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 پیام تبریک مدیر عامل 
فوالد مباركه به مناسبت سالروز 

افتتاح این شركت 

28 ســال پیش در 23 دی ماه، بــا افتتاح فوالد 
مبارکه، نهاِل صنعت کشــور در دوران سخِت پس 
از انقالب و جنگ تحمیلی به بار نشســت و به نماد 
خودباورِی صنعت کشور و ســودآوری و تاب آوری 
اقتصاد ایــن مرزوبوم تبدیل گشــت. بی شــک، 
دســتاوردهای این مولود پربرکت انقالب مرهون 
همت مدیران دلســوز و کارکنان تالشگری است 
که از ابتدای بهره برداری تا امروز از هیچ کوششــی 
دریــغ نورزیدند. مایۀ مباهات اســت کــه با همۀ 
محدودیت های ناشی از تحریم ها و شیوع بیماری 
کرونا، فوالد مبارکه سال »جهش تولید« را با تولید 
محصوالت ویژه و ثبــت رکوردهای متعدد کمی و 
کیفی پشت ســر می گذارد و هم زمان با برداشتن 
گام های ارزشمند در راه اجرای طرح تحول دیجیتال 
و ضمن کسب جایگاه درخشــان جهانی در عرصۀ 
ایمنی و سالمت کارکنان خود، به لطف و مدد الهی 
آماده است تا علی رغم تمام محدودیت ها در حوزۀ گاز 
و برق، در پایان سال از مرز تولید 7.2 میلیون تن عبور 
کند، اگرچه در این میان، تحریم های مستقیم آمریکا 
در خارج و برخی بی مهری ها در داخل کشور موانعی 
ایجاد کرده است. مشارکت در طرح های استراتژیک 
ازجمله خط انتقال نفت از گوره به جاســک، یاری 
رساندن به بیمارستان ها و مدافعان سالمت با تأمین 
رایگان اکســیژن و مســاعدت به خرید تجهیزات 
موردنیاز بیمارستان های درمانگر بیماران مبتال به 
کرونا، کمک به هم وطنان در زمان وقوع بحران هایی 
مانند سیل و زلزله و شیوع ویروس کرونا در شمال، 
غرب و جنوب شــرق کشور در راســتای تعهد به 
مسئولیت های اجتماعی و شتافتن به یاری کودکان 
کم برخوردار در زمان بازگشایی مدارس، همه و همه 
مشت کوچکی است از خروارها خیر و برکتی که این 

شرکت برای ایران و ایرانیان به ارمغان آورده است. 
    

بازدید رئیس مجلس از 
شركت های گروه فوالد مباركه

دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای 
اســالمی در جریان ســفر دو روزۀ خود به استان 
چهارمحال و بختیاری، از طرح توسعۀ مجتمع فوالد 
سفیددشت و شرکت ورق خودرو، دو شرکت گروه 
فوالد مبارکه، بازدید کرد. وی گفت: خوشبختانه 
امروز شــاهد بودیم کــه نیروهای فنــی جوان و 
متخصص، کارهای فنی این بخش را به خوبی پیش 
برده اند. قالیباف افــزود: در زمینۀ تأمین مالی، این  
شرکت ها با تولید و صادرات و سپس سرمایه گذاری 
مجدد مسیر خود را به خوبی پیش می برند. البته در 
این راه مشکالتی هم دارند که بخشی از آن ممکن 
است مربوط به ضوابط و مقررات باشد که ما به سهم 
خودمان باید در مجلس به آن توجه کنیم. وی تصریح 
کرد: مهم ترین نکتۀ مدیریتی که امروز در مورد آن 
اتفاق نظر داشــتیم این بود که اگر مجلس مشکل 
ایجاد نکند، این گونه واحدها مشــکلی نخواهند 
داشت. قالیباف گفت: در سیاست گذاری ها سعی 
می کنیم تصدی گری دولت را کمتر کنیم و اجازه 
دهیم مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، کار به درستی 
در اختیار مردم و نیروهای جوان قرار گیرد. رئیس 
مجلس شورای اسالمی در ادامه خاطرنشان کرد: 
در زمینۀ مشکالت گمرکی نیز دو ماه پیش جلسه ای 
با حضور وزرای صمت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و 
مدیرکل بانک مرکزی برگزار شد. تصمیم های خوبی 
نیز گرفته شد و من فکر می کنم در دوماهۀ گذشته 
بیشترین کاالها از گمرگ ترخیص شده اند. وی در 
زمینۀ رفع مشکالت کارخانه های مستقر در جنوب 
غرب کشور نیز گفت: طبیعتا دولت باید در این بخش 
پیشنهادهایی ارائه دهد تا بتواند هم حلقه ها را تکمیل 
کند و هم کمک کند بخش های مکمل در کنار هم 
باشند و در نتیجه حمل ونقل و جابه جایی کمتری 
صورت گیرد. قالیباف در ادامه افزود: وزارت صمت 
باید توزیع درست و آمایش صحیح را در این زمینه 
دنبال کند و مجموعه های فوالدی طوری کنار هم 
قرار بگیرند که رســیدن به محصول نهایی تا جای 

ممکن در یک محیط دنبال شود.

اخبار فوالد

مرتضی بلوکی

چندی است که اقدامات شرکت فوالد مبارکه با انتشار 
فیلمی از یک رسانه آن سوی آب که بر پایه اظهارات یکی 
از نمایندگان مجلس برای تفحــص در حوزه مالی فوالد 
مبارکه بود، خدشه دار شــده و مدیران این شرکت را در 
سال جهش تولید درگیر حواشی کرده است. حاشیه هایی 

که باعث فلج شدن چرخه اقتصاد می شوند.
حال اگر ایــن ادعاهای بی اســاس، تمرکز این جبهه 
اقتصادی را به هم بزند، بجز اینکه دود آن به چشــم مردم 
می رود چه سودی خواهد داشت؟ چه کسانی در پشت پرده 

از این موضوع سود خواهند برد؟
متاســفانه افرادســودجو و برخی که اطالع چندانی 

از عملکرد شرکت مبارکه نداشــته، به حدی به موضوع 
تحقیق و تفحص که یک امر کامال عادی بوده،  دامن زدند 
که مدیران این گروه بزرگ اقتصــادی را از پیگیری امور 

اساسی بازداشته است.
مجلس طبق قانون، حق تحقیق و تفحص را داشــته و 
مجموعه فوالد مبارکه و هر مجموعه دیگری هم اســتثنا 
نیست. با توجه به جایگاه مهم مجلس و نقش کلیدی این 
قوه در قانون گذاری کشور درخواست چنین اقدامی هم 
بالمانع بوده و از جهتی موجب شفافیت می شود. انتقادی 
که به این موضوع وارد اســت، مربوط به نحوه رســانه ای 
کردن این اقدام اســت. اینگونه بیانات و انتشار ادعاهای 
بی اســاس برای تفحص در عملکرد یک شــرکت توسط 
نمایندگان، تشــویش اذهان عمومی است؛ چراکه طرح 
اتهامات بدون مستندات کافی جز تضعیف نماد تولید در 

این شرایط، ثمری ندارد.

این موضوع به نحوی پیش رفته که وزیر صنعت،  معدن 
و تجارت طی ســخنانی به صراحت عنوان کرده به دلیل 
ایجاد حواشی برای مهندس عظیمیان، مدیرعامل فوالد 
مبارکه، این شرکت در تولید دچار بحران شده است،  زیرا 
تمام انرژی وی صرف پاســخ گویی به افرادی شده که از 

حاشیه سازی سود می برند.
در شــرایطی که اقتصاد کشور در شــرایط سختی به 
سر می برد و نفت ایران تحریم شــده،  ایجاد ارزش افزوده 
از سوی شرکت فوالد مبارکه که ســالیانه مبلغ 21 هزار 
میلیارد تومان ســود داشته اســت، می توانست یک گام 
موفقیت آمیز در سال جهش تولید باشد. این در حالی است 
که کارگران این واحد صنفی نیز به دلیل آنکه فکر می کنند 
با فوالد مبارکه برخورد سیاسی صورت می گیرد،  با انتشار 
بیانه ای ضمن اعالم حمایت از مدیرشان، نسبت به عملکرد 

برخی نمایندگان اعتراض کرده اند.

از ســوی دیگــر کار به جایی رســیده کــه اقدامات 
نمایندگان مجلس مانع از اجرای طرح عظیم نورد گرم 2 
شــده و این طرح بزرگ که می توانست کشور را از واردات 
نورد بی نیاز کرده و ازآوری نماید،  با چالش رو به روشود. این 
امر چوب الی چرخ تولید گذاشتن است.آیا این موضوع در 
ســال جهش تولید ظلم در حق اقتصاد کشور نیست؟ آیا 
رســانه ای که خواهان رونق اقتصادی هستند حق العمل 

کار محصوب می شوند؟ بهتر است کمی واقع بین باشیم.

برخی از مسئوالن چوب الی چرخ تولید فوالد مباركه گذاشته اند
یادداشت
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تولیــد ۵۵ میلیــون تن 
فوالد در افــق ۱۴۰۴ به عنوان 
یکی از مهم ترین اهداف سند 
چشــم انداز نیازمنــد تولید 
و تامین مــواد اولیه الزم برای 
تحقق این هدف گذاری است؛ 
از آنجا که در افــق بلندمدت 
صنعت فوالد تولید مســتمر 
و باکیفیت مواد اولیه شــامل 
کنسانتره و گندله یکی از نقاط 
کلیدی و پاشنه آشیل توسعه 
صنعت در آینــده خواهد بود، 
بنابراین گروه فــوالد مبارکه، 
برای پوشش شــکاف زنجیره 
ارزش شــرکت فوالد سنگان 
خراســان اقدام بــه تدوین 
 چشم انداز خویش در افق ۱۴۰۴ 

کرده است.
  بر اساس این چشم انداز یکی 
از بزرگ تریــن صنایع معدنی 
منطقه شــمال شــرق کشور 
توانایی تولید اقتصادی حداقل 
۶/ ۵ میلیون تن گندله را دارد. 
این شرکت را می توان  یکی از 
کارخانه های زمینه ساز توازن 
در زنجیره فوالد دانست که با 
افزایش ۵ میلیون تن کنسانتره 
به ظرفیت فعلــی تولیدی در 
کشــور، این میزان را از ۵۷ به 
۶۲ میلیون تن رســانده  است. 
مدیرعامــل شــرکت صنایع 
معدنی فوالد ســنگان معتقد 
است: با برنامه ریزی و پیشبرد 
برنامه هــای تولیدی،  می توان 
شاهد تاثیر این واحد تولیدی 
در پایدارسازی چرخه تکمیل 
زنجیره فوالد در کشور بود. در 
همین راســتا با علی امرایی به 

گفت وگو پرداختیم،  شرح این 
گفت وگو را می خوانید.

    
   از مهم ترین دستاوردهای 
امسال فوالد سنگان احداث خط 
یک کارخانه کنسانتره سازی  
بوده است، تاثیرات این پروژه در 
تکمیــل زنجیــره تامین و 
جلوگیــری از خام فروشــی 

چیست؟
شــرکت صنایع معدنــی فوالد 
سنگان از شــرکت های تابعه فوالد 
مبارکه اســت که بزرگ ترین واحد 
کنسانتره شــرق کشور را با ظرفیت 
تولید ســاالنه ۵ میلیون تن در سال 
راه اندازی کرد؛ این شــرکت یکی 
از  تولیدکنندگان  گندله در کشــور 
است که کنسانتره موردنیاز خود را 
از دیگر واحدهــای  تولیدی تامین 
می کند، اما با راه اندازی خط تولید 
کنسانتره عالوه بر تامین مواد اولیه 
موردنیاز در تولید واحد گندله سازی، 
شــاهد جهش تولید، ایجاد ارزش 
افزوده و جلوگیری از خام فروشــی 

خواهیم بود.
کارخانه کنسانتره ســازی فوالد 
سنگان به عنوان یک واحد تولیدی 
عظیم در شرق کشــور را به جرات 
می تــوان یکــی از کارخانه هــای 
زمینه ســاز توازن در زنجیره فوالد 
دانســت که با افزایش ۵ میلیون تن 
کنسانتره به ظرفیت فعلی تولیدی 
در کشور، این میزان را از ۵7 به ۶2 
میلیون تن رسانده و با برنامه ریزی 
و پیشــبرد برنامه هــای تولیدی، 
شــاهد تاثیر این واحد تولیدی در 
پایدارسازی چرخه تکمیل زنجیره 

فوالد در کشور باشیم.

   چــه برنامه هایــی برای 
رســیدن به تولید پایدار در 
دستور کار شرکت است و در ۹ 
ماهه امسال چه رکوردهایی در 
شرکت به ثبت رسیده است؟ آیا 
مطابــق پیش بینی هــا عمل 

کرده اید؟
تولید ۵۵ میلیون تــن فوالد در 
افق 1۴۰۴ به عنوان یکی از مهم ترین 
اهداف سند چشم انداز نیازمند تولید 
و تامین مواد اولیه الزم برای تحقق 
این هدف گذاری اســت. به اذعان 
برخــی فعاالن صنعت فــوالد، این 
صنعت برای تولیــد ۵۵ میلیون تن 
فوالد نیازمند تامین ۹۰ میلیون تن 
گندله اســت و با اقداماتی که برای 
تاسیس واحدهای گندله سازی در 
مناطق مختلفی از کشــور صورت 
گرفتــه نگرانی از بابــت تامین این 
میزان گندلــه در کشــور کاهش 

یافته است.
فوالد ســنگان به عنوان یکی  از 
اولین کارخانه های گندله ســاز در 
شــرق کشــور ماموریتی جدی در 
زمینه تولید پایــدار دارد و با توجه 
به کمبــود مواد اولیــه تولید فوالد 
در کشــور، با هم افزایــی و تالش 
تمامی  ارکان این شــرکت توانست 
رکوردهای تولیدی ماهانه و ساالنه 
را به رغم تمامی  مشــکالت به دست 

آورد.
مطالعــات افزایــش ظرفیت در 
فوالد سنگان برای باال بردن ظرفیت 
تولید کارخانه در نظر گرفته شده و  
پیش بینی ها مبنــی بر افزایش یک 
میلیون تنــی ظرفیت تولید خواهد 
بود که این مهم بســتگی به شرایط  

تامین سنگ آهن در منطقه دارد.

تولید ۹ ماهه شرکت در سال ۹8 
به میزان یک میلیون و ۵81هزار و 
1۶1  تــن و تولید ۹ ماهه در ســال 
۹۹ معادل 2 میلیــون و 3۶3هزار 
 و 183   تــن بــوده کــه افزایــش

۰۵ /۴۹  درصدی را برای شرکت رقم 
زده است. 

به عالوه اینکه ارســال محصول 
در ۹ ماه نخست ســال ۹8 معادل 
یک میلیــون و ۶۹3 هزار و ۶12 تن  
و ارســال محصول در مدت مشابه 
امســال به میزان 2 میلیون و 3۴۶ 
هزار و 3۵۶ تن بوده کــه در نهایت 
رشــد 38 /۵ درصدی را در ارسال 

رقم زده است.
همچنیــن در ســال جهش در 
واحدهای مختلف شــرکت، موفق 
به افزایش 1۶2 درصدی ســود در 
۹ماه نخست امسال نسبت به مدت 
مشابه در سال قبل شدیم و با تدوین 
برنامه هــای تولیــدی و مدیریت 
هزینه ها، شاهد فروش ریالی در ۹ماه 
نخست امسال نسبت به گذشته در 
فوالد سنگان با رشد 2۰۵ درصدی 
بودیم. افزایش فروش از یکسو نشان 
می دهد شرکت در جهت اهداف خود 
موفق بوده است و از سوی دیگر نشان 
از راهبری و تحقق اســتراتژی های 
فوالد ســنگان دارد. فوالد سنگان 
در آبان ســال جاری موفق به کسب 
رکورد تولیــد  ۴۰۰ هزار و ۶87 تن 
گندله و برنامه ریزی هوشمندانه در 
تامین کنسانتره به رغم کمبود مواد 
اولیه در کشور شد که با حمایت فوالد 
مبارکه و اســتفاده از ظرفیت های 
چندگانه این شــرکت  در راستای 
طرح جایگزینی معدن به جای نفت 

در راستای گام دوم انقالب است.

  شــرایط تولید گندله در 
کشور چگونه است؟

براساس آمارهای مورد بررسی 
در هفت ماه امســال میــزان تولید 
گندله ســنگ آهن به حــدود 27 
میلیون تن رســید که در مقایســه 
با مدت مشابه ســال گذشته رشد 
1۰ درصدی دارد. فــوالد مبارکه، 
خوزســتان، میدکــو، خراســان، 
گل گهر، سنگان، صنعتی و معدنی 
توســعه فراگیر و صبا نور در مهرماه 
امســال  3 میلیــون و ۹8۵ هزار و 
8۰۴ تن گندله ســنگ آهن تولید 
کردند که در مقایسه بامدت مشابه 
سال گذشته افزایش 18 درصدی را 

نشان می دهد. 
بیشترین میزان تولید گندله در 
7 ماه امسال توسط فوالد مبارکه با 
رقم ۴ میلیــون و ۴33 هزار و ۶۶۶ 
تن و باالترین رشــد عملکرد نیز با 
۴۰درصد نســبت به 7 ماه مشــابه 
سال گذشته مربوط به فوالد سنگان 

خراسان است.
گندله تولیدی فوالد سنگان در 
تداوم تولید محصوالت فوالد مبارکه 
اهمیت استراتژیک دارد، چراکه اگر 
مواد اولیه تامین نشــود، این مساله 
زیان بسیاری به صنعت فوالد کشور، 
صنایع پایین دســتی و سهامداران 

وارد خواهد کرد.
کمبود گندله در کشــور همواره 
یکی از چالش های این صنعت بوده 
است و تولید مســتمر گندله در این 
شــرکت و دیگر تولیدکنندگان در 
کشــور با جلوگیری از خام فروشی 
و تزریق مواد اولیه در شــریان های 
بخــش  ید نو د  ال فــو صنعــت 
روزهایــی روشــن در تولید گندله 
 و تامیــن پایــدار چرخــه تولیــد 

در کشور است.
  جایگاه ایران را در تولید 
محصوالت معدنی در دنیا چگونه 
ارزیابی می کنید؟ آیا شــیوع 
کرونا در سال جدید میالدی نیز 

تاثیرگذار خواهد بود؟
در مجموع  صادرات محصوالت 
فوالدی کشور در دوره 8 ماه نخست 
ســال جاری  معادل یک میلیون و 

۶7۹ هزار تن بوده است.
ایــران با حــدود ۶8 نــوع ماده 
معدنــی، 37 بیلیــون تــن ذخایر 
کشف شده و ۵7 بیلیون تن ذخایر 
بالقوه در میان 1۵ قــدرت معدنی 
جهان جای گرفته، اما فرآورده های 
معدنی تنهــا ۶ /۰ درصــد از تولید 
ناخالص داخلی را تشکیل می دهد، 
این آمــار حاکــی از آن اســت که 
این ظرفیــت کم نظیــر اقتصادی 
 برای توســعه کشــور به کار گرفته

 نشده است. 
هم اکنــون ۶۴ کشــور دنیــا 
تولیدکننده فوالد هستند که فقط 
13 کشور توانستند در 8 ماه ابتدای 

2۰2۰ با رشــد تولید مواجه شوند. 
به عنوان مثال از میان فوالدسازان 
بــزرگ دنیا ســه کشــور اروپایی 
انگلیس، لوکزامبورگ و مجارستان 
از رشد تولید برخوردار بودند و بقیه 
کشورهای قاره سبز از جمله آلمان با 
13 درصد، فرانسه 3۰ درصد و سوئد 
و اغلب کشورهای اروپایی با کاهش 
 مواجه شدند، اما در این میان چین

۴ /8 درصد رشــد مثبــت تولید را 
تجربه کرد. 

همچنین  هند بیش از ۴ درصد 
کاهش و ژاپن نیــز با اقتصاد چابکی 
که دارد بیش از 2۰ درصد کاهش در 
تولید فوالد داشته است؛ اما در این 
8 ماهه کشور ما حدود 11/3 درصد 
رشــد تولید در حوزه فوالد شــاهد 
بوده که برای صنعت فوالد کشــور 
نویدبخش توسعه اســت، زیرا این 
صنعت عالوه بر شیوع ویروس کرونا 
با شــدیدترین تحریم ها نیز مواجه 

بوده است.
بر اســاس آمار موجود، ایران از 
نظر ذخایر معدنی جزو 1۰ کشــور 
برتر دنیاســت، این مهــم حاکی از 
تاثیر معادن در اقتصــاد و صادرات 

کشور است. 
در سال جاری تولید صنعت فوالد 
کشور توانســت با وجود سد سخت 
تحریم ها، بیماری کرونا را پشت سر 
بگذارد و حتی از رشد 11/3 درصدی 
برخوردار شود. رشــد این صنعت و 
زنجیره معدنی موجب می شود که 
بتوان به جایگزینی اقتصاد معدنی 
به جای اقتصاد نفتی توجه ویژه ای 

داشت.
جهــان در ســال 2۰2۰ بــا 
پاندمــی  کووید-1۹ مواجه شــد؛ 
پدیده ای کــه در پیش بینی  فعاالن 
اقتصادی جایگاهی نداشت، چنان 
بازارهای اقتصــاد و صنعت جهان 
را تحت الشــعاع قــرار داد که رکود 
بی ســابقه ای را در 7۰ سال اخیر بر 
بازارهای جهان گستراند. اکنون با 
کشف واکســن کووید-1۹ امیدها 
برای بازگشــت اقتصــاد جهان به 
وضعیــت دوران پیشــاکرونا زنده 

شده است. 
نتایــج تحقیقات جدید نشــان 
می دهد سرعت بازگشت به وضعیت 
نرمال بیش از پیش بینی هاست هر 
چند نرخ بیشتری از این امر متاثر از 
سرعت بازگشت چین بر مدار رشد 

اقتصادی است.
آمارها نشان از صادرات ۹ میلیارد 
دالر مواد معدنی در ســال گذشته 
دارد که با اجرایی شدن سیاست های 
لحاظ شده در ســال جهش تولید، 
به زودی شاهد افزایش توان صادرات 
و پتانســیل های معدنی و شــکوفا 
شــدن عصر معدن به جای اقتصاد 
وابسته و بازار غیرقابل  اعتماد نفت 

خواهیم بود.

امرایی خبر داد؛

تولید ۳ /۲ میلیون تن کنسانتره و گندله در صنایع معدنی فوالد سنگان


