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دانشی فنی در فوالد مبارکه 
نهادینه شده است

در جریان آغاز به کار » اولین رویداد فرصت سازی 
کسب و کار در مسایل صنعتی « سید مهدی نقوی 
معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه گفت: امروز 
اول و شروع این فرآیند در فوالد مبارکه نیست و به 
یقین روز آخر آن هم نخواهد بود . دانشی فنی که طی 
سالیان متمادی در فوالد مبارکه کسب و نهادینه 
شده است هر روز  در حال طی کردن مراحل رشد 

فزاینده خود است.
وی در همین رابطه با تاکید بر این که شــرکت 
فوالدمبارکه برای حل مسایل خود با الگو برداری از 
کشورهای توسعه یافته، واحد بومی سازی و تحقیق 
و توسعه را کنار هم قرار داده است. در عین حال در 
این راه دانشگاه ها، انجمن های علمی تخصصی و 
کارشناســان واحدهای مختلف تولید و تعمیرات 
شرکت را نیز همراه کرده است تا بتواند به راهکارهای 

حل مسایل حود دست یابد.
نقوی خاطر نشان کرد: این حرکتی است بزرگ 
برای حفظ ســهم ۵۰ درصدی گروه فوالد مبارکه 
در تولید فوالد کشــور تا افق ۱۴۰۴ و رســیدن به 
راهکارهای مناســبی که در کل فوالد سازی های 

کشور موجود است. 
معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه تصریح 
کرد: با همکاری نهادهای یاد شــده به ایجاد ارزش 
افزوده بیشــتری در حوزه صنعت فوالد خواهیم 

رسید. 
    

بازدید مدیرکل صداوسیمای 
اصفهان از فوالد مبارکه

مدیرکل صدا وسیمای استان اصفهان از شرکت 
فوالد مبارکه بازدید کرد.

عبدالحســینی، مدیرکل صداوسیمای استان 
اصفهان در بازدید از فوالد مبارکه و جلسه مشترک با 
مدیرعامل این شرکت اظهار کرد: اگر امروز در شرایط 
جنگ اقتصادی بجای کمک کردن به جبهه صنعت، 

کارشکنی شود، خیانت به کشور است.
    

نورافکن در تیم ملی فوتبال 
بزرگساالن ایران

تیم فوتبال فوالدمبارکه سپاهان اصفهان روز 
دوشنبه گذشته تمریناتش را دوباره از سر گرفت.

مهمترین خبر از تیم فوتبــال فوالدمبارکه 
ســپاهان این بود که امید نورافکن کاپیتان تیم 
فوتبــال امید ایــران و بازیکن طالیی پوشــان 
اصفهانی پس از درخشش در جمع شاگردان قلعه 
نویی به تیم ملی بزرگساالن نیز دعوت شد، وی 
در سپاهان نمایش بسیار خوبی داشته و یکی از 
بهترین های لیگ نوزدهم در شش هفته ابتدایی 
بوده است. با این حساب کاپیتان تیم امید باید از 
اردوی تیم امید به بزرگساالن منتقل شده و شاید 
حتی این شانس را پیدا کند که برابر کامبوج در 
دومین بازی دور گروهی به میــدان برود. نکته 
جالب دربــاره دعوت نورافکن بــه تیم ملی این 
اســت که با حضورش در لیست ویلموتس بازی 
تیم فوالد مبارکه ســپاهان در جام حذفی برابر 
پیکان که قرار بود روز ۲۵ مهرماه برگزار شود به 
دلیل حضور ۴ بازیکن این تیم در اردوی تیم ملی 

برگزار نخواهد شد.
دومین خبر اینکه مهدی صدیقی پزشک تیم 
فوتبال فوالدمبارکه ســپاهان پیرامون وضعیت 
بازیکنان مصدوم این تیم گفت: محسن مسلمان که 
به علت مصدومیت چند بازی تیم را از دست داده بود 
به تمرینات گروهی اضافه شد و رفته رفته به آمادگی 
الزم نزدیک می شود، علی نقی زاده که اخیرا دچار 
مصدومیت از ناحیه مچ پا شده، مشغول پشت سر 

گذاشتن مراحل درمانی است.
صدیقی ادامه داد: شایان مصلح نیز که چندی 
پیش دچار عفونت از ناحیه زانو و ساق پا شده بود، 
عفونتش برطرف شــده و فعال مشغول استراحت 
است تا با تائید و نظر پزشک بتواند در تمرینات حاضر 
شود، همچنین محمد ایرانپوریان که مدتی است با 
مصدومیت دست و پنجه نرم می کند در حال حاضر 

تحت درمان است.
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اخبار فوالد

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با 
تأکید بر اینکه شرکت فوالد مبارکه 
مولود انقالب است و به برکت خون 
شــهیدان و زیر بمباران های هوایی 
دشمنان ساخته  شده است، تصریح 
کرد: حفظ و نگهداری و ارتقای این 
صنعت که امروز بزرگ ترین کارخانه 
فوالدسازی و بنگاه اقتصادی کشور 
اســت، وظیفه همــه مدیــران و 

کارکنان است.
مهنــدس عظیمیــان در ادامه 
ســخنان خود اظهار کرد: از ابتدای 
حضور در شــرکت فــوالد مبارکه، 
بر توجــه به ارتقــای ایمنی نیروی 
انســانی شــرکت تأکید کرده ایم و 
همواره خاطرنشــان ساخته ایم که 
با ارزش ترین سرمایه فوالد مبارکه 
نیروی انسانی آن اســت. با تالش و 
همکاری تمامی واحدهــا، به ویژه 
مدیریت ایمنی و آتش نشانی، امروز 
شاهد آن هستیم که ضریب ایمنی 
شــرکت فوالد مبارکه در باالترین 

سطح خود قرار دارد.
مدیرعامل گروه فــوالد مبارکه 
در بخش دیگری از ســخنان خود 
با اشــاره به روند تولیــد فوالد خام 
در گروه فــوالد مبارکــه گفت: در 

ســال ۱397 در گروه فوالد مبارکه 
)شــرکت فــوالد مبارکــه، فوالد 
هرمزگان و مجتمع فوالد ســبا( 9 
میلیــون و ۲۰ هزار تــن فوالد خام 
تولید شده است. این در حالی است 
که برنامه 6 ماهه اول ســال جاری 
۴ میلیــون و 3۲۰ هــزار تن فوالد 
خام بوده، اما عملکرد واقعی با ۱۰9 
درصد تحقق برنامه، تولید ۴ میلیون 
و 7۲8 هزار تن را نشان می دهد. به 
تعبیر دیگر، با همکاری همکاران تا 
پایان سال، علی رغم همه مشکالت، 
بیشتر از سال ۱397 تولید خواهیم 

کرد.
وی افزود: در 6  ماهه اول ســال 
۱398 تناژ فــروش داخلــی به 3 
میلیون و ۱۲۱ هزار تن و تناژ فروش 
صادراتی به 7۵3 هزار تن رسید. این 
در حالی اســت که در مدت مشابه 
ســال قبل میزان فروش داخلی ۲ 
میلیــون و 933 هزار تــن و فروش 
صادراتی 66۴ هزار تن بوده اســت. 
این ارقام نشان می دهد که با تالش 
جمعی کارکنان در 6 ماهه اول سال 
جاری، در فروش داخلی و صادراتی 

رشد قابل مالحظه ای داشته ایم.
مهنــدس عظیمیــان تصریح 

کرد: درآمد فــروش کل )داخلی و 
صادرات( در شــش ماهه اول سال 
گذشــته 98 هــزار و ۱۰۱ میلیارد 
ریال بــوده اســت، درحالی که این 
رقم در 6 ماهه اول ســال ۱398 به 
۲۰۰ هــزار و 337 میلیــارد ریال 
افزایش  یافته است. همچنین درآمد 
فروش صادراتی در 6  ماهه اول سال 
جــاری، علی رغم همه مشــکالت 
در حوزه صــادرات و ایــن مهم که 
شــرکت فوالد مبارکه تأمین بازار 
داخلــی را از اولویت هــای اصلــی 
 خود می داند، به 3۱۱ میلیون دالر 

افزایش یافته است.

بهبــود شــاخص های کیفــی 
محصول در فوالد مبارکه هم زمان 
با افزایش کّمی محصــول از دیگر 
مباحثی بود کــه مدیرعامل فوالد 
مبارکه به آن اشــاره کــرد و گفت: 
طی شــش ماهه اول سال جاری در 
بســیاری از نواحی، شــاخص های 
کیفی محصول از برنامه بیشتر است.

وی در بخش دیگری از سخنان 
خود گفــت: برخــی از مهم ترین 
فعالیت هــای 6  ماهــه اول ســال 
۱398 عبارت اند از: برگزاری مجمع 
عمومی ساالنه شرکت و تقسیم سود 
نقدی 39 هــزار میلیارد ریالی )این 

رقم در ســال قبل ۱87۵۰ میلیارد 
ریال بود و هم اکنون بیش از دو برابر 
شده است(؛ پیشنهاد هیئت  مدیره 
برای افزایش ســرمایه از ۱3۰ هزار 
میلیارد ریال بــه ۲۱۰ هزار میلیارد 
ریال؛ کسب رکورد کمترین میزان 
حادثه در 6  ماهه اول سال؛ افزایش 
رضایت و اشــتیاق کارکنان در یک 
سال گذشته نســبت به پیش از آن؛ 
برگزاری پنجمین مراسم گلریزان 
فوالد مبارکــه و شــرکای تجاری 
به مبلــغ 3۲ میلیارد ریــال؛ تولید 
انبوه فوالد گرید API X6۰ جهت 
اســتفاده در صنایع نفت و گاز برای 
اولین بار در کشور؛ ثبت رکورد تولید 
در کلیه نواحی تولیــدی؛ افزایش 
ظرفیت تولید زنجیــره قلع اندود؛ 
 )Revamp( انجام پروژه نوسازی
کوره ۱ فوالدســازی مجتمع فوالد 
ســبا و اجرای پروژه بارنامه داخلی 

در ورود مواد.
مهندس عظیمیان کســب این 
موفقیت ها را مرهــون خودباوری و 
تالش همه مدیران و کارکنان فوالد 
مبارکه دانســت و گفت: برای ادامه 
این راه موفقیت آمیز در تالشــیم تا 
مشــکالت موجــود در تأمین مواد 
اولیه و تجهیزات موردنیاز را برطرف 
کنیم. فوالد مبارکه بــه این نتیجه 
رسیده اســت که همان گونه که در 
بومی ســازی قطعات، اقداماتی در 
سطح ملی انجام داده ایم، در بخش 
تأمین مواد اولیه و توســعه معادن 
نیز باید به طور جــدی اقدام کنیم 
تا بزرگ ترین فوالدســاز کشــور و 

خاورمیانــه از این بابت با مشــکل 
مواجه نشود.

وی خاطرنشان کرد: به طور قطع 
پشــت هر تهدید فرصتی اســت و 
هر مشکل و مســئله ای راه کارهای 
جدید در افق دید مــا قرار می دهد. 
بایــد از رزمنــدگان دوران دفــاع 
مقــدس بیاموزیم کــه چگونه در 
هنگام حمالت دشــمن از تهدیدها 
فرصت می ساختند و خود را تقویت 
می کردنــد. باید با ارائــه راهکاری 
نــو و افزایش تنوع و ســطح کمی و 
کیفی محصوالت، در این شــرایط 
که دشمنان فشار خود را به حداکثر 
رســانده اند، در جامعــه نشــاط و 

شادابی ایجاد کنیم.
او با تأکید بر این که توسعه های 
آتی شــرکت می توانــد طی مدت 
3 ســال، 7 تا 8 هزار فرصت شغلی 
ایجاد کند، گفت: بهترین راه مقابله 
با دشمن، افزایش بهره وری، تولید 
حداکثــری و رونق تولید اســت. 
به یقین راهبرد امســال مقام معظم 
رهبری مبنی بر رونق تولید بســیار 
هوشمندانه بوده است، چون اگر در 
کشــور کار و درآمد رونق یابد، سایر 
کمبودها نیز قابل تحمل خواهد بود.

مدیرعامل گروه فوالد مبارکه در 
بخش پایانی سخنان خود گفت: از 
این که همکاران پرتالش و جهادی 
را کنار خود دارم، احســاس شعف 
می کنــم و یقین دارم بــا همکاری 
همۀ این عزیزان خواهیم توانســت 
 بــه دســتاوردهای بزرگ تــری 

دست  یابیم.

مدیرعامل فوالد مبارکه خبر داد؛

رشد تولید در گروه فوالد مبارکه نسبت به مدت مشابه سال قبل

خبر

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به معضل خام فروشی در بخش سنگ آهن گفت: 
بنا بر تأکید مقام رهبری، تمامی ظرفیت دولت و مجلس 

برای جلوگیری از خام فروشی به کار گرفته شده است.
نخستین همایش بین المللی فوالد و جشنواره صنعت 
فوالد در چابهار در این شهر برگزار شد. هدف از برگزاری 
این همایش فراهم آوردن مقدمه ای برای حضور مؤثر و 
مداوم عرصه فوالد به عنوان یک صنعت پیشرو و پیشتاز 
در چابهار و صنعتی شدن این نگین و گنج پنهان سواحل 

مکران است.

 الیاس حضرتی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی، در جریان بازدید از غرفه فوالد مبارکه 
در نخستین نمایشگاه و همایش فوالد چابهار با اشاره به 
نقش فوالد مبارکه در تولید و توسعه فوالد کشور گفت: 
استان اصفهان و به طور مشخص، فوالد مبارکه مرکز ثقل 

صنعت فوالد کشور است.
وی خاطرنشــان کرد: دانــش فنی فــوالد مبارکه 
می تواند برای احــداث کارخانه ۲ میلیــون تنی فوالد 

مکران چابهار چاره ساز باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به معضل 
خام فروشی در بخش سنگ آهن گفت: بنا بر تأکید مقام 
رهبری، تمامی ظرفیت دولت و مجلس برای جلوگیری 

از خام فروشی به کار گرفته شده است.
به خاطر داشــته باشیم کشــوری که تولید نداشته 
باشد نمی تواند رونق اقتصادی و تولید ناخالص داخلی 
داشته باشــد و این میسر نمی شــود، مگر با رفع موانع 
تولید و حمایت از تولید داخلی که این امر در کمیسیون 
اقتصادی مجلس شــورای اســالمی با جدیت در حال 

انجام است.
وی اظهار کــرد: علی رغــم همــه پیش بینی های 
منفی ســازمان های بین المللــی از رشــد اقتصادی 
کشور، ما شاهد آن هســتیم که در حوزه های مختلف 
 به رشــد اقتصــادی بســیار خوبــی در ســال جاری 

دست یافته ایم.
دکتر مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن 
و تجارت نیز در مراســم افتتاحیه نخستین نمایشگاه و 
همایش فوالد چابهار گفت: کشــور ما برای افق ۱۴۰۴ 
ایجاد ۵۵ میلیون تن فوالد را هدف گذاری کرده است. 
این در حالی اســت که بزرگ ترین شرکت های فوالدی 

کشور از جمله فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان به دلیل 
خام فروشی و صادرات سنگ آهن با کمبود سنگ آهن 

و مواد اولیه مواجه اند.
وی تصریح کرد : بنا به فرمایش مقام معظم رهبری، 
باید با رونق تولید، مواد خــام را در کارخانجات داخلی 
کشــور به موادی با ارزش افزوده باالتــر تبدیل کنیم و 
ســپس با صادرات شمش و ســایر محصوالت فوالدی 
سود آوری و رونق اقتصادی بیشــتری برای کشورمان 

به بار آوریم.
 مسئله خام فروشی نگرانی 

همه مسئوالن است
در همین خصوص محمد رضــا بهرامن رئیس خانه 
معدن ایران  اظهار کرد: با درآمدهای نفتی نتوانستیم به 

رشد و شکوفایی اقتصاد کشور کمک کنیم. امروز  ساختن 
اقتصادی کارآمد برای کشــور بر دوش تک تک ماست. 
شرکت خصوصی و دولتی فرقی نمی کند؛ باید با استفاده 
از ظرفیت های ورود سرمایه گذاری داخلی و خارجی در 

این راه گام برداریم.
وی با اشــاره به صــدور مجــوز احــداث کارخانه 
فوالدســازی با ظرفیت ۲ میلیون تن در منطقۀ  چابهار  
تصریح کرد : مسئله خام فروشی نگرانی همه مسئولین 
به ویژه شــخص مقام معظــم رهبری اســت. از این رو 
باید زنجیره فوالد در کشور کامل شــود تا از این طریق 
اشــتغال و ارزش افزوده بیشــتری برای کشور حاصل 
 شــود.  وی خاطر نشــان کرد : بدون تولید، اشــتغال 

ایجاد نمی شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد؛ 

به کار گیری تمام ظرفیت دولت و مجلس برای جلوگیری از خام فروشی

  به طور قطع پشت هر تهدید 
فرصتی است و هر مشکل و 
مسئله ای راه کارهای جدید 
در افق دید ما قرار می دهد. 

باید از رزمندگان دوران 
دفاع مقدس بیاموزیم که 
چگونه در هنگام حمالت 

دشمن از تهدیدها فرصت 
می ساختند و خود را 

تقویت می کردند

در 6  ماهه اول سال 1398 
تناژ فروش داخلی به 3 

میلیون و 121 هزار تن و تناژ 
فروش صادراتی به 753 

هزار تن رسید. این در حالی 
است که در مدت مشابه 
سال قبل میزان فروش 

داخلی 2 میلیون و 933 
هزار تن و فروش صادراتی 

664 هزار تن بوده است
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