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دولت جدید و وزارت صمت نگاه 
جامع به زنجیره فوالد داشته باشد

از دولت جدید انتظار می رود نگاه کامل و جامعی 
به زنجیره فوالد در بخش های مختلف داشته باشد 
و ضمن تعریف چشــم انداز برای حداقل ۵ سال، 
سیاست گذاری برای آن را به گونه ای انجام دهد که 
کاالی ایرانی ضمن برخورداری از شرایط رقابت در 
بازار جهانی، ارزآوری برای کشــور و اقتصاد داشته 
باشد. یزدخواســتی، معاون خرید شرکت فوالد 
مبارکه در گفت وگو با ایراسین درخصوص اینکه چه 
انتظاری از دولت آینده برای بخش صنعت می رود 
اظهار کــرد: امیدواریم ثبات بــه بازارها بازگردد و 
سیاست هایی اتخاذ شــود که بتوان برای ۴ سال 
براســاس آن ها برنامه ریزی کرد. وی افزود: امید 
می رود در دولت آینده سیاســت هایی اتخاذ شود 
که منجر به ثبات در صنعــت و بازار گردد. از طرفی 
نمی توان گفت صرف یکدست شدن همه ارگان ها 
منجر به ثبات شــود، بلکه در اولویت قرار گرفتن 
سیاست های مسئوالن برای تنظیم و ایجاد ثبات 
در بازار اســت که می تواند در اولویت نخست باشد 
یا اولویت ثانویه. یزدخواســتی ادامه داد: انتظارات 
ما از دولت و وزارت صمت در آینده این است که نگاه 
جامع و کاملی به کل زنجیره فوالد، بازار فوالد، تولید 
محصوالت زنجیره فوالد، بــازار داخلی و صادرات 
داشته باشند و یک چشــم انداز پنج ساله برای آن 
تعریف کنند؛ به گونه ای که صادرات کاالی ایرانی 
کامال رقابتی و برای کشور ارزآور باشد. در واقع الزم 
است نگاه به این زنجیره از حالت بخشی و جزیره ای 
دور شــود و مالک آن نگاه کارشناسی و اقتصادی 
باشد، )نه اینکه افزایش انتقال سود از یک بخش به 
بخش دیگر زنجیره و یا افزایش قیمت ها در زنجیره 
رخ دهد( تا در نهایت شاهد تغییرات مثبت باشیم؛ در 

غیر این صورت شرایط تغییری نخواهد کرد.
معاون خرید شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: 
در واقع الزم اســت متولیان وزارت صمت از ابتدا 
تا انتهای زنجیره فوالد را بررســی کنند و برای آن 
برنامه ریزی داشته باشــند تا خروجی این صنایع، 
تولید محصوالتی باشد که بازار کشــور را رقابتی 
می کند و قابلیت عرضه آن در بازار جهانی وجود دارد 

و برای کشور ارزآور است.
به گفته یزدخواستی، در حال حاضر تحریم های 
بسیاری بر کشور و صنعت فوالد ایران تحمیل شده 
و  فوالد مبارکه نیز بر اساس همین شرایط تحریمی 
برنامه ریزی کرده و به سمت جلو حرکت می کند. 
البته به گشایش برخی از تحریم ها نیز امیدواریم که 
اگر اتفاق بیفتد منجر به خشنودی در صنعت فوالد 
و اقتصاد کشور خواهد شد، اما اکنون برنامه شرکت 
فوالد مبارکه برای ادامه راه، بر اســاس شرایط در 

بدترین حالت ممکن یعنی فشار حداکثری است.

معاون خرید شرکت فوالد مبارکه در خصوص 
اینکه برای دســت یابی به افق ۱۴۰۴ و تولید ۵۵ 
میلیون تن فوالد چه ســختی هایی سد راه دولت 
جدید خواهد بود نیز گفت: دولت باید با جســارت 
میزان اقدامات و رشد موردنیاز برای تولید بیشتر 
فوالد و رسیدن به عدد ۵۵ میلیون تن را اعالم کند، 
زیرا عدم دست یابی به اعداد تعریف شده برای افق 
۱۴۰۴ ممکن است منجر به از بین رفتن سطح اعتماد 
به دولت شود. وی افزود: بزرگ ترین نیاز امروز دولت، 
اعتماد صنعت، تولیدکنندگان و بازار به تصمیماتش 
است. از سوی دیگر زمانی که هدف گذاری برای انجام 
کاری صورت می گیرد، برخی از عوامل در کنترل و 
برخی خارج از کنترل هســتند که گاهی نیز نقش 
تعیین کننده در رسیدن به هدف ایفا می کنند. برای 
مثال، زمانی که تولید ۵۵ میلیون تن برای افق ۱۴۰۴ 
تعریف شد، تحریم های حداکثری مطرح نبود. شاید 
اگر پیش بینی تغییر شرایط و ایجاد موانع و سختی ها 
در نظر گرفته می شد، میزان تولید فوالد نیز در این 
افق تغییر می کرد. یزدخواستی افزود: نباید از دولت 
انتظار کارهای غیرممکن داشــت؛ اما دولت باید 
آنچه توان محقق کردنــش را دارد اعالم کند. برای 
چشم انداز ۱۴۰۴ برای فوالد نیز این موضوع صادق 
است؛ زیرا از زمانی که این برنامه ریزی انجام شده، 
اتفاقات مختلفی مانند تحریم هــای حداکثری، 
افزایش چندین برابری قیمت دالر، افزایش قیمت 
حامل های انرژی، افزایش هزینه سرمایه گذاری، 
عدم همکاری کشورهای دیگر در فاینانس پروژه های 
ایران و... در کشــور رخ داده است که همگی باعث 
سخت شدن روند کار می شــوند. به گفته وی، در 
واقع اقتصاد امروز و سیاســت در سطح بین المللی 
در هدف گذاری های صورت گرفته برای چشم انداز 

۱۴۰۴ اثرگذار بوده اند.

اخبار فوالد
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فوالدمــردان شــرکت فــوالد 
مبارکه در ناحیه ریخته گری مداوم 
و فوالدســازی توانســتند در بهار 
امسال تولید 2 میلیون و 33 هزار تن 

تختال را به ثبت برسانند.
اکبــری محمــدی، معــاون 
بهره برداری شــرکت فوالد مبارکه 
در خصــوص موفقیت  ثبت شــده 
در تولید تختال طی ســه ماهه اول 
امســال گفت: طی 3 ماه گذشــته 
علی رغــم محدودیت های مختلف 
به ویژه در تأمین مواد اولیه، همچنین 
محدودیت هایــی کــه به تازگی در 
زمینه تأمین آب و برق به وجود آمده، 
با برنامه ریزی هــای صورت گرفته و 
همت همکاران بیــش از 2 میلیون 
تن تختال در فــوالد مبارکه تولید 
شد. این مقدار نسبت به مدت مشابه 
در سال گذشــته بسیار بیشتر است 
)میــزان تولیــد صورت گرفته در 
ســه ماهه 99 به میزان یک میلیون 

و ۸9۶ هزار تن تختال بوده است(.
بــه گفتــه وی، میــزان تختال 
تولیدشده در ســه ماهه اول امسال 
نتیجــه هماهنگــی و برنامه ریزی 
تمامی کارکنان فعــال در کارخانه 
فوالد مبارکه بوده و نشــان می دهد 
پوالدمردان شــرکت فوالد مبارکه 

برای افزایــش تولیــد و بهره وری 
بیشتر، با وجود همه محدودیت های 
بین المللــی، همچــون تحریم ها و 
مشــکالت داخلی، کمبــود منابع 
انرژی همچون آب و برق و مشکالت 
در تأمین مواد اولیه، توانســته اند بر 
تمامی مشــکالت فائق آمدند و امر 
تولیــد را به بهترین شــکل ممکن 

انجام دادند.
معاون بهره برداری شرکت فوالد 
مبارکه تصریح کــرد: این موفقیت 
باعث می شود به میزان قابل توجهی 
از خــروج ارز از کشــور جلوگیری 
شود. از ســوی دیگر بخشی از این 
تولید، محصوالت صادراتی اســت 
که می تواند ارزآوری برای کشــور 
داشته باشد و در مجموع باعث بهبود 
شــرایط اقتصادی و افزایش تولید 

فوالد در کشور شود.
وی با اشاره به اینکه تولید بیش 
از 2 میلیون تن تختال در ســه ماهه 
اول ســال می توانــد نویدبخــش 
خبرهــای خوش در زمینــه تولید 
ســال ۱۴۰۰ باشــد نیز گفــت: با 
برنامه ریزی که برای ســال ۱۴۰۰ 
انجام شــده و همچنیــن بــا توجه 
به شــعار ســال ۱۴۰۰، امیدواریم 
بتوانیم افزایش تولیــد قابل توجه 

 نسبت به سال 99 داشــته باشیم.
اکبری محمدی ادامه داد: هراندازه 
میزان تولید فوالد به عنوان ماده اولیه 
صنایع پایین دســتی افزایش پیدا 
کند، این بخش با اطمینان خاطر و به 
سهولت می تواند نیاز خود را تأمین 
کند و ایــن امر به معنای اشــتغال 
بیشــتر در صنایــع پایین دســتی 
اســت؛ زیرا همان گونه که می دانید 
نزدیک به 3۵۰ هــزار نفر در صنایع 
پایین دســتی فوالد مشغول به کار 
هستند و هراندازه این محصول که 
ماده اولیه صنایع پایین دستی است، 
بهتر و بیشــتر تولید و تأمین شود، 
اشــتغال در این بخش ها پایدارتر 
خواهد بود و در نهایت اقتصاد کشور 
پایدارتر می َشود و با شرایط بهتری 

روبه جلو حرکت می کند.
وی در پایــان از همــت و تالش 
بی وقفه همه کارکنان فوالد مبارکه 
خصوصا کارکنان زحمت کش ناحیه 
فوالدســازی و  ریخته گری مداوم 

تشکر و قدردانی کرد.
رشد سه ماهه تولید تختال در 
فوالد مبارکه معادل ایجاد یک 

واحد فوالدسازی است
مدیــر ناحیــه فوالدســازی و 
ریخته گری فوالد مبارکه با اشــاره 

به تولید 2 میلیــون و 33 هزار تنی 
تختال در ســه ماه ابتدایی ســال 
۱۴۰۰ گفت: این رشــد تولید برابر 
با ایجاد یک واحد فوالدســازی در 

کشور است.
غالمرضا ســلیمی در گفت وگو 
با خبرنگار فوالد  دربــاره موفقیت 
جدید تولید تختال در فوالد مبارکه 
اظهار کــرد: فوالد مبارکه در ســه 
ماه ابتدایی ســال جاری به ترتیب 
7۰۰ هزار تن، ۶9۶ هزار تن و ۶3۶ 
هزار تن )در مجموع 2 میلیون و 33 
هزار تن( تختــال تولید کرده که در 
مقایسه با بهار 99، رشد 7.3 درصدی 

را نشان می دهد.
دست یابی به موفقیت با وجود 

300 کوره ساعت توقف
وی افــزود: این افزایــش 7.3 
درصدی تولید در شــرایطی محقق 
شده است که تجهیز جدیدی اضافه 
نشده و تنها بهره وری نیروی انسانی 
بهبود یافته اســت. البته باید توجه 
داشــت در خردادماه سال جاری با 
محدودیت های انــرژی برق مواجه 
بودیم و بــه همین دلیــل بیش از 
3۰۰ کوره ســاعت توقف داشتیم. 
هزینه این توقف برای فوالد مبارکه 
تقریبا برابــر با تولیــد ۴۰ هزار تن 

تختال بود؛ بنابراین با احتساب این 
زیان تولید، ظرفیــت تولید فصلی 
فوالد مبارکه نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته بیش از ۱7۰ هزار تن 
افزایــش یافته اســت. مدیر ناحیه 
فوالدســازی و ریخته گری مداوم 
شرکت فوالد مبارکه با اشاره به پاور 
آن )زمان روشــن بودن تجهیزات( 
و پــاور آف )زمان خامــوش بودن 
تجهیزات( گفت: ما ســعی کردیم 
پاور آف ها را مدیریت کنیم. افزایش 
آماده بــه کاری تجهیزات از اهمیت 
زیادی برخــوردار اســت. بنابراین 
حفظ آماده به کاری ۱۰۰ درصدی 
تجهیــزات در کنــار حمایت های 
مدیــران عالی شــرکت یکی دیگر 
 از نکات مهــم و تأثیرگــذار در این 

مسئله است.
سلیمی خاطرنشان کرد: افزایش 
فصلی بیش از ۱7۰ هزار تنی تولید 
تختــال در فوالد مبارکــه، معادل 
ایجاد یک پلنت فوالدی در ســال 

است.
 ارتقای چشمگیر کیفیت  در 

محصوالت تولیدی
خوشــدل پور، مدیر ریخته گری 
مداوم شــرکت فــوالد مبارکه نیز 
ضمن اشــاره به باتالش وافر و عزم 
جزم همکاران ناحیه فوالدســازی 
و ریخته گــری مداوم در ســه ماهه 
اول ســال »تولید، پشــتیبانی ها و 
مانع زدایی ها« در عبور از مرز تولید 
2 میلیون تــن تختال )2۰33۰۰۰ 
تن تختال( گفت: این مهم در حالی 
محقق شد که محدودیت انرژی در 
خردادماه به شدت در کاهش تولید 
مؤثر بــود، ولی همــکاران همدل 
و ســربلند ناحیه با درایــت و تدبیر 
الزم و حمایــت واحدهای مختلف 
پشتیبانی توانســتند رکورد تولید 
خردادماه ســال 99 را تکرارکنند 
و از لحــاظ کیفیــت نیــز ارتقای 
 چشمگیری در محصوالت تولیدی 

به وجود آمد.
وی همچنین از نقش حمایتی و 
پشتیبانی تیم مدیریت ارشد شرکت 
و همــکاران واحدهای پشــتیبانی 
و همکاران ســخت کوش ناحیه در 
تحقــق  جهش تولیــد و رفع موانع 

تولید صمیمانه تشکر کرد.

این موفقیت در سایه تالش 
کارکنان خستگی ناپذیر ناحیه 

فوالدسازی به دست آمد
شــفیعی، رئیــس گــروه فنی 
فوالدســازی و ریخته گری مداوم 
نیز با اشاره به تولید 2۰33۰۰۰ تن 
تختال در ســه ماه اول سال جاری 
گفت: این میزان در ســال گذشته 
۱۸9۶۰۰۰ تن بود؛ بنابراین رشــد 

بیش از 7 درصدی داشته است.
وی افــزود: بــا وجــود همــه 
محدودیت ها این موفقیت با حمایت 
مدیریت عالی ســازمان و در سایه 
تالش کارکنان خستگی ناپذیر ناحیه 
فوالدسازی، با تعیین میکس مناسب 
از متالیک شــارژ، مدیریت توقفات 
برنامه ریزی شــده، افزایــش تعداد 
ذوب در هر سکوئنس ریخته گری، 
کاهش حــوادث تولیدی و حمایت 
واحدهای پشتیبانی کننده به دست 

آمده است.
غیور مردان فوالد فعل »خواستن 

و توانستن« را صرف کردند
حقانــی، رئیــس راهبــری و 
تعمیرات جرثقیل ها و ترانسفرکارها 
نیز با تبریک دستاورد جدید ناحیه 
فوالدســازی و ریخته گری مداوم 
در عبور از تولیــد 2 میلیون تختال 
در ســه ماهه اول ســال جــاری به 
مدیریت ارشد ســازمان، مدیریت و 
همه کارکنان ســخت کوش ناحیه، 
در ســال »تولید، پشــتیبانی ها و 
مانع زدایی ها«، گفت: یک بار دیگر 
غیور مردان فوالد مبارکه علی رغم 
همه مشــکالت و موانع موجود در 
مســیر تولید، فعل »خواســتن و 
توانستن« را به درستی و شایستگی 
صــرف کردند و با اســتفاده از توان 
و اراده خســتگی ناپذیر خــود و با 
حمایــت همه واحدهای ســتادی 
و پشــتیبانی، گام بلند دیگری در 
راستای شــکوفایی تولید و اقتصاد 

کشور برداشتند.
همــه  ز  ا همچنیــن  ی  و
همکاران، مخصوصــا تیم راهبری 
و تعمیــرات جرثقیل های ســقفی 
ناحیه فوالدســازی و ریخته گری 
مداوم که در این دســتاورد بزرگ 
 نقش بســزایی داشــته اند، تشکر و 

قدردانی کرد.

معاون بهره برداری فوالد مبارکه از موفقیت دیگری در بهار 1400 خبر داد؛

عبور تولید فصلی تختال از مرز 2 میلیون تن

گزارش

تولید فوالد ایران در ســال 99 با رشــد ۱۱ 
درصدی به 3۰ میلیون و 2۰۰ هزار تن رسید و با 
وجود شرایط دشوار تحریم  و کرونا، افزایش سه 
میلیون تنی ثبت کرد. طبق آمار منتشرشــده، 
تولید فوالد میانی کشور در ســال 99 به بیش از 
3۰.2 میلیون تن رسید و رکورد جدیدی در تولید 
فوالد در ایران به ثبت رسید .این رقم در مقایسه با 
سال 9۸ رشــد ۱۱ درصدی را نشان می دهد. به 
گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا،  در ســال 99، با 
وجود تحریم و شیوع کرونا، بیش از سه میلیون تن 
به تولید فوالد کشور افزوده شد. آمار منتشرشده 
توســط انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران برای 
سال 99 نشان می دهد که بیشترین نرخ رشد تولید 
در محصوالت نوردی به ویــژه میلگرد روی داده 
است. تولید میلگرد در کشور با رشد ۱۵ درصدی 
در ســال 99، با بیش از ۱.2 میلیون تن افزایش 
نسبت به سال 9۸ به 9.۵ میلیون تن رسیده است.

همچنین تولید بیلت و بلوم در سال 99 نسبت 
به سال 9۸، رشد ۱2 درصدی و تولید اسلب، رشد 

۱۰ درصدی را تجربه کرده است.
وضعیت تولید آهن اسفنجی

طبق این گــزارش، تولیدکننــدگان آهن 
اسفنجی در سال 99 موفق به تولید تقریباً 3۱.2 
میلیون تن از این محصول شــدند که نسبت به 
سال 9۸، حدود 3.3 میلیون تن معادل ۱2 درصد 
افزایش داشــته اســت. علی رغم قطعی گاز در 
زمستان، رشد تولید آهن اسفنجی بیش از رشد 

تولید فوالد میانی بوده که نکته مثبتی در جهت 
ایجاد توازن در زنجیره فوالد به شمار می رود.
 وضعیت تولید محصوالت فوالدی

 در سال ۹۹
برپایه این گزارش، در سال 99 در مجموع تولید 
محصوالت فوالدی نســبت به دوره مشابه سال 
گذشته رشد ۱۰ درصدی داشته است. مجموع 
تولید محصوالت فوالدی در ســال گذشته، 22 
میلیون و 7۸ هزار تن بوده است. همچنین پارسال 
۱۱.۶ میلیون تن محصوالت طویل و حدود ۱۰.۵ 
میلیون تن محصوالت تخت در کشور تولید شده 
است. رشد تولید محصوالت طویل ۱3 درصد و 
رشد تولید محصوالت تخت هفت درصد بوده است. 
مطابق گزارش آماری انجمن فوالد، میزان تولید 
ورق گرم کشور در سال گذشته هشت میلیون و 
۸32 هزار تن بوده که رشد هفت درصدی را نسبت 
به سال 9۸ نشان می دهد. تولید ورق سرد در سال 
گذشته کاهش یک درصدی را تجربه کرده است. 
تولید ورق های پوشش دار نیز نسبت به سال 9۸، 
چهار درصد کاهش داشته و به مرز یک میلیون و 

۴7۵ میلیون تن رسیده است.
مطابق این آمارها تولید فــوالد میانی، آهن 
اســفنجی و محصوالت فوالدی به جز ورق سرد 
و پوشش دار در کشــور در سال 99 افزایشی بوده 
است. علت کاهش تولید ورق سرد و پوشش دار، 
تخصیص ناکافی مواد اولیه )ورق گرم( به واحدهای 
تولیدکننده ورق های سرد و پوشش دار بوده است. 

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران از ابتدای سال 
99 پیگیر عرضــه اختصاصی ورق گــرم به این 
واحدها بوده و با نامه نگاری های متعدد در نهایت 
در اواخر سال گذشته، عرضه اختصاصی ورق گرم 
به این واحدها به تصویب وزارت صنعت رســید. 
در سال ۱۴۰۰ مقرر شــده با افزایش عرضه های 
اختصاصی مشکالت واحدهای تولیدکننده ورق 
سرد و پوشش دار رفع شود و این واحدها دسترسی 

بهتری به مواد اولیه مورد نیاز خود داشته باشند.
در محصوالت طویل فوالدی، در کنار رشــد 
۱۵ درصدی تولید میلگرد، تولید تیرآهن نیز ۱۱ 
درصد رشد داشــته و به یک میلیون و 2۴7 هزار 

تن رسیده است.
فوالد مبارکه اصفهان به رکورد تولید 
10میلیون تُن فوالد خام دست یافت

عملکرد فوالد مبارکه مبارکه گویای آن است 
که این مجموعه در روزهای پایانی ســال 99 به 
رکورد تولید بیش از هفت میلیون تُن تختال و ۱۰ 
میلیون تُن فوالد خام دست یافت. این دستاورد 
فوالد مبارکه در حالی اســت که این شرکت این 
رکوردها را با وجود چهار بار تحریم، قرار داشتن در 
سیبل اصلی تروریسم اقتصادی آمریکا در کوران 
تحریم و کرونا و کمبود مواد اولیه و انرژی مورد نیاز 
به دســت آورد. فوالد مبارکه ثابت کرد در عرصه 
صنعت و اقتصاد امروز به شکوفایی کامل دست 
پیدا کرد و می تواند با در نوردیدن مرزهای تولید و 
کسب رکوردهای متعدد یکی پس از دیگری تاریخ 
سازی کند. پشت سر گذاشتن رکوردهای روزانه و 
ماهیانه تا ثبت رکورد روزانه ۱۴۰ ذوب در ناحیه 
فوالدســازی و ریخته گری مداوم، ثبت رکورد 
بی نظیر تولید 7۰۰ هزار و ۱۶۵ تُن گندله در ناحیه 
آهن سازی، ثبت رکورد تولید سالیانه یک میلیون 

و 372 هزار تن در واحد تاندم مداوم نورد ســرد 
و رکورد تولید ۱3۴ هــزار تن محصول قلع اندود 
درخط نورد دو قفسه ای بخشی از رکوردهای این 
مجموعه در سال 99 است. از دیگر دستاوردهای 
فوالد مبارکه را عبور از رکورد سالیانه یک میلیون و 
۱۵2 هزار تن در خطوط باکس آنیلینگ نورد سرد 
و ۱23 هزار تن درخط تمپر میل، عبور از ظرفیت 
اسمی سالیانه ۱.۵ میلیون تن تختال و ثبت پنج 
رکورد متوالی در ۶ مــاه در فوالد هرمزگان، ثبت 
رکورد تولید سالیانه یک میلیون و 3۸2 هزار تن 
آهن اسفنجی با رکورد کیفی 9۴.۸ درصد در واحد 
احیا مستقیم مجتمع فوالد سبا، عبور از تولید سه 
میلیون تن گندله در فوالد سنگان، ارتقای رکورد 
تولید ماهیانه ورق گالوانیزه در شرکت فوالد تاراز 
چهار محال و بختیاری و رسیدن به تولید ۱۸ هزار 
و ۵۴9 تن، تولید 9۸ هزار و 32۵ تن سنگ آهک 
دانه بندی در شرکت فوالدسنگ، ثبت رکورد تولید 
ماهانۀ آهن اسفنجی در شرکت فوالد سفیددشت، 

جابه جایی سه رکورد در فوالد امیرکبیر کاشان و 
2 رکورد در فوالد متیل بوده است که در شرایط 
جنگ اقتصادی، تحریم  های آمریکا و شــرایط 

کرونا به دست آمد.
 بی تردیــد بــا برطرف شــدن تحریم های 
ظالمانه و فروکش کــردن کرونا، فوالد مبارکه 
قادر اســت به اهداف و رکوردهای بزرگ تری 
دســت پیدا کند و گام های موثرتری در تحقق 
چشم انداز صنعت فوالد کشور بردارد. در حال 
حاضر فوالد مبارکه، بزرگترین مجتمع صنعتی 
کشور و بزرگترین تولیدکننده فوالد تخت در 
خاورمیانه و شمال آفریقاســت. این شرکت با 
داشــتن حدود ۱2 میلیون تُــن ظرفیت آهن 
اسفنجی، بزرگترین تولیدکننده آهن اسفنجی 
در جهان محســوب می شــود. مجتمع فوالد 
مبارکه واقع در 7۵ کیلومتــری جنوب غرب 
اصفهان دارای 3۵ کیلومتر مربع وسعت و ۱7 

کیلومتر مربع سالن تولید است.

ایلنا گزارش می دهد: 

تدوام رکوردشکنی فوالد مبارکه


