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اخبار فوالد

مدیرعامل فوالد مبارکه خبر داد:

عبور از مرز فروش  ۵۰هزار میلیارد تومان در ماه گذشته

مدیرعامل فوالد مبارکه در جلسۀ
کمیتــۀ مدیریت این شــرکت که در
سالنبزرگاجتماعاتوبارعایتکامل
دستــورالعــملهــایبــهـداشـتـی
بــرگــزار شــد ،گفـت :خوشبختانه
علیرغم همۀ محدودیتهای موجود
در تأمیــن منابع انرژی و گاز و شــیوع
ویروسکرونا،فوالدمبارکههمچنانبر
مدارموفقیتوسوددهیاست.
حمیدرضا عظیمیان بــا تأکید بر
اینکهفوالدمبارکهدرسالهایگذشته
همواره با چالشهای ســختی ازجمله
تحریمهاومحدودیتهایداخلی،مانند
کمبود سنگآهن ،کاهش عرضۀ برق،
آب و گاز و مواد اولیه و از ماههای پایانی
سال گذشته نیز با شیوع بیماری کرونا
مواجهبودهاست،گفت:بهیاریخداوند
وبااتخاذتدابیرو برنامهریزیهایدقیق
درهرحوزهوباتالشمدیرانوکارکنان
دلسوز و باانگیزۀ شرکت ،توانستهایم بر
مشکالتفائقآییم.
وی در ادامــه ضمــن قدردانی از
دستاوردهایکارکناندرحوزۀمعاونت
بهرهبرداری و اشــاره به دستاوردهای
شــرکت طی 9ماه اخیــر و همچنین
با مقایســۀ آمار تولیــد در این مدت
نســبت به مدت مشابه ســال قبل ،از
افزایش 10درصدی تولیــد در واحد
گنــــدلهسازی خبــر داد و گفت :در
 9ماه نخست امســال ،تولید گندله به
میزان  5میلیون و  598هزار تن محقق
شده است .با پیگیریهای انجامشده،
وضعیت موجودی مواد اولیه در شرکت
به شــرایط مطلوبتری رسیده است،
اما باید برای رســیدن به شرایط پایدار
همچنانتالشوبرنامهریزیکرد.
مدیرعامل فوالد مبارکــه در ادامه
ضمناشارهبهرشدبسیارخوبعملکرد

یادداشت

واحدهای احیا مســتقیم  1و  2گفت:
تولید ایــن واحدها در نهماهۀ ســال
گذشــته به  5میلیون و  135هزار تن
آهن اسفنجی رسید .این در حالی است
که در همین 9ماه ســال ،99کارکنان
پرتالش این واحدها توانستند با تحقق
 105درصدبرنامهوبارشد 14درصدی
نسبتبهمدتمشابهسالقبل،بهتولید
 5میلیونو 873هزارتنآهناسفنجی
دست یابند که در نوع خود یک رکورد
ارزشمندمحسوبمیگردد.
ویبااشارهبه میزانتولیدفوالدخام
دراینبازۀزمانیتصریحکرد:در نهماهۀ
سال گذشته 4 ،میلیون و 895هزار تن
تختال تولید شــده بود ،درحالیکه در
پایان 9ماهنخستامسال،باتحقق109
درصدی برنامۀ ســاالنه و با  11درصد
افزایش نســبت به مدت مشابه سال
قبل ،به عدد  5میلیون و  456هزار تن
رسیدهایم.
مهندس عظیمیان با تأکید بر اینکه
به یاری خداوند و همت کارکنان عبور
از مرز  7.2میلیون تن تولید و ثبت یک
رکورد ارزشمند دیگر در پایان سال دور
از دسترس نخواهد بود ،گفت :در سال
جهش تولید از همۀ مدیران و کارکنان
شرکتمیخواهمکهباهمدلیوتالش
بیشتردراینمسیرگامبردارند.
او با اشاره به عملکرد نهماهۀ ناحیۀ
نورد گرم گفــت :در این ناحیه بهدلیل
تغییرترکیبابعادیوکیفیسفارشها
و همچنین توقف دهروزه در قفســــۀ
 R3حــدود  1.5درصــد از برنامــه
عقبهستیــم؛بااینحالباثبتتولید
3میلیون و  859هزار تن ،نســبت به
مدت مشابه سال قبل حدود  2درصد
بیشترازبرنامه تولیدکردهایم.
ویدرادامهعملکردناحیۀنوردسرد

را نیز بسیار خوب ارزیابی و خاطرنشان
کرد:کارکناناینناحیهدر 9ماهنخست
ســال جاری به تولید یــک میلیون و
 215هزار تن و یک درصد رشــد تولید
نسبت به مدت مشابه سال قبل دست
یافتند .سال گذشته در این بازۀ زمانی
 1میلیون و  204هزار تن تولید محقق
شــده بود .امســال در طی این مدت با
تحقــق  102درصد برنامــه ،به تولید
1میلیونو 215هزارتندستیافتهایم
وپیشبینیمیشودتولیددراینناحیه
از یک میلیون و  400هزار تن محصول
فراتر رود.
مدیرعامل فوالد مبارکــه از انجام
عملیات نوسازی ماشین ریختهگری
شمارۀ 1درمجتمعفوالدسباخبردادو
گفت:برخیمحدودیتهاوبهروزرسانی
اتوماسیون این خط و همچنین انجام
ســایر برنامههای تعمیراتی که چابک
سازیمجتمعفوالدسبارادرپیخواهد
داشت،تولید بهمیزان 15درصدکاهش
داشتهکهقابلجبراناست.
وی جمع کل موجــودی نهایی را با
ســفارشهایی که بهتدریج از شرکت
فوالدمبارکهخارجخواهدشدبهمیزان
 274هزار تن ارزیابی کــرد و گفت :از
این مقدار  49هزار تن سهم نورد سرد،
41هزار تن نورد پیوستۀ مجتمع فوالد
سبا 64 ،هزار تن نورد گرم و  120هزار
تنمتعلقبهفوالدسازیاست.
مدیرعامل فوالد مبارکــه در ادامۀ
ســخنان خود گفت :در ماه گذشــته
فروش شرکت از مرز  ۵۰هزار میلیارد
تومان عبور کرد .این اعداد در شرایطی
کهشرکتفوالدمبارکهدرتحریمبهسر
میبرد ،برای بازار سرمایه ،سهامداران و
ذینفعان شرکت بسیار امیدوارکننده
است.

وی در بخــش دیگری از ســخنان
خود ضمن قدردانی از اقدامات معاونت
خریدشرکتاظهارداشت:خوشبختانه
درخصوص موجودی الکترود گرافیتی
نیزموجودیشرکتبسیارخوباستو
برای حدود سه سال آینده در این حوزه
بامشکلیمواجهنخواهیمبود.
وی بــا تأکید بر اهمیــت کیفیت
کنســانترۀ ورودی و میزان موجودی
سنگآهن نرمه و زبرۀ شرکت تصریح
کرد :همچنانکه پیــش از این تأکید
شد ،باید در این حوزهها معاونت خرید
با قوت و برنامههای دقیق و اثربخش به
فعالیتهایخودادامهدهد.
مهنــدس عظیمیــان با اشــاره
به دســتاوردهای حوزۀ فروش فوالد
مبارکه گفت :امسال متأسفانه برخی
افراد بــا دادن آدرسهــای غلط این
حوزه را با چالشهای متعددی روبهرو
کردند .تالش کردیم بــا اقدامات و ارائۀ
راهکارهای متعدد آرامــش را به بازار
برگردانیم و با حضــور مؤثر در تنظیم
شیوهنامه توانســتیم نظرهای سازندۀ
خودرابهمسئولینانتقالدهیمواعتبار
و برند فوالد مبارکه را به شایســتگی
حفظکنیم.
ویباردصریحبرخیشایعاتدربارۀ
مشکالت فوالد مبارکه در حوزه تأمین
منابعمالیخاطرنشانکرد:اینشایعات
را بهشــدت تکذیب و اعــام میکنم
فوالد مبارکه نه در زمان بنده ،بلکه در
زمان هیچکــدام از مدیران عامل قبلی
نیز بدهی نداشته است .این امر ناشی از
قدرتشرکتبودهوحداکثربهرهوریرا
بامدیریتمالیخودداشتهاست.
مهندس عظیمیان در ادامه گفت:
معاونت اجرای پروژهها نیز در این مدت
با به ثمر رســاندن پروژههای موردنظر

در داخــل و خارج از فنــس و محدودۀ
جغرافیای شرکت بهخوبی ایفای نقش
کردهاست.
به گفتۀ مدیرعامــل فوالد مبارکه،
معاونت سرمایهگذاریو امور شرکتها
در فوالد مبارکه بهتازگی ایجاد شــده،
بااینحــال عملکرد خوبی داشــته و
همــکاران این حــوزه بهخوبی منافع
شرکترادنبالمیکنند.
وی در ادامه تصریح کرد :معاونت
معدن نیز در این شرکت فعالیتهای
بســیار خوبی در زمینۀ تأمین مواد
اولیه و ســنگآهن شروع کرده است
و پیشبینی میشــود این اقدامات
بــهزودی اثربخشــی خــود را برای
سازمان هویدا خواهد کرد.
مدیرعامل فوالد مبارکه در بـخش
بعــدی سخـنــان خــود از تشکیل
چهارمینهلدینگدرفوالدمبارکهخبر
داد و گفت :در کنار هلدینگهای فوالد
متیل،آتیهوتوکا،هلدینگمالینیزکه
مجموعهای از چندین شرکت در بازار
سرمایه ،ســبدگردانی و کارگزاری و...
استتشکیلشدهاست.
وی از آمادگی فــوالد مبارکه برای
تأمین مالی بخشی از پروژههای مهمی
که باعث توسعه و پیشــرفت کشور و
اشتغالزاییخواهدشد،خبردادوگفت:
این شرکت در تأمین مالی پروژههایی
کهدرسطحملی،توسعهرابههمراهدارد
و همچنین برای اجرای پروژۀ نورد گرم
شمارۀ 2خودآمادگیکاملدارد.
او در ادامه با اشاره به اهمیت اجرای
طرح تحول دیجیتال در شرکت فوالد
مبارکه گفت :پروژۀ هوشمندســازی
فوالد مبارکه این شــرکت را در کالس
تکنولوژیهای پیشــرفتۀ جهان قرار
خواهد داد که تعداد کمی از شرکتها
در این سطح قرار دارند .عزم شرکت در
اینزمینهجزماست.
مهندس عظیمیــان با اشــاره به
عملکرد درخشان شــرکت در حوزۀ
مسئولیتهای اجتماعی تصریح کرد:
شــرکت در این زمینه نیز آثار بســیار
خوبی در جامعه برجای گذاشته است.
بهعنوان مثال ،در حــوزۀ کرونا یکصد
میلیارد تومان از منابع شــرکت را پس
از اخذ مجوزهای قانونی ،به مساعدت
به بیمارســتانها و مراکز بهداشــتی
برای خرید تجهیــزات درمانی و مواد
ضدعفونیکننده اختصاص داده است.
تاجاییکه به اذعان معاون اول ریاست
جمهوری ،در این حوزه ،فوالد مبارکه
با سایر سازمانهای مشابه فاصلۀ بسیار
زیادیدارد.فوالدمبارکهبهمنظورتعهد
به مســئولیتهای اجتماعی خود ،در
شرایطویژۀاقتصادیناشیازتحریمهاو
شیوعویروسکرونا،باافتخاردرخدمت
هموطنان و بهویــژه کادر درمان بوده

فوالد مبارکه در سال سخت اقتصادی مسیر پیشرفت را طیکرده است
سارا کریمی جم

قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین دو
رســالت مهم نمایندگان مجلس است و قانون
به نمایندگان اختیار داده تا در راســتای ایفای
وظایف خود به مسئوالن اجرایی ،تذکر ،تحقیق
و تفحص ،ســوال یا اســتیضاح نماید .مجلس
طبق قانون ،حق تحقیق و تفحص را داشــته و
مجموعه فوالد مبارکــه و هر مجموعه دیگری
هم استثنا نیست.
بــا توجه به جایــگاه مهم مجلــس و نقش
ذاتی و کلیدی این قوه در قانون گذاری کشور
درخواست چنین اقدامی هم بالمانع بوده و از
جهتی پیگیری مســئولین برای رانت زدایی
جای تقدیــر دارد .اما نکته قابــل تامل ،روند
تصویب تحقیق و تفحص ،اظهارات و انتشــار
توییتهای یکی از نمایندگان استان اصفهان
است.

انتقادی که به این موضوع وارد است ،مربوط
به نحوه رسانه ای کردن این اقدام است .اینگونه
بیانات و انتشار ادعاهای بی اساس برای تفحص
در عملکرد یک شرکت توسط نمایندگان ،آب
به آسیاب دشمن ریختن است؛ چراکه اقدامات
بدون تفکــر و عاقبت ســنجی ،معاندین نظام
را خوشــحال کرده و در نهایت سبب تضعیف
شاکله نظام می گردد.
برخی شنیده ها حاکی از آن است که طرح
این ادعاهای بی اساس ،مقاصد سیاسی به همراه
دارد .حال اگر این ادعاهای بی اساس ،تمرکز این
جبهه اقتصادی را به هم بزند ،بجز اینکه دود آن
به چشم مردم میرود چه سودی خواهد داشت؟
آیا باز پای دالالن واردکننده و عصبانیت آنها از
تولیدملی درمیان است؟ آیا باز هم دالالن از این
آب گل آلود بهره خواهند برد؟
چرا نمایندگانی که ادعای فســاد مالی و یا
هرگونه تخلف در فوالد مبارکه را دارند ،مدارک
خود را به مراجع قضایی ارئه و درخواست پاسخ
نمیکنند؟ شرکت فوالد مبارکه به دلیل اینکه

در بورس کاال حضــور دارد؛ تمام صورتهای
مالی آن شــفاف بوده و تمامی اطالعات مالی
آن در کدال بورس افشــا میشــود .از ســوی
دیگر ،سازمان حسابرسی مسئول رسیدگی به
حسابهای این شرکت است و تمام اطالعات
حسابداری که در شــرکت فوالد مبارکه ثبت
میشود به ســهامداران اعالم مینماید.در این

بین اگر ادعایی هم از هر سویی مطرح میشود
الزم است مدعیان نسبت به ارائه مدارک خود
به مراکز قضایی اقدام نمایند.
باید یادآور شد سالهاست که شرکت فوالد
مبارکه با تحریم دســت و پنجــه نرم میکند؛
آمریکا با تحریمهــای خود فــوالد مبارکه را
بهعنوان غول بزرگ اقتصادی ایران مورد هدف

است و اساسا این اقدامات را وظیفۀ ملی
خودمیداند.
وی در همین خصــوص از تحویل
 70تــــن اکسـیــــژن رایــــگان
بـــه بیمارستانهای درمانگر بیماران
کرونا در هر روز خبــر داد و گفت :با این
اقدام ،عالوهبر تأمین اکسیژن موردنیاز
بیماران بستری در بیمارستانهای15
استان،سعیکردهایمدستسودجویان
ودالالنرانیزدراینحوزهکوتاهکنیم.
به گفتۀ مهندس عظیمیان ،از آغاز
ســال تحصیلی جدید ،فوالد مبارکه
در بخــش دیگری از تعهــدات خود و
در راستای مسئولیتهای اجتماعی
شــرکت ،با هماهنگی کمیتــۀ امداد
امــام خمینــی (ره) 1600 ،تبلت به
دانشآموزان کمبرخــوردار و نیازمند
خدمت بیمنت نیز از
ِ
اهدا کرده و ایــن
افتخاراتشرکتاست.
وی با تأکید بــر اینکه آیندۀ فوالد
مبارکه تا حــد زیادی بــه عملکرد
معاونتهای امور معادن و تکنولوژی
بســتگی دارد گفت :در شرایطی که
معدنکاران ،بهجای توســعۀ معادن
بــه فوالدســازی روی آوردهانــد و
فوالدســازان را با چالشهای جدی
مواجــه کردهانــد ،معاونــت معدن
وظیفه خطیــری در تأمیــن پایدار
سنگآهن موردنیاز شرکت بر عهده
دارد .همچنیــن در خصوص معاونت
تکنولوژی فوالد مبارکه نیز باید گفت
اگر فوالد مبارکه بــه تکنولوژی روز
دنیا نرســد و نتواند سبد محصوالت
خود را توسعه دهد و آنها را با قیمت
رقابتی در ســطح جهانی به دســت
مصرفکننده برساند ،با مشکل روبهرو
خواهد شد .به همین دلیل بهروز شدن
تکنولوژی یکی از موارد بسیار ضروری
برای فوالد مبارکه است.
وی در بخــش پایانی ســخنان
خود فرارســیدن  23دیماه ،سالروز
افتتاح شرکت فوالد مبارکه را به همۀ
کارکنان و ذینفعان شرکت تبریک
گفت و اظهار امیدواری کرد :با تالش
و جدیت هرچه تمامتر در پایان سال
شاهد دست یافتن به درخشانترین
عملکرد شرکت باشیم.
شایان ذکر اســت در این جلسه،
مختار بخشیان ،معاون بهرهبرداری
فوالد مبارکه ،حســین مدرسیفر،
مدیــر ایمنــی ،بهداشــت و محیط
زیست شــرکت و رسول ســراییان
مدیرعامل شــرکت ایریسا بهترتیب
درخصوص دســتاوردهای شرکت
در حوزههــای بهرهبــرداری ،ایمنی
و روند پیشــرفت اجرای طرح تحول
دیجیتال در فــوالد مبارکه مباحثی
مطرح کردند که مورد توجه حاضران
قرار گرفت.

قرار داده اســت ،تحریمی که باعث شــد این
شرکت تعداد بسیاری قطعات مورد نیاز را توسط
مهندسان ایرانی بومی سازی کند و صرفه جویی
میلیاردی را به ارمغان بیاورد.
در ســال  98با تحریم دوباره شرکت فوالد
مبارکه ،منتظر سالی سخت برای این شرکت
در سال  99بودیم ،سالی که با بیماری کرونا آغاز
شد و اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داد؛ اما
در بین موجی از اخبار منفی اقتصادی ،شرکت
فوالد مبارکه نه تنها از تولید باز نایستاد؛ بلکه هر
روز توانستند رکوردها و افتخارات متعدد ملی
و بین المللی را به ارمغان بیاورند.
قطعا طرح این موضعات از سوی نمایندگانی
که وکیل مردم هســتند آن هم در سال جهش
تولید ،خوراکی برای شــبکه معاند خواهد بود.
شبکههای بیارزش و بنگاههای دروغپراکنی
از اینگونه خبرها برای خود خوراک رســانهای
تهیــه میکنند و عمال با ایجاد شــیطنتهای
رســانهای باعث فلج شــدن چرخــه اقتصاد
خواهند شد.

با مشارکت و سرمایهگذاری فوالد مبارکه
محقق شد؛

ایران در جمع پنج كشور سازنده
لیزر پرتوان در جهان

با همت متخصصان و دانشمندان ایرانی و با
کسب دانش فنی ساخت «لیزر پرتوان» ،ایران
عنوان پنجمین کشور سازندۀ این نوع لیزرها را
به خود اختصاص داد.
نقوی ،معــاون تکنولوژی فــوالد مبارکه،
از انجــام موفقیـــتآمیــــز عمــــلیات
تست گـرم لیــــزر پرتوان  10 kwدر روز
چهارشنبه دهم دیماه با همکاری این شرکت
در مرکز علوم و فنون لیزر ایران خبر داد و گفت:
با کسب این موفقیت ارزشــمند قرار است از
اردیبهشت ســال  ،1400این لیزر جایگزین
لیزر گازی اروپایی موجود در شــرکت فوالد
مبارکه شود.

وی با بیــان ایــن مطلــب در گفتوگو با
ایراســین اظهار کرد :در آبانماه سال گذشته
که نمایشگاه اپتیک و لیزر برگزار شد ،شرکت
فوالد مبارکه با مرکز علــوم و فنون لیزر ایران
قراردادی مبنی بر تولید و ساخت لیزر فیبری
و پرتوان  10 kwبه امضا رساند و امروز بعد از
گذشت حدود یک سال ،تست گرم لیزر انجام
گرفت و بر ما مسجل شد که توان ساخت لیزر
پرتوان در ایران وجود دارد.
نقوی بــا بیان اینکه در حــال حاضر فوالد
مبارکه از یک لیزر ساخت کشور آلمان استفاده
میکند گفت :بهدلیل وجود تحریمها ،امکان
تهیۀ قطعات این تجهیز برای شــرکت میسر
نیست .این در حالی اســت که از این لیزر در
دو بخش خطوط تولید فوالد مبارکه استفاده
میشود و اگر دچار مشکل فنی شود ،فعالیت در
خطوط تولید محصوالت سرد با مشکل جدی
مواجه خواهد شد.
در نتیجه تصمیم گرفتیــم تا این لیزر را در
داخل بسازیم و بعد از انجام تحقیقات ،متوجه
شــدیم مرکز علوم و فنون لیزر ایــران توان
ساخت لیزر پرتوان را دارد.
معاون تکنولــوژی فوالد مبارکــه افزود:
اســتفاده از لیزر ســاخت داخل برای شرکت
فوالد مبارکه در مقایســه با نمونۀ خارجی ،از
لحاظ میزان هزینه ،حدود  50درصد ارزانتر
تمام میشود و در نتیجه از خروج ارز از کشور
جلوگیری میکند.
وی با تأکید بر این موضوع که ساخت لیزر
پرتوان اقدامی دانشی و متکی بر تکنولوژیهای
بسیار پیشرفته است ادامه داد :اگر ساخت لیزر
پرتوان در داخل کشور برای ما میسر نمیشد،
تولید محصوالت ســرد در فــوالد مبارکه با
مشکل مواجه میگشت.
به گفتۀ وی ،لیزر یکی از اقالم گرانقیمت
در صنعت به شــمار میآیــد ،امــا اکنون با
دسترسی به توان ساخت لیزر پرتوان در داخل
کشور ،برنامهریزی برای ساخت ماشینهای
جوش لیزری و برش لیزری انجام خواهد شد
تا با ســاخت آنها با قیمتهای مناسب ،این
دست از ماشینآالت را در اختیار دیگر صنایع
قرار دهیم.

نقوی با بیان اینکه ســاخت لیــزر پرتوان
به دانش فنی زیادی نیاز دارد اظهار داشــت:
تحقیقات بسیاری برای چگونگی ساخت آن
صورت گرفت .البته در ایران توان برای ساخت
لیزر کمتوان تا  2 kwوجود داشت ،اما زمانی
که قدرت لیزر بیشتر میشــود ،ساخت آن از
لحاظ فنی و دانشی بسیار سخت خواهد بود.
معاون تکنولوژی فــوالد مبارکه ادامه داد:
در حال حاضر لیزر پرتوان ساختهشده از لحاظ
ایمنی و فنی در ســطح قابلقبولی قرار دارد و
جایگزین مناسبی برای نمونۀ خارجی آن در
صنعت فوالد ایران است.

