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پیشرفت 65 درصدی پروژه تغییر 
نحوه آبگیری فوالد مبارکه

پروژۀ تغییــر نحوۀ آبگیری شــرکت فوالد 
مبارکۀ اصفهان از زاینده رود با هماهنگی شرکت 
آب منطقه ای و بــدون هرگونه تغییر در میزان 
برداشــت آب، با هدف عمل به مسئولیت های 
اجتماعی شرکت و در راستای تأمین انتظارات 
جامعه در محل آبگیری با 65 درصد پیشرفت 

در حال انجام است.
علیرضا اســتکی، مدیر اجــرای پروژه های 
انرژی و سیاالت فوالد مبارکه، ضمن اعالم این 
خبر گفت: روز یکشنبه ۲6 مردادماه سال جاری، 
مهندس عظیمیان مدیرعامل شــرکت فوالد 
مبارکه، از روند پیشرفت این پروژه بازدید و بر 

تسریع اجرای آن تأکید کرد.
وی گفــت: پــروژۀ تغییر نوع برداشــت از 
رودخانه در راســتای همــکاری و جلب نظر 
متولیــان رودخانه در دســتور کار قرار گرفته 
و پیش بینی می شــود تــا ابتــدای مهرماه به 

بهره برداری برسد.
در همین خصوص مدیر انرژی و ســیاالت 
فوالد مبارکه گفت: این شرکت از سال 1354 
قرارداد تأمین آب خطوط تولید را با سازمان آب 
منطقه ای منعقد ســاخت و در سال 1365 نیز 
قبل از راه اندازی خطوط تولید، قرارداد مذکور 
را با دیماند ساالنه 40 میلیون مترمکعب تجدید 

و نهایی کرد.
سید امیر طباطبائیان اظهار داشت: علی رغم 
افزایش حدود ســه برابری تولید فوالد مبارکه 
نســبت به ظرفیت نامی کارخانه، این شرکت 
با ســرمایه گذاری های متعدد و به بهره برداری 
رساندن پروژه های بهبود، ازجمله جمع آوری 
و تصفیــۀ پســاب از شهرســتان های اطراف، 
تصفیه و بازچرخانی پساب صنعتی، پروژه های 
بهینه ســازی مصرف در خطوط تولید، تغییر 
آبیاری غرقابی بــه قطره ای و... تا پایان ســال 
1398 میزان برداشت از رودخانه را به میزان 50 
درصد نسبت به دیماند خود کاهش داده است.

وی با بیــان اینکــه اجرای پــروژۀ مذکور 
علی رغم همۀ مشــکالت ازجملــه تغییرات 
دبی رودخانه و ســختی کار در بستر رودخانه، 
شفاف ســازی های الزم و هماهنگــی بیــن 
ارگان های دولتی در حال اجراســت، تصریح 
کرد: همان طــور که سیســتم ها و کنتورهای 
اندازه گیری ثبت می کنند، اجرای این پروژه تنها 
به منظور ساماندهی رودخانه در محل آبگیری و 
در پاسخ به تقاضای متولیان رودخانه انجام شده 
و هیچ تغییری در میزان برداشت آب شرکت از 

رودخانه نخواهد داد.
    

حمایت از فوالد مبارکه یک 
ضرورت و وظیفه ملی است

همزمان با شــروع به کار دوازدهمین دوره 
نمایشگاه بین المللی متالورژی ، فوالد و ریخته 
گری، عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شورای اسالمی در بدو ورود از غرفه 

گروه فوالدمبارکه بازدید کرد.
وی ضمن اشاره به اهمیت کمک حداکثری 
به تولیدکنندگان کشــور، از تولیــد فوالد به 
عنوان یکی از الزامات رونق تولید و پیشــرفت 

کشور نام برد.
مقتدایی ضمن اشاره به تشکیل کمیسیون 
»جهش تولید« در مجلس شــورای اسالمی 
به منظور مرتفــع نمودن مشــکالت صنایع 
کشور، حمایت از  شرکت های تولید کننده و 
استراتژیک مانند فوالد مبارکه را به عنوان یک 
ضرورت و وظیفه ملی برشمرد و افزود: مجلس 
شورای اســالمی  علی رغم مدت کوتاهی که 
از آغاز به کارش گذشــته عزم جدی در جهت 
تامین منابع و صادرات بیشتر تولید کنندگان 
از خــود نشــان داده و در این زمینــه آماده 
همکاری با فوالد مبارکه و دیگر شــرکت های 

تولید کننده در کشور است.

4
اخبار فوالد

طهمورث جوانبخت، معاون 
فروش و بازاریابی شرکت فوالد 
مبارکه، از تغییــر رویکرد تولید 
فوالد در ســال جهــش تولید 
می گوید: صنعت فوالد همواره نقش 
بسزایی در اقتصاد کشور داشته 
و در ســال جهش تولید اهمیت 
این نقش دو چندان شده است؛ به 
این معنا که نه تنها باید در مسیر 
توسعه و افزایش تولید حرکت کند، 
بلکه باید ایجاد فرصت های شغلی 
جدیدتر را نیز در نظر بگیرد. در 
این میان مهم ترین مسئـــولیت 
ن  گا کنــــند لیــــد تو
محـــصوالت فوالدی در سال 
»جهش تولید« ارزآوری به واسطۀ 
صادرات اســت؛ چرا که با وجود 
تحریم های ظالمانــه ای که برای 
فروش نفت کشور اعمال می شود 
و هدف غایی آن علیه ملت ایران 
اســت، این تولیدکننــدگان و 
صادرکنندگان محصوالت فوالدی 
هســتند که باید عالوه بر تأمین 
بازارهای داخلی، جای خالی  ارز 

حاصل از فروش نفت  را پر کنند.
    

 امسال، سال »جهش تولید« 
نام گذاری شــده و همین امر بار 
سنگینی را به دوش تولیدکنندگان 
محصــوالت فــوالدی به ویژه 
شرکت های معظمی چون فوالد 
مبارکه قرار داده است. در چنین 
شــرایطی که اتکای کشــور به 
درآمدهای ارزی حاصل از صادرات 
محصوالت فوالدی اســت، آیا 
صنعت فوالد نیازمند تغییر رویکرد 

است؟
مصرف ورق های فوالدی در کشور 

را می توان به دو دســتۀ تجاری و ویژه 
تقســیم بندی کرد. در حال حاضر با 
ســرمایه گذاری های انجام شــده و 
توســعه های صورت  گرفته، ظرفیت 
مصــرف در بخــش تجاری بــا مازاد 
عرضه مواجه است؛ ولی مشکل بخش 
محصوالت ویژه، کمبود عرضه و نقصان 
در ظرفیت تولید است؛ بنابراین راهکار 
برون  رفت از وضعیت کنونی، بازنگری 
در توسعه های آتی و حرکت به سمت 
تولید محصــوالت ویژه اســت و این 
امر نیازمند سیاســت گذاری کالن در 
رأس صنعت فوالد خواهد بود، چراکه 
ظرفیت مصرف در بخش محصوالت 
ویژه، به گستردگی بخش تجاری نیست 
و نیازمند سیاست گذاری برای توسعۀ 
یکپارچه جهت جلوگیــری از ایجاد 
واحدهای مشــابه و همچنین تجمیع 
تولید برای رسیدن به صرفه جویی در 
مقیاس تولید به منظور افزایش قدرت 
رقابت اســت. به عنوان  مثال، در حال 
حاضر در بخش ورق های پوشــش دار 
پایۀ روی، همچون گالوانیزه، گالوالوم، 
گالوانیل، گالفــان، مگنلیز، آلوزنیک، 
آلوسیلیس و امثال آن، سرمایه گذاری 
افراطی در بخش تولید گالوانیزه تجاری 
صــورت گرفته؛ به طوری که بیشــتر 
تولیدکنندگان قادر به پر کردن ظرفیت 
تولید خود نیستند؛ این در حالی است 
کــه در بخش گریدهای ویــژه در این 
زمینه، کشور با کمبود یا نبود ظرفیت 
تولید ورق های گالوانیزۀ ســاختمانی 
و خودرویی مواجه اســت. از ســویی، 
حرکت به ســمت تولید این گریدها 
نیازمند اطمینان از بازگشت سرمایه 
و پذیرش ریســک های مرتبط است 
که از عهدۀ واحدهای کوچک  مقیاس 
برنمی آید و الزم اســت شرکت های 

بزرگ مقیاس با پذیرش این ریسک ها در 
چرخۀ این محصوالت جدید در فرایند 
بازاریابی، مراحــل ابتدایی و   هزینه بر     
اعم  از    توســعه، معرفی و رشد را با اتکا 
به توانمندی های فنی و مالی پشــت 
سر بگذارند و این محصوالت را به بازار 
معرفی کنند تا ســرمایه گذاری های 
تکمیلی در بخش پایین دست در جهت 
استفاده از آن ها صورت گیرد و موجبات 
توســعۀ صنایع تکمیلی پایین دستی 

همگام با بازارهای جهانی فراهم آید.
 چالش های عرضه در بورس 
کاال تا چه میزان مانع تحقق اهداف 

شرکت هاست؟
با توجه به رویکردهــای بازاریابی 
در شــرایط رقابتی، عرضــه در بورس 
کاال یعنی موظف کردن مشــتری به 
خرید در شرایطی خاص، و این رویکرد 
بی شــک محدود به شــرایط زمانی و 
اقتضائات فعلی اســت. رویکرد واقعی 
بازاریابی مشتری مداری است و طبیعتا 
در شرایط رقابتی، مشتری هیچ گونه 
زحمت و دردســری را در مسیر خود 
برنمی تابد؛ همان طور که در شــرایط 
رکود، شاهد بودیم با اندک دشواری و 
نوسان قیمت، مشتری مسیر واردات 
را در پیــش می گرفــت. بــا این  حال 
برخی از چالش های موجود در شــیوۀ 
کنونی، یعنی عرضۀ کامل محصوالت 
در بورس کاال، نسبت به شیوۀ متداول 
پیشین فوالد مبارکه که شامل کشف 
قیمت در بــورس و در ادامه مچینگ 
می شد، سفارشات مشتریان با قیمت 
کشف شده را شامل موارد خاصی کرده 
اســت؛ به  نحوی  که تنوع محصوالت 
فوالد مبارکه را با احتساب تولید بیش 
از 100 گریــد تجاری و   ویــژه در 11 
خانوادۀ محصول و حدود 70 مشخصۀ 

ابعــادی، می توان به صــورت تقریبی 
بیش از 70 هزار نوع محصول برشمرد. 
این در حالی اســت کــه در بورس، به 
جهت تجمیع، صرفا عرضه در 5 نماد 
قابل انجام است و این امر موجب بروز 
مشکالتی در برنامه ریزی و تخصیص 
سهمیه ها به مشتریان پس از خرید  در  

بورس می گردد.
نکتۀ دیگر، محدودیت های بورس 
در تناژ ســفارش گذاری محصوالت 
گرم )ضریبی از 110 تن( و محصوالت 
ســرد )ضریبی از 50 تن( اســت که با 
توجه به نتایج ظرفیت  های بهین یاب، 
همچون این مورد که مشــتریانی که 
مصرف 160 تن محصــول گرم دارند 
و تنهــا می توانند یک ســفارش 110 
تنی ثبت کنند، ممکن است بخشی از 
ظرفیت تولید آن ها از دســت برود. در 
این میان، نبود یکپارچگی میان ظرفیت 
شناسایی شــده در سیستم بهین یاب 
و سهمیۀ تخصیصی در بورس کاال نیز 
مشکل دیگری اســت؛ به عنوان مثال 
به مشــتریانی با ظرفیت ۲500 تن و 
مشــتریانی با ظرفیت ۲00 تن، هر دو 
سقف سهمیه ای برابر تخصیص داده 

می شود.
نکتۀ بعدی فروش نقدی در بورس و 
مشکل نقدینگی تولیدکنندگان واقعی 
در مقیاس کوچک اعم از صنایع لوازم 
خانگی، بســته بندی، صنایع فلزی و 
مواردی از این دست است. محدودیت 
نقدینگی در گردش این شــرکت ها 
موجب می شــود در حــال حاضر، از 
117 مشتری لوازم خانگی، حداکثر 15 
مشتری امکان خرید مستقیم از بورس 
را داشته باشند و مابقی مجبورند ورق را 
به صورت اعتباری از بازار تهیه کنند. این 
در حالی است که در رویۀ مچینگ، بنا 

بر مستندات و شواهد موجود، سهمیۀ 
موجود ماهانه حداقل بیــن 50 تا 70 
مشتری تقسیم می شود. از سوی دیگر، 
ضوابط سخت گیرانۀ بورس جهت تسویه 
در سه روز کاری، موجب مشکالت مالی 
و بانکی برای مشــتریان شــده است؛ 
درحالی که در رویۀ پیشین، حداقل دو 
هفته زمان تسویه در اختیار مشتریان 

قرار داده می شد.
معضل بعدی عالقه مندی دالالن به 
مشارکت در تأمین نقدینگی موردنیاز 
تولیدکننــدگان در خریــد از بورس 
اســت که در نهایت، منجــر به دپوی 
محصوالت در انبارهای دالالن و فروش 
با قیمت های بیشتر در بازار آزاد می شود. 
نکتۀ بعدی، عدم رصد زنجیرۀ عرضۀ 
محصوالت فوالدی تــا تبدیل کاالی 
واسطه ای به کاالی نهایی و رسیدن به 
دست مشتری نهایی است که منجر به 
ایجاد بازارهای موازی حاصل از حضور 
دالالن و فروش سهمیه های خریداری 
شــده از بورس، به قیمت هــای باالتر 
شده اســت. در نهایت باید به تمام این 
موارد، عدم الزام سایر تولیدکنندگان 
محصوالت فوالدی به عرضه در بورس 
کاال را نیز اضافه کــرد که خود موجب 
شکل گیری بازار موازی و قیمت های 

متفاوت شده است.
 خوِد فرایند بورس چقدر در 

این زمینه سرعت گیر است؟
بر کسی پوشــیده نیست که وجود 
بورس در هر نوع نظام اقتصادی موجب 
شکوفایی و رونق بازار خواهد بود؛ چرا که 
بر مبنای اصل عرضه و تقاضا قیمت ها 
کشف می گردد و شــفافیت و نظارت 
کاملی بر معامالت حاکم خواهد بود؛ 
ولی معامالت در بــورس کاال فرایند و 

پیچیدگی های خاص خود را دارد.
همان طور که می دانید، پیچیدگی 
فرایندهای خرید از بورس و ناآشنایی 
برخی از تولیدکنندگان با مکانیسم های 
خرید از بورس، موجب شــده برخی 
مشــتریان موفق به خرید نشــوند؛ 
ضمن اینکه  قطع ارتباط بین مشتری 
و کارشــناس فروش در زمــان ثبت 
ســفارش، موجب ثبت سفارش بدون 
لحاظ کــردن الزامات فنــی و کیفی 

شده است.
نکتۀ مهمی کــه برخــی از افراد 
جامعه به آن اشــراف کامل ندارند و در 
اظهارنظرهای خــود از آن غفلت می 
ورزند این اســت که محصوالت فوالد 
مبارکه تماما در تاالر بورس کاال به ثبت 
می رسد، با این توضیح که مقداری به 
روش عرضۀ عمومی اســت و مابقی به 
صورت مچینگ که آن هم شفاف و بدون 
کم و کاست در تاالر اصلی ثبت می شود 
و هیچ اختــالف قیمتــی بین عرضۀ 
عمومی و مچینگ وجود نخواهد داشت.

 در این میان آیا بازارهای هدف 
جدیدی بــرای فــوالد مبارکه 

شناسایی شده است؟
با توجه به مأموریت شــرکت فوالد 
مبارکه در جهت ایفای نقش محوری در 
مدیریت بازار محصوالت تخت فوالدی 
کشور، این شرکت از طریق راهکارهایی 
همچون تدوین افق چشم انداز ده ساله، 
پیش بینــی تقاضــای بــازار در افق 
پنج ساله، ترسیم نقشۀ راه تکنولوژی 
و تعییــن اولویت محصــوالت جهت 
ســرمایه گذاری، در جهت شناسایی 
محصوالت جدیــد و بازارهای هدف 
داخلی و جهانــی اقدام کرده اســت. 
در ایــن خصوص، طرح توســعۀ خط 
نورد گرم شمارۀ ۲ فوالد مبارکه شکل 
گرفته تا با اجــرای آن بتوان گروه های 
جدیدی از محصوالت موردنیاز صنایع 
خودروسازی، لوله های انتقال سیاالت 
)نفت و گاز( و سایر صنایع کشور را تولید 

و به بازار عرضه کرد.
 با تحقق جهش تولید در سال 
جاری، هدف گذاری فوالد مبارکه 
برای سال 1400 چگونه خواهد بود؟
فوالد مبارکه با در دســتور کار قرار 
دادن سند چشــم انداز 1404 توسعۀ 
کشور، توسعه ها و سرمایه گذاری های 
خود را در راستای پاسخ گویی به تقاضای 
بازارهای مصرف خود همچون صنایع 
خودروســازی، نفت و گاز، ساختمان 
و لوازم خانگــی، برنامه ریزی کرده و از 
این جهت، طبیعتا در راســتای تحقق 
این هدف، در ســال 1400 هم شاهد 
به ثمر رســیدن بخش قابل توجهی از 
این ســرمایه گذاری ها خواهیم بود؛ 
به نحوی که افزایش تولیــد به میزان 
900 هزار تن )1۲ درصد( بیشــتر از 
سال 1399 برنامه ریزی شده و تالش 
 و همت مدیریت و کارکنــان اجرایی 

خواهد شد.

معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه مطرح کرد: 

جهش تولید، صادرات و ارزآوری برای قدرت نمایی در دنیا

خبر

حجت االســالم دکتر امیرقلی جعفــری نماینده مردم 
شهرستان بروجن در مجلس شورای اسالمی و رئیس مجمع 
نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری به همراه فرماندار و 
جمعی از مسئولین این شهرستان با حضور در شرکت فوالد 
مبارکه در جلســه ای  با مهندس عظیمیان مدیر عامل این 
شرکت از عملکرد مدیران و کارکنان فوالد مبارکه در مسیر 

تحقق راهبرد »جهش تولید« تشکر و قدرانی کرد.
وی با اشاره به نقش تولید در رونق اقتصادی کشور از فوالد 
مبارکه به عنوان صنعت مادر و پیشتاز در عرصه خودکفائی 

یاد کرد.
رئیس مجمع نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری 
از عملکرد این شرکت در حوزه مسئولیت های اجتماعی به 
ویژه کمک به استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری 
قدردانی کرد و گفت: همزمان با شیوع و یروس کرونا حمایت 
ها این شرکت از بیمارستان هایی که بیماران کرونا را مداوا می 
کنند و همچنین مساعدت های انجام شده کاهش آالم اقشار 

آسیب پذیر را به همراه داشته است.
وی در ادامه از فوالد مبارکه به عنــوان میدان دار جبهه 

صنعت کشــور یاد کرد و با اشــاره به تحریم های اقتصادی 
دشــمنان، نقش واحدهای صنعتی تاثیرگذار در عظمت و 

سربلندی ایران را ارزشمند ارزیابی کرد.
رئیس مجمع نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری در 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به نامگذاری سال جاری به 
عنوان سال جهش تولید، از برنامه ریزی های مجلس شورای 
اســالمی در جهت کمک به مراکز تولیدی همچون فوالد 
مبارکه خبر داد و خاطرنشان کرد: در مجلس یازدهم به دنبال 
این هستیم که با وضع قوانین مناسب و رفع موانع، روند تولید 
را سرعت ببخشیم. به همین جهت از مدیریت فوالد مبارکه 
و سایر صنایع انتظار می رود معضالت موجود که مانع تحقق 

جهش تولید هستند را مطرح نمایند.
حجت االســالم دکتر جعفری وضع قوانین و نظارت بر 
فرایندهایی که موجب کوتاه شــدن دست دالالن بر تولید 
و چرخه اقتصاد می شــود را ضروری دانســت و تاکید کرد: 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در راستای وضع قوانینی 

که موانع تولید را کاهش دهد، آمادگی کامل دارند.
مسعود ملکی فرماندار شهرستان بروجن نیز عملکرد 

گروه فوالد مبارکه را بســیار مثبت ارزیابــی کرد و گفت: 
شــرکت های ورق خودرو و فوالد سفیددشــت به عنوان 
بهترین واحدهای صنعتی اســتان و مایه امیدواری مردم 

منطقه هستند.
ملکی ابراز امیدواری کرد با به بهره برداری رسیدن فاز دوم 
فوالدسفید دشت، فرصت های شغلی بیشتری برای نیروهای 

جوان و کارآمد این استان ایجاد شود.
فرماندار شهرستان بروجن از همکاری فوالد مبارکه در 
حوزه مسئولیت های اجتماعی قدردانی و خاطر نشان کرد: 
مساعدت فوالد مبارکه به بیمارستان ها در خرید تجهیزات 
مورد نیاز  و مواد ضد عفونی کننده و کمک به اقشار کم درآمد 

در این شرایط بحرانی بسیار ارزشمند است.
بنابراین گزارش در این جلسه مدیر عامل فوالد مبارکه نیز 
در گزارشی وضعیت تولید و برنامه های گروه فوالد مبارکه 

را تشریح کرد.
مهندس عظیمیان با اشــاره به اهمیت دو شــرکت زیر 
مجموعه گروه فوالد مبارکه در استان چهارمحال و بختیاری 
و با بیان این که وجــود صنایع مادر از جملــه کارخانجات 

فوالدسازی در هر منطقه اشــتغال زایی و رونق اقتصادی را 
برای مردم به همراه دارند، خاطر نشــان کرد: وجود شرکت 
ورق خودرو چهارمحال و بختیاری بــه عنوان مدرن ترین 
واحد تولید ورق های گالوانیزه در کشــور برای این استان 

یک مزیت است.
مدیر عامل گروه فوالد مبارکه در ادامه به تشــریح نقش 
شرکت فوالد سفید دشت چهارمحال و بختیاری دیگر شرکت 
فعال گروه فوالد مبارکه در این استان پرداخت و افزود: عالوه 
بر واحد احیا مستقیم این شرکت که در حال حاضر به خوبی 
در حال تولید است، واحد فوالدسازی این شرکت نیز با 84 
درصد پیشرفت با ســرعت و جدیت هرچه تمامتر در حال 
تکمیل اســت و با بهره برداری از آن بدون شک فرصت های 

شغلی بیشتری برای جوانان استان ایجاد خواهد شد.

رئیس مجمع نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: 

رفع موانع تولید از مهمترین برنامه های مجلس یازدهم است

فوالد مبارکه با در دستور کار 
قرار دادن سند چشم انداز 

1404 توسعۀ کشور، توسعه ها 
و سرمایه گذاری های خود 

را در راستای پاسخ گویی به 
تقاضای بازارهای مصرف 

خود همچون صنایع 
خودروسازی، نفت و گاز، 
ساختمان و لوازم خانگی، 
برنامه ریزی کرده و از این 
جهت، طبیعتا در راستای 
تحقق این هدف، در سال 

1400 هم شاهد به ثمر 
رسیدن بخش قابل توجهی 

از این سرمایه گذاری ها 
خواهیم بود
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