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فوالد مبارکه یکی از بزرگ ترین 
مودیان مالیاتی، با عملکرد مالی 

و مالیاتی بسیار منظم
هــادی نباتی نــژاد - مدیر روابــط عمومی 
شرکت فوالد مبارکه: هر کشــور و دولتی برای 
انجام وظایف خود در حوزه های مختلف نیازمند 
بودجه، اعتبارات و بهره گیری از منابع درآمدی 
بوده و همواره مالیات بهترین راه تأمین بودجه 
و ابزار حاکمیت بــرای ایجاد توســعه پایدار و 
حکمرانی خوب در جوامع شناخته شده است. 
این امر یکی از اساسی ترین منابع درآمدی دولت 
و ابزاری برای تنظیم سیاست های مالی و ایجاد 

تعادل در سطح کالن اقتصادی کشور است.
در واقع شرکت ها و شــهروندان هر جامعه با 
پرداخت بخشی از درآمد خود در قالب مالیات، 
به دولت این اختیار را می دهند که برای تأمین 
زیرســاخت ها و امور زیر بنایی کشــور، امنیت 
عمومی، آموزش وپرورش، بهداشت و سالمت، 
راه و شهرســازی و عمران و آبادانی کشــور و 
اجرای برنامه های توسعه ای، از این منابع مالی 

استفاده کند.
در سال های اخیر، سیاســت کلی کشور بر 
خوداتکایی و عدم اتکا بــه منابع درآمدی نفتی 
استوار گردیده و از همین رو، فعال سازی سایر 
صنایع کشــور ازجمله صنعت فــوالد یکی از 
مهم ترین اهداف راهبردی جمهوری اســالمی 
بوده اســت. صنعت فوالد نقش عمــده ای در 
خوداتکایــی، اشــتغال آفرینی، رونق و جهش 
تولید و پیشرفت کشــور و افزایش درآمدهای 
صادراتی داشــته و افزون بر آن، این صنعت در 
سال های اخیر، با پرداخت انواع مالیات  و عوارض 
به خزانه دولت و همچنیــن هزینه های فراوان 
در حوزه مســئولیت اجتماعی ملی و منطقه ای 
در زمینه های عمرانــی، اقتصادی، اجتماعی و 
ورزشی، بیشترین ســهم را در این خصوص در 

کشور داشته است.

شــرکت فوالد مبارکــه به عنــوان یکی از 
بزرگ ترین شــرکت های صنعتــی جمهوری 
اســالمی ایران در حال حاضر، با بیش از ۳۵۰ 
هزار نفر نیروی انسانی مستقیم و غیرمستقیم 
و همکاری با بیش از ۴ هزار شــرکت در داخل 
کشــور، با پرداخت ۳۸۰۰ میلیارد تومان انواع 
مالیــات و عــوارض در ســال ۱۳۹۹، در بین 
شرکت های تولیدی و بورسی توانسته است به 
یکی از بزرگ ترین مودیان مالیاتی کشور تبدیل 
شــود و با پرداخت به موقع مالیات های متعلقه 
درآمد خود نقش مؤثری در توســعه و آبادانی 
و رفاه اقتصــادی و اجتماعی منطقه و کشــور 

داشته باشد.
به اذعان متولیان امر مالیاتی کشور و استان 
اصفهان، شــرکت فوالد مبارکه شرکتی پاک، 
با عملکرد مالی و مالیاتی بســیار منظم است و 
تأثیر حضور این شرکت در چرخه اقتصاد کشور 
و ارزش افزوده اســتان به خوبی ملموس است؛ 
به نحوی که براساس قوانین، عوارض اخذشده از 
این شرکت به همراه سایر منابع، عالوه بر واریز به 
خزانه دولت، سهمی از حقوق کارکنان دولت و 
هزینه های عمرانی استان و کشور را در بر گرفته 
و بخشی از این درآمدهای ارزش افزوده، در بین 
شــهرداری ها و دهیاری ها توزیــع می گردد و 
در واقع مردم همه این شــهرها و اماکن از این 
عوارض بهره مند شدند و آن را در عمران و آبادی 

شهرها و روستاها به کار گرفتند.
خوشــبختانه در برنامه ششم توسعه کشور 
مقرر گردیده بخش قابل مالحظه ای از مبالغی 
که شــرکت ها با عنــوان مالیات و عــوارض به 
ادارات مالیاتی اســتان پرداخــت می کنند به 
خود اســتان برگردد کــه این مســئله جدا از 
هزینه هــای متعــدد و متکثر این شــرکت در 
راستای عمل به مسئولیت های خود در منطقه 
اســت. حمایت های نقدی و غیرنقدی در حوزه 
بهداشت و سالمت و به ویژه مقابله با بحران کرونا 
و تأمین اکسیژن بیمارســتان ها در این بحران 
ملی، حمایــت ویژه از ورزش اســتان اصفهان 
همچون حمایــت از ورزش هــای قهرمانی و 
باشگاه ها و احداث ورزشگاه نقش جهان، انجام 
فعالیت های عمرانی در مناطق پیرامون شرکت 
در حوزه های نیرو و انرژی، راه ســازی، امداد و 
نجات و سایر خدمات اجتماعی بخشی از برکات 
شــرکت فوالد مبارکه برای کشــور و منطقه 

محسوب می شود.
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اخبار فوالد

در انتخابات هیئت مدیره شرکت 
بورس کاالی ایران کــه در مجمع 
عمومی عادی ســالیانه این شرکت 
انجام شــد، شــرکت فوالد مبارکه 
با کســب اکثریــت آرا بــه یکی از 
کرسی های ارزشمند هیئت مدیره 
بورس کاالی ایران تا 2 ســال آینده 

دست یافت.
شــرکت فوالد مبارکــه از بدو 
تأسیس بورس کاال حضور پررنگی 
در این سازمان داشــته و به منظور 
حفــظ و صیانــت از حقــوق خود، 
شــفافیت قیمت گــذاری و عرضه 
بخش عمــده ای از محصوالتش از 
طریق بورس کاال، همواره ســعی بر 
داشتن نماینده در هیئت مدیره این 
سازمان داشته اســت. این شرکت 
در آخرین انتخابــات هیئت مدیره 
شرکت بورس کاالی ایران با کسب 
اکثریــت آرا موفق به دســت یابی 
به یکی از کرســی های ارزشــمند 
هیئت مدیره بــورس کاالی ایران تا 

2 سال آینده شد.
طاهری، معاون سرمایه گذاری 
و امور شــرکت های شــرکت فوالد 
مبارکــه در این خصــوص گفت: 

بــورس کاال یکی از شــرکت هایی 
اســت که عملیات عرضه بسیاری 
از محصوالت تولیدی در کشــور از 
جملــه محصوالت فــوالدی در آن 
انجام می شود؛ حال با توجه به اینکه 
کشف قیمت محصوالت فوالدی در 
بورس کاالی ایــران انجام می گیرد 
و بخشــی از محصــوالت به صورت 
عرضه مستقیم و بخش عمده دیگر 
براساس قیمت کشف شده از طریق 
مچینگ به فروش می رسد، داشتن 
یک کرسی متناســب با این امر در 
هیئت مدیره بــورس کاالی ایران 

بسیار حائز اهمیت است.
وی درباره اینکــه آیا بورس کاال 
توانســته در عرضــه محصوالت و 
روند قیمت گذاری عملکرد شفافی 
داشته باشد افزود: بورس کاال محلی 
برای عرضه و تقاضاســت و به طور 
طبیعی بهترین و مهم ترین فاکتور 
فعالیت در آن شــفافیت اســت که 
به یقین این مهم رقم خــورده و در 
بورس کاال متناســب با مکانیســم 
عرضه و تقاضا، قیمت برای خریدار و 
فروشنده مشخص می شود تا شرایط 
رقابتی برای عرضه کنندگان کاال در 

بورس ارائه گردد؛ بنابراین می توان 
گفت شــفافیت کافــی در عرضه و 
قیمت گذاری محصــوالت محقق 

گردیده است.
شفافیت قیمت شاخص کلیدی 

برای بورس
معــاون ســرمایه گذاری و امور 
شرکت های شرکت فوالد مبارکه با 
تأکید بر اینکه یکی از شاخص های 
کلیدی مکانیســم عرضــه و تقاضا 
در بــورس بحث شــفافیت قیمت 
اســت، خاطرنشــان کرد: موضوع 
بــورس کاال بــرای شــرکت فوالد 
مبارکــه مانند دیگر شــرکت های 
تولیدکننــده، یکــی از مباحــث 
کلیدی اســت؛ چراکه بخش عمده 
محصوالت شــرکت فوالد مبارکه 
از طریق بورس به فروش رســیده و 
این شرکت نقش کلیدی در فرایند 
قیمت گذاری محصوالت شــرکت 
فوالد مبارکه داراست؛ خوشبختانه 
نگاه ســازمان بورس از شــفافیت 
کامل برخوردار بــوده و این امر یک 
موضوع کلیــدی و مشــترک بین 
 شرکت بورس کاالی ایران و شرکت 

فوالد مبارکه است.

بورس کاال ابزاری مناسب برای 
تعیین قیمت عادالنه

شــبانی، مدیر امــور مجامع و 
ارزیابی شــرکت های گــروه فوالد 
مبارکــه نیــز درخصــوص روند 
شکل گیری بورس کاال و حضور فوالد 
مبارکه اذعان داشت: بورس کاالی 
ایران حاصل ادغام دو بورس فلزات 
و کشاورزی در سال ۱۳۸7 است؛ در 
همین مسیر نیز با توجه به اهمیتی 
کــه بــورس در روند و مکانیســم 
قیمت گذاری محصوالت شــرکت 
فوالد مبارکه داشته، این شرکت با 
دوراندیشــی ضمن سهام دار شدن 
در بورس کاال، بخشی از سهام بورس 
کاال را بــرای کارکنان فوالد مبارکه 
پذیره نویســی کــرد و ۸۰۰ نفر از 
کارکنان این شرکت سهام دار بورس 

کاالی ایران شدند.
وی ادامــه داد: اهمیــت بورس 
کاال از این جهت است که مکانیسم 
قیمت گذاری محصوالت و کشــف 
قیمــت در آن انجام می شــود و بر 
اســاس آن، صورت حســاب برای 
مشتریان ارسال می شود؛ بنابراین 
الزم اســت شــرکت هایی کــه 

محصوالتشان در بورس کاال عرضه 
می شــود در هیئت مدیــره بورس 
کاال نیز نماینده ای داشته باشند تا 

بتوانند از حقوق شرکت دفاع کنند.
ایجاد شفافیت اطالعاتی از 

طریق بورس کاال
مدیر امــور مجامــع و ارزیابی 
شــرکت های گروه فــوالد مبارکه 
تأکید کــرد: علی رغم مخالفت های 
برخــی نهادها با بــورس کاال، یکی 
از کارکردهــای بــورس ایجــاد 
شفافیت اطالعاتی اســت؛ چراکه 
عرضه کننــدگان و تقاضاکنندگان 
زیادی در بــورس حضــور دارند. 
بنابراین از طریــق بورس، قیمت ها 
بــا ســرعت بیشــتری به ســمت 
نرخ عادالنــه و منصفانــه حرکت 
می کند و مزایــای وجود بورس کاال 
به مراتب بیشتر از معایب آن است. 
به طور قطع اگر بــورس کاال وجود 
نداشــت، ممکن بود قیمت گذاری 
به سمت وســوی دیگری بــرود و 

واسطه ها قیمت را تعیین کنند.
ورود سنگ آهن و گندله به 

بورس کاال به عنوان دو محصول 
مهم برای صنعت فوالد

شــبانی با بیان اینکه در ســال 
گذشته سنگ آهن و گندله به عنوان 
دو محصول مهم برای صنعت فوالد 
وارد بورس کاال شدند، عنوان داشت: 
تــا پیش از ایــن اقدام، مکانیســم 
قیمت گذاری توســط وزارت خانه و 
براســاس درصدی از شمش فوالد 
خوزستان مشخص می شد که اکنون 
نیز قیمت پایه بر همین اصل است؛ 
اما براســاس عرضه و تقاضا ممکن 

است از قیمت پایه نیز بیشتر شود.
وی تصریح کرد: به تازگی سیمان 
نیز به بورس کاال اضافه شده و فرایند 
قیمت گذاری آن در بــورس انجام 
می شــود؛ در واقع هدف این است 
که فرایند قیمت گذاری بســیاری 
از کاالهای اساسی ازجمله مسکن 

و خودرو در بورس کاال انجام شود.
مدیر امــور مجامــع و ارزیابی 
شــرکت های گروه فــوالد مبارکه 
بیان داشــت: قیمــت محصوالت 

معدنی نسبت به سال گذشته رشد 
چشم گیری داشته است؛ برای مثال 
قیمت گندله که 2۳.۵ درصد شمش 
فوالد خوزســتان بود، امســال به 
حدود ۳۰ درصد قیمت شمش فوالد 
رسیده و ورود آن ها به بورس کاال بر 
قیمت بی تأثیر نبوده و باعث شــده 
بهای تمام شده تولید فوالد در کشور 
افزایش پیدا کنــد؛ چراکه گندله و 
سنگ آهن از اساسی ترین مواد اولیه 

برای فوالدسازان به شمار می آیند.
تأمین بخشی از برق موردنیاز 
فوالد مبارکه از بورس انرژی

وی با اشاره به بورس انرژی یادآور 
شد: شــرکت فوالد مبارکه بخشی 
از برق موردنیاز خــود را با فرایندی 
شــبیه بورس کاال، از بورس انرژی 
تأمیــن می کند؛ ناگفتــه نماند که 
بسیاری از شــرکت های خصوصی 
تولیدکننــده برق تمایــل دارند تا 
برق تولیدی خود را به جای فروش 
به دولت، در بورس انرژی به فروش 
برســانند و بهای آن را نقدا دریافت 

کنند.
شبانی اضافه کرد: شرکت فوالد 
مبارکه نیز طی سال های اخیر موفق 
به تأمین بخشــی از برق موردنیاز 
خود از طریق بورس انرژی با قیمتی 
مناســب نســبت به نــرخ مصوب 
گردیده و بهــای آن را نیز به صورت 
نقــدی پرداخت می کنــد که این 
موضوع هم به نفع تولیدکننده و هم 

به نفع مصرف کننده است.
فروش محصوالت شرکت فوالد 
مبارکه در بــورس کاال که مطابق با 
قوانین تعریف شــده کشــور است، 
یکی از راهکارهای مناســب جهت 
حفظ شفافیت کاال و همچنین ایجاد 
فضــای رقابتی برای تولید اســت؛ 
به عبارت دیگر، حذف واســطه ها و 
دسترسی مســتقیم مصرف کننده 
واقعی به مــواد اولیه کــه از طریق 
بورس، کشــف قیمت و پــس از آن 
عرضــه می شــود، از دالیــل مهم 
افزایش حضــور تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان بیش از گذشته در 

بورس است.

با رأی حداکثری؛

فوالد مباركه دو سال دیگرعضو هیئت مدیره بورس كاالی ایران شد

خبر

مدیر محصوالت ســرد شــرکت فوالد 
مبارکه از بومی سازی روغن نورد با تکنولوژی 
پیشــرفته و روز دنیا در ناحیه نورد سرد این 

شرکت خبر داد.
محسن اســتکی  با اعالم این خبر افزود: 
این روغن نورد یکی از استراتژیک ترین مواد 
مصرفی ناحیه نورد سرد اســت که انحصار 
تولید آن تنها در اختیار چند شرکت  اروپایی 
و آمریکایی بوده و  با تکنولوژی پیشرفته و روز 
دنیا و با همت و تالش متخصصان در شرکت 

فوالد مبارکه بومی سازی شده است.
وی افزود :وظیفه اصلــی خط نورد تاندم 
پیوســته کاهش ضخامــت ورق ورودی به 
ضخامت خواسته شده مشتری است که یکی 
از مواد مصرفی استراتژیک مورداستفاده در 
خطوط نورد ســرد برای این کار، روغن نورد 
است که با ترکیب با آب و با قابلیت امولسیون 
شدن و پاشــش در هنگام نورد ورق توسط 
نازل های تعبیه شــده در هر پنج قفسه نورد 
فرایند کاهــش ضخامت و نــورد ورق های 

فوالدی را در دمای محیط ممکن می سازد.
مدیر محصوالت ســرد شــرکت فوالد 
مبارکه  خاطرنشــان کرد:  این روغن دارای 
خواص فیزیکی و شــیمیایی ویژه ای است  
و در حقیقــت روان کاری و خنــک کاری و 
کاهش توان مصرفی )برق مصرفی( به منظور 
کاهش ضخامت های بــاال را فراهم می آورد. 
همچنین المان های افزودنی به روغن نورد 
)Additives( موجب محافظت ســطح 
ورق نورد شــده و از خوردگی و اکسید شدن 

ســطح ورق جلوگیری می کند و از طرفی  با 
کلیه تجهیزات خطوط نــورد  و به خصوص  

آب بندها سازگاری دارد.
استکی در ادامه گفت: با عنایت به اهمیت 
این روغن در فرایند نورد و تأثیر مستقیم آن 
بر پارامترهای تولیــد، به منظور ارتقای این 
پارامترها و همچنین به منظور افزایش تعداد 
تأمین کنندگان داخلــی و ایجاد رقابت بین 
تأمین کنندگان و همچنین ارتقای کیفیت و 
تکنولوژی تولید روغن نورد، ساخت و استفاده 

از این روغن نورد
 Advanced Dispersion( ا ADT 
Technology(بــا تکنولوژی پیشــرفته 
و روز دنیا در دســتور کار ناحیه نورد ســرد 
قرار گرفت که خوشــبختانه به نتیجه رسید 
و مزیت های فنی و اقتصادی زیادی نســبت 
به روغن های نورد قدیمی تر از نوع امولسیون 

دارد.
وی علت دیگــر این رویکــرد را افزایش 
کیفیت ورق های بدنه خودرو در پاســخ به 
درخواست خودروســازهای کشور  دانست 
و  اظهار امیدواری کرد  بــا انجام این فعالیت 
عدد تمیزی بیشــتر در خط تاندم پیوسته 

حاصل گردد.
وی تصریح کرد:  این روغن طبق رویه های 
پیش بینی شــده که به منظور شناســایی 
تأمین کننــدگان توانمنــد و تأیید کیفیت 
روغن مورد ادعــای تأمین کنندگان داخلی 
است توسط کارشناســان فنی نورد سرد و 
آزمایشــگاه فوالد مبارکه مورد بررسی های 

اولیه قرار گرفت  و  در این مســیر همکاری 
تنگاتنــگ مدیریت خرید مــواد مصرفی و 
همکارانشان به سرعت و کیفیت دست یابی 

به این مهم کمک شایانی نمود.
 استکی با اشــاره به روند تولید این روغن 
افزود: به دلیل حساسیت های کمی و کیفی 
موجود در خــط تاندم  و با توجه به شــرایط  
روغن و تفاوت هایی که بــا روغن های قبلی 
داشــت، الزم بود فعالیت هــای تعمیراتی و 
آماده سازی در قسمت های مختلف سیستم 
امولســیون و قفســه های تاندم میل انجام 
پذیرد که با تعریف پروژه های داخلی در خط 
و همچنین پروژه اصــالح محل جمع آوری 
امولسیون در زیر قفســه های نورد، این مهم 
در چند مــاه آخر منتهی به ســال ۱۳۹۹ و 
اوایل سال ۱۴۰۰ با تالش همکاران در خط 
تاندم انجام شــد و مقدمــات الزم به منظور 
امکان اســتفاده از این روغن فراهم گردید و 
طی برنامه ریزی مشخص و با در نظر گرفتن 
ریسک های مربوطه و پیش بینی های الزم ، 
از اواخر اردیبهشــت ماه سال ۱۴۰۰، تست 
عملیاتی روغن ADT در تاندم آغاز گردید 
و عمــال در خردادماه جــاری در خط تاندم 
استفاده گردید و هم اکنون با گذشت بیش از 
یک ماه با تالش و کوشش همکاران در خط 

تاندم، نتیجه تست با  موفقیت همراه شد.
مدیر محصوالت ســرد فــوالد مبارکه 
در ادامــه  به نتایــج اســتفاده از این روغن 
اشــاره کرد  و گفــت:   نتایج اولیــه کیفی و 
فنی اســتفاده از روغن نورد ADT  با بهبود 

شــرایط نورد  همــراه بوده که بــا تمرکز بر 
تولید محصوالت خاص و ویــژه مانند ورق 
بدنه  خودرو، امید اســت با گذشــت زمان و 
افزایش تجربه استفاده از این روغن در تاندم 
پنج قفســه ای  بتوان از ظرفیت های موجود 
در این نــوع روغن، با تکنولــوژی جدید، در 
جهت ارتقای پارامترهــای کمی و کیفی در 

محصوالت تاندم بهره برد.
وی  خاطرنشان کرد : یکی  دیگر از نتایج 
ایــن موفقیت حاصل شــده انعطاف پذیری 
بیشتر ناحیه نورد سرد در انتخاب نوع روغن 
نورد، بسته به نیاز عملیاتی خود است؛ چراکه 
خطوط نورد سرد فوالد مبارکه هم اکنون با 
وجود دو تأمین کننده و دو نوع روغن متفاوت 
و با ایجاد رقابت بین تأمین کنندگان و گریز 

از انحصار حتی در تولید داخلی روغن نورد، 
به شــرایط پایدارتری ازنظــر تأمین روغن 
و ارتقــای پارامترهای فنی آن دســت پیدا 

کرده است.
اســتکی از حمایت ها و پیگیــری  ویژه 
مدیریت نورد ســرد و همــکاری صمیمانه 
و حضور پرتالش همــکاران در ناحیه نورد 
ســرد ، به خصوص  همــکاران شــاغل در 
خط نورد و گــروه فنی تولید نورد ســرد و 
همچنین از واحدهای خریــد مواد مصرفی 
،آزمایشــگاه، کنترل مواد و دیگر واحدهای 
درگیر قدردانــی  و ابراز امیــدواری کرد تا 
ایــن موفقیت ها راهــی برای تداوم شــعار 
 »تولیــد، پشــتیبانی ها و مانع زدایی هــا« 

در سال ۱۴۰۰ باشد.

با تالش متخصصان فوالد مبارکه محقق شد:

بومی سازی روغن نورد با تکنولوژی پیشرفته و روز دنیا در ناحیه نورد سرد
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