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 ثبت دو  رکورد تولید 
در ناحیۀ نورد سرد

با تالش کارکنان ناحیۀ نورد سرد، رکورد تولید 
محصول قلع اندود در خط اسیدشــویی 1 و رکورد 
ماهانۀ تولید در خط اسکین پاس 2 ناحیۀ نورد سرد 

به ثبت رسید.
رئیس خط اسیدشویی 1 از کسب رکورد تولید 
محصول قلع اندود در خط اسیدشویی 1 ناحیۀ نورد 

سرد در خردادماه سال جاری خبر داد.
محســن اســتکی گفــت: تالشــگران خط 
اسیدشویی شــمارۀ 1 با تولید 13 هزار و 639 تن 
محصول قلع اندود، در خردادماه سال جاری رکورد 
قبلی تولید این محصول را که مربوط به اسفند ماه 
ســال 1398 و به میزان 11 هزار و 960 تن بود، به 
میزان 1679 تن افزایش دادند. وی خاطرنشان کرد: 
عالوه بر ثبت رکورد فوق، تولید واحد اسیدشویی 1 
در ماه جاری 7 درصد بیشتر از ظرفیت اسمی خط 
بوده است. اســتکی افزود: در همین ماه، شاخص 
بهره وری واحد )IU( به عدد 88.93 رسید که پیش 
از این بیشترین مقدار این پارامتر مربوط به فروردین 

ماه 97 و رقم 88.5 بوده است.
عبدالرحیم صادقی، رئیس خطوط اسکین پاس 
و تمپرمیل ناحیۀ نورد سرد نیز از کسب رکورد ماهانۀ 
تولید در خط اسکین پاس 2 ناحیۀ نورد سرد خبر داد. 
وی با بیان این که تولید خط اسکین 2 در خردادماه 
1399 به 52 هزار و 800 تن رســید، گفت: رکورد 
قبلی واحد 51 هزار و 550 تن در شهریورماه سال 

گذشته بوده است.
صادقی تصریح کرد: این موفقیت در شرایطی 
به دست آمده که تولید خردادماه سبد متنوعی از 
محصوالت شامل محصوالت ویژه برای بدنۀ نمایان 
خودرو )MB(، محصول صادراتی و محصول فروش 

مستقیم بوده است.
رئیس خطوط اسکین پاس و تمپرمیل ناحیۀ نورد 
سرد اظهار داشت: خط اسکین یکی از فرایندهای 
اصلی زنجیرۀ تولید محصوالت سرد است و توانایی 
تولید محصوالت با عرض حداکثر 1680 میلی متر و 

ضخامت 0.3 تا 3 میلی متر را دارد.
این گزارش حاکی اســت در پی کســب این 
موفقیت ها مسئولین خطوط اسیدشویی و اسکین 
پاس از حمایت صمیمانه مجموعۀ مدیریت ناحیۀ 
نورد سرد، همکاری گروه فنی تولید و تعمیرات نورد 
ســرد، واحد برنامه ریزی تولید نورد سرد و تمامی 
همکاران در دیگر واحدهای مرتبط که خطوط تولید 
را آماده به کار نگه داشــتند و از بروز هرگونه توقف 

ناخواسته پیشگیری کردند، قدردانی نمودند.
    

دستیابی به دومین رکورد تولید 
 ماهانۀ آهن اسفنجی 

در شرکت فوالد سفیددشت

با تولید 73 هزار و 359 تن آهن اسفنجی در واحد 
احیا مستقیم، رکورد تولید این محصول نسبت به 
اردیبهشت ماه سال جاری به میزان 826 تن افزایش 
یافت. جمشید علی بابایی، مدیر عملیات و تکنولوژی 
و توسعۀ این شرکت با اعالم این خبر گفت: همکاران 
واحد احیا مستقیم شرکت در اردیبهشت ماه سال 
جاری نیز توانسته بودند با تولید میزان قابل توجهی 
آهن اسفنجی در ســال جاری مسیر دست یابی به 
اهداف ســاالنه را هموار کنند. وی در ادامه از عزم 
مجموعۀ فوالد سفیددشت برای دستیابی به تولید با 
ظرفیت نامی در سال جهش تولید خبر داد و با اشاره 
به روند روبه رشد اجرای پروژه های اساسی و جنبی 
شرکت، خاطرنشان کرد: با راه اندازی واحد تصفیۀ 
اولترافیلتراسیون، در سال جاری کل آب موردنیاز 
کارخانه از منبع پساب شهر بروجن تأمین می گردد. 
مدیر واحد عملیات شرکت فوالد سفیددشت ضمن 
قدردانی از تالش مدیران و کارکنان و پیمانکاران 
مرتبط این شرکت و حمایت ســهام داران )فوالد 
مبارکه و ســازمان ایمیدرو( ابراز امیدواری کرد با 
گذر از مشــکالت پیش رو می توان همواره شاهد 
تولید مداوم و ایمــن در بزرگ ترین واحد صنعتی 

استان باشیم.
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اخبار فوالد

در سه ماهۀ نخســت سال 1399 
تالش مدیریت و کارکنان فوالد مبارکه 
به بار نشست و به ثبت رکوردهای تولید 
در نواحی آهن ســازی، فوالدسازی و 
ریخته گری مداوم، نورد گرم و ســرد 
فــوالد مبارکه و مجتمع فوالد ســبا 
منجر شــد و در پی تالش همه جانبۀ 
کارکنان، در بازۀ زمانی مذکور درآمد 

این شرکت 32 درصد رشد داشت.

حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل 
فوالد مبارکه در این خصوص گفت: از 
ابتدای سال جاری و پس از این که رهبر 
معظم انقالب شعار »جهش تولید« 
را در دســتور کار تولیدکننــدگان و 
صنعتگران کشور قرار دادند، با توجه 
به اهداف ترسیم شدۀ سال 1399 در 
فوالد مبارکه، همۀ مدیران و کارکنان 
شــرکت عزم خود را جــزم کردند تا 

همانند ســال های گذشــته راهبرد 
ایشــان را جامۀ عمل بپوشانند و در 
شرایط تحریم، شــیوع ویروس کرونا 
و کاهش قیمت جهانی نفت، اقتصاد 

کشور را یاری کنند.
وی در تشــریح کســب ایــن 
موفقیت هــا گفت: در بخــش تولید 
فوالد خام، فوالد مبارکه در سه ماهۀ 
ابتدایی ســال، به همــت همکاران 

این حــوزه توانســت یک میلیون و 
896هــزار و 191 تن تختــال تولید 
کند که این میزان تولید در مقایســه 
با مدت مشابه سال قبل )یک میلیون 
و 631هزار و 812 تن( حاکی از رشد 

16.2 درصدی است.
مدیرعامــل گروه فــوالد مبارکه 
در ادامه با اشــاره بــه اهمیت تأمین 
حداکثری انــواع محصوالت فوالدی 

تخت برای کشــور افــزود: عالوه بر 
تالش همکاران ناحیۀ نورد گرم فوالد 
مبارکه، همکاران بلندهمت مجتمع 
فوالد ســبا هم در بهار ســال جاری 
خوش درخشــیدند و توانســتند در 
بخــش کالف گرم با 9 درصد رشــد 
تولید نســبت به مدت مشــابه سال 
قبل )340 هزار و 26 تــن( به رکورد 
تولیــد 370 هزار و 668 تن دســت 
یابند. ضمــن این که همــکاران این 
مجتمع همچنین در سه ماهۀ نخست 
ســال جاری 2 میلیون و 441 هزار و 
342 تن آهن اسفنجی تولید کردند 
و توانستند نسبت به مدت مشابه سال 
قبل )2میلیون و 328 هزار و 481 تن( 

رشد 4.8 درصدی را به ارمغان آورند.
عظیمیــان در بخــش دیگری از 
ســخنان خود به میزان درآمد ناشی 
از فروش محصوالت این شــرکت در 
سه ماهۀ ابتدایی ســال 1399 اشاره 
و تصریح کرد: فروش این شــرکت در 
مدت یادشده با رشــد 32 درصدی 
نسبت به مدت مشابه ســال قبل به 
بیش از 126 هزار میلیارد ریال افزایش 

یافته است.
وی بــا تأکیــد بــر افزایــش 

31درصدی فروش فوالد مبارکه در 
خردادماه 99 نسبت به مدت مشابه 
سال قبل، افزود: میزان فروش در این 
ماه به بیش از 49 هزار میلیارد ریال 

افزایش یافته است.
مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه 
به فــروش مقداری این شــرکت در 
سه ماهه ابتدایی ســال جهش تولید 
اشاره و اضافه کرد: در سه ماهۀ نخست 
امســال یک میلیــون و 248 هــزار 
تن محصوالت گــرم، 364 هزار تن 
محصوالت ســرد، 74 هزار تن انواع 
محصوالت پوشــش دار و 236 هزار 
تن از دیگر محصــوالت و درمجموع 
2 میلیون و 22 هــزار تن محصوالت 

شرکت به فروش رسیده است.
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه در 
ادامه تأکید کرد: به یــاری خداوند و 
باهمت همۀ مدیران و کارکنان گروه 
در ســال جهش تولید همۀ اهداف 
ترسیم شده در تولید، اجرای توسعه ها 
و روند روبه رشــد فناوری گروه فوالد 
مبارکه محقق خواهد شــد و تمامی 
سهام داران و ذی نفعان بیش ازپیش 
از دارا بودن ســهام شــرکت منتفع 

خواهند شد.

عظیمیان با اشاره به رشد 16.2 درصدی تولید فوالد  خبر داد:

 افزایش 32 درصدی درآمد فروش فوالد مبارکه

خبر

نشست کارگروه کنترل مدیریت ایمیدرو با 
حضور خداداد غریب پور، معاون سرپرست وزارت 
صمت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو، و مدیرعامل 
فوالد مبارکه با موضوع ارائۀ گزارش از عملکرد و 
دســتاوردهای فوالد مبارکه در سال 98 و اعالم 
برنامه های این شــرکت برای سال جهش تولید 

برگزار شد.
 حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل گروه فوالد 
مبارکه ضمن تشریح دستاوردهای این شرکت 
در ســال 98 از افزایش 8 درصدی تولید گندله، 
افزایــش 25 درصدی آهن اســفنجی، افزایش 
3 درصدی تولید فوالد خام و همچنین از برنامۀ 
افزایش 36 درصدی صادرات این شرکت در سال 

»جهش تولید« خبر داد.
 پیش بینی رشد 15 درصدی درآمد 

برای فوالد مبارکه
وی با تأکید بر این که در ســال جاری، در بازار 
داخلی 15 درصد رشد درآمد پیش بینی کرده ایم 
گفت: در سال گذشته فروش فوالد مبارکه به بیش 
از 7 میلیون تن افزایش یافت و میزان صادرات این 

شرکت به یک میلیون و 100 هزار تن رسید.
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه در بخش دیگری 
از سخنان خود در تشریح پروژه های توسعه ای که 
در این گروه در دست اجراست گفت: پروژۀ الکترود 
گرافیتی شــرکت نوین الکتــرود اردکان دارای 
بودجه ای در حدود 330 میلیون یورو است و فاز 

نخست آن امسال به بهره برداری می رسد.
عظیمیان در همین خصوص افزود: مشارکت 
در طرح تولید 10 میلیون تن فوالد در منطقۀ ویژۀ 
اقتصادی صنایع معدنــی و فلزی خلیج فارس از 
طریق شرکت فوالد هرمزگان و نیز مشارکت در 
طرح تولید 10 میلیون تــن فوالد در منطقۀ آزاد 

چابهار در دستور کار شرکت است.

وی گفت: پروژۀ نورد گرم 2 با اشتغال زایی هزار 
نفر و همچنین احداث واحد تولید کنسانترۀ فوالد 
سنگان با ظرفیت 5 میلیون تن، از دیگر طرح های 

مهم فوالد مبارکه است.
بومی سازی 1200 متریال کد استراتژیک 

پیچیده و تحریمی
در ادامۀ نشســت این کارگــروه، مدیرعامل 
گروه فوالد مبارکه با اشاره به برنامه های پژوهشی 
بزرگ ترین گروه فوالدسازی کشور گفت: تأسیس 
مرکز نوآوری تحول دیجیتال با همکاری دانشگاه 
تهران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
بومی ســازی 1200 متریال کد اســتراتژیک 
پیچیده و تحریمی برای نخستین بار و همچنین 
بومی سازی فرایند اسکین پاس مجتمع فوالد سبا 
بخشی از عملکرد گروه مبارکه در حوزۀ آموزش، 

پژوهش و فناوری است.
 فوالد مبارکه 

مسیر را به درستی طی می کند
در این نشست معاون وزیر صمت و رئیس هیئت 
عامل ایمیدرو با بیان این که فوالد مبارکه می تواند 
راهبر و پیشرو فناوری و بومی سازی در حوزۀ فوالد 

باشد، اظهار داشــت: این شرکت در کنار توسعه، 
می تواند در »ســاخت داخل« نیز جهت گیری 

داشته باشد.
غریب پور افزود: مشــارکت در احداث مرکز 
نوآوری تحول دیجیتال صنعت فوالد کشــور و 
بومی سازی هزاران قطعه، ازجمله اقدامات بزرگ 
این فوالدساز اســت که می تواند این مجموعه را 

برترین بنگاه در زمینۀ فناوری معرفی کند.
3.5 میلیارد دالر صادرات در سال 99

رئیس هیئت عامل ایمیدرو بــا بیان این که 
امســال در زیرمجموعه هــای تحت پوشــش 
ایمیدرو تا 3.5 میلیارد دالر برنامۀ صادرات داریم، 
افزود: رویکرد دولت، رویکردی صادراتی اســت 
و سرپرســت وزارت صنعت، معــدن و تجارت و 
همچنین ایمیدرو بر حداکثر صادرات در ســال 

»جهش تولید« تأکید دارند.
غریب پور اظهار داشت: فوالد مبارکه بین 500 
تا 700 میلیون دالر صــادرات دارد و امیدواریم 
امسال بتواند این رقم را 1.5 میلیون تن برساند. 
پیش بینی ما این اســت که در بین فوالدسازان، 
عالوه بر فوالد مبارکه بــا 1.5 میلیون تن، فوالد 

خوزســتان نیز 2.5 میلیون تن صادرات داشته 
باشد. وی همچنین از برگزاری جلسات هماهنگی 
با وزارت صنعت معدن و تجارت خبر داد که هدف 
آن مسدود شدن روند صدور مجوز فوالدسازی در 

»خارج از طرح جامع فوالد« است.
غریب پور گفت: به دنبال آن هســتیم که با 
دستور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
هیچ گونه مجوز فوالدســازی، گندله ســازی و 
کنسانتره سازی خارج از طرح جامع فوالد صادر 

نشود.
سود را به تأمین مالی طرح های توسعۀ این 

شرکت اختصاص خواهیم داد
معاون وزیر صنعت، معــدن و تجارت دربارۀ 
عملکرد فوالد مبارکه گفت: این شــرکت دارای 
برنامه های توسعه ای است و به پاس این عملکرد، 
برنامه داریم که سهم سود فوالد مبارکه را به تأمین 
مالی طرح های توسعۀ این شــرکت اختصاص 
دهیم. رئیس هیئت عامل ایمیدرو با اشــاره به 
اســتراتژی ایمیدرو در حفظ ســود شرکت ها 
و ســرمایه گذاری آن در طرح هــای توســعه 
گفت: زمانی که مدیران شــرکت ها به توسعه 
گرایــش دارند، ســرمایه گذاران به اختصاص 
ســود در تأمین مالــی طرح های توســعه ای 
عالقه مندنــد که خوشــبختانه ایــن رویکرد 
 توســعه ای در فــوالد مبارکه حاکم اســت.
غریب پور با بیان این که 10 هزار میلیارد تومان 
از سود این شــرکت در افزایش سرمایۀ فوالد 
مبارکه طی سال 99 لحاظ خواهد شد، گفت: 
اخیرا طرح های مهمی همچــون نورد گرم 2 
فوالد مبارکه کلنگ زنــی و همچنین تعدادی 
از طرح های این شــرکت راه اندازی شــده که 
از ارزشــی در حدود 1000 میلیــارد تومان 

برخوردار است.

افتتاح فاز دوم کنسانترۀ فوالد سنگان؛ 
به زودی

وی افــزود: همچنین در ســال جدید فاز 
نخست )2.5 میلیون تن( پروژۀ 5 میلیون تنی 
کنسانتره در فوالد ســنگان با سرمایه گذاری 
150 میلیون یورو و 800 میلیارد تومان افتتاح 
شد و افتتاح فاز دوم آن با ظرفیت 2.5 میلیون 
تن نیز طی هفته های آتی انجام می شود. رئیس 
هیئت عامل ایمیدرو عنوان کرد: این اقدامات 
حاکی از آن اســت که فوالد مبارکه مســیر را 
به درستی طی می کند و نقش آفرینی در دیگر 
طرح های کلیدی همچون فــوالد هرمزگان، 
فوالد سفیددشت و پروژۀ  10 میلیون تنی گواه 

این مدعاست.
ساختار شرکت فوالد مبارکه به لحاظ 

مدیریتی حفظ خواهد شد
وی با بیان این که ساختار شرکت فوالد مبارکه 
به لحاظ مدیریتی حفظ خواهد شد، گفت: ایمیدرو 
خود را مســئول ثبات و آرامش در مجموعه های 
تحت پوشــش می داند و همواره به عنوان کانون 
آرامش، مرکز کنترل و هدایتگر، تالش کرده این 

مهم تحقق یابد. 
معاون وزیر صنعت، معــدن و تجارت ادامه 
داد: شــاخص های فوالد مبارکه در سوددهی، 
تولید، اخذ اســتانداردهای ملی و بین المللی، 
صادرات، ساخت داخل )برنامۀ بومی سازی 4 
هزار قطعه( و ســاخت مرکز نوآوری دیجیتال 
فوالد، مثبت است. وی افزود: این شرکت پس 
از انتقال پروژۀ الکترود گرافیتی اردکان )یزد( 
از ایمیدرو، اقدامات قابل توجهی داشته و طرح 

فوق در سال جاری افتتاح می شود.
وی در پایان از خدمات مدیرعامل، اعضای 
هیئت مدیــره، مدیران شــرکت های تابعه، 
کارکنان و ســهام داران فوالد مبارکه به پاس 
عملکرد ســال 98 و همچنیــن برنامه ریزی 
برای اجرای طرح های توســعه ای ســال 99 

قدردانی کرد.

در نشست کارگروه کنترل مدیریت ایمیدرو مطرح شد:

پیش بینی رشد 15 درصدی درآمد فوالد مبارکه در سال 99

 در روزهای گذشته شاهد بودیم دولت آمریکا و اپوزیسیون 
وابسته به آن از یک سو و مافیای واردات و دالالن واردات چی 
از سوی دیگر، در پیوندی نانوشته به دنبال ضربه زدن و حتی 
متوقف کردن احداث خط نورد گرم 2 هستند و مافیای واردات 
در داخل کشــور در حال دادن پاس گل و خوراک خبری و 
اطالعاتی به ترامپیست های طرفدار تحریم ایران هستند و در 

واقع به مثابه دو لبه یک قیچی عمل می کنند.
اجرای خط نورد گرم 2 که در ســال جهش تولید به نام 
سردار شــهید، حاج قاسم سلیمانی مزین شــده است از دو 
اهمیت راهبردی برای صنعت فوالد ایران دارد. اول این که با 
اجرای این پروژه به دلیل تنوع بخشی به محصوالت فوالدی 
کشور، مزیت رقابتی ایران در بازارهای جهانی افزایش قابل 
توجهی پیدا می کند و امکان حفظ و گسترش صادرات صنعت 
فوالد کشور، بیش از پیش فراهم می شود. دوم این که با تنوع 

بخشیدن به تولید انواع ورق ها و محصوالت فوالدی وابستگی 
کشور به واردات بسیار کاهش پیدا می کند که گامی مهم و 
اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی و افزایش توانمندی ملی 

است.
اما در روزهای گذشته شاهد بودیم که با انتشار خبر کلنگ 
زنی احداث خط نورد گرم 2 دو دســته به تکاپو افتاده اند تا 
اجرای این پروژه عظیم و راهبردی ملی را متوقف کنند. دسته 
اول دولت ایاالت متحده آمریکا و اپوزیســیون خارج نشین 
وابسته به آمریکا اســت که اجرای خط نورد گرم 2 را مغایر با 
هدف فشار حداکثری و تحریم ایران می دانند. زیرا با اجرای 
این طرح، صادرات فوالد کشور افزایش خواهد یافت و صنعت 
فوالد ایران، تحریم ناپذیرتر از قبل می شود. در نتیجه دولت 
آمریکا و اذنابش به تکاپو افتاده اند که با تحریم کردن شرکای 

خارجی احداث این پروژه، اجرای آن را کند یا متوقف کنند.

دســته دوم مخالفان احداث خط نورد گــرم 2 دالالن و 
مافیای واردات محصوالت فوالدی هســتند که در سالیان 
گذشته با این توجیه که برخی محصوالت فوالدی در کشور 
تولید نمی شود از رانت بزرگ و نجومی واردات این محصوالت 
برخوردار بودند و اینک می بیننــد با احداث خط نورد گرم 2 
رانت عظیم واردات در سال های آینده از بین می رود و از این 

رانت قابل توجه، بی بهره می شوند.
در نتیجه در روزهای گذشته شاهد بودیم دولت آمریکا و 
اپوزیسیون وابسته به آن از یک سو و مافیای واردات و دالالن 
واردات چی از ســوی دیگر، در پیوندی نانوشــته به دنبال 
ضربه زدن و حتــی متوقف کردن احداث خــط نورد گرم 2 
هستند و مافیای واردات در داخل کشور در حال دادن پاس 
گل و خوراک خبری و اطالعاتی به ترامپیست های طرفدار 
تحریم ایران هستند و در واقع به مثابه دو لبه یک قیچی عمل 

می کنند.  از نهادهای امنیتی و نظارتی و همچنین مسئوالن 
وزارت صمت انتظار می رود با رصد و پایش دقیق شرایط، با 
سرعت و قاطعیت، نسبت به قطع این پیوند شوم که نتیجه ای 
جز کمک به تحریم کشور در سال جهش تولید ندارد، اقدام 
کنند. بی تردید دلســوزان کشــور پیگیر این مطالبه ملی 

خواهند بود.

دولت آمریکا و مافیای واردات فوالد مانند دولبه یک قیچی عمل می کنند
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