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 افزایش سطح کیفی 
محصوالت و رضایت مندی 

مشتریان فوالد مبارکه

رئیــس کنترل کیفــی ناحیۀ نــورد گرم 
شرکت فوالد مبارکه از ســاخت میز بازرسی 
خط برش سبک شمارۀ  2 این ناحیه خبر داد 
و گفت: با اســتفاده از این میز، امکان بازرسی 
دقیق تر و بهتر ســطح محصوالت و در نتیجه 
حصول رضایت مندی هرچه بیشتر مشتریان 
از کیفیت ســطح ورق های تولیدشده و امکان 
تأمین سفارش ها با کیفیت و حساسیت باال در 

این خط تولید فراهم شد.
 مسعود مهدیه نجف آبادی در این خصوص 
افزود: در خط تولید نورد گرم با دستگاه بازرسی 
اتوماتیک ســطح )پارســی تک( صددرصد 
سطح محصوالت بازرســی می شود تا عیوب 
سطح شناســایی و از تولید محصول معیوب 
جلوگیری گردد. اجزای این دســتگاه شامل 
دوربین ها )12 دوربین با حداکثر رزولوشــن 
756 تا 485 پیکسل و سرعت تصویربرداری 
30 تا 360 فریم در ثانیه( پروژکتورها، سیستم 
بازرسی سطح، ترمینال ها، ســرور داده های 
کیفیت ســطح، شــبکه، نرم افزار پردازشگر 
)تشــخیص عیــب و کالس بنــدی عیب(، و 

سیستم مانیتورینگ است.

 وی با بیان این که این دســتگاه در انتهای 
قسمت خنک کاری ورق و قبل از کالف پیچ ها 
در خط نورد گرم نصب شــده اســت، گفت: 
ازآنجاکه ممکن است در قسمت کویلر و یا در 
خطوط پایین دســتی یعنی در خطوط واحد 
تکمیل نورد گرم نیز محصــوالت دچار عیب 
ســطحی )ازجمله عیوب ســطحی مکانیکی 
مانند خراش( گردند، بازرســی ســطحی در 
مراحل بعــدی مانند خط برش بســیار حائز 
اهمیت است. رئیس کنترل کیفی ناحیۀ نورد 
گرم با تأکید بر این که پیــش از بهره برداری از 
این میز، بازرسی سطح زیر ورق در خط برش 
سبک شمارۀ 2 تکمیل نورد گرم به عنوان یک 
خط پایین دستی امکان پذیر نبود اظهار داشت: 
این امربه دلیل عدم پاسخگویی به درخواست 
مشتریان حساس به عیوب سطح، بعضا باعث 
نارضایتی آنان به جهت وجود خراش و عیوب 
ســطح زیر ورق می گردیــد. وی درپایان از 
مساعدت صمیمانۀ همکاران تعمیرات و تولید 
واحد تکمیل نورد گرم که در ســاخت و نصب 
این میز مشارکت کردند، تشکر و قدردانی کرد.

    
تولید شرکت فوالد امیرکبیر 

 کاشان از 20 هزار و 800 تن 
در ماه گذشت

با همــکاری و تالش مدیریــت و کارکنان 
شــرکت فوالد امیرکبیر کاشان، رکورد تولید 
ماهانۀ کالف ســرد گالوانیزۀ این شــرکت به 

20هزار و 884 تن رسید.
 شــهرام عالی وند مدیرعامل شرکت فوالد 
امیرکبیر کاشان ضمن اعالم این خبر و با بیان 
این که حتی شیوع بیماری کرونا نیز نتوانست 
در مســیر تعالی روزافزون این شرکت خللی 
ایجاد کند، گفت: دست یابی به این موفقیت در 

سال جهش تولید بسیار ارزشمند است.
وی از کاهش توقفــات خط تولید، افزایش 
بهــره وری کارکنان و اســتفادۀ حداکثری از 
تجهیزات به عنوان مهم ترین عوامل اثرگذار در 

کسب این موفقیت یاد کرد.
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فوالدمبارکه به عنوان یکی از 
بزرگ ترین بنگاه های اقتصادی 
کشــور، نقش تاثیرگــذاری در 
تولید، اشتغال زایی و ایجاد ارزش 
افزوده بــرای ذی نفعان و اقتصاد 
کشور داشته است. این گروه سال 
گذشــته به رغم همه تحریم ها و 
محدودیت ها، به تولید ۶ میلیون و 
۴۵۳ هزار تن کالف گرم و فروش 
۷ میلیون و ۵۸۰ هزار تن محصول به 
ارزش ۳۹۱ هزار میلیارد ریال دست 
یافت. همچنین گروه فوالدمبارکه 
در دو مــاه ابتدایی ســال ۹۹ در 
سالی که جهش تولید نام گذاری 
شده به کسب رکوردهای متعدد 
دست یافت. حمیدرضا عظیمیان 
مدیرعامل فوالدمبارکه در گفت وگو 
با »دنیای اقتصاد« ضمن تشریح 
دســتاوردهای این گروه در سال 
گذشــته، از طرح ها و برنامه های 
آینده فوالدمبارکه می گوید و به 
سهامداران خود اطمینان می دهد 
که نوسانات سهام این شرکت در 
بازار، ناشــی از هیجانات ناشی از 
هجوم نقدینگی اســت و اساس 
منطقــی نــدارد؛ بنابراین جای 
نگرانی ویژه ای برای سهامداران 
وجود ندارد. زیرا بازار با رفتارهای 
کارشناسی ناشی از رویکرد جدید 
وزارت صمت و عرضه های پیاپی 
و پر حجم مبارکه، در آینده شاهد 
آرامش نسبی در بازار سهام و قیمت 
محصوالت خواهد بود. مشروح این 

گفت وگو را در ادامه می خوانید.
    

 طی یک ماه گذشــته سهام 
فوالدمبارکه در بازار سرمایه نوسان 
بسیاری را تجربه کرده، علل اصلی 
نوســان ســهام فوالد را در چه 

می دانید؟
بازار ســرمایه طی 3 ماه گذشــته 
شرایط خاصی را شاهد بود؛ درحالی که 
در دوران کرونا تمــام بورس های دنیا 
سقوط کردند و با نوســان های منفی 
پیاپی مواجه بودند، اما بازار سرمایه در 
ایران مثبت شد؛ بخشــی از این امر به 
دلیل رشد نرخ دالر و تاثیر آن بر دارایی 
شــرکت ها بود و بخش دیگر این امر به 
دلیل هیجانات و نقدینگی 2500هزار 
میلیارد تومانی اســت که به هر جهتی 
سوق داده شود با هیجان همراه می شود. 
در مجمــوع افزایــش ارزش ســهام 
پارامترهایی دارد؛ اما طی روز های اخیر 
در مجموع بازار سهام با افت و خیزهای 
غیر منطقی روبه رو بود و در برخی نمادها 
نوسان ارزش سهام از چارچوب منطقی و 
علمی برخوردار نیست،از این رو کاهش 
ارزش سهام دلیل ضعف فوالد نیست. 
سهام فوالدمبارکه از جمله سهام باثبات 
و بنیادی بازار سرمایه است که خریداران 
آن همواره از آرامش خیال برخوردارند 
و جای نگرانی ویژه ای برای سهامداران 
وجود ندارد. ناگفتــه نماند هر چند که 

ابطال پیاپی معامــالت محصوالت در 
بورس کاال بر روند معامالت بازار سهام 
بی تاثیر نبوده اما خوشبختانه با تغییر 
رویکرد وزارت صمت مبنی بر حمایت 
از واحدهای صنعتی و معدنی ثبات به 
این بازار بازگشت؛ به گونه ای که در پی 
رویکرد مثبت وزارت صمت چهارشنبه 
گذشته از میزان 270 هزار تن عرضه ما 
فقط 20 هزار تن معامله مربوط به ورق 
ســرد ابطال شد. در راســتای حمایت 
وزارت صمت از واحدهــای صنعتی و 
معدنی همچنین محدودیت صادرات 
برای کل زنجیره فوالد برداشــته شد و 
اصالح سامانه بهین یاب مورد تایید قرار 
گرفت و قرار است اقدامات کارشناسی 
آن از هفته آینده شروع شود؛ این اتفاقات، 
عالمت مثبتی است که حاکی از حرکت 
بازار به سوی رفتار کارشناسی و منطقی 
است. این شرایط موجب می شود عالوه 
بر عرضه های مناســب از سوی ما، نظر 
دولت در زمینه قیمت منطقی ورق برای 
مصرف کننده تامین شود و همچنین 
مصرف کننده نهایــی هم بتواند کاالی 
خود را با قیمت مناسب تامین کند. نکته 
جالب توجه اینکه افزایش ویژه قیمت ها 
در زمانی اتفاق افتاد که معامالت ما در 
بورس کاال ابطال می شد و همچنین با 
مشکالتی از جمله شیوع ویروس کرونا، 
تعطیالت نــوروز وکاهش فعالیت های 
اقتصادی در ماه رمضان مواجه بودیم. 
بنابرایــن در مجموع افزایــش ارزش 
ســهام در بازار از چارچــوب منطقی و 
کارشناسی برخوردار نبود و کاهش آن 
هم از هیجانات بازار پیروی می کرد، از 
این رو تنها ابطال پــی در پی معامالت 
در بورس کاال بر نوســان ارزش ســهام 

تاثیر گذار نبود. 
  با توجــه به آزاد ســازی 
سهام عدالت که شامل بخشی از 
ســهام مبارکه هم می شود چه 
توصیه ای به سهامداران تازه وارد به 

این سهم دارید؟
 براســاس برآوردها 10 میلیون نفر 
به سهامداران ما اضافه خواهند شد که 
از اقشــار کم برخوردار جامعه هستند؛ 
در این شرایط از سهامداران درخواست 
می کنیم نســبت به عرضه سهام خود 
با هیجان و عجله اقدام نکنند و نســبت 
به ایجاد هرگونه تغییر در ســهام خود 
اندکی صبر کنند تا وضعیت بازار بهتر 
شود، زیرا به علت هیجانات در بازار امکان 
دارد ارزش افزوده و حاشیه سود خوب 
خود را از دست بدهند. بهتر است دراین 
زمینه سهامداران از مشاوره کارگزاران 
و شرکت های ســبدگردان در بورس و 
مشاوره های کارشناسی استفاده کنند. 
سهام شرکت های بزرگ نظیر مبارکه، 
پتروشــیمی ها و معدنی ها از پشتوانه و 
ثبات برخوردارنــد و از هیجاناتی که به 
لحاظ سیاســی، اجتماعی و اقتصادی 
در بازار ایجاد می شــوند، تاثیر زیادی 
نمی گیرند؛ از این رو با توجه به روند رو 
به رشد حاشیه سود این شرکت با حفظ 

این سهام ارزشمند در پرتفوی خود در 
بلند مدت از منافع این سهام منتفع شوند. 
در همین فرصت،ضمن خوشامدگویی 
به ســهامداران جدید مبارکه، به آنها 
می گویم که یقین داشــته باشــند که 
مدیران، مهندســان و تکنسین ها در 
فوالدمبارکه با تمام توان و قدرت از ثروت 

و سرمایه آنها حفاظت خواهند کرد.
  با توجه به آزاد شدن صادرات 
برای کل زنجیره فوالد، فرصت های 
فوالدمبارکــه بــرای حضور در 
بازارهــای صادراتــی را چگونه 

می بینید؟
با توجه به دارا بودن استاندارد های 
اروپا برای محصــوالت فوالدمبارکه و 
همچنین عدم تولید رقبا در اروپا و برخی 
از کشــورها به علت کرونا، پیش بینی 
می شود به رغم مشکالت ناشی از تحریم،  
این شــرکت بتواند صــادرات خوبی را 
امسال تجربه کند. تمام تالش ما حفظ 
سهم سال گذشته از صادرات محصوالت 
است و در راســتای حمایت از اقتصاد 
کشــور حتی افزایش صــادرات نیز در 

برنامه مبارکه قراردارد. 
 از جمله شعارهای مطرح شده 
از سوی مسووالن »خلق ثروت از 
مواد اولیه معدنی جایگزین اقتصاد 
متکی به نفت« است، فوالدمبارکه 
چه نقشی در این زمینه می تواند ایفا 

کند؟
معــدن و صنایع معدنــی ازجمله 
صنایعی اســت که می توانــد در زمان 
کم رونقی بازار نفت، نقش آفرین باشد 
و بخشــی از ارزهای موردنیــاز دولت 
را برای کشــور تامین کند؛ در شرایط 
کنونی، توانایی تامین ورق های فوالدی 
موردنیاز صنایع نفت و گاز و خودروسازی 
در کشــور وجود دارد، به طوری که این 
بخش از نیاز داخلی که منجر به ارزبری 
هم می شد، به واســطه صنایع داخلی 
تامین می شــود.  در این میان تکمیل 
زنجیره ارزش ازجمله اقداماتی اســت 
که نه تنها مورد تاکید دولت در سال های 
گذشــته بوده، بلکه صنایــع معدنی و 
ازجمله فوالدســازان بزرگ نیز به این 
سمت حرکت کرده و رکورددار اجرای 
طرح هایی شــده اند که می تواند عالوه 
بر اشــتغال زایی و رونق تولید داخلی، 
زمینه ســاز ارزآوری برای کشور باشد. 
در واقع، تکمیل زنجیره های ارزش در 
صنعت فوالد ازجمله راهکارهایی است 
که می تواند منجر به جهش تولید و رونق 

هرچه بیشتر صنایع معدنی کشور شود.
  در ســال ۹۹ شــاهد چه 
دســتاوردهایی در فوالدمبارکه 
خواهیم بود؟ چه پروژه هایی در این 

شرکت اجرایی خواهد شد؟
در خرداد ماه واحــد 5 میلیون تنی 
کنسانتره سنگان افتتاح خواهد شد و 
چنانچه واحد 800 هزار تنی فوالد سازی 
سفیددشت به بهره برداری برسد، تولید 
گروه فوالدمبارکه از 2/ 10 به 11 میلیون 
تن در ســال جاری خواهد رسید. واحد 

الکترود گرافیتی اردکان نیز در مراحل 
نهایی بهره برداری قرار دارد و پیش بینی 
می شــود با افتتاح این واحــد در نیمه 
نخست امسال بخشــی از نیاز الکترود 
مبارکه و ســایر واحد ها تامین شــود. 
ظرفیت اولیه این واحــد در دو فاز 30 
هزار تنی طراحی شده است، هم اکنون 
نیاز کشور به این مواد اولیه استراتژیک 
ساالنه 50 هزار تن است. در فاز نخست 
تولید در این واحد با ظرفیت 15 هزار تن 
آغاز خواهد شد و طی یک سال آینده به 
30 هزار تن خواهد رسید و فاز 30 هزار 
تنی دوم نیز همزمان درحال آماده سازی 
است که بهره برداری آن به سال آینده 

موکول می شود.
  ابرپروژه احــداث نورد گرم 
شماره ۲ چه مزیت عمده ای برای 
کشور به همراه خواهد داشت و در 
سال پیش رو چه اقداماتی در مورد 

آن صورت خواهد پذیرفت؟
پروژه نورد گرم 2 توســط معاونت 
بازاریابی و فروش مبارکه براساس نیاز 
و تقاضای بازار طراحی شــده اســت؛ 
برای کشور ما که درحال حاضر بخش 
قابل توجهی از انــواع ورق های خاص 
و باکیفیــت موردنیاز خطــوط تولید 
صنایع مختلف خود را از محل واردات 
تامین می کند، به بهره برداری رسیدن 
هرچه سریع تر خط نورد گرم شماره 2 
فوالدمبارکه از اهمیت خاصی برخوردار 
است. هم اکنون کشور ما به لحاظ تولید 
فوالد خام مشکلی ندارد اما از نظر تولید 
ورق با کمبود مواجه اســت؛ با اجرای 
این خط جدید، ظرفیــت تولید انواع 
ورق در شــرکت فوالدمبارکه، به ویژه 
ورق های فوالدی خاص، به 8 میلیون 
تن افزایــش خواهد یافــت و در کنار 
این پروژه، 52پــروژه جانبی دیگر نیز 
آغاز خواهد شــد که حجم عظیمی از 
فعالیت های مرتبط، اشــتغال و رونق 
اقتصادی برای کشور ایجاد خواهد کرد. 
رویکرد ما در تقسیم فعالیت های این 
ابرپروژه به گونه ای اســت که از تمامی 
ظرفیت های داخلی بــه نحو مطلوب 
بهره مند شــویم. منابع مالی موردنیاز 

احداث این خط در نظر گرفته شده 
اســت. رویکرد فوالدمبارکه 

ز تمامــی  اســتفاده ا
ظرفیت هــای موجود 
کشور است. 55 درصد 
تجهیــزات مکانیکی 
و برقــی این پــروژه با 

استفاده از ظرفیت های داخلی ساخته 
و نصب خواهد شد، این شرکت مصمم 
اســت با حمایت دولــت و همکاری و 
همدلی شرکت های ســازنده داخلی 
و پیمانــکاران مربوطه، این پــروژه را 
در مدت 30 ماه به ســرانجام برساند. 
هم اکنــون به علــت تحریم ها برخی 
از برندهــای خارجی از کشــور خارج 
شده اند، در صورت توسعه صنایع خودرو 
و لوازم خانگی در کشــور و نیاز به ورق 
بیشــتر، پیش بینی می شــود حدود 
500 هزار تن و 2 میلیــارد دالر در فاز 
اول بهره برداری از پــروژه نورد گرم 2 
صرفه جویی شود. هم اکنون پیمانکار 
خارجی و تعداد زیــادی از پیمانکاران 
داخلی در قالب کنسرســیوم درحال 
فعالیت هستند، اقدامات مهندسی آغاز 
شده است و تا شش ماه آینده نخستین 

تجهیزات ارسال خواهند شد.
  هدف گــذاری امســال 

فوالدمبارکه چیست؟
با وجود شــیوع ویــروس کرونا در 
کشور، فوالدمبارکه شاهد ثبت رکورد 
تولید بود و همچنین در زمینه فروش 
نیز با رقم 5 هــزار میلیــارد تومان در 
اردیبهشت ماه رکورد جدیدی در این 
شرکت به ثبت رسید. فوالدمبارکه همراه 
با شرکت های زیرمجموعه، غیر از مرکز 
ایران، از جنوبی ترین نقطه کشور یعنی 
فوالد هرمزگان در بندرعباس تا فوالد 
سنگان در شمال شرقی کشور را پوشش 
داده و عالوه بر توسعه تولید و درآمدزایی 
در نقاط مختلف، کمک شایان توجهی به 
اشتغال زایی و توسعه رفاه اجتماعی در 
سایر استان ها کرده است.  این شرکت 
مصمم اســت با تولید محصوالت ویژه 
و تامین حداکثری نیاز کشــور خود از 
همین ماه های ابتدایی سال که »جهش 
تولید« نام گذاری شده است به گونه ای 
خود را آماده کند تا به هدف تولید 7/ 2 
میلیون تن در سال دست یابد. از این رو 
به گونه ای برنامه ریزی کرده است که با 
در نظر گرفتن مالحظات عرضه و تقاضا 
در بازار، بهترین زمان ها را برای نوسازی 
خطوط و اجرای طرح های توســعه در 
نظر بگیرد و با این اقدام از التهاب قیمت 
در بازار پیشگیری کند.  در همین حال 
براساس صورت های مالی در سال ۹8 
میزان فروش این شرکت 3۹ هزار و 100 
میلیارد تومان بود که پیش بینی می شود 
امسال رکورد 50 هزار میلیارد تومان را 

در زمینه فروش به ثبت برسانیم.
  ارزیابی شــما از عملکرد 
شــرکت های زیرمجموعــه 
فوالدمبارکه در سال ۹۸ و همچنین 
برنامه های آنها در ســال پیش رو 

چیست؟
 فــوالد هرمــزگان از جملــه 
شرکت های زیرمجموعه فوالدمبارکه 
در ســال ۹8 با تولید یــک میلیون و 
 460 هــزار و 106 تن تختال و رشــد
 1/3 درصدی نسبت به سال ۹7 توانست 
برای سومین سال پیاپی رکورد تولید 
تختال در این شــرکت را بشکند. این 
شــرکت در حوزه فــروش و صادرات 
نیز توانست در ســال گذشته به رشد 
40 درصــدی و در مجموع 
فــروش داخلــی و 
صادراتی به رشــد 
13 درصدی دست 
بــد. همچنین  یا
میــزان تولیــد 
آهن اسفنجی در 

واحد احیای مستقیم درشرکت فوالد 
سفیددشــت از 700 هــزار تن عبور 
کرد و این رقم نشــان دهنده رشد 30 
درصدی نسبت به سال گذشته است. 
به رغم وجود موانع اساســی در ســال 
۹8، ازجمله کمبود گندلــه و به ویژه 
محدودیت مصرف گاز طبیعی در فصل 
زمستان، تولید ســاالنه فوق، حاکی 
از حمایت ســهامداران و عزم راســخ 
همکاران بزرگ تریــن واحد صنعتی 
استان در مسیر پیشرفت و تعالی است. 
از مهم ترین دســتاوردهای دیگر این 
شــرکت می توان به راه انــدازی واحد 
تصفیه خانه پســاب به عنوان یکی از 
طرح هــای دانش بنیــان بــه روش 
اولترافیلتراســیون با ظرفیت تصفیه 
120 مترمکعب بر ســاعت اشاره کرد. 
از زیرمجموعه هــای فوالدمبارکه نیز 
ورق رویه خودرو در ســال گذشــته با 
تولید 234 هزار تن محصول )6درصد 
رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل( و 
50 هزار تن صادرات توانست 8۹درصد 
برنامه ســاالنه خود را محقق کند و در 
بخش تولید و فروش به رشد 6 درصدی 
دســت یابد. برای سال ۹۹ این شرکت 
تولید 240 هــزار تن محصــول را در 
نظر گرفته اســت، درحالی که یکی از 
بزرگ ترین اقدامات این شرکت توقف 
یک ماهه خط تولید و به روزرسانی این 
خط به منظور تولید ورق رویه خودرو 
است.  این کار گام بلندی در مسیر تامین 
حداکثری نیاز خودروسازان و جلوگیری 
از واردات است. همچنین فوالد سنگان 
از شــرکت های تابعــه فوالدمبارکه 
توانســت در ســال ۹8 با تحقق 106 
درصد برنامه، 2 میلیون و 463 هزار و 50 
تن گندله کیفی تولید کند که با توجه 
به کمبود مواد اولیه تولید در کشــور و 
مشــکالت عدیده در جذب کنسانتره 
در ســال ۹8، روند رکوردشکنی این 
شرکت با سرعتی مناسب در ماه های 
اخیر ادامه یافت.  پروژه کنسانتره سازی 
این شرکت با توجه به سرعت عملیات 
اجرایی حتی پیش از برنامه زمان بندی 
آمادگی راه اندازی اولیه را در پایان سال 
13۹8 داشت که به علت شیوع بیماری 

کرونا این امر با تاخیر مواجه شده است.
  تحویل محصوالت فوالدمبارکه 
در بازارهای داخلی و صادراتی در 

سال گذشته چگونه بود؟
برای اولین بار طی 30 سال فعالیت 
فوالدمبارکــه، در ســال ۹8 میــزان 
محصوالت تحویل شــده این شرکت 
به بازارهای داخلــی و صادراتی ازمرز 
7 میلیون تن عبور کرد و از رشد حدود 
15 درصدی برخوردار بود. ســهم بازار 
داخل 6 میلیون و 130 هزار تن و سهم 
بازارهای صادراتی به رغم محدودیت ها 
و تحریم ها، یک میلیون و 450 هزار تن 
بوده اســت. ارزش محصوالت تحویل 
شده در بازار داخل و صادرات طی سال 
۹8 در مقایسه با سال قبل با 67 درصد 
رشد از 235 به 3۹1 هزار میلیارد ریال 

افزایش یافته است.

مدیرعامل فوالد مبارکه پیش بینی کرد؛

حرکت بازار سهام و محصوالت فوالدی به سمت آرامش
با توجه به دارا بودن 

استاندارد های اروپا برای 
محصوالت فوالدمبارکه 

و همچنین عدم تولید 
رقبا در اروپا و برخی از 

کشورها به علت کرونا، 
پیش بینی می شود به رغم 
مشکالت ناشی از تحریم،  
این شرکت بتواند صادرات 
خوبی را امسال تجربه کند. 

تمام تالش ما حفظ سهم 
سال گذشته از صادرات 

محصوالت است و در راستای 
حمایت از اقتصاد کشور 

حتی افزایش صادرات نیز در 
برنامه مبارکه قراردارد
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