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بومی سازی کنترل ولو سیستم 
تصفیه گاز فرایند مگامدول های 

احیا مستقیم در فوالد مبارکه

کنترل ولو اســکرابرهای مدول های احیا 
مســتقیم که وظیفه اصلــی آن تخلیۀ لجن 
مخازن شست وشــوی گاز فرایند اســت، با 
همکاری واحد بومی سازی، تعمیرات واحد احیا 
مستقیم و دفتر فنی تعمیرات بومی سازی شد.

 یوسف مهاجری رئیس دفتر فنی تعمیرات 
آهن ســازی ضمن تأیید این خبــر و با بیان 
این که وظیفۀ اصلی کنترل ولو اســکرابرهای 
مدول های احیا مســتقیم تخلیۀ لجن مخازن 
شست وشــوی گاز فرایند است، گفت: پس از 
این که این تجهیز اســتراتژیک بومی ســازی 
شد، در محل موردنظر نصب و با موفقیت مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
وی با تأکید بر این که قبل از بومی ســازی 
کنترل ولو سه اینچی که نقش مهم و حساسی 
در فرایند تولیــد دارد، این تجهیــز با قیمت 
بسیار زیادی از شــرکت های خارجی تأمین 
می شــد، افزود: پس از تحریم ها تأمین آن ها 
امکان پذیر نبود. تا این که با توجه به سیاست 
کلی شرکت مبنی بر بومی سازی و استفاده از 
توان داخلی سازی قطعات یدکی، بومی سازی 

آن ها در دستور کار قرار گرفت.
محمدرضــا فتحــی رئیس واحــد احیا 
مستقیم شــماره 2 در همین خصوص گفت: 
از ابتدای راه اندازی مگامدول های واحد شهید 
خرازی، با توجه به این کــه تمامی تجهیزات 
و قطعات از شــرکت های خارجی تأمین شده 
بود، فعالیت بومی ســازی قطعات و تجهیزات 
در دســتور کار قــرار گرفت و در ســال های 
اخیـــر، با توجــــــه به شرایــط و نیـــاز، 
و توســـعۀ توانایــــــی ها و توانمندی های 
داخلی، هم راستا با اهداف شرکت، بومی سازی 
این قطعۀ حســاس هدف گذاری و با موفقیت 
انجام شــد. وی با تأکیــد بر این کــه تجهیز 
بومی سازی شــده به خوبی جایگزین مشــابه 
خارجی شده و با موفقیت مورد بهره برداری قرار 
گرفته است، از همۀ همکاران در قسمت های 
خرید، بومی سازی و دفتر فنی تعمیرات واحد 

تشکر و قدردانی کرد.
    

 شرکت فوالد مبارکه سرآمد 
بازار سرمایه و تولید در کشور

عضو هیات مدیره شــرکت فــوالد مبارکه 
در پایان بازدید از خطوط تولیــد با اعالن این 
خبر اظهار کــرد: امروز کــه از برخی خطوط 
شــرکت بازدید داشته و شــاهد فعالیت های 
کارکنان تالشــگر شــرکت بودم باید اعتراف 
کنم، خوشبختانه شرکت فوالد مبارکه بعنوان 
سرآمد بازار سرمایه و تولید در کشور، سال ۹۹ را 
که به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده با 
رکوردهای پیاپی آغاز کرد و نوید روزهای خوبی 

را برای ذینفعان به همراه داشته است.
محمد زارع پور اشکذری افزود: فوالد مبارکه 
دارای زنجیــره کامل تولید اســت و روز به روز 
عملکرد بهتری خواهد داشــت و به برنامه بلند 

مدت افق۱۴۰۴ دست خواهد یافت.
وی اظهار کرد: یکــی از مباحث مهم مطرح 
شده در هیات مدیره پروژه نورد گرم 2 بود که با 
اجرایی شدن آن قطع به یقین ارزش بازار سرمایه 
فوالد مبارکه و زنجیره ارزش گروه فوالد مبارکه 
بهتر از گذشته خواهد شــد و در بحث اشتغال، 
ارزش بازار،  زنجیــره تامین و نیز زنجیره ارزش 
اتفاقات خوبی را شــاهد خواهیم بــود. بنده به 
نمایندگی از هیات مدیره، از تمامی کارگران، 
کارکنان و مدیران شرکت فوالدمبارکه تشکر و 
قدردانی می کنم، امیدوارم با تالش هایی که در 
حال انجام است سهام شرکت ارزشمندتر شده 
و کلیه سهامداران، ذینفعان و پرسنل شرکت از 

آن منتفع می شوند.

اخبار فوالد

با همکاری فوالد مبارکه و شــرکت های 
دانش بنیان و ســازندگان و تولیدکنندگان 
داخلــی، از ابتــدای ســال ۱38۱ تاکنون 
بیش از ۱۰۰ هزار قطعــه و تجهیز در داخل 
کشور بومی سازی شــــده اســت. نتیجۀ 
این فرایند عالوه بر تأمیــن به موقع و پایدار 
و کیفی تجهیــزات موردنیــاز این صنعت، 
صرفــــه جویی اقتـــــصادی به میــزان 
 حــــدود 6 هــزار و 3۰۴ میلیــارد تومان 

بوده است.
 فرایند بومی ســازی قطعات، تجهیزات و 
مواد موردنیاز صنعت فوالد کشــور روایتی 
اســت واقعی از کارســتانی که بــا همت و 
حمایت فوالد مبارکه و خالقیت شرکت های 
دانش بنیــان و ســازندۀ داخـــــلی رقم 
خــــورده است. این روایت را از زبان مسیب 
فروغی رئیس بومی سازی فوالد مبارکه پی 

می گیریم.
فوالد مبارکۀ اصفهان به عنوان پیشــتاز 
صنعت فــوالد کشــور، بومی ســازی را از 
دوران ســاخت و ابتدای بهره برداری شروع 
کرده و از ســال ۱38۱ تاکنــون به صورت 
ســاختاریافته و فرایندی با رویکرد توسعه 
و بهبـــــود مستمر، در قالب کارگروهــی 

بــا مشــارکت کلیــۀ متخصصــان نواحی 
تولیدی و پشتیبانی و شــرکت های سازندۀ 
دانش بنیان، در جهت تأمیــن پایدار مواد، 
 قطعات و تجهیــزات موردنیاز خطوط تولید 

ادامه داده است.
نتایج نهادینه شدن فرایند 

بومی سازی
- در ابتدای شــروع فعالیت بومی سازی 
با محدودیت هایی از قبیــل نبود دفاتر فنی، 
دانــش فنی ســاخت قطعــات و تجهیزات 
پیچیده و تجهیزات کارگاهی برای ساخت در 
بـرخی از شرکت های سازنده و دانش بنیان 
مواجه بودیم، اما در حــال حاضر، با اقدامات 
حمایتی که در این حوزه صــورت پذیرفته 
اســت، بیشتر ســازندگان و شــرکت های 
دانش بنیانی که با شــرکت فــوالد مبارکه 
همکاری می کنند دارای دفاتر فنی توانمند، 

همراه با کارگاه های ساخت و تجهیزات کافی 
متناســب با نیاز کارخانه هــای تولید فوالد 

هستند؛
- ایجــاد زمینه هــای انگیزش، رشــد و 
توسعۀ بومی سازی در صنایع فوالد از طریق 
توانمندســازی ســازندگان در حوزه های 

تخصصی مختلف؛
نـــــش فنـــــی و  رتــــقای دا - ا
تخصــــصی کارشنــاســـان ایــن واحد 
و کارکنــان مرتبــط در نواحــی تولیدی و 

پشتیبانی در داخل شرکت فوالد مبارکه؛
- انتقــال دانــش و تجربۀ بومی ســازی 
بــه ســایر شــرکت های گــروه فــوالد 
مبارکــه و بــه اشــتراک گذاری تجربیات 
 بومی ســازی بــا ســایر صنایع فــوالدی 

و معدنی کشور؛
- برای رفع موانع بومی سازی )عـــــدم 

صرفۀ اقتصــادی(، در نظر اســت به منظور 
ایجاد انگیزه جهت بومی سازی اقالم پیچیده 
و تحریمی توسط شــرکت های دانش بنیان 
و ســازندگان، جهــت تجمیــع نیازهــای 
بومی ســازی در ســطح گروه فوالد مبارکه 

اقدام گردد؛
- خودکفایی کشــــور در زمینۀ طراحی 
و ساخت مواد، قطعات و تجهیزات موردنیاز 
خطوط تولید و عدم وابستگی به کشورهای 
خارجی به گونه ای کــه در حال حاضر بیش 
از 8۰ درصــد از مواد، قطعــات و تجهیزات 

موردنیاز خطوط تولید، ساخت داخل است.
- جلوگیری از خروج ارز و افزایش اشتغال 

داخلی؛
- از ابتــدای سال ۱38۱ تاکنــون بیش 
از ۱۰۰ هزار قطعه و تجهیز در داخل کشور به 
دست شرکت های دانش بنیان و سازندگان 
و تولیدکنندگان داخلی بومی سازی شده و 
نتیجۀ آن عالوه بر تأمیــن به موقع و پایدار 
و کیفــی، صرفه جویــی حــدود 6 هــزار و 

3۰۴میلیارد تومان بوده است.
وظیفۀ سازمانی واحد بومی سازی مواد، 

قطعات و تجهیزات در شرکت فوالد مبارکه:
 ایجاد شــرایط تأمین پایدار، اقتصادی، 

کیفــی و به موقــع اقــالم خرید خــارج و 
تحــریمی موردنیاز خطوط تولید از طریق 

فرایند بومی سازی.
شاخــص های عمــلکردی در راسـتـای 

وظیـفۀ سازمانی واحد بومی سازی:
۱- تعداد درخواســت های بومی سازی 

ارسالی از نواحی؛
2-تعداد درخواســت های بومی سازی 

اتمام یافته؛
3-کیفیت اقالم بومی سازی شده؛

۴- متوســط زمان بومــی سازی مــواد، 
قطعات و تجهیزات؛

5- نســــبت قیــــمت تمام شــــدۀ 
مـــواد، قطعات و تجهیزات بومی سازی به 

قیمت خارجی.

دستاوردهای فرایند بومی سازی در فوالد مبارکه؛

ساخت بیش از 100 هزار قطعه و تجهیز صنعت فوالد در داخل کشور

خبر
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در آستانۀ آغاز به کار یازدهمین 
دوره مجلس شــورای اســالمی، 
مهدی طغیانــی، نماینــدۀ مردم 
اصفهان در مجلس شورای اسالمی، 
ضمن بازدید از خطوط تولید فوالد 
مبارکــه و دیــدار بــا مدیرعامل و 
معاونان این شرکت، بر اهمیت رفع 
موانع و مشــکالت تولیدکنندگان 

داخلی تأکید کرد.
وی با بیان این که نزدیک به نیمی 
از اقتصاد اســتان را بخش صنعت 
در برگرفته اســت، تصریــح کرد: 
فوالد مبارکه ازجمله مجموعه هایی 
اســت که هــم جایــگاه مهمی در 
تولید و اقتصاد کشــور دارد و هم از 
حیث نیروی انســانی و مهندســی 
نقش تعیین کننده ای در توســعۀ 
بومی سازی تکنولوژی صنعت فوالد 
ایفــا می کند. ازایــن رو اعتقاد ما بر 
این است که این شرکت می تواند با 
عنایت به ظرفیت های یادشده، در 
زمینۀ توسعه و تولید استان و صادر 
کردن توان تکنولوژیک کشــور نیز 

نقش آفرین باشد.
طغیانی در ادامه، ضمن قدردانی 
از دســتاوردها و تــالش مدیران و 
کارکنان فوالد مبارکه اظهار کرد: به 
نوبۀ خود از مدیران و کارگران عزیز 
این شرکت تشکر می کنم و به ایشان 
خدا قــوت می گویــم؛ چراکه این 
عزیزان در واقع در خط مقدم جبهۀ 
تولید و ایجاد ارزش در اقتصاد کشور 

مشغول فعالیت اند.

این نمایندۀ مــردم اصفهان در 
مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: 
نمایندگان مجلس براساس رسالتی 
که بر دوش دارنــد، هر جا که نیاز به 
اصالح قوانین و رفــع موانع قانونی 
تولید باشد، از هیچ همکاری و تالشی 
مضایقه نمی کنند و به گونه ای عمل 
خواهند کــرد که موانــع داخلی و 
تحریم ها نتواند به صنایع و اقتصاد 

کشور آسیب برساند.
وی با تأکید بر این که در بسیاری 
مواقع، موانعی که می توان از آن ها با 
عنوان تحریم های داخلی یاد کرد، 
تأثیر مخرب بیشــتری نســبت به 
تحریم های خارجــی دارد، گفت: 
بدون تردید مجلــس یازدهم برای 
رفع موانع و مشکالت تولیدکنندگان 
داخلی تالش خواهد کــرد و بهبود 
فضای کسب وکار و رونق اقتصادی 
را در اولویــت اقدامات خــود قرار 

خواهد داد.
نمایندۀ مردم اصفهان در بخش 
دیگری از ســخنان خود افزود: باید 
دســت در دســت هم و بــه دور از 
هرگونه نگاه منطقه ای، کاری کنیم 
که تولید به بهترین شــکل ممکن 
ادامه یابد و محصوالت تولیدشــده 
با قیمت تمام شــدۀ هرچه کمتر به 
دست مصرف کنندگان واقعی برسد. 
باید با ارائۀ ایده های بهتر شــرایطی 
فراهم کنیم که قیمت ها در بازار به 
بهترین شکل ممکن مدیریت شود.

وی در ادامــه، بــر حمایــت از 

سازندگان واقعی تأکید کرد و گفت: 
طرح های توسعۀ کارخانجات، به ویژه 
صنعت فوالد، باید بــا جدیت انجام 
شــود. به خاطر داشــته باشیم که 
ظرفیت های مهندســی خوبی در 
کشــور وجود دارد که با اســتفاده 
از آن هــا می توان رونــق خاصی در 
ســاخت و تولید و بــازار اقتصادی 

ایجاد کرد.
وی تصریح کــرد: تمامی صنایع 
استان باید در حوزۀ مسئولیت های 
اجتماعی خود با همکاری مسئوالن 
اســتان از واگرایــی بپرهیزنــد و 
به صورت همگرا عمل کنند تا از این 
طریق هر سال شاهد به بار نشستن 
پروژه های بزرگ و هدفمند باشیم. 
باید ســنگ ها و موانع از پیش پای 
تولیدکننــدگان و صاحبان صنایع 
برداشته شود. باید به گونه ای عمل 
کرد که صنعت به مدد کشــاورزی 
بیاید تا با حفظ کشاورزی به عنوان 
کسب وکار دوم قشــر آسیب پذیر، 
کشاورز و صنعت کشاورزی را یاری 
کنیم. در این زمینه می توان صنایع 
پایین دستی پراکنده  در سطح کشور 
را در شرق اســتان صنعتی اصفهان 
متمرکز کرد و از این طریق به اشتغال 
پایدار و رونق اقتصادی هرچه بهتر 

دست یافت.
مجلس می تواند بیش از پیش 

یاری رسان بخش صنعت کشور باشد
در ایــن بازدیــد، مهنــدس  
عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه 

نیز بــا ارائــۀ گزارشــی از عملکرد 
شرکت در ســال های اخیر به ویژه 
در ســال ۹8 گفت: خرسندیم که 
در ســالی که به فرمودۀ مقام معظم 
رهبری »جهش تولید« نام گذاری 
شده است، ســه واحد مهم دیگر در 
گروه فوالد مبارکــه به بهره برداری 
خواهند رسید و به شعار سال جامۀ 

عمل خواهند پوشاند.
وی از طــرح 8۰۰ هــزار تنــی 
فوالدســازی شــرکت فــوالد 
سفیددشت چهارمحال و بختیاری، 
طرح 5 میلیون تنی تولید کنسانترۀ 
سنگان در اســتان خراسان رضوی 
و واحد الکتــرود گرافیتی اردکان 
به عنوان ســه پروژۀ مهــم و آمادۀ 
بهره برداری در گــروه فوالد مبارکه 
یاد و تصریــح کرد: فــوالد مبارکه 
برای حفظ سهم 5۰ درصدی خود 
از تولید فوالد کشور در افق ۱۴۰۴ 
پروژه هــای متعدد دیگــری را نیز 
طراحی و در دســت اجــرا دارد که 
در ســال های آتی بــه بهره برداری 

خواهند رسید.
مهنــدس عظیمیــان در بخش 
دیگری از ســخنان خود با اشاره به 
عملکــرد اقتصادی فــوالد مبارکه 
اظهار داشت: در ســال ۹8 فروش 
شــرکت فوالد مبارکه به 3۹ هزار و 
۱۰۰ میلیارد تومان رسید و این رقم 
نسبت به مدت مشــابه سال ۹7 که 
23 هزار میلیارد تومان بود، رشد 67 

درصدی داشته است.

وی خاطرنشان کرد: سود خالص 
فوالد مبارکه در سال ۹7، به میزان 
۱2 هزار و   23۰ میلیارد تومان و در 
سال ۹8 نیز به حدود ۱2 هزار  و 38۰ 
میلیارد تومان افزایش یافته و  یک 
درصد رشد داشته اســت. ازاین رو 
سهام داران این شــرکت همچون 
سال های اخیر از خرید سهام فوالد 
مبارکه بــه نحو مطلــوب بهره مند 

شده اند.
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه با 
بیان این که ســرمایۀ فعلی شرکت 
فــوالد مبارکه طی دو بــار افزایش 
سرمایه در ســال های ۹7 و ۹8 به 
2۰هــزار  و ۹۰۰ میلیــارد تومان 
رسیده و این شرکت در حال حاضر 
دومین شرکت بورسی کشور است، 
ادامه داد: به لحاظ ارزش بازار ارزش 
ســهام فوالد مبارکه به طور واقعی 

۱8۰ هزار میلیارد تومان است.
عظیمیان تأکید کــرد: در حال 
حاضر عمــدۀ نیاز شــرکت فوالد 
مبارکه بــه مواد اولیــه و تجهیزات 
و قطعــات یدکی از داخل کشــور 
تأمیــن می شــود. در همین زمینه 
از ابتــدای ســال ۱38۱ تاکنون با 
حمایت های فــوالد مبارکه بیش از 
۱۰۰ هزار قطعــه و تجهیز در داخل 
کشور بومی سازی شــده و بیش از 
6 هزار میلیــارد تومان صرفه جویی 

اقتصادی به بار آورده است.
وی گام نهادن فــوالد مبارکه در 
فرایند ماشین سازی و بومی سازی 
همۀ بخش های صنعت فوالد را یکی 
از مهم ترین اقدامات استراتژیک این 
شرکت دانست و گفت: با این رویکرد 
کشــور ایران به فناوری ســاخت 
خطوط تولید صنایع فوالد دســت 

خواهد یافت.
وی در همین خصــوص اظهار 
داشــت: یکی از نمونه هــای موفق 
و به بار نشســتۀ این تفکر، احداث 
ماشین ریخته گری شمارۀ 5 است 
که در ســال ۹6 افتتاح شــده و به 
بهره برداری رسیده است. باید توجه 
داشته باشیم که در سال ۹2 واردات 
ورق کشور نزدیک به 5 میلیون تن 
بوده، اما در سال ۹8 به طورکلی ۴8۰ 
هزار تــن ورق های خــاص واردات 
داشــته ایم و این نتیجۀ احداث این 
ماشــین و بهره بــرداری بهینــه از 
ظرفیت های ایجادشــده در گروه 

است.
مدیرعامل فوالد مبارکه با بیان 

این که در بخش ورق های خاص هنوز 
شاهد محدودیت و واردات هستیم، 
گفت: فوالد مبارکه به منظور تأمین 
حداکثری ورق های خاص موردنیاز 
کشــور و با رویکرد نهادینه کردن 
دانش فنی احــداث خطوط تولید، 
احداث خط نورد گرم شــمارۀ 2 را 
در دســتور کار خود قرار داده است 
و در ایــن فرایند با هــدف نهادینه 
کردن دانش فنی ســاخت و تولید 
خطوط تولید، ســاخت بیش از 5۰ 
درصــد تجهیزات این خــط تولید 
 را در داخــل کشــور هدف گذاری 

کرده است.
وی با اشاره به این که فوالد مبارکه 
در زمینۀ استفادۀ بهینه از منابع آبی 
اقدامات گسترده ای انجام داده است 
گفت: احداث شــبکۀ جمع آوری، 
تصفیــه و بازچرخانــی فاضــالب 
شهرستان های هم جوار شرکت در 
خطوط تولید کارخانه از مهم ترین 
دستاوردهای شرکت در این حوزه 

بوده است.
مهنــدس عظیمیــان از رعایت 
پروتکل هــای مربوط بــه بیماری 
کرونا و اســتمرار افزایش تولید در 
فوالد مبارکه در این شرایط سخت 
به عنــوان یکی دیگــر از مهم ترین 

دستاوردهای مهم شرکت یاد کرد.
وی در بخــش پایانی ســخنان 
خود ضمــن قدردانــی از زحمات 
تمامی نمایندگان مجلس در ادوار 
گذشته خاطرنشان کرد: بدون شک 
قوۀ مقننۀ کشــور و به طور مشخص 
مجلس شورای اســالمی می تواند 
بیــش از پیش یاری رســان بخش 

صنعت کشور باشد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی: 

مجلس برای رفع مشکالت تولیدکنندگان تالش خواهد کرد
عمدۀ نیاز شرکت فوالد 

مبارکه به مواد اولیه و 
تجهیزات و قطعات یدکی 

از داخل کشور تأمین 
می شود. در همین زمینه از 

ابتدای سال 1381 تاکنون با 
حمایت های فوالد مبارکه 

بیش از 100 هزار قطعه و 
تجهیز در داخل کشور 

بومی سازی شده و بیش 
از 6 هزار میلیارد تومان 

صرفه جویی اقتصادی به بار 
آورده است


