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در دیــدار مدیرعامــل و معاونین 
شرکت فوالد مبارکه با شهردار اصفهان، 
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان و 
تنی چند از اعضای این شورا، پیشنهاد 
تشکیل کارگروه مشترک فوالد مبارکه 
و شهرداری اصفهان برای همکاری های 

دوجانبه مطرح شد.
طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکــه در دیدار با شــهردار و رئیس 

شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: 
شرکت فوالد مبارکه در راستای عمل به 
مسئولیت های اجتماعی خود می تواند 
فصل مشترک های زیادی در حوزه های 
مختلف ورزشی، خدماتی و حتی حمل 
و نقل با شهرداری اصفهان داشته باشد 
چراکه در منطقه و اســتان ذینفعانی 
دارد که البته این شرکت به عنوان یک 
مجموعه صنعتی و اقتصادی باید در کنار 

انجام هر کاری نگاه اقتصادی و تخصصی 
داشته باشد.

وی با بیان این که در نوع مدیریت ها 
نباید اجازه دهیم نگاه های سیاسی به 
نگاه های کالن ملی چیره شوند، افزود: 
نباید به صورت جزیره ای و بخشــی به 
موضوعات بنگریم بلکه باید نگاه کالن 
داشــته باشــیم و در خصوص ارتباط 
با شــهرداری اصفهان نیز پروژه های 

مشترکی از گذشته وجود داشته و ادامه 
همکاری ها نیز باید در سطح نگاه کالن 
صورت گیرد؛ برای فراهم کردن بسیاری 
از خدمات فرهنگی، تفریحی و ورزشی 
در شهر اصفهان می توانیم پروژه های 
مشترکی را با شهرداری اصفهان تعریف 
کنیم که البته نیازمند ارائه طرح های 
کارشناسی شــده اقتصادی و منطقی 

خواهد بود.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه 
با اشــاره به این که نگاه مدیران باید از 
مسئولیت اجتماعی صرف به سمت نگاه 
مشارکت اقتصادی متضمن مسئولیت 
اجتماعی حرکت کند، خاطرنشــان 
کــرد: در امور فرهنگی بــه این نتیجه 
رســیده ایم کــه کار فرهنگــی فاقد 
جنبه هــای اقتصادی بــه هیچ عنوان 
موفق نخواهــد نبود؛ به عنــوان مثال 
وقتی در همه کشورها به ورزش به عنوان 
یک صنعت نگاه می شود و در این حوزه 
سرمایه گذاری صورت می گیرد، در حوزه 
فرهنگی و مســئولیت های اجتماعی 
نیز باید پروژه ها را بــا مبانی اقتصادی 

تعریف کنیم.
وی با بیان این که بخش قابل توجهی 

از پرســنل شرکت در شــهر اصفهان 
ســاکن هســتند و خدمات زیادی از 
شهر دریافت می کنند، اذعان داشت: با 
تعریف پروژه های مشترک کوتاه مدت 
و بلندمدت می توان خدمات فرهنگی و 
تفریحی و ورزشی به شهروندان و پرسنل 
فوالد مبارکه ارائه داد و شــرکت فوالد 
مبارکه نیز آمادگی همکاری با مجموعه 

شهرداری را دارد.
تعامل شهرداری و فوالد مبارکه 
باعث ایجاد تحوالت مطلوبی 

خواهد شد
قاسم زاده، شهردار اصفهان در این 
دیدار با بیان اینکــه مبدا هر تحولی 
جهان بینی، فهــم و درک صحیح از 
مسائل است، اظهار کرد: نوع نگاه من 
با مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه 
بسیار شبیه به هم است، نوع نگاه به 
جذب سرمایه گذار، نگاه فرا استانی و 
فراملی است؛ با اتفاقاتی که در کشور 
و استان افتاده و مقدماتی که فراهم 
آمده اســت دیگر بهانه ای برای کار 
نکردن وجود ندارد. باید از منیت ها 
عبور کرده و با یک نگاه بلند، افزایش 
سرمایه اجتماعی و اقتصادی نظام را 

دنبال و به سمت اتفاقات و تحوالت 
خوب حرکت کنیم.

وی افــزود: نکات و ســرفصل های 
بسیار خوبی که در این جلسه مطرح شد 
می تواند دستمایه اولیه برای کارگروه 
مشــترک همکاری میان شهرداری 
و شرکت فوالد مبارکه باشــد تا از این 
همگرایی اتفاقات بســیار خوبی برای 
شــهر و اســتان رقم بخورد؛ اصفهان 
همواره در بسیاری از مسائل الگو بوده 
است، امیدوارم در همدلی و همگرایی 
نیز بتوانیم الگوی خوبی به کشور معرفی 
کنیــم؛ زمانی که بحــث منافع ملی و 
پاسداشت نظام در میان باشد مرزهای 
صنعت، اقتصاد و فرهنگ مرزهای قابل 
تعریفی نیست و همه اینها ارزشی است 

که باید از آن دفاع کرد.
شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: یک 
حقیقت واحد به نام نظام وجود دارد که 
باید همگی تالش کنیم تا این نظام روز به 
روز قوی تر، بهتر و موفق تر عمل کند و 
مردمی که به دلیل شرایط این چندسال 
اخیر اندکی نگران شده اند به لطف خدا 
نگرانی آنها به دســت مسئوالن مؤمن 

برطرف شود

در دیدار مدیرعامل فوالد مبارکه با شهردار اصفهان پیشنهاد شد:

تشکیل کارگروه مشترک همکاری  میان فوالد مبارکه و شهرداری اصفهان
تقدیر از مدیرعامل فوالد هرمزگان 

در همایش طرح ایران مهربان
در همایش طرح ایران مهربان که حضور آیت اهلل 
کاظم صدیقی امام جمعــه موقت تهران، مرتضی 
بختیاری رئیس کمیته امداد امــام خمینی )ره( ، 
سردار محمد زهرایی رئیس بسیج سازندگی کشور 
و جمعی از خیرین ۱۴۰۰ در دفتر مرکزی کمیته 
امداد امام خمینی برگزار شد از عطااهلل معروفخانی 
مدیرعامل فوالد هرمزگان بــرای حمایت از ایتام 
و فعالیت های خیرخواهانه و عام المنفعه در سال 

جاری تقدیر شد.
به گزارش ایلنا، آیت اهلل کاظم صدیقی در همایش 
طرح ایران مهربــان، اجرای این طــرح را موجب 
گشایش در امر خیر دانست و افزود: بهره برداری از 
ظرفیت کار خیر در طرح ایــران مهربان برای ایتام 

و محسنین، الگو گرفتن از امیرالمومنین )ع( است.
دبیرکل بنیاد بین المللی غدیر بــا بیان اینکه 
اقدامات خیران را از نزدیک پیگیری می کنم، اظهار 
کرد: کسی که ایمان داشته باشد و براساس ایمان 
برای آخرت خود کاری کند، باالترین پاداش برای او 
این است که خدواند از او تشکر می کند.امام جمعه 
موقت تهران تکفل کردن ایتام آل پیغمبر )ص( را 
باالترین درجه کار خیر دانست و خاطرنشان کرد: در 
انجام کار خیر مهم این است که امام زمان یادمان کند 
و مورد شکر الهی قرار بگیریم.سردار محمد زهرایی 
رئیس بسیج سازندگی کشور نیز با اشاره به اینکه 
خیران حلقه های میانی بین مردم، دســتگاه های 
اجرایی و نیازمندان هستند، ادامه داد: امروز شاهد 
آن هســتیم خیران به این پویش پیوستند و مردم 
ثابت کردند در شرایط ســخت و تنگناها، در کنار 
هم قرار خواهند گرفت.فوالد هرمزگان در ســال 
جاری با تحت پوشــش قراردادن 2۰۰۰ یتیم در 
استان هرمزگان،  در این پویش خیرخواهانه شرکت 

کرده است.
    

شکسته شدن رکورد تولید ماهیانه 
در فوالد مبارکه

رکورد طالیی تولید ماهیانه در ناحیه فوالدسازی 
و ریخته مداوم شرکت فوالد مبارکه با یک روز زمان 

کمتر نسبت به رکورد قبلی به دست آمد.
به گزارش ایلنا، جهادگران جبهه صنعت موفق 
به ثبت رکورد تولید ۷۱2 هزار تن فوالد در مهرماه 
شدند؛ پیش از این در فروردین ماه سال جاری و در 
مدت ۳۱ روز، رکورد تولید فوالد به میزان ۷۰۰ هزار 

تن شکسته شده بود.
    

رشد تولید در ۲۰ محصول 
منتخب صنعتی و معدنی 

بررسی آمار تولید محصوالت منتخب صنعتی 
و معدنی )مقدماتی( در نیمه نخســت سال جاری 
نشــان دهنده افزایش تولیــد در 2۰ ردیف از این 
محصوالت است و گروه کامیون، کامیونت و کشنده 

با رشد ۶۶.۴ درصدی در صدر این آمار قرار دارد.
به دنبال استمرار اجرای برنامه ها و سیاست های 
این وزارتخانه و تالش و همت واحدهای تولیدی، 
رشد تولید در 2۰محصول منتخب صنعتی طی ۶ 
ماهه نخست سال به ثبت رسید.بر اساس گزارشات 
مربوطه، در این مدت بیشترین آمار تولید مربوط به 
ردیف محصوالت »کامیون، کامیونت و کشنده«، 
»روغن ساخته شده نباتی«، »ماشین لباسشویی«، 

»شمش آلومینیوم« و »شیشه جام« بوده است.
همچنین در ایــن مدت بیــش از ۴۴۱ هزار و 
۴۰۰ دستگاه انواع سواری، ۳۴ هزار و ۵۱۰ دستگاه 
وانت، ۹۱۰ دستگاه اتوبوس، مینی بوس و ون، ۳۳۵ 
دستگاه کمباین و ۹ هزار و ۴۵۷ دستگاه تراکتور در 
کشور تولیدشده است که در بخش تولید کمباین 
نسبت به مدت مشابه سال ۹۹، رشد ۱۷.۵درصدی 
ثبت شــده اســت.در گزارش مذکور تعداد لوازم 
 خانگی تولید شــده در بازه زمانی ۶ ماه اول امسال، 
بیش از 2 میلیون و 2۹۴ هزار دستگاه )افزایش ۹.۷ 
درصدی تولید( اعالم شده است که سهم یخچال و 
فریزر بیش از یک میلیون دستگاه )رشد تولید ۱۰ 
درصدی( و سهم ماشین لباسشویی نزدیک به ۶۶۹ 
هزار دستگاه )رشد تولید ۳۵.۱ درصدی( بوده است.
بخش دیگر این گزارش به رشــد ۳.۸ درصدی 
تولید محصوالت پتروشیمی )تولید ۳۱.۷ میلیون 
تُنی این محصوالت( اشاره کرده است.این در حالی 
اســت در بخش کاالهای منتخب معدنی و صنایع 
معدنی، فوالد و ســیمان به دلیل محدودیت های 
تحمیل شــده به این صنایع طی فصل تابستان به 
ترتیب ۹.۵ درصد و ۹.2 درصد کاهش تولید داشته 
اســت.در این گزارش همچنین میزان تولید کاتد 
مس، ظروف چینی و شیشه جام در این بازه زمانی 
را به ترتیب بیش از ۱۵۰ هزار تــن، 2۹.۹ هزار تن و 
۶۵۸.2 هزار تن عنوان شــده است که نشان دهنده 
رشد ۳.۷ درصدی تولید کاتد مس، افزایش نزدیک 
به ۱۷.2 درصدی ظروف چینی و رشد 2۵.۴ درصدی 

شیشه جام نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ است.

اخبار فوالد

بنگاهها

مدیر ناحیــه فوالدســازی و ریخته گری 
مداوم شرکت فوالد مبارکه از شکستن رکورد 
ذوب ریزی روزانه در واحد فوالدســازی فوالد 
مبارکه برای چندمیــن بار پیاپی در ســال 
جاری خبر داد و گفت: ایــن رکورد بار دیگر با 
۱۵۰ ذوب ریزی روزانه در ناحیه فوالدسازی 

شکسته شد.
سلیمی مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم شــرکت فوالد مبارکــه در گفت وگو با 
خبرنگار ایراسین با بیان این که برای چندمین 
بار پیاپی رکــورد ذوب ریزی روزانــه در واحد 
فوالدسازی فوالد مبارکه شکسته شد، اظهار 
کرد: در نخستین روز فروردین ماه امسال رکورد 
۱۴۰ ذوب، ششمین روز فروردین، ۱۴۱ ذوب، 
در ۳۱ فروردین، ۱۴۴ ذوب، در ۳۱ شهریورماه 
۱۴۶ ذوب، در ۵ مهر ۱۴۷ ذوب و در 2۹ مهرماه 
۱۴۰۰ موفق شــدیم رکورد ۱۵۰ ذوب روزانه 
را در ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم 

شرکت فوالد مبارکه به ثبت برسانیم.
وی در ادامــه افــزود: وقتــی در مــورد 

رکوردشکنی تولید و ۱۵۰ ذوب روزانه صحبت 
می کنیم، یک دنیا حرف پشــت ایــن اعداد و 
کلمات اســت چراکه برای دســتیابی به این 
رکورد، همه قسمت های شرکت فوالد مبارکه 
در حال حمایت از واحد فوالدســازی هستند 
تا این افتخارات رقم بخورد؛ نقش مواد اولیه با 
تالش واحدهای خرید و آهن سازی، واحدهای 
پشتیبانی مانند حمل و نقل، انرژی و سیاالت، 
مدیریت های مختلف، واحــد کنترل کیفی، 
پرسنل واحد فوالدسازی و بســیاری دیگر از 
همکاران در چنین رکوردهایی بسیار پررنگ 

است.
مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: کارکنان 
فوالد مبارکه در زمینه این رکودشــکنی فعل 
خواســتن را صرف کردند و بنده شــاهد این 
موضوع هســتم که در روزهای رکوردشکنی 
در کارگاه همه در حال دویــدن و تالش برای 
رسیدن به هدف مشــخص و مشترک هستند 
چراکه اوالً به خودباوری رســیده اند و دوماً در 

برنامه ریزی ها ابتکاراتی را به خرج داده اند تا به 
زودی شاهد رکوردهایی فراتر از رکورد موجود 
در حوزه تولید باشیم.وی در ادامه اذعان داشت: 
با برنامه ریزی های صورت گرفته روز به روز در 
حال بهبود رکوردهای تولید هستیم اما هیچ گاه 
رعایت مسائل ایمنی را فدای سرعت و افزایش 
تولید نخواهیم کرد چراکه صنعت فوالدسازی 
یک صنعت سرمایه انسانی محور بوده و سالمت 

منابع انسانی برای ما خیلی مهم است.
ســلیمی تصریح کرد: با برنامه ریزی های 
صورت گرفتــه این اتفــاق با همــت، انگیزه و 
دغدغه مندی کارکنان صورت گرفت و افتخار 
این را داریم که اعــالم کنیم هم در رکوردهای 
قبلی و هم در رکورد 2۹ مهر هیچ حادثه ای در 
روند تولید نداشــتیم و این رکودشکنی نشان 
از هماهنگی و دقت ســرمایه های انسانی دارد 
چراکه این مقــدار از تولید تنهــا با جابه جایی 
حدود هــزار و ۵۰۰ پاتیــل ذوب روزانه قابل 

تحقق است.
وی ابراز کرد: زمینه ســازی های مورد نیاز 

برای تحقق این رکورد از ســال های گذشــته 
اتفاق افتاده و توسعه، آموزش نیروی انسانی و 
بسیاری از موارد دیگر جزو این زمینه سازی ها 
بوده اســت؛ عالوه بر این، تعمیــرات نیز نقش 
به سزایی در افزایش میزان تولید روزانه داشته 
است؛ برنامه ریزی و اجرای تعمیرات، تعمیرات 
نسوز و... از جمله عوامل موفقیت ما بوده که به 
کمک واحد تعمیرات و با حمایت های تعمیرگاه 

مرکزی شرکت فوالد مبارکه میسر شده است.

مدیر ناحیــه فوالدســازی و ریخته گری 
مداوم شــرکت فــوالد مبارکه اضافــه کرد: 
محدودیت های تولیــد مانند محدودیت های 
انرژی در تابستان برای ما بسیار ناگوار بود ولی 
این محدودیت ها را به فرصت تبدیل کردیم و 
تعمیرات ساالنه خود را در این زمان انجام دادیم، 
به همین خاطر تجهیزات ما آماده به کار شده و 
توانستیم شاهد این رکورد در روزهای واپسین 

مهرماه باشیم.

مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه مطرح کرد:

رکورد روزانه ۱۵۰ ذوب توسط فوالد مبارکه آماری بی نظیر در صنعت فوالدسازی کشور

خبر

به همت اراده های فوالدین پرســنل شرکت 
ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، رکورد تولید 

روزانه در این مجموعه شکسته شد.
وحید میرزایی با اعالم این خبر افزود: باالترین 
تولید روزانه محصوالت گالوانیزه این شــرکت 
مربوط به هشتمین روز آذرماه سال ۹۷ به میزان 
۱۵۵۱ تن ثبت رسیده بود که امروز به برکت میالد 

پیامبر خاتم و امام جعفر صادق و نیز اراده پوالدین 
پرسنل این مجموعه رکورد تولید روزانه شکسته 
و میزان تولید ۱۵۶۸ تن در یک روز به ثبت رسید 
که این امر نشانگر پایان ناپذیری مسیرخودباوری 
و افتخار آفرینی در بیــن کارکنان این مجموعه 
فــوالدی دارد.مدیرعامل شــرکت ورق خودرو 
چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: ثبت چنین 

رکورد ارزشمندی در خط مقدم صنعت استان 
از آن منظر حائز اهمیت است که نشانگر حضور 
فرزندان بام  ایران در خط مقدم جبهه صنعت بوده 
و شرافتمندانه و قدرتمندانه در حال تالش برای 
سربلندی کشور است که در تحریم ظالمانه غرب 
قرار گرفته است.وی ثبت این رکورد در کنار آغاز 
صادرات محصوالت تولیدی این شرکت به اروپا 

را یک گام استراتژیک و در راستای تحقق شعار 
تولید، پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها برشمرد و 
گفت: ثبت این رکورد ارزشمند پیام مهم دیگری 
برای حوزه فوالد کشور به همراه دارد و آن هم این 
است که اگر این شرکت با محدودیت موارد اولیه 
ی مواجه نباشــد، قابلیت های تولیدی بسیاری 
زیادی دارد.میرزایی در پایان افــزود: ما بر عهد 
خود یعنی رســیدن به ظرفیت اسمی مجموعه 
پایبندیم و بر این عهد اســتوار خواهیم ماند تا به 
دست توانمند جوانان مجرب، متخصص و متبحر 
این خطه از سرزمین ایران، تا بدان جا گام برداریم 

که افتخارات کم نظیری را در تارک ماندگار این 
استان، مردمان غیور آن و نیز صنعت بزرگ فوالد 

کشور به ثبت برسانیم.

در شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری رخ داد؛

شکسته شدن رکورد تولید روزانه ورق گالوانیزه کشور

خبر

هشتمین دوره کنفرانس بین المللی استیل پرایس با 
موضوع “فوالد مواد اولیه و چالش های پیش رو با نگاهی 
ویژه به داینامیک صادرات و بازارهای جدید” در تاریخ ۹ 

آبان ماه و در محل هتل المپیک تهران برگزار می شود.
هشتمین دوره کنفرانس بین المللی استیل پرایس 
با موضوع “فوالد مواد اولیــه و چالش های پیش رو با 
نگاهی ویژه به داینامیــک صادرات و بازارهای جدید” 
در تاریخ ۹ آبــان ماه و در محل هتــل المپیک تهران 

برگزار می شود.
جعفری معــاون وزیر صمت و رئیــس هیئت عامل 
ایمیدرو، سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
مس ایران،  بصیری مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع 
و معادن ماهان، تقی زاده مدیرعامل چادرملو، یزدی زاده 

مدیرعامل ذوب آهن، طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه، ابراهیمی مدیرعامل فوالد خوزستان و سبحانی 
رئیس انجمن تولیدکننــدگان فوالد ایــران، از جمله 

سخنرانان کلیدی مراسم هستند.
همچنین در حیــن این همایش پنــل تخصصی با 
موضوع “چالــش تأمین مواد اولیه بــرای صنعت فوالد 
۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ” نیز برگزار می شود که کیوان جعفری 
تهرانی دبیر کنفرانس، مهــرداد اکبریان رئیس انجمن 
سنگ آهن ایران، سیدرضا عظیمی مجری طرح احیای 
معادن کوچک و متوسط مقیاس، ســید رسول خلیفه 
ســلطان دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران و امیر 
صباغ مدیر ســرمایه گذاری ایمیدرو در آن ســخرانی 

خواهند کرد.

کنفرانس بین المللی استیل پرایس برگزار می شود
به گزارش ایراسین، ایمیدرو، فوالد مبارکه، ذوب آهن، 
چادرملو، انجمن تولیدکنندگان فــوالد ایران، انجمن 
ســنگ آهن ایران، شرکت گســترش صنایع و معادن 
ماهان، شــرکت اپال پارسیان ســنگان، شرکت پارس 
فوالد سبزوار، شرکت فراوری معدنی اپال کانی پارس، 
شرکت مهندسی فکور صنعت تهران، آهن و فوالد ارفع، 
مجتمع فوالد غدیر نی ریز، هلدینگ میدکو، شــرکت 
فوالد هرمزگان، شرکت فوالد خوزستان، شرکت معدنی 
و صنعتی صبانور، فوالد خراســان و شرکت توسعه آهن 
و فوالد گل گهر، شــرکت فوالد آلیاژی ایران و شرکت 
سرمایه گذاری معادن و فلزات اسپانسرهای این دوره از 

کنفرانس استیل پرایس هستند.

کنفرانس بین المللی استیل پرایس برگزار می شود


