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 پیام تبریک مدیرعامل 
 فوالد هرمزگان به مناسبت 

کسب رکورد جدید

در پی کسب چهارمین رکورد تولید ماهیانه 
تختال فوالد هرمزگان در ســال جهش تولید 
فرزاد ارزانی مدیرعامل فوالد هرمزگان در پیام 
تبریکی به همکاران و ذینفعان این شــرکت، 
ایــن اتفاق مهم را ســبب غرور و ســربلندی 
دانســت و اظهار کرد: تحقق این امر نشــان 
 از شایســتگی و کار گروهــی و صــرف فعل 

خواستن است.
پیام مدیرعامــل فوالد هرمــزگان به این 

شرح است:
با سالم به همکاران گرامی

کســب چهارمین رکورد ماهیانــه تولید 
تختال که در دی ماه ســال جــاری و بصورت 
پیوســته در پنج ماه اخیر رقم خورده اســت 
سبب غرور و ســربلندی برای کلیه همکاران 
میباشــد تحقق این امر نشــان از شایستگی 
و کار گروهــی و صــرف فعل خواســتن می 
باشد که در انســجام و مســئولیت پذیری و 
اعتقاد به بهبود مستمر شــما همکاران عزیز 
تجلی یافته اســت که همانا رمــز موفقیت و 
مانــدگاری عالوه بر تالش و کوشــش، درک 
 متقابل از یکدیگر و استفاده موثر و حداکثری 

از امکانات و ....می باشد.
افتخار حاصل شــده را به کلیه همکاران  و 
پیمانکاران و ســایر ذینفعان شرکت تبریک 
عرض نموده و با همت و تالش هر چه بیشــتر 
همچنان در مســیر تعالی و بهبود مستمر گام 

برداریم.
    

 تأکید شهردار و اعضای شورای 
 شهر سفیددشت بر تعامل بیشتر 

با شرکت ورق خودرو

شــهردار و اعضــای شــورای شــهر 
سفیددشــت روز سه شــنبه ســی ام دی ماه 
ضمن بازدیــد از خطوط تولید شــرکت ورق 
خودرو چهارمحــال و بختیــاری در دیدار با 
میرزایــی، مدیرعامل شــرکت ورق خودرو، 
بــر لــزوم و اهمیــت همگرایــی و تعامــل 
 بیشــتر بین شــرکت ورق خــودرو و منطقه 

تأکید کردند.
در ایــن دیــدار، رئیس شــورای شــهر 
سفیددشت انتصاب وحید  میرزایی مدیرعامل 
شــرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری 
را تبریک گفت و اظهار داشــت: رشد و توسعۀ 
بخش صنعت و هم جواری با شهر سفیددشت، 
بلوغ، توسعه و اشتغال این شهر را در منطقه به 

دنبال دارد.
وی نگرش توســعه گرایانۀ این شــرکت 
را گامــی مؤثــر در تحقــق اهــداف کالن 
منطقــه توصیــف کــرد و افــزود: وجــود 
این دیــدگاه موردپســند در جامعه، نشــانۀ 
 حرکتــی مغتنــم و تعامل فزاینــدۀ صنعت 

و جامعه است.
در این بازدید، وحید میرزایی، مدیرعامل 
شــرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری 
نیز ضمن اشــاره بر نقش برجستۀ شوراهای 
اسالمی شهر به عنوان نمایندگان مردم افزود: 
امیدواریم با توسعۀ همکاری ها و تعامل مثبت 
و سازنده و در تعهد به مسئولیت های اجتماعی 
شرکت، همچنان در خدمت جامعه باشیم و در 

این مسیر گام های مثبتی برداریم.
وی خاطرنشــان کرد: توجــه و ارج نهادن 
به دغدغه های محیط پیرامــون یکی از رموز 
رشــد و شــکوفایی هر واحد صنعتی است و 
شــرکت ورق خودرو خود را ملزم و متعهد به 
 رشــد همه جانبه به خصوص اشــتغال زایی 

در این منطقه می داند.

اخبار فوالد

معاون امور معادن شرکت فوالد مبارکه با حضور در 
کنفرانس آنالین معدن 24 گفت: ایران یک کشور معدنی 
اســت و بیش از پیش باید برای مباحث اکتشاف وقت 

صرف شود و در این زمینه تبادل نظر انجام گیرد.
محمد یاسر طیب نیا در ادامه با اشاره به جدی بودن 
بحران تأمین مواد اولیه خاطرنشان کرد: بخش خصوصی 
توان انجام اکتشاف را دارد، اما باید انگیزه برای آن  ایجاد 
شود. همچنین مســاوات در ارائۀ فرصت های معدنی با 

عدالت در این زمینه جایگزین نشود.
به گفتۀ وی، شــرکت های معدنی بــزرگ باید برای 

سرمایه گذاری در اکتشاف معادن ترغیب و حتی مکلف 
شوند.

معاون امور معادن شرکت فوالد مبارکه عمدۀ ذخایر 
معدنی را در محدودۀ عمق 500 تا 1000 متری ارزیابی 
کرد و این موضوع را نشــان از اهمیت اکتشافات عمقی 

دانست.
طیب نیا با اشاره به سرمایه گذاری ۷ میلیارد دالری 
کشور استرالیا در سال 2012 برای بیش از 10 میلیون 
متر حفاری گفت: در ســال 201۶ نیز در این کشــور 8 
میلیون متر حفاری باکیفیت انجام شده است. در سال 
201۷ در کشــور چین نیز 5 میلیون متر حفاری انجام 
شده، اما متأسفانه اعداد مربوط به حفاری در ایران با این 
اعداد قابل مقایسه نیست. برای مثال در سال ۹۶ حدود 
1۶2 هزار متر حفاری انجام شــده کــه فاصلۀ زیادی با 

میزان حفاری در کشورهای پیشرو دارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر در حوزۀ سنگ آهن افق 

چشم انداز برنامۀ 55 میلیون تن است، هرچند پروانه های 
صادرشده و پروژه های کلنگ زده شده بیشتر است. برای 
این 55 میلیون تن به 1۶2 میلیون تن و در صورت افت 
عیار، به 180 میلیون تن سنگ آهن نیاز است؛ بنابراین 
با کســری نزدیک به ۳0 میلیون تن سنگ آهن مواجه 

خواهیم بود.
معاون امور معادن شــرکت فوالد مبارکه همچنین 
خاطرنشان کرد: برای توســعۀ پایدار باید 180 میلیون 
تن ذخیره قطعی در کشــور شناسایی شود. وی با اشاره 
به وجود برخی فرضیه های اشــتباه در زمینۀ اکتشاف 
گفت: منابع مالی و توان سرمایه گذاری جهت اکتشاف 
در بخش خصوصی وجود ندارد یا دارای توجیه اقتصادی 
نیســت، اما بر اساس آمار ســازمان زمین شناسی، کل 
بودجۀ تخصیص یافته به این ســازمان 28 میلیون دالر 
بــوده، درحالی که ارزش گواهی کشــف ذخایر معدنی 

کشف شده توسط این سازمان 10۳ میلیارد دالر است.

طیب نیا افزود: یکــی دیگر از معایب این اســت که 
تکنولوژی و دانش اکتشــاف در کشور وجود ندارد یا در 
دسترس نیست و فقط شــرکت های وابسته به دولت و 

شرکت های معدنی بزرگ در اکتشاف موفق بوده اند.
وی گفت: اگر شرکت های معدنی در حوزۀ اکتشاف 
ســرمایه گذاری می کردند، شــرایط بهتری نسبت به 
وضعیت موجود حاکم بود. کمبود مواد معدنی نشــان 
از اشــتباه بودن سیاست های شــرکت های معدنی در 

گذشته دارد.
معاون امــور معادن شــرکت فــوالد مبارکه گفت: 
ســرمایه گذاری در ســنگ آهن بیــش از 100 درصد 
سودآور اســت و بهتر و به صرفه تر اســت که معدنی ها 
به جای هزینه کردن در حوزۀ فوالد به توسعۀ اکتشافات 
روی آورند؛ چراکــه تنها با 10 درصد ســرمایه گذاری 
 در بخــش اکتشــافات از 1000 درصــد ســودآوری

 برخوردار می شوند.

معاون امور معادن شرکت فوالد مبارکه اصفهان:

شرکت های معدنی بزرگ به سرمایه گذاری در توسعه اکتشافات مكلف شوند

مدیرکل دفتر برنامه ریزی، فناوری اطالعات 
و بودجۀ ســازمان زمین شناسی و اکتشافات 
معدنی کشور در گفت وگو با خبرنگار ایراسین 
گفت: مرکز ایــران ازلحاظ زمین شناســی، 
خاستگاه بســیاری از انواع مواد معدنی و برای 
اکتشاف بسیار مناسب اســت و رویکرد ما در 
همکاری با واحدهای فــوالدی، به ویژه فوالد 
مبارکه، در کنار اکتشــافات ســطحی، توجه 
جدی به اکتشافات عمقی در این منطقه است.

رضا جدیدی افزود: اکتشــاف سنگ آهن 
توسط سازمان زمین شناســی برای رفع نیاز 
و تأمین مواد اولیۀ فــوالد مبارکه در قالب یک 
طرح و قرارداد مشارکتی با این شرکت در حال 
اجراست. از گسترۀ معدنی به وسعت 150 هزار 
کیلومترمربع در ایران مرکزی، حدود 110 هزار 
کیلومترمربع آن متعلق به فوالد مبارکه جهت 

تأمین سنگ آهن این کارخانه است.
وی ادامــه داد: در ابتــدای ســال جاری 
تفاهم نامه ای بین ســازمان زمین شناســی  و 

اکتشافات معدنی کشور و فوالد مبارکه در زمینۀ 
اکتشاف، مشارکت در ژئوفیزیک هوایی و پایگاه 
داده های علوم زمین به سفارش این شرکت و 
طبق داده های آن منعقد شد که خوشبختانه 
در مطالعات اولیه دربارۀ این گستره ها به نتایج 
خوبی رسیده ایم و امید است دستاوردهای آن 

تا پایان سال ارائه شود.
جدیــدی ضمــن اشــاره به پتانســیل 
زمین شناسی منطقۀ ایران مرکزی افزود: مرکز 
ایران ازلحاظ زمین شناسی، خاستگاه بسیاری از 
انواع مواد معدنی و برای اکتشاف بسیار مناسب 
است. مطلب مهم این است که عمق اکتشافات 
در کشــور ما کمتر از 2 متر است. درحالی که 
میانگین جهانی عمق اکتشافات نزدیک به ۷ 
متر است. این امر نشان می دهد ما برای کشف 
ذخایر بــزرگ و به صرفه تر اقتصــادی باید به 

اکتشافات عمقی بپردازیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: منطقۀ ایران 
مرکزی هم جزو مناطق برخوردار در این زمینه 

است و رویکرد ما نیز در همکاری با واحدهای 
فوالدی به ویژه فوالد مبارکه در کنار اکتشافات 
ســطحی، توجه جدی به اکتشــافات عمقی 

بوده است.
مدیــرکل دفتــر برنامه ریــزی، فناوری 
اطالعات و بودجۀ ســازمان زمین شناسی با 
اشاره به نقشــه های زمین شناسی نسل دوم 
افزود: تهیۀ نقشه های زمین شناسی نسل دوم 
برای اولین بار به صورت آزمایشــی در کویر 
لوت انجام شد. در آنجا برای مساحتی حدود 
۳0 هزار کیلومترمربع این نقشه ها تهیه شد 
که چه در حوزۀ زمین شناسی و چه در حوزۀ 
داده های زیرساختی علوم زمین و اکتشاف، 

جواب های خوبی به دست آوردیم.
وی در ادامه گفت: بعــد از این آزمایش و 
برطرف شدن خطاهای آن، پیشنهاد دادیم که 
تهیۀ این نقشه ها به صورت پایلوت برای اولین 

بار در کشور در استان اصفهان انجام بگیرد.
جدیدی خاطرنشــان کرد: نقشــه های 

زمین شناســی نســل دوم ازلحــاظ روش 
برداشت، روش آنالیز نمونه های زمین شناسی 
و اکتشافی و روش پردازش و تفسیر و تحلیل 
داده ها تقریبا شــباهتی به نقشــه های نسل 
اول نــدارد و ایــن روش نوینی اســت که در 
کشورهای پیشــرفتۀ اروپایی از آن استفاده 
می شــود. همچنیــن این نقشــه ها ازلحاظ 
دقت و بازدهی بســیار از نقشه های نسل اول 
بهترند و هزینۀ کمتری هم نســبت به تهیۀ 
نقشــه های کالســیک دارند. ضمــن اینکه 
مبتنی بر داده هــای دیجیتــال و داده های 

 اطالعاتی هستند، یعنی نقشه ها همواره به روز 
خواهند بود.

وی گفت: اگر فــوالد مبارکــه در بخش 
هزینه ها مشارکت کند، ما می توانیم بخشی از 
آن 110 هزار کیلومترمربع را مورد پایش قرار 
دهیم و نقشه های نســل دوم را برای آن تهیه 
کنیم. داده های اکتشافی حاصل از نقشه های 
نســل دوم و سیســتماتیک فقــط در حوزه 
سنگ آهن نیســت و تمام اکتشافات فلزی، 
غیرفلزی، کانی های قیمتی و نیمه قیمتی و 

عناصر استراتژیک را در برمی گیرد.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی خبر داد:

اکتشافات عمقی در ایران مرکزی با همكاری فوالد مبارکه

خبر
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در شــرایط کنونی فوالد مبارکه 
20 درصد از ســهم بازار ورق های 
فــوالدی تخــت در منطقــه را در 
اختیار دارد و با ظرفیت تولید حدود 
11/4میلیون تن آهن اسفنجی در 
صدر بزرگتریــن تولیدکننده های 

آهن اسفنجی در جهان قرار دارد.
به گــزارش خبرگــزاری موج، 
فوالد مبارکه به عنــوان بزرگترین 
تولیدکننده فوالد در ایران در سال 
های اخیــر دســتاوردهای زیادی 
داشــته، به طوری که در شــرایط 
کنونی فوالد مبارکــه 20 درصد از 
ســهم بازار ورق های فوالدی تخت 

در منطقــه را در اختیــار دارد و با 
ظرفیت تولید حدود 11/4 میلیون 
تن آهن اســفنجی صدر بزرگترین 
تولیدکننده های  آهن اســفنجی 
در جهان قــرار دارد که بــا در نظر 
گرفتن بازار تمــام محصوالت این 
شــرکت ارزش بازار آن بــه بیش از 

250000میلیارد تومان می رسد.
در واقع شرکت فوالد مبارکه نه 
تنها در صنعت فوالد بلکه در اقتصاد 
هم نقش موثــری دارد، به گونه ای 
که هم اکنون سهم یک درصدی در 
تولید ناخالص داخلی کشور و سهم 
5 درصدی در تولید ناخالص داخلی 

بخش صنعــت دارد.همچنین این 
شرکت عالوه بر اینکه برای ۳50هزار 
نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم 
اشــتغال ایجاد کرده است با تامین 
مواد اولیه بیــش از 1000 کارگاه 
به صورت مستقیم و ۳000 کارگاه 
به صورت غیر مســتقیم توانســته 
 در تولید کشــور هم نقــش فعالی 

داشته باشد.
شرکت های گروه فوالد مبارکه 
شامل چندین شــرکت فوالدی و 
هلدینگ ســرمایه گذاری و معدنی 
هســتند که میزان سهام ها بین ۳۶ 
تا 100 درصد آنهــا در اختیار فوالد 

مبارکه اســت. در واقــع ۹۶درصد 
سهم شرکت فوالد هرمزگان، 100 
درصــد صنایــع معدنــی فوالدی 
سنگان، 100درصد شرکت صنعت 
و معدنــی فــوالد ســنگ مبارکه، 
۶5درصد فوالد ســپید دشت، ۹۳ 
درصد فوالد چهارمحال بختیاری، 
5۳درصد فوالد امیرکبیر، 5۳درصد 
فوالد متیــل، ۹۹ درصد شــرکت 
فنی و مهندســی فــوالد مبارکه، 
۷5 درصــد شــرکت بیــن المللی 
ایریســا، 100درصد شــرکت فلز 
تــدارک، 100درصد شــرکت تارا 
استیل، ۳8 درصد شــرکت تامکو، 

۹5 درصد باشگاه فرهنگی ورزشی 
فوالد مبارکه ســپاهان، ۳۶ درصد 
هلدینگ سرمایه گذاری توکا فوالد 
و 42 درصد هلدینگ سرمایه گذاری 
توســعه معادن و فلزات در اختیار 

مجتمع مبارکه است.
همچنین وضعیــت تولید فوالد 
خام در گروه مبارکه از سال 1۳۹0 
سیر صعودی داشــته به طوری که 
از 58۳۶ هزار تن به ۹450 هزار تن 
در سال ۹۹ رسیده است و امسال هم 
در بخش تولید گندله نسبت به سال 
گذشــته رشــدی 10 درصدی، در 
بخش آهن اســفنجی و تختال این 
مجموعه رشدی 8 درصدی داشته 
و تنها کمتر از 2 درصد در تولید نورد 

گرم و سرد افت داشته است.
 نقشه راه فوالد مبارکه

در حال حاضر هم شرکت فوالد 
مبارکه نقشــه راهی را ترسیم کرده 
که بر مبنای آن در سال 1401 این 
شــرکت در احداث 18 واحد فوالد 
سازی و در سال 1404 در احداث 25 
واحد فوالدسازی مشارکت می کند.

همچنیــن امســال برنامه این 
شرکت روی افزایش ظرفیت تولید 
فوالد سپیددشــت متمرکز بوده تا 
رکود تولید فوالد مبارکه در ســال 
های گذشته شکسته شود. پیش از 
این شرکت فوالد مبارکه توانسته با 
الحاق فوالد هرمزگان و فوالد صبا به 
مجموعه مبارکه ظرفیت تولید خود 

را باال ببرد.
در حــال حاضر فــوالد مبارکه 
چندین پروژه در دســت اجرا دارد 

که نورد گرم 2 با ســرمایه ای 255 
میلیون یورویــی و 8۷۶5 میلیارد 
ریالی تا سال 1402 به بهره برداری 
می رســد و پروژه ای فوالدسازی و 
ریخته گری چهارمحال بختیاری با  
سرمایه ۹5 میلیون یورویی و 1500 
میلیارد تومانی  ســال 1400 به بهر 

برداری می رسد.
همچنیــن احــداث واحــد 
فوالدسازی و ریخته گری مجتمع 
فوالد زاگرس اندیمشک با سرمایه 
ای 5/۳۶ میلیــون یــورو و ۳84 
میلیارد تومانی در ســال 1401 راه 
اندازی می شــود. پــروژه احداث 
کارخانه تولید ورق عریض شرکت 
فوالد هرمــزگان با ســرمایه 150 
میلیون یورویــی و 2100 میلیارد 
تومانی در سال 140۳ به بهر برداری 
می رســد. همچنین طرح توسعه 
فوالد امیرکبیر کاشان با سرمایه ای 
12 میلیون یورویی و ۳۷00 میلیارد 
تومانی از دیگر طرح های در دست 

اجرا است.
هدف مجتمع فوالد از ســرمایه 
گذاری یک میلیــارد یورویی و 1۹ 
هزار میلیــارد تومانی در اجرای این 
پروژه ها افزایش رونــق اقتصادی 
در بخش صنعت است. این شرکت 
با عدم وابســتگی بــه منابع دولتی 
و صندوق توســعه ملی و اســتفاده 
از تــوان فنی و پیمانــکاری داخلی 
عمال توان داخلــی اش را به نمایش 
گذاشته و دور نمای توسعه صادرات 
 کشــور پس از اجرای این پروژه ها 

تقویت می شود.

تاثیر فوالد مبارکه بر اقتصاد؛

فوالد مبارکه بزرگترین تولید کننده آهن اسفنجی در جهان است


