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 برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه
 شرکت فوالد هرمزگان

  توزیع ۱۱ تومان سود 
به ازای هر سهم

در سال ۹۷ سودآوری شرکت فوالد هرمزگان 
با رشدی چشمگیر به میزان ۳۳۴ درصد افزایش 

یافت.
به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب سهامداران 
۱۰ درصد ســود خالص ســال ۹۷ معادل مبلغ 
۱۱۰ ریال به ازای هر ســهم جهت توزیع در بین 

سهامداران تعیین گردید.
همچنین  در ترکیب هیئت مدیره شرکت فلز 

تدارک جایگزین شرکت توکافوالد شد.
مهندس ارزانی مدیر عامــل فوالد هرمزگان 
موارد موارد زیر را به مجمع ســهامداران گزارش 

داد:
۱. فــروش تختال به بازار داخل در ســال ۹۷ 

افزایش ۵۸ درصدی داشت.
2. شاهد افزایش ۳۵.۵ درصدی درآمد شرکت 

در سال ۹۷ بودیم.
۳. در ســال ۹۷ مبلــغ ۱۸۶۷ میلیارد تومان 
سود عملیاتی حاصل شده که از این میان ۱۶۴۳ 

میلیارد تومان سود خالص شناسایی شد.
۴. سرمایه شــرکت طی چند مرحله افزایش 

سرمایه، ۱۵۰۰ میلیارد تومان است.
۵. افزایش تولید زیر سقف فوالدسازی از ۱.۵ 
میلیون تن در ســال به 2 میلیون تن در سال در 

دستور کار قرار دارد.
در پایان روزنامه هــای دنیای اقتصاد و صمت 
به عنوان روزنامه های رسمی این شرکت تعیین 

گردید.
    

رکورد صادرات محصوالت 
فوالدی در خردادماه ۹۸

به دلیل صادرات بی رویه مواد اولیه موردنیاز 
صنایع فوالدی همانند گندله، هزینه تأمین این 

مواد برای ذوب آهن بسیار باال تمام می شود.
نعمت اله محســنی معاون بازرگانی شرکت 
ذوب آهن اصفهان ضمن بیان این مطلب گفت: 
مصرف گندله در ذوب آهن افزایش داشــته که 
مهم ترین دلیــل آن فرایند جدید اســت که در 

ذوب آهن تعریف شده است.
وی ادامه داد: عقیده داریــم که باید مصرف 
گندله کمتر شــود اما؛ به دلیل کمبود مواد اولیه 
آهن دار مناسب، یکی از اجبارهایی که امیدوارم با 
تأمین سنگ آهن با عیار خوب رفع شود،مصرف 

گندله است.
محســنی با اعالم این موضوع کــه با تأمین 
سنگ آهن با دانه بندی مناســب و درشت دانه و 
عیار خوب می توانیم مصــرف گندله را کاهش 
دهیم افزود: به دلیل اینکه ذوب آهن متناسب با 
برنامه ریزی که انجام داده برنامه افزایش تولید تا 
مرز ۳ میلیون تن در سال جاری را دنبال می کند، 
نهایتاً گندله را جزو برنامه تولید داریم البته ازنظر 
اقتصادی چندان مصرف آن بــه نفع ذوب آهن 

نیست.
وی تصریح کرد: تقریباً امروز حدود ۳میلیون 
تن زغال سنگ تولید می شود و حدود یک میلیون 
و ۵۰۰هزار تــن کنســتانتره، که ایــن میزان 
کنستانتره بسیار کم اســت که این مهم به دلیل 

صادرات بیش ازاندازه آن باشد.
معاون بازرگانی شرکت ذوب آن با اشاره به نیاز 
صنعت فوالد کشور به کنستانتره گفت: مطابق 
آخرین اظهارنظری که معاون اول رئیس جمهور 
داشتند صادرات کنستانتره منوط به تأمین مواد 
اولیه موردنیاز فوالد است و این مهم به وزیر صمت 

نیز ابالغ شده است.
وی افــزود: امیدواریــم وزارت صمــت نیز 
برنامه ریزی مناسبی انجام دهد تا به جای صادرات 
مواد اولیه با کمــک به تولید محصــول نهایی، 
ارزش افزوده و اشتغال در چرخه فوالد کامل شود.

محسنی خاطرنشــان کرد: روند رو به رشد 
صادرات ذوب آهن دو ماه گذشته ادامه پیداکرده 
و در ماه گذشــته نیز ذوب آهــن رکورد تاریخی 
در صادرات زد و حدود ۱2۱هــزار تن محصول 

فوالدی از کشور صادر شد.
وی تکرار حجم صادراتی محصوالت فوالدی 
را منوط به تأمین مواد اولیه موردنیاز صنایع فوالد 
کشــور دانســت و افزود: بحث تأمین نیاز ارزی 
صنعت زغال سنگ برای تأمین و تجهیز معادن 
و خود صنعت زغال سنگ بسیار مهم و ضروری 
است که با رفع این دغدغه شاید بتوان از صادرات 

بیش ازاندازه مواد اولیه جلوگیری کرد.
با افزایش تولید و فــروش محصوالت خاص 
و ویژه و روند رو به رشــد دریافت سفارش ها ریل 
به عنوان یک کاالی با ارزش افزوده باال و محصوالت 
ویژه ازجمله گریدهای بزرگ ۶۰ و ۸۰ با آلیاژهای 
خاص و البته به شــرط فروش باقیمت مناسب، 

شرایط بهتری برای سهامداران رقم بخورد.
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اخبار فوالد

مهندس عظیمیان، مدیرعامل گروه 
فوالد مبارکه در آســتانۀ روز صنعت و 
معدن در جمع خبرنگاران حاضر شد 
و ضمن پاسخ گویی به ســؤاالت آنان، 
راهبردهــای گروه فــوالد مبارکه در 
حوزه های تولید در ســال رونق تولید، 
توســعه های آتی، اقدامات شرکت در 
بخش بومی سازی و اشــتغال زایی را 

این چنین تشریح کرد:
 با توجه به وضع موجود، برنامۀ 
فوالد مبارکه در سال رونق تولید 

چیست؟
بدیهی است با توجه به ظرفیت زیاد 
معادن کشور و نیاز به توسعۀ روزافزون 
صنعت فوالد، توسعۀ فعالیت های حوزۀ 
معدن و صنایع معدنــی مؤثرترین راه 
پویایی اقتصاد کشور است. در همین 
راســتا و به منظور تأمیــن حداکثری 
بــازار داخل، طبق برنامه مقرر اســت 
در گروه فوالد مبارکه ) شــرکت فوالد 
مبارکه، فوالد هرمزگان و مجتمع فوالد 
سبا( بیش از ۸  میلیون و ۵۰۰ هزار تن 
فوالد خام تولید شود که در این مسیر 
راهبردی، سهم فوالد مبارکه ۵میلیون 
و۶۰۰ هزار تن، ســهم فوالد هرمزگان 
یک میلیــون و ۵۰۰ هزار تن و ســهم 
مجتمع فوالد ســبا هم یک  میلیون و 

۴2۰ هزار تن است.
در بخش تولیــد کالف گرم مقرر 
است در فوالد مبارکه ۵ میلیون و ۱۰۰ 
هزار تن و در مجتمع فوالد سبا نیز یک  
میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالف گرم تولید 

شود. ضمن این که تولید یک میلیون و 
۵۸۶ هزار تن کالف خام نیز در دستور 
کار است. به خاطر داشته باشیم یکی 
از اقدامات بسیار ارزشمندی که بعد از 
انقالب در کشور ایران صورت گرفت، 
توجه به صنایع مادر و احداث کارخانه 

معظم فوالد مبارکه بوده است.
 ارزیابی شــما از روند تولید 

فوالد کشور چگونه است؟
گزارش های موجــود درخصوص 
رونــد تولید فــوالد خام در کشــور و 
پیش بینی آن تا ســال ۱۴۰۱ نشــان 
می دهــد تولید فوالد خام کشــور در 
سال ۱۳۵۶ حدود ۷۰۰ هزار تن بوده 
است. این میزان با ورود قدرتمند فوالد 
مبارکه به عرصۀ تولید فوالد از سال ۷2 
روبه فزونی گذاشت تا این که در سال ۸۰ 
به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تن و در ســال 
۹۷ به 2۵ میلیون تن رســید. در طی 
این سال ها همواره سهم فوالد مبارکه 
از این میزان تولیــد، حدود ۵۰ درصد 
بوده است. در رنکینگ جهانی فوالد در 
سال ۱۳۵۶ رتبۀ تولید فوالد ایران ۳۵ 
بوده است؛ درحالی که این رتبه در سال 

۱۳۹۷ به رتبۀ دهم ارتقا یافته است.
 نقشۀ راه فوالد مبارکه چگونه 

است؟
با تحقق افزایش ظرفیت های فوالد 
هرمزگان و فوالد سفیددشت به گونه ای 
برنامه ریزی  شده اســت که ظرفیت 
گروه فوالد مبارکه تا ســال ۱۳۹۹  به 
۱2  میلیون و ۸۰۰  هــزار تن افزایش 

یابد و فوالد مبارکــه بتواند همچنان 
سهم عمدۀ خود در تولید فوالد کشور 

را حفظ کند.
 اقدامات فــوالد مبارکه در 
حوزۀ بومی سازِی هرچه بیشتر 

صنعت فوالد چه بوده است؟
با توجه بــه این که فــوالد مبارکه 
به طور مستقیم در فهرست تحریم های 
ظالمانه قرار گرفته است، خوشبختانه در 
حرکتی پویش گونه، همۀ کارکنان فوالد 
مبارکه همدل و هم قسم شده اند تا با اتکا 
به دانش فنی متخصصان فوالد مبارکه 
و با همکاری شرکت های دانش بنیان، 
دانشگاه ها و سازندگان داخلی کشور، 
قطعات و تجهیزات موردنیاز شرکت را 
بومی سازی کنند و در این راستا، حدود 
2۸۰۰ شرکت با فوالد مبارکه همکاری 
می کنند و اقــالم موردنیــاز خطوط 
تولید و پشتیبانی را تأمین می نمایند. 
خوشــبختانه در پــی ایــن اقدامات، 
تاکنون بیش از ۴ هــزار و ۱۸۰ میلیارد 
تومان بابت تأمین داخلی بســیاری از 
این اقالم، صرفه جویی اقتصادی به بار 
نشسته اســت. فوالد مبارکه حمایت 
از سازندگان و تولیدکنندگان داخلی 
را یکی از راهبردهــای اصلی مدیریت 
شــرکت می داند. به همین منظور، در 
فراخوانی ملی و با برپایی نمایشگاهی 
در تهران از تمامی سازندگان و فعاالن 
حــوزۀ صنعت و معدن دعــوت کرد تا 
توانمندی های خود را در حوزۀ ساخت و 

تولید بروز و ظهور دهند.

 ارزیابی شما از اشتغال زایی در 
حوزۀ صنعت فوالد چگونه است؟

بدون شک، با توجه به وجود معادن 
غنی در کشور و نقش فزایندۀ صنعت 
فــوالد در ایجاد فرصت های شــغلی، 
هر چقــدر بتوانیــم ظرفیت های این 
حوزه را از حالت بالقوه به بالفعل تغییر 
دهیم، گام های بلندتــر و مؤثرتری در 
راســتای اقتصاد بدون اتکا به صنعت 

نفت برداشته ایم.
به طورمشــخص، در گــروه فوالد 
مبارکــه و در اســتان های اصفهان، 
چهارمحال و بختیــاری، هرمزگان و 
سنگان خراســان بیش از 2۵ هزار نفر 
به طور مستقیم و حدود ۳2۵ هزار نفر 
نیز به طور غیرمستقیم در سراسر کشور 
در حوزۀ فوالد مبارکه مشغول به کارند 

و با تکمیل طرح های توسعۀ شرکت در 
اقصی نقاط کشور، نزدیک به 2 هزار نفر 
دیگر به طور مستقیم و بیش از ۱۰ هزار 
نفر دیگر به جمع خانوادۀ بزرگ فوالد 
مبارکه اضافه خواهند شد و از این طریق 

ارتزاق خواهند کرد.
 فوالد مبارکه با وجود کم آبی 

چگونه به تولید خود ادامه داد؟
در سال ۷۳ که حدود ۳ میلیون تن 
فوالد در فوالد مبارکه تولید می شده، 
میــزان مصــرف آب حــدود ۱۷/۳ 
مترمکعب بر تن تولید بوده اســت. در 
سال رونق تولید، تولید فوالد در شرکت 
فوالد مبارکه با رشد ۱۰۰ درصدی به 
۶/2 میلیون تن افزایــش یافته و این 
شــرکت با انجام پروژه ای مشترک با 
آبفای استان و سرمایه گذاری در ایجاد 
شبکۀ فاضالب شــهری و همچنین با 
اجرای پروژه هــای متعدد جمع آوری 
و تصفیۀ پساب های صنعتی کارخانه 
و پساب های شــهری شهرستان های 
مجاور شــرکت، پســاب های مذکور 
را پــس از تصفیه در خطــوط تولید 
خود به گردش درآورد و توانســت با 
۸۴ درصــد صرفه جویــی، علی رغم 
افزایش دو برابــری تولید، مصرف آب 
را در حدود همان مصرف سال ۷۳ نگه 
دارد. ذکر این نکته الزم است که با این 
اقدام و جلوگیری از ورود پســاب های 
شهری به محیط زیســت و زاینده رود 
از آلودگی های زیســت محیطی و به 
دنبال آن تحمیــل هزینه های درمان 
برای تأمین ســالمت جامعه به شدت 

کاسته شده است.
 فوالد مبارکه در سطح ملی و 
جهانی چه افتخاراتی را کسب کرده 

است؟
برای پاســخ به این سؤال باید وقت 
زیادی صرف کنم ولی به اختصار برخی 

از مهم ترین این عناوین عبارت اند از:
-کســب رتبــۀ دهــم در بیــن 
شرکت های فوالدسازی دنیا براساس 
گزارش World Steel Dynamic؛

 Award Winner کسب عنوان-
Gold در ارزیابی EFQM اروپا؛

-کسب عنوان سازمان سرآمد سال؛
-کســب تندیــس زریــن تعالی 

سازمانی با باالترین امتیاز؛
-انتخــاب به عنوان واحــد نمونۀ 

استاندارد کشوری و استانی؛
-انتخــاب به عنوان واحــد نمونۀ 
کیفیت و اســتاندارد اســتانی و ملی 

از طرف ادارۀ کل اســتاندارد اســتان 
اصفهان؛

-کسب عنوان برترین شرکت دانشی 
کشور و راه یابی به جایزۀ مدیریت دانش 

)MAKE( آسیا؛
-کســب رتبۀ یازدهم شرکت برتر 
 TOYOTA، دانشی آســیا در کنار
SUMSUNG  و ... بــرای اولین بار 

در خاورمیانه؛
-دریافت لوح تقدیر از اولین جایزۀ 

مسئولیت های اجتماعی در کشور؛
-کسب رتبۀ اول در جایزۀ بهره وری 

در صنایع معدنی ایمیدرو؛
-کسب تندیس طالیی حمایت از 

حقوق مصرف کنندگان؛
-کســب رتبۀ اول در گروه فلزات 
اساســی و رتبــۀ پنجم در شــاخص 
ارزش افزوده در رتبه بندی ۱۰۰ شرکت 

برتر ایرانی.
 به نظر شما عامل اصلی کسب 

این افتخارات چیست؟
تمامی افتخــارات و موفقیت های 
به دست آمده در فوالد مبارکه حاصل کار 
گروهی همۀ مدیران و کارکنان از ابتدا 
تاکنون بوده است. امید است در ادامه 
نیز با تالش شبانه روزی همۀ همکاران 
این روند ادامه داشته باشد و برای کشور 

منافع ارزشمندی به بار آورد.
 سخن پایانی؟

با توجه بــه نقش و جایــگاه فوالد 
مبارکه در عرصۀ صنعت کشــور این 
اطمینان خاطر را بــه همۀ هم وطنان 
می دهیم که مدیران و کارکنان فوالد 
مبارکــه در راه اعتــالی نظام مقدس 
جمهوری اسالمی هم قسم و متحدند 
تا با نقش آفرینی در اقتصاد کشور، ِدیْن 
خود را به همۀ مردم، به ویژه ذی نفعان 

شرکت ادا کنند.

مهندس عظیمیان تاکید کرد:

توسعه فعالیت های حوزه معدن مؤثرترین راه پویایی اقتصاد کشور 

خبر

رئیس کمیســیون معدن اتاق بازرگانی ایران گفت: کل 
خصوصی ســازی بخش معدن را در سطح کشور را ۱۴۹ هزار 
میلیارد تومان در دولت های یازدهم و دوازدهم صورت گرفته 

است.
بهرام شــکوری در همایش ملی نقش معدن در توسعه و 
اقتصاد کشور که در یزد برگزار شد با بیان اینکه در همایش های 
مختلف باید بخش خصوصی را دخالت داد و آنها بتوانند مسائل 
و مشکالتشــان را مطرح کنند اظهار داشت: بخش خصوصی 
فقط برای کار نباید به باشد بلکه در سیاست گذاری ها و قانون 

گذاری ها نیز باید دخالت داده شود.
رئیس کمیســیون معدن اتاق بازرگانی ایران با اشــاره به 
الزامات رونق اقتصادی خاطرنشان کرد: در ۳۰ سال گذشته 
نام گذاری که مقام معظم رهبری داشتند ۵۰ درصد اقتصادی 
بوده که متاسفانه این شعارها به خوبی محقق نشده و امسال نیز 

با مسیری که پیش می رویم احتمال دارد که نتوانیم رونق را در 
تولید شاهد باشیم.

وی در ادامه با بیان اینکــه اهمیت بخش معدن در اقتصاد 
کشــورها گفت: از ۸ هزار میلیارد تومان گردش مالی در دنیا 
بیش از 2 هزار میلیارد در بخش معدن است و یک درصد ذخایر 

معدنی هم در ایران است.
شکوری با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم ذخایر معدنی خود را 
با دنیا مقایسه کنیم باید مالک های خود را با دنیا در یک سطح 
قرار دهیم تصریح کرد: هدف گذاری برای سال ۱۴۰۴ به این 
گونه است که در بخش معدن تولید کشور باید به ۷۰۰ میلیون 

تن و در زمینه فوالد به ۵۵ میلیون تن برسد.
رئیس کمیســیون معدن اتاق بازرگانی ایران به اهمیت 
مسئله اکتشاف در دنیا اشاره کرد و افزود: کشورهای مختلف در 
دنیا مبالغ بسیار زیادی را صرف اکتشافات می کنند و در کشور 

ما نیز باید بودجه های بیشتری را به اکتشافات اختصاص دهند 
تا به نتیجه دلخواهمان دست یابیم.

وی با اشاره به اهمیت خصوصی سازی در بخش معدن گفت: 
خصوصی سازی به انتقال مالکیت نیست بلکه انتقال مدیریت 
اســت، اگر با مدیریت بخش خصوصی حاکم شود بدون شک 

مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت.
شکوری خاطرنشان کرد: کل خصوصی سازی بخش معدن 
را در سطح کشــور را ۱۴۹ هزار میلیارد تومان در دولت های 

یازدهم و دوازدهم صورت گرفته است.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران در ادامه با اشاره 
به اینکه معدن سرب و روی مهدی آباد دومین ذخیره بزرگ در 
دنیا نمونه انتقال مدیریت است نه مالکیت، اضافه کرد: اولین 
واحد 2۰۰ هزار تنی در معدن سرب و روی مهدی آباد یزد انجام 
می گیرد که تجهیزات آن خریداری شده و تاکنون ۶۰ میلیون 

تن عملیات داخل برداری صورت گرفته و در نهایتا سال آینده 
اولین واحد 2۰۰ هزار تنی به بهره برداری می رسد.

وی راه اندازی معدن سرب و روی مهدی آباد یزد توانسته 
رابطه خوبی را با محیط زیست برقرار کند افزود: نه تنها محیط 
زیست در این منطقه به مشکل نخورده است بلکه هم عملیات 
بهره برداری مناسب و هم محیط زیست به خوبی حفظ می شود 
و می توان گفت که معدن سرب و روی مهدی آباد یزد می تواند 

سه درصد از روی دنیا را تامین کند.

۱۴۹ هزار میلیارد تومان از معادن کشور خصوصی سازی شد 

معدن با توجه به ظرفیــت هایی که دارد 
بهترین گزینه، برای تحقق اقتصاد مقاومتی 

در کوتاه ترین زمان ممکن است.
محمود نوریان مدیرعامل شرکت معدنی 
و صنعتی چادرملو با اعالم مطلب باال گفت: 
بخش صنعت و معدن ایران نیاز به عزم ملی 
و اتخاذ تصمیمات منطقی براساس شرایط 

واقعی حاکم بر صنایع، به ویژه در حوزه تولید 
مواد اولیه دارد. وی افــزود: ظرفیت معادن 
ایران به حدی است که درصورت برنامه ریزی 
و سرمایه گذاری مناســب می تواند موجب 
رونق اقتصادی و توسعه پایدار شود و بهترین 
گزینه، برای تحقق اقتصاد مقاومتی در کوتاه 
ترین زمان ممکن است. نوریان خاطرنشان 

کرد: ظرفیــت معادن ایــران قابلیت ارزش 
آفرینی باالیی دارد اما مشروط به برنامه ریزی 

صحیح و مدیریت کارآمد. 
وی ادامه داد: بــدون چنین پیش فرض 
هایی نمی توانیــم بر دارایــی ۷۰ نوع ماده 
معدنی با ۴۰ میلیارد تــن ذخیره قطعی در 
کشــور تاکید کنیم اما متاسفانه حمایتی از 

سرمایه گذاری برای اســتحصال و فرآوری 
این مواد معدنی انجام نمی شود. 

مدیرعامل چادرملو خاطرنشان کرد: ما با 

شناخت عوامل رشد و توسعه صنعت جهانی 
باید خودمان را برای رقابت و بقا، به تکنولوژی 

و دستاوردهای جدید مجهز کنیم.
 وی تاکید کرد: دیگر زمانی نیســت که 
تنها به آنچه در اختیــار داریم قناعت کنیم 
بلکه شــناخت و بهره گیری از نوآوری های 
روز دنیا از ملزومات توســعه اســت. این امر 
محقق نمی شــود، مگر با افزایش آگاهی و 

سرمایه گذاری مناسب.

زمان توسعه تکنولوژی برای رقابت جهانی فرا رسیده است

بدون شک، با توجه به وجود 
معادن غنی در کشور و نقش 

فزایندۀ صنعت فوالد در 
ایجاد فرصت های شغلی، هر 

چقدر بتوانیم ظرفیت های 
این حوزه را از حالت بالقوه 

به بالفعل تغییر دهیم، 
گام های بلندتر و مؤثرتری 

در راستای اقتصاد بدون 
اتکا به صنعت نفت 

برداشته ایم

با تحقق افزایش 
ظرفیت های فوالد 

هرمزگان و فوالد 
سفیددشت به گونه ای 

برنامه ریزی  شده است که 
ظرفیت گروه فوالد مبارکه 
تا سال ۱3۹۹  به ۱2  میلیون 

و 800  هزار تن افزایش 
یابد و فوالد مبارکه بتواند 
همچنان سهم عمدۀ خود 

در تولید فوالد کشور را 
حفظ کند
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