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مدیرعامل فوالد مبارکه تأکید کرد:
ضرورت رفع نواقص در برخی حوزه ها 

با مشارکت شرکت های بزرگ صنعتی

مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکــه گفت: 
شرکت های بزرگ صنعتی به عنوان پیشتازان این 
حوزه باید پا به میدان گذاشته و نواقص حوزه های 

زیرساخت و مواد اولیه برطرف کنند.
طیب نیــا، در حاشــیه بازدید از نمایشــگاه 
متالورژی، فــوالد، ریخته گری، ماشــین آالت 
و صنایع وابســته اظهــار کرد: شــرکت فوالد 
مبارکه وظیفه خود می داند بــرای ارج نهادن به 
تالش هایی که در حوزه صنعت صورت می گیرد، 
از شرکت ها و کارخانجاتی که زیربنای این صنعت 

را شکل داده اند، حمایت کند.
وی با اشــاره به این که صنعت فــوالد یکی از 
صنایع زیربنایی و مادر کشور ما و دیگر کشورهای 
جهان محسوب می شود، افزود: صنعت فوالد جزو 
نخستین صنایعی است که در کشور ما شکل گرفته و 
هم اکنون در نقطه قّوت خود قرار دارد؛ شرکت فوالد 
مبارکه نیز به عنوان صنعتی پیشتاز در این حوزه، 
وظیفه حمایتی داشته و نقش مهمی در پیشرفت 

و توسعه دیگر صنایع دارد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
صنعت فوالد به عنوان یک صنعت مادر جایگاه خود 
را در کشور پیدا کرده و رشد مناسبی داشته و دارد 
اّما دغدغه هایی همچون تأمین مواد اولیه و مسائل 
زیرســاختی همچون آب، برق و گاز وجود دارد که 
متناسب با توسعه صنعت فوالد، رشد پیدا نکرده اند.

وی اذعان داشت: زیرساخت های مورد نیاز در 
زنجیره فوالد عمدتاً نقش حاکمیتی داشــته و به 
همین دلیل نیز حاکمیت باید برای این زیرساخت ها 
برنامه ریزی های الزم را به عمل آورد؛ به نظر می رسد 
دولت محترم و البته شرکت های بزرگ زنجیره فوالد 
به عنوان پیشــتازان حوزه صنعت باید پا به میدان 
گذاشته و نواقص حوزه های زیرساخت و مواد اولیه 

این زنجیره را برطرف کنند.
طیب نیا تصریح کرد: اگر نواقص زیرساختی و 
تامین مواد اولیه در زنجیره فوالد برطرف نشوند و 
بازبینی های الزم در حوزه صدور مجوزها و طرح های 
توسعه صورت نگیرد، مشکالت این زنجیره در آینده 
جدی تر خواهد شد و به همین دلیل باید با توجه به 
رشد این صنعت، دستورالعمل ها و رویه های گذشته 
نیز بازنگری هایی انجام شود تا بتوانیم برای توسعه 

صنعت فوالد در آینده برنامه ریزی کنیم.
    

معاون تکنولوژی فوالد مبارکه:
از نسخه اجرایی چند فعالیت در 

حوزه طرح تحول دیجیتال فوالد 
مبارکه رونمایی خواهد شد

معاون تکنولوژی شــرکت فوالد مبارکه گفت: 
در ماه های آینده و همزمان با سالروز افتتاح شرکت 
فوالد مبارکه، تعدادی از فعالیت های انجام شده در 
راســتای تحقق طرح تحول دیجیتال عملیاتی و 
نسخه اجرایی آن در این شرکت رونمایی خواهد شد.
نقوی در حاشــیه برگزاری نمایشگاه متالکس 
در گفتگو با خبرنگار ایراسین اظهار کرد: مهم ترین 
موضوعی که در بازرگانی، صنعت و خدمات متناسب 
با آن رخ می دهد، »ارتباطات« است. وجود چنین 
نمایشــگاه ها و رخدادهای آن، باعث ایجاد ارتباط 
موثرتر و مناسب تر بین اصحاب آن صنعت خواهد 
شد. خوشــحالم که این نمایشــگاه با وجود همه 

محدودیت ها به این نحو برگزار شده است.
وی درباره آخرین وضعیت طرح تحول دیجیتال 
شــرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: طــرح تحول 
دیجیتال از ســال گذشــته آغاز شــده و تا امروز 
قراردادهای مختلفی در خصوص مباحث مرتبط 
با طرح تحول دیجیتال و بر مبتنی بر ره نگاشت این 
طرح منعقد کردیم. در ماه های آینده و به مناسبت 
ســالروز افتتاح شــرکت فوالد مبارکه، تعدادی از 
فعالیت های انجام شده در راســتای تحقق طرح 
تحول دیجیتال عملیاتی و نسخه اجرایی آن را در 

این شرکت رونمایی خواهد شد.

اخبار فوالد

معــاون بهره بــرداری شــرکت فــوالد 
مبارکــه گفت: برگــزاری نمایشــگاه های 
مرتبط با صنعت فوالد و بــه طور کل صنعت 
متالورژی باعــث ایجاد ارتبــاط موثر میان 

تامین کنندگان و عرضه کنندگان محصوالت 
 فــوالدی شــده و در نهایــت تــداوم تولید 

پایدار می شود.
اکبری محمدی در حاشــیه نمایشــگاه 
متالکس اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه های 
مرتبط با صنعت فوالد و بــه طور کل صنعت 
متالورژی باعث می شــود ارتبــاط موثری 
میان تامین کننــدگان تجهیزات، مواد اولیه 

و قطعات یدکی بــا عرضه کنندگان فوالدی 
شکل بگیرد.

وی افزود: در نتیجه ایــن ارتباط، تامین 
پایدار مواد اولیه، تجهیزات و قطعات یدکی در 
کنار فروش محصوالت تضمین می شود؛ فوالد 
مبارکه یکــی از بزرگتریــن تولیدکنندگان 
فــوالد در خاورمیانه و از ســوی دیگر یکی 
از بزرگتریــن مصرف کنندگان مــواد اولیه، 

تجهیزات و قطعــات در خاورمیانه اســت؛ 
قطعاً با ارتباطات بهتری که بین شرکت های 
تامین کننده و مصرف کننده شکل می گیرد، 
شــفافیت بین زنجیره تامین برقرار و تداوم 

تولید تضمین می شود.
اکبری محمدی در خصوص برنامه شرکت 
فوالد مبارکه برای مواجهه با محدودیت های 
انرژی گفت: با برنامه ریزی های بلندمدتی که 

انجام شده است، به منظور تامین انرژی مورد 
نیاز برنامه هایی از جمله احداث نیروگاه جدید 
با ظرفیت های مورد نیاز گروه فوالد مبارکه، 
امیدواریم در آینده نزدیــک بتوانیم معضل 
محدودیت های انرژی را حل کنیم؛ در زمینه 
گاز هم در حال انجــام مطالعات مربوط برای 
کاهش تاثیر نوســانات گازی بر تولید پایدار 

هستیم.

معاون بهره برداری فوالد مبارکه مطرح کرد:

تولید پایدار با ارتباط موثر تامین کنندگان و عرضه کنندگان محصوالت فوالدی

رئیس هیأت مدیره شــرکت فوالد مبارکه بــا بیان این که 
طرح های توسعه ای زیادی برای فوالد مبارکه مطرح شده است، 
گفت: امیدواریم موانعی که در مسیر پیشرفت فوالد مبارکه است 
برطرف شود تا این بنگاه بزرگ صنعتی به ظرفیت باالتری از تولید 
برسد و در نتیجه آن دغدغه تأمین مواد اولیه بسیاری از صنایع 

پایین دستی نیز برطرف شود.
نبوی رئیس هیأت مدیره شرکت فوالد مبارکه و دستیار 
ویژه وزیر صمت در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه که بــا حضور وجیه اله جعفــری معاون وزیر 
صمت و رئیس هیأت عامل ایمیدرو، پروین صالحی نماینده 
مردم شریف شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی، 
مدیرعامل، معاونین و مدیــران گروه فوالد مبارکه در محل 
سالن اجتماعات مرکز تحقیقات شرکت برگزار شد، اظهار 

کرد: تغییــرات در دولت جدید طبیعی اســت و البته ما نیز 
تالش کردیم که انتخاب مناســبی برای مدیریت شــرکت 

فوالد مبارکه داشته باشیم.
وی افزود: دکتر طیب نیا به عنوان یک مدیر جوان انقالبی 
برای مدیریت شرکت فوالد مبارکه انتخاب گردیده و از ایشان 
نیز از سوی ســایر بخشها حمایت اعالم شــده است؛ فوالد 
مبارکه برای وزارت صمت دارای اهمیت زیادی است و از این 
رو وزیر محترم صمت نیز گزینه های بسیاری را برای مدیریت 
این شرکت بررسی کردند و تالش کردیم که انتخاب مان از 

درون این مجموعه صنعتی باشد که این اتفاق نیز رخ داد.
رئیس هیأت مدیره شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
امیدواریم موانعی که در مسیر پیشــرفت فوالد مبارکه است 
برطرف شــود تا به ظرفیت باالتری از تولید برسیم و در نتیجه 

آن دغدغه تأمین مواد اولیه بسیاری از صنایع پایین دستی نیز 
برطرف گردد.

ممنوعیت واردات لوازم خانگی، اهمیت فوالد مبارکه را 
پررنگ تر می کند

وی اذعان داشت: تأمین مواد اولیه برای لوازم خانگی که 
ممنوعیت واردات بر آن حاکم شــده است، باید مورد توجه 
قرار گیرد تا بتوانیم بازار را کنترل کرده و با تولید محصوالت 
داخلی، نیاز کشور را تأمین کنیم؛ پس در ابتدا باید ورق مورد 
نیاز این صنایع که فوالد مبارکــه تولید می کند را در اختیار 
داشته باشیم؛ البته 2 طرح توسعه ای نیز برای فوالد مبارکه 
وجود دارد که امیدواریم خروجی آن ها هرچه زودتر به بازار 

عرضه شود.
نبوی ادامه داد: با انتخاب دکتر طیب نیا سعی کردیم به نوعی 

از عزیزان فعال در شرکت فوالد مبارکه قدردانی کرده و نشان 
دهیم زحمات و تالش های افراد فعال در داخل مجموعه های 

صنعتی دیده می شود.
دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان تصریح 
کرد: طرح های توسعه ای زیادی برای فوالد مبارکه مطرح شده 
که امیدواریم با قوت بیشــتری این طرح ها به سرانجام برسد و 
شاهد افزایش ظرفیت، افزایش اشتغال و تولید باشیم؛ بنده نیز به 
عنوان نماینده وزارت صمت در هیأت مدیره شرکت فوالد مبارکه 

از این اقدامات حمایت می کنم.

رئیس هیأت مدیره شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد؛

طرح های توسعه  فوالد مبارکه ضامن تأمین مواد اولیه صنایع پایین دست

خبر
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معــاون وزیــر صمــت و رئیــس 
هیأت عامل ایمیدرو گفت: تحقق توسعه 
در کنــار تأمین مواد اولیــه، کمک به 
زیرساخت ها و اســتفاده از توانمندی 
کارکنان باید سرلوحه کار مدیران فوالد 
مبارکه قرار گیرد تا در برهه زمانی کوتاه، 

موانع موجود حل و فصل شوند.
جعفری، معاون وزیر صمت و رئیس 
هیأت عامل ایمیــدرو در آیین تکریم و 
معارفه مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
که با حضور علی نبوی دستیار ویژه وزیر 
صمت و رئیس هیأت مدیره شــرکت 
فوالد مبارکه، پروین صالحی نماینده 
مردم شــریف شهرســتان مبارکه در 
مجلس شورای اســالمی، مدیرعامل، 
معاونین و مدیران گروه فوالد مبارکه در 
محل سالن اجتماعات مرکز تحقیقات 
این شــرکت برگزار شــد، اظهار کرد: 
مسئولیت ها رفتنی و آزمونی برای همه 
ماست که چگونه از عهده مسئولیت خود 

بر آمده ایم.
وی ضمن تقدیر از بنیان گذار شرکت 
فوالد مبارکه و مدیرانی که مسئولیت 
اداره فوالد مبارکه را از ابتدای راه اندازی 
قبول کرده انــد، افزود: امــروز فوالد 
مبارکه همچون نگینی در خاورمیانه 
و شــمال آفریقا می درخشد و با تأمین 
۳۰ درصدی فوالد و ۷۰ درصدی ورق 

کشــور، می تواند توســعه جّدی تری 
پیدا کند.

 تحقق توسعه  در فوالد مبارکه 
با مدیریت جدید

رئیس هیأت عامل ایمیدرو ضمن 
تقدیر از کسانی که همواره تالش کرده اند 
تا فوالد مبارکه به عنوان یک صنعت ملّی 
در جای جای کشور کمک رسان باشد، 
خاطرنشان کرد: شرکت فوالد مبارکه 
اکنون اثر خود را بر اقتصاد ملّی گذاشته 
است؛ از وزیر محترم صمت که با قبول 
پیشنهاد ما برای انتخاب آقای طیب نیا 
به عنوان مدیرعامل جدید فوالد مبارکه 
و فردی از داخل این مجموعه اســت، 
قدردانی می کنم چراکه قرار اســت با 
حضور ایشان توسعه های جّدی در فوالد 

مبارکه محقق شوند.
وی با بیان این که مشکالت زیادی 
را پشت سر گذاشــته ایم و می توانیم با 
شــرایط جدید تحوالت جّدی را رقم 
بزنیم، ادامــه داد: فوالد مبارکه جایگاه 
خاص خود را دارد و قطعــاً می تواند با 
همتی که در همه فّعاالن آن وجود دارد، 
تحوالت بنیادینی در فوالد، زنجیره های 
بعدی و ایجاد ارزش افزوده باال رقم بزند و 

افتخارات جدیدی را نیز به دست آورد.
جعفری با اشــاره به این که بخش 
معدن و صنایع معدنــی از بخش های 

مهم کشور است و نقش مهمی در حوزه 
اقتصادی کشور ایفا کرده، تصریح کرد: 
شــرکت های بزرگی همچــون فوالد 
مبارکه توانسته اند به خوبی این نقش 
را در ابعاد مختلــف و با وجود تحریم ها 
و همه مشکالت موجود، ایفا کرده و به 

اقتصاد کشور کمک کنند.
 نیازمند اکتشافات جدید 

معدنی هستیم
وی با بیان این که ارزش مواد معدنی 
برجای کشــور حدود ۳۹ میلیارد دالر 
است، اذعان داشت: این در حالی است که 
اکتشافات معدنی کامل نشده و نیازمند 
اکتشافات جدید و در عمق هستیم و در 
چند سال اخیر نیز به این عدد، حدود ۷ 

میلیارد دالر اضافه شده است.
وزیر صمت تأکید کــرد: اگر بخش 
معدن و صنایــع معدنی را با شــرایط 
موجــود در نظــر بگیریــم و آن را 
به ســرمایه گذاری تبدیــل کنیم، در 
ســال های آتی بیش از هــزار و ۵۰۰ 

میلیارد دالر ارزش ایجاد خواهد کرد.
جعفری ادامــه داد: ســهم ارزش 
افزوده معدن و صنایع معدنی کشــور 
حدود ۳۰درصد صنعت بوده و ســهم 
اشــتغال آن 2۶ درصد است؛ سازمان 
ایمیدرو نیز در این مدت تالش کرده تا 
با شرکت های وابسته به خود و همکاری 

آن ها، سرمایه گذاری های زیادی انجام 
دهد، به طوری که تا پایان ســال ۹۹ به 
میزان 2۳.۵ میلیارد دالر سرمایه گذاری 
در حوزه معدن و صنایع معدنی از طریق 
سازمان ایمیدرو و شــرکت های تابعه 
آن انجــام گردید و تا ســال ۱۴۰۴ نیز 
۱2 میلیــارد دالر به این عــدد اضافه 

خواهد شد.
وی اضافه کرد: سال گذشته در حوزه 
صنعت و معدن حدود ۳.۵ میلیارد دالر 
سرمایه گذاری انجام شده و طرح های 
آن تکمیل شده اســت؛ در سال ۱۴۰۰ 
نیز حدود 2 میلیارد دالر طرح تکمیل 
و افتتاح خواهد شد که ۱.2 میلیارد دالر 
شروع اجرای این پروژه ها خواهد بود و 
ادامه این کار اشتغال زایی و رونق تولید را 
به همراه خواهد داشت و به اقتصاد کشور 

کمک خواهد کرد.
رئیس هیأت عامل ایمیدرو عنوان 
کرد: شــرکت فوالد مبارکه از جمله 
واحدهای بزرگ صنعتی اســت که 
نقش به سزایی در ایجاد زیرساخت ها 
داشته اســت؛ البته همه واحدهای 
صنایع معدنی در تأمیــن آب و برق 
کشــور در حال تالش هستند و این 
به نفــع خود آن هــا خواهد بــود تا 
زیرساخت پایداری در آینده داشته 

باشند.

فوالد مبارکه نباید نگران تأمین 
مواد اولیه باشد

وی تأکید کرد: تأمین مــواد اولیه 
به ویژه سنگ آهن و کنسانتره از معضالت 
فوالد مبارکه است که مدیرعامل جدید 
این مجموعه باید به آن توجه داشــته 
باشد؛ ایمیدرو نیز قطعاً در برنامه های 
خود به این موضوع توجه داشــته تا با 
حمایت وزارت صمت بسته تأمین مواد 
اولیه دنبال و به نتایج مثبتی برسد و فوالد 
مبارکه نیز برای تأمیــن نیاز مواد اولیه 
خود نگرانی نداشــته و به دنبال ایجاد 

ارزش افزوده بیشتر در صنعت باشد.
جعفری با بیان این که سهم سنگ 
آهن در فوالد حدود ۹۸ درصد اســت، 
یادآور شــد: ســهم فوالد در زیربناها 
و مجموعه شهرســازی حــدود ۵2 
درصد، در حمل و نقــل ۱۷ درصد و در 
ماشــین آالت نیز 2۷ درصد می باشد؛ 
قطعاً توسعه فوالد کشور را باید به سمتی 
ببریم که اثر وضعــی و اصلی خود را در 

اقتصاد داشته باشد.
وی با بیان این که توســعه در فوالد 
مبارکه امری مهم است که باید محقق 
شــود، اضافه کرد: آنچه انتظار می رود 
این است که فوالد مبارکه با تیم جدید 
و کاری خود بتوانــد رکوردهای جدید 
را همچون مدیران قبلی به ثبت برساند.

فوالد مبارکه در حوزه 
 زیرساخت ها نیز نقش آفرین

 بوده است
معاون وزیر صمت اذعان کرد: همدلی 
کارکنان فوالد مبارکه با مدیرعامل و تیم 
او، همچنین توجه مدیران برای استفاده 
از توان تخصصی مدیــران و کارکنان 
مجموعــه و دقت به معیشــت آن ها، 
همگامی و هماهنگی را بیشتر خواهد 
کرد؛ انتظار مــی رود با حضور مهندس 
نبوی بــه عنوان رئیــس هیأت مدیره 
شرکت فوالد مبارکه این مهم نیز بیش 

از پیش تحقق یابد.
وی تأکید کــرد: مــواردی مانند 
افزایش سرمایه که در مجمع عمومی به 
تصویب رسید و طرح های توسعه ای باید 
تعیین تکلیف شوند، زمانبندی طرح ها 
اعالم شود و مشکالتی که برای طرح ها 
وجود دارد در بازه زمانی کوتاهی توسط 
مدیرعامل جدید شرکت فوالد مبارکه 

برطرف شوند.

جعفــری ادامــه داد: در حــوزه 
زیرساخت ها، شــرکت فوالد مبارکه 
برنامه های مدونی داشته و نقش آفرین 
بوده است؛ الزم است که مدیریت این 
مجموعــه برنامه هــای جدی تری را 
پیشــنهاد دهد تا با حمایت از ســوی 

ایمیدرو و وزارت صمت به نتیجه برسد.
 ضرورت تحقق توسعه 
در کنار تأمین مواد اولیه

وی تصریح کرد: آنچــه که در توان 
ایمیدرو اســت، از مباحث تخصصی 
گرفته تا پشــتیبانی، می تواند توسعه 
فوالد مبارکه را رقم بزند، مثل همیشه 
در کنار شما خواهد بود و وزارت صمت 
نیز بر آن است تا فوالد مبارکه را به نقطه 

اوج خود برساند.
رئیس هیأت عامل ایمیدرو عنوان 
داشت: فوالد مبارکه باید زنجیره فوالد 
را تا جایی که ممکن است ادامه داده و در 
کشور ارزش افزوده ایجاد کند؛ در واقع 
این شرکت باید سرمایه و نقدینگی خود 
را هدایت کند تا بتواند توسعه را محقق 
کند وی در پایان تأکیــد کرد: تحقق 
توسعه در کنار تأمین مواد اولیه، کمک 
به زیرساخت ها و استفاده از توانمندی 
کارکنان باید سرلوحه کار مدیران فوالد 
مبارکه قرار گیرد تا در برهه زمانی کوتاه 

موانع موجود حل و فصل شوند.
بنابــر ایــن گــزارش عظیمیان، 
مدیرعامل پیشین شرکت فوالد مبارکه 
نیز در این مراسم با اشاره به تحریم های 
آمریکا علیه کشــور ما و شرکت فوالد 
مبارکه اظهار کرد: این تحریم های ویژه 
چالشهای زیادی ایجاد کرد و منجر به 
قطع ارتباط ما در حوزه تکنولوژیک با 

کشورهای برتر صنعت فوالد گردید.
وی در ادامه افزود: شــرکت فوالد 
مبارکه با مدیریت و شــرایط مناسب و 
حمایت ایمیدرو، در آستانه پرواز در اوج 

بوده و جهش خواهد یافت.
مدیرعامل پیشــین شرکت فوالد 
مبارکه ضمن تقدیــر از همه کارکنان 
این مجموعه در پایان گفت: امیدوارم به 
وعده ای که برای تأمین معشیت و حفظ 
ایمنی به کارکنان دادم عمل کرده باشم.
در پایان این  مراســم، با اهدای لوح 
تقدیر از خدمات مدیرعامل پیشــین 
شرکت فوالد مبارکه در زمان مدیریت 

وی تجلیل به عمل آمد.

رئیس هیأت عامل ایمیدرو تأکید کرد:

ضرورت تحقق توسعه و كمک به زیرساخت ها توسط فوالد مباركه


