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فعالیت های فوالد مبارکه با فرض 
ماندگاری تحریم هاست

با وضع تحریم های اقتصادی، بخش های پیشران 
اقتصاد ایران از جمله صنعت نفت، خودروسازی، 

معدن و صنعت فوالد، آماج تحریم  قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار اقتصــادی ایلنا، در بخش 
فوالد نیز شــرکت فوالد مبارکه به عنــوان لیدر و 
راهبر صنعت فوالد ایــران مورد تحریم های جدی 
قرار گرفت و نام این شرکت نیز به فهرست تحریم ها 
افزوده شد. فوالد مبارکه اما هیچگاه فعالیت های 
تولیدی، صادراتی و طرح های توســعه را به »رفع 
تحریم ها« گره نزد و در شرایط سخت تحریم توانست 
به رکوردهای گوناگون دست پیدا کند. این رویکرد 
همچنان در فوالد مبارکه در دستور کار قرار دارد و 
مدیران این شرکت، کوشش ها و برنامه های خود را 

با فرض ماندگاری تحریم ها تدوین کرده اند.
فوالد مبارکه در خدمت شعار سال

گروه فوالد مبارکه بــه عنوان یکی از بزرگترین 
گروه های صنعتی کشور، نقش پررنگی در محقق 
ساختن اهداف تعریف شــده برای ایران اسالمی 
داشــته و با تولید محصوالت با کیفیت و مطابق با 
استانداردهای روز جهان در ســال ۱۴۰۰، ضمن 
پشتیبانی از سایر صنایع وابسته هم برای تحقق شعار 
سال گام برخواهد داشت و هم بر تحقق اهداف وزارت 

صمت تاکید دارد.
 یکی از صنایعی که در ســال گذشته توانست 
جهش تولید را محقق کند، بخش معدن و صنایع 
معدنی از جمله فوالد کشــور بود. به این شکل که 
در صنعت فوالد با تولیــد ۳۰ میلیون تن فوالد، نه 
تنها نیاز کشور به این فلز اســتراتژیک را حل کرد، 
بلکه توانست مازاد تولید نزدیک به ۱۴ تا ۱۵ میلیون 
تن فوالد را به ثبت برساند. در این میان گروه فوالد 
مبارکه به عنوان بزرگترین تولیدکننده محصوالت 
فــوالدی در منطقه خــاور میانه و شــمال افریقا 
نقش بزرگی در این زمینه داشت و توانست تولید 
۱۰میلیون تن فوالد خام را به ثبت برساند، اما نکته 
مهم در خصوص عملکرد شرکت فوالد مبارکه نوع 
فعالیت این شرکت است که همواره در جهت حمایت 
و پشتیبانی از صنایع پایین دستی و به ویژه بزرگ 
کشور همچون صنعت لوازم خانگی، خودروسازی، 
صنعت ساخت و ســاز، صنعت نفت و گاز و...تالش 
کرده و توانسته است بخش قابل توجهی از نیاز این 
صنایع به مواد اولیه مورد نیازشان را تامین کند و این 
اتفاق نیز با ثبت تولید ۷ میلیون تن تختال در خود 

شرکت فوالد مبارکه و در سال ۹۹ محقق شد.

رکوردشکنی های پی در پی فوالد مبارکه
رکوردهای پی درپی شــرکت فــوالد مبارکه 
در ســال ۹۹ و ادامه یافتن آن ها تا روزهای اخیر با 
شکستن رکورد روزانه ۱۴۷ ذوب و تولید ۱۰ هزار 
۴۱۰ تن ورق قلع اندود، نشان دهنده عزم این شرکت 
برای پشتیبانی و مانع زدایی در صنعت کشور است 
چراکه همواره یکی از نیازهای صنایع داخلی کشور، 
پشتیبانی از سوی مسئوالن در جهت تامین مواد 
اولیه آنها بوده اســت که این امر با کمک و همراهی 
شــرکت های بزرگ تولیدکننده همچون فوالد 

مبارکه محقق گشته است.
فوالد مبارکه پشتیبان اصلی تولید ملی

در واقــع نوع عملکــرد گروه فــوالد مبارکه و 
توانمندی برای تامین نیاز حدود ۵۰ درصد از فوالد 
کشور، موجب شده تا این صنعت عظیم به یکی از 
بهترین شاخص های صنعتی کشور تبدیل شود. 
بنابراین می توان گفت در ســال ۱۴۰۰ مجموعه 
فوالد مبارکه یکی از پشتیبان های اصلی در تولید 
کشور بوده و چشم امید بسیاری از تولیدکنندگان 
پایین دستی نیز به دستان توانمند این تولیدکننده 

بزرگ فوالدی کشور خواهد بود.
 اشتغالزایی و جلوگیری از خروج ارز 

توسط فوالد مبارکه
به واســطه فعالیت شــرکت فــوالد مبارکه و 
زیرمجموعه های آن که در مجموع اشتغالزایی۳۵۰ 
هزارنفری را به دنبال داشته، بسیاری از صنایع کشور 
همچون خودروسازی، لوازم خانگی و ساخت و ساز و 
... نیز با سهم اشتغالزایی باال در کشور، نیازمند تامین 
مواد اولیه از جمله ورق فوالدی هستند. این درحالی 
است که به واســطه تولید ورق های فوالدی توسط 
فوالد مبارکه و خودکفایی در تولید بیشتر ورق های 
مصرفی در صنایع، از خروج ساالنه میلیاردها دالر برای 
واردات ورق از کشور جلوگیری شده و با راه اندازی و 
تولید طرح های توسعه ای این ابر قدرت فوالدی، به 
ویژه پروژه نورد گرم ۲، نه تنها نیاز کشور به ورق های 
خاص به صورت کامل تامین می شود، بلکه می توان 

به فکر صادرات از مازاد تولید ورق در کشور نیز بود.
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اخبار فوالد

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
با بیان این که توســعه مداوِم کّمی، 
کیفی و متوازن را در دستور کار خود 
خواهیم داشت، گفت: متعهد هستم 
که با تکیه بر ســرمایه های انسانی 
گروه فوالد مبارکه و ایجاد توســعه، 
انگیــزه و امید به آینــده محیطی 
بانشــاط ایجاد کنیم و زمینه ســاز 

تجلی همه ظرفیت ها باشیم.
طیب نیا در آیین تکریم و معارفه 
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه 
که با حضور جعفری معــاون وزیر 
صمت و رئیس هیأت عامل ایمیدرو، 
نبوی دســتیار ویــژه وزیر صمت و 
رئیس هیأت مدیره شــرکت فوالد 
مبارکــه، پروین صالحــی نماینده 
مردم شــریف شهرستان مبارکه در 
مجلس شورای اســالمی، معاونین 
و مدیــران گروه فــوالد مبارکه در 
محــل ســالن اجتماعــات مرکز 
تحقیقات شرکت برگزار شد، اظهار 
کرد: پیــش از هر چیز جــا دارد که 
از زحمــات کارکنــان صّدیق این 
مجموعه از ابتدای تأسیس تاکنون 
و از خانواده های عزیزشان که آن ها 
را در مســیر راه اندازی و رســیدن 
 به شــرایط فعلی همراهی کردند، 

قدردانی کنم.
وی در ادامــه ضمــن تقدیــر 
از یکایــک مدیران عامل پیشــین 
شرکت فوالد مبارکه افزود: از تمامی 

کســانی که پیش از ایــن عهده دار 
ســکانداری فوالد مبارکه بودند و 
هرکدام گام های مؤثری در پیشبرد 
اهداف این بنگاه صنعتی داشــتند 

تقدیر می کنم.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشــان کرد: از وزیــر محترم 
صمت، معاون محترم وزیر صمت، 
اعضای هیأت مدیره و ســهامداران 
شرکت فوالد مبارکه نیز که با اعتماد 
خود توفیق خدمــت در این عرصه 
مقدس را به حقیــر دادند قدردانی 

می کنم.
فوالد مبارکه را سنگر خدمت 

بی منت به نظام می دانم
وی اذعــان کــرد: افتخــار من 
این اســت که با ۲۱ ســال خدمت 
در صنعت فوالد و ســابقه ۵ ســاله 
در ایــن مجتمع عظیــم صنعتی، 
در ایــن دانشــگاه، در کنار شــما 
 عزیــزان مشــغول خدمــت بوده 

و خواهم بود.
طیب نیــا تصریح کــرد: فوالد 
مبارکه را سنگر خدمت بی منت به 
نظام می دانم و اعتقاد دارم همچنان 
که قدرت تســلیحاتی و موشــکی، 
یک عامل بازدارنده برای جمهوری 
اســالمی اســت، قدرت اقتصادی 
و تــوان کشــورمان در صنعت نیز 
یــک قــدرت بی بدیــل بازدارنده 
اســت و مطمئناً فــوالد مبارکه در 

این راســتا نقش ویژه ای در کشور 
 مــا داشــته و همچنــان می تواند 

داشته باشد.
وی ادامــه داد: شــرکت فوالد 
مبارکه باید پرچم دار توسعه، رشد 
صنعتی و اقتصادی در کشــور باشد 
چراکه توان رســیدن به این جایگاه 
را دارد؛ ما باید موتور محّرکه و یکی 
از پایه های اقتصادی کشور باشیم و 
جهت دستیابی به این جایگاه، قطعاً 
رکوردزنی در تولید الزم اســت اما 

کافی نیست.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
اضافه کرد: توســعه مــداوِم کّمی، 
کیفی و متــوازن و همچنین حفظ 
سهم فوالد مبارکه و افزایش اثر آن 
در اقتصاد ملّی و صنعت فوالد را در 
دستور کار خود خواهیم داشت، کما 
اینکه در گذشته نیز این رویه وجود 
داشته، امروزه زنجیره فوالد با عدم 

توازن هایی مواجه است.
فوالد مبارکه برای رفع 

مشکالت زیرساختی به حمایت 
دولت نیاز دارد

وی عنوان کرد: شــرکت فوالد 
مبارکه با عدم توازن ها، مشــکالت 
حوزه های زیرساختی آب، برق و گاز 
و همچنین تأمین مواد اولّیه مواجه 
اســت که گاهاً تولید را با مشــکل 
مواجه می کنــد و در صورتی فوالد 
مبارکه توانایی رفع این مشــکالت 

را خواهد داشت که از حمایت دولت 
برخوردار باشد.

طیب نیا تأکید کرد: اگر مشکالت 
پیش روی شــرکت فــوالد مبارکه 
برای تولید برطرف شود، معضالت 
زنجیره فوالد نیز در کشــور برطرف 
خواهد شد؛ اگر بخواهیم به جایگاه 
واقعی خود در اقتصاد کشور دست 
یابیم، نباید از ســاختار ســازمانی 
منسجم، مبتنی بر الگوهای متعالی 

غافل شویم.
وی بــا بیــان ایــن کــه فوالد 
مبارکه همــواره بــر تقویت دانش 
و ســرمایه های انســانی متعهد و 
متخصــص تأکید داشــته و در این 
زمینه الگــوی دیگــر صنایع بوده 
اســت، اظهار داشــت: کارگران و 
کارکنان شــرکت فــوالد مبارکه، 
ســرمایه های بی بدیل ما هستند و 
قطعاً سرمایه گذاری ویژه ای در این 

حوزه خواهیم داشت.
حفظ خوشنامی و دوری از 
حواشی برای دستیابی به 

اهداف فوالد مبارکه
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
متذکر شد: برای دستیابی به اهداف 
خود در فــوالد مبارکه باید درصدد 
حفظ خوشنامی و دوری از حواشی به 
عنوان بنگاه نمونه در تراز جمهوری 
اسالمی باشــیم؛ در تداوم برنامه ها 
و اســتراتژی های گذشته شرکت 

فوالد مبارکه، برای اصالح ساختار 
شــرکت داری و ضــرورت برخی از 
پایدارســازی ها و وحدت رویه هــا 

برنامه داریم.
وی ادامه داد: در مســیر جدید 
شــرکت فوالد مبارکــه، نیازمند 
اســتفاده از تجربه پیشکســوتان 
عرصه صنعــت و فوالد هســتیم و 
قطعاً به این مهــم اهتمام خواهیم 
داشــت چراکه نیــروی جوانان در 
کنار تجربه پیشکســوتان و بزرگان 
فوالد یاری رســان ما در این مسیر 

خواهد بود.
طیب نیا بــا بیان ایــن که همه 
کارکنان در گروه فوالد مبارکه باید 
در حرکت به ســوی پیشرفت نقش 
ایفا کنند، یادآور شد: ما موظفیم تا 
بستری فراهم کنیم که همه سطوح 
بتوانند در این توسعه ها، رویکردها و 
برنامه ها، خودشان را سهیم بدانند و 

ایفای نقش کنند.
ضرورت درک صحیح جایگاه 
فوالد مبارکه در اقتصاد کشور 

و زنجیره فوالد
وی افزود: رهبــر معظم انقالب 
در یکــی از ســخنرانی های خود 
فرموده اند:»در جمهوری اســالمی 
در هر جایگاهی قرار گرفتید تصور 
کنید آنجا مرکز دنیاست و همه کارها 
متوجه شماست«؛ هر یک از ما در هر 
جایگاهی که هســتیم اگر بخواهیم 

سازمانی متعالی، متحول و پیشرفته 
داشته و همچنان شاهد رکوردزنی ها 
باشیم، باید تصور کنیم که در همان 
سطح ســازمانی که هســتیم و هر 
وظیفه ای که به ما واگذار شــده، در 

مرکز دنیا قرار داریم.
مدیرعامــل شــرکت فــوالد 
مبارکــه گفــت: شــرکت فــوالد 
مبارکــه در حــال حاضر شــرایط 
مناســبی دارد و مــن معتقدم که 
این یک شانس محسوب نمی شود 
 و فقط جــزو الطاف الهــی به گروه

 فوالد مبارکه است.
وی خاطرنشــان کرد: این نکته 
که وزیــر محترم صمت، دســتیار 
ویــژه خود را در ســمت ریاســت 
هیأت مدیره شــرکت فوالد مبارکه 
مأمور کرده اند، نشان از درک صحیح 
ایشــان از جایــگاه فــوالد مبارکه 
در اقتصــاد کشــور و زنجیره فوالد 
دارد و نشــان می دهد در این زمان 
اگــر فــوالد مبارکــه جهت گیری 
درستی داشته باشد و شرکت های 
زیرمجموعه خود را در جهت اهداف 
ملی بســیج کند، می توان گام های 
بزرگی برداشــت که خوشــبختانه 
 ایــن مســأله بــه درســتی درک 

شده است.
باید با ایجاد توسعه و امید به 
آینده زمینه ساز تجلی همه 

ظرفیت ها باشیم
طیب نیا با بیان این که به آینده ای 
روشــن برای مجموعه بزرگ فوالد 
مبارکه امیدوار هستم، اذعان داشت: 
با نیت خالص، حمایت های همگان و 
استعانت از خداوند متعال، مشکالت 
را پشت سر خواهیم گذاشت؛ وظیفه 
خود می دانیم با تکیه بر سرمایه های 
انســانی مجموعه فــوالد مبارکه و 
ایجاد توسعه، انگیزه و امید به آینده 
محیطی بانشــاط ایجــاد کنیم و 
زمینه ســاز تجلی همه ظرفیت ها 

باشیم.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
در پایان تأکید کرد: متعهد هســتم 
امانت دار نظام مقــدس جمهوری 
اسالمی، شــرکت و ســهامداران 
باشم و در راستای تحقق انتظارات 
میلیون ها ســهامدار فوالد مبارکه 
از همــه ظرفیــت هــای موجود 
 کشــور تا آنجــا که ممکن اســت، 

استفاده کنم.

مدیرعامل جدید فوالد مبارکه در آیین تکریم و معارفه:

توسعه مداوم كّمی، كیفی و متوازن را در دستور كار داریم

خبر

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اســالمی گفــت: حاضرین این نمایشــگاه 
نویدبخش تحولی در معرفی دستاوردهای 
یکســال اخیــر عرصــه متالــوژی، فوالد، 
ریخته گری، ماشــین آالت و صنایع وابسته 

هستند.
یارمحمدیان، مدیر شرکت نمایشگاه های 
بین اللملی استان اصفهان در آیین افتتاحیه 
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی، 
فوالد، ریخته گری، ماشــین آالت و صنایع 
وابســته اظهار کرد: بــا برگــزاری دوباره 
نمایشگاه ها در کشــور مجددا قلب اقتصاد 

ایران به تپش افتاد.
وی افزود: امروز در مرکز فوالدی کشــور 
)اصفهــان( و در نمایشــگاه بین المللی این 
استان یکی از بهترین، نمایشگاه های ایران 
در حوزه فوالد برگزار می شود. ۱۱۰ شرکت 
فوالدی، متالورژی، ریخته گــری و صنایع 
وابســته در این نمایشــگاه زیبای اصفهان 
جمع شدند تا ثابت کنند همچنان نمایشگاه 
بهترین ابزار برای بازاریابــی و بهترین ابزار 
برای توســعه صــادرات به ویــژه صادرات 

غیرنفتی است.
خروش، عضــو هیئت نماینــدگان اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان، 
نیز گفت: امیدواریم برگزاری این نمایشگاه، 
برای یکی از پرریشه ترین صنایع در اصفهان، 

قلب اقتصاد فوالد کشــور، مایه خیر و برکت 
باشــد و بخش خصوصی و عمومی استفاده 

الزم را از این نمایشگاه ببرد.
سهم ۵۴ درصدی فوالدی ها در 

صادرات استان اصفهان
کوهســتانی، مدیرکل گمرکات استان 
اصفهان، هم در این مراســم اظهــار کرد: از 
۶۰۲ میلیون دالر صادراتی در ۶ ماهه گذشته 
تنها از طریق گمرکات استان اصفهان انجام 
شده اســت، صنایع فوالدی استان سهم ۵۴ 
درصدی داشته اند. این غیر از میزان صادراتی 
است که شــرکت هایی چون فوالد مبارکه 
و ذوب آهن یا دیگر شــرکت های فوالدی از 

دیگر گمرکات کشور صادر کرده اند.
وی افزود: از ابتدای تاسیس فوالد مبارکه 
و ذوب آهن به منظور حمایت از صنعت فوالد، 
دو گمرک اختصاصی برای این دو شــرکت 
ایجاد شــده و در حال خدمات رسانی است. 
برای سایر شرکت های فوالدی هم ارزیابی 
و ارائه تســهیالت در محل ارائه می شــود. 
برگزاری این نمایشــگاه و موارد گفته شده 

نشان از اهمیت باالی صنعت فوالد دارد.
»متالکس« نوید بخش تحولی در 

معرفی دستاوردهای حوزه فوالد است
مقتدایی، نماینــده مــردم اصفهان در 
مجلس شورای اسالمی، نیز گفت: حاضرین 
این نمایشــگاه نویدبخش تحولی در معرفی 

دستاوردهای یکسال اخیر عرصه متالورژی، 
فوالد، ریخته گری، ماشــین آالت و صنایع 

وابسته هستند.
وی افزود: ما در مجلس شورای اسالمی و 
در ذیل کمیسیون سیاست خارجی مجلس، 
کمیته ای تحت عنوان کمیته دیپلماســی 
اقتصادی تشکیل شــد و امروز در شرایطی 
آغاز به کار دولت را شاهد هستیم که وزرای 
صمت، جهاد، نفــت، اقتصاد، امور خارجی و 
سایر وزرایی که به هر شکل به عرصه اقتصاد 
مرتبط هستند، موضوع دیپلماسی اقتصادی 
را به عنوان یک محور اساســی در برنامه کار 

خود قرار داده اند.
 تالش مجلس برای 

حمایت حداکثری از تولید
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اســالمی گفت: ما در مجلس بــرای اینکه 
فعالیت راحت تــر بخش تولیــد و حمایت 
بخش صــادرات و واردات از ایــن بخش از 
هیچ تالشــی فروگــذار نمی کنیم. مجلس 
یازدهم رونق تولید را بــه عنوان یک رهکار 
برای عالج دردهای صنعت و تولید و به طور 
کل عرصه اقتصاد می دانــد و به همین دلیل 
تالش می کند در راســتای رونق اقتصادی، 
باالترین ســطح حمایت از تولیدکنندگان و 
افراد مرتبط به عرصه هــای اقتصاد، تجارت 

را داشته باشد.

مقتدایی با بیان اینکه مجلس شــورای 
اسالمی بنا دارد تا دردهای کشور را با سرعت 
بیشــتری درمان کند، تصریح کــرد: برای 
دستیابی به این مهم، چاره ای جز پشتیبانی 
از تولید در باالترین سطح انجام شود. این امر 
هم اکنون در حال انجام است و مجلس هم با 
روی باز پذیرای همه نظرات سازنده در این 

مسیر است.
»متالکس« نوید بخش تحولی در 

معرفی دستاوردهای حوزه فوالد است
وی ادامه داد: امیدواریم اصفهان، شــهر 
گنبدهای فیروزه ای، کــه از دیرباز در کنار 
حوزه کشاورزی، صنعت را هم داشته است، 
بتواند در این مســیر پیش گام و پیش قدم 

باشد. برگزاری این نمایشگاه نشان از تالش 
در این راستا دارد؛ اینجا بستری برای به ثمر 
رســاندن تالش های همگان در ایران است. 
اصفهان جایگاهی اســت که موفق شــده 
همه فعاالن این عرصــه )متالورژی، فوالد، 
ریخته گری، ماشین آالت و صنایع وابسته( در 
کشور را دور هم جمع کند. برگزاری اینگونه 
نمایشگاه ها به رونق کســب و کار در کشور 

کمک کند.
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلس 
شورای اسالمی خاطرنشــان کرد: بار دیگر 
آمادگی مجمع نماینــدگان اصفهان را برای 
 همکاری بــا بخش های مختلــف تولیدی 

اعالم می کنم.

»متالکس« نوید بخش تحولی در معرفی دستاوردهای حوزه فوالد است
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