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ــازه تريــن آمــار منتشــر شــد: ايــران رتبــه دوم جهانــي در توليــد  ــر اســاس ت ب

آهــن اســفنجي

فوالدســازان  اقدامــات  اجتماعــي؛  مســئوليت  نقــش  ايفــاي  راســتاي  در 
ــاز مراکــز درمانــي  زيرمجموعــه و تابعــه ايميــدرو در تاميــن اکســيژن مــورد ني

در ســامانه جلســات مجــازي انجمــن فــوالد برگــزار شــد: نشســت مديــران روابــط 
عمومــي بــا محوريــت ســومين جشــنواره ملــي فــوالد

پيام تبريک مديرعامل فوالد هرمزگان به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومي 

ــاي  ــترايجاد طرحه ــزگان؛ بس ــوالد هرم ــل ف ــر عام ــي مدي ــدس معروفخان مهن
ــم اســت ــزگان فراه ــوالد هرم توســعه درف

ــط  ــط عمومــي:  رواب ــان رواب ــا کارکن ــدار ب ــزگان در دي ــوالد هرم مديرعامــل ف
ــه همــراه دارد  ــت ســازمان را ب ــوي ، موفقي عمومــي ق

رشــد 105درصــدي فــروش شــرکت هــاي معــدن و صنايــع معدنــي بــورس در 
ســال گذشــته؛  ارزش فــروش از 322هــزار ميليــارد تومــان عبــور کــرد

مديرعامــل فــوالد هرمــزگان ؛ ســال 99 ســال شکســتن رکوردهــا بــود/ عبــور از مــرز 
يــک ميليــون و 520 هــزار تــن تختــال در فــوالد هرمــزگان

ــون دالري در  ــازي 524 ميلي ــي س ــد؛  بوم ــرآورد ش ــاه 99 ب ــازده م ــي ي ط
ــي  ــع معدن ــدن و صناي ــزرگ مع ــاي ب ــرکت ه ش

در نشســت پويــش ملــي اطــاع رســاني مقابلــه بــا کرونــا :  از نقــش فــوالد هرمــزگان در 
اطــاع رســاني مفاهيــم پيشــگيري از کرونــا تجليل شــد

ــزرگ  کارنامــه صــادرات فــوالد در ســال 99 ؛ بررســي آمــار عملکــرد واحدهــاي ب
فــوالدي کشــور در ســالي کــه گذشــت نشــان دهنــده افــت 7 درصــدي صــادرات 

فــوالد در مقايســه بــا ســال 98 اســت

مديرعامل فوالد هرمزگان عنوان کرد؛  استان 
هرمزگان بزرگترين توليدکننده فوالد

 در کشور مي شود

رشد عالي سود فوالد هرمزگان در 12 ماهه و 
تحقق سود2104 ريالي 

در پايان فروردين 1400 محقق شد: ثبت 7 
رکورد جديد در فوالد هرمزگان/ تختال
 و آهن اسفنجي در صدر جدول رکوردها

با حضور معاون استاندار هرمزگان برگزار شد: 
تجليل از کارگران، گروه کار و

 واحدهاي نمونه هرمزگان

در این شماره میخوانید:
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مدیرعامل جدید فوالد هرمزگان در جلسه معارفه بر سه اصل تاکید کرد:مدیرعامل جدید فوالد هرمزگان در جلسه معارفه بر سه اصل تاکید کرد:
نیروی انسانی، افزایش ظرفیت تولید و طرح های توسعه اینیروی انسانی، افزایش ظرفیت تولید و طرح های توسعه ای

ارجاع به صفحه 2

افزایش 119 درصدي 
فروش هرمز در سال 1399 

استان  دادگستري  کل  رئیس 
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مدیرعامل جدید فوالد هرمزگان در جلسه معارفه بر سه اصل تاکید کرد:
نیروی انسانی، افزایش ظرفیت تولید و طرح های توسعه ای

شــرکت هــای معــدن و صنایــع معدنــی فعــال 
در بــورس، ســال گذشــته رشــد فــروش 
در  رســاندند.  ثبــت  بــه  را  ۱۰۵درصــدی 
ــته، ارزش  ــرن گذش ــی ق ــال پایان ــاه س ۱۲ م
فــروش ۷۴ شــرکت معــدن و صنایــع معدنــی 
در بــورس از ۳۲۲هــزار میلیــارد تومــان عبــور 
کــرد کــه نســبت بــه عملکــرد ســال پیــش از 

ــراه شــد. ــا رشــد ۱۰۵درصــدی هم آن ب
نیــز  اســفند مــاه ۹۹  فــروش  همچنیــن 
ــه  ــرد و ب ــه ک ــدی را تجرب ــش ۲۰۳درص جه

۴۴.۶هــزار میلیــارد تومــان رســید.
ــروش  ــا ف ــوالد مبارکــه ب در ســال گذشــته ف
ــد  ــت رش ــی و ثب ــارد تومان ــزار میلی ۷۷.۴ ه

۹۸درصــدی، در صــدر فهرســت پرفــروش 
تریــن هــای گــروه معــدن و صنایــع معدنــی 
ــع  ــی صنای ــرکت مل ــس از آن ش ــتاد. پ ایس
مــس )فملــی( بــا فــروش ۴۱.۹ هــزار میلیــارد 
تومانــی رشــد ۸۷درصــدی را ثبــت کــرد و در 
ــت. در  ــرار گرف ــا ق ــروش ه ــگاه دوم پرف جای

جایــگاه ســوم نیــز فــوالد خوزســتان )فخــوز( 
فــروش  تومــان  میلیــارد  هــزار   ۳۰.۶ بــا 
۹۳درصــدی  افزایــش  خــود،  محصــوالت 
ــرکت  ــه ش ــت. در ادام ــر گذاش ــت س را پش
هــای گل گهــر، چادرملــو، ذوب آهــن، فــوالد 
هرمــزگان، فــوالد کاوه جنــوب، فــوالد ســپید 
ــگاه  ــان در جای ــوالد خراس ــر و ف ــراب کوی ف
چهــارم تــا دهــم ارزش فــروش قــرار گرفتنــد.

در حــال حاضــر ســهم فــروش شــرکت هــای 
ــورس از کل  ــی در ب ــع معدن ــدن و صنای مع
فــروش شــرکت هــا در ســال قبــل، ۳۴درصــد 
اســت در حالــی کــه ســهم ارزش بــازار آنهــا از 

کل بــازار ســهام ۲۴درصــد بــوده اســت.

رشد 105درصدی فروش شرکت های معدن و صنایع معدنی بورس در سال گذشته؛ 
ارزش فروش از 3۲۲هزار میلیارد تومان عبور کرد

عطااهلل معروفخانی ضمن تشکر از تالش های صورت گرفته در 
شرکت فوالد هرمزگان و تبریک روز کارگر با تاکید بر نقش 

کارگران در صنعت و تولید گفت : کارگران، شریف ترین و 
زحمتکش ترین طبقه اجتماع هستند و دست و بازوی پر توان 
و تالش گر و همت واالی آنها ،باعث گردش چرخه های صنعت 

و تولید در جامعه می شود .
ــد  ــا ســپاس از خداون ــزگان ب ــوالد هرم ــد شــرکت ف ــل جدی مدیرعام
ــر رزم  ــت دکت ــی وزارت صم ــام عال ــاد مق ــکر از اعتم ــال و تش متع
حســینی و حســن نیــت ســهامداران و اعضــا هئیــت مدیــره ، انتصــاب 
ــزگان را فرصــت و  ــوالد هرم ــل شــرکت ف ــه ســمت مدیرعام خــود ب
توفیــق خدمتگــزاری بــه مردمــان نجیــب و تالشــگر اســتان هرمــزگان 

ــد. و صنعــت فــوالد کشــور خوان
وی فــوالد هرمــزگان را دارای کارامدتریــن و غنــی تریــن منابــع 
انســانی در تمامــی ســطوح تولیــدی بهــره بــرداری و اداری و مدیریتــی 
ــا  ــق ، ب ــرت ح ــات حض ــا عنای ــم ب ــدوارم بتوان ــت: امی ــت و گف دانس
عزمــی جــزم و اراده ای راســخ تــوام بــا اخــالص و همتــی مضاعــف بــه 

تقویــت و تعمیــق اهــداف شــرکت نائــل آیــم.
معروفخانــی رکــود شــکنی هــای فــوالد هرمــزگان را در تولیــد، نتیجــه 
همــت وغیــرت منابــع انســانی متخصــص این شــرکت دانســت و اظهار 
داشــت : قرارگرفتــن اینچنیــن کادر انســانی در کنــار ســایر ظرفیــت 
هــای بســیار منحصــر بــه فــرد ایــن شــرکت منجملــه تکنولــوژی بــه 
ــه آب  ــی ب ــعه و دسترس ــرای توس ــب ب ــای مناس ــاخت ه روز ، زیرس
هــای آزاد، ایــن شــرکت را جــز موفــق تریــن و شــکوفا تریــن شــرکت 

هــای تولیــد فــوالد کشــور قــرار داده اســت.
ایشــان در ادامــه اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــا همدلــی و هــم افزایــی 
ــا  ــد و ب کادر انســانی ارزشــمندی کــه در فــوالد هرمــزگان حضوردارن

ــری و  ــم رهب ــام معظ ــات مق ــات و منوی ــراردادن فرمایش ــرلوحه ق س
ــه  ــاد ب ــالمی و اعتق ــان اس ــه از ایم ــام گرفت ــادی اله ــی جه مدیریت
))اصــل مــا میتوانیــم(( مــا نیــز در فــوالد هرمــزگان بتوانیــم در امــر 
ــش از  ــی بی ــت های ــرکت موفقی ــوالت ش ــادرات محص ــدات و ص تولی
ــش  ــتای افزای ــی در راس ــای بزرگ ــدم ه ــت آورده و ق ــه دس ــش ب پی
ظرفیــت تولیــد و طــرح هــای توســعه ای برداریــم و بتوانیــم در ســالی 
کــه از ســوی مقــام معظــم رهبــری بــه عنــوان ))تولید،پشــتیبانی هــا 
و مانــع زدایــی هــا(( نــام گــذاری شــده اســت بــه ســهم خــود نقــش 

آفرینــی کنیــم.
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مدیرعامل فوالد هرمزگان ؛ 
ــا  ــتن رکورده ــال شکس ــال 99 س س
بــود/ عبــور از مرز یــک میلیــون و 5۲0 
هــزار تــن تختــال در فــوالد هرمــزگان 
مدیرعامــل فــوالد هرمــزگان گفــت: شــرکت فــوالد هرمــزگان تــا پایــان 
ســال ۹۹ در تولیــد تختــال از مــرز ظرفیــت اســمی یــک و نیــم میلیونــی 
خــود عبــور کــرد و بــا تولیــد یــک میلیــون و ۵۲۰ هــزار تــن تختــال بــه 
بیــش از ۴ درصــد افزایــش تولیــد نســبت بــه ســال ۱۳۹۸ دســت یافــت.

ــاد  ــک اعی ــن تبری ــزگان  ضم ــوالد هرم ــل ف ــی مدیرعام ــرزاد ارزان ف
ــم در  ــار داشــت: امیدواری ــوروز اظه ــد ن ــا عی ــارن آن ب ــعبانیه و تق ش
ــه  ــته ب ــال گذش ــای س ــت ه ــرار موفقی ــر تک ــالوه ب ــد ع ــال جدی س

ــم. ــت یابی ــه دس ــوالد مبارک ــروه ف ــدی در گ ــای جدی رکورده
ــا در  ــم و کرون ــکالت تحری ــم مش ــی رغ ــه عل ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــزگان و  ــوالد هرم ــب شــرکت ف ــتاوردهای مهمــی نصی ســال ۹۹ دس
مجموعــه فــوالد مبارکــه شــد گفــت: بــا وجــود همــه مشــکالت ســال 

ــود. ــرای گــروه فــوالد مبارکــه و فــوالد هرمــزگان ب ــی ب خوب
عبور از ظرفیت اسمی سالیانه

وی در خصــوص محصــول اصلــی فــوالد هرمــزگان کــه تختــال مــی 
ــوالد  ــد ف ــت در واح ــزگان توانس ــوالد هرم ــرکت ف ــت: ش ــد گف باش
ســازی از مــرز یــک میلیــون و ۵۲۰ هــزار تــن تختــال عبــور کنــد و 
ظرفیــت اســمی خــود را محقــق و نســبت بــه ســال ۹۸ بــه میــزان ۴ 

درصــد  ارتقــاء ببخشــد.
ــود  ــد کمب ــائلی مانن ــرد مس ــح ک ــزگان تصری ــوالد هرم ــل ف مدیرعام
گاز، بــرق و توقــف اظطــراری کمپرســور واحــد اکســیژن باعــث شــد 
ــائلی  ــر مس ــیم و اگ ــته باش ــد داش ــت تولی ــن اف ــزار ت ــال ۴۷ ه امس
نظیــر کمبــود انــرژی و مشــکالت متعاقــب بــا آن نبــود قطعــا رکــورد 
تولیــد یــک میلیــون و ۵۷۰ هــزار تــن تولیــد فــوالد درایــن شــرکت 
ــده در  ــام ش ــای انج ــزی ه ــه ری ــزود: برنام ــد. وی اف ــی ش ــق م محق
ســال ۱۴۰۰ بــر پیشــرفت و تکمیــل پــروژه هــای آغــاز شــده در ســال 
ــال  ــه س ــا نیم ــا ت ــروژه ه ــن پ ــم ای ــد دارد و  امیدواری ــته تاکی گذش

ــرداری برســد. ــه بهــره ب جــاری ب
تولید یک میلیون و ۶۵۰هزار تن تختال در سال ۱۴۰۰

ــرکت  ــده در ش ــدی ش ــای زمانبن ــزی ه ــه ری ــا برنام ــت: ب ــی گف ارزان
فــوالد هرمــزگان درصــدد هســتیم در ســال ۱۴۰۰ از مــرز تولیــد یــک 
میلیــون و ۶۵۰هــزار تــن فــوالد عبــور کنیــم یعنــی در ســال جدیــد 
افزایــش حــدود ۹ درصــد نســبت بــه ســال ۹۹ را دنبــال خواهیــم کــرد.

۵ رکورد ماهیانه متوالی و  ۳رکورد روزانه در سال ۹۹
وی اضافــه کــرد: در ســال گذشــته ایــن شــرکت بــه دســتاوردهای بــی 
ســابقه و مهمــی دســت یافــت کــه مــی تــوان بــه ۵ رکــورد ماهیانــه 
متوالــی از شــهریور تــا بهمــن مــاه اشــاره کــرد؛ بــه گونــه ای کــه در 
آخریــن رکــورد تولیــد ماهیانــه در بهمــن مــاه بــه تولیــد ۱۴۲ هــزار 
و ۲۷۳ تــن تختــال دســت پیــدا کردیــم. همچنیــن در ۲۹ اســفند مــاه 
ــن  ــزار و ۴۴۱ ت ــش ه ــزان ش ــه می ــال ب ــد تخت ــه تولی ــورد روزان رک
ــن دســتاورد ســومین  ــه ثبــت رســید کــه ای در واحــد فوالدســازی ب

رکــورد روزانــه فوالدســازی در طــول ســال گذشــته بــود.

رشد بیش از ۸ درصدی در واحد احیا مستقیم
ــزگان در بخــش  ــوالد هرم ــه دســتاوردهای شــرکت ف ــه ب وی در ادام
احیــاء مســتقیم هــم پرداخــت و توضیــح داد: ایــن شــرکت در ســال 
۹۸ در بخــش احیــاء مســتقیم بــه رکــورد تولیــد یــک میلیــون و ۵۲۴ 
هــزار تــن تولیــد آهــن اســفنجی دســت یافــت و توانســت در ســال ۹۹ 
علــی رغــم توقــف ســالیانه برنامــه ریــزی شــده تولیــد در واحــد احیــاء 
ــد، از ظرفیــت اســمی خــود  ــه طــول انجامی مســتقیم کــه  ۲۲ روز ب
ــد. ایــن بدیــن  ــود، عبــور نمای ــن ب کــه یــک میلیــون و ۶۵۰ هــزار ت
معناســت کــه در واحــد احیــا مســتقیم نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 

گذشــته بیــش از ۸ درصــد افزایــش تولیــد بدســت آمــده اســت.
رســیدن بــه یــک میلیــون و ۷۲۰ هــزار تــن آهــن اســفنجی 

در ســال ۱۴۰۰
ــن  ــه آه ــد روزان ــورد تولی ــه رک ــه س ــزگان ب ــوالد هرم ــل ف مدیرعام
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــم اش ــتقیم ه ــاء مس ــش احی ــفنجی در بخ اس
آخریــن رکــورد روزانــه در ایــن واحــد صنعتــی متعلــق بــه ۲۴ بهمــن 
ــن آهــن اســفنجی اســت  ــا تولیــد ۵ هــزار و ۸۳۷ ت ــاه ســال ۹۹ ب م
و امیدواریــم در ســال ۱۴۰۰ تولیــد ســالیانه ایــن واحــد بــه بیــش از 

ــن اســفنجی  برســد. ــن آه ــزار ت ــون و ۷۲۰ ه ــک میلی ی
مرغوب ترین تختال های تولیدی کشور

ارزانــی افتخــارات شــرکت فــوالد هرمــزگان در بخــش کیفیــت تختــال 
را هــم برشــمرد و افــزود: تختــال فــوالد هرمــزگان بــا کیفیــت  ۹۸.۷۵ 
درصــد، از مرغــوب تریــن تختــال هــای تولیــدی کشــور محســوب مــی 

شــود کــه قابــل رقابــت بــا برندهــای جهانــی اســت.
رکورد فروش ماهیانه در فوالد هرمزگان

ــوالد  ــروش ف ــه رکوردهــای حاصــل شــده در بخــش ف ــه ب وی در ادام
ــت در  ــرکت توانس ــن ش ــت: ای ــرد و گف ــاره ای ک ــم اش ــزگان ه هرم
اســفندماه ســال گذشــته بــه رکــورد فــروش ماهیانــه بیــش از دو هــزار 
ــن  ــد و بیــش از ۸۵۰ هــزار ت ــدا کن ــان دســت پی ــارد توم و ۵۰۰ میلی
تختــال در بازارهــای داخلــی کــه مــورد تأکیــد فــوالد هرمــزگان اســت 
عرضــه نمایــد کــه ایــن میــزان  بــا رشــد ۱۵ درصــدی عرضــه نســبت به 
ســال گذشــته همــراه بــوده اســت. وی افــزود: شــرکت فــوالد هرمــزگان 
توانســت در ســال گذشــته از نظــر درآمــد در بــازار داخلــی بــه فــروش 
۷ هــزار و ۵۰۰ میلیاردتومانــی دســت یابــد کــه بــا رشــد ۱۵۹ درصــدی 

نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال گذشــته همــراه بــوده اســت.
رشد ۱۱۸ درصدی در مجموع درآمد

مدیرعامــل فــوالد هرمــزگان درآمــد ایــن شــرکت را در بــازار صــادرات 
بابیــش از ۸۱ درصــد رشــد اعــالم کــرد و افــزود: ســال ۹۹ در مجمــوع 
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ــد  ــا رش ــزگان ب ــوالد هرم ــی و صــادرات در ف ــای داخل ــد بازاره درآم
ــه ایــن معنــا کــه در ســال ۹۹  ــوده اســت؛ ب ۱۱۸ درصــدی همــراه ب
ــد  ــن واح ــط ای ــد توس ــان درآم ــزار و ۳۴۰ میلیاردتوم ــدود ۱۳ ه ح
تولیــدی کســب شــده اســت؛ ایــن درحالــی اســت کــه در ســال ۹۸، 

ایــن رقــم ۶ هــزار و ۱۱۵ میلیــارد تومــان بــوده اســت.
وی افــزود: شــرکت فــوالد هرمــزگان طبــق دســتورالعمل وزارت 
ــورس کاال  ــق ب ــی از طری ــای داخل ــن نیازه ــه تامی صمــت، موظــف ب
بــود، لــذا ایــن شــرکت ۸۲۰ هــزار تــن فــوالد در بــورس کاال عرضــه 
نمــود کــه حــدود ۳۰ درصــد بیشــتر از دســتورالعمل وزارت صمــت 
ــزار  ــن شــرکت حــدود ۵ ه ــی شــود ای ــی م عرضــه شــد. پیــش بین
ــد و  ــته باش ــراه داش ــه هم ــص را ب ــود ناخال ــان س ــارد توم ۴۰۰ میلی
ســود هــر ســهم )EPS( حــدود ۲۱۵ تومــان باشــد کــه امیدواریــم ایــن 
رونــد در ســال جــاری تــداوم داشــته باشــد و شــرکت مســیر تعالــی 

ــا قــوت پیــش ببــرد. خــود را ب
ــی ۷  ــه جوی ــتراتژیک و  صرف ــه اس ــازی ۶۰ قطع ــی س بوم

ــون دالری میلی
ارزانــی بــه بومــی ســازی قطعــات وتجهیــزات انجــام شــده در کمیتــه 
هــای بومــی ســازی شــرکت فــوالد هرمــزگان هــم پرداخــت و توضیــح 
داد: بــا همــکاری شــرکت هــای دانــش بنیــان و متخصصــان شــرکت 
ــن شــرکت بومــی  ــه اســتراتژیک ای ــه بیــش از ۶۰ قطع ــوالد مبارک ف
ــدود ۷  ــی ارزی ح ــه جوی ــه صرف ــر ب ــه منج ــت ک ــده اس ــازی ش س
میلیــون دالری در ســال ۹۹ شــده اســت. همچنیــن  در بحــث 
محصــوالت جدیــد توانســتیم دو محصــول جدیــد متناســب بــا 

ــم. ــد کنی ــنگین کشــور را تولی ــع س ــای صنای نیازه
افتخارات متعدد در سال ۹۹

مدیرعامــل فــوالد هرمــزگان بــه دریافــت تندیــس صادرکننــده نمونــه 
اســتان هرمــزگان بــرای پنجمیــن ســال متوالــی اشــاره کــرد و گفــت: 
ــال  ــومین س ــرای س ــدگان ب ــرف کنن ــوق مص ــت حق ــس رعای تندی
متوالــی در کشــور و تندیــس رضایــت مشــتریان بــرای دومیــن ســال 
متوالــی در کشــور، افتخــارات دیگــری بــود کــه فــوالد هرمــزگان در 

ســال ۱۳۹۹ بدســت آورد.
وی اضافــه کــرد: ایــن شــرکت همچنیــن تقدیرنامــه چهارســتاره تعالــی 

ســازمانی را از ســازمان مدیریــت صنعتــی دریافــت کــرد کــه افتخــار 
مهمــی بــرای فــوالد هرمــزگان محســوب مــی شــود.

ارزانــی بــه کســب موفقیــت تولیــد محصــول برتــر تحقیــق و توســعه 
کشــور اشــاره کــرد و گفــت: براســاس انتخــاب ســتاد بزرگداشــت هفتــه 
ــاخت  ــال ۹۹، س ــارت درس ــدن و تج ــت، مع ــاوری صنع ــش و فن پژوه
ــا  پایلــوت محصــول ســامانه آب شــیرین کــن جذبــی دو مرحلــه ای ب
ــی شــده توســط  ــی، معرف ــی و حرارت ــی جرم ــت داخل ــزم بازیاف مکانی
فــوالد هرمــزگان بــه عنــوان محصــول تحقیــق و توســعه برتــر واحدهای 

تولیــدی، صنعتــی و معدنــی کشــور در ســال ۹۹ انتخــاب شــد .
پروژه برتر کاهش مصرف الکترودگرافیتی 

مدیرعامــل فــوالد هرمــزگان در ادامــه بــا تاکیــد بــر حمایــت از طــرح 
هــای مطالعاتــی و دانــش محــور کــه تاثیــرات مثبتــی در بهــره وری 
ــروژه کاهــش  ــد  اظهــار داشــت: در ســال۹۹ پ ــد و صنعــت دارن تولی
ــش  ــن همای ــزگان، در هفتمی ــوالد هرم ــی ف ــرف الکترودگرافیت مص
جایــزه بهــره وری معــادن و صنایــع معدنــی ایــران، از بیــن ۷۹ پــروژه 

بــه عنــوان پــروژه برتــر انتخــاب شــد.
همچنیــن کســب نشــان ویــژه ارتبــاط موثــر بــا ذینفعــان و ایزوهــای 
دیگــر  از  در ســطح شــرکت  ، ۱۴۰۰۰،۱۰۰۰۲و ۱۰۰۰۴   ۴۵۰۰۰

ــود. ــال ۹۹ ب ــزگان در س ــوالد هرم ــرکت ف ــارات ش افتخ
ــدات  ــع تعه ــورد رف ــر در م ــوح تقدی ــب ل ــت: کس ــه گف وی در ادام
ــر توســط واحــد  ــک مرکــزی و کســب ۴ عنــوان برت ارزی توســط بان
روابــط عمومــی در جشــنواره انتشــارات روابــط عمومــی هــا از دیگــر 

ــی در ســال ۹۹ اســت. ــن واحــد صنعت افتخــارات ای
رسالت اجتماعی فوالد هرمزگان در سال ۹۹

وی درپایــان بــه ایفــای مســئولیت اجتماعــی فــوالد هرمــزگان 
ــرکت  ــت: ش ــت و گف ــا پرداخ ــیوع کرون ــا ش ــر ب ــال اخی ــک س در ی
فــوالد هرمــزگان بــا پایبنــدی بــه رســالت اجتماعــی خــود، عــالوه بــر 
تامیــن تجهیــزات پزشــکی بــرای مراکــز درمانــی بندرعبــاس، در حوزه 
تامیــن اکســیژن مایــع اســتان هرمــزگان و اســتان هــای همجــوار و 
تامیــن اقــالم بهداشــتی نظیــر ماســک و مایــع ضدعفونــی مــورد نیــاز 
ســازمانهای اســتان در حــوزه کارکنــان و خانــواده هــای محتــرم آنهــا 

ــی نظیــری را  انجــام داده اســت ./ ایراســین ــز اقدامــات ب نی

ارزش بومــی ســازی در شــرکت هــای بــزرگ معــدن و صنایــع معدنــی 
طــی یــازده مــاه ســال ۹۹ بــه ۵۲۴ میلیــون دالر رســید.

بــرآورد انجــام شــده طــی مدت مــورد بررســی، نشــان داد ۱۲ شــرکت 
بــزرگ معــدن و صنایــع معدنــی در حــوزه هــای ســنگ آهــن، فــوالد، 
مــس، آلومینیــوم و بخــش معدنــکاری ۵۲۴ میلیــون دالر از تجهیــزات 

مــورد نیــاز را توســط ســازندگان داخلــی تامیــن کــرده انــد.
ــا ســهم ۱۴۱  ــزرگ، ذوب اهــن اصفهــان ب ــان شــرکت هــای ب در می
میلیــون دالری بیشــترین ســهم از بومــی ســازی را در اختیــار داشــت. 
ــی  ــون دالر،  مل ــهم ۱۰۹.۵ میلی ــا س ــتان ب ــوالد خوزس ــس از آن ف پ
ــهم ۷۰.۴  ــا س ــر ب ــون دالری و گل گه ــهم ۱۰۰ میلی ــا س ــس ب م
ــوالد  ــهم ف ــد. س ــرار گرفتن ــارم ق ــا چه ــون دالری در رده دوم ت میلی
ــود. ــون دالر ب ــزگان ۲۰ میلی ــوالد هرم ــون دالر و ف ــه ۴۷ میلی مبارک

ــازی  ــی س ــال ۹۹ ارزش بوم ــرای س ــا ب ــی ه ــش بین ــق پی طب
دالر  میلیــون   ۵۰۰ تولیــد  فراینــد  و  قطعــه  تولیــد  حاصــل 

هدفگــذاری شــده بــود.

طی یازده ماه 99 برآورد شد؛ 
بومی سازی 5۲۴ میلیون دالری در شرکت های بزرگ معدن و صنایع معدنی 



نرشیه الکرتونیکی رشکت فوالدهرمزگان                                               شامره 1- فروردین و اردیبهشت 1400

5

ــه  ــی اطــاع رســانی مقابل در نشســت پويــش مل
ــرج حررچــی  ــر اي ــا حضــور دکت ــه ب ــا ک ــا کرون ب
معــاون کل وزارت بهداشــت ، دکتــر کيانــوش 
جهانپــور رييــس مرکــز روابــط عمومــی و اطــاع 
ــران و  ــی از مدي ــت و جمع ــانی وزارت بهداش رس
ــارم  ــراه گام چه ــای هم ــازمان ه ــئوالن س مس
بســيج و پويــش ملــی اطــاع رســانی مقابلــه بــا 
کرونــا بــه صــورت ويدئــو کنفرانــس در اســتوديو 
ــه  ــوالد مبارک ــش ف ــزار شــد ، از نق ســامت برگ
ــم  ــانی مفاهي ــاع رس ــزگان در اط ــوالد هرم و ف

ــد. ــل ش ــا تجلي ــگيری از کرون پيش
 حريرچــی در ايــن شســت بــا تاکيــد بــر ضــرورت 
نقــش ســازمان  ها در حمايــت از مــردم در مواجهه 
ــه  ــترده ب ــانی گس ــاع رس ــزوم اط ــا و ل ــا کرون ب
ــا  ــا ب ــم پيشــگيری از کرون ــال مفاهي منظــور انتق
بيانــی مردمــی گفــت: ايــن مهــم صرفــًا در تــوان 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
نيســت و الزم اســت همــه ســازمان هــا، شــرکت 
ــای نقــش اجتماعــی خــود،  ــا ايف ــا ب ــا و برنده ه
ايــن وزارتخانــه را در پويــش ملــی اطــاع رســانی 
ــا هــدف متقاعــد ســازی  ــا کــه ب ــر کرون ــه ب غلب
مــردم و جلــب همراهــی بيشــتر آنــان انجــام مــی 

پذيــرد، يــاری کننــد.
 معاون کل وزارت بهداشــت ))درخواســت شــفاف(( 
خــود از ســازمان هــا، شــرکت هــا و برندهــا را اين 
گونــه گفــت:  درخواســت شــفاف مــن ايــن اســت 
ــات اطــاع  ــاران عملي ــا کمــک شــما همي ــه ب ک
رســانی، مفاهيــم پيشــگيری از کرونــا را بــا بيانــی 

مردمــی انتقــال دهيــم.

 وی بــا تاکيــد بــر اينکــه اطــاع رســانی بايــد در 
ــا  ــن کار ب ــود و اي ــام ش ــترده تر انج ــطح گس س
ــر  ــه ب ــرای غلب ــانی ب ــاع رس ــی اط ــش مل پوي
ــد،: از  ــد ش ــرا خواه ــور اج ــر کش ــا در سراس کرون
شــرکت فــوالد مبارکــه و فــوالد هرمــزگان تشــکر 
ــئوليت  ــرای مس ــت ب ــرکت ها خواس ــاير ش و از س
ــش  ــن پوي ــير از اي ــن مس ــود در اي ــی خ اجتماع
ملــی حمايــت کننــد تــا گام هــای بلنــدی بــرای 

ــردم انجــام شــود. اطــاع رســانی م
ــان  ــا صفري ــت رض ــن نشس ــر اي ــش ديگ  در بخ
مديــر روابــط عمومــی شــرکت فــوالد هرمــزگان 
ــا از  ــا کرون ــارزه ب ــن شــرکت در مب ــات اي ، اقدام

ــرد . ــريح ک ــون را تش ــال 98 تاکن ــفندماه س اس
 وی خريــد تجهيــزات پزشــکی در رابطــه بــا 
ــا ماننــد ونتياتــور جهــت اســتفاده  بيمــاری کرون
در بيمارســتانهای شــهر بندرعبــاس، تهيــه اقــام 
ــع  ــتکش و ماي ــک و دس ــل ماس ــتی ازقبي بهداش
ضدعفونــی و توزيــع در اســتان هرمــزگان، تاميــن 
ــای  ــتان ه ــاز بيمارس ــورد ني ــيژن م ــگان اکس راي
ــوار و  ــای همج ــتان ه ــزگان و اس ــتان هرم اس
تاميــن آهــک مــورد نيــاز کليــه شــهرداری هــای 
ــی  ــزگان را اقدامات ــتان هرم ــای اس ــتان ه شهرس

بــرون ســازمانی دانســت کــه فــوالد هرمــزگان از 
ابتــدای همــه گيــری کرونا در راســتای مســئوليت 

ــود انجــام داده اســت. ــی خ ــای اجتماع ه
 وی ارائــه مشــاوره آنايــن شــبانه روزی بــه 
خــود  ســامانه  ايجــاد  و  شــرکت،  همــکاران 
ــان را  ــری کارکن ــت غربالگ ــا جه ــاری کرون اظه
ــری از  ــه در جلوگي ــت ک ــری دانس ــات ديگ اقدام
ــت. ــوده اس ــر ب ــرکت موث ــا در ش ــيوع کرون ش

ــش اطــاع  ــر نق ــد ب ــا تاکي ــه ب ــان در ادام  صفري
رســانی در باالبــردن ســطح آگاهــی جامعــه گفــت 
: از ابتــدای همــه گيــری کرونــا بــا تهيــه کليــپ 
هــا و انميشــين هــای آموزشــی بــا موضــوع کوييد 
19، تهيــه پوســتر هــا و بروشــورهای آموزشــی و 
انتشــار آن هــا در بيــن کارکنــان و خانــواده هــای 
آن هــا از طريــق ســايت ، پورتــال داخلــی ، شــبکه 
هــای اجتماعــی و چــاپ بنــر و و نيــز اســتفاده از 
ــن  ــوب و آناي ــت هــای رســانه هــای مکت ظرفي
ــب  ــار مطال ــت انتش ــوری جه ــه ای و کش منطق
تهيــه شــده و مشــارکت در پويــش سراســری راه 
ــم نقــش ســازنده ای را در  ســامت ســعی نمودي
ارتقــای آگاهــی و افزايــش رعايــت پروتــکل های 
بهداشــتی در جامعــه پيرامــون خــود ايفــا کنيــم .

ــاهد  ــزگان ش ــوالد هرم ــی ف ــط عموم ــر رواب   مدي
تاثيــر گــذاری اقدامــات ايــن شــرکت در حــوزه کرونا 
را جهــش توليــد و رکوردهــای متعــددی دانســت که 
ــا ، توســط  ــا کرون ــا مبــارزه ب در ســال 99 همــراه ب
فــوالد هرمــزگان کســب شــد. وی در پايــان آمادگی 
فــوالد هرمــزگان را بــرای همراهــی بــا پويــش ملی 

اطــاع رســانی اعــام داشــت.

در نشست پویش ملی اطالع رسانی مقابله با کرونا : 
از نقش فوالد هرمزگان در اطالع رسانی مفاهیم پیشگیری از کرونا تجلیل شد 
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کارنامه صادرات فوالد در سال 99
بررسی آمار عملکرد واحدهای بزرگ فوالدی کشور در سالی که گذشت نشان 

دهنده افت ۷ درصدی صادرات فوالد در مقایسه با سال 9۸ است

ــوالدی کشــور در ســالی  ــزرگ ف ــار عملکــرد واحدهــای ب بررســی آم
کــه گذشــت نشــان دهنــده صــادرات ۶ میلیــون و ۹۶۷ هــزار و ۲۶۸ 
ــا ســال ۹۸  ــن واحدهــا و افــت ۷ درصــدی آن در مقایســه ب تنــی ای

اســت.
ــن  ــال ۹۹ ذوب آه ــه س ــزارش، در ۱۲ ماه ــن گ ــاس ای ــر اس ب
اصفهــان ۹۶۳ هــزار و ۵۳۴ تــن صــادرات داشــت و افــت ۱۷ 
ــون و ۲۵۳  ــک میلی ــا ی ــه ب ــوالد مبارک ــرد. ف ــت ک ــدی ثب درص
هــزار و ۱۸۷ تــن صــادرات افــت ۱۴ درصــدی ثبــت کــرد و فــوالد 
خوزســتان نیــز گرچــه بــا یــک میلیــون و ۵۰۱ هــزار و ۶۶۳ تــن 
ــوالدی  ــزرگ ف ــای ب ــن واحده ــرد را بی ــن عملک ــادرات، بهتری ص
کشــور داشــت، امــا در مقایســه بــا ســال ۹۸ کاهــش ۱۸ درصــدی 

ــانید. ــت رس ــه ثب ب
برپایــه ایــن گــزارش، در ســال ۹۹ فــوالد هرمــزگان موفــق بــه 
صــادرات ۶۰۷ هــزار و ۴۸۵ تــن )کاهــش ۲۵ درصــدی( اســلب 
شــد، فــوالد آلیــاژی ۳۱ هــزار و ۷۳۳ تــن )افــت ۴۷ درصــدی( انــواع 
مقاطــع آلیــاژی- مهندســی صــادر کــرد، فــوالد خراســان بــا کاهــش 
۱۳ درصــدی، ۱۱ هــزار و ۱۸۶ تــن میلگــرد و بــا افــت ۳۳ درصــدی 

ــرد. ــادر ک ــوالدی ص ــت ف ــن بیل ــزار و ۹۶۳ ت ۱۴۷ ه
ــدی ۸۹۸  ــار درص ــد چه ــا رش ــوب ب ــوالد کاوه جن ــان، ف ــن می در ای
ــدی ۱۰  ــش ۸۶ درص ــا کاه ــوالدی و ب ــت ف ــن بیل ــزار و ۴۰۰ ت ه
هــزار تــن آهــن اســفنجی صــادر کــرد. صبــا فــوالد امــا بــا رشــد ۹۴ 
درصــدی در هم ســنجی بــا ســال ۹۸ موفــق بــه صــادرات ۲۸۴ هــزار 

ــن بریکــت گــرم شــد. و ۳۱۶ ت

** فوالد بناب، شاگرد اول رشد صادرات
فــوالد بنــاب در ســالی کــه گذشــت بــا ثبــت باالتریــن رشــد صادراتــی 
بیــن شــرکت هــای بــزرگ فــوالدی کشــور بــه میــزان ۱۷۹ درصــد، 
ــوالد ســیرجان  ــن میلگــرد صــادر کــرد. جهــان ف ۸۹ هــزار و ۳۹۴ ت
ــه صــادرات ۱۳۱ هــزار و ۹۹۱  ــا ثبــت رشــد ۸۹ درصــدی موفــق ب ب
تــن بیلــت فــوالدی شــد، شــرکت ســنگ آهــن چادرملــو بــا رشــد ۶۵ 
ــن بیلــت فــوالدی صــادر کــرد و فــوالد  درصــدی ۶۰۳ هــزار و ۱۶ ت
ــزار و  ــادرات ۴۳۳ ه ــه ص ــق ب ــد هشــت درصــدی موف ــا رش ــر ب کوی

۴۰۰ تــن میلگــرد شــد.
 ** رشد ۴۸ درصدی صادرات در اسفندماه

بررســی آمــار عملکــرد شــرکت هــای یــاد شــده حاکــی از صــادرات ۸۵۱ 
هــزار و ۶۲۵ تــن انــواع محصــوالت فــوالدی در اســفند مــاه ۹۹ و رشــد 

۴۸ درصــدی آن در مقایســه بــا اســفند مــاه ۹۸ اســت.
بــه نظــر مــی رســد فوالدســازان در حــال رهایــی از موضــوع تنظیــم بازار 
و محدودیتهــای صادراتــی بــوده و ایــن رونــد بــا توجــه بــه بهبــود تقاضــا 

و قیمــت جهانــی فــوالد، در نیمــه اول ۱۴۰۰ افزایشــی خواهــد بــود.
سیاســت وزارت صمــت نیــز از محدودیــت بــه ســوی حمایــت و رشــد 
ــه محــرک رشــد صــادرات  ــر اســت ک ارزآوری کشــور در حــال تغیی

خواهــد بــود.
ــا ۲۶ درصــد صــادرات مــاه قبــل را اســلب  ــن ی حــدود ۲۲۳ هــزار ت
تشــکیل مــی دهــد کــه نســبت بــه بیلــت شــاهد افزایــش قابــل توجــه 
ــوالد  ــه، ف ــودآوری فوالدمبارک ــد س ــه رش ــوده و ب ــی ب ــت جهان قیم

ــد. ــوالد مبارکــه کمــک شــایانی مــی کن ــزگان و ف هرم
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 ۱۳۹۹ اســفند   ۳۰ بــه  منتهــی  گــزارش 
ــاد  ــا نم ــوب ب ــزگان جن ــوالد هرم ــرکت ف ش
هرمــز منتشــر شــد کــه بــر اســاس آن میــزان 
فــروش ایــن شــرکت در مقایســه بــا ســال ۹۸ 
ــزان ۱۱۹ درصــد رشــد کــرده اســت. ــه می ب

شــرکت  شــده  انجــام  فــروش  میــزان 
فــوالد هرمــزگان در اســفند ۹۹ برابــر بــا 
۲۵,۶۱۳,۸۴۰ میلیــون ریــال بــوده اســت 
ــه  ــروش اســلب ب ــده آن از ف ــه بخــش عم ک
ــه ارزش  ــن و ب ــزار و ۷۲۶ ت ــزان ۱۹۲ ه می
ــده  ــت آم ــال بدس ــون ری ۲۵,۶۱۲,۷۰۸ میلی
ــن  ــوالت ای ــایر محص ــروش س ــی از ف و مابق

ــت. ــده اس ــل ش ــوالدی حاص ــرکت ف ش
بــا نگاهــی بــر عملکــرد شــرکت فــوالد 
ــاهده  ــال ۹۹ مش ــه س ــزگان در ۱۱ ماه هرم
مــی کنیــم کــه فــوالد هرمــزگان توانســته در 
ایــن مــدت فروشــی برابــر بــا ۱۰۸,۷۹۷,۳۶۹ 
میلیــون ریــال داشــته باشــد کــه تمــام آن از 
ــازار داخلــی حاصــل  فــروش محصــوالت در ب

گشــته اســت.
ــوالد  ــت، شــرکت ف ــوان گف ــوع می ت در مجم
هرمــزگان از ابتــدای ســال مالــی ۹۹ تــا 

انتهــای اســفند مــاه، توانســته اســت درآمــد 
داشــته  ریالــی  میلیــون   ۱۳۴,۴۱۱,۲۰۹
باشــد کــه ایــن عــدد در مقایســه بــا فــروش 
صــورت گرفتــه در ســال ۹۸ کــه بــه میــزان 
۶۱,۱۰۵,۹۱۰ میلیــون ریــال بــوده، بــا رشــد 

ــود. ــراه ش ــدی هم ۱۲۰درص
ــزگان در  ــوالد هرم ــرکت ف ــت ش ــی اس گفتن
۱۲ ماهــه ســال ۹۹ توانســته اســت بــه میزان 
یــک میلیــون و ۵۲۱ هــزار و ۴۲۵ تــن اســلب 
تولیــد کــرده و از ایــن میــزان یــک میلیــون و 
۴۵۷ هــزار و ۶۴۷ تــن را بــه فــروش برســاند. 
همچنیــن ســایر محصــوالت تولیــدی توســط 
ــزار و ۸۱۷  ــزان ۲۰۰ ه ــه می ــرکت ب ــن ش ای
ــزار و ۲۵۲  ــدار ۳۰ ه ــن مق ــوده و از ای ــن ب ت

تــن آن بــه فــروش رفتــه اســت.
نماد: هرمز

موضوع:گــزارش فعالیــت ماهانــه ۱ ماهــه 
۳۰/۱۲/۱۳۹۹ بــه  منتهــی 
شرکت: فوالد هرمزگان جنوب

درآمــد ماهیانــه شــرکت در اســفند مــاه 
ــت  ــوده اس ــان ب ــارد توم ــال ۲۵۶۱ میلی امس
کــه نســبت بــه بهمــن مــاه ۹۹ افزایــش %۵۹ 

ــت. ــته اس داش
مقایســه فــروش شــرکت در اســفند مــاه ۹۹ 
بــا مــاه مشــابه در ســال ۹۸ نشــان مــی دهــد 
میــزان درآمــد شــرکت ۳۰۵% افزایــش یافتــه 

اســت.
درامــد اســفند مــاه شــرکت ۱۲۸% بیشــتر از 

متوســط فــروش ســال ۹۹ بــوده اســت
تمامــی درامــد شــرکت از طریــق فــروش 

ــت. ــوده اس ــی ب داخل
ــای  ــا انته ــی ت ــال مال ــدای س ــرکت از ابت ش
ــغ ۱۳۴۴۱  ــوع مبل ــاه ۹۹ در مجم ــفند م اس
ــبت  ــه نس ــت ک ــته اس ــروش داش ــارد ف میلی
بــه فــروش شــرکت در مــدت مشــابه ســال۹۸ 

ــته اســت. ــد ۱۱۹% داش رش

افزایش 119 درصدی فروش هرمز در سال 1399 

بر اساس تازه ترین آمار منتشر شد: 
ایران رتبه دوم جهانی در تولید آهن اسفنجی 
بررســی آمارهــا نشــان می دهــد ایــران بــا تولیــد ۲۷ میلیــون و ۹۰۷ 
ــد را در  ــس از هن ــی را پ ــه دوم جهان ــن آهــن اســفنجی، رتب هــزار ت

ســال ۹۸ بــه خــود اختصــاص داده اســت.
بــه گــزارش معــدن نامــه، ســال ۹۸ میــزان تولیــد آهــن اســفنجی برابــر 
بــا ۲۷ میلیــون و ۹۰۷ هــزار تــن بــود کــه در مقایســه بــا ۲۶ میلیــون و 

۳۵۹ هــزار تــن عملکــرد ســال ۹۷ رشــد ۶ درصــدی داشــت.
ایــران پــس از هنــد دومیــن تولیدکننــده آهن  اســفنجی جهان محســوب 
ــفید  ــتانی )س ــوالد اس ــه ف ــای هفت گان می شــود و در چارچــوب طرح ه
دشــت، نــی ریــز، قائنــات، بافــت، ســبزوار، شــادگان و میانــه( ظرفیت های 

۸۰۰ هــزار تنــی آهــن اســفنجی طراحی شــده اســت.
برپایــه داده هــای آمــاری فــوالد مبارکه، ســفید دشــت، ســبا، هرمــزگان، 
کاوه جنــوب، آهــن و فــوالد غدیــر، میدکــو، خوزســتان، خراســان، ذوب 
آهــن اصفهــان، میانــه، ســبزوار، شــادگان، صبــا فــوالد، نــی ریــز، آهن و 
فــوالد ارفــع، آهــن و فــوالد گل گهــر، چادرملــو، جهــان فــوالد ســیرجان 
ــد در  ــزان تولی ــترین می ــال ۹۹، بیش ــه س ــت در ۱۲ ماه ــوالد باف و ف
شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان بــا هفــت میلیــون و ۲۴۸ هــزار و ۷۵۲ 
تنــی ثبــت شــد کــه حاکــی از رشــد ۱۲ درصــدی در مقایســه بــا ســال 
۹۸ اســت. همچنیــن بیشــترین رشــد عملکــرد تولیــد آهن اســفنجی در 

ســال گذشــته بــا ۱۰۸ درصــد در صبــا فــوالد )بریکــت گــرم( بــه ثبــت 
رســید کــه موفــق بــه تولیــد ۷۹۹ هــزار و ۴۶۱ تــن محصــول شــد.

آمار اسفند ماه ۹۹
ــال ۹۹  ــاه س ــن م ــفنجی در آخری ــد آهن اس ــت تولی ــی وضعی بررس
ــون و  ــم ۲ میلی ــت رق ــی از ثب ــده حاک ــاد ش ــرکت های ی ــط ش توس
ــاه ۹۸  ــفند م ــا اس ــه ب ــه در مقایس ــت ک ــی اس ــزار و ۵۹۳ تن ۶۷۶ ه

ــد. ــان می ده ــدی نش ــد ۹ درص رش
اســفند مــاه ۹۹ بیشــترین رکــورد تولیــد آهن اســفنجی در بیــن 
واحدهــای مــورد بررســی مربــوط بــه فــوالد مبارکــه بــا ۶۴۱ هــزار و ۲۰ 
تــن و بیشــترین رشــد تولیــد متعلــق به شــرکت ســبا بــا ۳۴ درصــد بود.
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 ثبت ۷ رکورد جدید در فوالد هرمزگان/ تختال و آهن اســفنجی در صدر جدول رکوردها
بــا تولیــد ۱۴۵۱۵۰ تــن تختــال در فروردیــن 
ــورد  ــه رک ــزگان ب ــوالد هرم ــرکت ف ــاه ، ش م
جدیــدی در تولیــد ایــن محصــول دســت 
ــه  ــزگان در ادام ــوالد هرم ــگران ف یافت.تالش
موفقیــت هــای خــود در ســال ۱۳۹۹و عبــور 
ــد را  ــال جدی ــد ، س ــمی تولی ــت اس از ظرفی
ــد و  ــاز کردن ــه آغ ــت جهادگون ــک حرک ــا ی ب
توانســتند در فروردیــن مــاه و در ســال تولیــد 
، پشــتیبانی هــا و مانــع زدایــی هــا رکوردهــای 
متعــددی را در تولیــد ماهیانــه تختــال و آهــن 

ــه ثبــت برســانند. اســفنجی ب
ــرداری  ــره ب ــاون به ــی مع ــر مدن ــید اصغ س
فــوالد هرمــزگان بــا اعــالم ایــن خبــر مهتریــن 
رکــورد کســب شــده در فروردیــن مــاه را 
ــرد .  ــوان ک ــال عن ــن تخت ــد ۱۴۵۱۵۰ ت تولی
رکــورد قبلــی تولیــد ایــن محصــول در بهمــن 
ــه  ــن ب ــه میــزان ۱۴۲۲۷۳ ت مــاه گذشــته و ب
ــته  ــاه گذش ــت م ــود . در هش ــده ب ــت آم دس
ایــن ششــمین رکــورد تولیــد ماهیانــه تختــال 
اســت کــه در ایــن شــرکت بــه دســت آمــده .

مدنــی بــا اعــالم ســه رکــورد دیگــر در ناحیــه 
فــوالد ســازی گفــت :  در ناحیــه فــوالد ســازی 
ــه  ــداد ذوب ماهیان ــد در تع ــورد جدی ــه رک س
ــه  ــه ریخت ــداد ذوب ماهیان ــه شــده و تع تخلی

گــری شــده بــه ثبــت رســید.
معــاون بهــره بــرداری فــوالد هرمــزگان جزئیات 

ایــن رکوردهــا را اینچنیــن عنــوان کرد :

در پایان فروردین 1۴00 محقق شد:

ــه تعــداد ذوب تخلیــه شــده  ۱- رکــورد ماهیان
ــزان *۶۱۲* ذوب  ــه می ــماره ۱ ب ــوره ش از ک
رکــورد قبلــی: میــزان ۶۰۸ ذوب در دی مــاه ۹۹

۲- رکــورد ماهیانــه تعــداد ذوب تخلیــه شــده 
ــزان  ــه می ــوس الکتریکــی ب ــای ق ــوره ه از ک

ذوب  *۱۲۲۳*
رکــورد قبلــی: میــزان ۱۲۰۷ ذوب در بهمــن 

مــاه ۹۹
۳-رکـورد ماهیانه تعداد ذوب ریخته گری شـده 

به میزان *۱۲۲۶* ذوب
رکورد قبلی: میزان ۱۲۱۱ ذوب در بهمن ماه ۹۹

ــدی  ــوب تولی ــای خ ــه خبره ــی در ادام مدن
خــود از فــوالد ســازی بــه احیــا رفــت و اظهار 
داشــت : کســب رکوردهــای شــیرین تولید در 
فــوالد ســازی خالصــه نشــده و احیا مســتقیم 
نیــز کــه بــرای ســال جــاری افزایــش تولیــد 
را جــزو اهــداف اســتراتژیک خــود قــرار داده ، 
رکــورد شــکنی کــرد. در ناحیــه احیا مســتقیم 
فــوالد هرمــزگان ســه رکــورد شــامل رکــورد 

 ،A تولیــد ماهیانــه آهــن اســفنجی در مــدول
ــفنجی در  ــن اس ــه آه ــد ماهیان ــورد تولی رک

،B مــدول
و رکــورد تولیــد ماهیانــه آهن اســفنجی توســط 

هــر دو مــدول بــه دســت آمد.
وی جزئیــات رکوردهــای کســب شــده در 
ناحیــه احیــا مســتقیم را اینچنیــن عنــوان کرد:

ــفنجی  ــن اس ــد آه ــه تولی ــورد ماهیان ۱-رک
توســط مــدول A بــه میــزان *۸۱،۰۴۰* تن

در  تــن   ۸۰،۸۲۹ میــزان  قبلــی:  رکــورد 
مــاه ۹۷ خــرداد 

ــفنجی  ــن اس ــد آه ــه تولی ــورد ماهیان ۲-رک
توســط مــدول B بــه میــزان *۸۰،۵۸۰* تــن

در  تــن   ۷۸،۵۰۵ میــزان  قبلــی:  رکــورد 
مــاه ۹۹ اســفند 

ــفنجی  ــن اس ــد آه ــه تولی ــورد ماهیان ۳-رک
میــزان  بــه  مــدول  دو  هــر  توســط 

تــن  *۱۶۱،۶۲۰*
رکــورد قبلــی: میــزان ۱۵۸،۲۴۱ تــن در 

خــرداد مــاه ۹۷
مهنــدس مدنــی کســب ایــن رکوردهــا را 
نشــان از عــزم و برنامــه ریــزی شــرکت فــوالد 
ــال  ــه در س ــروعی مقتدران ــرای ش ــزگان ب هرم
ــا  ــی ه ــع زدای ــا و مان ــتیبانی ه ــد ، پش تولی
ــه  ــا برنام ــرد ب ــدواری ک ــار امی ــت و اظه دانس
ــن  ــداف تعیی ــه اه ــم ب ــح بتوانی ــزی صحی ری

ــم . ــت یابی ــده دس ش

در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی؛ 
اقدامات فوالدسازان زیرمجموعه و تابعه ایمیدرو در تامین اکسیژن مورد نیاز مراکز درمانی 

شــرکت هــای زیرمجموعــه و تابعــه ایمیــدرو 
مســئولیت  نقــش  ایفــای  راســتای  در 
ــزان  ــا، می ــوج چهــارم کرون اجتماعــی و در م
تحویــل روزانــه اکســیژن بــه مراکــز درمانــی 

ــاندند. ــن رس ــش از ۱۲۱ ت ــه بی را ب
از  نقــل  بــه  نامــه  بــه گــزارش معــدن   
روابــط عمومــی ایمیــدرو، بــا توجــه بــه 
شــیوع بیــش از پیــش ویــروس کرونــا و 
شــرایط اضطــراری کشــور در مبــارزه بــا 
ایــن بیمــاری، فوالدســازان بــزرگ کشــور در 
ــی  ــز درمان ــه مراک راســتای کمــک رســانی ب
کشــور، در مجمــوع روزانــه بیــش از ۱۲۱ 

ــه دهنــده  ــار کادر ارای ــن اکســیژن در اختی ت
ــد. ــی دهن ــرار م ــی ق ــات درمان خدم

ــه  ــوان ب ــی ت ــا م ــرکت ه ــن ش ــه ای از جمل
تــن   ۷۰( مبارکــه  فــوالد  هــای  شــرکت 
ــن(،  ــان )۱۰ ت ــن اصفه ــیژن(، ذوب آه اکس
فــوالد خراســان )۱۵ تــن(، گل گهــر )۸ 
ــن( و  ــن(، ارفــع )۱۰ ت ــن(، هرمــزگان )۸ ت ت

ــرد. ــاره ک ــن( اش ــو ۱.۵ ت چادرمل
هــای  شــرکت  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
زیرمجموعــه و تابعــه ایمیــدرو ســال گذشــته 
ــا اختصــاص بیــش از ۱۰۰ میلیــارد تومــان  ب
ــروری  ــزات ض ــالم و تجهی ــن اق ــرای تامی ب

بیمارســتان هــا، اقدامــات برجســته ای در 
حــوزه مســئولیت اجتماعــی داشــتند.
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 تجلیل از کارگران، گروه کار و واحدهای نمونه هرمزگان
 با حضور معاون استاندار هرمزگان برگزار شد:

ــران،  ــان از کارگ ــنواره امتن ــن جش ــی و دومی ــزاری س ــن برگ در آئی
گــروه کار و واحــد نمونــه هرمــزگان کــه بــا حضــور “رئوفــی” معــاون 
سیاســی، امنیتــی و انتظامــی اســتانداری و “هــادی ابراهیمــی” مدیــر 
کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان برگــزار شــد، شــرکت فــوالد 
هرمــزگان بــه عنــوان کارفرمــای برتــر ســالمت محــور و آقــای محمــد 
ــش  ــه بخ ــر نمون ــوان کارگ ــه عن ــزگان ب ــوالد هرم ــی از ف ــر گالب باق

صنعــت اســتان هرمــزگان معرفــی و تجلیــل شــدند.
بــه گــزارش معــدن نامــه؛ در ســی و دومین جشــنواره امتنــان اســتان 
هرمــزگان شــرکت فــوالد هرمــزگان بــه دلیــل تــالش هــای بــی وقفــه 
در کنتــرل بیمــاری کرونــا و اهمیــت مضاعــف بــه ســالمت کارکنــان 
بــه عنــوان کارفرمــای برتــر ســالمت محــور انتخــاب شــد. همچنیــن 
ــا طــرح بازیابــی  محمــد باقــر گالبــی” از شــرکت فــوالد هرمــزگان ب
ممبــران هــای اســمز معکــوس، اســتحصال منیزیــم هیدروکســاید از 
رســوبات ممبران)بازیابــی فیلتــر هــای غشــایی آب شــیرینکن شــرکت 
فــوالد هرمــزگان( بــه عنــوان کارگــر نمونــه اســتان در بخــش صنعــت 

معرفــی شــد.
ــاه اجتماعــی  ــه گفتــه هــادی ابراهیمــی مدیــرکل تعــاون، کار و رف ب
اســتان هرمــزگان ارائــه شــیوه هــای نویــن در کار ، ابتــکار و نــوآوری 
در زمینــه افزایــش بهــره وری راندمــان تــو لیــد یــا کاهــش ضایعــات، 
ــالش در جهــت  ــی و ت ــوارد ایمن ــت م ــی، رعای ــت اصــول اخالق رعای
ارتقــاء مهــارت هــای شــغلی از جملــه شــاخص هــای انتخــاب 

ــوده اســت. ــه ب ــروه کار نمون ــران و گ کارگ
” هــادی ابراهیمــی” افــزود: شناســایی و بررســی علمــی و کاربــردی، 
ســاماندهی و کارآمــد ســازی اســتعداد هــا و خالقیــت هــا و نــو آوری 
ــش  ــتای کاه ــد در راس ــه کار و تولی ــر جامع ــای برت ــره ه ــای چه ه
موانــع و گشــودن گــره هــای تولیــد و ایجــاد انگیــزه و رقابــت ســالم 
میــان شــاغلین بخــش کار و تولیــد و همچنیــن ارج نهــادن بــه تــالش 
و مســاعی کارگــران نمونــه، تولیــد کننــدگان، کارآفرینــان و فرصــت 
آفرینــان اشــتغال در بخــش هــای مختلــف اقتصــادی و ارتقــاء منزلــت 

و جایــگاه کار و تولیــد از اهــداف کلــی ایــن جشــنواره اســت.
در ابتــدای ایــن مراســم معــاون سیاســی، امنیتــی و انتظامــی 
اســتانداری هرمــزگان طــی ســخنانی راز آفرینــش و رشــد انســان را در 
گــرو کار و تــالش دانســت و گفــت جامعــه ای کــه افــراد آن مشــغول 

ــه کار باشــند، کمتــر دچــار آســیب هــای اجتماعــی مــی شــوند. ب
ــی  ــود در تمام ــگ خ ــر رن ــور پ ــا حض ــران ب ــت: کارگ وی اظهارداش
صحنــه هــای انقــالب اســالمی بــه اثبــات رســانده انــد کــه در جهــت 
ــردی در دو  ــاد و پایم ــا جه ــالمی ب ــن اس ــی میه ــرفت و بالندگ پیش
جبهــه تولیــد و حفــظ آرمــان هــای نظــام از هیــچ تالشــی فروگــذار 
ــد  ــام تولی ــه ن ــال، ب ــذاری امس ــه نامگ ــه ب ــا توج ــرد و ب ــد ک نخواهن
ــن  ــق ای ــران در تحق ــش کارگ ــا، نق ــی ه ــع زدای ــا ،مان ،پشــتیبانی ه

ــذار اســت. ــر گ ــم و تاثی شــعار بســیار مه
ــج و تقویــت فرهنــگ کار و تــالش، در ســه  هــر ســاله بمنظــور تروی
ــی در  ــه نهای ــه، نیم ــی و کارخان ــی در ســطح کارگاه ــه مقدمات مرحل
ســطح اســتانی و مرحلــه نهایــی در ســطح ملــی، تجلیــل از کارگــران 
ــه صــورت مــی پذیــرد و برگزیــدگان طــی  و گــروه کار و واحــد نمون
ــطح  ــتانها و در س ــان در اس ــنواره امتن ــوان جش ــت عن ــمی تح مراس

کشــور، تجلیــل مــی شــوند.

رشد عالی سود فوالد هرمزگان در 1۲ ماهه و تحقق سود۲10۴ ریالی 
ــفند  ــه اس ــی ب ــه منته ــزگان در ۱۲ ماه ــوالد هرم ــرکت ف ش
۹۹ بــرای هــر ســهم ۲۱۰۴ ریــال ســود محقــق کــرد کــه بــه 

نســبت دوره قبــل رشــد ۲۵۱ درصــدی داشــته اســت. 
بــه گــزارش پایــگاه خبــری معدن نامــه؛ شــرکت فــوالد هرمــزگان در 
۱۲ ماهــه منتهــی بــه اســفند ۹۹ بــرای هــر ســهم ۲۱۰۴ ریــال ســود 
محقــق کــرد کــه بــه نســبت دوره قبــل رشــد ۲۵۱ درصــدی داشــته 

اســت.
ســود ناخالــص در ایــن دوره بــا ۲۷۵ درصــد رشــد بــه ۵۷۵۸ میلیــارد 

تومــان و ســود خالــص بــه ۵۲۶۰ میلیــارد تومــان رســید.
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مدیــران روابــط عمومــی شــرکت های زنجیــره فــوالد 
ــه  ــال ۱۴۰۰ ب ــازی در س ــت مج ــومین نشس ــور در س کش
ــومین  ــر س ــزاری بهت ــوص برگ ــر در خص ــادل نظ ــث و تب بح

ــد. ــوالد پرداختن ــی ف ــگاه مل ــنواره و نمایش جش
بــه گــزارش معــدن نامــه بــه نقــل از روابــط عمومــی انجمــن فــوالد، 
ــاه ۱۴۰۰  ــت م ــه ۱۹ اردیبهش ــاعته ک ــی دوس ــت تخصص ــن نشس ای
ــه  از طریــق ســامانه جلســات مجــازی انجمــن فــوالد برگــزار شــد، ب
ــوالد  ــی ف ــگاه مل ــنواره و نمایش ــومین جش ــای س ــریح برنامه ه تش
ایــران اختصــاص یافــت و در آن، در خصــوص نحــوه ارتقــای کیفیــت 
نمایشــگاه بومــی ســازی، پوشــش آنالیــن و تلویزیونــی ســومین 
جشــنواره، دعــوت از متخصصیــن و کارشناســان و بهــره گیــری بیشــتر 
از شــرکت هــای دانــش بنیــان، توجــه بــه شــعار ســال در حــوزه رفــع 

ــع تولیــد پرداختنــد. موان
حضور هلدینگ های معدنی و فوالدی

ــی و فــوالدی نیــز در  ــط عمومــی هلدینــگ هــای معدن ــران رواب مدی
ــه در ســومین جشــنواره و نمایشــگاه  ــد ک ــالم کردن ــن نشســت اع ای
ملــی فــوالد ایــران بــه صــورت گروهــی و بــا حضــور تمامــی شــرکت 
ــی  ــران بوم ــرد و مدی ــد ک ــدا خواهن ــور پی ــه حض ــای زیرمجموع ه
ســازی و خریــد ایــن شــرکت هــا نیــز در ســومین نمایشــگاه بومــی 

ــد داشــت. ســازی مشــارکت خواهن
در ادامــه ایــن نشســت تخصصــی، مدیــران روابــط عمومــی بــه بحــث 
ــد  ــی همانن ــایر ســرفصل های ــا س ــادل نظــر بیشــتر در رابطــه ب و تب
ــی ســازی، چکونگــی  ــدات بهداشــتی در فضــای نمایشــگاه بوم تمهی
اعــالم نیــاز هــر شــرکت در حــوزه ســاخت داخــل، چگونگــی 
و  نمایشــگاه  در  مجــازی  فضــای  پتانســیل های  از  بهره گیــری 

ــد. ــنواره پرداختن ــومین جش ــازی در س ــرات مج مذاک
 تور تلویزیونی سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد 

ــا  ــه هماهنگی ه ــد ک ــالم ش ــه اع ــن جلس ــت، در ای ــر اس ــایان ذک ش

جهــت پوشــش تلویزیونــی صــورت گرفتــه اســت و تلویزیون نمایشــگاه 
ــگاه  ــش نمایش ــه پوش ــل ب ــورت کام ــه ص ــی ب ــورت اینترنت ــه ص ب
خواهنــد پرداخــت و شــاهد تــور مجــازی از ســومین نمایشــگاه ملــی 

ــود. فــوالد خواهیــم ب
همچنیــن، ســخنرانان نیــز از تولیدکننــدگان و نهادهــای حاکمیتــی و 
وزارتــی حضــور خواهــد داشــت و در فضــای نمایشــگاهی نیــز از نیــاز 
شــرکت هــای بــزرگ و دســتاوردهای بومــی ســازی هــم بــه صــورت 

فیزیکــی و هــم در فضــای مجــازی رونمایــی خواهــد شــد.
در ســومین نشســت مدیــران روابــط عمومــی شــرکت هــای معدنــی 
ــن  ــی ای ــط عموم ــران رواب ــاری، مدی ــال ج ــور در س ــوالدی کش و ف
ــا  ــری ب ــر و همفک ــادل نظ ــه تب ــتند و ب ــور داش ــا حض ــرکت ه ش
یکدیگــر پرداختنــد: فــوالد مبارکــه اصفهــان، فــوالد خوزســتان، فــوالد 
خراســان، شــرکت ســهامی ذوب آهــن اصفهــان، گــروه ملــی فــوالد، 
ــوالد  ــیا، ف ــرب آس ــوالد غ ــارس، ف ــی کاوه پ ــع معدن ــترش صنای گس
صنعــت بنــاب، آهــن و فــوالد ارفــع، فــوالد غدیــر نــی ریــز، معدنــی 
و صنعتــی گل گهــر، معدنــی و صنعتــی چادرملــو، هلدینــگ میدکــو، 
فــوالد هرمــزگان، فــوالد آلیــاژی ایــران، جهــان فــوالد ســیرجان، صبــا 

ــوالد اکســین خوزســتان. ــارس، ف ــوالد خلیــج ف ف

در سامانه جلسات مجازی انجمن فوالد برگزار شد: 
نشست مدیران روابط عمومی با محوریت سومین جشنواره ملی فوالد
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مدیرعامل فوالد هرمزگان عنوان کرد؛ 
استان هرمزگان بزرگترین تولیدکننده فوالد در کشور می شود 

مهنــدس معروفخانــی گفــت: بــا اجرایــی شــدن طــرح هــای 
ــن اســتان در ســالهای آینــده  ــوالد هرمــزگان، ای توســعه ف
ــن اســتانهای تولیــد کننــده فــوالد در  ــه یکــی از بزرگتری ب

کشــور تبدیــل خواهــد شــد. 
ــل شــرکت  ــی مدیرعام ــدس معروفخان ــه؛ مهن ــدن نام ــزارش مع ــه گ ب
فــوالد هرمــزگان بــه همــراه چنــد تــن از معاونیــن و مدیــران بــا حجــت 
االســالم والمســلمین عبــادی زاده امــام جمعــه بندرعبــاس و نماینــده 

ولــی فقیــه در اســتان هرمــزگان دیــدار و گفتگــو کردنــد.
در ایــن دیــدار حجــت االســالم والمســلمین عبــادی زاده ضمــن تقدیــر 
و تشــکر از اقدامــات شــرکت فــوالد هرمــزگان و خداقــوت بــه کارکنــان 
ایــن مجموعــه  گفــت : صنعــت فــوالد یــک صنعــت مــادر بــه شــمار 
مــی رود بــه لحــاظ ظرفیــت هایی کــه در اســتان هرمزگان و دسترســی 
بــه دریــا و منابــع انــرژی وجــود دارد در حــوزه صــادرات محصــول هــم 
ظرفیــت هــای الزم بــرای صــادرات و واردات فراهــم اســت . وی خاطــر 
نشــان کــرد : اســتان هرمــزگان اســتانی هســت کــه مطلوبیــت اقتصادی 
دارد و بــرای گســترش صنایــع و خصوصــاً صنعــت فــوالد در مقایســه بــا 

اســتانهای دیگــر، مشــکالت کمتــری بــرای توســعه داریــم .
ــعه و  ــای توس ــه طرحه ــاره ب ــا اش ــادی زاده ب ــالم عب ــت االس حج
ــاهد هســتیم  ــا ش ــرد : در دنی ــد ک ــف تاکی ــع کشــورهای مختل صنای
ــفانه در  ــی متأس ــتند ؛ ول ــاحل هس ــار س ــاد در کن ــهرهای آب ــه ش ک
ــی  ــه نیســت و شــهرهای ســاحلی مــا شــرایط خوب ــا اینگون کشــور م

ــد . ــرار دهن ــر ق ــد نظ ــن را م ــد ای ــور بای ــئولین کش ــدارد و مس ن
ــر وجــود  ــد ب ــزگان ضمــن تاکی ــه در اســتان هرم ــی فقی ــده ول نماین
ــتان  ــت: اس ــزگان گف ــتان هرم ــادی اس ــاص اقتص ــای خ ــت ه ظرفی
هرمــزگان اســتانی اســت کــه بــه آبهــای آزاد خلیــج فــارس دسترســی 
دارد کــه ایــن ظرفیــت بســیار باالیــی اســت . متأســفانه نتوانســته ایــم 
ــتان را  ــن اس ــتفاده و ای ــود اس ــای موج ــت ه ــا و قابلی ــت ه از ظرفی
آبــاد کنیــم . وی تصریــح کــرد : توســعه و آبادانــی اســتانهای مــرزی و 
ســاحلی بــه امنیــت منطقــه و کشــور و از طرفــی بــه رفــع مشــکالت 

و مســائل اقتصــادی مــردم کمــک مــی کنــد.
ــدس  ــور مهن ــه حض ــک ب ــن تبری ــادی زاده ضم ــالم عب ــت االس حج
ــت:  ــزگان گف ــوالد هرم ــرکت ف ــل ش ــوان مدیرعام ــی بعن معروفخان
امیدواریــم حضــور جنابعالــی در ایــن صنعــت بتوانــد جایــگاه فــوالد را 
در اســتان و کشــور ارتقــا ببخشــد و بحــث توســعه مــورد توجــه قــرار 
ــام معظــم  ــذاری امســال از طــرف مق ــام گ ــه ن ــا توجــه ب ــرد و ب بگی

ــوالد باشــیم . ــک تحــول در حــوزه ف رهبــری انشــااهلل شــاهد ی
ــای اقتصــادی  ــی بنگاهه ــای اجتماع ــه مســئولیت ه ــاره ب ــا اش وی ب
تاکیــد کــرد: فــوالد هرمــزگان در فعالیــت هــای اجتماعی بســیار خوب 
ــی ،  ــدس معروفخان ــا حضــور مهن ــم ب ــرده اســت و امیدواری ــل ک عم
شــاهد مشــارکت بیشــتر فــوالد هرمــزگان در حــوزه مســئولیت هــای 
اجتماعــی و فعالیتهــای  فرهنگــی ، آموزشــی ، بهداشــت و درمــان  و 

دیگــر حــوزه هــا باشــیم .
مهنــدس معروفخانــی مدیرعامــل فــوالد هرمــزگان ضمــن تقدیــر و تشــکر 
از رهنمودهــای حجــت االســالم والمســلمین عبــادی زاده و ارائــه گزارشــی 
ــوالد  ــای شــرکت ف ــه ه ــت: برنام ــن شــرکت گف ــد در ای ــت تولی از وضعی

هرمــزگان بــا اولویــت توســعه در دســت انجــام اســت و بــا توجــه بــه حضــور 
نیروهــای متخصــص و بــا تجربــه قطعــا به ایــن مهم دســت خواهیــم یافت .

مهنــدس معروفخانــی بــا اشــاره بــه ظرفیتهــای اســتان هرمــزگان گفت: 
ــت  ــه ســایر اســتانها از مزی ــزگان نســبت ب زیرســاختهای اســتان هرم
بیشــتری برخــوردار اســت و فــوالد هرمــزگان بــا توجــه بــه ایــن مزیــت 
ــد  ــعه رادر چن ــا توس ــه ب ــود در رابط ــای خ ــه ه ــا برنام ــا و ویژگیه ه
ــرح  ــدن ط ــی ش ــا اجرای ــه ب ــن دارد ک ــال تدوی ــاده و در ح ــطح آم س
هــای توســعه فــوالد هرمــزگان ، اســتان هرمــزگان در ســالهای آینــده 
بــه یکــی از بزرگتریــن اســتانهای تولیــد کننــده فــوالد در کشــور تبدیل 

خواهــد شــد .
مدیــر عامــل شــرکت فــوالد هرمــزگان بــا تاکیــد بــر افزایــش تولید در 
فــوالد هرمــزگان گفــت: باتوجــه بــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری  
و نامگــذاری ســال جدیــد بنــام تولیــد ، پشــتیبانی هــا و مانــع زدایــی 
هــا و فرمایشــات قبلــی ایشــان و تاکیــد بــر عبــارت “مــا مــی توانیــم 
ــی  ــا م ــه ” م ــن اســت ک ــر ای ــکاران ب ــت هم ــالش و هم ــام ت ” ، تم
توانیــم” در حــوزه تولیــد و در شــرکت فــوالد هرمــزگان محقــق شــود.

وی اضافــه کــرد: قطعــا در حــوزه تولیــد بــا پیــروی از منویــات 
ــاند  و  ــم رس ــات خواهی ــه اثب ــم را ب ــن مه ــری ای ــم رهب ــام معظ مق
نشــان خواهیــم داد کــه بــا وجــود تحریــم هــای ظالمانــه ، بــا کمــک 
مدیــران و همــکاران متخصــص مــی توانیــم توســعه را پیــش ببریــم و 

ــن امــر پیگــری خواهــد شــد. ــت ای ــا جدی ب
مهنــدس معروفخانــی بــا تقدیر و تشــکر از مســئولین اســتان هرمزگان 
و همــکاری هــای صــورت گرفتــه بــا فــوالد هرمــزگان گفــت : انتظــار 
ــرکت  ــن ش ــا ای ــی بیشــتری را ب ــتانی همراه ــی رود مســئولین اس م
داشــته باشــند و در حــوزه بــرق و گاز کــه یکــی از ارکان اصلــی تولیــد 

فــوالد بشــمار مــی رونــد ، مــا شــاهد قطعــی و کمبــود  نباشــیم.
ــرژی در  ــای ان ــش حامله ــه نق ــاره ب ــا اش ــی ب ــدس معروفخان مهن
ــا کمبــود بــرق و گاز مــا در تولیــد  تولیــد فــوالد خاطرنشــان کــرد: ب
بــا کاهــش روبــرو خواهیــم شــد و ایــن بــر خــالف فرمایشــات مقــام 
ــارتهای  ــرق خس ــرر ب ــدن مک ــع ش ــا قط ــت و ب ــری اس ــم رهب معظ

ــود. ــی ش ــزات وارد م ــد و تجهی ــط تولی ــه خ ــادی ب زی
 وی تصریــح کــرد: مــا بــه پیــروی از رهبــر انقــالب کــه فرمودنــد تــالش 
در حــوزه تولیــد جهــادی مقــدس اســت، بــه ایــن اصــل ایمــان داریــم و 
در ایــن راســتا بــا همــت و تــالش مدیــران و کلیــه کارکنــان در حــوزه 

تولیــد و افزایــش تولیــد اقدامــات موثــری را انجــام خواهیــم داد.
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بــه گــزارش پایــگاه خبــری معدن نامه؛ 
ــرکت  ــل ش ــاء معروفخانی،مدیرعام عط
ــه  ــی ب ــام تبریک ــزگان، پی ــوالد هرم ف
مناســبت ۲۷ اردیبهشــت مــاه، روز 
ــر  ــی منتش ــط عموم ــات و رواب ارتباط

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــه ب ــرد ک ک
به نام خدا

ــی  ــط عموم ــم از رواب ــی دانی همانطــور کــه م
ــرن  ــر هشــتم و دســت آورد ق ــوان هن ــه عن ب
ــرعت  ــه س ــه ب ــد، ک ــی کنن ــاد م ــتم ی بیس

ــرده و  ــدا ک ــازمانها پی ــود را در س ــگاه خ جای
امــروزه بــه جــرأت مــی تــوان گفــت کــه هیــچ 
مؤسســه یــا ســازمان بــزرگ جهانــی را نمــی 
ــه  ــط عمومــی پل ــدون رواب ــوان یافــت کــه ب ت

ــد. ــت را طــی کن ــای موفقی ه
اطــالع یابــی و اطــالع رســانی در دنیــای مدرن 
ــر  ــم ه ــای مه ــت ه ــی از فعالی ــروزی یک ام
ســازمان بــه شــمار مــی رود. روابــط عمومــی 
ــیار  ــف بس ــی وظای ــازمانهای صنعت ــا در س ه
مهمــی را بــر عهــده دارنــد. دســتیابی و ارائــه 
تریــن  مهــم  از   ، مجموعــه  دســتاوردهای 
ــی  ــمار م ــه ش ــازمانها ب ــداف س ــد و اه مقاص
رود کــه در دنیــای کنونــی ایــن امــر بــه عهــده 
ــی  ــته شــده اســت . م ــی گذاش ــط عموم رواب
ــی اســت  ــی فعالیت ــط عموم ــوان گفــت رواب ت
ــه از  ــزی شــده ک ــداوم و طــرح ری ــد و م ممت
طریــق آن، افــراد و ســازمانها مــی کوشــند تــا 
ــا ارتبــاط بیــن مخاطبیــن و ذینفعــان یــک  ب
ســازمان تفاهــم و پشــتیبانی ذینفعــان خــود 

ــد. ــت آورن را بدس
ــک  ــاد ی ــد در ایج ــی توان ــی م ــط عموم رواب
تصویــر مثبــت ســازمانی در اذهــان مخاطبــان 

و افــکار عمومــی نقشــی ســازنده ایفــا نمایــد. 
انعــکاس موثــر و بــه موقــع اخبــار و اقدامــات 
، شــفافیت در انتقــال پیامهــا و اخبــار ، ایجــاد 
یــک ارتبــاط دو ســویه بیــن مخاطبــان و 
مناســب  ابزارهــای  از  اســتفاده  ســازمان، 
ارتباطــی در ســازمان، رصــد اخبــار و مطالــب 
ــه  ــخگویی ب ــه و پاس ــی جامع ــای عموم و فض
ــف  ــی از وظای ــط بخش ــوارد مرتب ــب و م مطال

ــد. ــی باش ــا م ــط عمومی ه رواب
ــت روز  ــک ۲۷ اردیبهش ــن تبری ــب ضم اینجان
ــت  ــه دس ــه هم ــی ب ــط عموم ــات و رواب ارتباط
ــط عمومــی ســازمان هــا  ــدرکاران حــوزه رواب ان
و شــرکت هــای صنعتــی ، مخصوصــا همــکاران 
خــود در روابــط عمومــی فــوالد هرمــزگان خــدا 
قــوت عــرض نمــوده و بــرای ایــن عزیــزان کــه 
همــواره در مســیر اهــداف عالیــه نظــام مقــدس 
ــازمان  ــع س ــران و مناف ــالمی ای ــوری اس جمه
ــد  ــد ، از خداون ــی کنن ــی م ــش آفرین ــود نق خ
منــان ســالمتی و موفقیــت روزافزون خواســتارم.

عطاء معروفخانی
مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان

پیام تبریک مدیرعامل فوالد هرمزگان به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی 

مهندس معروفخانی مدیر عامل فوالد هرمزگان؛
بسترایجاد طرحهای توسعه درفوالد هرمزگان فراهم است

ــزگان در  ــوالد هرم ــرکت ف ــل ش ــی مدیرعام ــدس معروفخان مهن
اولیــن جلســه شــورای معاونیــن و مدیــران ارشــد فــوالد هرمــزگان 
گفــت : از تالشــهای صــورت گرفتــه در شــرکت فــوالد هرمــزگان 
ــر  ــی بایســتی تقدی ــزان و جنــاب مهنــدس ارزان توســط شــما عزی
کــرد و عملکــرد بســیار درخشــانی را در حــوزه تولیــد از شــرکت 

فــوالد هرمــزگان شــاهد هســتیم .
ــما  ــالش ش ــت و ت ــا هم ــرد :ب ــد ک ــی تاکی ــدس معروفخان مهن
ــی  ــی م ــی و پیمان ــش امان ــت ک ــان زحم ــه کارکن ــزان و هم عزی
توانیــم بــه آنچــه مــی خواهیــم برســیم و مطمئنــم هســتم کــه بــا 
ــه  ــد ب هــم مــی توانیــم رکــورد هــای متعــددی را در حــوزه تولی

ــانیم . ــت برس ثب
مدیرعامــل شــرکت فــوالد هرمــزگان با اشــاره بــه موقعیت اســتراتژیک 
فــوالد هرمــزگان گفــت: موقعیــت مناســب فــوالد هرمــزگان و حضــور 
نیروهــای متخصــص و صاحــب نظــر در ایــن شــرکت ، باعــث گردیــده 

اســت تــا بســتر طرحهــای توســعه فراهــم شــود .

وی اظهــار امیــدواری کــرد در آینــده نزدیــک و بــا کمرنــگ شــدن 
تحریم هــای ظالمانــه آمریــکا شــاهد اجــرای طــرح توســعه فــوالد 

هرمــزگان باشــیم .
مهنــدس معروفخانــی بــا اشــاره بــه رکــورد هــای کســب شــده در 
تولیــد تصریــح کــرد :افزایــش تولیــد در فــوالد هرمــزگان اولویــت 
اصلــی بشــمار مــی رود و بــا اقداماتــی کــه در حــال انجــام هســت 

بــا فضــل الهــی شــاهد افزایــش تولیــد خواهیــم بــود.
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ــل  ــی ، مدیرعام ــط عموم ــات و رواب ــبت روز ارتباط ــه مناس ب
فــوالد هرمــزگان بــا کارکنــان روابــط عمومــی ایــن شــرکت 
دیــدار و ضمــن تبریــک ایــن روز در ســخنان مهمــی نقشــه 

ــط عمومــی را ترســیم کــرد. ــف رواب راه و وظای
ــوالد  ــل ف ــی ، مدیرعام ــط عموم ــات و رواب ــبت روز ارتباط ــه مناس ب
هرمــزگان بــا کارکنــان روابــط عمومــی ایــن شــرکت دیــدار و ضمــن 
ــط  ــف رواب ــه راه و وظای ــی نقش ــخنان مهم ــن روز در س ــک ای تبری

ــرد. ــیم ک ــی را ترس عموم
ــدار و در بخــش اول ســخنان  ــن دی ــدای ای ــی در ابت عطــاء معروفخان
خــود از زحمــات روابــط عمومــی تقدیــر و اظهــار داشــت : بنــگاه هــای 
ــد و هــر  موفــق روابــط عمومــی هــای موفقــی را در کنــار خــود دارن
ــت  ــد موفقی ــل کن ــد و خــوب عم ــوی باش ــی ق ــط عموم ــدر رواب چق

ــه همــراه دارد. بنــگاه اقتصــادی را در همــه حــوزه هــا ب
وی اظهــار داشــت: رصــد کــردن رقبــای داخلــی و خارجــی و تبلیغــات 

در جــذب مشــتری نقــش اساســی و کلیــدی دارد.
ــی را در ســطح  ــط عموم ــت رواب ــزگان اهمی ــوالد هرم ــل ف ــر عام مدی
ســایر معاونــت هــا دانســت و گفــت : اگــر روابــط عمومــی خــوب عمــل 
کنــد دیگــر فعالیتهــا در معاونــت هــای دیگــر هــم دیــده مــی شــود و 

در نهایــت عملکــرد شــرکت قطعــا منعکــس خواهــد شــد.
ــط  ــی رواب ــف اصل ــی از وظای ــزگان یک ــوالد هرم ــرکت ف ــل ش مدیرعام
ــزرگ  ــی هــای ب ــد ســازی عنــوان کــرد و گفــت : کمپان عمومــی را برن
ــد ســازی مــی  ــی برن ــر را یکــی از روش هــای اصل ــا، تبلیغــات موث دنی
داننــد و مــا در کشــورمان مــی بایســت در برنــد ســازی محصــول خــود 
ــد  ــک برن ــه ی ــا ب ــرا اگــر محصــول م ــم ، زی ــر عمــل کنی بیشــتر و بهت
جهانــی تبدیــل شــود منجــر بــه ارتقــا کیفیــت و پیشــرفت تکنولــوژی و 
افزایــش درآمــد مــی گــردد و افزایــش درآمــد شــرکت منجــر بــه توجــه 
بیشــتر بــه وضعیــت معیشــت کارکنــان مــی گــردد ؛و ایــن مهــم وظیفــه 

روابــط عمومــی و کارکنــان آن را ســنگین تــر مــی کنــد .
مهنــدس معروفخانــی بخــش بزرگــی از موفقیــت هــا کســب شــده را 
مرهــون عملکــرد خــوب روابــط عمومــی در معرفی شــرکت و محصوالت 
ــات و  ــت تبلیغ ــر اهمی ــد ب ــا تاکی ــت و ب ــات دانس ــق تبلیغ آن از طری
اطــالع رســانی گفــت : تبلیغــات موثــر در رســانه هــا باعــث ایجــاد برنــد 

و رشــد شــرکت مــی شــود .
معروفخانــی بــا اشــاره بــه اهمیــت و نقــش کارگــران در تولیــد کیفــی، 
ایجــاد انگیــزه و جــو روانــی مثبــت در بیــن کارکنــان را یکــی دیگــر 
از وظایــف روابــط عمومــی دانســت و گفــت : اگــر روابــط عمومــی ایــن 
جــو مثبــت را ایجــاد کنــد کارکنــان پرتــالش و گرانقــدر هــم بــا انگیزه 
فعالیــت مــی کننــد و منجــر بــه بــاال رفتــن تولیــد و کیفیــت محصــول 
ــن در  ــد تضمی ــا یاب ــت محصــول ارتق ــدر کیفی ــر چق ــی شــود و ه م

فــروش بــه مشــتریان داخلــی و خارجــی را در پــی دارد.
ــه تولیــد فکــر و ایجــاد انگیــزه در  ــا اشــاره ب ــی ب مهنــدس معروفخان
ســازمان گفــت : اســتعداد رســانه ای کارکنــان روابــط عمومــی نســبت 
ــط  ــان رواب ــس کارکن ــت پ ــر اس ــرکت باالت ــان ش ــر کارکن ــه دیگ ب
ــوای  ــر و محت ــد فک ــود تولی ــر خ ــاق فک ــت در ات ــی بایس ــی م عموم
ــزه همــکاران داشــته باشــند  ــن انگی ــر رفت مناســب در راســتای باالت

ــروش  ــت کاال و ف ــا کیفی ــان ارتق ــزه کارکن ــن انگی ــاال رفت ــه ب . نتیج
ــش  ــی افزای ــه در پ ــت ک ــد اس ــش درام ــت افزای ــول و در نهای محص

ــت . ــد یاف ــا خواه ــم ارتق ــان ه ــت معیشــت کارکن ــد کیفی درام
معروفخانــی رصــد اخبــار در رســانه هــا و پاســخگویی را وظیفــه دیگــر 
روابــط عمومــی دانســت و گفــت: انتشــار اخبــار شــرکت و رصــد اخبار 
در رســانه هــا ، پاســخگویی مناســب ، بــه موقــع و بــا درایــت را از اهــم 

کارهــای روابــط عمومــی عنــوان کرد.
معروفخانــی در بخــش دوم از ســخنان خــود بــه اهمیــت کارکنــان در 
همــه رده هــای ســازمان پرداخــت و گفــت : اعتقــاد بنــده ایــن اســت 
ــش  ــره خــورده و افزای ــا موفقیــت شــرکت گ ــان ب ــزه کارکن ــه انگی ک
انگیــزه کارکنــان منجــر بــه موفقیــت هــای بعــدی شــرکت مــی گردد.

وی توجــه ویــژه بــه معیشــت کارکنــان بــه ویــژه کارکنــان زحمــت کــش 
پیمانــکاری در شــرکت فــوالد هرمــزگان را از برنامــه هــای خــود عنــوان 
کــرد و تاکیــد کــرد : تولیــد و موفقیــت هایــی کــه کســب مــی کنیــم 
مرهــون زحمــات همــه کارکنــان شــرکت از مدیــران تــا کارکنــان در همه 
رده هــا مــی باشــد ، پــس مــی بایســت در پرداخــت پــاداش هــا بازنگــری 
و ایــن زحمــات بــه نحــوی پاســخ داده شــود .وی اولیــن قــدم در توجــه 
بــه کارگــران شــرکت را اهــدای بســته هــای معیشــتی بــه مناســبت عیــد 
ســعید فطــر عنــوان داشــت و گفــت : ایــن ابتــدای راه اســت و انشــاهلل 
ــوارد مشــابه بیشــتری  ــدم هــای بعــدی م ــا در ق ــر آن اســت ت ســعی ب
را داشــته باشــیم . مدیرعامــل فــوالد هرمــزگان اظهــار داشــت : درســال 
ــه کلیــه کارکنــان و  ــژه ای ب ــاداش وی ــه پ ــا هــر رکــورد ماهیان جــاری ب

کارگــران بــه صــورت مســتقیم اهــدا خواهــد شــد.
در ادامــه رضــا صفریــان مدیــر روابــط عمومــی فــوالد هرمــزگان نیــز 
ــران  ــگاه مدی ــت : ن ــی گف ــط عموم ــرد رواب ــزارش عملک ــه گ ــا ارائ ب
ارشــد بــه روابــط عمومــی و حمایــت از برنامــه هــا و اقدامــات در ایــن 

حــوزه قطعــا بــه رشــد مجموعــه کمــک خواهــد کــرد .
ــواره  ــزگان هم ــوالد هرم ــی ف ــط عموم ــت :رواب ــار داش ــان اظه صفری
ــا تعامــل و همــکاری و ارتباطــات دوســویه در  تــالش کــرده اســت ب

ــد . ــع ســازمان حرکــت کن جهــت مناف
وی ایجــاد تصویــر مثبــت ســازمانی بــا تعامــالت ارزش افــزا را 
ماموریــت روابــط عمومــی فــوالد هرمــزگان عنــوان کــرد و خاطرنشــان 
کــرد : ارتباطــات و تعامــالت روابــط عمومــی در همــه حــوزه هــا بــه 
ــن شــده  ــداف تعیی ــه اه ــم ب ــه بتوانی ــن شــده اســت ک نحــوی تعیی

ــم. دســت یابی

مدیرعامل فوالد هرمزگان در دیدار با کارکنان روابط عمومی: 
روابط عمومی قوی ، موفقیت سازمان را به همراه دارد 
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 فوالدهرمزگان پیشرو در فعالیتهای اجتماعی
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان؛

مراسم جشن گلریزان و آزادسازی زندانیان جرائم 
غیرعمد با حضور دکترصالحی رئیس کل دادگستری 

استان هرمزگان در سالن اجتماعات دادگستری 
هرمزگان برگزار و از اقدامات فوالدهرمزگان در این 

حوزه تقدیر شد
دکتــر صالحــی رئیــس کل دادگســتری هرمــزگان در ایــن مراســم  بــا 
اشــاره بــه اینکــه دادگســتری و دســتگاه قضایــی  در بحــث حمایــت 
ــت  ــود را در جه ــی خ ــت :  آمادگ ــت گف ــوده اس ــرو ب ــد پیش ازتولی
ــم  ــی داری ــالم م ــدی اع ــرکتهای تولی ــه از ش ــه جانب ــت هم حمای
ــان  ــریعترین زم ــد در س ــش بای ــن بخ ــکالت ای ــم مش ــده داری و عقی

ممکــن حــل بشــود .
مــرادی نــژاد رئیــس ســتاد دیــه اســتان بــا تقدیر و تشــکر از مشــارکت 
فــوالد هرمــزگان در جشــن گلریــزان  و آزادســازی زندانیــان جرائم غیر 
عمــد گفــت : فــوالد هرمــزگان همــکاری بســیار خوبــی بــا ســتاد دیــه 
اســتان دارد و از شــرکتهای پیشــرو در ایــن حــوزه بشــمار میرونــد و 
مســاعدت های ایــن شــرکت همــواره گــره گشــای مشــکالت زندانیــان 

جرائــم غیــر عمــد اســتان هرمــزگان بــوده اســت .
ــا اشــاره  ــزگان ب ــل شــرکت فوالدهرم ــی مدیرعام ــدس معروفخان مهن
ــدی  ــت از بنگاه هــای اقتصــادی و شــرکتهای تولی ــه ضــرورت حمای ب
ــکالت  ــت : مش ــور گف ــی کش ــی و اجرای ــتگاه های قضای ــط دس توس
بســیار زیــادی در خصــوص قطعــی  بــرق و گاز متوجــه فــوالد 
ــرق بیــش  ــه دلیــل قطعــی ب هرمــزگان هســت و در ســال گذشــته ب
از ۵۰میلیــارد ریــال خســارت بــه شــرکت وارد شــده اســت و بدلیــل 
توقفــات کــوره هــا  شــرکت فــوالد هرمــزگان متحمــل خســارت های 

ــده اســت  . ــری گردی ــران ناپذی جب
ــتری  ــط دادگس ــه توس ــورت گرفت ــای ص ــر از حمایت ه ــا تقدی وی ب
اســتان هرمــزگان از واحــد هــای تولیــدی تاکیــد کــرد :مــا از ریاســت 
ــن بحــث  ــم در ای محتــرم دادگســتری اســتان هرمــزگان تقاضــا داری
ــم  ــام معظ ــه توســط مق ــال ک ــعار س ــه ش ــه ب ــا توج ــد و ب ورود کنن

ــام  ــد انج ــوزه تولی ــا در ح ــی ه ــع زدای ــن مان ــد ، ای ــری فرمودن رهب
شــود و شــاهد قطعــی بــرق و گاز در فــوالد هرمــزگان و دیگــر صنایــع 

نباشــیم .
دکتــر صالحــی ضمــن تاکیــد بــر حمایــت دســتگاه قضــا از شــرکتهای 
ــه  ــوع ب ــن موض ــرد : ای ــح ک ــادی تصری ــای اقتص ــدی و بنگاه ه تولی
ــه  ــد و ب ــد ش ــالغ خواه ــی اب ــتگاه های متول ــه دس ــی ب ــورت کتب ص
هیــچ وجــه نبایــد بــرق صنایــع و شــرکتهای تولیــدی قطــع شــود و 

ــا متخلفیــن برخــورد خواهــد کــرد . ــی ب دســتگاه قضای
مهنــدس معروفخانــی در حاشــیه مراســم گلریــزان زندانیــان جرائــم غیر 
ــه نقــش چشــمگیر فــوالد هرمــزگان در فعالیتهــای  ــا اشــاره ب عمــد ب
اجتماعــی اســتان هرمــزگان از جملــه همــکاری بــا ســتاد دیــه اســتان 
گفــت : شــرکت فــوالد هرمــزگان از ســال ۱۳۹۲ تــا کنــون بیــش از ۱۸ 
میلیــارد ریــال بــه ســتاد دیــه اســتان کمــک کــرده اســت کــه بــا ایــن 

مبلــغ ۱۱۶ زندانــی جرائــم غیــر عمــد آزاد شــده انــد .


