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رکوردشکنی مگامدول های 
احیا مستقیم 

کارکنان متعهد و بلندهمت گروه فوالد مبارکه 
با ثبت رکوردهای مختلف در فوالد مبارکه، فوالد 
هرمزگان، مجتمع فوالد سبا و فوالد سفیددشت به 

استقبال زمستان رفتند. 
به گزارش خبرنگار فوالد کارکنان مگامدول های 
احیا مستقیم شماره 2)شهید خرازی( با تولید 250 
هزار و 600 تن آهن اســفنجی در آذرماه به رکورد 
جدیدی دســت یافتند. جواد عسکری سرپرست 
تولید مگامدول های واحد احیا مستقیم شماره 2 
فوالد مبارکه ضمن تأیید این خبر گفت: پس از انجام 
 A به موقع و کارآمد تعمیرات اساســی مگامدول
این واحد و بارگذاری موفقیت آمیز کاتالیست های 
بومی سازی شده در این مگامدول و همچنین افزایش 
قابل مالحظۀ کیفیت گندله های تولیدشده در واحد 
گندله سازی فوالد مبارکه شرایط بسیار مطلوبی 
برای این افزایش تولید فراهم شد. وی رکورد قبلی 
این واحد را مربوط به اردیبهشت ماه سال جاری و به 
میزان 247 هزار تن اعــالم و در همین خصوص از 
تالش جمعی مدیریت و کارکنان ناحیۀ آهن سازی 

قدردانی کرد.
کسب رکورد تولید روزانۀ آهن اسفنجی 

در شرکت فوالد هرمزگان
معاون بهره برداری فــوالد هرمزگان گفت: با 
تالش کارکنان مدول A واحد احیا مستقیم این 
شرکت رکورد تولید روزانه در تاریخ 29 آذرماه به 
2836 تن رسید. محمدجعفر پارسی ضمن اعالم 
این خبر افزود: رکورد قبلی تولیــد در این واحد 
 2828 تن در تاریخ 14 شهریورماه 95 بوده است.

وی افزود: با ثبت این موفقیت، درمجموع میزان 
تولید روزانۀ دو مدول احیا مستقیم این شرکت به 

5582 تن افزایش یافت.
دست یابی به رکورد تولید در مجتمع 

فوالد سبا
تولیــد کالف گــرم در مجتمــع فــوالد 
 ســبا از 106 هــزار و 116 تن در ماه گذشــت.

مدیر مجتمع فوالد ســبا ضمن تأییــد این خبر 
گفت: رکورد قبلی تولید ماهانــه در این مجتمع 
مربوط به آبان ماه و به میــزان 101 هزار و 24 تن 
بوده اســت. احمد احمدیان در ادامــه با تأکید بر 
این که 88 درصد از محصول تولیدشده در آذرماه 
مربوط به ورق ضخامت 2 میلی متر بوده اســت، 
خاطرنشــان کرد: تولید این نــوع ورق با توجه به 
رویکرد فوالد مبارکه مبنی بر اولویت تأمین بازار 
داخل، در دستور کار خطوط تولید مجتمع فوالد 
سبا قرار گرفته است که با تالش جمعی مدیریت و 
کارکنان متعهد این واحد محقق شد. وی از همدلی 
و انگیزۀ باالی کارکنان در دستیابی به اهداف ساالنۀ 
مجتمع فوالد ســبا، کاهش توقفات اضطراری و 
افزایش آماده به کاری خطوط تولید و انجام به موقع 
بازرســی ها به عنوان مهم ترین دالیل کسب این 
موفقیت یاد و اظهار امیدواری کــرد در ادامۀ این 
رکوردشکنی ها به زودی تولید فراتر از 110 هزار 

تن در ماه در مجتمع فوالد سبا تحقق یابد.
ثبت رکورد جدید در شرکت فوالد 

سفیددشت چهارمحال و بختیاری
 هم زمان بــا ایام تأســیس شــرکت فوالد 
سفیددشــت چهارمحال و بختیــاری کارکنان 
تالشگر واحد احیا مستقیم این شرکت با تولید 63 
هزار و 573 تن آهن اسفنجی در آذرماه افتخاری 
دیگر آفریدند. جمشــید علی بابایی مدیر واحد 
عملیات شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و 
بختیاری با بیان این که رکورد پیشین تولید آهن 
اسفنجی در این واحد مربوط به آبان ماه و به میزان 
63 هزار و 45 تن بوده اســت، از تالش مدیریت و 
کارکنان این شرکت در دســتیابی به این رکورد 

قدردانی کرد.
    

قدردانی وزیر صنعت، معدن و 
تجارت از فوالد مبارکه

در ششــمین گردهمایی بزرگ مسئولین 
دولت و مدیران بنگاه هــای برتر اقتصادی ایران 
در قالب جشنوارۀ ملی حاتم دکتر رضا رحمانی 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اهدای لوح تقدیر 
و تندیس از فوالد مبارکه به عنوان شرکت حامی 

کاالی ایرانی قدردانی کرد.
به گزارش خبرنگار فوالد در این گردهمایی 
که روز چهارشنبه 19 دی ماه 97 با حضور  رضا 
رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، دکتر احمد 
تویسرکانی راوری رئیس ســازمان ثبت اسناد 
و امالک کشــور، علیرضا محجــوب نمایندۀ 
مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی، بهروز 
نعمتی سخنگوی هیئت رئیسۀ مجلس شورای 
اسالمی،  جمعی از مدیران، فعاالن اقتصادی و 
اصحاب رسانه، در سالن همایش های بین المللی 
صداوسیما برگزار شــد، منوچهر نیکفر معاون 
تکنولوژی فوالد مبارکه به نمایندگی شــرکت 

فوالد مبارکه این لوح تقدیر را دریافت کرد.

اخبار فوالد

نشست شــورای سیاست گذاری 
نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی 
فوالد ایران با حضــور رئیس هیئت 
عامل ایمیدرو و اعضای این شورا در 
ایمیدرو برگزار شــد. در این نشست، 
موضوعاتــی هماننــد قراردادهای 
همــکاری فوالدســازان بــا تأمین 
کننــدگان داخلی در جشــنواره و 
نمایشــگاه فــوالد، ســامان دهی 
ســفارش دهندگان و ســازندگان 
زنجیرۀ فوالد توسط دبیرخانۀ دائمی 
جشــنواره، فراخوان عمومی لیست 
نیازمندی های فوالدســازان کشور، 
سیاست گذاری جشنوارۀ فوالد برای 
ابعــاد اقتصادی و کیفــی و پایداری 
تأمیــن در زنجیــرۀ فوالد و شــیوۀ 
حمایــت از ســازندگان تجهیزات و 
تأمین کنندگان داخلی صنعت فوالد 

مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
مهم ترین هدف جشنواره و 

نمایشگاه فوالد 
خداداد غریب پور، رئیس هیئت 
عامــل ایمیدرو اظهار داشــت: مهم 
ترین هدف این جشنواره و نمایشگاه، 
ارائۀ قابلیت های صنعت فوالد، مطرح 
کردن نیازها و قابلیت ســازی برای 
نیازهاســت که بر پایۀ بومی سازی و 
حمایت از تولیــد داخلی خواهد بود 
و با این رویکرد، ایمیدرو از جشنوارۀ 

مذکور حمایت می کند. 
وی تصریح کرد: اکنون نقشۀ راه 
معدن، طرح جامع فوالد و سیاســت 
های ایمیدرو روی میز است و اجرای 
این برنامه ها در راستای توسعۀ بخش 
معدن و صنایــع معدنی به همفکری 
تشکل ها و بخش خصوصی نیاز دارد. 
وی ادامــه داد: بــا بخش هــای 
مختلف دولت برای کاهش مشکالت 
بخــش معــدن و صنایــع معدنی، 

مذاکرات الزم را انجام می دهیم. 
غریب پور با تأکید بر این که برنامۀ 
نظام، توســعۀ بخش معدن و صنایع 
معدنــی با حضور بخــش خصوصی 
اســت، گفت: بــا ورود تشــکل ها و 
انجمن ها، تصمیم سازی ها و تصمیم 
گیری ها برای ســازمان های دولتی 
راحت تر می شود و در واقع تصمیمات 

کم اشتباه تر می شود. 
وی افزود: هرچه این گردهمایی ها 
بیشتر شود، تصمیم گیری ها راحت 

می شود. 
شیوۀ حمایت مالی 

فوالدسازان از سازندگان 
داخلی تجهیزات 

حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل 
شــرکت فوالد مبارکه نیز در نشست 
شورای سیاســت گذاری نخستین 
جشــنواره و نمایشــگاه ملی فوالد 

گفت: با توجه به شــرایط پیش آمده 
و مواجهه با تحریم های همه جانبه، 
تصمیم گرفتیم با ایجاد نمایشــگاه و 
کارگروهی، مشــکالت را رفع کنیم. 
از این رو، فهرســت نیازمندی های 
خود را در بخش های مختلف از قبیل 
مکانیک، شــیمی، متالورژی، برق، 
ابزار دقیق و... تهیــه کرده ایم و قرار 
است آن ها را در یک فراخوان عمومی 

اعالم کنیم. 
وی ادامــه داد: با توجــه به این 
نیازمندی هــا، چنانچــه فــردی یا 
شرکت استارت آپی آمادگی ساخت 
و تأمین تجهیزات مورد نیاز ما را دارد، 
پس از انتخــاب در هیئت داوری که 
شامل متخصصان داخلی و استادان 
برجستۀ دانشگاهی اســت، با آن ها 
قــرارداد می بندیــم و حمایت مالی 
می کنیم. در واقع فــوالد مبارکه در 
کنار سازندگان داخلی قرار گرفته و 
در ریسک پروژۀ این واحدها، سهیم 
شده اســت.  عظیمیان خاطرنشان 
کرد: امیدواریم این جشنواره طلیعۀ 
حرکتــی مثبت در شــرایط تحریم 

باشد. 
فرصت سازی برای 

تولیدکنندگان و تأمین 
کنندگان زنجیرۀ 

فوالد بهرام سبحانی، رئیس هیئت 

مدیرۀ انجمــن فوالد ایــران در این 
نشست گفت: از یک ســال پیش به 
دنبال برگزاری جشــنواره ای برای 
به نمایش گذاشــتن دســتاوردها و 
توانمندی هــای تولیدکننــدگان و 
ســازندگان صنعت فــوالد از  فنی 
مهندســی تا تأمین کنندگان قطعه 

بوده ایم.
وی ادامه داد: اکنون دستاوردهای 
قابل توجهی در داخلی سازی صنعت 

فوالد حاصل شده که وابستگی کشور 
به خــارج را کاهش می دهــد. با این 
حال، اطالع رسانی الزم در این زمینه 
حاصل نشده اســت؛ از این رو تالش 
کرده ایم با برگزاری این جشنواره خأل 

اطالع رسانی را برطرف کنیم. 
سبحانی بیان داشت: نرم افزاری 
با هدف ایجاد بانــک اطالعاتی تهیه 
شــده تــا تولیدکننــدگان بتوانند 
دســتاوردهای خــود را در آن درج 

کنند. 
آمادگی مجلس برای 

همکاری در زمینۀ بومی سازی و 
داخلی سازی

 حمیدرضــا فوالدگــر، عضــو 
کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
نیز افزود: کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس بــرای همــکاری در حوزۀ 
بومی ســازی و داخلی سازی صنعت 
فوالد آمادگی دارد. فوالدگر همچنین 
پیشنهاد کرد با توجه به این که صنعت 
فوالد، پیشــران بســیاری از بخش 
هاست، ســیر تحول تکنولوژی این 
صنعت بــه صورت موزه بــه نمایش 

درآید.
 پتانسیل های داخلی 

شناسایی شوند 
منصــور یــزدی زاده مدیرعامل 
ذوب آهن اصفهــان و از حامیان این 
رویداد ملی اظهار داشــت: مشکالت 
تولیدکنندگان فوالد الزم اســت به 

صورت جدی پیگیری شود. 
وی بــا بیــــان این کــه جــای 
خالــــی چنیــن جشــــنواره ای 
در کشــــور احســــاس می شــد، 
افــزود: پتانســیل های خوبــی در 
حــوزۀ بومی ســــازی در کشــور 
وجــــود دارد، امــا بســــیاری از 
آنــان شناخته شــــده نیســتند؛ 
لــذا بایــد  در ایــــن جشــنواره 
هدف گذاری هــــا به گونــــه ای 
باشــد کــه تمامــی نیازمندی هــا 
تجمیــع و ســازندگان نیــز بهتــر 

شناســایی شــوند. 
حمایت انجمن های مطرح از 

جشنوارۀ فوالد 
در ادامــه حمیدرضــا طاهــری 
زاده، دیگــر عضو انجمــن فوالد، در 
این نشســت گفت: الزم است بخش 
خصوصی در این جشنواره به صورت 
کامل دیده شود و مشکالت این بخش 

)اعم از مالیات، بیمه، صادرات و...( به 
صورت کلی مطرح شود.

وی ادامه داد: بخــش خصوصی 
کشور دســتاوردهای بسیار مطلوبی 

در بومی سازی داشته است. 
کمیته های هفت گانۀ 

بومی سازی 
سید رسول خلیفه سلطانی، دبیر 
انجمن فــوالد نیز اظهار داشــت: در 
ارزیابی اتــاق بازرگانی  طی ســال 
گذشته، انجمن فوالد دومین تشکل 

صنفی برتر شناخته شد. 
وی افزود: در این تشکل، اراده ای 
برای اجرای برنامه های بومی سازی 
به طور مســتمر وجود دارد. به گفتۀ 
خلیفه سلطانی، در این انجمن، کمیته 
های هفت گانه فعال شده است و در 

این زمینه فعالیت می کنند. 
حرکت مثبت انجمن فوالد از 
زبان رئیس انجمن سنگ آهن 

مهرداد اکبریــان، رئیس انجمن 
تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان 
سنگ آهن ایران، گفت: بومی سازی 
یک حرکت مثبــت در صنعت فوالد 
است؛ اما الزم اســت بومی سازی با 
رعایت توســعۀ محلــی و حمایت از 
شرکت های کوچک و متوسط باشد.

 وی ادامــه داد: یکی از بخش های 
مهم بومی ســازی، زنجیــرۀ صنایع 
معدنی است و جشــنوارۀ ملی فوالد 
حرکت بزرگی است و ان شاءاهلل آیندۀ 

خوبی خواهد داشت. 

از سوی رئیس هیئت عامل ایمیدرو اعالم شد 

شیوه حمایت شرکت های فوالدی از تأمین کنندگان داخلی 

گزارش

با حضور مهنــدس حمیدرضا عظیمیان 
مدیرعامل فوالد مبارکه خط ریلی شــرکت 
فوالد سنگان با ســرمایه گذاری بالغ بر 300  
میلیارد ریــــال به شبــــــکۀ سراسری 

راه آهن کشور متصل شد.
به گزارش خبرنگار فوالد، مدیرعامل فوالد 
مبارکه ضمن بازدید از مجموعۀ کارخانه های 
فوالد سنگان و در جریان اتصال خطوط ریلی 
فوالد سنگان به شبکۀ سراسری ریل کشور، 
از متصل شدن فوالد سنگان به خطوط ریلی 
کشور به عنوان یکی از ضروری ترین نیازهای 

منطقۀ سنگان یاد و تصریح کرد: بدون شک 
این امر می تواند در افزایــش تولید، کاهش 
هزینه هــا و به طورکلی در توســعۀ پایدار و 
رشــد و شــکوفایی منطقه تأثیر به سزایی 

داشته باشد.
وی با تأکید بر لزوم دوخطه شدن خطوط 
ریلی ســنگان و ضمن قدردانــی از عملکرد 
مدیریت و کارکنان این شرکت، در خصوص 
طرح و برنامه های فوالد مبارکه در توســعۀ 
سنگان خاطرنشــان کرد: با عنایت به دانش 
فنی نهادینه شده در شرکت و با هم اندیشی 

معاونان و مدیران گــروه و همچنین با اتکا 
به تعهــد پیمانــکاران و کارکنان شــرکت 
تالش خواهیم کرد تا هرچه زودتر کارخانه 
5 میلیون تنی کنســانتره فوالد سنگان به 

بهره برداری برسد.
در این آئین سید محســن میرمحمدی 
مدیرعامل فوالد سنگان نیز گفت: با اتصال 
این کارخانه بــه خطوط ریلی کشــور گام 
بلندی در راســتای دســت یابی به اهداف 

شرکت برداشته شد.
وی افزود:در ادامۀ مســیر موفقیت آمیز 

فوالد ســنگان با حمایت های فوالد مبارکه 
و برنامه ریــزی دقیق و مــدون، به گونه ای 
حرکت خواهیم کرد تا ان شاءاهلل به مهم ترین 
هدف پیش رو یعنی راه اندازی هرچه زودتر 
کارخانــه 5 میلیون تنی کنسانتره ســازی 

دست یابیم.
میرمحمدی در ادامه از پیشــرفت بیش 
از 82 درصدی پروژۀ کنسانتره سازی فوالد 
سنگان خبر داد و خاطرنشان کرد: بدون شک 
با حمایت های مدیریت ارشد فوالد مبارکه 
ســایر بخش های پروژه نیــز در موعد مقرر 

تکمیل و وارد فاز راه اندازی خواهد شد.
 مدیرعامــل فــوالد ســنگان مجموع 
هزینه در بخش گندله ســازی را بالغ بر 103 
میلیون یورو و 570 میلیارد تومان، و میزان 

سرمایه گذاری در کارخانه کنسانتره سازی 
را 142 میلیون یورو و حــدود 550 میلیارد 

تومان اعالم کرد.
شمســی نیا معاون بهره بــرداری فوالد 
ســنگان نیز گفت: کارخانه 5 میلیون تنی 
فوالد ســنگان از زمان بهره برداری در تاریخ 
10 مرداد 1396 تاکنون بیش از 3 میلیون و 

150 هزار تن گندله تولید کرده است.
وی با بیــان این که روند تولیــد در فوالد 
سنگان از شــرایط مطلوبی برخوردار است 
گفت: رکورد تولید بیــش از 15 هزار و 700 
تن گندله در 18 آذرماه و تولید 375 هزار تن 
گندله در ماه مذکور حاکی از تالش فرایندۀ 
کارکنان این شرکت برای دستیابی به اهداف 

ساالنه است.

اتصال خط ریلی فوالد سنگان به شبکه سراسری راه آهن 

رئیس هیئت مدیرۀ 
انجمن فوالد ایران گفت: 
از یک سال پیش به دنبال 

برگزاری جشنواره ای 
برای به نمایش گذاشتن 

دستاوردها و توانمندی های 
تولیدکنندگان و سازندگان 

صنعت فوالد از  فنی 
مهندسی تا تأمین کنندگان 

قطعه بوده ایم. اکنون 
دستاوردهای قابل توجهی 

در داخلی سازی صنعت 
فوالد حاصل شده که 

وابستگی کشور به خارج را 
کاهش می دهد 

 حمیدرمدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه گفت: با توجه 

به شرایط پیش آمده و 
مواجهه با تحریم های همه 

جانبه، تصمیم گرفتیم با 
ایجاد کارگروهی، مشکالت 

را رفع کنیم. از این رو، 
فهرست نیازمندی های 

خود را در بخش های 
مختلف از قبیل مکانیک، 

شیمی، متالورژی، برق، ابزار 
دقیق و... تهیه کرده ایم و 
قرار است آن ها را در یک 

فراخوان عمومی اعالم 
کنیم

معاون آموزش و پژوهش و فنــاوری وزارت صنعت، 
معدن و تجارت روز چهارشــنبه 19 دی مــاه به همراه 
جمعی از کارشناسان این معاونت از خطوط تولید فوالد 

مبارکه بازدید کرد.
دکتر قبادیان پس از بازدیــد از خطوط تولید فوالد 
مبارکه در مصاحبه بــا خبرنگار فوالد گفت: شــرکت 
فوالد مبارکه مولود انقالب اسالمی و مایۀ افتخار تمامی 

ایرانیان است.
وی با اشــاره به تأثیر و نقش فــوالد مبارکه در تولید 

ناخالص داخلی، اقتصاد و اشتغال زایی کشور گفت: چتر 
حمایتی این شرکت خانواده های بسیار زیادی را تحت 

پوشش خود قرار داده که شایستۀ تقدیر است.
 معاون آموزش و پژوهــش و فناوری وزارت صنعت، 
معدن و تجارت پیشــرفت تکنولوژیکی نهادینه شده در 
فوالد مبارکه را در سطح کشور و خاورمیانه بی نظیر خواند 
و گفت: تولید باکیفیت بر اساس استانداردهای روز دنیا 
از مهم ترین ویژگی های فوالد مبارکه است که در فرایند 

تولید به خوبی مشهود است.

دکتر قبادیان ضمن ابراز خرسندی از اقدامات فوالد 
مبارکه در زمینۀ توســعۀ فضاهای آموزشی و پژوهشی 
خاطرنشــان کرد: توســعۀ تکنولوژیکی امروزه یکی از 
مهم ترین مباحث روز جهان اســت که خوشبختانه ما 
شــاهد آن هســتیم که فوالد مبارکه در این عرصه نیز 

پیشتاز است.
وی با تأکید بر این که وزارت صنعت، معدن و تجارت 
برای پیشرفت روزافزون صنعت فوالد کشور برنامه های 
خاصی در دست اقدام دارد، اظهار کرد: استفاده از منابع 

انســانی دانش بنیان، انقالب صنعتی چهــارم و رقابتی 
نگه داشــتن بنگاه های اقتصادی ازنظر کمیت، کیفیت 
و قیمت بخشی از این برنامه هاست که معاونت آموزش، 
پژوهش و فناوری وزارت صمت خــود را به انجام آن ها 

متعهد می داند.
وی برگزاری جشنواره و نمایشگاه بومی سازی صنعت 
فوالد را مثبــت و فرصتی مغتنم برای توســعۀ صنعت 
فوالد کشور دانست و خاطرنشان کرد: به طورکلی اخیرا 
در کشــور دو اتفاق مثبت رخ داده است: یکی برگزاری 
نمایشگاه پژوهش و فناوری و دیگری برگزاری نمایشگاه 
بومی ســازی که هردوی آن ها می تواند به توسعۀ علمی 
کشور، اســتفادۀ حداکثری از توان داخل که بسیار باال 
هم هســت، رفع نیازهای فناورانۀ کشور و بومی سازی 

کمک مؤثری کند.

معاون آموزش وزارت صنعت:

فوالد مبارکه مولود انقالب اسالمی و مایۀ افتخار تمامی ایرانیان است 
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