
فوالد مباركه اصفهان، نگين درخشان صنعت فوالد
فوالد مباركـــه اصفهان به تنهايي بيش از 47 درصد از كل توليد فوالد كشـــور را به خود 

اختصاص داده است.
فوالد مباركه اصفهان به عنوان بزرگترين توليدكننده فوالد كشور با توليد بيش از 5ميليونتن 
محصوالت فوالدي تخت به تنهايي بيش از 47 درصد از توليد فوالد كشور را به خود اختصاص 

داده است.
توليد محصوالت فوالد مباركه طي سال 87 نسبت به سال 86 عليرغم مشكالت و بحران 
اقتصادي جهان از رشد مطلوبي برخوردار بوده است، به طوري كه تمامي واحدها بيش از برنامه 

پيشبيني شده توليد نمودهاند.
واحد گندله ســـازي تا پايان بهمن ماه 87 به ميزان 6 ميليون و 390- هزارتن گندله وتوليد 
نمود كه نســـبت به برنامه 3 درصد افزايش نشـــان ميدهد. واحد احياء مســـتقيم نيز با توليد 
4ميليونو 740 هزارتن آهن اســـفنجي به ميزان 6 درصد نسبت به برنامه افزايش داشته است. 
ناحيه فوالدســـازي و ريختهگري مداوم نيز با توليد 4 ميليون و 140 هزارتن تختال به ميزان 

5درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل (11 ماهه) توليد نموده است.
ناحيه فوالدســــازي و نورد پيوسته (سبا) نيز با توليد 518 هزارتن كالف گرم به ميزان 2درصد 
نسبت به برنامه و 6درصد نسبت به 11 ماهه سال گذشته توليد داشته است. خطوط نورد سرد 1 و 2
نيز با توليد يك ميليون و 20هزارتن به ميزان 15درصد نسبت به برنامه بيشتر توليد كرده است.

شركت فوالد مباركه توليد محصوالت ويژه و جديد را به عنوان يك هدف مهم و اساسي در 
دستور كار خود قرار داده و با توليد محصول با ارزش افزوده بيشتر تمامي تالش خود را معطوف 
توليد فوالدهاي ويژه نموده اســـت بهطوريكه در سال جاري بيش از يك ميليون تن محصول 

ويژه توليد كرده و در اختيار مصرفكنندگان قرار داده است.
فوالد مباركه از ابتداي بهرهبرداري تاكنون به دليل نياز كشور به ورقهاي فوالدي و با اتكا به 
پيشبيني رشد تقاضا، تمام برنامهريزيهاي خود را براي افزايش توليد از طريق ارتقاء بهرهوري و 
اجراي طرحهاي توسعه به كار گرفته است كه ثمره آن به بار نشستن طرحهاي توسعهاي كمي 

و كيفي شركت بوده است.
در ســـال 87، تاكنون با توجه به افزايش تقاضا و به منظور جلوگيري از بروز هرگونه تنش در 
بازار محصوالت فوالدي تخت، شركت اقدام به كاهش حجم صادرات كرده، به طوريكه طي 
اين مدت بيش از سه ميليون و 958 هزارتن محصول به بازار داخل عرضه شده است كه نسبت 

به سال گذشته رشد مطلوبي داشته است.
شـــركت فوالد مباركه اصفهان به منظور افزايش توليد، طرحهاي توسعه زير سقف خود را 

اجرا نموده است بهطوريكه طي سال 88 به ميزان 1/2 ميليون تن به ظرفيت فعلي اين شركت 
افزوده خواهد شد.

ضمن اينكه طرح شهيد خرازي به ميزان 2/2 ميليون تن و فوالدسازي و نورد پيوسته (سبا) 
نيز به ميزان 700 هزارتن به ظرفيت فوالد مباركه طي ســـه ســـال آينده اضافه خواهد شد و 

ظرفيت اين شركت را به 10 ميليون تن افزايش خواهد داد.
فـــوالد مباركه توجه ويژهاي به بحث بومي ســـازي صنعت فوالد داشـــته اســـت و در 
اختيـــار قرار گرفتـــن توانمنديهاي داخلي را بـــه عنوان يك هدف مهم مدنظـــر قرار داده 
اســـت بهطوريكه طي ســـال جـــاري با كمك شـــركتهاي داخلي موفق به ســـاخت و 
توليد تجهيـــزات خطوط نورد گرم براي اولين بار در كشـــور شـــده اســـت، ضمن اينكه
 تاكنون بالغ بر 75 درصد تجهيزات و قطعات يدكي موردنياز فوالد مباركه در داخل كشـــور و 
به دست متخصصين داخلي توليد ميگردد و پيشبيني ميشود ظرف 3 سال آينده كل صنعت 

فوالد در كشور بومي شود.
شركت فوالد مباركه در ســـال جاري موفق شد اولين تنديس سيمين جايزه ملي بهرهوري 
و تعالي ســـازماني را در سطح شـــركت دريافت نمايد و در بين 100 شركت برتر كشور از نظر 
سوددهي بعد از سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني در رتبه دوم قرار گيرد و از نظر 

ميزان ارزش بازار در رتبه اول 100 شركت برتر قرار گيرد.


