــرکتهای مستقر در این
شــهرک نیز تقریبا نیمی ( ۴۰تا  ۵۰درصد) از نیازهای این
صنعت را برطرف کرده و حتی ظرفیــت صادرات خدمات
فنی-مهندسی به کشــورهای دیگر به کمک فوالد مبارکه
نیز وجود دارد .حمید مهدوی با بیان اینکه نقش پارکهای
علم و فناوری تجاریسازی دستاوردهای فناوری یا انتقال و
بومیسازی آنها است ،اظهار کرد :یکی از محورهای مزیتی
پارک علم و فناوری شــیخ بهایی شهرک علمی تحقیقاتی
اصفهان ،حضور صنایع فوالد منطقه و به ویژه فوالد مبارکه
است.
مهمترین خدمت شهرک علمی تحقیقاتی
در صنعت فوالد
وی افزود :شــرکتهای این بخش در حوزه دســتیابی
به تکنولوژی های مــورد نیاز در صنعت فــوالد یا کاربرد
فناوری های نو در این حــوزه از اتوماســیون ،ابزار دقیق
و تحــول دیجیتال گرفته تا ســاخت تجهیــزات یا بهینه
ســازی مواد و فرایندهــا فعالیــت دارنــد و میتوانند با
شناســایی نیازهای اصلی صنعت و با توجه به نقشه راهی
که صنعت برای توســعه خود در نظر دارد ،توانمندیهای
موجود را بــا یکدیگر ارتبــاط داده و یا اگر وجــود ندارد،
آن را ایجــاد کند .ایــن مســئله بیشــترین و مهمترین

خدمتی اســت که شــهرک علمی تحقیقاتی میتواند به
صنایع بزرگ ارائه دهد.
ارتباط فوالد مبارکه با  ۵۸شرکت دانش بنیان در
شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
رئیس پارک علم و فناوری پارک شــیخ بهایی شهرک
علمی تحقیقاتی اصفهان با اشــاره به نقش جدی شرکت
فوالد مبارکه در شکلگیری شــهرک علمی تحقیقاتی و
پارک شــیخ بهایی گفت :در حال حاضر در این پارک بالغ
بر  ۵۸شــرکت دانش بنیان (فناور) در حوزههای طراحی
مهندسی ،ســاخت و تولید ،و فرایند وجود دارد که با فوالد
مبارکه همکاری داشته و به نوعی شــریک این شرکت در
مسائل مرتبط به شمار میروند.
صادرات خدمات فنی-مهندسی به کشورهای
دیگر به کمک فوالد مبارکه
مهدوی خاطرنشــان کرد :قطعا با ظرفیت موجود در
فوالد مبارکه و شــهرک علمی تحقیقاتی اصفهان در کنار
برنامههایی که تحــت عنوان پارک تخصصــی فوالد در
شهرک برگزار میشــود ،میتوان عالوه بر برطرف کردن
نیازهای این شرکت ،خدمات مهندسی و تکنولوژی فوالد
را از طراحی و ساخت گرفته تا بهینه سازی ،به کشورهای
دیگر نیز صادر کرد.
وی افزود :این مسئله هم به دلیل تجربهای که در فوالد
مبارکه به دلیل قدمت و ســابقه کادر مهندسی و فنی این
شــرکت وجود دارد و هم به دلیل دو دهه فعالیت و تمرکز

در حوزه دانش بنیان به خوبی امــکان پذیر بوده و ظرفیت
آن وجود دارد.
حل تقریبا نیمی از نیازهای صنعت فوالد توسط
شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
رئیس پارک علم و فناوری پارک شــیخ بهایی شهرک
علمی تحقیقاتی اصفهان اظهار کرد :شــرکتهای مستقر
در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان موفق شدهاند  ۴۰یا ۵۰
درصد نیازهایی که در صنعت فوالد را برطرف کرده است.
مهدوی تصریح کــرد :البته باید توجه داشــت وقتی از
صنعت فوالد صحبت میکنیم بیشــتر منظور ،شــرکت
فوالد مبارکه است؛ واقعیت این است که بیش از  ۹۰درصد
ظرفیتها در فوالد مبارکه استفاده میشود که این مسئله
نیز عمدتا به موقعیت محلی شــهرک علمــی تحقیقاتی و
نزدیکی به فوالد مبارکه یا صنایع وابسته مانند فوالد سبا و
همچنین نگاه و استراتژی این شرکت باز میگردد.
وی خاطرنشان کرد :البته شرکتهای مستقر در شهرک
با صنایع فوالدی دیگر نظیر فوالد خراسان ،خوزستان ،ارفع،
نطنز ،امیرکبیر و ...نیز تعامل دارد.
رئیس پارک علم و فناوری پارک شــیخ بهایی شهرک
علمی تحقیقاتی اصفهان گفت :در حال حاضر بیشــترین
و مهمترین خدماتی که شهرک علمی تحقیقاتی میتواند
به صنایع بزرگ از جمله فوالد مبارکه ارائه دهد ،شناسایی
نیازهای اصلی صنایع بر اساس نقشــه راهی توسعهای آن
صنعت اســت .در همین خصوص این شــهرک میتواند

توانمندیهای موجود را ارتباط دهــد و یا اگر وجود ندارد،
آن را ایجاد کند.
تاسیس پارک تخصصی فوالد با هدف حل نیازهای
فوالد مبارکه و صنعت فوالد
مهدوی خاطرنشــان کرد :شــهرک علمی و تحقیقاتی
اصفهان در حــال برنامهریزی برای حل نیازهای شــرکت
فوالد مبارکه و حتی شرکت ملی فوالد بر اساس نقشه راهی
اســت که این صنایع برای خود ایجاد کردهاند .ایجاد پارک
تخصصی فوالد نیز بر همین اساس و با همین هدف تشکیل
شده است.
طی نشست هماندیشی میان مســئوالن فوالد مبارکه
و شــرکت علمی و تحقیقاتی اصفهــان ،اکبری محمدی،
معاون بهرهبرداری شــرکت فوالد مبارکه ،از آمادگی این
شــرکت برای افزایش چتر حمایتی خود از شــرکتهای
دانش بنیان خبــر داد و گفــت :عزم فــوالد مبارکه برای
اســتفاده از ظرفیت موجــود شــرکتهای داخلی برای
افزایــش بهــرهوری و ســطح تولیــدات فــوالد مبارکه
جدی است.

تفاهم نامه تامین مالی در راستای انجام مسئولت اجتماعی؛
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تفاهم نامــه تامین مالی در راســتای انجام
مسئولتاجتماعیجهتمشارکتدرطرحپویش
ایران مهربان با هدف اکرام و حمایت از کودکان
یتیمتحتپوششکمیتهامدادامامخمینی(ره)
استان هرمزگان ،توسط شیبانی تذرجی معاون
توسعه مدیریت و منابع اســتانداری هرمزگان،
تراهی مدیرکل کمیته امــداد امام خمینی(ره)
استانهرمزگانومعروفخانیمدیرعاملشرکت
فوالد هرمزگان و کیکاووس ندایی معاون منابع
انسانیشرکتفوالدهرمزگان،امضاومبادلهشد.
نازنینشیبانیتذرجیمعاونتوسعهمدیریت
ومنابعاستانداریهرمزگان،بااشارهبهاینکهسایر
صنایع با الگوبرداری از فوالد هرمزگان در چنین
طرح هایی مشارکت کنند  ،گفت :شرکت فوالد
هرمزگاندرجهتانجاممسئولیتهایاجتماعی
خوش درخشید و با مشارکت در پویش « ایران
مهربان»،حمایتازدوهزاریتیموفرزندمحسنین
درشرقاستانهرمزگانراعهدهدارشد.ویادامه

داد :شــرکت فوالد هرمزگان و مدیرعامل این
شرکت جناب آقای معروفخانی در جهت ایفای
مسئولیت های اجتماعی خود در پویش « ایران
مهربان » شرکت کرده و پس از انعقاد تفاهم نامه
مابین اســتانداری هرمزگان ،کمیته امداد امام
خمینی(ره) اســتان هرمزگان و شرکت فوالد
هرمزگان ،با مشارکت در این پویش ،در مرحله
اول حمایت از دوهزار یتیم در استان هرمزگان
بهخصوصدرمناطقمحرومراعهدهدارشد.
شیبانی با بیان اینکه مشارکت نیکوکاران و
بنگاه های اقتصادی در ارائه خدمات مطلوب تر و
توانمندیهرچهبهترجامعههدفتحتحمایت
اثر بخش اســت ،ابراز امیدواری کــرد ،با تداوم
حمایتهاومشارکتهاینیکوکارانوبنگاههای
اقتصادی ،مشکالت اساسی خانوادههای ایتام و
نیازمنداندراستان،برطرفشود.
معاون توســعه مدیریت و منابع استانداری
هرمزگانضمنتشکرازمدیرعاملشرکتفوالد

هرمزگان به واسطه حمایت ماهیانه از فرزندان
ایتام و محسنین تحت ،گفت :از سایر واحد های
اقتصادیاستاندعوتمیشوددرپویش«ایران
مهربان»وحمایتازآنانمشارکتداشتهباشند.
شیبانیتاکیدکرد:مابایدکلجامعهراخانواده
خودمانببینیموبادیدوسیعیبهجامعهانسانی
نگاهکنیمودرکنارفرزندانمحرومازنعمتپدر،
فرزندان دیگری هم هستند که تقدیر بهگونهای
دیگر آنها را از وجود این پشتوانه عظیم بیبهره
کرده است ،پدرانی که علیرغم میل باطنیشان
بهدلیل بیماری ،کهولت ســن ،از کار افتادگی و
گسســتن از فضای پرمهر خانوادگی ،توان اداره
زندگیخودرانداشتهوتأمینمعیشتخانوادهبر
دوشزناننهادهشدهاست،دراینراستابااجرای
طرح محسنین شرایطی فراهم شد تا نیکوکاران
بهنیازمندترینخانوادههانیزکمککنند.
وی ادامــه داد :حمایــت از خانــواده های
نیازمند و محســنین اســتان بایــد در زمینه

کاهش آســیب هــای اجتماعی انجام شــود.
شیبانیخاطرنشانکرد:افزایشسرانهپرداختی
وکمکهایخیرینباعثکاهشمشکالتایتام
ومحسنینخواهدشدتابتوانندآتیهایدرخشان
رابرایخودرقمبزنند.
وی افزود :افزایش ســرانه ایتام و محسنین
از جمله اهداف این طرح اســت چرا که افزایش
سرانه پرداختی توسط حامیان مسیر شکوفایی
اســتعدادها و طی کردن پلههای ترقی ایتام را
هموارترمیکند.
درایننشستمعاونتوسعهمدیریتومنابع
استانداریهرمزگانازمدیرکلدفتربرنامهریزی،

نوسازی و تحول اداری اســتانداری هرمزگان،
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد ،بازرسی و امور
حقوقی استانداری هرمزگان ،مدیرکل کمیته
امدادامامخمینی(ره)استانهرمزگانوهمچنین
ازپیگیریهایمعاونمنابعانسانیشرکتفوالد
هرمزگانومدیرمدیرروابطعمومیشرکتفوالد
هرمزگانتشکرکرد.
معروفخانیمدیرعاملشرکتفوالدهرمزگان
نیز در این نشســت ،عنوان کــرد :امروز خیلی
خوشحالم در جلســه ای حضور دارم که عبادت
محسوبمیشود.وی،کمککردنبهنیازمندان
را اندوخته باقیات صالحات توصیف کرد و گفت:
درراستایتحققفرمایشاتمقاممعظمرهبری
در خصوص کمک به نیازمندان ،در مرحله اول
تفاهمنامهایبرایتحتپوششقراردادن۲۰۰۰
نفر از یتیمان و محسنین شرق استان هرمزگان
امضا شد و انشــاءهلل تمام صنایع در این حرکت
مؤمنانهشرکتداشتهباشندوحمایتازیتیمان
ونیازمندانجامعهباقیاتوصالحاتاست«.ایران
مهربان»پویشیباهدفحمایتازایتاموفرزندان
محسنینوارتقایسرانهدریافتیآناناستکهدر
راستایطرحاکرامایتامآغازشدهاست.

