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با همت متخصصان فوالد مبارکه محقق شد:
اجرای موفقیت آمیز پروژه ارتباط با 
سامانه حمل ونقل جاده ای  كشور

کارشناس سیستم های اطالعاتی یکپارچه و 
مسئول سیستم های حوزه تأمین شرکت فوالد 
مبارکه از اجرای موفقیت آمیز پــروژه ارتباط با 
سامانه حمل ونقل جاده ای کشور در این شرکت 

خبر داد.
نصر اصفهانی گفت :  این پروژه با همت و تالش 
بی وقفه کارشناسان واحد سیستم های اطالعاتی، 
واحد نرم افزارهای سیستمی، واحد حمل ونقل و 
شرکت ایریسا پیاده سازی و در اختیار واحدهای 
متقاضی در شرکت فوالد مبارکه قرار داده شده 

است.
وی  در ادامــه  افزود: یکــی از نیازهای مبرم 
در حوزه لجســتیک فوالد مبارکــه پیگیری و 
گزارش گیــری از وضعیت حمل مــواد اولیه به 
شــرکت در کمترین زمان ممکــن و با کیفیت 
قابل قبول است. پروژه ارتباط با سامانه حمل ونقل 
کشور در قالب طرح توسعه سیستم های اطالعاتی 
و به منظور انتقال اطالعــات و گزارش گیری از 
بارنامه های ثبت شده در سیستم های راهداری، 

راه اندازی شده است.
کارشناس سیســتم های اطالعاتی یکپارچه  
فوالد مبارکه مزایای اجــرای این پروژه را به این 
شرح برشمرد: امکان گزارش گیری از اطالعات 
بارنامه های صادره توسط باربری های مختلف در 
سطح استان و دسته بندی آن ها بر اساس کد کاال، 
فروشــنده و راننده حمل کننده کاال، شناسایی 
رانندگان متخلف بر اساس دو معیار میزان وزن 
بارنامه شده و میزان مسافت طی شده از مبدأ به 
مقصد، عدم نیــاز به ثبت اطالعــات بارنامه ها و 
سفارش های حمل شده به شرکت فوالد مبارکه 
در آینده نزدیک و استفاده از اطالعات بارنامه ها 
در سیســتم های مختلف مانند مدیریت کاال و 

خرید.
وی خاطرنشــان کرد:  این پــروژه با حمایت 
مدیریت فناوری اطالعات و همکاری رؤســای 
فناوری اطالعات، کارشناسان واحد حمل ونقل و 
شرکت ایریسا در کوتاه ترین زمان ممکن انجام 

پذیرفته است.
نصر اصفهانی در پایان گفت : در آینده با هدف 
اضافه کــردن بارنامه های ریلی و متصل شــدن 
سیســتم به ســامانه راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران و همچنین  تکمیل سیســتم های ارتباط 
با معادن، پروژه کامل تر می شــود  و امید است با 
اجرای چنین پروژه هایی گام موفق و ارزشــمند  
دیگری در راستای اهداف شرکت  برداشته شود.

مدیر حمل ونقل و پشــتیبانی شرکت فوالد 
مبارکه نیز در خصوص ایــن پروژه گفت: جریان 
اطالعات یکی از ارکان اصلــی مدیریت زنجیره 
تأمین و لجستیک اســت و امروزه ارتباط مؤثر 
نهادهای درگیــر در این فرایند بیــش از پیش 

الزم است .
محمدعلی زارعی افزود:  ساالنه بیش از ۴۰۰ 
هزار کامیون از مبدأ فوالد مبارکه یا به مقصد آن، 
وظیفه حمل مواد اولیه و محصوالت شرکت را در 
کشــور بر عهده دارند . برنامه ریزی و کنترل این 
حجم از ناوگان بــرای بزرگ ترین صاحب کاالی 
کشور نیازمند سیستم های اطالعاتی با قابلیت 

اطمینان باالست .
وی در ادامه خاطرنشان کرد:  با پیگیری های 
واحد حمل ونقل و پشــتیبانی و مدیریت ارشد 
سازمان و به همت همکاران سیستم ها و فناوری 
اطالعــات، ارتباط با ســامانه برخط ســازمان 
راهداری و حمل ونقل جاده ای کشــور، به عنوان 
مهم ترین ســند حمل بار، از تیرماه سال جاری 
برقرار شــد و کلیه اطالعات منــدرج در بارنامه 
شامل مشــخصات محموله، گیرنده، فرستنده، 
راننده، وســیله نقلیه و هزینه های مربوطه پس 
از ثبت در سیستم مذکور در  EIS فوالد مبارکه 
بارگذاری می شــود و امکان انواع پایش و تحلیل 

را فراهم می کند .
 مدیر حمل ونقل و پشــتیبانی  با اشــاره به 
این که به زودی مشــابه این ارتباط با ســازمان 
راه آهــن جمهوری اســالمی ایران نیــز برقرار 
خواهد شــد، افــزود :  پرهیز از دوبــاره کاری و 
ثبت دســتی و مکرر اطالعات در سیســتم های 
مختلــف و اطمینــان از صحــت و ســرعت 
 تبــادل اطالعــات از مزایــای قابل توجــه 

این پروژه است.

اخبار فوالد
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معــاون بهره برداری شــرکت 
فوالد مبارکــه در گفتگوی ویژه 
خبری شبکه اصفهان گفت: رد پای 
شرکت فوالد مبارکه در پشتیبانی 
از تولید و زدودن موانع در صنعت 
کشور مشهود اســت و سهم این 
شــرکت تامین ۵ درصــد تولید 
ناخالــص ملــی در بخش صنعت 

است.
اکبــری محمــدی، معــاون 
بهره برداری شرکت فوالد مبارکه، 
اظهار کرد: از ســال های گذشته، 
شرکت فوالد مبارکه با برنامه ریزی 
و توســعه بومی ســازی توانست 
وابســتگی بــه واردات را کاهش 
دهد به گونه ای که امــروز بالغ بر 
۱۴۴ هزار قطعه در این شــرکت 
بومی سازی شده اســت. تاکنون 
شــرکت فوالد مبارکــه تجربه ۳ 
بار تحریم شــدن را از سر گذرانده 
و با حمایت الهــی و تکیه بر توان 
و دانــش داخلی توانســت از این 

بحران ها رهایی یابد. 
توسعه محصوالت جدید و 

دستیابی به ۵۳۰ نوع ورق در 
شرکت فوالد مبارکه

وی با اشاره به محصوالت جدید 
شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: در 
حال حاضر تمرکز این شــرکت بر 
تولید محصوالتی است که به نیاز 
صنایع داخلی کشــور پاسخ دهد. 
ابتدای راه اندازی تعداد گریدهایی 
که فوالد مبارکه در زمینه تختال 
تولید می کرد نزدیک به ۱۳۰ گرید 
بوده که این تعــداد در حال حاضر 
به بیــش از ۳۵۰ گریــد مختلف 
رسیده است. همچنین در زمینه 
ورق های ســرد و گرم نورد شده 
از ۱۳۰ گرید مختلــف در ابتدا به 
بیش از ۵۳۰ گرید در حال حاضر 
رسیده که نشــان دهنده توسعه 
محصوالت جدید در شرکت فوالد 

مبارکه است.
 تولید ۸ محصول جدید 

در سال ۱۴۰۰
اکبری در زمینــه برنامه ریزی 
برای ادامه تولید محصوالت جدید 
گفت: ما بــرای تولید محصوالت 
جدید برنامه ســاالنه داریم و در 
سال جاری تولید ۸ محصول جدید 
در دستور کار شرکت فوالد مبارکه 
قرار دارد که یکی از آن ها در حال 
حاضر برای مشــتری ارسال شده 
و نتایج مثبتی داشته است. سایر 
محصوالت هــم در جریان تولید 

قرار دارند. 
تمرکز فوالد مبارکه تامین 
محصوالت مورد نیاز صنایع 

داخلی 
معــاون بهره برداری شــرکت 

فوالد مبارکه در ادامه افزود: عمده 
تمرکز ما بــرای تولید محصوالت 
جدید بــر محصوالتی اســت که 
نیاز بیشتری برای آن ها در صنایع 
پایین دستی وجود دارد و در حال 
حاضر تامین آن ها از طریق واردات 
صورت می گیــرد. تمرکز ما روی 
صنایع نفت و گاز، پتروشــیمی و 
صنایع خودروسازی داخلی است 
چرا که این صنایع ورق های مورد 
نیاز خود را از طریق واردات تامین 
می کننــد و قابلیــت تولید آن در 
داخل کشــور فراهم نیست. سعی 
کردیم آن بخشــی از نیاز صنایع 
را که به واردات وابســته است، در 
داخل کشــور تولید کنیم تا هم از 
خروج ارز جلوگیری شود و هم مواد 
اولیه این صنایع با سهولت بیشتر و 
ضریب امنیت و پایداری باالتری 

فراهم گردد.
وی بــا تاکیــد بــر فراینــد 
بومی ســازی در شــرکت فوالد 
مبارکه تصریح کرد: شرکت فوالد 
مبارکــه رویکرد بومی ســازی را 
در راســتای تامین نیازهای این 
شــرکت در پیش گرفته اســت؛ 
چراکه با توسعه بومی سازی عالوه 
بر توانمندی شرکت های داخلی 
در زمینه ســاخت قطعات مورد 
نیاز صنایــع فــوالدی، درصدد 
هستیم از قطعات ســاخته شده 
برای نیاز شــرکت فوالد مبارکه 
هــم بهره بــرداری کنیــم. این 
توانمندســازی در خدمت تمام 
صنایع فوالدی کشور قرار می گیرد 
تا با یک تعامل دوسویه )برد-برد( از 
شرکت های داخلی حمایت کرده 
و انگیزه شــرکت هایی که توانایی 
فعالیت در زمینه بومی ســازی را 

دارند، تقویت شود.
بومی سازی ۱۴۴ هزار قطعه 

در شرکت فوالد مبارکه
معــاون بهره برداری شــرکت 
فوالد مبارکه با اشــاره بــه اینکه 
نواقــص و مشــکالت احتمالــی 
شــرکت های فعــال در زمینــه 
بومی ســازی در ارتبــاط تعاملی 
اصالح می شــود، گفت: با چنین 
رویکرد حمایتی توانســتیم بالغ 
بر ۱۴۴ هزار قطعه را در شــرکت 
فوالد مبارکه بومی ســازی کنیم 
تا وابستگی به محصوالت وارداتی 

کاهش یابد. 
تامین ۹۰ درصدی نیاز فوالد 
مبارکه از طریق تعامل با ۳ 

هزار شرکت داخلی
وی بــا بیــان اینکــه در حال 
حاضر نزدیــک بــه ۹۰ درصد از 
نیاز شرکت فوالد مبارکه از طریق 
تولیدکننــدگان داخلــی تامین 

می شــود، گفت: بیــش از ۳ هزار 
شــرکت به خصوص شرکت های 
دانش بنیان داخلــی در تعامل با 
شــرکت فوالد مبارکه هستند تا 
فرایند بومی سازی با نظارت دقیق 
توســعه یابد. اهمیت شرکت های 
دانش بنیــان در تامیــن قطعات 
بومی سازی شــده، ویژه است زیرا 
تولید برخی از محصوالت نیازمند 

تکنولوژی پیشرفته است.
تامین بیش از ۷۰ درصد ارز 

کشور توسط صنایع معدنی و 
فوالدی در شرایط تحریم

اکبــری محمدی با اشــاره به 
اینکه تحریم های ظالمانه به مثابه 
قرار گرفتن در جنگــی تمام عیار 
اســت، اظهار کرد: در این شرایط 
که کشورمان از نظر اقتصادی در 
محاصره دشــمن قرار گرفته و ارز 
مورد نیاز کشور به سختی تامین 
می شود، صنایع معدنی و فوالدی 
بــرای ارزآوری اقدامــات مهمی 
انجام دادند. این درحالی است که 
در گذشــته ارز مورد نیاز کشور از 
طریق صنایع نفتی تامین می شد.

وی اضافه کرد: صنایع معدنی 
و فوالدی کشور ســهم عمده ای 
از ارز مــورد نیاز کشــور را تامین 
می کنند. در حال حاضر برآوردها 
حاکی از آن اســت که بیش از ۷۰ 
درصد ارز مورد نیاز کشور توسط 
همین بخش تامین شده است. در 
این میان شرکت فوالد مبارکه در 
سال گذشته با صادراتی که انجام 
داد کمک شایانی به ارزآوری کرد.
ارزآوری ۵۶۰ میلیون دالری 
فوالد مبارکه در جهت تامین 

کاالهای اساسی کشور
معــاون بهره برداری شــرکت 
فوالد مبارکه خاطر نشــان کرد: 
صادرات محصوالت شرکت فوالد 
مبارکه به کشــورهایی که خود از 
تولیدکنندگان محصوالت فوالدی 
هســتند از دیگر افتخــارات این 
شرکت محسوب می شود؛ چراکه 
محصوالت شرکت فوالد مبارکه 
از نظر کیفی به نیاز این کشــورها 
پاسخ می دهد. سال گذشته بیش 
از ۵۶۰ میلیون دالر ارزآوری توسط 
شرکت فوالد مبارکه باعث شد تا 
تامین کاالهای اساسی کشور دچار 
مشکل و محدودیت نشود و بخشی 
از این ارزها هــم دراختیار تامین 
مایحتاج شرکت که در حال حاضر 
بایســتی از طریق واردات تامین 

شود، قرار بگیرد.
تامین ۵ درصد تولید ناخالص 
ملی از بخش صنعت توسط 

گروه فوالد مبارکه 
معــاون بهره برداری شــرکت 

فوالد مبارکه با اعالم اینکه حدود ۵ 
درصد از تولید ناخالص ملی کشور 
در بخش صنعت توســط شرکت 
فوالد مبارکه تامین می شود، گفت: 
ســهم صنایع معدنــی و فوالدی 
نزدیک بــه ۴۵ درصــد از تولید 
ناخالص ملی است که ۵ درصد از 
این سهم توسط گروه فوالد مبارکه 

تولید می شود.
افزایش تولید در فوالد 

مبارکه نهادینه شده است 
وی هدف گــذاری تولیــد در 
راستای تحقق شعار سال را اقدامی 
نهادینه شــده در شــرکت فوالد 
مبارکه برشــمرد و افزود: در سال 
۱۳۹۸، بالغ بــر ۶ میلیون و ۳۵۰ 
هزار تن فوالد در این شرکت تولید 
شد؛ این درحالی است که در سال 
جهش تولید، این رقم به بیش از ۷ 
میلیون تن افزایش یافت و امسال 
هم در ادامه همین مسیر و اطاعت 
از منویــات رهبر معظــم انقالب 
امیدواریم به جهش قابل توجهی 

در تولید دست یابیم.  
ورق سرد با گرید 

C۵۹۰-DC۰۴؛ آخرین 
محصول تولیدی فوالد مبارکه

اکبــری محمدی با اشــاره به 
تولیــدات کمی و کیفــی و توجه 
به تنــوع در محصوالت شــرکت 
فوالد مبارکه توضیح داد: آخرین 
محصولــی که در شــرکت فوالد 
مبارکه تولید شــده، ورق ســرد 
با گریدC۵۹۰-DC۰۴ اســت 
که ورقی نیم ســخت با کاربرد در 
صنایــع خودرویــی و تجهیزات 

الکتریکی است. 
قطع وابستگی خارجی با 

تولید ورق جدید در صنعت 
خودرو و صنعت الکتریکی

وی توضیح داد: ورق ســرد با 

گرید C۵۹۰-DC۰۴ ویژگی های 
خاص خود را دارد و ضریب سختی 
باالی این ورق در ساخت قطعات 
کوچک به کار برده می شــود. این 
ورق قابلیــت پانچ پذیــری فوق 
العاده ای هــم دارد و به طور عمده 
برای ســاخت قطعــات پیچیده 
مورد اســتفاده قرار می گیرد. این 
ویژگی در اغلب صنایع در شرایط 
مختلف مورد بهره بــرداری قرار 
می گیرد؛ چراکه پلیســه و پارگی 
ایجاد نمی کند. نکته مهم آنجاست 
که این ورق از خارج تامین می شد و 
با خودکفایی در تولید این محصول 
در شــرکت فوالد مبارکه، عالوه 
بر تامین نیــاز صنایع خودرویی و 
الکتریکی، از واردات این محصول 

بی نیاز شدیم.
ورق رنگی با کیفیت فوالد 
مبارکه هزینه تولید لوازم 
خانگی را کاهش می دهد

معــاون بهره برداری شــرکت 
فوالد مبارکه با اشــاره بــه اینکه 
تمرکز مــا بر تولیــد محصوالت 
جدیدی در صنایــع خودرویی و 
لوازم خانگی اســت، اظهار کرد: با 
توجه به تحریم ها، تامین نیازهای 
صنایع فراگیر نظیر لوازم خانگی و 
خودرویی در دســتور کار شرکت 
فوالد مبارکه قرار گرفته اســت تا 
هموطنان بتوانند از این محصوالت 
بهره مند شوند و با تامین نیازهای 
این صنایــع، قیمت تمام شــده 
کاهــش یابــد و مردم بــا هزینه 
کمتری صاحب ایــن محصوالت 

شوند.
پشتیبانی از صنایع 

خودرویی و لوازم خانگی
وی توضیح داد: اخیرا در شرکت 
فــوالد مبارکــه موفق بــه تولید 
محصول جدیدی بــا ظرفیت کم 
شــدیم که در صنایــع خودرویی 
کاربرد دارد و بــا اصالحات انجام 
شده این تولید را افزایش خواهیم 
داد. در بخش خانگی هم محصول 
ورق رنگی با کاربــرد در یخچال و 
سایر وســایل خانگی در شرکت 
فوالد مبارکه تولید شــد تا عالوه 
بر ارتقا کیفی محصول، از ظاهری 

شکیل هم برخوردار شوند.
اکبــری محمدی با اشــاره به 
اینکه مواد اولیــه، قطعات یدکی 
و مواد خام شــرکت فوالد مبارکه 
از طریــق ۳ هزار شــرکت تامین 
می شود، تصریح کرد: شرکت فوالد 
مبارکه تامین مواد اولیه و محصول 
اولیه بیش از هزار شــرکت اعم از 
ایران خودرو، ســایپا، لوله سازی، 
پروفیل سازی و لوازم خانگی را بر 
عهــده دارد و در زنجیــره فوالد و 
زنجیره پایین دستی برای بالغ بر 
۳۵۰ هزار نفر اشتغال ایجاد شده 
است. مهم این اســت که بیش از 
۳۰ درصد اشتغال کشور به بخش 
صنعت اختصاص دارد که ســهم 

عمده این اشتغال مربوط به صنایع 
فوالدی و معدنی است.

تولید ۶۰۰ هزار تن محصوالت 
ویژه برای صنایع استراتژیک

وی با تاکید بر اینکه شــرکت 
فوالد مبارکه از صنایع پایین دستی 
حمایت می کند، گفت: با شناسایی 
محصوالت مورد نیاز صنایع پایین 
دستی درصدد هستیم تا به تولید 
محصوالت کمــی و کیفی که در 
بعضی از موارد به کشور هم واردات 
می شود، دســت یابیم و با فراهم 
کردن شرایط پرداخت، بخشی از 
نقدینگی مورد نیــاز این صنایع را 

هنگام جذب فراهم کنیم.
معــاون بهره برداری شــرکت 
فوالد مبارکه گفت: عمده تولیدات 
شرکت فوالد مبارکه محصوالت 
ویژه با کیفیت خاص و کاربردهای 
ویژه است. سال گذشــته بالغ بر 
۶۰۰ هزار تن محصول ویژه تولید 
کردیم که این محصوالت ویژه از 
نظر ارزش وارداتی، می تواند به نیاز 

تولیدی صنایع پاسخ دهد.
وی بــر ابرپروژه انتقــال نفت 
خام از گــوره به جاســک تاکید 
ویژه ای کرد و گفت: این ابرپروژه 
که درآینده بســیار نزدیک مورد 
بهره برداری قــرار می گیرد، یکی 
از افتخارات شرکت فوالد مبارکه 
اســت زیرا این شــرکت با تولید 
اسلب API که در برابر خورندگی 
فلز گوگرد )موسوم به محیط گاز 
ترش( مقاوم هســتند، توانســت 
نیاز صنعت نفت برای لوله گذاری 
هــزار کیلومتر از مســیر گوره در 
استان بوشهر به جاسک در استان 
هرمزگان را رفع کنــد که یکی از 
شاهکارهای محصوالت تولیدی 
شــرکت فوالد مبارکه در ســال 
جهش تولید بــود که در حجم باال 
تولید شد و تحقق این دستاورد با 
بهره گیــری از دانش متخصصان 

داخلی این شرکت ایجاد شد.
تولید پیچیده ترین فوالد 

کشور در فوالد مبارکه برای 
بزرگترین پروژه صنعت نفت

اکبری محمدی گفت: در ابتدا 
وزارت نفــت برای تامین اســلب 
های API از طریق واردات اقدام 
کرده بــود که به دلیــل تحریم ها 
موفق به واردات این ورق نشــده 
بود. لذا شــرکت فوالد مبارکه با 
شــگرد تبدیل تحریم از تهدید به 
فرصت، به یاری وزارت نفت برآمد 
و این پروژه مسکوت شده با تبدیل 
اسلب API به ورق و سپس لوله، 
به تحرک درآمد تا این ابرپروژه در 
آینده نزدیک به بهره برداری برسد 
و توان تولید اسلب های API در 
ابرپروژه گوره به جاسک که یکی 
از پیچیده ترین تولیدات فوالدی 
در کشــور بود با افتخــار آفرینی 
سربازان صنعت کشور در شرکت 

فوالد مبارکه رقم خورد.

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:

پشتیبانی فوالد مبارکه از صنایع استراتژیک کشور برای قطع وابستگی خارجی


