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استفاده از الگوهای مدیریتی 
 فوالد مبارکه در بهبود 

فرآیندهای سازمان بهزیستی

شــت  میدا ا م گر یــا ا بــا  ن  مــا هم ز
عــی،  جتما میــن ا  روز بهزیســتی و تأ
مدیــر روابــط عمومــی فــوالد مبارکــه با 
حضــور در بهزیســتی اصفهان بــا مدیرکل 
این ســازمان دیدار کرد و ضمــن قدردانی از 
 مدیران، کارشناســان و کارکنان این سازمان 
گفــت: در این شــرایط کــه ویــروس کرونا 
بیش ازپیش عرصــه را به مدافعان ســامت 
جامعــه در بیمارســتان ها و عزیزانــی که از 
کــز بهزیســتی و  مددجویــان در مرا
توان بخشــی مراقبــت می کننــد، تنــگ 
 کرده اســت، به واقــع باید قــدردان زحمات 

آن ها باشیم.
ایــرج ترابــی در ایــن دیــدار از آمادگی 
فــوالد مبارکه جهــت همیــاری و حمایت 
مددجویــان تحت پوشــش این ســازمان و 
انتقال دانش مدیریت فــوالد مبارکه و آنچه 
بتواند بهزیســتی را در فرایندهــای خود به 
 شــرایط مطلوب نزدیــک کند، خبــر داد و 
گفــت: تاکنــون فــوالد مبارکه تــا آنجا که 
مقررات شــرکت اجازه داده، در همیاری این 
ســازمان و مددجویــان آن کوتاهــی نکرده 
اســت؛ اما به نظر می رســد باید شــرایطی 
فراهم کــرد تا از دانشــی که در بســیاری از 
حوزه هــای مدیریتی فــوالد مبارکه نهادینه 
شــده اســتفاده نمود  تا این نهاد که وظیفۀ 
 ســنگینی را در جامعــه به دوش می کشــد، 

توانمندتر شود.
وی در همین راستا تصریح کرد: باید مدیران 
و کارشناسان بهزیستی در بازدیدهایی که در 
شرایط مناسب از فوالد مبارکه خواهند داشت، 
مسائل خود را مطرح کنند تا بتوانند از الگوها 
و تجارب فوالد مبارکــه در حل آن ها بهره مند 

شوند.
همکاری و حمایت فوالد مبارکه از 

سازمان بهزیستی سابقه ای دیرینه  دارد
در ادامــۀ این بازدیــد، مرضیه فرشــاد، 
مدیرکل بهزیســتی اســتان اصفهــان نیز 
ضمن تشــکر از حضور مدیــر روابط عمومی 
و همراهان وی، از حمایت هــا و همدلی های 
این شــرکت قدردانی کرد و گفت: همکاری 
 و حمایت فوالد مبارکه از ســازمان بهزیستی 

سابقه ای دیرینه  دارد. 
این شرکت با حمایت های مالی خود همواره 
مددجویان بهزیستی را در اقصی نقاط استان 
مورد عنایت قرار داده و به یقین یکی از حامیان 
اصلی ما در مراکز کــودک و نوجوانان و مرکز 
خیریۀ نگهــداری معلوالن ذهنی به شــمار 

می رود.
وی دیدار بــا مدیر روابــط عمومی فوالد 
مبارکــه را مفید دانســت و اظهار کــرد: در 
جلســۀ امروز بــه دیدگاه های تــازه و به این 
جمع بنــدی رســیدیم کــه بهزیســتی 
 می تواند از الگــوی مدیریتی فــوالد مبارکه

 بهره مند گردد.

وی با تأکید بر این که اســتفاده از الگوهای 
مدیریتی فوالد مستلزم ارتباط هرچه بیشتر 
با این سازمان اســت گفت: تا امروز ما به فوالد 
مبارکه به چشم یک بنگاه صنعتی صرف نگاه 
می کردیم، اما در ادامــه تاش خواهیم کرد با 
همکاری روابط عمومی این شرکت، از تمامی 
ظرفیت های آن که می تواند بهزیستی را چند 
گام به جلو هدایت کند، بهــرۀ وافی و کافی را 

ببریم. 
ضمن این که بازدید ما و ســایر مددکاران 
بهزیستی از فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین 
تولیدکننــده فوالد کشــور می توانــد برای 
ما جذابیت خاصی داشــته باشــد و عاوه بر 
افزایش بهــره وری، حــال ما را بــرای ادامۀ 
 فعالیت هــای خــود و خدمت رســانی بــه 

مددجویان بهتر کند.
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اخبار فوالد

رئیس هیئت عامل ایمیدرو گفت: 
گروه فوالد مبارکه 8 طرح توســعه ای 
خود را با ســرمایۀ 909 میلیون یورو 
و 10 هزار میلیارد تومــان تا 1403 به 
بهره برداری می رســاند. برای تحقق 
این مهم، طبق سیاست های ایمیدرو، 
استراتژی تأمین مالی طرح های توسعۀ 
شــرکت های بزرگ از محل سود، در 

دستور کار است.
معــاون وزیر صمــت تصریح کرد: 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران در راســتای راهبردهای 
توسعه ای خود، استراتژی تأمین مالی 
طرح های توسعه ای شرکت های معدن 
و صنایــع معدنی از محل ســود خود 

شرکت ها را آغاز کرده است.
وی یادآور شد: هدف گذاری مذکور 
توسط این سازمان توســعه ای به این 
جهت انجام شــده که کشور در شرایط 
محدودیت در تأمین مالی بین المللی 

)فاینانس(، نبود تســهیات بانکی و 
تحریم نفت به سر می برد.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو افزود: 
از سال گذشــته مقرر شده این مدل 
تأمیــن مالی در شــرکت های فوالد 
مبارکه، ملی مس، گل گهر، چادرملو 
و فوالد خوزســتان با افزایش سرمایه 

عملیاتی شود.
 نورد گرم شماره 2 

یکی از مهم ترین طرح ها
غریب پور اظهار کرد: پروژۀ نورد گرم 
شمارۀ 2 شرکت فوالد مبارکۀ اصفهان 
یکی از مهم ترین این طرح ها محسوب 
می شود که تکمیل زنجیرۀ تولید آن به 

7.2 میلیون تن می رسد.
 وی یادآور شــد: آیین کلنگ زنی 
طرح فوق خردادماه امســال با حضور 
سرپرســت وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو در 

اصفهان برگزار شد.

غریب پور در ادامه دربارۀ ارزش طرح 
گفت: میزان سرمایۀ موردنیاز پروژۀ نورد 
گرم شمارۀ 2 فوالد مبارکه  255 میلیون 
یورو   و 4 هــزار   و  320  میلیارد تومان 
برآورد شــده و میزان اشتغال زایی  آن 
به طور مستقیم هزار نفر و غیرمستقیم 

به 10 هزار نفر می رسد.
بهره برداری از فاز دوم فوالد 

سنگان به زودی
غریب پور همچنین گفت: احداث 
واحد تولید کنسانترۀ سنگ آهن شرکت 
صنایع معدنی فوالد سنگان با ظرفیت 
5 میلیون تن از دیــــگر طــرح های 
توســـــعه ای مبارکه محــــسوب 
می شــود که فاز نخست آن )ظرفیت 
2.5 میلیون تن( در خردادماه امسال با 
فرمان رئیس جمهوری افتتاح شد و فاز 
دوم آن به زودی در تابستان سال جاری 

راه اندازی می شود.
: میــزان  وی تأکیــد کــرد،

سرمایه گذاری ارزی  این کارخانه 150 
میلیون یورو  و   ریالی آن 750 میلیارد 
تومان است. اشــتغال زایی مستقیم و 
غیرمستقیم فوالد ســنگان به ترتیب 

480 و 3 هزار نفر است.
ایجاد 4 هزار فرصت شغلی با واحد 

فوالدسازی سفیددشت
رئیس هیئت عامل ایمیدرو با اشاره 
به دیگر طرح های فوالد مبارکه، اظهار 
داشت: فوالدسازی و ریخته گری تختال 
شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و 
بختیاری با ظرفیت 800 هزار تن تختال 
نیز ازجمله طرح های فوالدی است که 
در فهرســت طرح های توسعه ای این 
فوالدساز قرار دارد. بنابر اعام مسئوالن 
مجتمع فوالد سفیددشــت، تاکنون 
پروژۀ فوالدســازی این مجموعه 84 
درصد پیشرفت فیزیکی داشته و طی 

امسال به بهره برداری می رسد.
وی تصریــح کــرد: میــزان 

ســرمایه گذاری در واحد فوالدسازی 
سفیددشت 95 میلیون یورو   و   ریالی 
آن هزار و 500 میلیارد تومان اســت. 
اشــتغال زایی مســتقیم فوالدسازی 
سفیددشت 4 هزار نفر  و غیرمستقیم  

آن 8 هزار نفر است.
بهره برداری از فاز نخست الکترود 

گرافیتی اردکان در سال 99
غریب پور همچنین به اهمیت طرح 
الکترود گرافیتی بــرای صنعت فوالد 
کشور اشــاره کرد و گفت: خط نخست 
سالن ماشین کاری شرکت نوین الکترود 
اردکان در فاز اول با ظرفیت 30 هزار تن 
نیز امسال با سرمایه گذاری 85 میلیون 

یورو راه اندازی می شود.
به گفتۀ وی، اشتغال زایی این خط 
580 نفر به صورت مستقیم و 4 هزار نفر 

به طور غیرمستقیم است.
وی تأکید کــرد: پــروژۀ الکترود 
گرافیتی شرکت نوین الکترود اردکان 
دارای بودجه ای در حدود 330 میلیون 
یورو است که فاز نخست آن در سال 99 

به بهره برداری می رسد.
 سه پروژۀ توسعه ای 

در اندیمشک و هرمزگان
غریب پور دربــارۀ طرح های دیگر 
فوالد مبارکه اظهار داشــت: احداث 
واحد فوالدسازی و ریخته گری بیلت 
مجتمع فــوالد زاگرس اندیمشــک 
)ظرفیت 400 هزار تن بیلت(، پروژۀ 
افزایش ظرفیت زیرســقف از 1.5 به 
2 میلیون تن تختال فوالد هرمزگان 
)500 هزار تن تختال( و پروژۀ احداث 
کارخانۀ تولید ورق عریض شــرکت 
فــوالد هرمــزگان )1.2 میلیون تن 
پلیت( از دیگر طرح های توســعه ای 
فوالد مبارکه محســوب می شود که 
به ترتیب در ســال های 99، 1401 و 

1403 به بهره برداری می رسند.
وی یــادآور شــد: مشــارکت در 
طرح های تولید کک نفتی شرکت اروند 

کک ایرانیان، تولید 10 میلیون تن فوالد 
در منطقۀ ویژه اقتصادی صنایع معدنی و 
فلزی خلیج فارس و نیز مشارکت در طرح 
تولید10 میلیون تــن فوالد در منطقۀ 
آزاد چابهار نیز در دســتور کار شرکت 

فوالد مبارکه قرار دارد.
 رویکرد افزایش سرمایۀ 

فوالد مبارکه
وی تصریح کرد: شرکت فوالد مبارکه 
به عنوان بزرگ تریــن واحد صنعتی و 
فوالدساز کشور از مجموعه هایی است 
که این رویکرد را طبق سیاســت های 
باالدســتی اجرایی کرده اســت. این 
فوالدساز سال گذشته در گام نخست 
افزایش سرمایۀ 8 هزار میلیارد تومانی 
را عملیاتی کرد و امســال نیز 10 هزار 
میلیارد تومان دیگر را در قالب افزایش 
سرمایه به سرمایه گذاری در طرح های 
خود اختصاص خواهد داد. در این زمینه 
مبارکه 8 طرح توسعه ای در بخش های 
گندله، کنسانتره، تختال و ...، را در شمار 
برنامه های خود قرار داده که تا ســال 

1403 به بهره برداری می رسد.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو اعالم کرد: 

ایجاد هزاران فرصت شغلی با 8 طرح توسعه فوالد مبارکه

خبر

سرپرســت فرمانــداری شهرســتان مبارکــه پــس از 
 بازدید از خطــوط تولید شــرکت فوالد مبارکه  در جلســه با 
حمیدرضا عظیمیــان، مدیر عامــل این شــرکت تحکیم و 
همکاری های متقابل بین صنعت و منطقه را مورد تاکید قرار داد.

اصغر هدایت ضمن ابراز خرسندی از بازدید صورت گرفته 
اظهار کرد: از مشاهده کار و تاش در این شرکت لذت بردم و به 
عنوان یک ایرانی به عزم و پشتکار مهندسین و کارکنان در این 

مجموعه تولیدی افتخار می کنم.
وی ضمن اشاره به نقش موثر فوالد مبارکه در حوزه اقتصاد 
ملی افزود: فوالد مبارکه علی رغم فشار تحریم های ظالمانه و  
مشکات ناشی از شیوع بیماری کرونا که عرصه اقتصادی کشور 
را در شرایط سختی قرار داده، همچنان به عنوان یک صنعت مادر 
در منطقه و کشور تاثیر گذار اســت و نقش بسزایی در اقتصاد و  

اقتدار ملی ایفا می نماید.
سرپرســت فرمانــداری شهرســتان مبارکــه تعامل و 
همکاری های متقابــل را مقدمه تحقق شــعار جهش تولید 
دانست و خاطر نشــان کرد: دستیابی به این شــعار بر اساس 

 منویات مقــام معظم رهبری یک رســالت همگانی اســت.
هدایت در ادامه نقش فوالد مبارکه را در توسعه متوازن منطقه، 
مثبت ارزیابی و از عزم و اراده مدیریت فوالد مبارکه در این راستا 

تشکر نمود.
وی حمایت از صنعتگران را رسالت اصلی دولتمردان دانست 
و افزود: حمایت از این شرکت، حمایت از  اشتغال و تولید است. 
هدایت خودکفایی و بومی ســازی های صورت گرفته در فوالد 
مبارکه را از جمله برکات تحریم ها برشمرد و از مشارکت فوالد 
مبارکه در تامین فوالد  ویژه و مقاوم در محیط نفت و گاز ترش 
در پروژه خط لوله انتقال نفت از  گوره به جاسک قدردانی کرد. 
سرپرست فرمانداری شهرستان مبارکه ضمن اشاره به سرمایه 
گذاری های صورت گرفته و پروژه های اجرا شــده در خصوص 
بازچرخانی و اســتفاده بهینه از آب مورد نیاز،  اقدامات صورت 
گرفته را بسیار ارزشــمند ارزیابی کرد و افزود: فوالد مبارکه با 
استفاده از منابع داخلی و با تکیه بر دانش و تخصص نیروی انسانی 
خود، بسیاری از اقام مورد نیاز را بومی سازی کرده و با این قبیل 

اقدامات موجب امید آفرینی و نشاط در جامعه می گردد.

 در ادامه این جلسه حمیدرضا عظیمیان مدیر عامل فوالد 
مبارکه از این شرکت به عنوان یک سرمایه ملی یاد کرد و گفت: 
عواید و دستاوردهای فوالد مبارکه سراسر  مردم کشور را به طور 
مستقیم و غیر مستقیم در بر می گیرد و توسعه های خوبی که در 
نظر گرفته شده است، در راستای جهش تولید تعریف شده است.
وی به ســابقه دیرینه همکاری های فوالد مبارکه با منطقه 
پیرامون خود از زمان بهره برداری تا کنون اشــاره  و بر ادامه این 

همکاری ها در چارچوب مقررات تاکید کرد.
عظیمیان با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در راستای 
تکمیل بیش از پیش زنجیره فوالد به اهمیت تولید محصوالت 
متنوع و ارزش افزوده بیشــتر برای ذینفعان در کشور پرداخت 
و خاطر نشان کرد: محصوالت فوالد مبارکه بسیاری از صنایع 
کشور را تغذیه می کنند و تحریم های آمریکا علیه فوالد مبارکه 
نشان داد که دشمن به درســتی مراکز اقتصادی تاثیرگذار را 
شناســایی کرده و قصد دارد با تحریم این شــرکت بسیاری از 
صنایع پائین دست را تحت تاثیر قرار داده و روند فعالیتشان را 

دچار وقفه نماید.

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در ادامه به اهمیت رفع 
مشــکل تامین مواد اولیه از جمله ســنگ آهن و گاز، اشاره 
و خاطرنشــان کرد با رفع این مشــکات و محدودیت ها  به 
تولید بیشتر و مایوس شدن دشــمنان این مرز و بوم دست 

خواهیم یافت.
شــایان ذکر اســت در ابتــدای این بازدید سرپرســت 
فرمانداری شهرســتان مبارکه و هیئت همراه،  با حضور در 
معراج الشهدای فوالدمبارکه به مقام شامخ شهدای نام آشنا، 
ادای احترام کرد و اظهار داشــت: فوالد مبارکه جزو معدود 
مجموعه های صنعتی اســت  که توفیق میزبانی شــهدای 
گمنام را در خود داشته و این نشان از اعتقاد و عاقه مدیران و 

کارکنان این شرکت به ادامه راه شهیدان بزرگوارمان  است.

سرپرست فرمانداری شهرستان مبارکه:

حمایت از فوالد مبارکه حمایت از اشتغال و تولید است

نمایندۀ مردم تبریز، آذرشــهر و اســکو و 
رئیس کمیســیون برنامه و بودجه در مجلس 
شورای اسامی، پس از بازدید از خطوط تولید 
شــرکت فوالد مبارکه، ضمن ابراز خرسندی از 
دستاوردهای این شرکت گفت: امروز برای من 
روزی خاطره انگیز و ماندگار بود؛ چراکه توانستم 
فرایند تبدیل سنگ آهن به انواع محصوالت تخت 
فوالدی را در این شرکت از نزدیک نظاره گر باشم.
حجت االسام محمدرضا میرتاج الدینی در 
ادامه با تأکید بر این که فــوالد مبارکه از صنایع 
مادر اســت، اظهار کرد: ورق هایی کــه در این 
شرکت تولید می شود موجب خودکفایی است و 
چرخ بسیاری از صنایع پایین دست را به گردش 

درمی آورد. وی افزود: بســیاری از صنایع کشور 
برای تولید محصوالت نهایی به ورق تولیدشده 
در فوالد مبارکه نیازمند و به نوعی با این شرکت 
مرتبط اند؛ ازاین رو اگر شرکت فوالد مبارکه وجود 
نداشت، در این شرایط سخت تحریم، به یقین 
محتاج کشورهای بیگانه می شدیم؛ همچنان که 
در حوزۀ انتخابیه بنده، بسیاری از صنایع ازجمله 
تولیدکنندگان لوازم خانگی از محصوالت این 

شرکت استفاده می کنند.
نمایندۀ مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس 
شورای اسامی با اشاره به اهمیت و لزوم اجرای 
طرح های توسعۀ فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: با 
اجرای این طرح ها تولید انواع ورق های دیگر نیز 

محقق می شود و نیاز صنایع پایین دستی به خوبی 
تأمین خواهد شد. وی ضمن قدردانی از عملکرد 
مدیریت و کارکنان فوالد مبارکه تصریح کرد: 
اجرا و راه اندازی طرح های توسعه ای که در دستور 
کار این شرکت قرار دارد، مصداق واقعی عمل به 
فرمایش مقام معظم رهبری و تحقق شعار جهش 
تولید اســت؛ ازاین رو از همۀ این عزیزان تقاضا 
می کنم که نگذارند وقفه ای در اجرا و راه اندازی 
پروژۀ نورد گرم شمارۀ 2 ایجاد شود. باید در نظر 
داشته باشــیم که فوالد مبارکه نماد استقال 
و توسعۀ صنعتی کشور اســت؛ همان گونه که 
ظرفیت این شرکت در ابتدا حدود  2.4 میلیون 
تن بوده و اکنون به 7.2 میلیون تن رسیده است. 

این شرکت الگوی موفقی برای سایر صنایع کشور 
است. حجت االسام محمدرضا میرتاج الدینی 
این قبیل بازدیدها را مفید خواند و گفت: بازدید 
از صنایع، تصویر ذهنی نمایندگان را شفاف تر 
می سازد و باعث می شود در تصمیم گیری های 
مجلس و نشست ها و کمیسیون ها افق بهتری 
دیده شــود؛ همچنان که در این بازدید به نقش 
و اهمیت توسعه های این شرکت بیش ازپیش 
واقف شدیم. ازاین رو در مجلس شورای اسامی، 

به اتفاق ســایر همکاران، از طرح های توســعۀ 
فوالد مبارکه حمایــت خواهیم کرد و مدیران و 
کارکنان این شرکت حتما این پشتیبانی مجلس 
را خواهند دیــد. وی تصریح کرد: هر نوع قانونی 
که به این صنایع کمک می کند باید در مجلس 
شورای اسامی در اولویت قرار گیرد. این موضوع 
را باید در نشست هایی که با مدیران ارشد وزارت 
صمت داریم مورد تأکید قرار دهیم. وی در بخش 
پایانی سخنان خود خاطرنشــان کرد: در حال 
حاضر تأمین مواد اولیۀ صنایع فوالدسازی کشور 
از مهم ترین نیازهای این کارخانجات است و باید 
از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد 
عنایت ویژه قرار گیرد. این کار باعث می شــود 
نیازهای داخلی تأمین شود، چرخ صنایع کشور 
در همۀ بخش ها به خوبی بچرخد و درعین حال 
ارزش افزوده و ارزآوری بیشــتری برای اقتصاد 

کشور ایجاد گردد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس: 

در مجلس از طرح های توسعه فوالد مبارکه حمایت خواهیم کرد

پروژۀ نورد گرم شمارۀ 
2 شرکت فوالد مبارکۀ 

اصفهان یکی از مهم ترین 
این طرح ها محسوب 

می شود که تکمیل زنجیرۀ 
تولید آن به 7.2 میلیون تن 

می رسد. میزان سرمایۀ 
موردنیاز پروژۀ نورد گرم 

شمارۀ 2 فوالد مبارکه  255 
میلیون یورو   و 4 هزار و 320 
میلیارد تومان برآورد شده 

و میزان اشتغال زایی آن 
به طور مستقیم هزار نفر و 

غیرمستقیم به 10 هزار نفر 
می رسد
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