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اخبار فوالد

افتتاح انبار اختصاصی گمرك
شركت فوالد تاراز

با حضور اسماعیل الهدادی ،مدیرکل گمرک
اســتان چهارمحال و بختیاری ،انبار اختصاصی
گمرک شــرکت فــوالد تاراز در محل شــرکت
افتتاح شد.
سعید رشیدی ،مدیرعامل شرکت فوالد تاراز،
ضمن اعالم این خبر ،این دســتاورد مهم را یکی از
طرحهای توسعۀ این شــرکت دانست و گفت :در
واقع ایجاد این انبار که به دوربینهای مداربســتۀ
مجهز و به سیستم گمرک اســتان چهارمحال و
بختیاری متصل است ،این امکان را فراهم میآورد
که محصوالت تولیــدی و محمولههای گمرکی
شرکت،بهجایحملبهانبارگمرکاستان،درمحل
شرکتنگهداریودرمواقعالزمباهزینۀبسیارکمتر
ترخیصشوند.
وی در همین خصوص گفــت :این امر موجب
تســهیل و تســریع در فراینــد ورود و ترخیص
محمولههایموردنیازخطوطتولیدوطرحتوسعهو
کاهشهزینههایانبارداریوگمرکیشرکتفوالد
تارازخواهدشد؛ضمناینکهباتخلیۀبارکانتینرها،از
پرداختبرخیهزینههایمربوطبهاجارۀکانتینرها
نیزجلوگیریمیشود.
رشــیدی در همین خصوص از همکاری همۀ
ارگانهای ذیربط استان چهارمحال و بختیاری
بهویژه اســتاندار ،مدیرکل گمرک ،رئیس ســتاد
تســهیل و رفع موانع تولید ،معاون امور اقتصادی
استانداریوسازمانصنعت،معدنوتجارتاستان
که با تعامل سازندۀ خود تحقق این امر را تسهیل و
تسریعکردند،قدردانیکرد.

شرط بقای سازمانها حرکت به
سمتطرح تحول دیجیتال است

معاون تکنولوژی فوالد مبارکه معتقد اســت:
شرط بقای سازمانها حرکت به سمت طرح تحول
دیجیتالاست.بایدزیرساختهاراآمادهکنیمتادر
آیندهبتوانیمازاینفضااستفادهکنیم.
نقوی ،با بیان اینکه دنیای آتی ،دنیای دیجیتال
است ،گفت :از این رو از سال گذشـته در مطالعات و
دستاوردهاینهادهایدانشیبهایننتیجهرسیدیم
کهزندگیصنعتیدرآیندهمتعلقبهگروهیخواهد
بود که بتوانند در مدیریــت دیجیتال حرفی برای
گفتنداشتهوپیشگامباشند.
وی گفت :طرح تحول دیجیتال یک حرکت
دائمی بوده و محدود به زمان خاص نیســت .فاز
اول این طرح ،باعث تحــول و فاز بعدی آن باعث
بهبود میشود.
وی ادامه داد :با نهایی شــدن این فرایند ،فوالد
مبارکه تا سال  1404عضو باشگاه و کلوپ فانوس
دریاییدنیاخواهدشد.
معاون تکنولوژی فوالد مبارکه معتقد اســت:
شرط بقای سازمان ها حرکت به سمت طرح تحول
دیجیتالاست.بایدزیرساختهاراآمادهکنیمتادر
آیندهبتوانیمازاینفضااستفادهکنیم.
نقوی اظهار کرد :طرح تحول دیجیتالی که در
سالجاریبرنامهریزیشدهومراحلاجراییآننیز
آغازشدهاست،یکطرحهمهجانبهبهشمارمیآید
کهبقایشرکترادرکالسجهانیتضمینمیکند.
بنابراین نباید تصور کرد طرح تحول دیجیتال یک
پروژۀعادیاست.
ویبابیاناینکهطرحتحولدیجیتالجایگزین
اقداماتی خواهد شــد کــه از بهــرهوری کمتری
برخوردارند،عنوانکرد:انتظارماازاجرایاینطرح
افزایش بهرهوری و افزایش سودآوری  6تا  8درصد
درفوالدمبارکه خواهدبود
وی معتقد اســت :در آینــده ارزش یک بنگاه
تولیدی به اطالعات آن و ارزشــی که میتوان با آن
اطالعات خلق کند ،خواهد بــود نه محصوالتش.
در چند ســال آینده تمام تجهیزات الکترونیک با
همدیگرصحبتخواهندکردوجایگزینروندهای
قبلیخواهندشد.
معاون تکنولوژی فوالد مبارکــه با بیان اینکه
هدف از طرح تحول دیجیتال افزایش میزان تولید
نیســت ،گفت :ما طی این فرایند برنامهای نداریم
که در فوالد مبارکه میزان تولید را افزایش دهیم و
آن را اندازهگیری کنیم .هدف ما بر بهرهوری بیشتر
متمرکز است .نقوی با اشاره به برگزاری دو ریورس
پیچدرمهروآذرماهگفت:دراولینریورسپیچ420
ودومینریورسپیچبیشاز 650نفرشرکتکردند
کهطییکفرایندی،گروهاولباهزینهشرکتفوالد
مبارکهازاینشرکتبازدیدنمودند.

بنگاهها 5

عضو کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس:

فوالد مبارکه درلیست صنایع پاک قراردارد

عضو کمیسیون کشاورزی ،آب و
منابع طبیعی مجلس یازدهم گفت:
فوالد مبارکه با داشــتن کوره های

قوس الکتریکی در لیســت صنایع
پاک قرار دارد.
حجت االســام محمدتقی نقد

علی با اشاره به اینکه صنایع بزرگ
مهمترین بهره بردار پســاب های
تصفیه شده هســتند ،اظهار کرد:

بســیاری از صنایع بزرگ اصفهان
ناگزیرند تصفیه های تکمیلی برای
امکان استفاده از پساب را به انجام
برسانند تا مجوزهای الزم از سازمان
محیط زیست را دریافت کنند.
وی افزود :اقدامات بسیار خوب
شــرکت فوالد مبارکه در تصفیه و
بازچرخانی پساب صنعتی و سرمایه
گذاری شرکت ســهامی ذوب آهن
در جمع آوری فاضالب شــهرهای
اطــراف و تولیــد داخلــی مهم و
ارزشمند است.
حمایت همه جانبه از
تولیدکنندگان فیلترهای
الکترواستاتیک
عضو کمیسیون کشاورزی ،آب
و منابــع طبیعی مجلــس یازدهم
با اشــاره به اینکه حساسیت ویژه
ای در عدم اســتفاده از ســوخت
مــازوت در اســتان اصفهان وجود
دارد ،تصریح کــرد :صنایع آالینده
در اســتان اصفهان موظف شــده
اند نسبت به اســتفاده از فیلترهای
الکترواستاتیک با جدیت اقدام کنند

و وبیناری با اســتاندار و دادستان و
دستگاه های مربوطه با این موضوع
برگزار شد.
وی بیان داشت :مدیریت استان
اصفهــان و نمایندگان مــردم در
مجلس شــورای اســامی در عدم
اســتفاده نیروگاه ها و کارخانه ها از
سوخت مازوت تاکید ویژه ای دارند،
چرا کــه اصفهان کشــش آلودگی
را ندارد.
فوالد مبارکه در لیست
صنایع پاک کشور
نقدعلــی بــا تاکید بــر اینکه
شرکت فوالد مبارکه با به کارگیری
تکنولــوژی روز از صنایــع پــاک
اســتان اصفهــان محســوب می
شــود ،گفت :اگرچه صنایع بزرگ
هم اقدامــات مهمی در راســتای
کاهش آلودگی هوا برداشته اند اما
کافی نیست.
وی اضافه کرد :الزم است صنایع
بــا مقید دانســتن در اســتفاده از
فیلترهــای الکترواســتاتیک ،در
راستای مســئولیت اجتماعی گام

بردارنــد و از تمــام شــرکت های
دانش بنیــان که در زمینــه تولید
فیلترهای الکترواســتاتیک بومی
ســازی اقدام می کننــد حمایت
خواهیم کرد.
کورههای الکترومغناطیس
مبارکه تحولی در کاهش
آلودگی هوا
نماینده مردم خمینی شــهر در
مجلس یازدهم با تاکیــد بر اینکه
شــرکت فوالد مبارکه در راستای
مقابله با آلودگی هوا اقدامات ارزنده
ای کرده است ،گفت :شرکت فوالد
مبارکه با داشــتن کوره های قوس
الکتریکــی انرژی شــیمیایی را با
تزریق اکســیژن و کربــن تامین
می کنــد و همین موضــوع مانع
از آالینــده زایــی فــوالد مبارکه
شده است.
وی افــزود :کوره هــای قوس
الکتریکی مورد اســتفاده در فوالد
مبارکه بومی ســازی شده تا عالوه
بر کارایی بیشــتر محیط زیست را
آلوده نکند.

خبر

برنامههای فوالدمبارکه برای اجرای طرحهای توسعه در فوالد هرمزگان

اهمیت طرحهای توســعهای در صنعت
فــوالد کشــور ،راز مانــدگاری در چرخه
رقابتهای جهانی است.
تعریف و اجرای طرحهای توســعه پایدار
متناســب با نتایج مطالعات بازار و در جهت
تامین نیازهای فعلی و جدید بازارهای موجود
و بازارهای جدید است .با سرمایهگذاری الزم
در اجرای طرحها و پروژههای توســعهای،
عالوه بــر جــذب تکنولوژیهــای جدید،
ایجاد ظرفیتهای جدیــد و کاهش قیمت
تمام شــده ،شــاهد مانــدگاری در چرخه
رقابت و حفظ و توســعه ســهم بــازار خود
خواهیم بود.
تاکیــد بر ایــن نکته ضروری اســت که
همیشه توســعه پیش گام حرکت و جهش
تولید در یک سازمان و شرکت است .به باور
بزرگان علم اقتصاد ،جهــش تولید در مدل
فرآیند توســعه اقتصادی ،همانند حرکت و

خبر

پرش به سمت توســعه یافتگی و رفاه تلقی
میشــود که البته برای محقق شدن آن باید
یک برنامــه بلندمدت و جامــع را تهیه و به
درستی اجرا کنیم.
در صنعت فوالد که به عنوان صنعت مادر
و یکی از پیشرانهای توسعه اقتصادی کشور
اســت نیز توجه ویژهای به این امر شده و بر
اســاس طرح جامع فوالد کشور دستیابی به
ظرفیت تولید سالیانه  55میلیون تن فوالد
خام در انتهای سال  1404مد نظر قرار گرفته
است .این که با توجه به شرایط بد اقتصادی
کشور و کاهش رشد اقتصادی ،چقدر امکان
دستیابی به هدف تولید  55میلیون تن فوالد
قابل تحقق اســت ،بحث دیگری اســت اما
قطعا باید تالش کرد کــه الاقل به این هدف
نزدیک شد.
به اســتناد گزارش پایش طــرح جامع
فوالد کشــور ،فوالد مبارکه و شــرکتهای

زیرمجموعهاش نقش اساســی و اصلی را در
اجرای طرحهای توســعه در راستای دست
یابی به سند چشم انداز ســند فوالد کشور
داشتهاند.
اســتان هرمزگان در جنوب ایران قطب
اقتصادی ایران اسالمی اســت که نزدیکی
به دریا از مزیت های استراتژیک این منطقه
برای اجرای طرح های توســعه تولید فوالد
اســت .از این رو فوالد هرمــزگان از مزیت
های صادراتی بیشتری نسبت به بسیاری از
واحدهای فوالدی در کشور برخوردار است.
در مجموع با توجه به دالیل فوق الذکر فوالد
مبارکه در شــرکت زیرمجموعهاش یعنی
فوالد هرمزگان افزایش ظرفیت فوالدسازی
از  1.5میلیون تن به  2میلیون تن تختال در
یکسال در دســت اجرا دارد .ضمن اینکه با
برنامه ریزی فوالد مبارکه در فوالد هرمزگان
احداث یک خطنورد ورق عریض به ظرفیت

 1.2میلیون تن کلید خواهد خورد که با به بار
نشستن خطنورد عریض در فوالد هرمزگان
که ظرفیت آن  1.2میلیون تن در سال است
و ورقهای خاص را تولیــد خواهد کرد ،این
شــرکت دیگر تنها یک تولیدکننده صرف
تختال نخواهــد بود .ایــن افزایش ظرفیت

با انجام اصالحاتی در واحد فوالدســازی و
ریختهگری و برخی زیرساختهای شرکت
عملیاتــی خواهد شــد .در همین خصوص
فوالد مبارکه پروژههای متعددی در دست
اقدام است و برخی از آنها نیز در آینده نزدیک
شروع به کار خواهد کرد.

مدیر سیستمها و فناوری اطالعات شرکت فوالد مبارکه اصفهان؛

تحول دیجیتال یکی از  10چالش اصلی حوزه صنایع معدنی است

مدیر سیســتمها و فناوری اطالعات شــرکت فوالد
مبارکه اصفهــان طرح تحول دیجیتال فــوالد مبارکه را
حاصل تحقیق و مطالعه عمیق و طوالنی مدت دانست و
گفت :در این مطالعه یکی از موضوعاتی که به آن توجه شد
بحث اینترنت اشیاء و نهایتا انقالب صنعتی نسل چهارم

بود .در این تحقیق متوجه شــدیم که تحول دیجیتال به
یکی از  10چالــش اصلی حوزه صنعــت و معدن تبدیل
شده است .این امر باعث شد که به این حوزه به طور جدی
پرداخته و در نقشه راه شرکت فوالد مبارکه قرار بگیرد.
اکبر گلبو در گفتوگــو با خبرنگار اقتصــادی ایلنا با
اشاره به تاسیس واحدی تحت عنوان هوشمندسازی در
بخش آی تی فوالد مبارکه گفت :در این واحد فرایندهای
هوشمندســازی و تحول دیجیتال به صــورت داخلی و
پروژههای کوچک و پروژههای زیرساختی (تحت عنوان
پروژه جامع شبکه پردیس فوالد مبارکه) آغاز شد .در واقع
این پروژهها شرکت فوالد مبارکه را برای انقالب صنعتی

نسل چهارم آماده میکند .وی با اشاره به سخنان مهندس
عظیمیان ،مدیرعامل این شرکت در خصوص اهمیت طرح
تحول دیجیتال گفت :این امر باعث شد تا در سال جاری
این پروژه به طور جدیتر و با محوریت شــرکت پیمانکار
زیرمجموعه در شرکت فوالد مبارکه پیش برود.
وی با تاکید بر اهمیت و تاثیر تحول دیجیتال بر صنعت
فوالد عنــوان کرد :تحول دیجیتال دارای پیشــرانهای
متعددی اســت و از تکنولوژیهای نوظهور برای بهبود
وضعیت صنعــت بهره می بــرد .به طور مثــال با تحول
دیجیتال میتوان دادههای حجیم را مورد بررسی قرار داد
تا بتوان به راحتی در سطح مختلف تصمیمگیری کرد .این

امر باعث افزایش بهرهوری تولید و عوامل تولید میشود.
مدیر سیستمها و فناوری اطالعات شرکت فوالد مبارکه
اصفهان ادامه داد :موضوعاتی ماننــد هوش مصنوعی و
اینترنت اشیاء کمک میکند تا فرایند را به طور هوشمند
اداره کنیم .همچنین این طرح باعــث کاهش انرژی در
نتیجه کاهش هزینه میشود.
گلبو با بیان اینکه در حال حاضر ریســک ها شناسایی
و اقدامات الزم در حال انجام است ،تصریح کرد :از تمامی
پتانسیل داخلی شامل پیمانکاران ،دانشگاهها و دانشی که
در دنیا است استفاده خواهد شد تا در سال  1404شرکت
فوالد مبارکه هوشمند شود.

نماینده مردم تهران:

تحقیق و تفحص مجلس ،یک فرصت مناسب برای فوالد مبارکه است

نماینده مردم تهران ،ری ،شــمیرانات ،اسالمشــهر و پردیس در مجلس
شــورای اســامی ،بحث تحقیق و تفحص را یک فرصت برای فوالد مبارکه
دانســت و گفــت :وزرا هنگامی که برای پاســخ بــه ســواالت نمایندگان
در مجلس حاضر میشــوند فرصــت پیدا میکننــد تا مشــکالت خود را
مطرح کنند.
فوالد مبارکه نیز میتواند از این فرصت اســتفاده کرده و مشکالت خود را
عنوان کند.
یزدیخواه ،در گفتوگو با خبرنــگار اقتصادی ایلنا ،قانونگذاری (اصالح
قوانین) و نظارت بر اجرای قوانین را دو رسالت مهم نمایندگان مجلس دانست
و گفت :قانونگذار به نمایندگان اختیار داده تا در راستای ایفای وظایف خود
به مسئوالن اجرایی تذکر ،تحقیق و تفحص ،سوال یا استیضاح نماید .البته این
ت و موسساتی است که از بودجه عمومی دولت
موارد برای وزارتخانهها ،شرک 
استفاده میکنند.
وی با اشاره به رشد افسار گســیخته قیمتها طی مدت اخیر گفت :حوزه

ســاختمان ،لوازم خانگی،خودرو و بخش عمدهای از صنعت نیازمند فوالد
هستند .در یک و دو سال اخیر قیمت فوالد با توجه به نوسانات نرخ ارز،در بازار
آزاد دچار نوسان شده است .در نتیجه محصوالت جانبی نیز به تبع این نوسان،
افزایش پیدا کردهاند.
یزدی خواه معتقد است:برای نمایندگان این ابهام به وجود آمده که دلیل
اصلی گرانیهای اخیر ،صنایع فوالد کشور به خصوص فوالد مبارکه (بزرگترین
تولیدکننده فوالد کشور) است.
این نماینده مجلس ،بحــث تحقیق و تفحص را یــک فرصت برای فوالد
مبارکه دانست و گفت :وزرا هنگامی که برای پاســخ به سواالت نمایندگان
در مجلس حاضر میشــوند فرصــت پیدا میکننــد تا مشــکالت خود را
رمطرح کنند.
فوالد مبارکه نیز میتواند از ین فرصت اســتفاده کرده و مشکالت خود را
عنوان کند.
وی با بیان اینکه نمایندگان نوکر و وکیل مردم هستند ،عنوان کرد :مردم

در مالقاتهای مردمی همواره در خصوص قیمت افســار گســیخته خودرو
و یا لوازم خانگی سوال میپرســند ،هنگامی که نمایندگان از خودروسازان
پیگیــری میکند ،انگشــت اتهــام آنها به ســمت فوالدســازان و افزایش
قیمت فوالد است.
یزدی خواه افزود :اگر فوالد مبارکه مشــکلی نداشــته باشد نباید از طرح
تحقیق و تفحص ابایی داشته باشد.

