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رئیس کمیسیون عمران مجلس:
 اقدامات فوالد مبارکه 

در حوزۀ عمران یک مزیت 
برای منطقه و کشور است

رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس 
ضمن حضــور در فــوالد مبارکــه از نزدیک 
 بــا توانمندی هــای ایــن بنــگاه صنعتــی

 آشنا شد.
دکتــر محمدرضا رضایی ضمن تشــکر از 
تالش ها و زحمــات صادقانه مدیرعامل فوالد 
مبارکه خاطرنشــان کرد: این شرکت یکی از 
واحدهای تولیدی بزرگ اقتصادی کشور است 
که هم برای کشور مفید فایده واقع شده و هم 

در منطقه منشأ اثر بوده است.
رئیس کمســیون عمران مجلــس با بیان 
این کــه خوشــبختانه مهنــدس عظیمیان، 
مدیرعامل فوالد مبارکه پیــش از این معاون 
وزیر و شــهردار بوده اند و با محدودیت منابع 
دولتی آشنایی دارند ابراز امیدواری کرد در این 
شرایط، بنگاه های اقتصادی بزرگی مانند فوالد 
مبارکه بتوانند در حل مشکالت مردم، خصوصا 
مســاعدت در حوزۀ عمران و راه ها بیشــتر از 

گذشته یاری رسان دولت باشند.
رضایی ضمن قدردانی از تعامالت سازندۀ 
فوالد مبارکه بــا نمایندۀ مردم شهرســتان 
مبارکه در مجلس شــورای اســالمی گفت: 
به سبب حضور در کمیسیون عمرانی مجلس 
در جریان امور عمرانی کشــور و به ویژه حوزۀ 
حمل بار در شهرســتان مبارکــه، در همین 
راســتا با توافق دکتر خادمی معاون وزیر راه و 
شهرسازی حل مشکالت این حوزه در دستور 

کار قرار گرفته است.
    

درهمایش روز ملی حمایت از حقوق
 مصرف کننده رخ داد

تقدیر از ۳ تولیدکننده بزرگ 
فوالد کشور

در هجدهمین همایــش روز ملی حمایت 
از حقــوق مصــرف کننــده از شــرکتهای 
فوالدمبارکــه، ذوب اهــن اصفهــان و 

فوالدهرمزگان تقدیر شد.
تندیس طالیــی رعایت حقــوق مصرف 
کنندگان به مهندس عظیمیــان مدیرعامل 
فوالد مبارکه اهدا و همچنین از مهندس ارزانی 
مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان بدلیل کسب 
گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان ، با 

اهداء لوح تقدیر شد.
همچنین به گزارش روابط عمومی شرکت 
ذوب آهن اصفهان ،این شرکت برای ششمین 
سال پیاپی به عنوان برترین شرکت فوالدی در 
رعایت حقوق مصرف کنندگان شناخته شد و 
برای دومین بار تندیس طالیی و لوح ســپاس 
مربوطــه را درهجدهمین همایــش روز ملی 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان کسب کرد.

وزیر صنعــت ، معدن و تجــارت تندیس 
طالیی و لوح سپاس حمایت از حقوق مصرف 
کننــدگان را بــه نعمت اله محســنی معاون 

بازرگانی ذوب آهن اصفهان اهدا کرد.
آیین گرامیداشــت روز ملــی حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان با حضور وزیر صنعت 
، معدن و تجارت ، مســئولین حــوزه صنعت 
کشور و مدیران صنایع و سازمان های مختلف 
روز گذشــته در ســالن کنفرانس نمایشگاه 

بین المللی تهران برگزار شد .
    

برنامه افتتاح بیش از ۱۰ میلیون تن 
پروژه زنجیره فوالد در سال ۹۸

معاون معدنــی وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت از افتتاح بیش از ۱۰ میلیون تن پروژه 

زنجیره فوالد طی سال ۹۸ خبر داد.
جعفر ســرقینی با بیان اینکــه اکثر پروژه 
هــا ی امســال در زنجیره های فــوالد و مس 
خواهد بود افزود: بهره برداری از طرح توسعه 
شــرکت ملی مس، اصالح و بازسازی کارخانه 
های مس در شــهر بابک و افتتاح حداقل دو 
کارخانــه کنســانتره و یک کارخانــه گندله 
 ۲.۵ مییلون تنــی در ســنگان از برنامه های 

سال جاری است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، احیای 
معادن کوچک را از جملــه برنامه های اصلی 
وزارتخانه اعالم کرد و عنوان کرد: این معادن 
در مناطق کمتر برخوردار هستند و امسال ۵۰ 
تا ۶۰ معادن کوچک را برای ســرمایه گذاری 

واگذار می کنیم.
معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، با 
ارزیابی مجدد، اطالعات جدیدتری را در اختیار 

سرمایه گذاران قرار خواهند داد.
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اخبار فوالد

شرکت فوالد امیرکبیر کاشان 
در اســفند ۱۳۷۴ با هدف تولید 
ورق گالوانیزه به روش غوطه وری 
گرم مداوم تاسیس شد و در سال 

۱۳۷۹ به بهره برداری رسید.
ایــن شــرکت نخســتین 
تولیدکننده ورق گالوانیزه گرم 
در ایران بوده و با توجه به پیشینه 
چندین ســاله تولیــد، دارای 
اطالعات کافــی و دانش فنی در 
زمینه تولید ایــن نوع ورق های 
فوالدی پوشــش دار است که 
توانسته ورق گالوانیزه را به یک 
برند داخلــی و صادراتی تبدیل 

کند.
خط گالوانیزه این شــرکت 
با ظرفیت اســمی ۱۰۰ هزار تن 
در ســال طراحی شــده است. 
ظرفیت موجــود این خط تولید 
درحال حاضر ۱۵۰ هزار تن در سال 
است. هرچند رویکرد اصلی این 
شرکت صادرات محور است اما 
هم اکنون سیاست کلی شرکت 
براســاس تامین نیاز داخل در 
اولویت قرار گرفته است. صمت 
با عزیز قنواتی مدیرعامل فوالد 
امیرکبیر کاشــان گفت وگویی 
انجام داده که در ادامه می خوانید.

    
 فوالد امیرکبیر کاشان با چه 
خطوط و چه ظرفیت هایی مشغول 

به کار است؟
درحقیقــت محصــول فــوالد 
امیرکبیــر کاشــان، گالوانیــزه بــا 
اســتحکام باال و رویکــرد صادراتی 
اســت. درحال حاضر برند گالوانیزه 
در ایران همان برند فــوالد امیرکبیر 
کاشان اســت. این کارخانه نخستین 
کارخانه ورق گالوانیزه در ایران است 
که ۴ خط تولید اسیدشــویی، نورد، 
گالوانیزه و آنیل دارد که سال گذشته 
توانسته ۱۵۰ هزار تن گالوانیزه تولید 

کند، البته ظرفیت اســمی شــرکت 
۱۰۰ هزار تن بود که ما توانستیم این 
ظرفیت اسمی را به ۱۵۰ هزار تن ارتقا 
بدهیم. ۴۰۰ نفر نیز به طور مستقیم در 
فضای ۷۴ هکتاری کارخانه مشغول 
به کار هســتند. موقعیت جغرافیایی 
و لجستیکی شرکت، دسترسی آسان 
به جاده ریلی و ترانزیتی، فاصله ۶۰۰ 
متری تا ریل راه آهن و فاصله ۱۸۰۰ 
متری تا جاده ترانزیــت و قرارگیری 
در مرکز ایران از ویژگی های بارز این 

شرکت است.
میزان تولید و صادرات فوالد 
امیرکبیر کاشان در سال گذشته 

چه اندازه بوده است؟
فــوالد امیرکبیر کاشــان ســال 
گذشــته با ۱۰درصد رشــد تولید و 
۳۰۰درصد رشد صادرات همراه بوده 
است. بیشتر صادرات ما به کشورهای 
همســایه و حاشــیه خلیج فــارس 
اختصاص داشــت که بخش عمده ای 
از آن به عراق صادر شــده است. البته 
به کشــورهای آســیای میانه به ویژه 
ارمنستان، ترکمنستان و افغانستان 
نیز صادرات داشته ایم. هم اکنون نیز 
کشش الزم برای صادرات در شرکت 
ما وجود دارد چراکه بــا صادرات هم 
مواد اولیه را وارد می کنیم و هم مازاد 
صادراتی آن را به ســامانه های کشور 

بازمی گردانیم.
وضعیت شما در بورس چگونه 

است؟
ما به هیچ سازمانی بدهکار نیستیم 
و تاکنون یک ریال تسهیالت از دولت 
نگرفته ایم و بیشتر از ظرفیت کارخانه 
سود ایجاد کرده ایم. هم اکنون نیز در 
بورس وضعیت مطلوبی داریم. یکی از 
اقدامات ما در سال های گذشته ایجاد 
ریل تا کارخانه بود که بین ۵ تا ۱۰درصد 
بهای تمام شده محصول ما را کاهش 
داده است چراکه تمام ارتباطات ما از 
طریق ریل انجام می شود. امیدواریم 

خط ریلی تا بغداد و سوریه هم امتداد 
پیدا کند چراکه متقاضی محصوالت 
ما در بازار ســوریه نیز زیاد شده است. 
درحال حاضر چه در بازار داخل و چه در 
بازار صادراتی با مشکل خاصی روبه رو 
نیستیم. هر اندازه که تولید می کنیم 
به فروش می رســانیم و تا خرداد هم 
محصوالت مان را پیش فروش کرده ایم 
و اگــر بخواهیم تا تیر هــم می توانیم 
پیش فروش داشته باشــیم اما چون 
فروش شــرکت به شکل آنالین است، 
ترجیح می دهیم  روزانه آن را به فروش 

برسانیم.
چه صنایع داخلی خریدار 

محصوالت شما هستند؟
به طور عمــده کاالهــای صنایع 
ساختمان ســازی، صنایــع خانگی، 
ه و  ا رت ر ا خودروســازی و وز
شهری ســازی در زمینه جاده سازی 
و ســایر صنایع کوچک تــر خریدار 
محصوالت شــرکت فوالد امیرکبیر 

کاشان هستند.
چند درصــد از محصوالت 
تولیدی خود را به مصرف داخل 

اختصاص می دهید؟
حــدود ۲۰درصد نیــاز گالوانیزه 
ایران از سوی شرکت فوالد امیرکبیر 
کاشان تامین می شود. سیاست کلی 
ما در وهله نخســت رفع نیاز داخلی 
است و در وهله بعد صادرات است. در 
چشم انداز سال گذشته برنامه ریزی 
۲۰درصد صــادرات را داشــتیم. در 
امســال نیز برنامه ریزی ۳۰درصدی 
برای صادرات انجام داده ایم. البته قصد 
داریم ســاالنه ۱۰ درصد به صادرات 
شــرکت اضافه کنیم تا آن را به سقف 
۵۰ درصد برســانیم. در کل اولویت 
ما تامین نیاز داخل اســت اما از سوی 
دیگر قصد نداریم بــازار صادراتی را از 
دست بدهیم، چراکه کسب بازارهای 
بین المللی بــا توجه بــه رقیبانی که 
وجود دارند، کار بســیار سختی است 

و نگه داشــتن این بازارها سخت تر. از 
این رو باید این بازارها را نگه داشــت. 
سعی می کنیم با حفظ کیفیت آنالین و 
 روزآمد شدن فروش این بازارها را حفظ 
کنیم و نسبت به رقیبان برتری داشته 
باشیم. هم اکنون ۴۰درصد تولیدات 
کارخانه متقاضی خارجــی دارد اما 
ترجیح ما این است که بازار خارجی را 
به شکل گام به گام به پیش ببریم وگرنه 
توانایــی ۱۰۰درصد صــادرات را نیز 
داریم چراکه محصوالت این شرکت 
در کشــورهای صادراتــی معروف به 
گالوانیزه کاشان است و شناخته شده 

است.
تحریم ها تاثیــری بر روند 
صادرات شرکت شــما گذاشته 

است؟
روند صادرات شــرکت مــا مانند 
گذشته است و مشــکل خاصی برای 
صادرات نداریم. البته مهم این اســت 
که در شــرایط بحران بتــوان تولید 
و صــادرات را مدیریت کــرد، وگرنه 
مدیریت در شــرایط عــادی از عهده 

هرکسی برخواهد آمد.
چه طرح های توسعه ای برای 

شرکت در پیش رو دارید؟
متناســب با اهداف استراتژی که 

تا سال ۱۴۰۰ برای شــرکت ترسیم 
کرده ایم، پیش می رویم. ناگفته نماند 
که سیاست های کالن خود را مطابق 
با سیاســت های کالن شرکت فوالد 
مبارکه که زیرمجموعه هلدینگ این 
شرکت اســت، پیش برده ایم. شرکت 
برای ارتقای ســهم ۲۰ درصد تولید 
ورق گالوانیزه در داخــل، خط تولید 
۳۰۰هزار تنی گالوانیزه را در دســت 
اقدام دارد که این طرح جزو چشم انداز 
۱۴۰۰ شرکت فوالد مبارکه نیز است. 
اسناد مناقصه آن نیز در دوران برجام 
آماده بود اما به خاطر تحریم ها روند کار 
متوقف شده است و در حال اندیشیدن 
تدابیری هســتیم که با اســتفاده از 
توان داخــل و خارج این طــرح را به 
پیش ببرد. در این راســتا قصد داریم 
کارشناســان خارجی وارد کنیم و در 
کنار ســازندگان ایرانی ایــن طرح را 
به پیش ببریم. می تــوان این خط را 
راه اندازی کرد و برای ۴۰۰ نفر به  طور 
مستقیم ایجاد اشتغال کرد. این طرح 
با سرمایه گذاری ۵ تا ۱۰ میلیون دالر 
یا یورو به تناسب اینکه از چه کشوری 
برای ایــن امر دعــوت می کنیم، نیاز 
به هزینــه دارد. البته اگــر این خط 
بومی سازی شــود مبلغ های یادشده 

کاهش پیدا می کند.
آیا راه اندازی این خط از عهده 

سازندگان داخلی برمی آید؟
این امــر امکان پذیر اســت. برای 
نمونه بــرای مجهز کردن بخشــی از 
کارخانه موجود در دوران برجام وارد 
مذاکره با یک شرکت خارجی شدیم 
که تقاضای ۷ میلیــون یورو به عالوه 
۱۰۰ میلیون تومان پول داخلی داشت 
اما این تجهیز را با ۵ میلیارد تومان و با 
کمک یک شرکت داخلی انجام دادیم و 
زمانی که نماینده اروپایی متوجه شد، 

این موضوع برایش باورکردنی نبود.
مهم ترین عامل موفقیت های 
فوالد امیرکبیر کاشان را در چه 

می بینید؟
گمان می کنم نــگاه مدیریتی در 
بنگاه های اقتصادی جهــان در حال 
تغییر اســت. مدیریت باید به مسائل 
توجه داشته باشــد که نانوشته بوده 
و ممکن اســت در هیچ دانشــگاهی 
تدریس نشود. در موفقیت یک سازمان 
عواملی چون تجهیزات، ســرمایه در 
گردش یا تاسیســات مهم به شــمار 
می روند اما تمامی ابزارهای موفقیت، 
این عوامل نیستند. این موضوع که چه 
کسی با این ابزارها کار می کند، تاثیر 
بســیاری بر موفقیت سازمان خواهد 
داشــت. مهم ترین عامل در موفقیت 
یک بنگاه نیروی انسانی است که البته 
در کنار آن باید مدیریت خوب هم قرار 
بگیرد، البته مدیریت جمعی. باید یک 
گروه همراه در یک بنگاه وجود داشته 
باشــد تا تعامل به بهترین شــکل آن 
ایجاد شود. از ســوی دیگر باید تمام 
نیازهای ذی نفعــان را درنظر گرفت 

و این عوامل در کنار همدیگر ســبب 
موفقیت یک بنگاه می شود.

کیفیت محصوالت امیرکبیر 
کاشان از چه اســتانداردهایی 

برخوردار است؟
محصــوالت امیرکبیر کاشــان از 
تمامــی اســتانداردهای بین المللی 
برخوردار اســت. آزمایشــگاه های 
شرکت ما استانداردهای بین المللی 
را دارد. شرکت امیرکبیر کاشان جزو 
۵ شرکت دانشــی برتر کشور به شمار 
مــی رود. در زمینه تعالی ســازمانی 
نیز تقدیرنامــه ۴ ســتاره را دریافت 
کرده اســت. واحد نمونه اســتاندارد 
کشوری و اســتان است. سال گذشته 
نیز تندیس زیست محیطی را دریافت 
کرده و به عنوان صنعت ســبز معرفی 
شده ایم. تمام این موفقیت ها را در یک 
فرآیندی کســب کرده ایم. مشتریان 
ما نیز به ما اعتماد دارند. این در حالی 
است که ســرمایه در کل فّرار است و 
به جایی می رود که اطمینان داشــته 
باشد. سیاست های ما منطبق با نگاه 
مصرف کننده اســت و نگاه ما منطبق 

بر نیاز مصرف کننده است.
در همایشی که با مصرف کنندگان 
و ذی نفعان برگزار کردیم تمام نیاز و 
نکته های ذی نفعان را دریافت و تالش 
کردیم مطابق با خواســت آنها پیش 
برویم. در هجدهمین همایش روز ملی 
حمایت از حقــوق مصرف کنندگان، 
شــرکت فوالد امیرکبیــر موفق به 
دریافت تندیس برنز سازمان حمایت 
حقــوق مصرف کننــدگان در بیــن 
شرکت های برتر کشور شــد، درباره 
کســب این موفقیت بگویید. شرکت 
فوالد امیرکبیر برای سومین بار است 
که تندیس حمایت از مصرف کننده را 
دریافت می کند. وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در یک ارزیابی سختگیرانه 
ایــن تندیس ها را به شــرکت ها اهدا 
می کند. دریافت این تندیس را مدیون 
تالش تمام کارکنــان فوالد امیرکبیر 
کاشان هستیم. امیدواریم دریافت این 
تندیس ها استمرار داشته باشد چراکه 
به لحاظ اعتقــادی، ملی و اخالقی در 

برابر مصرف کننده مسئول هستیم.

مدیرعامل فوالد امیرکبیر کاشان:

بازار صادراتی، توان جذب ۱۰۰ درصد تولید فوالد امیرکبیر را دارد

خبر

تغییر قیمــت فوالد در بازه هــای زمانی 
کوتــاه نمی تواند بــه نفع بــازار باشــد و 
تولیدکننده و خریدار را در مسیر عدم ثبات 
قرار می دهد؛ در نتیجه بهتر است که بورس 
کاال و تولیدکننــده به ثبــات قیمت ها روی 
آورند و با این روش به رونق بازار کمک کنند.

حمیدرضا فوالدگر رئیس کمیسیون ویژه 
حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسالمی 
در واکنش به قیمت گذاری های جدید فوالد 
گرم در بورس اظهار کرد: تغییر قیمت به طور 
کلی در بازه های زمانی کوتاه نمی تواند به نفع 
بازار باشد و تولیدکننده و خریدار را در مسیر 
عدم ثبات قرار می دهد اما نمی توان نقش بازار 
سرمایه را در معامالت نادیده گرفت زیرا در 

ماه های اخیر به فعال تر شــدن بازار کمک 
کرده است.

وی ادامــه داد: در ماه های اخیر شــاهد 
رغبت بیشــتر مردم به بازار سرمایه بودیم و 
این مســاله عالمت خوبی می تواند به شمار 
رود؛ ضمن اینکه یکی از تاکیدات به فعاالن و 
شرکت های تولیدی، صنعتی و خدماتی این 
بوده است که نباید به صورت سنتی فقط به 

سمت بانک ها بروند.
فوالدگر خاطرنشان کرد: از سوی دیگر هم 
بازار سرمایه باید همکاری الزم مانند برگزاری 
دوره های آموزشــی یا رونق شــرکت های 
تامین مالی را داشــته باشــند تــا بتوان به 
توســعه بازار ســرمایه و همچنین فعاالن 

 حوزه فوالد برای رفتن به سمت بازار جدید، 
دست یافت.

این عضو کمیســیون صنایــع و معادن 
مجلس شورای اســالمی همچنین با اشاره 
به اظهارات نخست خود پیرامون نامناسب 
بودن تغییر مکرر قیمت  فوالد گفت: قسمت 
پاالیش بــازار مرکــز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی هر ســال آماری از بازار ارائه 
می دهد که در آن به بدترین مولفه های کسب 

و کار در آن سال اشاره می شود.
وی افزود: نوســانات قیمت و تغییر مکرر 
بخشنامه ها از بدترین مولفه های کسب و کار 
در سال ۹۷ بود و در نتیجه نباید اشتباهات و 
سیاستگذاری های نادرست سال گذشته را 

در سال جدید ادامه داد.
فوالدگر همچنین یادآور شــد که قیمت 
گذاری برای فوالد یکــی از گزینه های مورد 
بحث همیشــگی در بازار ســرمایه بوده که 
در بســیاری از مواقع با موضع گیری فعاالن 

این بــازار هم مواجه شــده اســت و بر این 
اســاس طرفین می توانند با تعامل دوسویه، 
قیمت گذاری را انجــام داده و ایجاد ثبات را 
مدنظر قرار دهند و از این طریق به رونق بازار 

کمک کنند.

تغییر قیمت فوالد در کوتاه مدت به نفع بازار نیست

ما به هیچ سازمانی بدهکار 
نیستیم و تاکنون یک 

ریال تسهیالت از دولت 
نگرفته ایم و بیشتر از 

ظرفیت کارخانه سود ایجاد 
کرده ایم. هم اکنون نیز در 

بورس وضعیت مطلوبی 
داریم. یکی از اقدامات ما 

در سال های گذشته ایجاد 
ریل تا کارخانه بود که بین ۵ 
تا ۱۰درصد بهای تمام شده 
محصول ما را کاهش داده 

است

نگاه مدیریتی در بنگاه های 
اقتصادی جهان در حال 

تغییر است. مدیریت باید 
به مسائل توجه داشته 
باشد که نانوشته بوده 
و ممکن است در هیچ 

دانشگاهی تدریس نشود. 
در موفقیت یک سازمان 
عواملی چون تجهیزات، 

سرمایه در گردش یا 
تاسیسات مهم به شمار 

می روند
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