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عزم فوالد هرمزگان بر تحقق 
تولید با کل ظرفیت اسمی 

یکی از شرکت های موثر و بزرگ در صنعت فوالد 
که سهم هشت درصدی از تولید این محصول را در 
بازار بر عهده دارد شرکت فوالد هرمزگان است که 
با ظرفیت اسمی تولید 1.5 میلیون تن تختال عزم 
خود را بر تحقق تولید با کل ظرفیت اسمی در سال 

جاری جزم کرده است .
فرزاد ارازنی از اهمیت بومی سازی و تاثیرگذاری 
آن در خودکفایی صنعت فوالد و عدم نیاز به خارج 

از کشور گفت.
به گفته وی این شرکت با ایجاد یک دپارتمان 
مستقل بومی سازی  در ساختار رسمی خود، توجه 
به بومی سازی را بیش از پیش در برنامه ها قرار داده 
اســت. این بخش در قالب گروه های کاری، با گروه 
بهره برداری و بخش خرید و R&D همکاری کرده 
و سعی می کند با همکاری شرکت های دانش بنیان 
و صنایع داخلی کشــور، نیازهای داخلی شرکت را 
برطرف نماید. در واقع  وظیفه این بخش شناسایی 
مسیرهای مختلف برای تامین قطعات، تجهیزات و 
ماشین آالت وارداتی است تا بتوان در داخل کشور 

اقدام به تولید آن کرد . 
از نگاه ارزانی ، بومی سازی در زمینه مواد اولیه، 
قطعات، تجهیــزات و ماشــین آالتی که مصرف 
عمومی در صنایع کشور دارند در میان مدت سبب 

خودکفایی کشور می شود . 
مدیر عامل فوالد هرمــزگان در این گفت و گو 
با اشاره به اینکه بومی ســازی در اشتغال زایی موثر 
اســت، تصریح کرد: این موضوع موجب می شود 
نهادها، شــرکت ها و تولید کنندگان جدیدی به 
چرخه اقتصاد اضافه شوند.وی با بیان اینکه در زمان 
تحریم، بومی سازی معنای عمیق تری پیدا می کند، 
خاطرنشــان کرد: در واقع تحریم فرصت بســیار 
مناسبی برای بومی ســازی قطعات، تجهیزات و 
ماشین آالت مهیا می کند، زیرا به واسطه بومی سازی 
می توان نیازها را با توجه بــه توانایی های موجود 

برطرف کرد.
وی در ادامه اشاره ای به پروژه های جدید فوالد 
هرمزگان در حوزه بومی سازی داشت و  طراحی و 
ساخت آب شیرین کن دریا به روش جذبی با استفاده 
از انرژی خورشیدی، طراحی و ساخت ابزار لبه یاب 
هوشمند مورد استفاده در فرآیندهای فرزکاری و 
ماشین کاری ، فعال نمودن کاتالیست های مستعمل 
واحد احیا مستقیم با استفاده از دی اکسید کربن 
فوق بحرانی و ساخت کریســتالیزاتور را اهم این 

پروژه ها دانست 
ارزانی همچنیــن ،  بومی ســازی محصوالت 
تولیدی  در راســتای نیاز های صنعتی کشور را از 

اولویت های شرکت فوالد هرمزگان دانست . 
مهندس ارزانی با اشــاره به 12 دی ماه سالروز 
افتتاح شــرکت فوالد هرمزگان ، تالش کارکنان 
این شرکت را در خلق رکوردهای پی در پی و تالش 
به سیر تعالی و ســرآمدی در صنعت فوالد را قابل 
ستایش خواند و افزود در 9 ماهه امسال تولید آهن 
اسفنجی 11 درصد و تولید تختال 5.4 درصد رشد 
داشت  این درحالیست که در سال جاری تا کنون 
دو بار رکورد تولید ماهیانه اســلب با 135128 تن 
در فروردین و 135699 تن در خرداد و یکبار تولید 
ماهیانه آهن اســفنجی با 158241 تن در خرداد 

شکسته شد .
    

عملکرد درخشان فوالد مبارکه 
در 9ماهه سال جاری 

فوالد مبارکه طی نه ماه گذشته با دستیابی به 
سود حدود 7 هزار میلیارد تومان، نسبت به مدت 

مشابه سال قبل رشد 90 درصدی را به ثبت رساند.
امیرحســین نادری، معاون اقتصادی و مالی 
فوالد مبارکه ضمن تأیید این خبر افزود: شــرکت 
فوالد مبارکه  به عنوان پیشرو در صنعت فوالد کشور 

همواره عملکرد موفقی داشته است.
وی با اشــاره به اهمیت تولید و درآمدزایی در 
اقتصاد کشور تصریح کرد: شرکت فوالد مبارکه با 
همکاری مدیران و کارکنان خود به عنوان یکی از 
ارکان اصلی صنعت و اقتصاد کشور توانسته است 
در 9 ماه گذشــته معادل 16.150 میلیارد تومان 
درآمد به ثبت برساند که نسبت به مدت مشابه سال 
96  )11هزار میلیارد تومان( 46 درصد رشد داشته 
اســت. وی با بیان اینکه این میزان ســود و درآمد 
رکوردی جدیدی در کارنامه درخشان فوالد مبارکه 
است گفت: 932 ریال سود به ازای هر سهم ارمغان 
این تالشها برای سهامداران است که علیرغم همه 

محدودیتها به دست آمده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در 
سال جاری تاکنون 747 هزار تن انواع محصوالت 

شرکت به بازارهای هدف صادر شده است.
 معاون اقتصادی و مالی شــرکت فوالد مبارکه 
از افزایش تولید و افزایش بهــره وری و نرخ فروش 
محصــوالت به عنوان عوامل اصلــی تأثیرگذار بر 

افزایش درآمد شرکت یاد کرد.

اخبار کارگری

سرپرست معاونت اقتصادی و مالی 
فــوالد مبارکه گفت: مجــوز افزایش 
سرمایۀ سنگین و جذاب شرکت از محل 
سود انباشته توسط ســازمان بورس و 
اوراق بهادار صادر شــد و به این ترتیب 
سرمایۀ شــرکت با 73 درصد رشد از 7 
هزار و 500 به 13 هزار میلیارد تومان 

افزایش خواهد یافت.
طهمورث جوانبخت افــزود: این 
افزایش سرمایه به منظور اصالح ساختار 
مالی با توجــه به مخارج انجام شــده 
جهت تکمیل طرح های در دست اجرا، 
مشارکت انجامشده در افزایش سرمایۀ 
شــرکتهای فرعی و وابســته، تملک 
سرمایه گذاری های بلندمدت و سرمایۀ 
در گردش موردنیاز جهت برنامه های 

آتی شرکت انجام می گیرد.
وی بــا تأکید بر اینکه بــا ثبت این 
افزایش سرمایه، شرکت فوالد مبارکه 
جایگاه بزرگترین شرکت بورسی را از 
آن خود خواهد کرد، در خصوص تاریخ 
برگزاری مجمع عمومی فوق العاده این 
شــرکت تصریح کرد: این مجمع روز 
چهارشنبه 24 بهمن ماه در محل سالن 

نگین سپاهان شهر برگزار خواهد شد.
سرپرســت معاونــت اقتصادی و 
مالی فوالد مبارکــه در بخش دیگری 
از ســخنان خود درخصوص عملکرد 

درخشان شــرکت در 9ماهۀ سال 97 
افزود: درآمد فوالد مبارکه در بازۀ 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 همۀ همکاران 

زحمتکش به دست آمد.
در بیست ویکمین همایش معرفی 
 ،)IMI100( شــرکتهای برتر ایران
شــرکت فوالد مبارکه رتبۀ اول گروه 
فلزات اساسی را به خود اختصاص داد و 
در بین 10 شرکت برتر ایران قرار گرفت.

 به گزارش خبرنگار فوالد همایش 
معرفی 100 شرکت برتر ایران هشتم 
بهمن ماه بــا حضور رئیس ســازمان 
مدیریت صنعتی، سرپرست سازمان 
گســترش و نوســازی و جمعــی از 
مدیران عامل صنایع کشــور در سالن 
همایش هــای بین المللی ســازمان 

صداوسیما برگزار شد.
در این همایــش فــوالد مبارکه 
چندین عنوان برتر را کســب کرد که  
عبارت اند از:  رتبۀ هفتم در شــاخص 
فــروش در بین 500 شــرکت بزرگ 
کشور؛  رتبۀ اول در گروه فلزات اساسی؛ 
رتبۀ دوم در شاخص ارزش بازار؛ رتبۀ 
دوم در شاخص ارزش افزوده؛ رتبۀ دوم 

در شاخص بیشترین سودآوری؛ رتبۀ 
چهارم در شاخص باالترین اشتغالزایی 
و رتبۀ چهارم در شــاخص بیشترین 

صادرات.
بنابــر این گــزارش، ایــرج ترابی 
سرپرست روابط عمومی فوالد مبارکه 
پس از دریافت تندیــس و لوح تقدیر 
این همایــش در جمــع خبرنگاران 
گفت: مســیر اصلی اقتصاد کشور در 
راهبردهای اقتصاد مقاومتی به خوبی 
روشــن اســت. 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 زنجیرۀ 
تولید خود شرکت های بسیاری را با خود 
همراه کنند و در مســیر ارتقاء جایگاه 

کاالی ایرانی گام بردارند.
وی با بیــان اینکه شــاخص های 
موردنظر در انتخاب 100 شرکت برتر 
ازجمله بهره وری، ســودآوری، میزان 
فروش، نقدینگی، صادرات و توجه به 
مسئولیتهای اجتماعی نقش بنگاه های 
اقتصادی را برجســته می سازد گفت: 
خوشــبختانه شــرکت فوالد مبارکه 
همواره بهبود مستمر را در دستور کار 
خود قرار داده و علیرغم همۀ مشکالت با 
روند روبه رشدی این مسیر را با موفقیت 

طی کرده اســت. این رویکرد و انجام 
ممیزی های داخلی و خارجی در فوالد 
مبارکه باعث شده این شرکت به یک 
بنگاه اقتصادی بــزرگ و رقابت پذیر 

مبدل شود.
گفتنی اســت بنابــر توضیحات 
ارائه شــده از ســوی مجید درویش، 
مدیر مرکز رتبه بندی 500 شــرکت 
برتر ایران، نخســتین عامــل مهم در 

رتبه بندی شــرکت های برتــر ایرانی 
موســوم به IMI100، میزان فروش 
شرکت هاســت. در بســیاری از دیگر 
فهرستهای مشــابه در جهان، مانند 
فهرســت Fortune 500 هم عامل 
فروش بیش از سایر عوامل اهمیت 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 شــامل »شاخص های 
اندازه و رشد شرکت«، »شاخص های 
سودآوری و عملکرد«، »شاخص های 
بهره وری«، »شاخص های صادرات«، 
 ، » ینگــی نقد ی  خص ها شــا «
»شاخص های بدهی« و »شاخص های 

بازار« است.
ازاینرو، سازمان مدیریت صنعتی، 
بر اساس عامل فروش، شرکت ها را به 
5 دسته 100 تایی تقسیم بندی کرده و 
در هر یک از این دسته ها، میزان فروش 
شرکتها به یکدیگر نزدیک است. ازنظر 
گروه بنــدی موضوعی هــم 32 گروه 
صنعتی یا به عبارت دیگر 32 رشــته 
کسبوکار در فهرست IMI100مورد 
بررســی قرار گرفته اند. رئیس مرکز 
رتبه بندی 500 شــرکت برتــر ایران 
میگوید عامــل انســانی در انتخاب 
شرکت ها دخالت ندارد و ازآنجاکه تمام 
فرایند رتبه بندی به وسیله نرم افزارها 
انجام می پذیرد، خروجی فهرســت از 

شفافیت کامل برخوردار است.
توسعۀ متوازن، راهبرد اساسی  

گروه فوالد مبارکه
همچنین الزم به ذکر است مهندس 
حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فوالد 
مبارکه در »نهمین همایش چشم انداز 
صنعت فوالد و معدن ایران با نگاهی به 
بازار« که با حضور  دکترغریب پور رئیس 
هیأت  عامل ایمیدرو، دکتر ســرقینی 
معاون وزیر صمت و اعضای هیأت  مدیره 
انجمن تولیدکنندگان فوالد برگزار شد، 
طی سخنانی گفت: توسعۀ متوازن گروه 
فوالد مبارکه و احداث نورد گرم شماره 
2 از مهمتریــن راهبردهای اساســی 

شرکت است.
 وی با تأکید بر اینکــه احداث نورد 
گرم شماره 2 فوالد مبارکه با هدف تولید 
ورقهای زیــر 2 میلیمتر در نظر گرفته 
شده است تصریح کرد: از کارشناسان 
و شــرکت های مشــاوره ای برای این 

موضوع دعوت به همکاری کرده ایم.

وی خاطرنشــان کرد: در ادامۀ این 
طرح ها اجــرای طرح خط نــورد در 
بندرعباس را نیز در دســت مطالعه و 

بررسی داریم.
مهندس عظیمیان در ادامه با اشاره 
به اهمیت خط نورد 2  گفت: با توجه به 
تحریم ها دو راهکار بــرای احداث این 
خط نورد پیش رو داریم: اول اینکه نورد 
شماره 2 را در فوالد مبارکه و با استفاده 
از تکنولوژی روز دنیا با در نظر گرفتن 
تحریم ها اجرا کنیــم؛ راهکار دوم این 
است که مشابه خط نورد گرم فعلی فوالد 
مبارکه را با توجه به نقشه های موجود 
در بندر عباس اجرا نماییم که در حال 

بررسی هر دو راه هستیم.
وی خاطرنشــان کرد: باید در نظر 
داشته باشیم منابع محدود و پروژه هایی 
که به آنها نیــاز داریم زیادنــد. در این 
صورت باید با اولویت بندی حساب شده 
پروژهای را انتخاب کنیم که بیشترین 
و سودمندترین بازگشت سرمایه را در 
کوتاه ترین زمان ممکن در پی داشته 
باشــد.مهندس عظیمیان در همین 
خصوص خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه 
بر آن است با بهره مندی از خرد جمعی 
همۀ کارشناسان خبرۀ حوزۀ صنعت 
فوالد کشــور بهتریــن راه را انتخاب 
کند و شــرایطی فراهم ســازد تا این 
شرکت همچنان بتواند با حفظ سهم 
50درصدی خود در تولید فوالد کشور 
در راه خدمت رسانی به جامعه همچون 
ستاره ای درخشــان در صنعت فوالد 

کشور بدرخشد.

با اخذ مجوز بورس، از محل سود انباشته حاصل شد؛

افزایش 73 درصدی سرمایه شرکت فوالد مبارکه

گزارش

به گــزارش ایلنا، مدیرعامل فــوالد مبارکه 
معتقد اســت قبل از آنکه مقررات و مشــکالت 
داخلی بتواند بر صادرات فوالد این شرکت تأثیر 
بگذارد، تحریمهای حمل ونقلی و بیمه ای صدمۀ 
اصلی را به صادرات وارد کرده است.شرکت های 
بزرگی نظیر فوالد مبارکه خــود نیازهای ارزی 
فراوانــی دارند و خوشــبختانه بانــک مرکزی 
به دنبال تسهیل مقررات در این زمینه است.وی 
با خوشــبینی به قوانین و مقررات سیستم های 
نظارتی معتقد اســت  شــرایط کنونی ایجاب 
می کند که دولت و صنعتگران به یکدیگر کمک 
کنند. مشروح گفتگوی خبرنگار دنیای اقتصاد با 
مدیرعامل یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی 

کشور را در ادامه می خوانید.
  هم اکنون صادرات کشور با موانعی 
روبه رو اســت و برخی از بازارها به خاطر 
صدور بخشــنامه هایی از سوی دولت، از 
دســت رفته اســت. فوالد مبارکه چه 

برنامه ای برای رفع این مشکالت دارد؟
صادرات ما البته نه به خاطر دستورالعمل ها و 
بخشنامه ها، بلکه به خاطر اینکه در تحریم های 
ثانویۀ آمریکا، نام فوالد ایران قرار دارد، متوقف 
شــده اســت. فوالد مبارکه اکنــون نمی تواند 
محصوالت را به نام خود صادر کند، به فرض اینکه 
همۀ این مشکالت را حل کنیم، پول و ارز حاصل 
از صادرات نمیتواند به کشــور وارد شود؛ اکنون 

مذاکراتی با وزارت صمت و بانک مرکزی صورت 
گرفته تا بتوان راهکارهایی پیدا کرد و صادرات 
را از سر گرفت. در گذشــته،  فوالد مبارکه 15 تا 
20 درصد تولید خود را صادر میکرده و از طریق 
صادرات، نیازهای ارزی خود را که شــامل مواد 
اولیه و تجهیزات بــوده، تأمین میکرده، پس بار   
و   مشکلی برای دولت ایجاد نمیکرده است .اآلن 
مشکل این است که وقتی خودمان ارز حاصل از 
صادرات نداریم، سیستم بانکی نیز با تنگناهایی 
که برای تأمین ارز در ســامانۀ نیما  با آن مواجه 
است، نمی تواند از ما پشتیبانی کند. امیدواریم 
بتوانیم در ماه های آینده، از طریق کانالهای دیگر، 

صادرات خود را دوباره فعال کنیم.
   فوالد مبارکه در ۹ ماه ابتدای ســال 

جاری، چقدر صادرات داشته است؟
ما از ابتدای سال تاکنون، حدود 700 هزار تن 

صادر کرده ایم.
 از این میزان صادرات، چقدر پول به 

کشور برگشته است؟
نزدیک به 50 میلیون یــورو  از  ارز حاصل از 
فروش کاالهــای خود را دریافــت کرده ایم که 
معادل حدود 20 درصــد ارز حاصل از صادرات 

این بنگاه صنعتی است.
   به هرحال صادرکنندگان نقدهایی را  
به سامانۀ نیما درخصوص فروش ارز    وارد 
می دانند. شــما مزایا و معایب بازگشت 

درآمدهای ارزی به این ســامانه را در چه 
مواردی می بینید؟

فروش ارز حاصل از صادرات در سامانۀ نیما، 
یکی از سیاست های کلی نظام است که در سطح 
مجلس، دولت و نیز در سطح تصمیم گیران در 
سران سه قوه مطرح شده است که بر این اساس، 
تمامی صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات 
را به نیما بیاورند. این بحث، تصمیم درستی است؛ 
چراکه همۀ ما در یک کشــتی هستیم و در یک 
کشور زندگی می کنیم و بنابراین دولت و نظام، 
زیرساخت هایی را فراهم کرده اند که شرکت هایی 
ازجمله فوالد مبارکه، مجموعــه ای را به وجود  
آورند  و در آن به  فعالیت بپردازند  و تولید کنند؛ 
پس جنس و محصول خود را می فروشند. حال 
همان سیستم هم از ما می خواهد که ارز حاصل از 
صادرات را به سامانه نیما بیاوریم. این کلیت کار 
است و ما هم تابع قوانین جمهوری اسالمی ایران 
هســتیم. در آخرین صحبتی که با معاون ارزی 
بانک مرکزی صورت گرفته، درخواست شده که 
اجازه دهند صادرکنندگان و واردکنندگان خارج 
از شــبکۀ نیما، با هم توافق کنند؛ ولی اطالعات 
کامل آن در اختیار بانــک مرکزی قرار گیرد؛ به 
همین دلیــل بانک مرکزی قرار اســت در یک 

دستورالعمل جدید، این موضوع را ابالغ کند.
     راهکار جدی برای مقابله با تحریم 

تدارک دیده اید؟

راهکارهایی را در این حــوزه پیدا کرده ایم و 
می خواهیم برای تأمین لوازم و قطعات موردنیاز 
خــود از طریق تمرکز بــر  تولیــدات داخلی و 
استفاده از بومی ســازی کاالها وارد عمل شویم 
و از این ظرفیت های قانونی اســتفاده کنیم. در 
بخش تجهیــزات، کار  بومی ســازی را با کمک 
تولیدکنندگان داخلی و شرکت های دانش بنیان 
و محققان در دستور کار داریم . ضمن اینکه اگر 
مذاکرات با اروپا به نتیجه برسد، کار ما هم روان تر 

خواهد شد.
    شما صحبت از بومی سازی و استفاده 
از شتاب دهنده ها کردید. در این راه چه 

قدم هایی برداشته شده است؟
اخیرا افراد زیادی به ما مراجعه کرده و اعالم 
آمادگی کردند که در تولید محصوالت وارد عمل 
شوند. حدود 70 مورد ایده به ما ارجاع شده است 
که در هر سه حوزۀ متالورژی، برق و مکانیک، در 
تجهیزات و مواد اولیه بتوانند کار تأمین را صورت 

دهند یا کاالهای موردنیاز ما را بســازند. برخی 
از اینها منجر به قرارداد می شود و حمایت های 
مالی در تأمین مالی ســاخت را هم با پرداخت 
پیش پرداخت خواهیم داشــت. از سوی دیگر با 
انعقاد قراردادهای بلندمدت ســه، پنج و هفت 
ساله این اطمینان را به سرمایه گذاران می دهیم 
که حتی اگر تحریم هم برداشــته شده یا اتفاق 
دیگری رخ دهد، آنها به کار خــود ادامه دهند و 
مطابق قرارداد کار کنند. این بســته حمایتی ما 
ست که در بومی سازی سرمایه گذاری می کنیم و 
قرارداد بلندمدت برای حمایت از سرمایه گذاران 

فراهم می آوریم.
   سال آینده صنعت فوالد به چه سمتی 

می رود؟
به نظر می رسد سال آینده بازار و صنعت فوالد 
کشور با مشکالتی مواجه شوند که ازنظر کاهش 
مصرف ممکن است بر برخی تولیدکنندگان اثر 
بگذارد. به همین منظور تولید محصوالت خاص 

مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه :

توسعه صادرات را مجددا در دستور کار قرار می دهیم

عظیمیان گفت: با توجه به 
تحریم ها دو راهکار برای 

احداث این خط نورد پیش رو 
داریم: اول اینکه نورد 

شماره 2 را در فوالد مبارکه 
و با استفاده از تکنولوژی 
روز دنیا با در نظر گرفتن 

تحریم ها اجرا کنیم؛ راهکار 
دوم این است که مشابه خط 
نورد گرم فعلی فوالد مبارکه 

را با توجه به نقشه های 
موجود در بندر عباس اجرا 

نماییم که در حال بررسی هر 
دو راه هستیم

سرپرست معاونت اقتصادی 
و مالی فوالد مبارکه گفت: 

این افزایش سرمایه 
به منظور اصالح ساختار 

مالی با توجه به مخارج 
انجامشده جهت تکمیل 
طرح های در دست اجرا، 
مشارکت انجام شده در 

افزایش سرمایه شرکت های 
فرعی و وابسته، تملک 

سرمایه گذاری های 
بلندمدت و سرمایه در 
گردش موردنیاز جهت 
برنامه های آتی شرکت 

انجام می گیرد
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