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مدیرعامل فوالد مبارکه با صدور پیامی مطرح کرد؛
 آمادگی فوالد مباركه برای كمک 

به ساماندهی بازار 
مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه با صدور 
پیامی، ضمن تبریک 
به جناب آقــای دکتر 
سیدرضا فاطمی امین 
جهت انتصاب به عنوان 

وزیر صنعت، معدن و تجارت، آمادگی این شرکت را 
برای هم افزایی بین شــرکت های صنعتی و کمک 
به ساماندهی بازار در فصل جدید فعالیت های این 

وزارتخانه اعالم نمود. در متن این پیام آمده است:
جناب آقای دکتر سیدرضا فاطمی امین

وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
با سالم و احترام؛ رای اعتماد باالی نمایندگان 
محترم مجلس شورای اسالمی به اکثریت قریب به 
اتفاق وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم، به ویژه رای 
اعتماد قاطع به جنابعالی به عنوان وزیر صنعت، معدن 
و تجارت، موجب دلگرمی و مباهات همه دلبستگان 
به رشد و شکوفایی کشور به ویژه فعاالن عرصه تولید و 
صنعت گردید. گروه بزرگ فوالد مبارکه در سال های 
اخیر به عنوان یکی از شرکت های سرآمد کشور در 
زمینه تولید، اشتغال آفرینی و خلق ثروت به حول و 
قوه الهی نقش به سزایی را در پشتیبانی و حمایت 
از شرکت ها و زنجیره پایین دستی خود داشت و در 
کوران مشکالت اقتصادی و تحریم کشور با آن که 
خود مورد تحریم های مستقیم آمریکا بود نقشی 
انکارناشدنی در اقتصاد کشور ایفا نمود و همچنان به 
عنوان یک مرکز مقتدر صنعتی و اقتصادی، آمادگی 
خود را برای هم افزایی هرچه بیشتر بین شرکت های 
صنعتی و کمک به ســاماندهی بازار و دستیابی به 
اهداف و برنامه های مورد نظر اعالم می دارد. اینجانب 
امیدوارم در سایه عنایات پروردگار متعال و تاسی از 
رهنمودهای حکیمانه رهبر فرزانه انقالب اسالمی، 
در دوران تصدی جنابعالی بر وزارت معظم صمت، 
شاهد رونق هرچه بیشتر تولید و رفع موانع موجود در 
صنعت کشور باشیم و صنعت فوالد به عنوان پیشران 
اقتصاد غیر نفتی، نقش  آفرینی خود را در شکوفایی 
اقتصاد کشور به خوبی ایفا نموده و شاهد دلگرمی 
مردم و آینده ای روشن برای کشور عزیزمان باشیم. 
حمیدرضا عظیمیان
مدیرعامل فوالد مبارکه

    
تامین اكسیژن رایگان بیماران از 
سوی فوالد مباركه در تاریخ ایران 

ثبت می شود
معــاون درمــان 
دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان با اشاره به اینکه 
تلخ ترین ایام کرونا را در 
موج پنجم گذراندیم، 
گفت: با موج پنجم کرونا 

شرکت فوالد مبارکه به رغم محدودیت های برق، با 
تولید ۱۴۰ تن اکسیژن رایگان مانع از بروز مرگ ومیر  
بیشتر شد و تامین اکسیژن رایگان فوالد مبارکه در 
تاریخ ایران ثبت می شــود. بهروز کلیدری، معاون 
درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اظهار کرد: 
از تیرماه گذشته تاکنون شــرکت فوالد مبارکه در 
راستای مسئولیت های اجتماعی نسبت به تامین 
اکســیژن رایگان مراکز درمانگر اقدام کرده است. 
با موج گیری پنجم کرونا، شــرکت فوالد مبارکه به 
رغم محدودیت های برق، با تولید ۱۴۰ تن اکسیژن 
رایگان مانع از بروز مرگ و میر بیشتر شد و نزدیک سه 
هفته است که این شرکت با حداکثر ظرفیت، اکسیژن 
بیمارستان های استان اصفهان را تامین می کند. وی 
افزود: شرکت فوالد مبارکه روزانه ۱۴۰تن اکسیژن 
مراکز درمانگر را به صورت رایگان فراهم می کند و 
تمام نیاز اکسیژن مراکز درمانگر توسط این شرکت 
تامین شده است. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان تاکید کرد: تردید نکنید اگر اقدام شرکت 
فوالد مبارکه در تامین اکسیژن رایگان مراکز درمانگر 
نبود، تعداد زیادی از بیماران به علت کمبود اکسیژن 
آسیب می دیدند و جان خود را از دست می دادند. وی 
اضافه کرد: شرکت فوالد مبارکه به نیاز اکسیژن تمام 
بیمارستان های استان اصفهان پاسخ داد تا سیستم 
درمان نگران کمبود اکســیژن نباشد و با کیفیت 
بهتری به بیماران مبتال به کرونا خدمت رسانی کند. 
در بیمارستان های مجهز به دستگاه اکسیژن ساز 
هم منابع اکســیژن قرار دادیم تا با تزریق اکسیژن 
مایع، فشار داخل دستگاه های اکسیژن ساز مطلوب 
باشد و بیماران دچار مشکل نشوند. کلیدری توضیح 
داد: شرکت فوالد مبارکه در ابتدای مردادماه به علت 
اینکه دچار محدودیت تامین برق شده بود ۸۰تن 
اکسیژن دراختیار بیمارستان ها قرار می داد که با 
موج گیری کرونا و نیاز بیشتر، این ظرفیت تولید را به 
۱۴۰ تن اکسیژن رسانید تا مبادا مراکز درمانگر دچار 

کمبود اکسیژن شوند.
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اخبار فوالد

معــاون ســرمایه گذاری و امور 
شرکت های شــرکت فوالد مبارکه 
ضمن ابــراز امیدواری از برداشــته 
شدن موانع سرمایه گذاری در دولت 
جدید گفت: وجود ثبــات اقتصادی 
در عواملی همچون ثبــات بازار ارز، 
کنترل نرخ تورم، عدم تغییر قوانین و 
مقررات و دستورالعمل های دولت در 
خصوص عوارض صادراتی، مجوزهای 
انجام طرح های توســعه در رشــد 
سرمایه گذاری بسیار تأثیرگذار است.

طاهری، معاون ســرمایه گذاری 
مــور شــرکت های شــرکت  و ا
فــوالد مبارکه با اشــاره به توســعه 
سرمایه گذاری های فوالد مبارکه در 
زنجیره ارزش محصــوالت فوالدی، 
اظهار کرد: از ســهام معــادن بزرگ 
ســنگ و آهن همچــون گل گهر و 
چادرملو گرفته تا شرکت های فوالدی 
همچون فوالد هرمزگان جنوب، فوالد 
امیرکبیر کاشان و فوالد سفیددشت، 
فوالد مبارکه از حالت یک شــرکت 
تولیدی صرف خارج شــده و عمال به 
گروهی از شرکت ها با کسب وکارهای 

نسبتا مرتبط تبدیل گشته است.
وی افزود: شرکت فوالد مبارکه با 
رصد فرصت های رشــد خود در کنار 
رشــد ارگانیک و با انجام طرح های 
توســعه زیر ســقف، خرید و تملک 
سهام شــرکت های مختلف در طول 
زنجیــره ارزش را مدنظر قــرار داده 
که این شــرکت ها یا مانند شــرکت 
صنایع معدنی فوالد سنگان خراسان، 
شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر و 
شــرکت صنعتی و معدنی چادرملو 
در باالدست زنجیره ارزش، یعنی در 
بخش تولید مواد اولیه و ســنگ آهن 

قرار دارند و یا هم راستا با فعالیت های 
تولید محصوالت فوالدی هســتند، 
مانند شرکت فوالد هرمزگان جنوب، 
شــرکت ورق خــودرو چهارمحال و 
بختیاری، شرکت فوالد سفیددشت 
چهارمحــال و بختیاری و شــرکت 
فــوالد امیرکبیر کاشــان و برخی از 
شرکت های دیگر نیز نقش پشتیبانی 

برای تولید را دارند.
فوالد مبارکه به دنبال شناسایی 

فرصت های سرمایه گذاری
معــاون ســرمایه گذاری و امور 
شرکت های شــرکت فوالد مبارکه با 
اشــاره به اینکه این معاونت از نیمه 
دوم سال ۱397 کار خود را آغاز کرده 
است، خاطرنشــان کرد: ما در فوالد 
مبارکه به دنبال ارزیابی فرصت های 
سرمایه گذاری، پیشنهاد گزینه های 
بهینه مرتبط با حوزه کسب وکار فوالد 
مبارکه، انجام سرمایه گذاری و نهایتا 
مدیریت سبد سرمایه گذاری هستیم.
وی اذعان کرد: همچنین به دنبال 
اعمال مدیریت بر شرکت های گروه از 
طریق پیاده ســازی اصول حاکمیت 
شرکتی و هدایت شــرکت ها تحت 
الگوی سرپرستی مناسب در راستای 
نیل به چشم انداز و استراتژی گروه و 

ارزیابی عملکرد آن ها هستیم.
سرمایه گذاری 7 هزار میلیارد 

تومانی برای اجرای پروژه ها
طاهری بــا بیــان اینکــه یکی 
از مهم تریــن اهداف ما شناســایی 
فرصت های سرمایه گذاری مناسب 
در راستای سند چشــم انداز جامع 
توســعه فوالد مبارکه است، تصریح 
کرد: پس از شناسایی این فرصت ها و 
انجام ارزیابی الزم، منابع مالی در این 

پروژه ها تخصیص می یابد و مجموع 
سرمایه گذاری های فوالد مبارکه در 
سال 99 بالغ بر 7۰ هزار میلیارد ریال 

بوده است.
وی ادامه داد: استراتژی سرپرستی 
شــرکت های گروه و تعییــن میزان 
مداخله در هریک از این شرکت ها با 
استفاده از مشــاوران مجرب صورت 
می گیرد. برنامه ریزی دقیق به منظور 
برگزاری مجامع شرکت های گروه در 
زمان مقرر، حضور مؤثــر در مجامع 
شرکت های فرعی، شناسایی حدود 
6 هــزار میلیارد تومان ســود نقدی 
حاصل از شرکت های سرمایه پذیر در 
سال 99، معرفی اعضای هیئت مدیره 
شرکت های گروه، پیاده سازی نظام 
بودجه ریزی گروه و ارزیابی عملکرد 
شــرکت ها در ابعاد مختلف طی دو 
مرحله در ســال از اهم دستاوردهای 

فوالد مبارکه بوده است.
رشد قابل توجه بازار پرتفوی 
سرمایه گذاری فوالد مبارکه

معــاون ســرمایه گذاری و امور 
شرکت های شــرکت فوالد مبارکه 
تأکیــد کــرد: ارزش بــازار پرتفوی 
سرمایه گذاری فوالد مبارکه که عمدتا 
شامل سهام شــرکت های معدنی و 
فوالدی اســت، رشــد قابل توجهی 
داشــته اســت؛ به طوری کــه بهای 
تمام شــده این پرتفــوی حدود ۱۱ 
هزار میلیارد تومان است، درحالی که 
ارزش بازار آن بــه ۱۰۰ هزار میلیارد 

تومان می رسد.
وی عنــوان کرد: شــرکت فوالد 
مبارکه در راســتای سند چشم انداز 
توسعه خود طرح های سرمایه گذاری 
مختلفــی در شــرکت اصلــی و 

شــرکت های گروه تعریف کرده که 
ازجمله آن ها می توان به مشــارکت 
در طرح هــای انتقال آب به اســتان 
اصفهان و شــرق کشــور، مشارکت 
در طرح های توســعه کالن کشور در 
قالب مگاپروژه هــای ۱۰ میلیون تن 
در منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی 
خلیج فارس )شرکت صنایع معدنی و 
فوالدی ستاره سیمین هرمز( از طریق 
شرکت فوالد هرمزگان و منطقه آزاد 
چابهار )شرکت فوالد سترگ پارس 
شــرق منطقه آزاد چابهار( به صورت 

مستقیم اشاره کرد.
مشارکت فوالد مبارکه در 
ساخت واحد فوالدسازی 

زاگرس اندیمشک
طاهری با اشــاره به مشــارکت 
فوالد مبارکه در طرح ســاخت واحد 
فوالدســازی و ریخته گری بیلت در 
قالب شــرکت مجتمع فوالد زاگرس 
اندیمشک بیان کرد: شرکت مذکور 
پــروژه احداث واحد فوالدســازی و 
ریخته گری بیلت بــه ظرفیت ۴۰۰ 
هزار تن و ســرمایه گذاری بالغ بر 93 

میلیون یورو را در دست اقدام دارد.
وی بــا اشــاره تقویــت جایگاه 
شرکت پشــتیبانی و توسعه فناوری 
و نوآوری های فوالد مبارکه اصفهان 
ادامه داد: شرکت مذکور در راستای 
سیاســت فناور شــدن گروه فوالد 
مبارکه و ارتقای ســطح بومی سازی 
فرایندهــا و تجهیــزات این صنعت 

تشکیل شده است.
آغاز عملیات اجرایی توسعه 
شرکت فوالد امیرکبیر کاشان

معــاون ســرمایه گذاری و امور 
شرکت های شــرکت فوالد مبارکه با 

اشاره به طرح توســعه شرکت فوالد 
امیرکبیر کاشــان نیز یادآور شــد: 
اقدامات اولیــه در خصوص احداث 
واحد اسیدشــویی و نورد ســرد به 
ظرفیــت 5۰۰ هزار تن در ســال در 
شــرکت فــوالد امیرکبیر کاشــان 
انجام شده و براســاس برنامه ریزی 
صورت گرفته در سال ۱۴۰۰ عملیات 

اجرایی آن آغاز خواهد شد.
وی در ادامــه با اشــاره به طرح 
توسعه شرکت فوالد هرمزگان گفت: 
اقدامات اولیــه در خصوص احداث 
یک واحــد تولید آهن اســفنجی به 
ظرفیت 9۰۰ هزار تــن و همچنین 
طرح توســعه ۱ بــه 2 میلیــون تن 
انجــام شــده و براســاس افزایش 
ظرفیت زیرسقف واحد فوالدسازی 
و ریخته گــری شــرکت )از  پنــج   
برنامه ریزی صورت گرفته( در ســال 
۱۴۰۰ عملیــات اجرایــی آن آغاز 

خواهد گردید.
مطالعات بازار محصوالت 

فوالدی در داخل کشور و تدوین 
نقشه راه تکنولوژی

وی با اشــاره به به روزرسانی سند 
جامع چشم انداز گروه فوالد مبارکه، 
تدوین اســتراتژی رشد و سرپرستی 
گروه فــوالد مبارکه متذکر شــد: به 
دنبال پیاده ســازی نظام حاکمیت 
شرکتی در شرکت های گروه، آموزش 
و توانمندسازی اعضای هیئت مدیره 
شــرکت های گروه و انجــام ارزیابی 
عملکــرد آن هــا، همسوســازی و 
پیاده سازی سیاست های کالن فوالد 
مبارکه در شــرکت های گــروه در 
حوزه های مختلــف، ازجمله منابع 
انســانی، خرید، فــروش و فناوری 

اطالعات هستیم.
طاهری عنوان کرد: ورودی های 
تدوین طرح جامع نیــز در وهله اول 
مطالعات بازار محصــوالت فوالدی 
در داخل کشور و نقشه راه تکنولوژی 
است؛ در نقشه راه تکنولوژی، به طور 
خــاص محصوالتی که بــا امکانات 
موجــود قابل تولید نیســتند، مورد 
ارزیابــی قــرار می گیرد و ســپس 
تکنولوژی هــای مربوطــه و نحــوه 
اکتساب آن ها بررســی و پروژه های 
جدید در قالب بهینه ســازی خطوط 
موجود و یــا ایجاد خطــوط جدید 
و کســب دانش فنی در ایــن زمینه 
تعریــف می گــردد. عالوه بــر این، 
تولید محصــوالت بــا ارزش افزوده 
باال و متنوع ســازی سبد محصوالت 
نیز یکی از اســتراتژی های اساسی 
طرح جامع شــرکت است که در این 
راســتا نیز تأمین مناسب و هدفمند 
بازار محصوالت فوالدی در دســتور 

کار قــرار می گیرد. به عنــوان نمونه 
می توان بــه طرح نورد گرم شــماره 
2 شــرکت اشــاره کرد کــه پس از 
بهره برداری، نیاز بســیاری از صنایع 
ازجمله نفت و گاز، خودروســازی، 
کشتی ســازی، ماشین سازی، لوله و 
پروفیل، سازه ها و ســاختمان و... را 
پوشش خواهد داد؛ بنابراین می توان 
این گونه جمع بندی کرد که به صورت 
سیستماتیک، تأمین بازار داخل در 
سرمایه گذاری های توسعه ای گروه 
به صورت کامل مدنظر قرار می گیرد.

ابراز امیدواری از برداشته شدن 
 موانع سرمایه گذاری 

در دولت جدید
معــاون ســرمایه گذاری و امور 
شرکت های شــرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشــان کرد: به منظــور انجام 
ســرمایه گذاری های درســت، باید 
ارزیابــی صحیحــی از اقتصــادی 
بودن طرح هــای ســرمایه گذاری 
صورت پذیرد و زمانــی این ارزیابی 
قابل اتکاســت که بتوان شــرایط و 
چشــم اندازهای آتی را به درســتی 

پیش بینی کرد.
وی ضمــن ابــراز امیــدواری از 
برداشته شدن موانع سرمایه گذاری 
در دولــت جدیــد اظهار داشــت: 
وجود ثبــات اقتصــادی در عواملی 
همچون ثبات بــازار ارز، کنترل نرخ 
تورم، عدم تغییــر قوانین و مقررات و 
دستورالعمل های دولت در خصوص 
عــوارض صادراتــی، مجوزهــای 
انجام طرح های توســعه در رشــد 
سرمایه گذاری بسیار تأثیرگذار است 
که پیش بینی می شود دولت جدید 
بســترهای مطمئن برای حمایت از 
تولیدکنندگان داخلــی را از طریق 
وضع دســتورالعمل های شــفاف و 

کارشناسی شده ایجاد خواهد کرد.

معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های فوالد مبارکه ابراز امیدواری کرد؛

برداشته شدن موانع سرمایه گذاری در دولت جدید

خبر

بزرگ ترین مسابقه مدل سازی و بهینه سازی کشور با هدف 
آشنایی بیشتر دانشجویان و دانش آموختگان با مسائل واقعی 
صنعت و نیز به چالش کشیدن مهارت های آن ها در این حوزه 
به همت دانشکده مهندســی صنایع و سیستم های دانشگاه 

صنعتی اصفهان برگزار می شود
افشــین خیامیم، مدیر مهندســی صنایع شرکت فوالد 
مبارکه، در خصوص این رویداد اظهار کرد: امروزه ارتباط بین 
صنعت و دانشگاه و استفاده از نخبگان، از ضروریات پیشرفت 
و توسعه است و اگر بین دانشگاه ها و صنایع ارتباط مستحکم 
و دوطرفه ایجاد شــود، می توان به تحقق برنامه چشــم انداز 
بیست ساله کشور امیدوار بود. در این راستا برگزاری مسابقه 
»تحقیق در عملیات« می تواند عالوه بر توجه به مسئولیت های 
اجتماعی فوالد مبارکه باعث ارتباط بیشــتر با صنعت شود و 

مسیر     ورود نخبگان در حل مسائل صنعت را هموارتر سازد.
مدیر مهندسی صنایع شرکت فوالد مبارکه افزود: تحقیق 
در عملیات یا پژوهش عملیاتی، یکی از زیرشاخه های ریاضیات 
کاربردی است که جنبه های کاربردی آن در مهندسی صنایع 
موردتوجه قرار می گیرد. تحقیق در عملیات تکنیکی اســت 
به منظور به کار بستن روش های تحلیلی توسعه یافته، برای 
کمک به تصمیم گیری بهتر که با استفاده از روش هایی نظیر 

مدل سازی ریاضی برای تحلیل شــرایط پیچیده، همواره به 
مدیران اجرایی توانایی اتخاذ تصمیم های مناسب تر و ایجاد 
سیستم کارا، بهینه و ثمربخش را خواهد داد. به طور خالصه 
می توان تحقیق در عملیات را استفاده از مدل سازی ریاضی 
در حل مســائل واقعی به منظور تعیین مناسب ترین تصمیم 

ممکن دانست.
مهدی ایرانپور عضو هیئت علمی دانشــکده مهندســی 
صنایع و سیستم های دانشــگاه صنعتی اصفهان نیز در این 
باره گفت: کار بر روی مسائل بهینه سازی، در قالب یک مسابقه 
گروهی باعث می شود شرکت کنندگان عالوه بر محک زدن 
ســطح علمی و مهارتی خود، رقابت مهیجی را در این زمینه 
تجربه کنند و برگزاری این چالش در یک فضای تیمی، سبب 
تقویت مهارت های ارتباطی و کاِر گروهی شرکت کنندگان 

خواهد شد.
دبیر اجرایی بزرگ ترین مسابقه مدل سازی و بهینه سازی 
کشور خاطرنشان کرد: این مسابقه با همکاری جمعی از اساتید 
برجسته دانشگاه های کشور  و متخصصانی از صنعت برگزار 

می شود و صنایع برتر کشور نیز حامی این مسابقه هستند.
وی تأکید کرد: امید اســت این رویداد به تقویت ارتباط 
میان صنعت و دانشــگاه منجر شــود، ارتباطی که یکی از 

نتایج مثبت آن آشــنایی و شناخت بیشــتر ظرفیت های 
دانش آموختگان دانشگاهی به منظور برطرف کردن موانع و 

حل مسائل صنعت است.
ایرانپور افزود: شرکت کنندگان در این دوره از مسابقه، با دو 
سؤال روبه رو خواهند بود: یکی سؤاالت عمومی است و دیگری 
سؤاالتی که از سوی شرکت فوالد مبارکه اصفهان انتخاب شده 
است. اطالعات بیشتر در مورد سؤاالت و مهلت پاسخگویی به 
آن ها در وب سایت مسابقه و شبکه های اجتماعی در دسترس 

عالقه مندان قرار می گیرد.
عضو هیئت علمی دانشکده مهندســی صنایع دانشگاه 
صنعتی اصفهان ادامه داد: برندگان مسابقه در سه رتبه تیمی 
برتر به ترتیب، 2۰، ۱2 و ۸ میلیون تومان جایزه نقدی دریافت 

می کنند.
وی با اشــاره به برگــزاری مجموعــه ای از کارگاه های 
آموزشــی مجازی در حوزه بهینه ســازی در طول برگزاری 
این مســابقه، تصریح کرد: حضــور در ایــن کارگاه ها برای 
شــرکت کنندگان در مســابقه رایگان اســت و همچنین 
 بــه شــرکت کنندگان، گواهــی حضــور در کارگاه

اعطا می گردد.
ایرانپــور در پایــان با دعــوت از همــه عالقه مندان به 

حوزه بهینه ســازی برای شــرکت در این مســابقه گفت: 
ثبت نــام هم اکنــون آغاز شــده و آخرین مهلــت ثبت نام 
۱7 شــهریور ۱۴۰۰ است.  شایان ذکر اســت عالقه مندان 
به حوزه هــای بهینه ســازی می توانند بــرای ثبت نام و یا 
 کســب اطالعات بیشــتر به وب سایت مســابقه به آدرس
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با هدف آشنایی بیشتر دانشجویان با مسائل واقعی صنعت صورت می گیرد؛

همكاری فوالد مباركه و دانشگاه صنعتی اصفهان در برگزاری مسابقه مدل سازی 

به دنبال پیاده سازی نظام 
حاکمیت شرکتی در 

شرکت های گروه، آموزش 
و توانمندسازی اعضای 

هیئت مدیره شرکت های 
گروه و انجام ارزیابی 

عملکرد آن ها، همسوسازی 
و پیاده سازی سیاست های 

کالن فوالد مبارکه در 
شرکت های گروه در 

حوزه های مختلف، ازجمله 
منابع انسانی، خرید، 

فروش و فناوری اطالعات 
هستیم
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