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توسعه های فوالد مبارکه پویایی 
 صنعت و اشتغالزایی 

برای جوانان به همراه دارد

هم زمان با ایام گرامیداشت هفتۀ صنعت و معدن، 
پروین صالحی، نمایندۀ مردم شهرســتان مبارکه 
در مجلس شورای اسالمی، ضمن حضور در فوالد 
مبارکه و دیدار با مدیرعامل و معاونان این شرکت، 
از زحمات کارکنــان این شــرکت قدردانی کرد. 
صالحی ضمن اشاره به این که در سال جهش تولید، 
توسعه های فوالد مبارکه و سرمایه گذاری های این 
شرکت در عرصه های ملی از یک سو باعث پویایی 
صنعت کشور می شود و از دیگر سو زمینۀ اشتغال 
بسیاری از جوانان را فراهم می آورد گفت: به عنوان 
نمایندۀ مردم در مجلس شورای اسالمی به همراه 
سایر نمایندگان و مسئولین کشور ضمن قدردانی 
از دستاوردهای این شــرکت، از اجرای پروژه های 
در دســت اقدام فوالد مبارکه نیز حمایت خواهیم 
کرد و برای به بار نشســتن هرچه سریع تر آن ها از 
هیچ اقدامی در چهارچوب قوانین کشور فروگذار 

نخواهیم کرد.
    

بازدید نمایندۀ مردم شهرستان 
بروجن از شرکت ورق خودرو

همزمان با نخستین روز از هفتــۀ صنعت و معدن، 
حـجت االسـالم و المسلمـــین جعفری، نمایندۀ 
مردم شریف شهرســتان بروجن، از خطوط تولید و 
پشتیبانی شــرکت ورق خودرو بازدید و از نزدیک با 
مدیران و کارکنان این شرکت دیدار و گفت وگو کرد. 
در این بازدید، اصغر اســماعیلی مدیرعامل شرکت 
ضمن خیرمقدم به میهمانان در خصوص فعالیتهای 
کاری، مأموریت و چشم انداز شرکت در شرایط خاص 
کنونی، میزان و تنوع تولید، تأمین بازارهای داخلی 
و صادرات، تعهدات مرتبط با خودروسازان داخلی و 
سهم شرکت در قطع وابستگی صنایع خودروسازی 
و لوازم خانگی به خارج از کشور مطالبی ارائه کرد. وی 
اظهار امیدواری کرد با برنامه ریزی های صورت گرفته، 
توسعه های زیر سقف شرکت در سال جهش تولید 
اجرا و شرایط تأمین حداکثری نیازهای خودروسازان 
به ورق رویه و همچنین زمینۀ خودکفایی در صنعت 
خودروسازی کشور فراهم گردد. در ادامۀ این بازدید 
دکتر جعفری ضمن ابراز خرسندی از این بازدید و 
دیدار با مدیران و کارکنان تالشگر این شرکت گفت: 
امیدواریم با همکاری و مساعدت دستگاه های اجرایی 
با بخش تولید و صنعت و اصالح قوانین و آئیننامه های 
مربوطه، شــاهد رفع موانع تولید، توسعۀ فناوری و 
استفادۀ حداکثری از توانایی ها و ظرفیت های موجود 

در کشور باشیم.
    

ثبت بهترین عملکرد بازده کیفی 
و بازده عمودی در فوالد مبارکه

مدیر کنترل کیفی فوالد مبارکه ضمن تأیید 
این خبر گفت: به موازات افزایــش میزان تولید 
نواحی مختلف شرکت در ســال جاری، کیفیت 
محصوالت و عملکرد کیفی نواحی نیز نســبت 
به ســال گذشــته افزایش قابل توجهی یافته، 
به طوری که دو شــاخص مهــم ارزیابی کنندۀ 
عملکرد کیفی، یعنی بازده کیفی و بازده عمودی 
شــرکت طی ســه ماهۀ بهار   روند   روبه رشدی   
داشــته اســت. علیرضا کی یگانه دست یابی به 
ایــن شــاخص ها را مرهون کم شــدن عیوب و 
کاهش تولید محصــوالت نامنطبق و نیز کاهش 
مقدار قراضۀ تولیدی نواحی فوالدســازی، نورد 
گرم و نورد سرد دانســت و ادامه داد: این بهبود 
کیفیت با توجه به حساســیت زیاد محصوالت، 
در کنار افزایش تولید، کاهش هزینه ها، افزایش 
سودآوری برای شــرکت و ذی نفعان و افزایش 

رضایت مندی مشتریان را در پی دارد.

اخبار فوالد

برای اولین بار در کشور، با حمایت و همکاری شرکت فوالد 
مبارکه و شرکت دانش بنیان زاگرس صنعت آرکا، ربات مکنده 
که کار تخلیۀ کاتالیست ها در واحد احیا مستقیم را بر عهده دارد، 

طراحی و ساخته شد و به بهره برداری رسید.
سعید مرادی، مهندس فرایند دفتر فنی تولید فوالد سبا 
با تأکید بر این که برای اولین بار در کشور از ربات برای تخلیۀ 
کاتالیست های سولفورزدایی مخازن واحد احیا مستقیم سبا 
استفاده شد، گفت: دانش ساخت این ربات و استفاده از آن، قبل 
از این تنها در اختیار سه کشور بود و با اجرای این پروژه، ایران به 

جمع کشورهای دارای این توانایی ملحق شد.
وی با اشــاره به این که نقش این ربات ها در افزایش ایمنی 
کارکنان هنگام تخلیه کاتالیست ها بسیار حائز اهمیت است 
افزود: عالوه بــر این ربات ها می توانند در ســرعت تخلیه نیز 

مؤثر باشند.
مرادی اظهار کرد: این ربات مکنده که دارای اتاقک فرمان 
خارج از مخزن اســت و بدون هیچ جریان الکتریکی و فقط با 
نیروی هیدرولیک و پنوماتیک با خاصیت ضد انفجاری عمل 
می کند، در طول  شش ماه طراحی و ساخته شد و در پروژۀ تخلیه 

و شارژ مخازن سولفورزدایی سبا به صورت موفقیت آمیز آزمایش 
شد و مورداستفاده قرار گرفت.

مهندس فرایند دفتر فنی تولید فوالد ســبا تصریح کرد: 
ربات مکنده قابلیت اســتفاده در مجموعه های پتروشیمی 
و پاالیشــگاهی را نیز دارد و می تواند باعــث تحولی مهم در 

پروژه های تخلیۀ مخازن شود.
ربات مکنده عالوه بر افزایش ایمنی کارکنان، افزایش 

تولید را نیز به همراه دارد
در همین خصوص، آرش نوروزی، تکنسین تولید مجتمع 

فوالد سبا گفت: هنگام تخلیۀ کاتالیست با   استفاده از ربات، 
عالوه بر ارتقای ایمنی و ســالمت کارکنــان، مخازن مذکور 
سریع تر تخلیه و شارژ می شوند و در مدار واحد سولفورزدایی 
قرار می گیرند. این فرایند عالوه بر افزایش عمر کاتالیست های 
ریفرمر، در افزایش میزان تناژ تولیدی تا 15 تن بر ساعت نقش 

مؤثری ایفا می کند.

با حمایت فوالد مبارکه و در مجتمع فوالد سبا به دست آمد؛

ایران به جمع سازندگان ربات های مکنده کاتالیست پیوست

مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان با اشاره به 
شــیوع بیماری کرونا و تاثیر آن روی روند تولید 
فوالد در دنیا گفت: بیمــاری کرونا بر اقتصاد دنیا 
تاثیر منفی گذاشته و ایران نیز از این قاعده مستثنی 
نیست. خوشــبختانه فوالد هرمزگان در ابتدای 
شیوع بیماری کرونا با توجه به برنامه ریزی های 
صورت گرفته مانند شیفت بندی،  رعایت اصول و 
پروتکل بهداشتی و... باعث شد تا تولید این شرکت 

کاهش پیدا نکند.
فرزاد ارزانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا از کســب رکوردهای جدید در سال جهش 
تولید توســط فوالد هرمزگان خبر داد و گفت: 
خوشــبختانه فوالد هرمزگان در ماه اول ســال 
جاری، رشــد قابل مالحظ ه ای در فروش کسب 
کرد،  عالوه بر آن نیز این شرکت به لحاظ کیفی، 
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد قابل 

مالحظه ای داشته است.
وی از افزایش 10 درصــدی درآمد در بازارها 

خارجی در 3 ماهه اول ســال خبــر داد و افزود: 
خوشبختانه فوالد هرمزگان توانست در 3 ماهه 
امسال یک رشد 31 درصدی درآمدی در بازارهای 

داخلی را رقم بزند.
وی همچنین از رشــد  64 درصدی درآمد در 
سال 98 نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: 
شرکت فوالد هرمزگان در ســال 98 رقمی بالغ 
بر 6 هزار 114 میلیارد تومان درامد کســب کرد. 
این رقم برای فوالد هرمزگان که یک شرکت تک 

محصولیست )اسلب( بسیار خوب است.
وی با اشاره به ادامه رکوردهای سال 98 گفت: 
همچنین این شرکت توانست در سال 98 رشد 40 
درصدی در صــادرات و 13 درصدی در بازارهای 

داخلی را به ثبت برساند.
مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان با اشاره به 
سیاست دولت مبنی بر توجه بنگاه های اقتصادی 
به بازار داخلی و تامین نیاز کشــور، گفت: در این 
راستا سعی شده نیاز داخل در اولویت قرار بگیرد 

تا به دلیل کمبود، بازار تحت تاثیــر قرار نگیرد. 
خوشبختانه فوالد هرمزگان هماهنگی خوبی با 

وزارت صمت و زنجیره فوالدی ایجاد کرده است.
وی با اشاره به برگزاری مجمع عمومی فوالد 
هرمزگان در 25 خردادماه گفت: در مجمع سال 
گذشته یک هزار و 501 میلیارد تومان سود خالص 
کسب شــد. این رقم حاکی از رشد 67 درصدی 
نسبت به سال گذشته است. همچنین از این میزان 
حدود یک هزار و 330 میلیارد تومان حاصل سود 
عملیاتی شرکت بوده و هیچ ربطی به افزایش نرخ 
ارز ندارد؛  این امر نشــان از توانمندی بوده و باعث 

افتخار شرکت است.
افزایش تولید در نیمه دوم سال 99

مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان با اشاره به 
روند تولید در شرایط سخت کرونایی گفت: فوالد 
هرمزگان بر اســاس ظرفیت اسمی فعالیت می 
کند، برنامه ریزی شده که همچنان عالوه بر این 
ظرفیت،  در نیمه دوم سال، تولید افزایش پیدا کند.

ارزانــی اظهار کــرد:  در بازدیــد محصوالت 
گرم )اسلب( مشخص شــد که تنها نیم درصد از 
محصوالت فوالد هرمزگان ایراد داشــته که این 
میزان یک رکورد بســیار خوب در سطح کشور 

است.
وی یکی از مشــکالت پیش رو را کمبود برق 
دانســت و ابراز نگرانی کرد: حدود یک ماه است 
که به دلیل کمبود برق مجبور هســتیم یکی از 
کوره ها را به مدت 3 تا 5 ساعت در طی روز متوقف 

نمایم که این امر کار را دشوار می کند. وی با اشاره 
به مسئولیت اجتماعی شرکت فوالد هرمزگان 
گفت:  شــرکت فوالد هرمزگان در فعالیت های 
مختلف  استان مانند آزادی زندانیان جرائم غیر 
عمد ،  ساخت مدرســه و... حضور داشته است. با 
شیوع بیماری کرونا این شرکت حدود 5 میلیارد 
تومان وسایل پزشکی خریداری و به دانشگاه علوم 
پزشکی هرمزگان تقدیم کرد. در سطحی کشوری 

نیز حدود 3 میلیارد تومان اهدا شد.

مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان خبر داد؛

رشد 64 درصدی درآمد فوالد هرمزگان در سال 98

خبر
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تفاهم نامۀ »احداث خط دوم راه آهن 
سنگان- تربت حیدریه-جندق-بافق« 
و »حمل ریلی مــواد اولیــۀ معدنی و 
محصوالت صنایع معدنی ســنگان« با 
حضور سرپرســت وزارت صمت، وزیر  
راه و شهرســازی، رئیس هیئت عامل 
ایمیدرو، مدیرعامل گروه فوالد مبارکه، 
مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی 

ایران و شهردار تهران به امضا رسید.
 در ایــن تفاهم نامه که بــه امضای 
رئیس هیئــت عامل ایمیــدرو، مدیر 
عامل فوالد مبارکه و مدیر عامل راه آهن 
جمهوری اســالمی ایران رسید، از این 
پروژه 8 هزار میلیــارد تومانی به عنوان 
شاخص ترین خط ریلی کشور نام برده 
شد و مقرر است ســرمایه گذاری آن از 
سوی شرکت های فعال در ناحیۀ معدنی 
ســنگان انجام گیرد و راهبری پروژه بر 
عهده فوالد مبارکه باشد. در این مراسم، 
مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صمت 
تصریح کرد: فوالد مبارکه دو هفته پیش 
با حضور رئیـــــس جمهوری، فاز اول 
گنــدله ســــازی سنگان را  آغاز کرد 
و  امروز  نیز شــاهد آغاز توســعۀ حمل 

ریلی هستیم و از این بابت بسیار تشکر 
می کنیم.

درآمدهای معدنی،  بار کاهش 
درآمد نفت را به دوش می کشند

وی ضمن قدردانی از اقدامات ایمیدرو 
برای توسعۀ ریلی سنگان تصریح کرد: 
تحول عظیمی در حــوزۀ فوالد مبارکه 
و خوزســتان و ذوب آهن انجام گرفته 
است. حسین مدرس خیابانی در ادامه 
به وجود 68 نوع مادۀ معدنی در  کشور  
و ســهم 2 درصدی ایران از کل ذخایر 
معدنی جهان اشاره کرد و گفت: معتقدم 
بخش معدن می تواند جایگزین بخش 
نفت باشــد و هم اکنون نیز درآمدهای 
معدنی بــار کاهــش درآمدهای نفتی 
را به دوش می کشــد. وی بیان داشت: 
سال گذشته درمجموع 57 میلیون تن 
از تولیدات زنجیرۀ فوالد صادر شــد که 
نیاز به حمل ونقل و برنامه های توسعۀ 
زیرســاخت دارد. سرپرســت وزارت 
صنعت، معدن و تجارت خاطرنشــان 
کرد: شاید مهم ترین موضوع در زنجیرۀ 
فوالد، لجستیک و حمل ونقل آن باشد، 
زیرا معادن مربوطه در کشور پراکنده اند و 

دسترسی به مراکز تولید و مصرف دشوار 
است. به گفتۀ مدرس خیابانی سهم حمل 
ریلی در کشور به شــدت کم است و به 
دالیلی همچون صرفه جویی در مصرف 
ســوخت، کاهش تصادفات جاده ای، 
دسترسی آسان و...  به شدت به افزایش 

این سهم نیازمندیم.
تولید بدون زیرساخت امکان 

توسعه ندارد
مدرس خیابانــی یادآور شــد: این 
طرح های توسعه ای، کمک لجستیکی 
به بخش تولید اســت و تولیــد بدون 
توسعۀ زیرســاخت های لجستیکی و    
زیرساخت های تجاری امکان نخواهد 
داشــت. وی اظهار کــرد: درحالی که 
مجموع ذخایر معدنی جمهوری اسالمی 
ایران حدود 53 میلیارد تن اســت، اما 
فقط برای 700 میلیــون تن آن مجوز 
بهره برداری داشــته ایم و تنها  از 500 
میلیون تن آن بهره برداری می شود که 
حمل همین مقدار نیز از طریق جاده ای 
امکان پذیر نیست و بر این اساس توسعۀ 

ریلی از اهمیت زیادی برخوردار است.
سرپرســت وزارت صمت افزود: در 

همۀ حوزه های صنعتی، وابســتگی به 
خارج و ارزبری وجود دارد که قابل دفاع 
نیست و امروز توسعۀ داخلی سازی یکی 
از مهم ترین برنامه های وزارت صنعت 
است. برنامۀ امســال، کاهش ارزبری 
3.2  میلیــارد دالری در بخش صنعت 
و معدن است. وی در پایان تأکید کرد: 
راه نجات اقتصاد کشور، تولید است که 
با  اتکا به داخلی سازی و بومی سازی،  و 
تکیه بر جوانان، مراکز تحقیقاتی و مراکز 

دانش بنیان میسر می شود.
کاستی های زیرساخت های 
لجستیک برطرف می شود

وزیر راه و شهرســازی نیــز در این 
مراســم گفت: با حرکت جهشی سعی 
داریم کاســتی های بخش لجستیک 
و زیرســاخت حمل ونقل را رفع کنیم؛ 
اگرچه در ایــن فرایند، با مزاحمت های 
دشــمنان مواجهیم. محمد اسالمی با 
اشاره به تفاهم نامۀ راه آهن با شرکت های 
سرمایه گذار سنگان برای ساخت 800 
کیلومتر خط دوم ریلی با اعتبار 8 هزار 
میلیارد تومان در شرق کشور افزود: این 
خط موجب می شود ظرفیت 7 میلیون 

تنی جابه جایی بار در این منطقۀ معدنی 
به 20 میلیون تن افزایش یابد.

اسالمی گفت: ظرفیت جابه جایی 
بار از ســنگان به ســمت نقاط مصرف 
)شــرکت های معدن و صنایع معدنی( 
که تا   1100 کیلومتر مســیر را شامل 
می شــود، افزایش می یابــد. وزیر راه و 
شهرسازی با بیان اینکه برای ساخت خط 
دوم این محور ریلی درست ترین تصمیم 
را گرفته ایم، گفت: این مسیر  ریلی جدید 
با سرمایه گذاری شرکت داخلی ساخته 

می شود و خبری از خارجی ها نیست.
فوالد مبارکه، راهبر شاخص ترین 

پروژۀ خط ریلی کشور
غریب پــور رئیس هیئــت عامل 
ایمیــدرو دیگــر ســخنران حاضر در 
این آئین گفت: فــوالد مبارکه، راهبر 
شــاخص ترین پروژۀ خط ریلی کشور 
اســت. معاون وزیر صنعــت، معدن و 
تجارت با بیــان اینکه فــوالد مبارکه 
در احداث پروژۀ فــوق به عنوان راهبر 
عمل خواهد کرد، افزود: فوالد مبارکه 
9 میلیون تن از فوالد کشــور  را تولید 
می کند و برنامۀ افزایش سرمایۀ 10 هزار 

میلیارد تومانی را در دستور کار دارد.
غریب پور اظهار داشــت: ایمیدرو 
برنامۀ افزایش ســرمایۀ شــرکت ها از 
محل سود انباشته به منظور تأمین مالی 
طرح های توســعه ای را هدف گذاری 
کرده است. وی افزود: مبارکه 2 میلیارد 
یورو سرمایه گذاری پیش رو دارد و این 
مهم از محل افزایش سرمایۀ این شرکت 
محقق خواهد شــد. با راه اندازی مسیر 
سنگان - بافق، 40 درصد از حمل ریلی 

کشور از سنگان انجام می شود.
غریب پور افزود: در منطقۀ سنگان 
20 میلیون تن محصول تولیدی خواهیم 
داشت که عمدتا به مرکز   و جنوب کشور 
)شرکت های مبارکه، فوالد خوزستان، 
فوالد کاوه جنوب و...( منتقل خواهد شد. 
با راه اندازی این پروژه، انتقال محصوالت 
تولیــدی ســنگان به شــرکت های 

مصرف کننده تسهیل می شود.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو در بخش 
دیگری از سخنانش یادآور شد: برنامۀ 

احداث جادۀ تربت-ســنگان به طول 
151 کیلومتر و همچنین اتوبان المرد 
به پارســیان به طــول 40 کیلومتر از 
پروژه های مشــترک معــدن و صنایع 

معدنی و  وزارت راه و شهرسازی است.
وی افزود: در بخش زیربناها نیاز به 9 
میلیارد یورو سرمایه گذاری است که به 
همت بخش خصوصی تأمین می شود و 
این رویه حاکی از مشــارکت شرکت ها 
و دولت اســت. غریب پــور تأکید کرد: 
ایمیدرو زمینه ساز توسعه با مشارکت 

بخش خصوصی است. 
احداث خط دوم راه آهن ســنگان- 
تربــت حیدریه-جندق-بافق، تحقق 
اهداف چشــم انداز 1404 در صنعت 
فوالد و دست یابی به تولید 55 میلیون 

تن فوالد را تسهیل خواهد کرد.
مدیرعامــل فوالد مبارکــه در این 
خصــوص گفت: توســعۀ متــوازن از 
راهبردهــای اصلی مدیریت شــرکت 
است، به ویژه این که توسعۀ ریلی مزایای 
زیادی دارد، ازجمله  تسهیل دست یابی 
به اهداف افق 1404 و تولید 55 میلیون 

تن فوالد در کشور .
وی در ادامه گفت: امــروز با امضای 
تفاهم نامۀ توسعۀ ریلی، در کوتاه ترین 
زمان ممکن شــاهد کاهش قابل توجه 
قیمت تمام شدۀ محصول، کاهش حجم 
ترافیک جاده ای و  افزایش سرعت حمل 
مواد اولیه خواهیم بود. وی ضمن قدردانی 
از همراهی و حمایت مســئولین اظهار 
داشــت: نگاه فوالد مبارکه به توســعۀ 
ملی اســت . به طــور قطع ایــن پروژه 
800کیلومتری در مسیر خود، اتفاقات 
خوبی را برای معادن و صنایع ذی ربط 
رقم خواهد زد و  زمینۀ انتقال محصوالت 
تولید ســنگان به شــرکت های فوالد  
مبارکه، فوالد خوزســتان، فوالد کاوه 

جنوب را فراهم خواهد کرد.
مدیرعامل گــروه فــوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: مجتمع فوالد  سنگان 
برنامۀ تولید 17 میلیون تن کنسانتره 
و 15 میلیون تن گندله را در دستور کار 
دارد و این خط ریلی تأثیر قابل توجهی 

در دست یابی به این هدف دارد.

با حضور مدیر عامل فوالد مبارکه؛

تفاهم نامه احداث شاخص ترین خط ریلی کشور امضا شد


