
مدیر فوالدسازی شرکت فوالد هرمزگان اظهار کرد: 
پیش بینی می شود تا پایان سال 1399 بتوانیم از ظرفیت 
اسمی فوالد هرمزگان عبور کنیم و هدفی را که در آغاز 

سال تعیین کردیم  محقق کنیم.
تعیین اهداف و اقدامات استراتژیک در سال 

جهش تولید
حامد جمشــیدی نیا، مدیر فوالدســازی شــرکت 
فوالد هرمزگان درباره عملکرد این شــرکت در بهبود و 

افزایش سرعت تولید اظهار کرد: » در سال جهش تولید 
پروژه های زیادی در راستای افزایش کمیت، کیفیت و 
تحویل به موقع محصول که یکی از اقدامات استراتژیک 
واحد بهره برداری در فوالد هرمزگان میباشد تعریف شد 
و با همدلی و کار تیمی کارکنان فــوالد هرمزگان طی 
جلسات مشترک در برنامه کاری همکاران قرار گرفت و با 
شناسایی و تعیین اقدامات مهم و موثر و اجرای آنها نتایج 
مطلوبی حاصل شد، که از جمله این پروژه ها عبارتند از:

پروژه افزایش سرعت تولید در زمان مستقیم کاری، 
پروژه کاهش توقفات اضطراری، کاهش مصرف انرژی، 
افزایش ســرعت ریخته گری، افزایش آمــاده بکاری 
جرثقیل ها، افزایش آماده بــکاری مکانیزمهای جمع 
آوری ســرباره، افزایش کیفیت آهن اسفنجی، افزایش 

کیفیت آهک مصرفی در کوره های قوس؛
عزم جزم مجموعه فوالد هرمزگان برای جبران

مدیر فوالدســازی شــرکت فوالد هرمزگان ادامه 
داد: »بنا بــه تاکید مدیــر عامل محترم، جلســاتی با 
حضور معاونت محتــرم بهره بــرداری و کلیه مدیران 
بهره برداری و خرید به منظور برنامه ریزی جهت جبران 
عقب افتادگی از برنامه تولید برگزار گردید. در این راستا، 
کل مجموعه فوالد هرمزگان بسیج شــدند که بتوانند 
عقب افتادگی های ناشــی از اتفاقات یادشــده را برای 
بخش فوالدسازی جبران کنند و به سقف خوبی از تولید 

دست پیدا کنند«.
افزایش چشم گیر سرعت تولید

جمشــیدی نیا مــوارد بهبــود فوالدســازی را 
این گونه بیــان کرد: »تامیــن مواد باکیفیــت، بهبود 
ّآهــن اســفنجی در واحد احیــای مســتقیم، بهبود 
کیفیت آهــک تولیدی و آهــک خریداری شــده؛ از 
جمله مواردی بــود که در جهت اعتالی فوالدســازی 

 و ارتقــای روند فوالدســازی بســیار اثرگــذار بود«. 
وی ادامــه داد: »همچنیــن افزایــش آمــاده بکاری 
مکانیزمهای جمع آوری سرباره و کاهش زمان مستقیم 
کاری کوره ها )P.On( منجر به افزایش ســرعت تولید 
کوره ها شد. در همین راستا دیگر واحدها نیز باید سرعت 
را خود را افزایش می دادند. واحد ریخته گری ازجمله این 
واحدها بود. این واحد موفق شد سرعت ریخته گری را به 
1.۴۵ متر بر دقیقه افزایش دهد که رکورد چشم گیری 
محسوب می شــود. واحد جرثقیل نیز در همین راستا، 
آمادگی به کار جرثقیل ها را به 99.9 دهم درصد افزایش 
داد. هرگونه توقف جرثقیل می توانست سبب توقف تولید 
در شرکت شــود. همچنین واحد نسوز هم حمایت کرد 
تا تجهیزاتی که نســوز در آن استفاده می شود )ازجمله 
کوره( را برای اســتفاده آماده نمایــد و بتواند کوره ها را 
پشتیبانی و توقفات ناشــی از این موضوع را به حداقل 

برساند«.
مدیر فوالدسازی شــرکت فوالد هرمزگان در پایان 
اظهار کرد: »همه این عوامل سبب شد که پیشرفت پروژه 
ها و اقدامات استراتژیک افزایش یابد و از شهریور ماه تا 
بهمن  ماه شاهد دستیابی به ۵ رکورد متوالی در شهریور، 
آبان، آذر ، دی و بهمن ماه باشــیم و شعار »رکورد امروز 

استاندارد فردا« را سرلوحه کاری خود قرار دهیم.
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 دست یابی به سیستم های پایدار 
با انجام بازرسی های مؤثر

معاون بهره برداری شــرکت فوالد مبارکه در 
هفتمین جلسۀ کمیتۀ حفاظت فنی و بهداشت کار 
این شرکت که با حضور جمعی از مدیران معاونت 
بهره برداری، رئیس واحد ایمنی، بهداشت حرفه ای و 
آتش نشانی برگزار شد، گفت: به طور قطع، دست یابی 
به سیستم های پایدار و قابل اطمینان در شرکت فوالد 

مبارکه با انجام بازرسی های مؤثر میسر خواهد شد.
مختار بخشــیان، در این جلسه که با محوریت 
بررسی وضعیت سیســتم های بازرسی تجهیزات 
و سازه های فلزی برگزار شــد، گزارش ها و مطالب 
آموزشی حوزۀ ایمنی را که در جلسات این کمیته 
مطرح می شود، مفید دانست و با تأکید بر مسئولیت 
همۀ کارکنان و مدیران در تمامی رده های سازمانی 
در قبال موضوع ایمنی گفت: حضور مؤثر مدیران و 
سرپرستان در سایت و نظارت بر انجام ایمن فعالیت ها 
یکی از راه های پیشــگیری از وقوع حوادث است. 
وی در ادامه، بازرســی مؤثر از تجهیزات باربرداری 
)سیم بکسل، هوک، پنس ها و...(، سازه های فلزی، 
سیلندرهای اطفای حریق، باکس های گاز و اکسیژن 
و تونل های بــرق را در نواحــی مختلف به منظور 
دســت یابی به ایمنی در شــرکت فوالد مبارکه و 
همچنین نقش تکنسین های خط تولید و تعمیرات 

را در زمینۀ بازرسی ها بسیار حائز اهمیت دانست.
در این جلسه، محســن کفیل، مدیر دفتر فنی 
نگهــداری و تعمیرات نیــز گزارشــی از اقدامات 
انجام گرفته در زمینۀ سیستم های بازرسی در نواحی 
مختلف و وضعیت کنونی بازرسی از ابزار و تجهیزات، 
تونل های برق، الیف الین ها و کپسول های اطفای 
حریق ارائه کرد و همچنین بــه بیان نقاط ضعف و 
قوت نواحی مختلف در زمینۀ بازرسی از تجهیزات 
و تونل های بــرق پرداخت. در ادامۀ این جلســه، 
علیرضا حیدری ابیانه، رئیس بازرسی جراثقال ها و 
سازه های شرکت فوالد مبارکه هم با ارائۀ گزارشی از 
وضعیت سازه های فلزی و سازۀ جرثقیل های سقفی 
در نواحی مختلف شرکت، انجام اقدامات اصالحی و 
پیشگیرانه در زمینۀ تقویت سازه های فلزی به منظور 
پیشگیری از بروز حوادث احتمالی را مورد تأکید قرار 
داد. شایان ذکر است به منظور رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی، مدیر ارشــد تولید، مدیر ارشد خدمات 
فنی و پشتیبانی، مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و 
محیط زیست و سایر مدیران به صورت آنالین در این 

جلسه حضور داشتند.
    

 اهداف و اقدامات استراتژیک 
فوالد هرمزگان در افق 1402 

تصویب شد

براســاس فرآیند مدیریت استراتژیک و طبق 
روال سال های گذشــته، درجلســه ای دوروزه، 
اهداف، شــاخص ها و اقدامات استراتژیک شرکت 
فوالد هرمزگان در افق 1۴۰۰ تــا 1۴۰۲ با حضور 
مدیرعامــل، معاونین و مدیران شــرکت نهایی و 

مصوب شد.
معاون تکنولوژی و توسعه شرکت فوالدهرمزگان 
در ارتباط با فرآیند تدوین اهداف شــرکت گفت: 
فرایند تدوین استراتژی ها از نیمه دوم دی ماه آغاز و 
درکمیته های تحول هفت گانه تحلیل محیط کالن، 
تحلیل محیط صنعت و تحلیل محیط درون سازمان 
و شناسایی نیازها و انتظارات ذی نفعان، انجام گردید.

همچنین اهداف و اقداماتی کــه به طور کامل 
محقق نشده بودند بر مبنای منابع و قابلیت های مورد 
نیاز و ورودی های دیگــر از جمله گزارش بازخورد 

تعالی سازمانی، نتایج خودارزیابی و ... بررسی شد.
در این جلسات پیشنهاد اولیه اهداف و اقدامات 
استراتژیک ســطح شــرکت تدوین و برای جمع 
بندی آماده گردید. و در پایان بخش نهایی فرایند 
تدوین استراتژی سطح شــرکت و جمع بندی و 
تصویب نهایی آن در روزهای دوم و ســوم اسفند 
ماه 99 انجام شد.پس از این جلسه دوروزه ، اهداف و 
اقدامات سطح شرکت که در این جا نهایی شده است 
، در کمیته های اصلی تحول شکسته می شود و هر 
کمیته متناسب با نقش خود در این اهداف، اقدامات 

متناسب تعریف و اجرایی خواهد کرد. 
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اخبار فوالد

مدیرعامل فوالدمبارکه در میزگرد 
تخصصی تعامــالت دو حوزه فوالد و 
ســنگ آهن، چالش ها و راهکارهای 
صادرات در دوره پســاترامپ، اظهار 
کرد: وقتی اسم فوالد مبارکه به میان 
می آید به عنــوان تولیدکننده ورق 
و تامیــن کننده انــواع ورق از آن یاد 
می شود. همچنین از آنجاییکه رسالت 
صنعت سازی به فوالد مبارکه واگذار 
شده، این شرکت باید دائما نیازهای 

کشور را تامین کند.

حمیدرضا عظیمیان افزود: مقام 
معظم رهبــری فرمودند کــه پروژه 
اســتراتژیک نفت گوره به جاســک 
اســتراتژیکترین پروژه دولت است؛ 
همچنیــن وزیر نفت نیــز اعالم کرد 
به دلیل تحریمها ایــن فوالد خاص 
به ایران فروخته نشــد؛ اما  در ســال 
9۷ و 9۸ گروه مشترک کارشناسان 
رومانایی و شرکت نفت و فوالد مبارکه 
با کمک یکدیگر توانستیم این فوالد 

را تولید کنیم. 

وی ادامه داد: اکنون ۴۵۰ هزارتن 
از این نــوع فوالد تولیــد و در اختیار 
فوالد اکســین، نصاب و لوله ساز قرار 
گرفته و هزار کیلومتر آن انجام شده 

است. 
وی ادامه داد: اخیرا فوالد مبارکه 
اســلب 3۰۰میلیمتری تولید کرده 
و در کمتر از ۴۸ ســاعت شرکت نفت 
و وزارت نفت گفتنــد که برای انتقال 
نفت از کف دریا از این اسلب استفاده 

خواهند کرد. 

عظیمیان گفت: اکنون این اسلب 
در فــوالد اکســین نورد شــده و در 
مراحل عقد قرارداد بــرای این پروژه 

قرار داریم. 
مدیرعامــل فوالدمبارکه گفت: 
فوالدمبارکه رســالتی قائل است که 
تمام نیاز صنایــع را می تواند تامین 

کند. 
وی افزود: امســال ۷۰۰ میلیون 
یورو ورق وارد کشور شده و اگر ما خود 
را به تکنولوژی جدید نرسانیم از دنیا و 

بازار عقب خواهیم ماند. 
مدیرعامــل فوالدمبارکه گفت: 
همیشه در تابســتان برق مجموعه 
قطع شده و در زمســتان قطعی گاز 
داشتیم.  امسال نیز 3۰۰هزارتن عدم 
تولید بخاطر قطعی برق و گاز داشتیم. 
عظیمیان افزود: فوالد مبارکه جزو 
تنها پلنت هایی است که واحد گندله 
سازی ۵.۵میلیون تنی آن تا ۷میلیون 
تن را تولید می کند و بزرگترین تولید 
کننده فوالد اسفنجی است. شرکت 
فوالدمبارکه همیشه باالتر از ظرفیت 

اسمی خود تولید می کند. 
وی ادامه داد: زمانی که راهکاری 
به فوالدمبارکه برای تامین نیاز مواد 
اولیه وجود ندارد در نتیجه به ســراغ 

ایجاد واحد معاونت معدنی میرود. 
عظیمیان تاکید کــرد که با پروژه 
نورد گرم ۲ نیاز تمــام صنایع تامین 

می شود. 
وی افــزود: خرید کنســانتره به 
صــورت آزاد در فوالدمبارکه مطرح 
بوده اما بر اســاس ســهیمه بندی ما 
بخش عمده ای از نیاز خود را دریافت 
کرده و کســری را از بازار خریداری 
می کنیم. اما اگر قرار باشد که قیمت 
به صورت کلی آزاد باشــد با مشکل 

روبرو می شویم. 
عظیمیان با اشاره به اینکه تفاوت 
کیفیت کنسانتره ها مشکل ساز است 
افزود: برای واردات کنســانتره نیز به 
این موضوع فکر کردیم که ســهمیه 

فوالد هرمزگان را حــذف کرده و به 
فوالدمبارکه داده شــود و برای آنها 
کنســانتره وارد کنیم اما دیدیم که 

توجیه اقتصادی ندارد. 
به گفته وی، یکی از مشــکالت به 
وجود آمده اختالط است که معدنی ها 
فوالدساز شدند و اول مصرف خود را 
کنار گذاشته و سپس نیاز ما را برطرف 

می کنند. 
وی افزود: حاشــیه سود معدن ۲ 
برابر فوالد اســت اما بازهم معدنی ها 
به سمت فوالدساز شدن پیش رفتند. 
این حاشیه سود بر اســاس سرمایه 
گذاری اســت که معدنی ها در ابتدا 

انجام می شود.

مدیرعامل فوالدمبارکه مطرح کرد:

توانایی تولید بیش از ظرفیت اسمی توسط فوالد مبارکه

خبر

باتوجه به اظهار نظر بازرس قانونی شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان دربــاره طرح افزایش 
سرمایه ۴6 درصدی این شرکت، این فرایند 
اکنون در گرو صدور مجوز توســط سازمان 

بورس و اوراق بهادار کشور است.
شــرکت فوالد مبارکه اصفهان به عنوان 
یکی از بزرگترین شرکت های بورسی کشور، 
در تاریخ ۲1 بهمن ماه ســال جاری گزارشی 
به منظور افزایش سرمایه تقریبا ۴6 درصدی 
برای ارائه به بــازرس قانونی تهیه و ارائه کرد. 
این افزایش سرمایه پیشتر در مجمع عمومی 
فوق العاده صاحبان ســهام این شرکت و در 
اجرای مفــاد تبصره ۲ مــاده 161 اصالحیه 
قانون تجارت مصوب اسفند 13۴۷، تصویب 
شــده بود و در تاریخ مذکور جهت بررســی 

بازرس قانونی ارائه شد.
بازرس قانونی این افزایش سرمایه نیز پس 
از بررسی دقیق و جز به جز گزارش توجیهی 

افزایش سرمایه فوالد مبارکه گزارشی تهیه و 
ارائه کرده که مشروح آن توسط ناشر )شرکت 
فوالد مبارکــه اصفهان( در کدال منتشــر 
شده اســت. به طور کلی این افزایش سرمایه 
به منظور تامین مخارج بابت مشــارکت در 
افزایش سرمایه شرکت های فرعی و وابسته 
و همچنین تامین بخشــی از منابع مورد نیاز 
جهت تکمیل طرح های توســعه در دســت 
اجرا ) احداث خط نورد گرم شماره ۲ ( انجام 

خواهد شد.
بر اساس گزارش بازرس قانونی، گزارش 
توجیهی مورخ ۲1 بهمن مــاه هیئت مدیره 
شــرکت فوالد مبارکه اصفهان در خصوص 
افزایش ســرمایه از مبلغ ۲۰9 هزار میلیارد 
ریال بــه 3۰۴ هــزار و ۵۰۰ میلیــارد ریال 
)خالص افزایش ســرمایه بــه مبلغ 9۵ هزار 
میلیارد ریال( مشتمل بر صورت های سود و 
زیان پیش بینی شــده و سایر اطالعات مالی 

فرضی که پیوست می باشد، طبق استاندارد 
حسابرسی »رسیدگی به اطالعات مالی آتی« 
مورد رسیدگی این سازمان قرار گرفته است، 
مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات 

مبنای تهیه آن با هیئت مدیره شرکت است.
همچنین گزارش مزبور در اجرای تبصره 
۲ ماده 161 اصالحیه قانون تجارت و با هدف 
توجیه افزایش سرمایه شرکت از محل سود 
انباشته به مبلغ 9۵ هزار و ۵۴ میلیارد ریال و 
اندوخته عمومی به مبلغ ۴۴6 میلیارد ریال، 
به منظور اجــرای طرح توســعه در جریان 
)احداث خط نورد گرم شماره ۲( و مشارکت 
در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر 
تهیه شده است. این گزارش توجیهی بر اساس 
مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره 
رویدادهــای آتی و اقدامــات میدریت تهیه 
شده و انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. 
در نتیجه به اســتفاده کنندگان توجه داده 

می شود که این گزارش توجیهی ممکن است 
برای هدف هایی جز هدف توصیف شده در باال 

مناسب نباشد.
به عالوه با توجه به مانده ســود انباشــته 
طبق صورت های مالی ســال مالی منتهی به 
۲9 اسفندماه سال 9۸، پس از کسر سود سهام 
مصوب، به مبلغ 9۵ هزار و ۸۰ میلیارد ریال و 
اندوخته عمومی به مبلغ ۴۴6 میلیارد ریال 

بافرض اعمال تعدیالت فــوق الذکر، جمعا 
انتقــال مبلغ ۸۴ هــزار و 11۴ میلیارد ریال 
از محل سود انباشــته و اندوخته عمومی به 

افزایش سرمایه امکان پذیر است.
با این حال با توجه به قوانیــن بازار اوراق 
بهادار، اجرای این افزایش ســرمایه منوط به 
دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار 

کشور است.

افزایش سرمایه »فوالد« در گرو مجوز سازمان بورس

فوالد هرمزگان در آستانه گذر از هدف ساالنه

اخیرا فوالد مبارکه اسلب 
۳00 میلیمتری تولید کرده 

و در کمتر از 4۸ ساعت 
شرکت نفت و وزارت نفت 

گفتند که برای انتقال 
نفت از کف دریا از این 

اسلب استفاده خواهند 
کرد. اکنون این اسلب در 
فوالد اکسین نورد شده 
و در مراحل عقد قرارداد 

برای این پروژه قرار داریم.  
فوالد مبارکه رسالتی قائل 
است که تمام نیاز صنایع را 

می تواند تامین کند
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