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اخبار فوالد

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه گفت: رویکرد کشــور و 
شــرکت فوالد مبارکه حمایت از شــرکت های دانش بنیان و 

ساخت داخل است.
طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در حاشیه امضای 
تفاهم نامه همکاری پژوهشی در حوزه هوش مصنوعی در گفتگو 
با خبرنگار ایراســین اظهار کرد: رویکرد کشور و شرکت فوالد 
مبارکه حمایت از شرکت های دانش بنیان و ساخت داخل است 

و باید به صورت عملیاتی این امر اتفاق بیفتد.
وی گفت: مجموعه فــوالد مبارکه از قبل هم در راســتای 
حمایت از شرکت های دانش بنیان کوشیده است و فعالیت هایی 

در حوزه بومی سازی انجام داده است.

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه بیان کرد: امروز درصدد 
هستیم تا ساختاریافته تر و با هماهنگی مجموعه های دانشگاهی 
مانند شهرک علمی و تحقیقاتی این روند را ادامه دهیم و دفاتر 
و افراد مقیم در شهرک داشته باشــیم و مدیران و کارشناسان 
ما در شهرک علمی و تحقیقاتی حضور داشته باشند و بتوانیم 
از توانایی ها و قابلیت های شــرکت های حاضر در شــهرک با 
شناخت بیشتر اســتفاده کنیم. طیب نیا ادامه داد: همچنین 
این شرکت ها باید دسترسی بهتر به ما داشته باشند و شهرک در 
فوالد مبارکه دفتر داشته باشد و شرکت های فعال در شهرک و 
سایر شرکت ها بتوانند ارتباط متقابل داشته باشند و با دسترسی 

بهتر صحبت هایشان را منتقل کنند.

وی تصریح کرد: این تفاهم نامه  شامل همین موارد و دیگر 
مواردی اســت که به صورت عملیاتی بتوانیــم این ارتباطات 

دوطرفه را تقویت کنیم.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با اشاره به تفاهم نامه  شرکت 
فوالد مبارکه با معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری در 
زمینه هوش مصنوعی گفت: همان طور که مقام معظم رهبری 
اشاره کردند در فناوری های نوین یکی از حوزه های مغفول مانده 
که باید بیشتر در آن سرمایه گذاری شود بحث هوش مصنوعی و 

جذب نخبگان این حوزه است.
طیب نیا ادامه داد: بایــد بتوانیم زیرســاخت های تحول 
دیجیتــال را در صنعــت بهتر از گذشــته و بــا بهره گیری از 

دانشمندان داخلی با سازوکار بهتر عملیاتی نماییم.
وی تصریح کرد: در این تفاهم نامه به همین منظور است که 
بتوانیم با جذب نخبگان فعال در این حوزه زیرساخت های الزم 
را به صورت سازمان یافته فراهم کنیم و با فعالیتی که اکنون در 
این حوزه شروع شده اســت، بتوانیم با استفاده از شرکت های 

دانش بنیان و نخبگان داخلی پشتیبانی کنیم.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه:

رویکرد فوالد مبارکه حمایت از شرکت های دانش بنیان است

خبر

هم زمان با ســفر رئیس جمهــور و اعضای 
هیئت دولت به استان اصفهان، سه تفاهم نامه 
همکاری میان فوالد مبارکه، معاونت علمی و 
فّناوری ریاســت جمهوری، راه آهن جمهوری 
اســامی ایران و توکاریل و شــهرک علمی و 

تحقیقاتی اصفهان امضا شد.
 تفاهم نامــه همکاری بیــن معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری و شــرکت فوالد 
مبارکه و بنیاد ملی نخبگان به امضای ســورنا 
ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
به نمایندگی از معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهــوری و بنیاد ملــی نخبگان و شــرکت 
سهامی عام فوالد مبارکه اصفهان به نمایندگی 
محمدیاســر طیب نیــا به منظور گســترش 
فعالیت هــای علمــی، پژوهشــی، کاربردی، 
آموزشی و تکمیل زنجیره علم، فناوری، بازار و 
تجارت در حوزه هوش مصنوعی و با هدف ارائه 

محصوالت فناورانه و نوآورانه مبتنی بر هوش 
مصنوعی و در جهت طرح کارخانه هوشــمند 

)smart factory( رسید.
طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، 
پس از امضای این تفاهم نامه در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: فوالد مبارکه همواره در راســتای 
حمایت از شرکت های دانش بنیان کوشیده و 
فعالیت های بزرگی در حوزه بومی سازی انجام 
داده است که امروز به صورت ساختاریافته تر و 
هماهنگ تر با مجموعه هایی همچون شهرک 

علمی و تحقیقاتی این روند را ادامه می دهیم.
وی افزود: تصمیم داریم برای دسترسی بهتر 
به شرکت های دانش بنیان جهت همکاری های 
مشــترک، دفاتری را برای آن ها در شــرکت 
فوالد مبارکه ایجاد کنیم تا شــرکت های فعال 
در شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و سایر 
شــرکت ها بتوانند ارتباط بهتری با ما داشته 

باشند که این تفاهم نامه شــامل همین موارد 
و دیگر مواردی اســت که به صــورت عملیاتی 

بتوانیم این ارتباطات دوطرفه را تقویت کنیم.
مدیرعامــل فــوالد مبارکه با اشــاره به 
تفاهم نامه منعقدشده این شرکت با معاونت 
علمــی و فناوری نهاد ریاســت جمهوری در 
زمینه هــوش مصنوعی گفــت: همان طور 
که مقام معظم رهبری اشــاره کردند یکی از 
حوزه های مغفول مانده در زمینه فناوری های 
نوین که نیاز به ســرمایه گذاری بیشــتری 
دارد، بحث هوش مصنوعی و جذب نخبگان 
مرتبط با این حوزه اســت. ما بایــد بتوانیم 
زیرســاخت های تحول دیجیتال در صنعت 
را بهتــر از گذشــته، با بهره گیــری از دانش 
متخصصان داخلی و با سازوکارهای قوی تری 

عملیاتی کنیم.
وی در پایــان تصریح کرد: بــا امضای این 

تفاهم نامــه، علی رغم جذب نخبــگان فعال 
در این حوزه، زیرســاخت های الزم به صورت 
سازمان یافته تر فراهم خواهد شد و با فعالیتی 
که در ایــن زمینه آغاز شــده، شــرکت های 
دانش بنیان و نخبــگان داخلی را بیش ازپیش 

پشتیبانی خواهیم کرد.

امضای تفاهم نامه همکاری
  بین فوالد مبارکه، راه آهن 

و توکاریل
 تفاهم نامه همکاری ســه جانبه در زمینه 
افزایش حمل ونقل ریلی، روز پنجشــنبه 27 
خردادماه توسط محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل 
شــرکت فوالد مبارکه، ســید میعاد صالحی 
مدیرعامل راه آهن جمهوری اســامی ایران و 
محسن سعیدبخش مدیرعامل شرکت توکاریل 

به امضا رسید.
صالحی معاون وزیــر و مدیرعامل راه آهن 
جمهوری اســامی ایران پــس از امضای این 
تفاهم نامه اظهار کرد: این تفاهم نامه در راستای 
افزایش تعداد لوکوموتیو جهت افزایش میزان 
حمل بار مواد معدنی به ویژه حمل ونقل شرکت 

فوالد مبارکه منعقد شد.
وی با تأکید بر ضــرورت حمل ونقل ریلی 
برای توســعه تولید داخل افزود: شرکت فوالد 
مبارکه با توجــه به ســرمایه گذاری در حوزه 
خرید لوکوموتیو از تولیدکننــده داخلی، این 
لوکوموتیوها را به شــبکه ریلی کشــور اضافه 
می کند و بــا توجه بــه اینکه نظــارت بر این 
لوکوموتیوها و ایمنی آن ها بــر عهده راه آهن 
جمهوری اسامی ایران اســت، تفاهم نامه ای 
امضا شد تا بتوانیم این لوکوموتیوها را به ناوگان 

حمل ونقل ریلی کشور اضافه کنیم.
طیب نیا مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه 
پس از انعقــاد این تفاهم نامه گفت: شــرکت 
فوالد مبارکه به واســطه همــکاری تنگاتنگ 
با شــرکت های حمل ونقل ریلی، بزرگ ترین 
شــریک تجاری راه آهن کشــور محســوب 
می شود. از طرف دیگر، بخش حمل ونقل یکی 
از فعالیت های استراتژیک برای صنایع بزرگ 
است و در کشــور ما یکی از گلوگاه های اصلی 

صنایع، به ویژه صنعت فوالد است.
وی تأکید کرد: در حال حاضر حمل ونقل 60 
درصد از محموله های وارداتی فوالد مبارکه و 
محصوالت آن از طریق راه آهن صورت می گیرد، 
اما طی سال های گذشته سرمایه گذاری های 
الزم و متناســب با پیشرفت ســایر حوزه ها، 

صــورت نگرفته اســت. دولت ســیزدهم به 
دنبال آن اســت که در حوزه های زیرساختی 
ســرمایه گذاری های جدی صورت گیرد و در 
این راستا شرکت فوالد مبارکه مأموریت دارد 
تا بخشی از این ســرمایه گذاری ها را در حوزه 

زیرساختی محقق کند.

امضای تفاهم نامه همکاری
 بین فوالد مبارکه  و شهرک علمی و 

تحقیقاتی اصفهان
 تفاهم نامه همکاری دوجانبــه بین فوالد 
مبارکه و شــهرک علمی و تحقیقاتی با هدف 
استفاده از توانمندی های حمایتی، علمی، فنی 
و پژوهشی طرفین از طریق همکاری در اجرای 
طرح های فناورانه صنعت فــوالد، همکاری و 
مشاوره در زمینه بومی سازی فناوری و انتقال 
فناوری های به روز در صنعت فوالد و استفاده از 
شرکت های شهرک در زنجیره تأمین قطعات، 
تجهیــزات و خدمات فوالد مبارکه امضا شــد 
تا حجــم پروژه های تحقیقاتی بین شــهرک 
علمی و تحقیقاتی و فوالد مبارکه افزایش یابد 
و روند خرید محصوالت دانش بنیان به صورت 
مضاعف ادامه پیدا کنــد. طیب نیا مدیرعامل 
فوالد مبارکه پــس از امضای این تفاهم نامه در 
جمع خبرنگاران گفت: رویکرد شــرکت فوالد 
مبارکه حمایت از شــرکت های دانش بنیان و 
محصوالت ساخت داخل است که این حمایت 
به صورت ساختاریافته تری ادامه پیدا می کند. 
در همین راســتا تفاهم نامه ای به امضا رسید تا 
ارتباط دوجانبه فوالد مبارکه و شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان را تقویت و با اســتفاده از 
ظرفیت شرکت های دانش بنیان حمایت خود 

را از نخبگان داخلی بیشتر کنیم.
وی افــزود: با امضای ایــن تفاهم نامه مقرر 
شد دفاتر مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان با حضور مدیران و کارشناســان فوالد 
مبارکه تعبیه شود و بتوانیم از توانایی های این 
شرکت ها با شناخت بهتر و دسترسی و تعامل 

بیشتر بهره مند شویم.
حجازی، معاون توســعه فناوری شهرک 
علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان، در خصوص 
جزئیات این تفاهم نامه اظهار کرد: طی دو سال 
اخیر، با توجه به شعار ســال و حمایت صنایع 
بزرگ از شــرکت های دانش بنیان، مذاکرات 
مربوطه بــرای انعقاد تفاهم نامــه همکاری با 
هیئت رئیسه فوالد مبارکه در راستای حمایت 

بیشتر از این شرکت ها صورت گرفت.

هم زمان با سفر رئیس جمهور به اصفهان؛

مدیرعامل فوالدمباركه
سه تفاهم نامه همكاری امضا كرد

پیشرفت ۸۵ درصدی
 Bپروژه احداث خط سنگ شکن اولیه

فوالد سنگ مبارکه
مدیرعامل شــرکت فوالدســنگ مبارکه گفت: 
پیشرفت پروژه احداث خط سنگ شکن اولیه B بالغ 
بر ۸۵ درصد بوده اســت و شرکت فوالدسنگ مبارکه 
توانسته در ادامه موفقیت های خود در سال جاری به 
رکورد تولید روزانه ۹0۵ تن آهک کلسینه در خردادماه 
دســت یابد. فقیهیان با اشــاره به رکورد تولید روزانه 
آهک کلسینه در شــرکت فوالدسنگ مبارکه، اظهار 
کرد: واحد آهک سازی شرکت فوالدسنگ مبارکه به 
لطف الهی موفق شــد در روزهای ابتدایی خردادماه، 
با شکست رکورد پیشین، ســقف تولید روزانه آهک 
کلسینه را تا ۹0۵ تن در شــبانه روز جابجا کند. این 
درحالی اســت که کیفیت محصول تولیــدی در بازه 
قابل قبول بوده و کلیه ماحظات ایمنی- فنی درمورد 
تجهیزات و کوره ها رعایت شــده اســت. مدیرعامل 
شرکت فوالدســنگ مبارکه در ادامه به پروژه احداث 
خط سنگ شکن اولیه B در شرکت فوالدسنگ مبارکه 
اشاره  کرد و توضیح داد: این پروژه در راستای افزایش و 
پایداری تولید در محل شرکت فوالد سنگ با ظرفیت 
تولید 700 تن بر ســاعت و به  صورت سالیانه بالغ بر ۵ 
میلیون تن و در راستای طرح های توسعه ای شرکت 
فوالد سنگ و متعاقبا شرکت فوالد مبارکه و کشور در 
اول مهرماه سال ۹۹ و در قالب قرارداد EPC و توسط 
شــرکت تام ایران خودرو )پیمانکار پروژه( آغاز شد. 
مدیرعامل شرکت فوالدســنگ مبارکه افزود: به رغم 
تحریم های ظالمانه بر علیه کشــور عزیزمان و شیوع 
اپیدمی کرونا، این پروژه با همت شبانه روزی کارکنان 
شرکت فوالدسنگ و پیگیری های شبانه روزی ارکان 
پروژه، کلیه تجهیزات اصلی این پروژه ساخته شده و 
وارد سایت گردید و امیدواریم در نیمه اول سال جاری 

این پروژه به بهره برداری برسد.

    
نیاز به ایجاد مزیت های رقابتی جدید 

در گروه فوالد مبارکه داریم
معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه گفت: از بدو 
تأسیس، فوالد مبارکه دارای مزیت های رقابتی منحصر 
به فردی بوده اســت ولی باید مزیت های جدیدی را در 
خود ایجاد کرده و بســیاری از مزیت هــای قبلی را نیز 
تقویت کند تا گروه فوالد مبارکه متعالی بماند. ناظمی 
هرندی معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه در آیین 
افتتاحیه کارگاه معماری سازمانی و مدیریت فرایندهای 
گروه فوالد مبارکه در مورد پیشــینه این شرکت اظهار 
کرد: فوالد مبارکه بعد از پیروزی انقاب اسامی شکل 
گرفت تا مأموریت و نقش خود در رشد صنعتی کشور را 
ایفا نماید.  وی گفت: فوالد مبارکه در طول ســال های 
ساخت، زنجیره کاملی از خطوط تولید را ایجاد کرد و در 
نهایت در 23 دی ماه سال 71 خطوط تولید شروع به کار 
کرد تا کشور را در سال های پس از دفاع مقدس به سمت 
توسعه صنعتی ســوق دهد. ایجاد زنجیره کامل تولید 
و عاوه بر آن سرمایه انســانی دانش آموخته دو مزیت 
مهم فوالد مبارکه اســت که با این مزیت ها این شرکت 
در مسیر رشــد قرار گرفت. معاون تکنولوژی شرکت 
فوالد مبارکه افزود: اگر بخواهیم امروز با دید دیگری به 
فوالد مبارکه نگاه کنیم باید بگوییم که این گروه شامل 
شرکت های زیادی است که به نحوی همه دست به دست 
هم می دهند تا بتوانند در زمینه های فعالیتشان در کشور 
مأموریت خود را برای اعتای صنعت کشــور به خوبی 
انجام دهند. وی خاطر نشان کرد: از بدو تأسیس فوالد 
مبارکه دارای مزیت های رقابتی منحصر به فردی بوده 
است ولی باید مزیت های جدیدی را در خود ایجاد کرده و 
بسیاری از مزیت های قبلی را نیز تقویت کند تا گروه فوالد 
مبارکه همچون قبل متعالی بماند. ذات توسعه کسب و 
کار این است که چون بقیه در حال حرکت هستند اگر 
بایستیم ممکن است عقب بمانیم و به همین دلیل نیاز 
به معماری مجدد سازمانی و بازنگری در فرآیندها و مدل 
کسب و کار خود داریم. ناظمی هرندی تصریح کرد: با 
برنامه ریزی های انجام شده و پروژه هایی که در این زمینه 
تعریف کرده ایم قرار است سازمانی یکپارچه و هم افزا را 
ایجاد کنیم که بزرگترین مزیت آن ترکیبی از کسب و 
کارها در گروه فوالد مبارکه اســت و این موضوع وقتی 
محقق می شود که مجموع استراتژی های طراحی شده 

یکدیگر را پشتیبانی کنند.

رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه گفت: شرکت 
فوالد مبارکه به عنوان یک مجموعه بزرگ صنعتی کشور، 
نقش بســیار مهمی در ایجاد ارزش افزوده و صادرات دارد 
و تأمین کننده نیازهای بســیاری از صنایع تولیدی کشور 

است.
رئیس هیئت مدیره فــوالد مبارکه بــه همراه جمعی 
از اعضــای هیئت مدیره این شــرکت از خطــوط تولید و 

تصفیه خانه پساب فوالد مبارکه بازدید کردند.
صالحی نیا رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه در 
این بازدید اظهار کرد: شــرکت فوالد مبارکه به عنوان یک 
مجموعه بزرگ صنعتی کشور، نقش بسیار مهمی در ایجاد 
ارزش افزوده و صادرات دارد و تأمین کننده نیازهای بسیاری 
از صنایع تولیدی کشور است. وی افزود: هرچند این روزها 
تولید با حداکثر ظرفیت، به دلیــل وجود محدودیت های 
انرژی بــا چالش های جدی مواجه اســت، اما برای این که 
بتوانیم تولید با ظرفیت باالیی داشته باشیم و آن را استمرار 
دهیم، پروژه هــای مختلفی برای تقویت زیرســاخت ها 
ازجمله تصفیه پســاب و احداث نیروگاه تعریف شــده تا 

بتوانیم از کاهش میزان تولید جلوگیری کنیم.
رئیس هیئت مدیره شــرکت فوالد مبارکه خاطرنشان 
کرد: فوالد مبارکه برنامه های ویژه ای برای ایجاد تنوع در 
تولید محصوالت خود دارد تا بتواند نیاز صنایع پایین دستی 
همچون خودروســازان و تولیدکنندگان لوازم خانگی را 
برطرف ســازد تا از واردات در این زمینه جلوگیری کرده 

باشد.

نقش پروژه های توسعه ای فوالد مبارکه در 
تحقق جهش تولید محصوالت کیفی در کشور

وی اذعان داشت: پروژه های توســعه ای فوالد مبارکه 
همچون پروژه احــداث واحد نورد گرم شــماره 2، ایجاد 
نیروگاه های خورشیدی، بادی و سیکل ترکیبی برای تولید 
1۵00 مگاوات برق و... که هم راستا با یکدیگر برای تکمیل 
زنجیره تولید از کنسانتره تا تولید محصوالت نهایی انجام 
می شــود، می تواند گام مهمی برای تحقــق جهش تولید 

محصوالت کیفی فوالدی در کشور باشد.
صالحی نیا تصریح کــرد: همه این ها بــا رعایت نکات 

زیست محیطی انجام می شود و بسیاری از اقدامات مانند 
ایجاد تصفیه خانه، بازچرخانی آب، تصفیه پساب شهرهای 
مجاور و اقدامات متنوع دیگر که توسط فوالد مبارکه انجام 

می شوند، در کشور کم نظیر هستند.

فعالیت های همه جانبه فوالد مبارکه در اقتصاد، 
صنعت و مسئولیت های اجتماعی

وی ادامه داد: دستاوردهای متعدد فوالد مبارکه نشان 
می دهد که این شــرکت در مســیر عمل به رسالت خود، 

فعالیت های همه جانبه ای در زمینه های اقتصادی، صنعتی و 
مسئولیت های اجتماعی انجام می دهد و این حرکت همیشه 
باید به صورت مستمر ادامه یابد چراکه موفقیت های امروز 
حاصل فعالیت در عرصه های مختلف به ویژه تولید و تأمین 

زیرساخت های الزم است.
رئیس هیئت مدیره شــرکت فوالد مبارکه تأکید کرد: 
فــوالد مبارکه باید بــه مدیران، کارکنان و شــرکت های 
زیرمجموعه خود که طی ســالیان متمــادی تاش های 
گسترده ای در جهت رشد و ارتقای صنعت و اقتصاد کشور 

داشته اند، افتخار کند.

کیفیت محصوالت فوالد مبارکه
به بهترین ها در منطقه تبدیل شده است

وی ابراز داشــت: فوالد مبارکه در دهه های گذشــته 
توانسته قابلیت های خوبی از خود به نمایش بگذارد که باعث 
ارتقای جایگاهش در صنعت و اقتصاد کشــور شده است و 
نتیجه این قابلیت ها، تولید محصوالتی است که این شرکت 

را ازنظر کیفی به بهترین ها در منطقه تبدیل کرده است.
صالحی نیا متذکر شــد: علی رغم اعمــال تحریم ها و 
محدودیت های بین المللی طی ســال های گذشته، امروز 
فوالد مبارکه به نقطه ای رسیده که این تحریم ها را مدیریت 
می کند و با حمایت از نخبگان و شــرکت های دانش بنیان 

نقش مهمی را در این عرصه ایفا می کند.

رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد؛

نقش مهم فوالد مبارکه در ایجاد ارزش افزوده برای کشور


