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به  منظور دستیابی به راه حل قطعی ضروری است

پیگیری مشکالت بازنشستگان 
فوالد مبارکه 

با توجه به مشکالت عدیدۀ صندوق بازنشستگی 
فوالد کشور و دغدغه های زیاد اعضا در این زمینه، 
نشستی با حضور  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
مدیرعامل فوالد مبارکه، نمایندۀ مردم مبارکه در 
مجلس شورای اســالمی، مدیرعامل ذوب آهن و 
نمایندۀ اعضای صندوق برگزار شد. در این نشست 
موضوعات گوناگونی ازجملــه بیمه و درمان مورد 
بحث و بررسی اعضای حاضر قرار گرفت و برای رفع 

برخی موانع تصمیم گیری شد.
مهندس عظیمیان در این نشست بر لزوم پیگیری 
مشکالت و مسائل بازنشستگان تا دستیابی به راه حل 
قطعی تأکید کرد و گفت: فوالد مبارکه از هیچ تالشی 
برای حل مشکالت بازنشستگان، که سرمایه های 
اجتماعی و ماندگار این صنعت به شــمار می آیند، 
دریغ نخواهد کرد و در این زمینه خود را موظف به 

رعایت حقوق کامل این عزیزان می داند.
همچنین به دســتور وزیــر تعاون، بــا اعمال 
بیشترین میزان مساعدت در زمینۀ رعایت حقوق 
بازنشستگان، تصمیم بر آن شد که مدیران ذی ربط 
با برگزاری جلســاتی بــه تفاهم کامل برســند و 
صورت جلسۀ این جلســات به وزیر اعالم  شود. در 
سایر موارد نیز تصمیم گیری ها و صورت جلسات 

جهت رفع مشکالت، به ایشان اعالم شود.
    

بازدید رئیس هیئت عامل 
ایمیدرو از شرکت فوالد 

امیرکبیر کاشان 
عملیات اجرایی فاز نخست منطقه ویژه اقتصادی 
کاشــان با حضور رئیس هیات عامل ایمیدرو آغاز 
شد. خداداد غریب پور در این سفر از شرکت فوالد 

امیرکبیر کاشان نیز بادید کرد.
به گزارش ایلنا، خداداد غریب پور با ابراز قدردانی 
از پیگیری های به عمل آمده از سوی نماینده مردم 
کاشان در مجلس و مسووالن شهرستان و نیز استان 
اصفهان، اظهار داشت: این چهارمین منطقه ویژه ای 
است که توسط ایمیدرو فعالیت خود را آغاز می کند و 
قرار است با سرمایه های بخش خصوصی توسعه یابد.
وی نقش ایمیدرو در توسعه را به عنوان سازمان 
راهبر ذکر کرد و گفت: ایجاد زیرساخت ها از سوی 
این سازمان تامین می شود تا زمینه جذب سرمایه 

ها مهیا شود.
غریب پور ادامه داد: زیرســاخت هــای دوران 
ساخت آماده شده و قرار است در این منطقه صنایع 

معدنی، ماشین آالت و تولید انرژی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه بنابر ضــرورت، ایمیدرو اقدام 
به مشارکت با بخش خصوصی می کند، گفت: این 
ســازمان در مناطق چهارگانه ویژه اقتصادی که 
برعهده دارد ســرمایه های بخش خصوصی را به 

سمت تولید و اشتغال هدایت می کند.
غریب پور یادآور شــد: در مناطــق ویژه خلیج 
فارس، المــرد و پارســیان ســرمایه های بخش 
خصوصی در جهت توســعه صنایع معدنی به کار 

گرفته شده است.
وی قدمت کاشان را به بلندای تاریخ ذکر کرد و 
افزود: امیدواریم اقدامات توسعه ای در این منطقه، 
زمینه پیشرفت و  »رونق تولید« در این شهرستان 

را فراهم کند.
رئیس هیات عامــل ایمیدرو افــزود: یکی از 
محورهای اصلی توسعه در شرایط کنونی به ویژه 
تحریم، باالبردن توان داخلی در ایجاد دانش و تولید 

تجهیزات به صورت بومی است.
وی به برنامه کالن ایمیدرو در حوزه اکتشــاف 
اشــاره کرد و گفت: اکتشــاف قدم نخست توسعه 
معدن و صنایع معدنی است که این سازمان اکنون 
برنامه جدیدی در سطح 300 هزار کیلومتر مربع 

در دست دارد.
سیدجواد ســاداتی نژاد، نماینده مردم کاشان 
در مجلس شورای اســالمی، اقدام امروز را آغازی 
بر توسعه اشــتغال در منطقه دانست و یادآور شد: 
این منطقه 12 سال پرفراز و نشیب گذرانده است 
و خوشبختانه با پیگیری های رییس هیات عامل 

ایمیدرو به مرحله اجرایی رسید.
وی به نمایندگی از مردم کاشــان از اقدامات 
ایمیدرو در ایــن منطقه قدردانــی کرد، گفت: 
قرارگیری در کریدور شــمال جنــوب، نیروی 
انسانی مستعد، وجود سرمایه های قابل توجه و 
دسترسی به بازار مصرف از جمله مزیت های این 

منطقه است.
ساداتی نژاد، کاشان را پنجمین شهر ثروتمند 
ایران اعالم کرد و گفت: باتوجه به این امر مشــکل 

چندانی در جذب سرمایه نخواهیم داشت.
وی تاکید کرد: تخصیص اعتبار مورد نیاز، کمک 
بزرگی به ایجاد و توســعه زیرساخت ها و در نهایت 
تبدیل شــدن کاشــان به هاب لجستیک کاشان 

می کند.
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اخبار فوالد

هشــتمین مجمع عادی سالیانه 
صاحبــان ســهام شــرکت فــوالد 
هرمزگان مربوط به سال مالی منتهی 
به 12/2۹/ 13۹۷ بــا حضور ۹۸.۸ 
درصد اعضا در هتل هرمز بندرعباس 
با حضور هیات مدیره، نماینده بورس 
و ســهامداران این شــرکت برگزار و 
ضمن تصویــب صورت هــای مالی 
شرکت در سال مالی ۹۷، 110 ریال 
سود به ازای هر سهم میان سهامداران 

تقسیم شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی 
شــرکت فوالد هرمزگان، در ابتدای 
این مجمع که با حضــور بیش از ۹۸ 
درصد صاحبان سهام در هتل هرمز 
بندرعباس برگزار شــد، فرزاد ارزانی 
مدیرعامل شــرکت فوالد هرمزگان، 
ضمن ارائه گزارشی از عملکرد ساالنه 
هیات مدیره، تصریــح کرد: دریافت 
تندیس ساخت محصول نوآوری برتر 
ایرانی، کسب عنوان شرکت پیشرو در 
بین 100 شرکت برتر ایران، دریافت 
تقدیرنامه دو ستاره جایزه ملی تعالی 
سازمانی ایران، گواهی ملی حمایت 
از مصرف کنندگان، کســب عنوان 
صادر کننده نمونه اســتانی دریافت 
و دریافت  نشــان لیاقــت حمایت از 
تولید ملی ، تنها بخشی از افتخارات 
فوالد هرمزگان جنوب در سال 13۹۷ 

است.
وی با اشــاره به دستاوردهای این 
مجموعه در سال ۹۷، گفت: با افزایش 

تولید 32 هزار و 34 تن تختاال نسبت 
به سال ۹6 ، از تولید  1،40۸،244 تن 
در سال ۹6 به  تولید 1،440،2۷6 تن 
تختال در سال ۹۷ رسیدیم و شاهد 
افزایــش 2،2۷ درصــدی در تولید 
محصول نهایی خود هســتیم وی در 
ادامه گفت : تولید گریدهای آلیاژی 
ویژه مربــوط به صنعت لجســتیک 
میعانات نفتی، لوله و صنایع دریایی،  
عبور 2.5 درصدی از ظرفیت اسمی 
تولید ســالیانه آهن اســفتنجی با 
تولیدی به میزان 1.6۹1.134 تن در 
واحد احیا مستقیم ، کاهش متوسط 
زمان  Tap To Tap  از ۷۹.5 دقیقه 
در سال ۹6 به ازای هر ذوب به ۷5.۸ 
دقیقه در ســال ۹۷، کاهش مصرف 
الکترود در کوره های قوس الکتریکی 
از 1.۹۸ کیلوگرم بر تن مذاب در سال 
۹6 به 1.۸۸ کیلوگرم بر تن مذاب در 
سال ۹۷، کاهش مصرف نسوز از ۷.65 
کیلوگرم بر تن مذاب در ســال ۹6 به 
۷.43 کیلوگرم بر تن مذاب در سال 
۹۷، کاهش متوســط تولید تختال 
خارج از رنــج آنالیزی از 0.۷6 درصد 
در ســال ۹6 به 0.55 درصد در سال 
۹۷ و کاهش متوســط عیوب تختال 
در بازرســی گرم از  2.5۷ درصد در 
ســال ۹6 به 1.۸5 درصد در ســال 
۹۷، نصب جرثقیل ۸5 تن نســوز در 
راستای کاهش توقفات تولید، نصب 
و راه انــدازی کمپرســور دوم واحد 
اکسیژن در جهت تداوم تولید گازهای 

صنعتی و به حداقل رســاندن توقف 
ناشی از عدم ارسال گازهای صنعتی  
به واحدهای تولیدی، انجام مطالعات 
مهندســی پروژه نصــب لنس های 
ســاید و ال در کوره های قوس انجام 
مطالعات مهندسی پروژه افزایش ریت 
شارژ مواد به کوره ها، انجام مطالعات 
مهندسی پروژه احداث تصفیه خانه 
احیای مســتقیم، شــروع عملیات 
اجرایی پــروژه مهندســی خرید و 
اجرای 3 پســت بــرق 63 کیلوولت 
به 400 ولــت، ایجــاد و راه اندازی 
سیســتم اطالعاتی بومی ســازی،  
راه اندازی سیستم اطالعاتی استعالم 
الکترونیک، اخذ گواهی مجوز تحقیق 
و توسعه استانی وکشوری از سازمان 
صنعــت و معدن وتجــارت و...  جزو 
دستاوردهای فوالد هرمزگان در سال 

۹۷ بوده است.
وی ضمن تاکید بر عملکرد بسیار 
مطلوب در حوزه فروش تصریح کرد 
: علیرغم تحریم های ظالمانه موفق 
به فروش 13۸4113 تن محصول در 

بازارهای داخلی و خارجی شدیم.
مدیرعامــل شــرکت فــوالد 
هرمــزگان جنوب ضمن اشــاره  به 
کســب گواهینامه iso 50001 در 
ســال ۹۷ در رمینه مدیریت بهینه 
مصرف انرژی، به نحوه صرفه جویی 
و مدیریت مصرف انرژی در شــرکت 
فوالد هرمزگان درسال ۹۷ پرداخت 

و گفت:  

در زمینه کاهــش میزان مصرف 
برق اقدام های قابــل توجهی انجام 
گرفته اســت که می توان به کاهش 
300 میلیــارد ریالــی هزینه برق 
مصرفــی مجتمع از طریــق تامین 
برق از شــرکت خصوصی به میزان 
150 مــگاوات توان اکتیو در ســال 
۹6 و ۹۷، صرفه جویــی و کاهــش 
هزینه به مبلــغ 440 هــزار یورو با 
تغییر تب چنجر ترانس های پســت  
SMP از  OFF-LOAD بــه  
ON-LOAD جهــت عدم توقف 
تولید و جلوگیری از حادثه و انفجار 
ترانس هــا،  صرفه جویــی و کاهش 
هزینه بــه مبلغ ۸ میلیــارد و 500 
میلیــون ریــال در هزینه های برق 
مصرفی در 6 ماهه دوم ســال ۹۷ از 

طریق بررســی و پیش بینی میزان 
برق مصرفی و انتخاب گزینه مناسب 
از تعرفه های وزارت نیرو، کاهش 55 
میلیارد و 500 میلیون ریالی هزینه 
برق مصرفی شــرکت با مشارکت در 
طرح ذخیره عملیاتی شــرکت برق 
منطقــه ای، صرفه جویــی و کاهش 
هزینه بــه مبلغ 50 میلیــارد ریالی 
  SVC  با بومی ســازی تجهیــزات
)راکتور و خازن( و قطعات یدکی و... 
اشاره کرد. ارزانی ادامه داد:  در زمینه 
آب نیز قادر شده ایم که به بهینه سازی 
مصرف آن دســت یابیم که از جمله 
می توان به افزایش میزان تولید آب از 
501  به 510 متر مکعب بر ساعت با 
اجرای پروژه های بهبود پیش تصفیه، 
کاهش مصرف ویــژه آب مجتمع از 
3.12 متر مکعب بر تــن تختال  به 
3.1 متر مکعب بر تن تختال اشــاره 
کرد. وی افزود: کاهش مصرف ویژه 
انرژی حرارتی از 11.۸ گیگا ژول بر 
تن تختال  بــه 11.5 گیگا ژول بر تن 
تختال و کاهــش مصرف ویژه انرژی 
کل از 15.61 گیگا ژول بر تن تختال  
به 15.33 گیگا ژول بر تن تختال از 
جمله اقدامات دیگر شــرکت است 
که در سال ۹۷ به آن دست یافته ایم. 

مدیرعامــل فوالد هرمــزگان در 
ادامه به اهمیت نیروی انسانی اشاره و 
به اقداماتی چون طراحی نظام جامع 
ارتقای ســالمت کارکنان، طراحی 
نظام ارتقای کارکنان و اصالح و بهبود 
وضعیت بیمه تکمیل درمان کارکنان 

اشاره کرد..
ارزانی همچنین با اشاره به عملکرد 
شــرکت در حوزه مســئولیت های 
اجتماعی، گفت: کمک به آزادسازی 
مددجویان، کمک بــه زلزله زدگان، 
همکاری با سازمان بسیج کارگری و 
همکاری در برنامه هــای فرهنگی و 
هنری و ورزشی استان از جمله مهم 
ترین فعالیت های فــوالد هرمزگان 
جنوب در حــوزه مســئولیت های 

اجتماعی است.
وی در خصوص طرح های توسعه 
شــرکت، اعالم کرد: طرح توســعه 
3 میلیون تــن فوالد هرمــزگان  با 
کنسرسیوم  SMS-IRITEC     به 
دلیل تحریم های آمریکا علیه اقتصاد 
ایران، با وجود دریافــت مجوزهای 
الزم، معلق شد. اما در تالش هستیم 
تا در آینده ضمن همــکاری با دیگر 
شــرکت های فعــال در منطقه ویژه 

اقتصــادی خلیج فارس، نســبت به 
افزایش ظرفیت تولید اقدام کنیم.

مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان 
جنوب دربــاره اهداف این شــرکت 
در ســال ۹۸، گفت: توسعه صادرات 
به بازارهای جهانی، توســعه ســبد 
محصوالت، ارتقای عملکرد زیســت 
محیطی، توسعه ظرفیت های تولید و 
پشتیبانی و ... مهم ترین اهداف ما در 

سال جاری است.
ارزانی در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشــاره به هدف ظرفیت تولید 
55 میلیون تن فوالد در افق 1404، 
گفت: ایران در سال ۹۷، 25 میلیون 
تن فوالد تولید کرد؛ به نظرم وضعیت 
و بســترهای الزم به منظور رسیدن 
به 55 میلیــون تن فراهــم نبوده و 
چنانچه بخواهیم به اهداف یاد شده 
در برنامه توســعه برسیم، دولت باید 
ابتدا زیرســاخت های آن را در کشور 

ایجاد کند. 
در ایــن مجمــع، روزنامه هــای 
»دنیای اقتصاد« و »صمت« به عنوان 
روزنامه های کثیراالنتشــار شرکت 
انتخاب شــدند. همچنین موسسه 
حسابرســی بهراد مشــار به عنوان 
حسابرس مســتقل و بازرس قانونی 

انتخاب شد.
بر اســاس ایــن گــزارش، رضا 
یزدخواســتی رییــس مجمــع، 
سیدحســین معصومی دبیر مجمع، 
فرزاد ارزانی مدیرعامل شرکت فوالد 
هرمزگان جنوب، مهــدی توالنیان 
ناظر اول، مرتضی شعبانی ناظر دوم، 
محمد خلیل زاده نماینده ســازمان 
بورس و رضا یعقوبی نماینده موسسه 
حسابرسی بهراد مشار، هیات رئیسه 

این مجمع را تشکیل دادند.

گزارش کامل مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام فوالد هرمزگان 

گزارش

مدیرعامل ذوب آهن با تشــریح عملکرد 
سال گذشــته از اخذ مجوز ترک تشریفات 
از هیات دولت بــرای ورود 1.۷5 میلیون تن 
سنگ آهن خبر داد و علت عدم رشد قیمت 

سهم و چالش های پیش رو را اعالم کرد.
منصور یزدی زاده در مجمع ساالنه دیروز 
ذوب آهن درخصوص گزارش عملکرد هیات 
مدیره در دوره مالی ســال ۹۷ گفت: فرایند 
تولید این شرکت به روش کوره بلند است اما 
ســایر تولیدکنندگان از انرژی گاز استفاده 
می کنند که بر این اساس، تفاوت مصرف گاز 
یارانه ای ذوب آهن با دیگر شرکت ها بیش از 
۷00 تومان در هر کیلو اســت. اگر »ذوب« 
طبق برنامه سال جاری 3 میلیون تن چدن 
تولید کنــد، فقط 2.1 هــزار میلیارد تومان 

ناشی از یارانه گاز از دست می دهد.
مشکالت و موانع سال گذشته

وی درخصوص مشــکالت و موانع سال 
ســال گذشــته هم توضیح داد: محدودیت 
شــدید در تامین مواد اولیه آهن دار از جمله 
ســنگ آهن یکی از این چالش ها است که 
با عمومیت آن، ســایر شــرکت ها از جمله 
فوالد مبارکه هم در این مورد دچار مشــکل 
خواهند شــد و دالیل آن به صادرات سنگ 
آهن، کنســانتره و گندله برمی گردد که اگر 
جلوی آن گرفته نشود،تبدیل به بحرانی طی 

یک تا دو ســال آینده خواهد شد. این مقام 
مسئول با بیان اینکه ذوب آهن سهمیه گندله 
ندارد، ادامه داد: اعمال تحریم ها بر واردات و 
صادرات زغال و کک شرکت های فوالدی ،باال 
بودن هزینه های تولید به روش کوره بلندی 
در مقایســه با قوس الکتریکی، عدم توازن 
در توزیع منابع زنجیــره ارزش تولید، عدم 
پوشش تولید 4 میلیون تن چدن مذاب، بروز 
خشکســالی و تاثیر بر میزان تولید، تحمیل 
بخشی از کسری منابع صندوق بازنشستگی 
فوالد به شــرکت، اعتصاب کامیون داران و 
توقف حمل مواد اولیه و افزایش هزینه حمل، 
مشکل ترخیص مواد اولیه وارداتی از طرف 
گمــرک، منفی بودن ســرمایه در گردش و 
وجود زیان انباشــته، تحمیــل هزینه مابه 
تفاوت ارز به میزان 110 میلیارد تومان که از 
طریق بانک رفاه در حال پیگیری است نیز از 
دیگر چالش های موجود طی ســال گذشته 

بوده است.
اخذ مجوز ورود 1.75 میلیون تن 

سنگ آهن از هیات دولت
یزدی زاده درخصوص ذخیره روزانه مواد 
اولیه اصلی از اخذ مجوز ترک تشــریفات از 
هیات دولت بــرای ورود یک میلیون و ۷50 
هزارتن ســنگ آهن از چاه گز و سنگان خبر 
داد و گفت: در اجرای این مصوبه، تشریفاتی 

وجود دارد کــه در صورت اجرا، بخشــی از 
کمبود ســنگ آهن ســال جاری را جبران 
خواهد کرد اما برای اجرا، چند شرط گذاشته 
شده که اگر سال ۹۸ حاصل شود، می تواند تا 

5 سال ادامه داشته باشد.
وی درباره وضعیت نیروی انسانی و سرانه 
تولید نیز گفت: درحــال حاضر 13400 نفر 
نیروی انســانی در این شــرکت مشغول به 
فعالیت هستند که سال جاری با بازنشسته 
شــدن تعدادی، افراد شــاعل به 13000 یا 
کمتر می رسد. همچنین سرانه تولید اکنون 
161 تن است که باید به 250 تن برسد و این 
در صورتی است که برنامه تولید 3 میلیون تن 

چدن تحقق یابد.
نرخ فروش محصوالت اصلی

مدیرعامل ذوب آهن درباره میانگین نرخ 
فروش محصوالت اصلی گفت: در ســه ماهه 
اول سال گذشته نرخ فروش 23635 ریال، 
ســه ماهه دوم 32155 ریال، سه ماهه سوم 
3۷56۷ ریال و ســه ماهه چهارم 34531 
ریال بوده است.موازنه ارزی ذوب منفی است 
و این بدان معنا اســت که هرچقدر صادرات 
انجام شده باز هم به میزان 60 تا ۷0 میلیون 
نیازمند دریافت ارز از شبکه بانکی هستیم در 
نتیجه نرخ تســعیر ارز در سیستم مالی باید 
به شــکلی در نظر گرفته می شود که موازنه 

آن منفی نشــود. یزدی زاده گفــت: بیش از 
50 درصد نــرخ فروش از صــادرات حاصل 
شده که از دو اتفاق کاهش نرخ صادراتی در 
بازار جهانی و نرخ تســعیر ارز تاثیر پذیرفته 
اســت. اگر نرخ تســعیر ارز بر اساس نرخ ارز 
در دسترس گذاشته شود مطمئنا از 3۷00 
تومان باال می زنــد و به تبــع هزینه ها هم 
افزایش می یابد چراکــه دوگانه نمی توانیم 
عمل کنیــم یعنی در درآمد نرخ تســعیر را 
براساس نرخ در دسترس در نظر بگیریم اما 

در هزینه بر اساس نرخ نیما.
 نرخ بهای تمام شده 

و EPS پیش بینی شده
وی درخصوص میانگین نرخ بهای تمام 

شــده و EPS پیش بینی شــده نیز گفت: 
افزایش این نرخ ناشــی اســتفاه از گندله به 
جای سنگ آهن،افزایش قیمت زغال و کک 
و افزایش ۷۸ درصدی نرخ گاز است. حاشیه 
سود شــرکت نیز از 652۷ ریال در سه ماهه 
اول سال ۹۷ به 4364 ریال رسید که اگر نرخ 
تسعیر ارز را براساس نرخ در دسترس بگیریم 
چون صادرات بیش از فروش داخلی بود این 
 EPS ســود می تواند افزایش پیدا کند ولی
پیش بینی شده محقق شــده و عالوه برآن 
برای نخستین بار گزارش تلفیقی مثبت بود و 
به ازای هرسهم 2 تومان به قیمت سهم اصلی 
اضافه شد.در واقع EPS تلفیقی 136 ریال 

و شرکت اصلی 121 ریال محقق شده است.

ذوب آهن مجوز ورود 1.75 میلیون تنی سنگ آهن را گرفت

هشتمین مجمع عادی 
سالیانه صاحبان سهام 
شرکت فوالد هرمزگان 

1۳۹7 با حضور ۹۸.۸ درصد 
اعضا 1۲تیرماه با حضور 

هیات مدیره، نماینده بورس 
و سهامداران این شرکت 

برگزار و ضمن تصویب 
صورت های مالی شرکت 

در سال مالی ۹7، 110 ریال 
سود به ازای هر سهم میان 

سهامداران تقسیم شد

فرزاد ارزانی، مدیرعامل 
شرکت فوالد هرمزگان: 
دریافت تندیس ساخت 

محصول نوآوری برتر 
ایرانی، کسب عنوان 

شرکت پیشرو در بین 100 
شرکت برتر ایران و دریافت 
تقدیرنامه دو ستاره جایزه 
ملی تعالی سازمانی ایران 
تنها بخشی از افتخارات 

فوالد هرمزگان جنوب در 
سال 1۳۹7 است
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