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 بازدید ایلنا از شرکت 
خستگی ناپذیر فوالد مبارکه

خبرگزاری ایلنا تنها خبرگزاری کار ایران بدون 
خستگی در راه رسالت حرفه ای خود برای بازتاب 
مجاهدت کارگران در شرایط سخت کرونایی اینبار 
به اصفهان شرکت فوالد مبارکه ســفر کرده تا از 
نزدیک شاهد فعالیت خستگی ناپذیر کارگرانی باشد 
که در زمان سخت شیوع بیماری کرونا دست از کار 

نکشیده و با تمام توان پای کار آمده اند. 
به گزارش ایلنا، در ســال 98 با تحریم دوباره 
شرکت فوالد مبارکه، منتظر سالی سخت برای این 
شرکت در سال 99 بودیم، سالی که با بیماری کرونا 
آغاز شد و چرخ های اقتصادی کشور را تا حدودی 
نگهداشت؛ اما در بین موجی از اخبار منفی اقتصادی، 
شرکت فوالد مبارکه نه تنها از تولید باز نایستاد؛ بلکه 
مدیران جهادی این شرکت همراه با سربازان جبهه 
تولید هر روز توانستند رکوردها و افتخارات متعدد 

ملی و بین المللی را به ارمغان بیاورند.

در شرایطی که اقتصاد کشور با تحریم دست و 
پنجه نرم می کند؛ خوشبختانه شرکت فوالد مبارکه 
به عنوان بزرگترین تولیدکننده فوالد کشور با تمام 
قدرت به تولید خود ادامه می دهد و برنامه های کوتاه 
مدت و بلندمدت خود را بدونه هیچ وقفه ای به جلو 
پیش می برد. همچنین با اجرای طرح نورد گرم 2، 
دیگر اندک وابستگی به کشورهای دیگر نیز قطع 
خواهد شد و این یک نوید برای صنعت کشور است. 
با این وجود، افتخار آفرینی های بین المللی و ثبت 
رکوردهای تازه از تولید، ساخت و ... نشان می دهد 
هیچ مشکلی نمی تواند این کارخانه خستگی ناپذیر 

از پای دربیارد. 
همچنین طــی بازدیدی که صــورت گرفت 
مشخص شد این شرکت تمامی دستوالعمل ها و 
پروتکل بهداشتی که از سوی وزارت بهداشت اعالم 
شده رعایت و ساعت کاری و تعداد حضور کارگران 
کاهش یافته و برخی از بخش ها مانند رستوران نیز 
تعطیل شد است. همچنین در طی بازدید، با برخی 
از کارگران صحبت و از نحوه کار آنها در شرایط کرونا 
جویا شدیم. خوشبختانه کارگران از نحوه رعایت 
پروتکل بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و نسبت 

به پرداخت های مالی رضایت داشتند.
الزم به ذکر اســت طــی مصاحبه هایی که با 
مدیرارشد و مدیران این شــرکت صورت گرفت، 
سعی شد به شبهاتی در خصوص بخش مالی، تولید، 
فروش و صادرات که ایجاد شــده پاسخ داده شود. 
مدیران این شرکت از برخی مسئوالن گالیه مند 
بودن  که به جای حمایت از شرکتی که در شرایط 
سخت تحریم مانع از ارزبری می شود؛ چوب الی 
چرخ می گذارند. از آنها درخواســت داشتند که با 
حمایت از این صنعت، مانع از تولید در سال جهش 
تولید نشوند. نکته قابل تامل در این بازدید، گله به 
حق مدیران شرکت فوالد مبارکه از قیمت گذاری 
دستور فوالد است. این امر باعث ایجاد فاصله قیمت 
دستوری با قیمت بازار شده و منشا رانت شده است. 
امیدواریم شاهد موفقیت های روز افزون شرکت 
فوالد مبارکه همراه با سایر بنگاه های که هدفی جز 
به گردش در آوردن چرخ صنعت بدون نگاه جناحی 

به مسائل سیاسی ندارند، باشیم.
    

پیروزی هندبالیست های 
سپاهان در دیداری مهیج

تیــم هندبال این باشــگاه در دیــداری زیبا و 
 مهیج در مقابل حریــف خود به برتری رســید.
به گزارش روابط عمومی باشــگاه فــوالد مبارکه 
ســپاهان، تیم هندبال این باشگاه در دیداری زیبا 
و مهیج در مقابــل حریف خود به برتری رســید. 
مرحله دوم دور رفت مســابقات هندبال لیگ برتر 
کشور امروز در تهران پیگیری شد و طالیی پوشان 
سپاهان موفق شدند با نتیجه 31 بر 22 حریف خود 
فراز بام خائیز دهدشت را شکســت دهند. در این 
مسابقه بازیکنان تیم هندبال ســپاهان با لباس 
منقش به شعار : 25 آبان روز حماسه وایثار اصفهان 

به میدان رفتند.
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اخبار فوالد

معاون فروش و بازاریابی شرکت 
فوالد مبارکــه اصفهان گفت: فوالد 
مبارکه با داشتن سهم 70 درصدی 
از بازار به عنوان بزرگترین شــرکت 
در زنجیره تولیــد محصوالت تخت 
کشــور مطرح بوده و درگروه فوالد 
مبارکه شــرکت فوالدهرمزگان به 
عنــوان تولیدکننده تختال و ســه 
شــرکت پوشــش دهی گالوانیزه 
درکنار فوالدمبارکه درحال فعالیت 

هستند .
جوانبخــت در گفت وگــو بــا 
خبرنگار ایلنا عنوان کرد: در ســال 
گذشته شرکت 7 میلیون و 600هزار 
تن از محصوالت خــود را به فروش 
رسانده  که از این میزان یک میلیون 
و 450 هزار تن به صادرات و مابقی 
مصرف داخلی بوده است.  امسال نیز 
برنامه داریم تا به این میزان تولید و 

فروش دست یابیم.
وی ادامه داد: بــه دنبال افزایش 
نــرخ ارز و ایجــاد انتظــار تورمی 
درکشــور، محصوالت فوالدی که 
حکــم کاالی مصرفی را داشــته و 
مورد مصرف صنایع پایین دســتی 
قرار می گیرد از نــگاه برخی که به 
دنبال تبدیل  نقدینگی خود بودند 
به کاالی ســرمایه ای تبدیل شد و 
به تبع آن تقاضای کاذبی برای این 

محصوالت شکل گرفت.
وی ادامه داد: در 25 سال گذشته 
فوالد مبارکــه تمــام کارخانه ها و 
صنایع پایین دســتی کــه مصرف 
کننــده ورقهــای فــوالدی بودند 
را شناســایی و ظرفیــت آنهــا را 
کارشناسی و با بازدیدهای دوره ای 
آنها را بروزرســانی کرده و امروز ما 
به مدد داشتن یک بانک اطالعاتی 
جامع شامل 1100 مشتری از صنایع 
مصــرف کننده ورقهــای فوالدی، 
تولیدکننده واقعی را می شناســیم 

وبا آنها تعامل دوسویه داریم.
جوانبخت ادامه داد: از ســال97 
سیســتم بهین یاب راه اندازی شد 
و ایــن سیســتم مــالک و مبنای 
خرید شــرکت های پایین دستی از 
بورس کاال شــد. از طرفی از ابتدای 
ســال1397 با افزایش نــرخ ارز، 
قیمت محصوالت فوالدی نیز روند 
افزایشی داشــته و به جهت کنترل 
قیمت محصوالت،  کارگروه تنظیم 
بازار تشــکیل شــد. این کارگروه 
دســتورالعمل تنظیم بــازار را در 
مرداد ماه 1397 تنظیم و ابالغ نمود، 
پس از ابالغ این دســتورالعمل که 
بیشــتر تمرکزآن بر کنترل قیمت 
بود منجر به کنترل وکاهش التهاب 
قیمت در بازار فوالد ایران نشــده و 
اختالف قیمت بــورس کاال با بازار 

آزاد از حدود 5% )در شرایط عادی 
که این میزان منطقی می باشد( به 
حدود 50 درصد افزایش یافته است 
و محصوالت فوالدی با قیمت بازار، 
خارج از بــورس که بســیار فراتر از 
قیمت بورس بودند به دست مصرف 

کنندگان رسید.
وی ادامه داد: از ســال 97 و بعد 
از راه انــدازی سیســتم بهین یاب 
به دلیل آنکه این سیســتم مبنای 
کارشناسی دقیقی نداشته باعث شد 
تا تقاضای کاذب دربازار ایجاد شده 
و به تبع آن التهاب در بازار همچنان 
وجود داشته باشد و مجددا کارگروه 
تنظیم بازار از اواخر ســال گذشته 
تصمیمات جدیدی درخصوص نحوه 
قیمت گذاری دربورس اتخاذ نمود 
که  توام با افزایش قیمت ارز و انتظار 
تورمی باعث شــد تا فاصله قیمت 
بازار و بورس بیش از 50درصد شده 
و امروز درورق های گرم با ضخامت 
پایین تفــاوت به 60 تــا 70درصد 

می رسد.
جوانبخت با اشــاره بــه اینکه 
برخی شــرکت هایی کــه متقاضی 
فوالد هستند وجود خارجی ندارند، 
گفت: اطالعات موجود در سیستم 
بهین یــاب از دقــت و صحت کافی 
برخوردار نبــوده واین خود به نوعی 
به التهاب موجود در بازار کمک کرد.

مشتری، تامین کننده ) شرکت 
فوالدمبارکه ( و بورس کاال سه راس 
یک مثلث هســتند که با تعامل هم 
بازار را می سازند و با تکیه بر مکانیزم 
عرضه و تقاضا منجر به کشف قیمت 
می شــوند لیکــن در دو مرحله در 
سالهای 97 و 98 با ورود سایر عوامل 
به قیمت گذاری ، به این رابطه خدشه 
واردشد تا جایی که در برخی موارد 
مجبور به ابطال معامالت شــدند و 
این مسئله به فوالدمبارکه که اساس 
برنامه ریــزی تولیــد آن برمبنای 
سفارشــات مشــتریان است ضربه 

وارد نمود.
وی ادامه داد: مشــکل دیگر این 
تصمیم گیری این بــود که  کنترل 
قیمت فقــط بر ورقهــای فوالدی 
تمرکز داشت و صنایع دیگر مثل لوله 
و پروفیل که محصوالتشــان ناشی 
از تبدیل ورق فوالدی  می باشــد از 
این تصمیم مستثنی شده و همین 
مسئله باعث شد تا قیمت این گروه 
از کاالها برای مصرف کننده نهایی 

افزایش پیداکند.
وی در پاســخ به این ســوال که 
فوالد مبارکه مواد اولیــه و صنایع 
باال دســتی را خریــداری می کند 
پس چــرا با فــروش کاالی خود به 
صورت دســتوری مخالف اســت، 

گفت: اگر صنایع باال دســتی ما به 
صورت غیردســتوری عمل کنند 
به این مشــکل دچار نمی شوند زیرا 
اطالعات آنها در کدال موجود است و 
حاشیه سود آنها تضمین شده است 
و اگر آنها از دســتوری خارج شوند 
حاشیه ســود آنها با فوالد افزایش 

زیادی پیدا می کند.
وی ادامــه داد: ما در ســال های 
گذشــته محصوالت تولیدی خود 
را در بــورس عرضــه می کردیم و 
مواد اولیــه آن را نیز از طریق بورس 
خریــداری می کردیــم.  همچنین 
جهت فروش کاال به مشتریان خود 
شرایط اعتباری را فراهم نمودیم که 
قطعا بار مالی آن به شرکت تحمیل 
گردیده اســت. فروش محصوالت 
شرکت  به دو صورت عرضه مستقیم 
در بورس کاالو مچینگ انجام می شد 
و از آنجایی که احتمال داشــت به 
دلیــل تقاضای کاذب ایجاد شــده 
وشــرایطی که قبال اشــاره نمودم 
معامالت ابطال گردند به ناچار سهم 
بیشــتری از کاالی خود را دربورس 
عرضه نمــوده و از ســهم فروش به 

صورت مچینگ کم کردیم.
وی ادامــه داد: امروز بســیاری 
از صنایــع پایین دســتی شــامل 
تولیدکننــدگان لولــه و پروفیل ، 
خودروســازها، تولیدکننــدگان 
لوازم خانگی و ... متقاضی اســتفاده 
از سیســتم مچینگ هســتند زیرا 
دراین روش مشتریان از مزیت خرید 
اعتباری بهره برده و ضمن اطمینان 
بابت تامین پایدار کاالی خود ، دیگر 
مجبور به خرید نقدی ازدالالن بازار 
نمی باشند. تا زمانی که اجازه ندهیم 
بازار براساس فرآیند عرضه و تقاضا 
حرکــت کند مشــکالت همچنان 

وجود خواهد داشت.

وی ادامــه داد: در یــک مــاه 
گذشــته ضمن مذاکره با گروه ها و 
ســندیکاهای مختلف از مشتریان 
اعــالم کردیــم که شــرکت فوالد 
مبارکه براســاس تجربه 25 ســال 
حضور در بازار فوالد کشور آمادگی 
دارد ضمــن اجرای کامــل روش 
مچینگ، شــرایط فروش اعتباری 
را مجــددا بــرای مشــتریان خود 
فراهم نماید لیکــن تصمیم گیری 
دراین خصــوص صرفــا دراختیار 
فــوالد مبارکــه نبوده و مســتلزم 
حمایت بخش های دیگــر از جمله 
معاونت هــای محترم وزارت صمت 

می باشد.
وی ادامــه داد: بر اســاس داده 
هــای انجمــن تولیدکننــدگان 
فوالد ایــران در ســال 98 ، مصرف 
محصوالت نهایی فوالدی کشــور 
حــدود 16 میلیون تن بــوده که از 
این میــزان درحــدود 50 درصد 
معادل 8 میلیــون تــن متعلق به 
محصوالت تخت می باشد. با در نظر 
گرفتن ظرفیت نصب شــده اسمی، 
تولید واقعــی و مصــرف ظاهری 
محصوالت نهایی فوالدی در کشور، 
می توان دریافت کــه تعادلی بین 
میزان عرضه و تقاضا در محصوالت 
فوالدی برقرار بوده و مشکلی بابت 
تامین نیاز بازار داخلی وجود نخواهد 
داشت. این درحالیســت که فوالد 
مبارکه به تنهایــی 6 میلیون تن از 
این تقاضا را تامیــن نموده و مابقی 
معادل 2 میلیون تن توســط سایر 
تولیدکنندگان که عمدتا دربخش 
خصوصی فعــال هســتند تامین 
شــده اســت با این تفاوت که تنها 
فوالد مبارکــه محصــوالت خود 
را دربــورس عرضه نموده و ســایر 
تولیدکنندگان با داشــتن ســهم 

25درصدی از بازار، محصوالت خود 
را وارد چرخه بورس کاال نکرده و به 
صورت آزاد می فروشند و همین امر 
باعث برهم خــوردن توازن عرضه و 
تقاضا دربورس و به تبع آن  افزایش 

قیمت می گردد.
وی ادامــه داد: امروزهمــه 
تصمیم گیران حوزه بــازار به دنبال 
کنترل قیمت بورس هستند اما آیا 
توانســته اند قیمت بازار را کنترل 
کنند؟ هرچه قیمت بورس سرکوب 
شود فاصله بین قیمت بورس و بازار 
افزایش پیــدا می کند. لــذا عوامل 
مداخله گر نباید وارد قیمت گذاری 
بشــوند و باید اجازه بدهند قیمت 
واقعی از تالقی عرضه و تقاضا حاصل 

گردد.
وی ادامه داد: امروز متاســفانه 
دچار تعدد کانال های تصمیم گیری 
شــده ایم و مراجع مختلف هرکدام 
از دیدگاه خود نســبت بــه تدوین 
و ابــالغ دســتورالعمل ها وبخش 
نامه ها اقــدام می نماینــد که این 
نتوانســته هیچ کمکی بــه التهاب 
بازار نمایــد. از نگاه فــوالد مبارکه 
راه حل صحیح این است که مشکالت 
ســایر تولیدکنندگان )نوردکاران 
( رســیدگی و مرتفع گــردد تا آنها 
بتواننــد تولیداتشــان را دربورس 
عرضه کنند و در کنار آن اجازه دهند 
تا قیمــت واقعی در بازار براســاس 
عرضه و تقاضای شــکل گیــرد و تا 
زمانی که تفاوت قیمت بورس کاال 
و بــازار آزاد به یــک فاصله منطقی 
)کمتر از 10 درصد( نرسد هر راه کار 

دیگری بی نتیجه خواهد بود.
جوانبخت افــزود: امروز با وجود 
همه تحریم های بین المللی، به مدد 
الهی توانسته ایم حضور موفقی در 
بازاراهای خارجی داشته و سهمی از 

محصوالت خود را صادرات نماییم. 
اما متاســفانه برخــی تحریم های 
داخلی مشــکالتی را پیش روی ما 
نهاده است. شرکت جهت تامین ارز 
مورد نیاز خود به میزان 700میلیون 
دالر ، صــادرات یــک میلیــون و 
300هزار تــن را هدفگذاری نموده 
که درصورت عدم تحقــق و به تبع 
آن عدم تامین ارز مــورد نیاز ، کل 
تولید 7/6 میلیون تن شرکت دچار 

مخاطره خواهد گردید .
وی ادامــه داد: متاســفانه بــه 
بهانه تامیــن نیاز داخلی کشــور، 
محدودیت هایــی بــرای صادرات 
ایجاد شــده و محصوالت صادراتی 
ما در گمرکات داخلی با مشــکالتی 
مواجه مــی گردند. شــرکت فوالد 
مبارکــه خود را مکلــف و پایبند به 
رعایت کف عرضــه تکلیفی جهت 
تامین نیاز بــازار داخلی دانســته 
وحتی 10 الی 15 درصد بیشــتر از 
مقادیرتعیین شده محصوالت خود 
را دربورس کاال عرضه نموده است. 
لیکن انتظارمی رود تا شرکت بتواند 
صادرات  بخشــی از ظرفیت تولید 
خود را بــدون محدودیتهای اعمال 

شده انجام دهد.
وی ادامــه داد: علیرغــم همه 
مشــکالت ومقابله بــا تحریم های 
خارجــی، امــروز فــوالد مبارکه 
تولیداتش را به اروپــا، خاورمیانه، 
عراق و افغانســتان، آســیای میانه 
و چین صادر می کنــد و ارز حاصل 
از صــادرات را به تامین مــواد اولیه 
اختصاص می دهد. صادرات با عبور 
از محدودیتهای داخلی انجام شده 
است لیکن نتوانستیم به اهدافمان 
در شــش ماهه اول ســال برسیم 
و پیش بینــی میگــردد در خوش 
 بینانه ترین حالت صادرات ما نسبت 
به سال گذشــته 30 درصد کاهش 
پیدا کند که این ناشی از تحریم های 

خودساخته داخلی است.
وی ادامــه داد: شــاید برخی ها 
بگویند قیمت ها نسبت به اول سال 
دوبرابر شــده اســت؛ هرچند این 
یک واقعیت اســت امــا باید توجه 
کرد که فوالد مبارکه یک شــرکت 
بورسی بوده و عملکرد شفافی دارد 
و گزارشات مالی وحسابرسی شده 
شرکت  نشــان می دهد که حاشیه 
سود فوالد مبارکه نســبت به سال 
گذشته نه تنها تغییری نکرده بلکه 
یک درصد هم کاهش داشته که این 
ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و 
هزینه تمام شده محصوالت تولیدی 
می باشد.  بدیهی است افزایش نرخ 
ارز باعث شــده تا بخشــی از تامین 
کاالهــای موردنیاز شــرکت که از 
منابع خارجی خریداری می گردد  
با افزایش قیمت زیاد مواجه شده و 
حاشیه سود شرکت را متاثر نماید. 
لذا علیرغــم دوبرار شــدن درآمد 
حاصل از فروش ، حاشــیه ســود 
شرکت ثابت مانده و حتی یک درصد 

کاهش نشان می دهد.

معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه خبر داد؛

عرضه محصوالت فوالد مبارکه در بورس 15 درصد بیشتر از مقادیرتعیین شده
در 25 سال گذشته فوالد 
مبارکه تمام کارخانه ها و 
صنایع پایین دستی که 
مصرف کننده ورق های 

فوالدی بودند را شناسایی 
و ظرفیت آنها را کارشناسی 
و با بازدیدهای دوره ای آنها 
را بروزرسانی کرده و امروز 
ما به مدد داشتن یک بانک 
اطالعاتی جامع شامل 1100 

مشتری از صنایع مصرف 
کننده ورق های فوالدی، 

تولیدکننده واقعی را 
می شناسیم وبا آنها تعامل 

دوسویه داریم
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