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توانمندی فوالد مباركه برای صادرات 
اسلب گازترش

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه،در آیین افتتاح 
پروژه استراتژیک گوره به جاسک با تأکید بر ضرورت 
اعتماد به تــوان داخلی گفــت: طرف های خارجی 
به دلیل تحریم هــا، از تحویل ورق هــای موردنیاز 
شــرکت نفت برای اجرای پروژه انتقال نفت گوره به 
جاســک خودداری کردند؛ اما شرکت فوالد مبارکه 
اسلب مخصوص انتقال گازترش را از سال 98 تولید 
کرده و هم اکنون نیز با افتخار می تواند صادرکننده 
این محصول باشد تا بار دیگر بی اثر بودن تحریم ها را 
که نتیجه خودکفایی و اســتقالل کشور است نشان 
دهد. مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه افزود:  با  اولین 
مراجعه  همکاران شرکت نفت به شرکت فوالد مبارکه، 
ایده و مسئله اولیه مطرح گردید. پس از آن جلساتی 
در سطوح مختلف تشکیل شــد و بعد از ایجاد اراده 
جمعی و قطعی برای تولید تختال موردنیاز این پروژه 
در فوالد مبارکه، برای اولین بار و با همکاری گروهی 
از کارشناســان فوالد مبارکه و وزارت نفت، اســلب 
گازترش در سال 98 در شرکت فوالد مبارکه تولید شد. 
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت نیز در آیین بهره برداری از 
خط لوله و پایانه نفتی انتقال نفت خام گوره به جاسک 
اظهار کرد: فرایند ساخت و تأمین تجهیزات این پروژه 
مهم ملی از سال 9۷ آغاز و عملیات لوله گذاری آن در 
تیرماه سال 99 با دستور رئیس جمهوری شروع شد. 
این خط لوله با قطر ۴۲  اینــچ )۱۰۶( و طول ۱۰۰۰ 
کیلومتر اجرا شده که نفت خام سنگین و نیمه سنگین 
ایران را  از منطقه گوره در استان بوشهر به بندر جاسک 
در اســتان هرمزگان منتقل می کند. امیدواریم این 
طرح به عنوان مهم ترین طرح پایه ای، زمینه ســاز 
توسعه اقتصادی منطقه مکران باشد و پس از سال ها، 
این کار روند توســعه این مکان را بــه جریان اندازد. 
وزیر نفت گفت: در همه بخش هــای این خط لوله و 
همین طور همه تأسیسات مرتبط، تمامی الزامات و 
استانداردهای ملی و بین المللی ازجمله استاندارد 
IPS و API رعایت شده است. زنگنه گفت: در آغاز 
این پروژه، قراردادهایی برای تأمین ۴۰۰ هزار تن ورق 
»نیز« مقاوم به نفت ترش و تأمین پمپ های ۶ مگاواتی  
با شرکت های خارجی منعقد شد که به دلیل تحریم ها، 
تأمین اقالم  بسیار سخت بود.  وزیر نفت خاطرنشان 
کرد: بخش اصلی ورق موردنیاز این طرح که یک ورق 
مقاوم به نفت و گازترش است، برای اولین بار در ایران 
ساخته و تأمین شد. همچنین پمپ های ۶ مگاواتی نیز 
به 5۰ پمپ ۲.5 مگاواتی تبدیل و  در ایران ساخته شد. 
در نتیجه،  طرح عظیم خط لوله انتقال نفت خام  گوره 
به جاسک جلوه ای از درهم شکستن تحریم ها و تکیه 

بر توان داخلی است.
    

تبریک مدیرعامل فوالد مباركه به 
مناسبت نایب قهرمانی تیم سپاهان 

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، نایب قهرمانی 
تیم فوتبال ســپاهان، نماینده قدرتمند فوتبال 
استان اصفهان در بیستمین دوره لیگ برتر فوتبال 
ایران را تبریک گفت. متن پیام تبریک حمیدرضا 
عظیمیان به شرح زیر اســت: »حرکت مستمر 
و تالش عزت مندانه تیم فوتبال ســپاهان برای 
درخشش در سطح اول فوتبال کشور و قاره کهن 
آسیا، همواره نشان از تالش و برنامه ریزی تمامی 
یاران باشــگاه فرهنگی و ورزشــی فوالد مبارکه 
سپاهان دارد. این نایب قهرمانی که محصول اعتماد 
به مربی محجوب و کادر فنی جوان و پرتالش دیار 
نصف جهان، همراه با تجربه و انگیزه بازیکنان پرشور 
و مستعد در این مجموعه بازیکن ساز برای کشور 
بوده است را به هواداران پرشور، مردم فوتبال دوست، 
هیات مدیره، مدیرعامل، ســرمربی، کادر فنی و 
مدیریتی، بازیکنان، کارکنان شرکت فوالد مبارکه 
و همه زحمت کشان این باشگاه تبریک می گویم. 
امیدوارم تیم فوتبال ســپاهان با حضور پرقدرت 
در لیگ قهرمانان آسیا و کســب مجدد سهمیه 
رقابت های جام باشــگاه های فوتبال جهان، روند 
موفقیت خود را تکمیل نموده و همچون سال های 
گذشته نماینده  شایسته ای برای کشور عزیزمان 

در دنیا لقب گیرد.«
حمیدرضا عظیمیان
مدیرعامل فوالد مبارکه

4
اخبار فوالد

مجمع عمومی عادی ســالیانه 
صاحبان سهام شرکت فوالد مبارکه 
برای ســال منتهی به ۳۰ اسفندماه 
99 به صورت حضــوری و آنالین با 
حضور ۶۷.۷ درصد از ســهام داران 
برگــزار و بــا رأی حداکثــری 
ســهام داران، صورت های مالی این 
شرکت به عنوان بزرگترین شرکت 
بورســی کشــور از نظر ارزش بازار 
تصویب شد و تخصیص ۴۰۰ ریال 
سود به ازای هر سهم شرکت فوالد 
مبارکه مورد موافقت مجمع عمومی 

عادی سالیانه آن قرار گرفت.
مجمع عمومی عادی ســالیانه 
صاحبان سهام شرکت فوالدمبارکه 
روز دوشنبه ۱۱ مردادماه سال جاری 
با حضــور امیر خّرمی شــاد، رئیس 
مجمع، میثم محمــودی آذر، ناظر، 
فرزاد مختاری، ناظر، یزدان خدیبی، 
حسابرس مستقل و بازرس قانونی 
شرکت، میثم رجبی، نماینده بورس، 
حامدحسین ولی بیک، دبیر مجمع 
و حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل 

شرکت فوالد مبارکه برگزار شد.
عظیمیان، مدیرعامل شــرکت 
فوالد مبارکه در ابتدای این مجمع 
ضمــن خیرمقدم به ســهامداران، 
نماینده بازرس قانونی و حسابرس 
مستقل شــرکت و نماینده سازمان 
بــورس اوراق بهادار اظهــار کرد: 
خداوند منــان را شــاکریم که بار 
دیگر و در ســایه لطف بی دریغش، 
توفیق خدمت گــذاری را به ما عطا 
کرد تــا تمام توان خــود را در طبق 
اخالص گذاشته و در راستای توسعه 

صنعــت و معدن به منظــور تحقق 
شکوفایی اقتصاد ایران عزیزمان، با 
اتکاء به حمایت های شما سهام داران 

گام های بزرگی را برداریم.
وی افزود: در سال گذشته به رغم 
تحریم های ظالمانه استکبار جهانی 
از یک سو و تغییرات چشم گیر نرخ 
ارز و محدودیت های ناشی از بیماری 
کرونا از سویی دیگر، توانستیم با به 
کار بستن تدابیر مدیریتی، نه تنها از 
زیان های ناشی از نوسانات مقطعی 
احتراز کنیــم، بلکه توســعه های 
فیزیکی گروه فوالد مبارکه را مطابق 
برنامه های تعیین شده پیاده سازی 
کنیم و نتایــج این اقدامــات تنها 
بخشی از تالش های مجموعه فوالد 

مبارکه را به تصویر می کشد.
صدرنشینی فوالد مبارکه در 

تولید فوالد کشور
عظیمیان با اشــاره به عملکرد 
تولید این شــرکت تصریــح کرد: 
شرکت فوالد مبارکه با تولید بیش 
از 8 میلیون و ۳۲۳ هــزار تن فوالد 
خام در ســال 99 موفق به کســب 
ســهم ۳۷.۲ درصدی از بازار فوالد 
کشور شد. گروه فوالد مبارکه هم با 
تولید بیش از 9 میلیون و 8۴5 هزار 
تن فوالد خام بیش از ۴۳.5 درصد از 

فوالد کشور را در دست دارد.
وی با اشاره به ثبت ۷۴ رکورد در 
ســال 99 و در تمام نواحی شرکت 
فــوالد مبارکه گفت: مقــدار تولید 
تختال در ســال 99 نسبت به مدت 
مشابه سال قبل یک درصد افزایش 
یافته و در سال گذشته محصوالت 

سرد 5 هزار تن افزایش تولید نسبت 
به سال 98 داشته است.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
با اشــاره به رکورد تولید سالیانه در 
خطوط اصلی در سال 99 گفت: در 
سال جهش تولید، در این شرکت با 
همراهی و همکاری تمامی کارکنان 
شــرکت توانســتیم به رکوردهای 
جدیدی دســت یابیم به طوری که 
رکورد  ۷ میلیون و ۳ هزار تن تختال 
، یک میلیون و ۳9۴ هزار تن در خط 
تاندم میل و در تولید آهن اسفنجی 
ســبا به میزان یک میلیون و ۳8۳ 
هزار تــن رکورد جدید ثبت شــده 
اســت. عالوه بر این در تولید تختال 
محیط گاز ترش بــه عدد ۲۷5 هزار 
تن با رشــد 5۴ درصدی رسیدیم و 
در تولید تختال محیط گاز شیرین، 
۳۰۳ هزار تن با رشد ۱۳9 درصدی 

را شاهد بودیم.
وی به عملکــرد فروش پرداخت 
و توضیــح داد: فــروش مقــداری 
محصوالت در ســال گذشــته در 
محصوالت گرم یک درصد افزایش 
یافت و در محصوالت سرد ۲ درصد و 
در محصوالت پوشش دار ۱9 درصد 
بوده که در نهایت توانستیم به عدد 
فروش ۷ میلیــون و ۷۲۱ هزارتن با 
رشد ۲ درصد نسبت به مدت مشابه 

قبل برسیم.
کسب سودآوری پایدار از 

تکمیل سبد محصوالت کیفی
عظیمیان به عملکرد طرح های 
توسعه ای، زیرساختی و سرمایه ای 
شــرکت فوالد مبارکه هم اشــاره 

کرد و افزود: آغــاز عملیات اجرایی 
پروژه ســردار شــهید حاج قاسم 
ســلیمانی، احداث خط نورد گرم ۲ 
به منظور کسب ســودآوری پایدار 
از طریق تکمیل ســبد محصوالت 
کیفی؛ طرح احداث یک واحد تولید 
آهن اســفنجی و افزایش ظرفیت 
زیر سقف فوالدســازی در شرکت 
فــوالد هرمــزگان، اجــرای طرح 
توسعه ســنگان، پروژه فوالدسازی 
و ریخته گری تختال شرکت فوالد 
سفیددشت چهارمحال و بختیاری 
، مشارکت شرکت فوالد مبارکه در 
پروژه شیرین سازی آب خلیج فارس 
و انتقال آن به اصفهان از جمله طرح 
های توسعه ای اســت که در گروه 
فوالدمبارکه برنامه ریزی شده است

وی با تاکید بر ضــرورت اجرای 
پروژه شیرین ســازی و انتقال آب 
خلیج فارس به اصفهان گفت: پروژه 
مذکور با تاســیس و ســهامداری 
شــرکت فوالدمبارکه در شــرکت 
تامیــن آب اصفهــان صفــه آغاز 
شده اســت؛ در ســال 99 شرکت 
فوالد مبارکه ضمن تقویت جایگاه 
ســهامداری خود در آن شــرکت، 
عــزم جدی خــود را بــرای تحقق 
بخشــیدن به ایــن پــروژه مهم و 
اســتراتژیک منطقه ای و ملی جزم 
کرده و امید است تا در سال ۱۴۰۰ 
ضمن تامیــن نیاز آن شــرکت در 
خصوص تامین ورق مورد نیاز نقش 
به ســزایی در اجرای آن پروژه ایفا 
نماید که برآورد هزینه ای این طرح 
 نیز ۴5 هزار میلیارد تومان اســت.

وی بیــان کــرد:  مطالعــات و 
ارزیابی هــای اولیــه در خصوص 
احــداث پــروژه احــداث واحــد 
اسیدشــویی و نورد سرد در شرکت 
فوالد امیرکبیر کاشان،  به ظرفیت 
5۰۰ هزار تن در ســال انجام شده و 
براساس برنامه ریزی صورت گرفته 
در ســال جاری عملیات اجرایی آن 

آغاز خواهد شد.
وی با تاکید بر ضرورت تامین برق 
پایدار برای صنایــع گفت: با اعمال 
محدودیت هــای تخصیص برق به 
صنایع،بخش عمده شــرکت های 
فوالدی متضرر شــدند. از این رو به 
منظور کاهش ضررهای احتمالی، 
برنامه ریزی برای احــداث نیروگاه 
ســیکل ترکیبی بــه ظرفیت ۱.5 

مگاوات در حال انجام است.
 طرح تحول دیجیتال 
و الگوی ملی بنگاه داری

مدیرعامل فوالدمبارکه به  طرح 
تحــول دیجیتال این شــرکت در 
راســتای چشــم انداز خود، الگوی 
ملی بنگاه داری ، طرح ره نگاشــت 
تحول دیجیتال فوالدمبارکه اشاره 
کرد و گفت: جایگاه برتر در صنعت 
فوالدمنطقه و سازمانی جهان تراز» 
با چشم انداز«فوالدمبارکه هوشمند 
درکالس جهانی و شعار فوالد فردا 
هوشمند از ســنگ تا رنگ راتدوین 
کرده اســت که امیدواریم تا ســال 
۱۴۰۴ بــه بهره برداری برســد که 
میزان بهره وری این شرکت افزایش 

می یابد.
تامین پایدار با ارزیابی و 

اکتشاف محدوده های معدنی
عظیمیان به برنامه های توسعه 
ای شــرکت فوالد مبارکه در حوزه 
معدن به منظور تامین پایدار اشاره 
کرد وگفــت: همــواره تامین مواد 
معدنی پایدار یکــی از چالش های 
اساسی این شــرکت است و شرکت 
فوالد مبارکه در ارزیابی و اکتشاف 
محدوده های معدنی و توسعه معدن 
به منظور تامین پایــدار با ارزیابی و 
اکتشــاف محدوده هــای معدنی و 
تامین و فرآوری ســنگ آهن اقدام 

های مناسبی انجام داده است.
وی بــا اشــاره بــه تأمیــن و 
فرآوری ســنگ آهن در شــرکت 
فوالد مبارکه توضیــح داد: تأمین و 
فرآوری ســنگ آهن در این شرکت 
شــامل تأمین بالغ بــر ۲8 میلیون 
تن ســنگ آهن به صورت مستقیم 
و در قالب قــرارداد term long و 
پیگیری ســاخت کارخانــه تولید 
۱.5 میلیون تن کنســانتره در سال 
 با توجه به خــوراک موجود تدوین 

شده است.

 پیشتازی بازدهی 
 سهام فوالد مبارکه نسبت 

به بازارهای موازی
وی در پایان خاطرنشــان کرد: 
شرکت فوالدمبارکه در حال حاضر 
رتبه نخست بین شرکت های بورسی 
به لحاظ ارزش بــازار دارد و بازدهی 
سرمایه گذاری در سهام این شرکت 
توانسته اختالف معنا داری با دیگر 
بازارهای موجود داشــته باشــد به 
طوری که این بازدهی در بازارهای 
سکه و ارز از ابتدای سال 99 تاکنون 
به ترتیب 88 و ۷۲ درصد بوده است، 
در حالی که بازدهی ســهام شرکت 
فوالد مبارکه به رشد قابل توجه ۲5۳ 

درصد رسیده است.
عملکرد باالی سودآوری 

فوالدمبارکه
عظیمیــان دامنه ســودآوری 
شرکت را مناسب اعالم کرد و گفت: 
با تمام محدودیت هایی که در سال 
99 با آن دســت و پنجه نرم کردیم 
توانستیم در شــرکت اصلی به رقم 
۳5 هزار و 5۰۰ میلیارد تومان سود 
عملیاتی و ۳8 هزار و ۲۰۰ میلیارد 
تومان سود خالص دست پیدا کنیم 
که بالغ بر ۱59 درصد رشد را شاهد 

بوده ایم.
خلق حماسه بزرگ با همراهی 

کارکنان فوالدمبارکه
امیر خرمی شاد رئیس مجمع نیز 
در ادامه ضمــن قدردانی از عملکرد 
شرکت فوالد مبارکه در سال مالی 
۱۳99 اظهــار کرد: ســال ۱۳99 
برای شــرکت فوالد مبارکه، سال 
رکوردزنی در تولیــد بود و این مهم 
محّقق نمی شود مگر با کار گروهی 
و کار جمعــی که تالش گــران این 
شرکت دست به دســت هم دادند 
تا توانستند این حماســه بزرگ را 

خلق کنند.
وی افزود: امیدوارم شرکت فوالد 
مبارکه در سال ۱۴۰۰ نیز همچون 
ســال ۱۳99، در تولیــد و فروش 
محصوالت رکوردهای جدیدی را به 
ثبت برساند تا شاهد شکوفایی بیشتر 

این شرکت باشیم.
تصویب عملکرد و صورت های 

مالی 1399 شرکت فوالد 
مبارکه با کسب اکثریت آرا

در پایــان ایــن مجمع بــا رأی 
حداکثری سهام داران، صورت های 
مالی شرکت فوالد مبارکه به عنوان 
بزرگ ترین شــرکت بورسی کشور 
از نظــر ارزش بازار تصویب شــد و 
تخصیص ۴۰۰ ریال ســود به ازای 
هر سهم شرکت فوالد مبارکه مورد 
موافقت مجمــع عمومــی عادی 

سالیانه قرار گرفت.

اَبر مجمع بازار سرمایه کشور برگزار شد؛

تخصیص ۴۰۰ ریال سود به ازای هر سهم فوالد

خبر

در سال »تولید، پشــتیبانی و مانع زدایی ها« و با همت و 
تالش کارکنان فوالد مبارکه رکــورد بارگیری و حمل ریلی 
تختال صادراتی به میزان ۶۷9۴۰ تــن در تیرماه ۱۴۰۰ به 

ثبت رسید.
رئیس راه آهن شرکت فوالد مبارکه با اعالم این خبر گفت: 
یکی از فعالیت های مهمی که در حوزه راه آهن فوالد مبارکه 
انجام می شود حمل محصوالت صادراتی از مبدأ فوالد مبارکه 

به مقصد مشتریان است.
میراسدی افزود: در قالب برنامه صادراتی برای حمل تختال 
در تیرماه، برنامه ریزی برای تأمین واگن و هماهنگی های الزم 
با راه آهن جمهوری اسالمی ایران انجام شد و از دو مدل واگن 
استفاده کردیم: یکی واگن های لبه کوتاه که مخصوص حمل 
محصــوالت و واگن های لبه بلند که مخصــوص حمل مواد 

اولیه هستند.
وی ادامه داد: در نتیجه در تیرماه موفــق به ثبت رکورد 
بارگیری و حمل ریلی تختال به میزان ۶۷9۴۰ تن تختال برای 
صادرات به مقصد مشتریان شــدیم. شایان ذکر است رکورد 

قبلی در اردیبهشت ماه و به میزان 58۷۷۴ تن بوده است.
رئیس راه آهن فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: مزایای حمل 

ریلی نسبت به حمل جاده ای حمل ایمن و ارزان تر کاال است 
که تالش می شود بخش زیادی از این حمل را به صورت ریلی 

انجام داده تا هزینه تمام شده برای ارسال کاال کمتر باشد.
وی همکاری فزاینده راه آهن جمهوری اسالمی، تأمین 
واگن های خالی توسط شرکت های حمل ریلی، استفاده از 
واگن های لبه بلند یکی از شــرکت های حمل ریلی، افزایش 
فعالیت و عملکرد پیمانکار تخلیه واگن و همکاری همکاران 
واحد فوالدســازی فوالد مبارکه را ازجمله عوامل موفقیت و 

دست یابی به این رکورد عنوان کرد.
میراسدی تصریح کرد: باید تالش کنیم در آینده با توسعه 
زیرساخت های ریلی این عدد را به عددهای باالتری ارتقا دهیم 

تا منافع حاصل از آن به فوالد مبارکه برگردد.
در این خصوص رئیس آماده ســازی و انبار تختال فوالد 
مبارکه نیز این رکورد را در ادامه عملکرد موفقیت آمیز واحد 
آماده سازی تختال در چند ماه اخیر عنوان کرد و گفت: این 
عملکرد و رکورد به پشــتوانه حمایت های بی دریغ مدیریت 
ناحیه و عزم راســخ کارکنان واحد آماده سازی تختال، ابالغ 
فرایندهــای موجود و همــکاری واحدهای پشــتیبانی و 

برنامه ریزی بهینه به دست آمده است.

محســن احمدی افزود: از حمایت های مدیریت ناحیه 
فوالدسازی، واحد راه آهن، واحد برنامه ریزی، کنترل کیفی 
فوالدسازی، برنامه ریزی فوالدســازی، برنامه ریزی حمل 
محصــوالت، بازاریابی، فــروش و همچنین شــرکت های 
پیمانکاری که در دست یابی به این رکورد ایفای نقش کردند 

قدردانی می کنم.
رئیس برنامه ریزی و کنترل حمل محصوالت فوالد مبارکه 
نیز در خصوص ثبت این رکــورد گفت: در چهارماهه ابتدای 
سال جاری ۲.8 میلیون تن انواع محصوالت فوالد مبارکه به 
مقصد مشتریان داخلی و صادراتی ارسال گردید که در نوع 
خود نسبت به مدت مشابه سال های گذشته رکورد جدیدی در 
تحویل کاال به مشتریان محسوب می شود و این میزان حمل 

نسبت به سال قبل ۲ درصد باالتر است.
مجید فخاری افزود: در سال جاری ۷۶8 هزار تن تختال، 
۱.۱۴ میلیون تن محصوالت گرم و 588 هزار تن محصوالت 
سرد و پوشــش دار از طریق حمل جاده ای و ریلی به مقصد 
مشتریان داخلی و صادراتی ارسال گردید که باالترین میزان 
رشد حمل محصوالت مربوط به تختال با ۶۴ درصد افزایش 
نسبت به مدت مشــابه سال قبل اســت و نوردکاران کشور 

توانسته اند به طور مستقیم، حجم قابل توجهی از مواد اولیه 
موردنیاز خود را از فوالد مبارکه دریافت نمایند.

وی خاطرنشان کرد: در ماه گذشــته رکورد جدیدی نیز 
در زمینه حمل ریلی ماهیانه تختال رقم خورد و ۶۷9۴۰ تن 
از این محصول با بهره گیری از ناوگان ریلی موجود به مقاصد 

موردنظر ارسال گردید.
رئیس برنامه ریزی و کنترل حمــل محصوالت تصریح 
کرد: دستاوردهای به دست آمده در حوزه حمل محصوالت 
در سایه تالش، همدلی و مساعدت کلیه همکاران واحدهای 
برنامه ریــزی حمل محصوالت، فروش داخلــی و صادرات، 
نواحــی تولید، راه آهــن، انتظامات و باســکول محصوالت 
و ســایر قســمت های درگیر حاصــل گردیده و بــا تداوم 
 بیش ازپیش آن شاهد دســت یابی به موفقیت های مستمر 

در این حوزه باشیم.

با تالش کارکنان فوالد مبارکه محقق شد:

ثبت ركورد بارگیری و حمل ریلی تختال صادراتی در تیرماه 1400
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