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 میزان عرضه محصوالت 
فوالد مباركه براساس مصوبه دولت 

انجام می شود
مدتی است شائبه های بســیاری در خصوص 
فروش محصوالت فوالد مبارکه از طریق ســامانه 
مچینگ مطرح است. گفته می شود این کار برخالف 
قانون است؛ این در حالی است که بر اساس آخرین 
مصوبه اعالم شده از سوی ستاد تنظیم بازار، میزان 
فروش محصوالت فوالد مبارکه در بورس و مچینگ 
مشخص  شده و تا ابالغ شیوه نامۀ جدید دولت نیز از 
سوی هیچ ارگانی از جمله وزارت صمت اعالم نشده 
اســت که فوالد مبارکه حق فروش در مچینگ را 
ندارد؛ بلکه عکس این قضیه بوده و تا قبل از شیوه نامه 
براساس دســتورالعمل های وزارت صمت، فوالد 

مبارکه ملزم بوده روال جاری را ادامه دهد.
معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکۀ 
اصفهان با بیان این مطلب اظهار کرد: فوالد مبارکه 
همواره خود را مجری مصوبات دولت و ستاد تنظیم 
بازار دانسته و مصوبات این ستاد را نیز 100 درصد 
اجرا کرده اســت؛ چراکه بر اســاس این مصوبات، 
فوالد مبارکه توزیع خود را بر اساس سیستم عرضۀ 
مستقیم در بورس و مچینگ تنظیم و اجرایی کرده 
است. طهمورث جوانبخت در ادامه به آخرین مصوبۀ 
تنظیم بازار برای فروش محصوالت فوالد مبارکه 
اشاره کرد و گفت: بر اساس آخرین مصوبۀ تنظیم 
بازار که در اسفند سال ۹۸ اعالم شده، فوالد مبارکه 
باید 40 درصد محصوالت گرم خود را در تاالر بورس 
عرضه کند و ۶0 درصد باقیمانده را از طریق سیستم 
مچینگ به فروش برساند؛ همچنین در خصوص 
محصوالت سرد نیز ۲0 درصد در تاالر بورس عرضۀ 
مســتقیم و ۸0 درصد نیز به صــورت مچینگ به 

خریداران فروخته شود.

وی افزود: فروش در سامانۀ مچینگ به این شکل 
است که ابتدا فوالد مبارکه به صورت عرضۀ مستقیم 
در تاالر بورس، محصوالت موردنظر را کشف قیمت 
کنــد و در عرضۀ هفتگی براســاس همان قیمت 
کشف شده در بورس، محصول را در مچینگ یا همان 
عرضه اختصاصی به فروش برساند. در واقع بورس 
کاال محلی برای کشــف قیمت است، اما نمی تواند 
محل مناسبی برای توزیع باشد و آن را به خوبی انجام 
دهد؛ بنابراین فوالد مبارکه از قانون تخطی نکرده و 
بر اساس آخرین مصوبۀ ستاد تنظیم بازار عمل کرده 
است. وی ادامه داد: سیستم مچینگ فوالد مبارکه 
به این شــکل اســت که با عرضۀ محصول در تاالر 
بورس، در ادامۀ مسیر فروش، درصد مشخص شده از 
محصوالتی که قرار است در مچینگ عرضه شود با 
همان قیمت کشف شده در بورس به فروش می رسد 
و این فروش اختصاصی در مچینگ در بورس ثبت 
می گردد. به این ترتیب 100 درصد محصوالت فوالد 

مبارکه در بورس عرضه و ثبت می شود.
جوانبخت افزود: البته مصوبات دولت هیچ وقت ما 
را به ثبت فروش اختصاصی )مچینگ( در بورس ملزم 
نکرده بود؛ اما با توجه به شیوه نامه، اگر قرار باشد همۀ 
محصوالت در بورس عرضه شود، حتما این کار انجام 
خواهد شد. وی ادامه داد: شرکت های ایران خودرو، 
ســایپا و لوازم خانگی که خریــداران محصوالت 
خاص فوالد مبارکه هســتند و نیازشان را از طریق 
ســامانۀ مچینگ تهیه می کنند، در سامانۀ بهین 
یاب عضو نبودند. حال اگر فــوالد مبارکه از طریق 
سیستم مچینگ محصوالتش را عرضه نمی کرد، 
این شــرکت ها برای تأمین نیاز خود دچار مشکل 
می شدند. این در حالی است که از تیرماه امسال این 
شرکت ها ملزم شده اند که در سامانه بهین یاب عضو 

شوند، اما تا به امروز این کار را انجام نداده اند.
به گفتۀ جوانبخت، حدود ۵0 درصد شرکت ها 
در صنایع پایین دستی فوالد کد بهین یاب نداشتند 
که از تیرماه امسال معاونت امور صنایع وزارت صمت 
آن ها را ملزم کرده عضو بهین یاب شــوند؛ آخرین 
مهلت برای این شــرکت ها به ویژه خودروسازان تا 

پایان آذرماه است تا در این سامانه ثبت نام کنند.
وی با اشــاره به شــیوه نامۀ ابالغی دولت که به 
عرضۀ همۀ محصوالت در بــورس کاال تأکید دارد 
نیز گفت: شیوه نامۀ دولت به دلیل اعمال تغییرات 
و اعتراضاتی که صورت گرفته هنوز به ابالغ رسمی 
نرسیده است که بخواهیم تمام محصوالت خود را 
در بورس عرضه کنیم. البته همان گونه که اشاره شد 
تمامی محصوالت عرضه شده در مچینگ در بورس 
ثبت می شود. از طرف دیگر، در هیچ جایی از قوانین 
ستاد تنظیم بازار و مصوبات مربوط به صنایع وزارت 
صمت نیامده است که فوالد مبارکه عرضۀ خود را از 

طریق سیستم مچینگ انجام ندهد.
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اخبار فوالد

مدیرعامــل فــوالد مبارکه، در 
جریــان بازدید وزیر صمــت از این 
کارخانه، ضمن ارائۀ گزارشی از روند 
تولید و دستاوردهای فوالد مبارکه 
در سال های اخیر گفت: فوالد مبارکه 
مولود انقالب اسالمی است و مدیران 
و پیمانکارانی در دوران دفاع مقدس 
با پایمردی خود این شــرکت را بنا 
کردند و به بهره برداری رساندند و به 
این وسیله برای کشور عزت و افتخار 

آفریدند.
حمیدرضــا عظیمیــان از گروه 
فوالد مبارکــه به عنوان بزرگ ترین 
تولیدکنندۀ آهن اسفنجی در جهان 
و بزرگ تریــن فوالدســاز منطقۀ 
خاورمیانــه و منطقۀ منا با ســهم 
۲0درصدی تولید فــوالد نام برد و 
گفت: با تصویب در مجمع عمومی 
پیش رو ارزش ســرمایۀ شرکت به 
304هزار و ۵00میلیارد ریال خواهد 
رســید و ارزش بازار این شــرکت 
در حال حاضر به بــاالی 300هزار 
میلیــارد تومان رســیده اســت. 
هم اکنون 7.۲ میلیون تن فوالد در 
داخل شــرکت تولید می شود و در 
گروه فوالد مبارکــه )فوالد مبارکه، 

فــوالد هرمــزگان و مجتمع فوالد 
ســبا( نیز ظرفیت تولیــد به حدود 
10.۲میلیــون تن افزایــش یافته 
اســت. وی ادامه داد: حدود 1000 
کارخانه در کشور تأمین کاال و مواد 
مصرفــی فوالد مبارکــه را بر عهده 
دارند و حــدود 3000 کارگاه نیز از 
محصوالت این شــرکت در خطوط 
تولید خــود اســتفاده و ورق فوالد 
مبارکه را به محصوالت نهایی تبدیل 

می کنند.
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه 
با اشــاره به اینکه در حــال حاضر 
به طور مســتقیم و غیرمســتقیم 
حدود 3۵0 هزار فرصت شــغلی در 
زنجیرۀ تولید فــوالد مبارکه وجود 
دارد گفــت: عالوه بر شــرکت های 
یادشده، هلدینگ های دیگری شامل 
توکافــوالد، آتیه فــوالد، هلدینگ 
ســرمایه گذاری توســعۀ معادن و 
فلزات و هلدینگ متیل نیز در گروه 
فوالد مبارکه حضــور دارند. این در 
حالی اســت که یکی از بزرگ ترین 
هلدینگ های مالی کشــور توسط 
مبارکه در حال تأسیس و راه اندازی 

است.

وی از وجود زنجیرۀ کامل تولید 
در فــوالد مبارکه به عنــوان عامل 
اصلــی افزایش ســود و درآمد این 
شرکت نام برد و اظهار داشت: فروش 
فــوالد مبارکه در ســال ۹7 حدود 
۲3هزار میلیارد تومان و در سال ۹۸ 
حدود 40 هزار میلیارد تومان بوده 
و امســال پیش بینی می شــود این 
عدد به مرز ۵۵ هزار میلیارد تومان 

فروش برسد. 
به همین دلیل می تــوان گفت 
فــوالد مبارکه عالوه بــر اینکه یک 
بنگاه صنعتی اســت، یــک بنگاه 
اقتصــادی هــم هســت و در بازار 

سرمایه نقش بسیار مهمی دارد.
وی در تشــریح عملکرد خطوط 
تولید این شرکت گفت: شرکت در 
هشت ماهۀ سال جاری در مقایسه 
با مدت مشــابه ســال قبــل روند 
روبه رشدی داشته است؛ به نحوی که 
با تالش کارکنــان آن، تولید گندله 
در بازۀ زمانی مذکور در ســال ۹7 
نزدیک به ۶ میلیون تن بوده و امسال 
به حدود 7 میلیون تن افزایش یافته 
اســت. در تولید آهن اســفنجی از 
7میلیون تن به 7 میلیون و ۸00هزار 

تن و در فــوالد خــام از ۶ میلیون و  
۲00هزار تن به ۶ میلیون ۶۹0 هزار 

تن رسیده ایم.
وی با بیــان اینکه شــرکت در 
سال گذشــته با افت تولید مواجه 
شــد تصریح کرد: دو دلیل عمده، 
یعنی نرســیدن مواد اولیه و قطعی 
حــدود دوماهــۀ گاز مهم تریــن 
دالیل افــت تولید بوده اســت که 
می طلبد مسئولین محترم برای آن 
چاره اندیشی کنند و اقدام عاجل به 
عمل آورند. به خاطر داشــته باشیم 
فــوالد مبارکه در ســال ۹۸ حدود 
۲۵00 میلیارد تومان، به دالیلی که 
به آن اشاره شد، متضرر گردید. نباید 

فراموش کرد که
 فوالد مبارکه جزو کارخانه هایی 
است که می تواند بیشتر از ظرفیت 
اســمی خود تولید کنــد، اما باعث 
تأسف است که به  دلیل کمبود مواد 

اولیه از این ظرفیت استفاده نکنیم.
وی تصریح کرد: فــوالد مبارکه 
برای کنترل و آرامش بازار ســعی 
می کنــد کاال را بــه مشــتری و 
مصرف کننده برساند و بنا بر تأکید 
مســئولین وزارت خانه بــر تأمین 

حداکثری بازار داخل، امسال شاهد 
کاهش 3۲ درصدی صادرات بودیم 
و کاهش صادرات در درازمدت برای 
سازمان مشــکالت خاص خود را به 

همراه می آورد.
وی از ایجاد هلدینــگ مالی در 
فوالد مبارکه خبر داد و گفت: از سال 
۹7 تا به حال ســرمایۀ ثبتی فوالد 
مبارکــه از 7۵00 میلیــارد تومان 
تا دی ماه ســال جاری با تصویب و 
تصمیــم مجمع عمومــی پیش رو 
به 30 هزار میلیــارد تومان خواهد 

رسید.
عظیمیان تصریح کرد: بسیاری از 
شرکت های بورسی از محل تجدید 
ارزیابی ممکن اســت برای افزایش 
ســرمایه اقدام کنند، ولی افزایش 
سرمایه در فوالد مبارکه کامال واقعی 
اســت و از محل ســود توزیع نشدۀ 
انباشت شــدۀ ســهام داران انجام 
می شود و لذا ســهام فوالد مبارکه 

سهام بسیار ارزشمندی است.
مدیرعامل فوالد مبارکه با بیان 
اینکه به دلیــل التهابات پیش آمده 
در دو سه ماه گذشــته، اولین مجوز 
ایجاد سهام خزانه به نام فوالد مبارکه 
صادر شده است، گفت: همان گونه 
که می دانیم هیچ شــرکت بورسی 
حق ندارد ســهام خودش را بخرد، 
اما ســازمان بورس راهکاری ایجاد 
کرد تا صف فروش ایجاد نشــود و با 
اخذ مجوز خرید و نگهداری ســهام 
خزانه حدود ۲0۸0 میلیارد تومان از 
سهام فوالد خریداری شد. همچنین 
شرکت در راستای حمایت از سهام 
شرکت های گروه فوالد مبارکه، اقدام 
به تأسیس صندوق سرمایه گذاری 
بازارگردانی با سرمایۀ ۸00 میلیارد 
تومان نموده و این صندوق هم اکنون 
در بازار ســرمایه در حــال فعالیت 
است. وقتی افزایش سرمایۀ شرکت 
عملیاتــی گــردد، فــوالد مبارکه 
بزرگ ترین شرکت بورسی به لحاظ 

ارزش اسمی خواهد بود.
وی در ادامــه از تعریــف حدود 
یک میلیــارد یورو پــروژه در فوالد 
مبارکه خبر داد و گفــت: ۲0 هزار 
میلیارد تومــان نیز ســهم داخل 

اســت. این پروژه ها شامل نورد گرم 
شــمارۀ ۲، افزایش ۵00 هزار تنی 
ظرفیت فوالد هرمزگان )رســیدن 
به ظرفیت ۲ میلیون تن(، راه اندازی 
فوالدســازی ۸00 هزار تنی فوالد 
سفیددشت، کارخانۀ تولید الکترود 
گرافیتــی اردکان، افزایش ظرفیت 
شــرکت ورق خودرو کاشان است. 
همچنین حدود ۲0 هــزار میلیارد 
تومان بــه پیمانــکاران داخلی در 
سراسر کشــور واگذار می شود که 
این امر در جهت اجرای دستور مقام 
معظم رهبری بــرای جهش تولید، 

اقدام مؤثری خواهد بود.
وی از پروژۀ نورد گرم شــمارۀ۲ 
فــوالد مبارکــه به عنــوان یکی از 
اصلی ترین پروژه های حوزۀ صنعت 
فوالد کشور نام برد و گفت: با تولید 
ورق خام موردنیاز در تولید لوله های 
انتقــال نفت و گازتــرش از گوره به 
جاسک نشــان دادیم که در حوزۀ 
تولید فوالد خام از دنیا عقب نیستیم 
و همپای دنیا جلو رفته ایم، ولی در 
تولید ورق از دنیــا عقبیم. اگر ما در 
3 تا ۵ ســال آینده ورق های با گرید 
جدید تولید نکنیــم، فوالد مبارکه 
نیــز بــه سرنوشــت کارخانه های 

عقب ماندۀ کشور دچار خواهد شد.
عظیمیان در ادامه از اجرای پروژۀ 
نســل چهارم تکنولــوژی در فوالد 
مبارکه به عنــوان دیگر ابَــر پروژۀ 
در دســت اجرای این شــرکت یاد 
کرد و گفت:  فــوالد مبارکه اکنون 
دارای نسل ســوم تکنولوژی است 
و می کوشــد همگام با دنیا به سمت 
نســل چهارم پیش برود که بسیار 
هوشمند اســت و این دقیقا همان 
حرکت در مسیر دانش افزایی است 
که همواره مورد تأکید رهبر معظم 

انقالب بوده است.
گفتنی اســت در ابتــدای این 
بازدید، وزیر صنعت، معدن و تجارت 
و هیئت همراه با حضــور در محل 
معراج الشــهدای فــوالد مبارکه به 
مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند 
و در ادامــه در باغچۀ فضای ســبز 
شخصیت های این شرکت یک نهال 

به رسم یادبود غرس نمودند.

با تصویب در مجمع عمومی پیش رو؛ 

ارزش سرمایه فوالد مبارکه به 304هزار و 500 میلیارد ریال خواهد رسید

یادداشت

از مجلس شورای اسالمی انتظار می رود 
در کنار صنعت و تولید کشــور باشد و اگر به 
دنبال رفع برخی کاستی ها در فوالد مبارکه 
اســت این کار را از مسیرهای منطقی تر و در 

فضایی دوستانه  پیش ببرد. 
مرتضی بلوکی: رای کمیســیون صنایع 
مجلس به تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه 
از دیگر اقدامات مجلس شورای اسالمی در 
مواجه با فوالد مبارکه اســت. فوالد مبارکه 
در دو سال گذشــته حجم گســترده ای از 
کوشــش ها و اقدامات ســازنده را پشت سر 
گذاشته اســت. باید توجه داشت که فوالد 
مبارکه در زمان خودش در حدود ۲۸ ســال 
پیش یک شــرکت فوالد ســاز کامال مدرن 
و پیشــرفته بود که تــوان پاســخگویی به 
نیازهای کشور را داشــت و در آن زمان قادر 
بود با تکنولوژی روز و پیشرفته به تولید فوالد 
بپردازد و پاســخگوی نیاز صنایع گوناگون 

کشور باشد.
 اما باید توجه داشت که در 30 سال گذشته 
صنعت فوالد در دنیا بســیار تحــول یافته و 
محصوالت فوالدی تنوع و تکثر قابل مالحظه 
ای پیدا کرده اســت. این تحوالت در صنعت 
فوالد به نحوی اســت که فــوالد مبارکه به 
عنوان پیشران فوالد ایران دیگر قادر نیست 
با خط نورد 30 ســال 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 اســت و این موضوع شامل 

مصرف تمام صنایع از جمله صنعت خودرو، 
لوازم خانگی، صنعت نفت و گاز و سایر صنایع 
فلزی می شــود. امروز در دنیا هم باید موارد 
کمتری مصرف شود و هم انرژی و بهره وری 

نیروی کار مدیریت شود.
در گذشــته در صنعــت لــوازم خانگی، 
صنعت خــودرو از تعداد محــدودی گرید 
استفاده می شد اما اکنون این تعداد به بیش 
از 30 گرید رسیده اســت و تنوع انواع فوالد 
مصرفی در صنایع بسیار گسترده است. 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 غیــر این صورت هم 
بازارهای رقابتی صادراتی را در ســال های 
آینده از دســت می دهد و هم نیاز کشور به 
واردات افزایش پیدا می کنــد. در نهایت با 
تداوم وضعیت کنونی در نهایت فوالد مبارکه 
باید به خام فروشــی فوالد بپردازد. واقعیت 
این است که اکنون بخشی از صادرات صنعت 
فوالد، خام فروشی محصوالت فوالدی است 
که فاقد ارزش افزوده است. این در حالی است 
که عمده بهای تمام شــده و هزینه تولید تا 
مرحله تختال است. فوالد مبارکه با تکنولوژی 
خود بهترین اســلب را تولید مــی کند ولی 
نمی تواند آن را بــه انواع محصوالت فوالدی 
و نهایی تبدیل کند و محبور آن را به صورت 
خام به فروش برساند. در عوض برای نیازهای 
کشور به انواع ورق ها و محصوالت فوالدی، 

واردات انجام می شود که هم به خروج ارز از 
کشور منجر می شــود 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 ســایر مصارف، عمدتا تا مرحلۀ 
اسلب است و ارزش  افزوده 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 یک دهه اســت که فوالد 
مبارکه، احداث خط نورد گرم ۲ را در دستور 
کار دارد امــا پــس از آغاز بــه کار مهندس 
عظیمیان و با همت و انگیزه ایشــان، تحقق 
این پروژه به صورت جدی در دستور کار فوالد 
مبارکه قرار گرفت و اینک مزین به نام شهید 
حاج قاسم ســلیمانی مزین شده و به مرحله 
اجرا رسیده اســت. در ابتدا هدف این بود که 
نورد گرم ۲ 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 شرق و عقد قرارداد با چینی ها 
احداث خط نورد گرم ۲ را در دستور کار قرار 
داده است و با قدرت در حال اجرای آن است. 
امری که اتمام آن پشتیبانی جدی تر دولت و 

مجلس را می طلبد.
حال که چنین عزم و اراده ای برای اجرای 

طرح نورد گــرم ۲ در مدیریت فوالد مبارکه 
وجود دارد، ضروری اســت تمامــی ارکان 
تصمیم گیری و از جملــه مجلس محترم و 
انقالبی نیز به یاری بیایند تا تحقق این ایده را 

در آینده نزدیک شاهد باشیم.
فوالد مبارکه مجموعه ای بزرگ با طیف 
وسیعی از ســهامداران و ذی نفعان است. از 
مجلس شورای اســالمی انتظار می رود در 
کنار صنعت و تولید کشور باشد و اگر به دنبال 
رفع برخی کاســتی ها در فوالد مبارکه است 
این کار را از مسیرهای منطقی تر و در فضایی 

دوستانه  پیش ببرد.
اما در مــورد تحقیق و تفحــص از فوالد 
مبارکه توســط نمایندگان محترم مجلس، 
قابل ذکر اســت، مجلس طبــق قانون حق 
تحقیق و تفحص را دارد. فــوالد مبارکه نیز 
همچــون دیگر بنگاه های اقتصــادی از این 
قاعده مستثنی نیست اما تحقیق و تفحص، 

آخرین مرحله نظارت مجلس و رســانه ای 
شدن آن اســت. پیش از تحقیق و تفحص، 
مجلس از ابزارهــای نظارتی قانونی دیگری 
همچون طرح سوال در کمیسیون مربوطه نیز 
برخوردار است که مجلس محترم می توانست 
دغذغه های خود را در فضایی بهتر و به دور از 
حاشیه سازی و ایجاد خوراک رسانه ای برای 

معاندان، از آن ابزارها استفاده کند.
این در حالی اســت که مدیرعامل فوالد 
مبارکه در گفتگو با رسانه ها همواره از بازدید 
مسئوالن و نمایندگان مجلس استقبال کرده 
و آمادگی خود برای پاسخگویی به ابهامات را 

ابزار داشته است.
در نهایت امیدواریم مجلــس انقالبی با 
رویکــرد انقالبی و تمکیــن از منویات مقام 
معظم رهبری ضمن انجــام وظایف قانونی 
خود در ســال جهش تولید یاری گر صنعت 

کشور باشد.

تحقیق و تفحص باید به دور از حاشیه سازی باشد
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