
فوالد سازان بزرگ کشور در 10 ماهه امسال افزون بر 
چهار میلیون و 715 هزار تن صادرات داشتند که حدود 

39 درصد این رقم به فوالد خوزستان اختصاص داشت.
بر پایه جداول آماری شــرکت های بزرگ فوالد ساز 
)ذوب آهن، مبارکه اصفهان و فوالد خوزستان( مجموع 
صادرات 10 ماهه 97 در مقایسه با مدت مشابه پارسال 

افت 19 درصدی دارد.
مجموع صادرات فوالد شرکت های یاد شده در دی 
امسال به رقم 349 هزار و 597 تن رســید و با توجه به 
متوسط 10 ماهه که کمتر از 471 هزار تن بود، کاهش 

49 درصدی را نشان می دهد .
بررســی داده های دوره مورد بررسی حاکی از رشد 
صادرات میلگرد توسط ذوب آهن اصفهان است بگونه ای 

که در دی ماه ســه هزار و 849 تن میلگرد صادر شد که 
نسبت به دی ماه 96 رشد 149 درصدی داشت.

همچنین 10 ماهه 97 در مجموع 125 هزار و 935 
تن میلگرد توسط ذوب آهن صادر شد که در مقایسه با 

دوره مشابه سال گذشته هشت درصد رشد داشت.
فوالد خوزستان در دوره 10 ماهه امسال یک میلیون 
و 840 هزار و 143 تن صادرات داشت که سهم دی ماه 

175 هزار و 971 تن ثبت شد .
عالوه براین فوالد مبارکه اصفهان نیز در مدت 10ماهه 
97 به میزان 755 هزار و 945 تن صادرات داشت که در 
مقایسه با مدت مشابه در ســال 96 افت 14 درصدی را 
نشان می دهد و ســهم صادرات دی ماه این واحد هشت 

هزار و 358 تن بود.

ذوب آهن هم در 10 ماهه امســال 738 هزار و 868 
تن صادرات داشت و در دی ماه این رقم 62 هزار و 492 

تن ثبت شد.
 9 ماهه امســال 18 میلیون و 700 هزار تن فوالد در 
کشور تولید شد که در همســنجی با پارسال 16 درصد 

رشد نشان می دهد.
سال گذشــته مجموع صادرات فوالد سازان کشور 
9میلیون و 480 هزار تن بود که رشد 39 درصدی نسبت 
به سال 95 داشــت.برپایه جداول آماری مورد بررسی 
عملکرد 10 ماهه امســال فوالدســازانی از قبیل فوالد 
هرمزگان، فوالد آلیاژی ایران، فوالد خراسان و فوالد کاوه 
جنوب نیز سهم ناچیزی از کل صادرات این دوره را به خود 

اختصاص دادند.

آمارهای منتشر شــده حاکی اســت، اکنون ایران  
عنــوان دهمیــن فوالد ســاز جهــان محســوب می 
 شــود و ظرفیت ایــن بخش بــه رقــم 35 میلیون تن 

رسیده است.
انتظار می رود امسال 24 تا 25 میلیون تن فوالد خام 

)میانی ( در کشور تولید شود.
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با اخذ مجوز بورس، از محل سود انباشته 
حاصل شد؛

افزایش 73 درصدی سرمایه 
شرکت فوالد مبارکه

سرپرست معاونت اقتصادی و مالی فوالد مبارکه 
گفت: مجوز افزایش سرمایه سنگین و جذاب شرکت 
از محل سود انباشته توسط سازمان بورس و اوراق 
بهادار صادر شد و به این ترتیب سرمایه شرکت با 
73 درصد رشد از 7 هزار و 500 به 13 هزار میلیارد 
تومان افزایش خواهد یافت. طهمورث جوانبخت 
افزود: این افزایش سرمایه به منظور اصالح ساختار 
مالی با توجه به مخارج انجام شــده جهت تکمیل 
طرح های در دســت اجرا، مشارکت انجام شده در 
افزایش سرمایه شرکت های فرعی و وابسته، تملک 
سرمایه گذاری های بلندمدت و سرمایه در گردش 
موردنیاز جهــت برنامه های آتی شــرکت انجام 
می گیرد. وی با تأکید بر اینکه با ثبت این افزایش 
سرمایه، شــرکت فوالد مبارکه جایگاه بزرگترین 
شرکت بورسی را از آن خود خواهد کرد، در خصوص 
تاریخ برگزاری مجمع عمومی فوق العاده این شرکت 
تصریح کرد: این مجمع روز چهارشنبه 24بهمن ماه 
در محل سالن نگین سپاهان شهر برگزار خواهد شد. 
سرپرست معاونت اقتصادی و مالی فوالد مبارکه در 
بخش دیگری از سخنان خود درخصوص عملکرد 
درخشان شرکت در 9ماهه سال 97 افزود: درآمد 
فوالد مبارکه در بازه زمانی مذکور نسبت به مدت 
مشابه سال قبل با افزایش 46 درصدی به 16 هزار و 
150 میلیارد تومان رسید که این موفقیت در نتیجه 
کسب رکوردهای تولید، مدیریت صحیح هزینه ها 
و تالش همه همکاران زحمتکش به دست آمد. در 
بیست ویکمین همایش معرفی شرکت های برتر 
ایران )IMI100(، شرکت فوالد مبارکه رتبه اول 
گروه فلزات اساســی را به خود اختصاص داد و در 
بین 10 شــرکت برتر ایران قرار گرفت.  به گزارش 
خبرنگار فوالد همایش معرفی 100 شرکت برتر 
ایران هشــتم بهمن ماه با حضور رئیس ســازمان 
مدیریت صنعتی، سرپرست سازمان گسترش و 
نوسازی و جمعی از مدیران عامل صنایع کشور در 
سالن همایش های بین المللی سازمان صداوسیما 
برگزار شد. در این همایش فوالد مبارکه چندین 
عنوان برتر را کسب کرد که  عبارت اند  از:  رتبه هفتم 
در شاخص فروش در بین 500 شرکت بزرگ کشور؛  
رتبه اول در گروه فلزات اساسی؛ رتبه دوم در شاخص 
ارزش بازار؛ رتبه دوم در شاخص ارزش افزوده؛ رتبه 
دوم در شاخص بیشترین سودآوری؛ رتبه چهارم 
در شاخص باالترین اشــتغالزایی و رتبه چهارم در 
شــاخص بیشــترین صادرات. بنابر این گزارش، 
ایرج ترابی سرپرست روابط عمومی فوالد مبارکه 
پس از دریافت تندیس و لوح تقدیر این همایش در 
جمع خبرنگاران گفت: مسیر اصلی اقتصاد کشور 
در راهبردهای اقتصاد مقاومتی به خوبی روشــن 
است. در این راه، بنگاه های اقتصادی بزرگ ازجمله 
فوالد مبارکه از جایگاه ویژهای برخوردارند؛ چراکه 
این قبیل کارخانه ها می توانند در باال و پایین دست 
و به طورکلی در زنجیره تولید خود شــرکت های 
بســیاری را با خود همراه کنند و در مســیر ارتقاء 
جایگاه کاالی ایرانی گام بردارند. وی با بیان اینکه 
شــاخص های موردنظر در انتخاب 100 شرکت 
برتر ازجمله بهره وری، سودآوری، میزان فروش، 
نقدینگی، صــادرات و توجه به مســئولیت های 
اجتماعی نقش بنگاه های اقتصادی را برجســته 
می سازد گفت: خوشبختانه شرکت فوالد مبارکه 
همواره بهبود مستمر را در دستور کار خود قرار داده 
و علیرغم همه مشــکالت با روند روبه رشدی این 
مســیر را با موفقیت طی کرده است. این رویکرد و 
انجام ممیزی های داخلی و خارجی در فوالد مبارکه 
باعث شده این شرکت به یک بنگاه اقتصادی بزرگ 

و رقابت پذیر مبدل شود. 
گفتنی است بنابر توضیحات ارائه شده از سوی 
مجید درویش، مدیر مرکز رتبه بندی 500 شرکت 
برتر ایران، نخســتین عامل مهــم در رتبه بندی 
 ،IMI100 شــرکت های برتر ایرانی موســوم به
میزان فروش شرکت هاســت. در بسیاری از دیگر 
فهرســت های مشــابه در جهان، مانند فهرست 
Fortune 500 هم عامل فروش بیش از ســایر 
عوامل اهمیــت دارد و چنانچه شــرکتی از این 
فیلتر عبور کرد، از منظر دیگر شاخص ها هم مورد 
بررسی قرار می گیرد. دسته بندی این شاخص ها 
هم شامل »شــاخص های اندازه و رشد شرکت«، 
»شاخص های سودآوری و عملکرد«، »شاخص های 
بهره وری«، »شاخص های صادرات«، »شاخص های 
نقدینگی«، »شاخص های بدهی« و »شاخص های 
بازار« است. ازاینرو، ســازمان مدیریت صنعتی، 
بر اســاس عامل فروش، شــرکت ها را به 5 دسته 
100تایی تقســیم بندی کرده و در هر یک از این 
دسته ها، میزان فروش شرکت ها به یکدیگر نزدیک 
اســت. ازنظر گروه بندی موضوعی هم 32 گروه 
صنعتی یا به عبارت دیگر 32 رشته کسب وکار در 

فهرست IMI100مورد بررسی قرار گرفته اند. 

تاالرشیشهای

هم زمان بــا دومیــن روز از ایام اهلل 
دهه فجر دکتر مســعود سلطانی فر، 
وزیــر ورزش و جوانان، کــه به منظور 
افتتاح چند طرح ورزشــی به استان 
اصفهان ســفر کرده بود، بــه همراه 
مهندس زهرا سعیدی نماینده مردم 
مبارکه در مجلس شــورای اسالمی 
و جمعی از مســئولین استان، ضمن 
بازدید از خطوط تولید فوالد مبارکه، 
با مدیرعامل و معاونــان فوالد مبارکه 
راهکارهای نقش آفرینی این شرکت در 
توسعه روزافزون ورزش استان را مورد 

بررسی و تبادل نظر قرار دادند.
وزیـــر ورزش و جوانـــان در ایـن 
بازدیـد، ضمـن قدردانـی از زحمـات 
فـــوالد مبارکــه گفت: صنایـــع به 
موازات نقشـی کـه در تولید دارند، در 
مسئولیت های اجتماعی نیز ایفای نقش 
می کننـد و یکـی از واحدهایـی کـه در 
توسـعه ورزش بسـیار موفـق عمـل 
کـرده، فـوالد مبارکـه اسـت. این بنگاه 
صنعتی، باشگاه ورزشــی کاملی دارد 

که در آن رشته های مختلفی در حال 
فعالیت و افتخارآفرینی هسـتند. 

دکتـر سـلطانی فر بـــا اشـاره بـه 
عملکـرد خـوب تیم هـــای باشـگاه 
فـوالد مبارکـه سـپاهان در رشـته های 
مختلف ورزشـی، از تیـم فوتبـال فوالد 
مبارکـه ســـپاهان به عنـوان تیمـی 
قدرتمنـد یـاد و اظهـار کـرد: ایـن تیـم 
را بایـد قطـب ســـوم فوتبـال ایـران 
دانسـت. وی ضمـن ابـراز خرسـندی 
از عملکـرد فـوالد مبارکـه در توسـعه 
فضاهـای ورزشـی گفـت: وزارت ورزش 
و جوانـان به همـراه فـوالد مبارکـه در 
کار مشـترکی کـه از سـال ها قبـل آغـاز 
کرده انـد، توانسـتند ورزشـگاه نقش 
جهـان را بـــه بهره بـرداری برسـانند 
و اخیـــرا نیـــز با برگزاری جلسـات 
مشـترک دیگر، برخی مشـکالت باقی 
مانده تا تکمیل نهایی ورزشگاه را مورد 

بررسی و تبادل نظـر قـرار دادنـد.
وزیـر ورزش و جوانـان خاطرنشـان 
کـرد: بـــا مذاکرات انجام شده و طبق 

چارچوب هــای قانونــی، تکمیــل و 
بهره برداری این ورزشـگاه به مجموعه 
فوالد مبارکه سـپرده خواهد شد. وی در 
بخـش پایانـی سـخنان خـود حرکـت 
فـوالد مبارکه به سـمت توسـعه ورزش 
را ارزشـــمند دانست و بـا تأکیـد بـر 
اهمیـت توجـــه بـــه ورزش هـای 
پایـه گفـت: باشـگاه فـوالد مبارکـه 
سـپاهان می توانـد بـا سـرمایه گذاری 
در ورزش هـای پایـه هـم بـه توسـعه 
بیشـــتر ورزش و هـم بـــه افزایـش 

درآمدزایـی برسـد. 
در همین خصوص معـاون اجرای 
پروژه هـــای فوالد مبارکـه تصریـح 
کـرد: از جانـب وزیـر ورزش و جوانـان 
پیشــنهادی مبنی بر واگــذاری کل 
مجموعه ورزشگاه نقش جهـــان بـه 
شـرکت فـــوالد مبارکـــه مطـرح 
شـــد و فوالد مبارکه با رویکــرد ارائه 
خدمت بیشتر به جوانان ورزشـــکار و 
عالقه منـد بـه ورزش اسـتان، بررسـی 
این پیشـنهاد را در دسـتور کار خـود 

قـرار داده اسـت تـا بـــا لحاظ کردن 
نیازهای الزم، نظر قطعی خود را در این 

خصـوص اعـالم کند. 
احمـد ســـعیدبخش در بخـش 

دیگـــری از ســـخنان خود در مورد 
کارهای باقیمانده طبقه دوم ورزشگاه 
نقش جهـان افـزود: از جانـب وزارت 
ورزش و جوانان پیشـنهاد شـد کـه بـا 
کمـک و حمایـت مالـی شـرکت فوالد 
مبارکه و بـا اضافه شـدن به سـالن های 
کاربری متناسـب با مبالغ هزینه شـده، 
طبقه دوم در اسرع وقـــت تکمیـل و 
مـورد بهره بـرداری قـرار گیرد. وی در 
بخش پایانی سـخنان خود با تأکید بر 
این که احـداث و تکمیـل جاده هـای 
دسترسـی و حلقـه پیرامونـی ورزشـگاه 
نقش جهـان از سـوی شـرکت فـوالد 
مبارکـه در دسـت اقـدام اسـت، گفـت: 
رفـع مشـــکالت به وجودآمده بـرای 
باشـگاه فـوالد مبارکه سپاهان به دلیل 
بیمه نبودن ورزشــگاه و ارائه قرارداد 
استادیوم فوتبال از طرف شرکت توسعه 
و نگهداری اماکـــن ورزشـی از دیگر 
مباحثی بود کـه در ایـن دیدار بـر آن هـا 

تأکید شـد.
بهره برداری از طبقه دوم ورزشگاه 

نقش جهان تا پایان بهمن ماه
بر اســاس این گزارش، مدیرعامل 
فوالد مبارکه با تأکید بر اهمیت تکمیل 
طبقه دوم ورزشــگاه نقش جهان در 
راســتای عمــل به مســئولیت های 
اجتماعی شرکت فوالد مبارکه  گفت: 
طی جلساتی کاربردی که با مسئوالن 
ورزش کشــور و استان داشــته ایم، با 
حمایت شرکت فوالد مبارکه و با انجام 
عملیات محکم سازی حصار پیرامون و 
ایمن سازی پله ها، طبقه دوم ورزشگاه  
هزار نفــری نقش جهــان، طبق قول 
مساعدی که شرکت توسعه و نگهداری 
اماکن 75 ورزشی به فوالد مبارکه داده 
اســت، تا پایان بهمن مــاه آماده بهره 

برداری می شود.
مهندس حمیدرضــا عظیمیان 
ادامه داد: خوشبختانه چادرهای طبقه 
دوم نیز روز چهارشــنبه سوم بهمن 
وارد ورزشگاه شــده اند و بدون فوت 
وقت عملیات نصب آن ها با همکاری 
پیمانکار مربوط آغاز شده است. طبق 

پیش بینی پیمانکار، تا پایان خردادماه 
سال آتی، نصب تمامی آن ها به پایان 
خواهد رســید. وی ضمن اشــاره به 
تأثیــر ورزش در افزایش شــادابی و 
نشــاط جامعه گفت: خوشــبختانه 
امروز جایگاه تیم های محبوب فوالد 
مبارکه ســپاهان به گونه ای اســت 
که هر روز هواداران بیشــتری برای 
تماشای مسابقات به ورزشگاه می آیند؛ 
ازاین رو نیاز اســت هرچه ســریع تر 
این پروژه به اتمام برســد. مهندس 
عظیمیان در ادامه ضمن قدردانی از 
همه مسئوالن و واحدهایی که تاکنون 
روند آماده ســازی و تأمین امنیت و 
آســایش هواداران در ورزشگاه را بر 
عهده داشــته اند، گفت: بدون شک 
ورزش یکی از مقوله هایی اســت که 
می تواند برای فرزندان ما و به طورکلی 
برای همه آحاد جامعه سالمتی، امید 
و شــادابی به ارمغــان آورد؛ ازاین رو 
شــرکت فوالد مبارکه تمامی تالش 
 خود را برای توســعه این فضا به کار 

خواهد گرفت.

وزیر ورزش و جوانان:

فوالد مبارکه در توسعه ورزش بسیار موفق عمل کرده است

خبر

معاون بهره برداری شــرکت فوالد مبارکه 
اصفهان گفت: فوالد مبارکه تا پایان امسال در 
همه بخش ها به جز آهن اسفنجی برنامه تولید 

خود را محقق خواهد کرد.
مختار بخشیان در گفت وگو با خبرنگار ماین 
نیوز با اشاره به اینکه تولید فوالد مبارکه در همه 
واحدها در سال جاری تاکنون نسبت به برنامه 
امســال جلوتر بوده و نسبت به مدت مشابه در 
سال قبل هم رشد داشــته ایم، افزود: زنجیره 
کاملی از تولید را در فوالد مبارکه از اســلب تا 

ورق رنگی داریم.
وی توضیح داد: تولید گندله به 6.5 میلیون 
تن رسیده که یک درصد جلوتر از برنامه است. 

تولید آهن اســفنجی به حدود 6 میلیون تن 
رســیده که مقداری از برنامه عقب است چرا 
که از خرداد تا شــهریور ســال جاری به علت 
محدودیت شدید در تامین آب مجبور شدیم 
تولید را کاهش دهیم. تولید اسلب هم به 5.5 
میلیون تن رسیده اســت. تولید ورق گرم در 
سبا و فوالد مبارکه 4.5 میلیون تن شده که در 
این بخش باالترین رشد تولید را نسبت به برنامه 
داشتیم و علت آن هم این بود که توانستیم فراتر 
از پیش بینی ها از توسعه سبا بهره برداری کنیم.

وی ادامه داد: در بخش نورد ســرد حدود 
1.145 میلیون تن کالف سرد تولید داشتیم 
که 3 درصــد جلوتر از برنامه اســت. در بخش 

حمل محصوالت فوالد مبارکه هم 5.5 میلیون 
تن عملکرد داشــتیم. پیش بینی این است که 
تا پایان امســال در همه بخش هــا به جز آهن 
اســفنجی برنامه های تولید را محقق خواهیم 

کرد.
معاون بهره برداری شــرکت فوالد مبارکه 
اصفهان در پاســخ به ســوال خبرنگار ماین 
نیوز دربــاره برنامه فوالد مبارکــه برای تولید 
محصوالت بــا ارزش افزوده بــاال عنوان کرد: 
امسال مطابق ســال های قبل تولید 15 نوع 
محصول جدید و با ارزش افزوده باالتر مدنظر 
بوده است. یکی از محصوالت بسیار استراتژیک 
و مهم که هم اکنون نیز در حال تولید آزمایشی 

است، محصول با استفاده در محیط های ترش 
برای لوله های نفت و گاز است.

بخشیان گفت: آزمایش ها و تولیدات اولیه 
نشان می دهد پتانسیل تولید این محصوالت 

در فوالد مبارکــه وجــود دارد و امیدواریم 
به زودی به تولید تجاری هم برسد چون یکی از 
گلوگاه های تحریمی کشور است و می توانیم 
با تولیــد این محصوالت کشــور را از واردات 

بی نیاز کنیم.
وی گفت: فوالد مبارکه تاکنون به جز محیط 
گاز ترش، هر نوع سفارشی داشــته اعم از گاز 
شیرین، انتقاالت سیاالت و آب تولید و تحویل 

داده است.
معاون بهره برداری شــرکت فوالد مبارکه 
اصفهان خاطرنشــان کرد:  هدف گذاری سال 
آینده ســبا و فوالد مبارکه تولید 6.5 میلیون 
تن ورق گرم و 6.8 میلیون تن اسلب است. البته 
برنامه تولید اسلب وابستگی زیادی به شرایط 
بازار هم دارد یعنی اگر صــادرات رونق بگیرد 
برنامه تولید از این مقدار هم بیشتر می شود و اگر 
مشکل صادرات حل نشود، ممکن است برنامه 

تولید از این رقم هم پایین تر بیاید.

معاون بهره برداری فوالد مبارکه خبر داد:

تحقق برنامه تولید فوالد مبارکه تا پایان امسال

طی 10 ماهه سال 97

فوالد سازان بزرگ بیش از ۴.7 میلیون تن صادرات داشتند

وزیـر ورزش و جوانـان گفت: 
بـا مذاکرات انجام شده و 

طبق چارچوب های قانونی، 
تکمیل و بهره برداری این 

ورزشـگاه به مجموعه فوالد 
مبارکه سـپرده خواهد شد. 
وی حرکـت فـوالد مبارکه 
به سـمت توسـعه ورزش 
را  ارزشـمند دانست و بـا 
توجه به اهمیـت توجـه 
بـه ورزش هـای پایـه، 

باشـگاه فـوالد مبارکـه 
سـپاهان می توانـد 

بـا سـرمایه گذاری در 
ورزش هـای پایه هم بـه 

توسعه بیشـتر ورزش و هم به 
افزایش درآمدزایی برسـد

معـاون اجرای پروژه هـای 
فوالد مبارکـه گفت: از 
جانـب وزیـر ورزش و 

جوانـان پیشنهادی مبنی 
بر واگذاری کل مجموعه 

ورزشگاه نقش جهـان بـه 
شـرکت فـوالد مبارکـه 

مطـرح شـد و فوالد مبارکه 
با رویکرد ارائه خدمت 

بیشتر به جوانان ورزشـکار 
و عالقه منـد بـه ورزش 

اسـتان، بررسـی این 
پیشـنهاد را در دسـتور 

کار خـود قـرار داده اسـت
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