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  معاون امور معادن شرکت فوالد مبارکه: 
انضباط آزمون استخدامی این 

دوره ستودنی بود

محمد یاســر طیب نیــا در بازدیــد از آزمون 
فوالدمبارکه گفت: آزمون استخدامی این دوره از 
انضباط و سطح کیفی خیلی خوبی برخوردار بود 
و چه در مرحله طراحی ســواالت و چه در رعایت 
پروتکل ها، برتری خوبی قابل مشاهده بود. می توان 
این آزمون را در مقایسه با  سایر آزمون ها در باالترین 

سطح کیفیت در کشور مقایسه کرد.  
  معاون امور معادن شرکت فوالد مبارکه افزود: 
در مورد نحوه طراحی سواالت و چینش داوطلبان 
هم تمهیدات بسیار مناسبی در نظر گرفته شده بود. 
همچنین در مورد افرادی که احتماال خودشان یا 
نزدیکانشان محدودیت هایی در زمینه کرونا داشتند 
هم این محدودیت ها لحاظ شده بود و مکان دیگری 
و با فاصله های بسیار مناسب برای آنها در نظر گرفته 
شده بود.  یکی از معضالت حال حاضر جوامع، معضل 
اشتغال است. خوشبختانه این شرکت در راستای 
این مســئولیت اجتماعی به خوبی وظایف خود را 

انجام داده است. 
وی اظهار کرد: در حال حاضر گروه فوالدمبارکه 
در سال جاری و با توجه به مشکالتی مثل تحریم و 
فراگیری کرونا، نزدیک به یک هزار نفر را از طریق 
همین آزمون های به اســتخدام خود در می آورند 
که این نشان از ثبات و قدرت این شرکت است.  نکته 
مهمتر از اشتغال، موضوع کیفیت اشتغالزایی است. 
در فوالدمبارکه نظام های بسیار دقیقی برای ارزیابی 
و ارتقاء کارکنان وجــود دارد که به جرئت می توان 
گفت این نظام ها در بهترین سطح جهانی است و در 
کشور می توانیم از فوالد مبارکه به عنوان یک الگو در 

این زمینه نام ببریم. 
طیب نیا عنوان کرد: از نگاه مدیریت فوالدمبارکه 
نیروی انسانی با ارزش ترین سرمایه شرکت است. 
آزمونی که برگزار شد در راستای همین نگاه بود. در 
این آزمون بستر جذب نخبگان هم فراهم شده است. 
چرا که در برخی از رشته ها مثل حسابداری، معدن، 

مالی و... نیاز به تجربه و تخصص باال بوده است.
    

قدردانی معاون هماهنگی امور 
اقتصادی و توسعه منطقه ای 
وزارت کشور از فوالد مبارکه

هم زمان با هفتۀ دولت، معاون هماهنگی امور 
اقتصادی و توسعۀ منطقه ای وزارت کشور به همراه 
استاندار و جمعی از مسئولین استان چهارمحال و 
بختیاری از واحدهای آهن سازی، انباشت و برداشت 
و روند اجرای پروژۀ بریکت ســازی و فوالدسازی 

شرکت فوالد سفیددشت بازدید کرد.
 دین پرست روند افزایش تولید فوالد سفیددشت 
از ابتدای بهره برداری تا شــهریورماه سال جاری را 

مطلوب ارزیابی کرد.
وی بــا تأکید بــر اهمیت رفع موانــع تکمیل 
پروژه های فــوالد سفیددشــت از حمایت های 
شــرکت فوالد مبارکه از صنایع کوچک قدردانی 
کرد و به تشــریح اقدامات الزم در خصوص تسریع 
عوامل تأثیرگذار بر راه اندازی پروژۀ فوالدســازی و 

ریخته گری پرداخت.
معــاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعۀ 
منطقه ای وزارت کشور از تکمیل زنجیرۀ تولید 
فوالد در استان چهارمحال و بختیاری حمایت و 
بر رعایت مسائل زیست محیطی و توسعۀ متوازن 

تأکید کرد.
در جریان ایــن بازدید، محمــود ارباب زاده 
مدیرعامــل شــرکت فــوالد سفیددشــت، 
فعالیت های صورت گرفته در خصوص تأمین آب 
موردنیاز شرکت از محل پساب شهری بروجن، 
احداث واحد تصفیۀ اولترافیلتراسیون، راه اندازی 
واحدهای اکسیژن، بریکت سازی و فوالدسازی 
و ریخته گری را تشــریح و ابراز امیدواری کرد با 
رفع موانع موجود ازجملــه ترخیص تجهیزات 
از گمــرک، اهتمام پیمانــکاران و حمایت های 
شرکت فوالد مبارکه و سازمان ایمیدرو به عنوان 
ســهام داران شــرکت، واحدهای فوالدسازی و 

ریخته گری تا پایان سال راه اندازی گردد.
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سید محســن دهنوی، نمایندۀ 
مردم تهران و عضو کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس شــورای اسالمی از 
خطوط تولید فــوالد مبارکه بازدید 
و در جلســۀ مشــترک با مهندس 
عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه 
و صالحی، نماینــدۀ مردم مبارکه در 
مجلس شورای اسالمی در خصوص 
نوسان قیمت میلگرد و سیمان در بازار 
تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد 
این مشــکل از جانب تولید نیست و 

مسئلۀ توزیع است.
دهنوی با اشــاره به مشــکالت 
فراروی تولید و تأمین مواد اولیه برای 
فوالدسازان و نوسان قیمت میلگرد و 
سیمان در بازار اظهار داشت: کنترل 
و مدیریت قیمت ها برای نمایندگان 
مجلس از اهمیت خاصی برخوردار 

است.
وی خاطرنشــان کــرد: بــا 
بررســی های صورت گرفتــه بــا 
سرپرســت پیشــین وزارت صمت 
و رئیس بــورس کاال بــه این نتیجه 
رسیدیم که این مشکل از جانب تولید 
نیست و بخش بزرگی از این مشکالت 

ناشی از توزیع نادرست است.
نمایندۀ مــردم تهران در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به گالیۀ برخی 
مصرف کننده ها از وجود واسطه هایی 
که بایــد محصــول را از آن ها تهیه 
کنند، بر رســیدن بــه راهکاری که 
مصرف کننــدۀ اصلــی بتواند بدون 
واســطه محصــول را دریافت کند 

تأکید کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شــورای اســالمی در ادامۀ 

سخنان خود خاطرنشان کرد: معادن 
به وظیفۀ اصلی خودشان که اکتشاف 
بوده خوب عمل نکرده اند و بر اساس 
گزارش خوِد معدنی ها، اگر با همین 
روال پیش برویم تا 15 ســال دیگر 
مواد معدنی داریــم و از طرفی حوزۀ 
اکتشاف متأسفانه مغفول مانده است.

دهنــوی بــر حمایــت قوانین 
باالدســتی از صنایــع بزرگی مانند 
فوالد مبارکه با هدف حمایت از تولید 
تأکید کرد و افــزود: زنجیرۀ خوبی با 
وجود قطعه سازان و دیگر صنایع در 
اصفهان وجــود دارد، ولی ازآنجاکه 
فوالد مبارکه یک صنعت پیش برندۀ 
فنــاوری در کشــور اســت، بایــد 
شرکت های دانش بنیان بیش ازپیش 
شــکل بگیرند و با کمــک مجلس و 
فوالد مبارکه شــاهد شــکل گیری 
شــرکت های دانش بنیان در حوزۀ 

معدن باشیم.
وی از تشکیل معاونت امور معدن 
در فوالد مبارکه به عنــوان یک گام 

مثبت و روبه جلو نام برد.
 رفع بحران بازار با واگذاری 

مدیریت توزیع به فوالد مبارکه
در ادامۀ این جلســه، مدیرعامل 
فــوالد مبارکه گزارش مبســوطی 
از دســتاوردها و اهداف توســعه ای 
فوالد مبارکــه در زمینه های تولید و 
فناوری ارائه کرد و در خصوص شرایط 
نابسامان قیمت ها در بازار فوالد گفت: 
افزایش قیمت محصول در بازار هیچ 
منفعت و درآمــدی ایجاد نمی کند. 
این در حالی اســت که فوالد مبارکه 
قیمت کشف شده در بورس را دریافت 
می کند. البته هیجانات بازار در این 

افزایش قیمت ها تأثیرگذار است.
مهندس حمیدرضا عظیمیان با 
بیان اینکه 1000 مصرف کنندۀ اصلی 
در چرخۀ متقاضیان و مشتریان فوالد 
مبارکه وجود دارد، گفت: همکاران 
ما در واحد فروش به خوبی مشتریان 
اصلی را می شناسند و به طور مرتب 
آن ها را رصــد می کنند. ازجملۀ این 
مشــتریان می توان به ایران خودرو و 
شــرکت های حوزۀ نفت و گاز اشاره 
کرد که ظرفیت هــا و نیازهای آن ها 
نیز به خوبی مورد ارزیابی قرار گرفته 

است.
وی تصریــح کــرد: اگرچــه در 
سامانۀ بهین یاب نیاز برخی استان ها 
شناســایی شــد، اما برخی بیش از 
سهمیۀ خودشــان اعالم نیاز کردند 
و متأسفانه بخش مازاد و چه بسا کل 
سهمیۀ دریافتی را در بازار به فروش 

رساندند.
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه 
خاطرنشــان کرد: فوالد مبارکه ادعا 
دارد که اگر به مدت سه ماه مدیریت 
توزیع را در دست داشته باشد، بحران 
بازار را رفع خواهد کرد؛ ضمن اینکه 
ظرفیــت و توانایی اصالح ســامانۀ 
بهین یاب را هم دارد. بهترین حالت 
این اســت که مصرف کننده بتواند 
به جای بازار و واسطه از فوالد مبارکه 
خرید کند. متأســفانه در چند سال 
اخیر، شاهد سیاســت گذاری های 
متفاوتی بوده ایم که بر مدیریت بازار 

تأثیرگذار بوده است.
مهنــدس عظیمیــان گفــت: 
فوالد مبارکه در پنج ماهۀ اول ســال 
جاری 110 درصد عالوه بر سهمیۀ 

مشخص شده، عرضۀ محصول داشته 
است و با وجود اینکه مسئول تنظیم 
بازار نبوده، تالش کرده از هیجانات 

جلوگیری کند.
وی خواســتار ورود نمایندگان 
مجلس شورای اســالمی به موضوع 
برای کوتــاه کردن دســت دالالن 
شــد و گفت: باید در مجلس ترتیبی 
اتخاذ شــود تا از سودجویی دالالن و 
واســطه ها جلوگیری شود و سامانۀ 

بهین یاب نیز اصالح شود.
مدیرعامل فــوالد مبارکه تأکید 
کرد: ســایر تولیدکنندگان نیز باید 
محصولشان را در بورس عرضه کنند 
و در صورت نیاز، دستگاه های نظارتی 
برای مدیریــت و نظارت بــر بازار و 
محصوالتی که در برخی انبارها دپو 
شده اســت، ورود کنند. ما اطالعات 
کسانی را که محصول ما را در انبارها 
دپو کرده اند به دستگاه های امنیتی 

داده ایم تا با آن ها برخورد کنند.
به پیشنهاد مهندس عظیمیان، 
وزارت صمت باید فهرستی به فوالد 
مبارکه بدهد که در آن مشخص باشد 

چه مقدار محصول بین چه کســانی 
توزیع شود. به خاطر داشته باشیم در 
خصوص سیستم توزیع مچینگ هم 
اتهام های زیادی به فوالد مبارکه وارد 
کردند، درصورتی کــه فوالد مبارکه 
طبق دســتور وزارتخانه عمل کرده 
است. برخی قصد دارند با ایجاد هیاهو 

به خواستۀ خود برسند.
گالیۀ ما این است که فوالد مبارکه 
مانند یک دانش آموز خوب اســت 
که هم باانضباط است و هم به خوبی 
تکالیفش را انجام داده و هم درسش 
را خوانــده اســت؛ اما بعضــا دچار 
بی مهری هایی می شــود کــه نباید 

متوجه او باشد.
وی خاطرنشــان کرد: مشارکت 
فوالد مبارکه در تأمین ورق های مقاوم 
به گازترش سود چندانی برای شرکت 
نداشته و هدف این کار بیشتر تأمین 
اهداف حاکمیــت و کمک به تحقق 
اهداف اقتصادی و استراتژیک نظام 

بوده است.
مهندس عظیمیان از خالی ماندن 
500 هزار تن ظرفیــت تولید فوالد 
مبارکه در ســال گذشــته به دلیل 
کمبود مواد اولیه گالیه و تصریح کرد: 
به دلیل اختصاص نیافتن سنگ آهن 
کافی از ســوی معادن متأســفانه 
به اجبار و علی رغم میــل باطنی به 
ســمت معدن داری گام برداشتیم؛ 
درحالی که ســرمایه گذاری ما فقط 
باید در حوزۀ فوالد باشــد، ولی نبوِد 
همراهی و نگاه کالن در کشور، ما را به 
این سمت سوق داده تا خود را به این 

روش از بحران دور کنیم.
وی تأکیــد کرد: فــوالد مبارکه 
به منظور حمایت از تولیدکنندگان 
 LC داخلی بــرای مشــتریان خود
ســه ماهه باز می کنــد و علی رغم 
اینکه تســهیالت خود را با سود زیاد 
از بانک هــا دریافت می کنــد برای 
مشــتریان با نرخ های بسیار کمتر 
شــرایط دریافت محصــول فراهم 
می کند و این یک اقدام قابل افتخار 

برای فوالد مبارکه است.
مدیر عامل فوالد مبارکه در بخش 

دیگری از سخنان خود در خصوص 
مزایای اجرای طرح نورد گرم شمارۀ 
2 فــوالد مبارکه گفــت: در صورت 
احداث خط نورد گرم شمارۀ 2 در 36 
ماه آینده، نه تنها ظرفیت های خالی 
نورد کشــور تأمین خواهد شد، بلکه 
امکان صــادرات بخش قابل توجهی 
از محصوالت نیز فراهم خواهد آمد. 
ضمن اینکه توان کشور در تولید انواع 
ورق افزایش خواهد یافت و از واردات 
و خروج ارز تا حد قابل توجهی بی نیاز 

خواهیم شد.
وی بــا تأکیــد بر اینکــه وزارت 
خزانه داری آمریکا ســه بــار فوالد 
مبارکه را تحریم کرده اســت، گفت: 
علی رغم همۀ این فشارها و تحریم ها 
فوالد مبارکه همیشــه تالش کرده 
با تولید روزافزون، به جامعه روحیه 
و امید پمپاژ کند و ایــن امر از نقش 
تأثیرگذار این شرکت بر اقتصاد کشور 

حکایت دارد.
فوالد مبارکه به خوبی در حال 

انجام دادن کار خود است
صالحی نمایندۀ مردم مبارکه در 
مجلس شورای اسالمی نیز تصریح 
کرد: برخورد با مافیای فوالد از اولین 
مباحثی بوده کــه در مجلس مطرح 
شده و با حساسیت مورد پیگیری قرار 
گرفته است. خوشبختانه برای بیشتر 
نمایندگان، از جمله این جانب، طی 
بررسی های به عمل آمده مسجل شده 
که فوالد مبارکه کار خود را به خوبی 
انجام داده و مشکل توزیع است که در 

بازار تأثیر گذاشته است.
وی فوالد مبارکه را مولود انقالب 
و مایۀ عزت نظــام مقدس جمهوری 
اسالمی دانست و گفت: دخالت برخی 
ســودجویان در بازار کشور مشکل 
ایجاد می کند که باید با آن ها برخورد 

شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد: 

مشکل نوسان قیمت فوالد از نحوه توزیع است نه تولیدکننده

یادداشت

مرتضی بلوکی

 ممکن اســت این پرســش مطرح شود که 
چـــرا احــداث خــط نــورد گرم 2 فـــوالد 
مبارکه برای توســــعۀ صنــــعت فـــوالد 
کشـــــور و ایجاد ارزش  افزوده بیشــتر، مهم 
اســت؟ و اساســا این خط تولید تا چــه اندازه 
می توانــد در توســـعۀ اقتصادی و خودکفایی 

کشور نقش داشته باشد؟
در این خصوص توجه به چند نکته بسیار مهم 
است. باید توجه داشت که فوالد مبارکه در زمان 
خودش در حدود 28 ســال پیش یک شرکت 
فوالد ساز کامال مدرن و پیشــرفته بود که توان 
پاسخگویی به نیازهای کشــور را داشت و در آن 
زمان قادر بود با تکنولوژی روز و پیشرفته به تولید 
فوالد بپردازد و پاسخگوی نیاز صنایع گوناگون 

کشور باشد.
 اما باید توجه داشت که در 30 سال گذشته 

صنعت فــوالد در دنیا بســیار تحــول یافته و 
محصوالت فوالدی تنــوع و تکثر قابل مالحظه 
ای پیدا کرده اســت. این تحــوالت در صنعت 
فوالد به نحوی است که فوالد مبارکه به عنوان 
پیشــران فوالد ایران دیگر قادر نیســت با خط 
نورد 30 سال پیش به قعالیت ادامه بدهد و همان 
چنان پیشرو باقی بماند. اکنون در دنیا پیشرفت 
صنعت فوالد عمدتا حرکت به سمت فوالدهای 
سبک تر اما مستحکم تر و عریض تر بوده است و 
این موضوع شامل مصرف تمام صنایع از جمله 
صنعت خودرو، لوازم خانگی، صنعت نفت و گاز و 
سایر صنایع فلزی می شود. امروز در دنیا هم باید 
موارد کمتری مصرف شــود و هم انرژی و بهره 

وری نیروی کار مدیریت شود.
در گذشته در صنعت لوازم خانگی، صنعت 
خودرو از تعداد محدودی گرید استفاده می شد 
اما اکنون این تعداد به بیش از 30 گرید رسیده 
است و تنوع انواع فوالد مصرفی در صنایع بسیار 
گسترده اســت. ابعاد و مقاطعی خط نورد گرم 

1 فوالد مبارکه توان و امکان تولید آن را ندارد.

فوالد مبارکه به عنولن لیدر و راهبر صنعت 
فوالد کشور قطعا نباید از قافله صنعت فوالد عقب 
بماند. چرا که در غیر این صــورت هم بازارهای 
رقابتی صادراتی را در سال های آینده از دست می 
دهد و هم نیاز کشور به واردات افزایش پیدا می 
کند. در نهایت با تداوم وضعیت کنونی در نهایت 
فوالد مبارکه باید به خام فروشی فوالد بپردازد. 
واقعیت این اســت که اکنون بخشی از صادرات 

صنعت فوالد، خام فروشی محصوالت فوالدی 
اســت که فاقد ارزش افزوده است. این در حالی 
است که عمده بهای تمام شده و هزینه تولید تا 
مرحله تختال است. فوالد مبارکه با تکنولوژی 
خود بهترین اسلب را تولید می کند ولی نمی تواند 
آن را به انواع محصوالت فوالدی و نهایی تبدیل 
کند و محبور آن را به صورت خام به فروش برساند. 
در عوض برای نیازهای کشــور به انواع ورق ها و 
محصوالت فوالدی، واردات انجام می شود که هم 
به خروج ارز از کشور منجر می شود و هم مغایر با 
اصول و سیاست های اقتصاد مقاومتی است. این 

در حالی است که بیشترین مصرف انرژی از آب 
و برق و گاز و سایر مصارف، عمدتا تا مرحلۀ اسلب 
اســت و ارزش ا فزوده و صرف کمترین انرژی و 
کسب بیشترین بازدهی در نورد گرم است. طبق 
پیش بینی هایی که در زمینۀ این نوع فوالد شده، 
فوالد مبارکه همه نیازهای کشور را در این حوزه 
برطرف می کند. حتی در چشم انداز فوالد مبارکه 
تا 10 سال آینده، امکان تولید گریدهای جدیدی 
را هم که به بازار فوالد عرضه می شود، وجود دارد.
اگر چه بیش از یــک دهه اســت که فوالد 
مبارکه، احداث خط نورد گرم 2 را در دستور کار 
دارد اما پس از آغاز به کار مهندس عظیمیان و با 
همت و انگیزه ایشان، تحقق این پروژه به صورت 
جدی در دســتور کار فوالد مبارکه قرار گرفت و 
اینک به مرحله اجرا رسیده است. در ابتدا هدف 
این بود که نورد گرم 2 با کمک اروپایی ها احداث 
شود اما مسائل تحریم موجب کنار کشیدن آنان 
شد. فوالد مبارکه اما به امید اروپایی ها ننشست 
و این بار با نگاه شــرق و عقد قرارداد با چینی ها 
احداث خط نورد گرم 2 را در دستور کار قرار داده 
اســت و با قدرت در حال اجرای آن است. امری 
که اتمام آن پشتیبانی جدی تر دولت و مجلس 

را می طلبد.

اهمیت راهبردی نورد گرم 2 برای فوالد مبارکه

 فوالد مبارکه ادعا دارد که 
اگر به مدت سه ماه مدیریت 

توزیع را در دست داشته 
باشد، بحران بازار را رفع 
خواهد کرد؛ ضمن اینکه 
ظرفیت و توانایی اصالح 

سامانۀ بهین یاب را هم دارد. 
بهترین حالت این است که 

مصرف کننده بتواند به جای 
بازار و واسطه از فوالدمبارکه 

خرید کند. متأسفانه در 
چند سال اخیر، شاهد 

سیاست گذاری های متفاوتی 
بوده ایم که بر مدیریت بازار 

تأثیرگذار بوده است
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