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کارنامه شش ماهه معاونت های فوالد مبارکه

دنده عقب در صادرات علی رغم رشد تولید

 آمار تولید کنسانتره سنگ آهن شرکت های بزرگ

کارنامه فوالد امیرکبیر کاشان از اجرای طرح توسعه تا رشد 253 درصدی سود خالص

جهش 70 درصدی صادرات چادرملو

جزئیات رشد تولید در فوالد غرب آسیا

باالترین میزان رشد تولید کنسانتره در سیمیدکو

حرکت »ذوب« در مسیر توسعه با عبور از زیان انباشته 

ابتکارات فوالد بناب در بهره وری، محیط زیست و رفاه کارکنان

درخشش »کاوه« در قله تولید و توسعه

رشد 169 درصدی سود خالص »ارفع« 

»فوالد خراسان « صدرنشین رشد سوددهی دربین فوالدسازان کشور شد

کارنامه بی سابقه فوالد خوزستان در نیمی از سال »جهش تولید«

عملکرد فوالد آلیاژی ایران در نیمه نخست سال 99

بیـش از 26 هـزار متر حفاری در شـش ماه

انقالب در تولید، فروش و تسویه تعهدات فوالد اکسین

توسعه صادرات در شرایط تحریم و کرونا

استفاده از کاتالیست نفت و گاز سرو، به 13 ریفرمر رسید!

رشد محصوالت زنجیره فوالد در سال جهش تولید

 از رشد درآمدهای گل گهــر تا اجرای موفقیت آمیز ابرپروژه انتقال آب

شش ماهه نخست سال 1399 مجتمع فوالد غدیرنی ریز به روایت آمار

جهش دوگانه تولید و فروش

افزایش تولید، فروش و درآمد فوالد هرمزگان در اوج تحریم و کرونا 

























آمـــــــار

گزارش آماری انجمن تولیدکنندگان فوالد مربوط به نیمه نخست سال 99 
منتشر شد:

دنـده عقـب در صــادراتدنـده عقـب در صــادرات
 علی رغم رشد تولید علی رغم رشد تولید
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گزارش�آماری��6ماهه�فوالد�کشور�که�توسط�انجمن�تولیدکنندگان�فوالد�ایران�منتشر�شده�حاوی�نکات�عجیب�و�قابل�تاملی�است.�کاهش��30
درصدی�صادرات�فوالد�کشور�که�بیشتر�ریشه�در�محدودیت�های�داخلی�دارد،�مهم�ترین�نکته�قابل�توجه�این�گزارش�است�که�البته�هشدارهای�
مربوط�به�آن�از�اوایل�سال�توسط�انجمن�داده�شد.�عجیب�آنکه�این�کاهش�صادرات�در�حالی�رقم�خورده�که�تولید�فوالد�کشور�با�رشد��10
درصدی�یکی�از�کشورهای�برتر�دنیا�از�منظر�افزایش�تولید�فوالد�بوده�است!�و�عجیب�تر�آنکه�با�این�وجود�قیمت�فوالد�در�بورس�کاال�و�بازار�

افزایشی�بوده�است!
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تولید  برابر  و  درصدی   13 رشد   
شمش و مقاطع طویل فوالدی

فوالد� تولید� فوالد،� انجمن� آمارهای� طبق�
میانی�کشور�در�دوره�شش�ماهه�نخست�سال�
�1۴�،۹۹میلیون�و��3۹۲هزار�تن�بوده�است�
که�از�این�میان،�سهم�بیلت�و�بلوم،��۸میلیون�
و��636هزار�تن�و�سهم�اسلب،��۵میلیون�و�
�۷۵6هزار�تن�بوده�است.�تولید�بیلت�و�بلوم�در�
شش�ماه�نخست�امسال�نسبت�به�مدت�مشابه�
سال�گذشته،�رشد��13درصدی�و�تولید�اسلب،�

رشد��6درصدی�را�تجربه�کرده�است.

با�رشد��13 تولید�مقاطع�طویل�فوالدی�هم�
سال� نخست� ماه� شش� به� نسبت� درصدی�
گذشته،�به��۵میلیون�و��۵6۴هزار�تن�رسیده�
تولید� فوالدی،� طویل� مقاطع� میان� از� است.�
میلگرد�رشد��1۵درصدی،�تولید�تیرآهن�رشد�
و�سایر� ناودانی� نبشی،� تولید� و� �1۷درصدی�
کرده� تجربه� را� درصدی� �۴ کاهش� مقاطع،�

است.

 رشد 3 درصدی تولید مقاطع تخت 
فوالدی

نخست� ماه� در�شش� گرم� ورق� تولید� میزان�
گذشته،� سال� مشابه� مدت� به� نسبت� امسال�
�۴درصد�رشد�داشته�و�به��۴میلیون�و��۵۷۲
هزار�تن�رسیده�است.�تولید�ورق�سرد�با�رشد�
تن� هزار� و��36۸ میلیون� به�یک� �۵درصدی�
با�کاهش��6درصدی� و�تولید�ورق�پوششدار�
به��۷66هزار�تن�رسیده�است.�مجموع�تولید�
مقاطع�تخت�فوالدی�نیز�با�رشد��3درصدی�به�

�۵میلیون�و��۴3۹هزار�تن�رسیده�است.

و  اسفنجی  آهن  تولید  در  توازن   
فوالد میانی

ماهه� شش� دوره� در� اسفنجی� آهن� تولید�
نخست�سال�جاری�با�رشد��10درصدی�نسبت�
به�مدت�مشابه�سال�گذشته�به��1۵میلیون�و�
�۵6۲هزار�تن�رسیده�است.�رشد�تولید�آهن�
امسال،� نخست� ماه� ماهه� در�شش� اسفنجی�
اندازه�رشد�تولید�فوالد�میانی�بوده� به� دقیقاً�
است�که�حاکی�از�توازن�در�دو�بخش�تولید�
آهن�اسفنجی�و�فوالدسازی�در�نیمه�نخست�

امسال�است.

تولید آهن اسفنجی، فوالد میانی و کل محصوالت فوالدی در شش ماهه سال 98 و 99
واحد: هزار تن

 سقوط 30 درصدی صادرات فوالد 
ایران

انجمن� آماری� گزارش� تازه�ترین� به� بنا�
صادرات� مجموع� ایران،� فوالد� تولیدکنندگان�
فوالد�ایران�)فوالد�میانی�و�محصوالت�فوالدی(�
در�دوره�شش�ماهه�ماه�نخست�سال�جاری،�
نسبت� که� بوده� تن� هزار� �۵۲۷ و� میلیون� �3
قبل،�کاهش�شدید��30 به�دوره�مشابه�سال�
نخست� نیمه� در� می�دهد.� نشان� را� درصدی�
صادرات� درصدی� �1۹ شاهدکاهش� امسال،�
صادرات� درصدی� �۴۹ کاهش� میانی،� فوالد�
درصدی� �۷1 افت� و� فوالدی� محصوالت�

صادرات�آهن�اسفنجی�بوده�ایم!
شش� در� اسلب� صادرات� چیالن،� گزارش� به�
ماه�نخست�امسال،�کاهش�شدید��۴۵درصدی�
را�تجربه�کرده�و�صادرات�بیلت�و�بلوم�هم��6
مقاطع� صادرات� است.� یافته� کاهش� درصد�
نخست� ماه� مجموع�شش� در� فوالدی� طویل�
امسال،��۷۷0هزار�تن�بوده�که�از�کاهش��۴۵
درصدی�حکایت�دارد.�صادرات�مقاطع�تخت�

دوره� در� درصدی� �60 کاهش� با� نیز� فوالدی�
تن� هزار� �1۹0 به� امسال،� نخست� ماه� شش�
اسفنجی�هم�در� آهن� است.�صادرات� رسیده�
این�مدت،�با�کاهش��۷1درصدی�به��1۷۴هزار�

تن�رسیده�است.
�کاهش�شدید�صادرات�فوالد�در�حالی�صورت�
گرفته�که�کشور�به�درآمدهای�ارزی�حاصل�از�
صادرات�غیرنفتی�نیاز�مبرم�دارد،�اما�در�عین�
حال�شاهدیم�که�مقررات�صادرات�فوالد�نیز�به��

نحو�عجیبی�سخت�گیرانه�تر�شده�است.
 هشدارهای صادراتی انجمن فوالد 

که جدی گرفته نشد
انجمن�تولیدکنندگان�فوالد�ایران�پیش�از�این�
در�اوایل�اردیبهشت�طی�نامه�ای�به�وزیر�وقِت�
شرایط� به� توجه� با� تجارت� و� معدن� صنعت،�
همچنین� و� کرونا� بحران� توسط� ایجادشده�
محدودیت�های�شدید�داخلی�مرتبط�با�ستاد�
تنظیم�بازار،�نسبت�به�کاهش�صادرات�فوالد�
کشور�و�کاهش�درآمدهای�ارزی�صنعت�فوالد�

اعالم�خطر�کرده�بود.



  اقتصادی | پاییز 1399 | 19

واردات و صادرات فوالد میانی و محصوالت فوالدی در شش ماهه سال 98 و 99
واحد: هزار تن

مصرف ظاهری فوالد میانی و محصوالت فوالدی در شش ماهه سال 98 و 99
واحد: هزار تن

سه� خود� هشدارآمیز� نامه� در� فوالد� انجمن�
تمامی� �)1 بود:� کرده� مطرح� را� درخواست�
محدودیت�های�صادراتی�آهن�و�فوالد�کشور�

به�فوریت�مرتفع�گردد�۲(�توسعه�صادرات�به�
تنظیم� کارگروه� اصلی� اهداف� از� یکی� عنوان�
اولویت� در� فوالد(� در�خصوص� )حداقل� بازار�

کشورهای� سایر� همانند� �)3 و� گیرد� قرار�
فوالدساز�دنیا،�مشوق�های�صادراتی�وضع�و�به�

سرعت�اجرایی�گردد.

مقاطع  ظاهری  مصرف  عجیب  رشد   
طویل فوالدی

نکته�قابل�تأمل�در�گزارش��6ماهه�انجمن�فوالد،�
افزایش�خیره�کننده�مصرف�ظاهری�مقاطع�طویل�
مصرف� درصدی� �36 افزایش� است.� فوالدی�
ظاهری�کل�مقاطع�طویل�فوالدی�و�افزایش��۴1
درصدی�مصرف�ظاهری�میلگرد،�در�حالی�صورت�
گرفته�که�ساخت�وساز�در�کشور�در�رکود�به�سر�
می�برد�و�شیوع�کرونا�این�رکود�را�تشدید�نیز�کرده�
بودجه� افزایش� از� از�سوی�دیگر�خبری� و� است�
عمرانی�دولت�نیز�نیست.�دلیل�این�افزایش�که�
چندان�با�وضعیت�بخش�واقعی�اقتصاد�همخوانی�

ندارد،�چیست؟
مصرف� عجیب� افزایش� می�رسد� �نظر� به�
توجه� قابل� افزایش� نتیجه� در� میلگرد،� ظاهری�
گرفته� صورت� تجاری� انبارهای� موجودی�
قیمت�های� افزایش� از� استفاده� آن� انگیزه� و�
احتمالی�و�تورم�انتظاری�در�ماه�های�آتی�باشد.�
از� همچنین�این�احتمال�وجود�دارد�که�بخشی�
فوالدی� طویل� مقاطع� ظاهری� مصرف� افزایش�
ناشی�از�صادرات�غیررسمی�و�بدون�تعهد�بازگشت�

ارز�خصوصاً�از�مرزهای�غربی�کشور�باشد.



آمـــــــار

در نیمه نخست امسال گزارش شد:در نیمه نخست امسال گزارش شد:

آمار تولید کنسانتره سنگ آهن آمار تولید کنسانتره سنگ آهن 
شرکت های بزرگ شرکت های بزرگ 
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میزان�تولید�کنسانتره�سنگ�آهن�شرکت�های�بزرگ�در�
�6ماهه�نخست�امسال،��۴درصد�افزایش�یافت�و�از��۲۴.6
میلیون�تن�عبور�کرد.�میزان�تولیدکنسانتره�در�شهریور�
نیز�به��۴میلیون�و��۲۴۸هزار�و��3۷۲تن�رسید�که�نسبت�
ماه�مشابه�سال�گذشته�)�۴میلیون�و��1۴هزار�و��6۲۹

تن(،�حاکی�از�افزایش��6درصدی�است.
از� آهن� کنسانتره�سنگ� تولیدکننده� بزرگ� �۹شرکت�
پایان�شهریور،��۲۴میلیون�و��6۲1 تا� ابتدای�فروردین�
هزار�و��6۹0تن�تولید�کردند.�این�رقم�در�مدت�مشابه�

سال�گذشته،��۲3میلیون�و��۷۴۴هزار�و��10۲تن�بود.
از�این�میزان،�شرکت�های�»گل�گهر«��۸میلیون�و��11۲
هزار�و��۹۷۷تن،�»چادرملو«��۵میلیون�و��۵۴1هزار�و�
�16۹تن،�»توسعه�معادن�و�صنایع�معدنی�خاورمیانه«��3
میلیون�و��3۷۴هزار�و��۷۹6تن،�»گهر�زمین«��۲میلیون�
و��۲0۹هزار�و��3۲۸تن،�»مرکزی«��۲میلیون�و��6۷هزار�
و��1۲۲تن،�»توسعه�فراگیر�سناباد«�یک�میلیون�و��۲60
هزار�و��۴۲3تن،�»اپال�پارسیان�سنگان«�یک�میلیون�و�
�131هزار�و��۲۸۴تن،�»صبانور«��۷10هزار�و��۹۲1تن�
و�»جالل�آباد«��۲13هزار�و��6۷0تن�کنسانتره�تولید�

کردند.
در  کنسانتره  تولید  درصدی   6 افزایش   

شهریور
�۲۴۸ و� میلیون� �۴ شهریور،� در� تولیدکنسانتره� میزان�
هزار�و��3۷۲تن�بود�که�نسبت�به�رقم�مدت�مشابه�سال�
تن(،��6درصد� و��6۲۹ هزار� و��1۴ میلیون� �۴( گذشته�

افزایش�یافت.
طی��6ماهه�نخست�امسال،�شرکت�های�بزرگ��۸میلیون�
و��۸۹۹هزار�و��۹۸3تن�کنسانتره�به�شرکت�ها�ارسال�
کردند�که�در�مقایسه�با�رقم�مدت�مشابه�سال�گذشته�
)�10میلیون�و��60هزار�و��۵۸0تن(،��1۲درصد�کاهش�

نشان�می�دهد.
نیز�یک�میلیون�و� ارسال�کنسانتره�در�شهریور� میزان�
�۵۴۲هزار�و��۴1۹تن�بود�که�نسبت�به�رقم�مدت�مشابه�
تن(،� و��۹۸۲ هزار� و��6۲۲ میلیون� )یک� گذشته� سال�

حاکی�از�کاهش��۵درصدی�است.
 کاهش 49 درصدی تولید سنگ آهن دانه 

بندی
امسال،��6۴0 نخست� ماهه� بزرگ،�طی��6 شرکت�های�
هزار�و��۹۲۸تن�سنگ�آهن�دانه�بندی�تولید�کردند�که�
نسبت�به�رقم�مدت�مشابه�سال�گذشته�)یک�میلیون�و�
�۲۵6هزار�و��۹1۷تن(،��۴۹درصد�کاهش�نشان�می�دهد.�
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گــزارش

بررسی عملکرد معاونت های  فروش، خرید،  تکنولوژی، پروژه ها، سرمایه گذاری، 
نیروی انسانی و بهره برداری  فوالد مبارکه اصفهان  در شش ماه اول سال جاری:

کارنامه شش ماهه معاونت های فوالد مبارکه 
عملکرد معاونت فروش و بازاریابی - 1

ابتدایی�سال�جاری،�محصول�گرم�و� در�شش�ماه�
اسیدشویی�فوالد�مبارکه�با��3درصد�افزایش�به�نسبت�
مدت�مشابه�سال�قبل�به�میزان��۲3۴۴۹۲۷تن�در�
و� گرم� تحویل�مشتریان�شد.�محصول� داخل� بازار�
اسیدشویی�همچنین�به�میزان��103۴۷0تن�در�قالب�
صادرات�عرضه�گردید.�مجموع�عرضه�این�محصول�
در�شش�ماه�اول�سال�جاری��۲۴۴۸3۹۷تن�است.
همچنین،�محصول�سرد�فوالد�مبارکه�شامل�کالف�
سرد،�کالف�سخت،�ورق�سرد�و�نوار�باریک�است�که�
عرضه�آن�در�شش�ماه�اول�سال�گذشته�در�بازار�داخل�
�۵۷۹۷6۷تن�بوده�است�که�با�ثبت�میزان��6۲1۵13
ابتدایی�سال�جاری�شاهد� تن�عرضه�در�شش�ماه�
رشد��۷درصدی�عرضه�در�بازار�داخل�هستیم.�شایان�
ذکر�است�طی�مدت�مذکور��۹۷۷6تن�محصول�سرد�
نیز�در�قالب�صادرات�عرضه�و�در�مجموع�در�بازار�
سرد� محصول� تن� �631۲۸۹ صادراتی� و� داخل�
توسط�فوالد�مبارکه�تحویل�مشتریان�گردیده�است.
این�میان�محصول�گالوانیزه�که�طی�شش�ماه� در�
بازار� در� تن� �1۷۴۴3 میزان� به� �۹۸ سال� ابتدایی�
تأمین�حداکثری� به�منظور� بود،� داخل�عرضه�شده�
نیاز�بازار�داخل�کشور،�با�رشد�دورقمی�و�قابل�توجه��
�۲6درصدی�به�میزان��۲۲0۲۵تن�تحویل�مشتریان�
گردید.�محصول�گالوانیزه�که�در�شش�ماه�ابتدایی�
سال��۹۸به�میزان��1۴13۴تن�صادر�شده�بود�در�
به� افزایش� درصد� با��۵۸ جاری� سال� مشابه� مدت�
فروخته� صادرات� قالب� در� تن� �۲۲31۸ میزان�
شرکت� گالوانیزه� محصول� ترتیب� این� به� و� شد�
�۴۴3۴۲ میزان� ثبت� با� مجموع� در� مبارکه� فوالد�
است. برخوردار� درصدی� �۴0 رشد� از� عرضه� �تن�
همچنین�عرضه�محصول�ورق�رنگی�شرکت�فوالد�
مبارکه�با��۲1۴درصد�افزایش�به�نسبت�شش�ماه�
قالب� در� تن� �1۵۲0 میزان� به� گذشته� سال� اول�
محصول� این� تحویل� درحالی�که� و� رسید� صادرات�
طی�شش�ماه�اول�سال�گذشته�به�میزان��۵6۲۸۴
تن�انجام�پذیرفت،�باعرضه��۵۷16۷تن�ورق�رنگی�
در�شش�ماه�نخست�سال��۹۹در�بازار�داخل�شاهد�
رشد��۲درصدی�توزیع�هستیم.�ورق�رنگی�تولیدشده�
در�شرکت�فوالد�مبارکه�درمجموع�در�زمان�مذکور�

�3درصد�رشد�عرضه�داشت.

محصول�قلع�اندود�فوالد�مبارکه�در�شش�ماه�ابتدایی�
سال�گذشته�به�میزان��۴۷۹۹۲تن�عرضه�شد�و�طی�
افزایش� با��10درصد� در�سال�جاری� مشابه� مدت�
به�عدد��۵۲۷۹۹تن�رسید.�شرکت�فوالد�مبارکه�با�
هدف�تأمین�نیاز�بازار�در�این�قلم�صادرات�نداشت�
بازار�داخل� تولیدشده�در� و�کل�محصول�قلع�اندود�

عرضه�گردید.
رشد تحویل داخلی محصوالت فوالد مبارکه

شامل� مبارکه� فوالد� شرکت� نهایی� نیمه�� محصول�
اسلب�و�بار�است�که�در�عرضه�این�محصول�در�بازار�
داخل�شاهد�رشد�چشمگیر���۲۲۴درصدی�هستیم�
و�عدد��1۴1۹63تنی�تحویل�محصوالت�نیمه�نهایی�
شرکت�فوالد�مبارکه�در�شش�ماه�نخست�سال��۹۸به�
عدد��۴۵۹6۷3تن�در�مدت�مشابه�سال�جاری�رسید.�
همچنین�صادرات�محصوالت�نیمه��نهایی�طی�این�
مدت�به�میزان��1۴6۹۷۸تن�محقق�شد�و�ازآنجاکه�
در�شش�ماه�ابتدایی�سال��۹۸تحویل�محصوالت�نیمه�
�نهایی�به�میزان��۵۸۲6۷1تن�صورت�گرفته�بود،�با�
دست�یابی�به�میزان��6066۵1تن�عرضه�درمجموع�
داشت. درصدی� �۴ رشد� صادرات� و� داخل� بازار�
در�یک�نگاه�کلی�به�کارنامه�تحویل�محصوالت�فوالد�
عرضه� شاهد� �۹۹ سال� اول� ماه� شش� در� مبارکه�
داخل� بازار� در� محصوالت� انواع� تن� �3۵۵۸10۵
گذشته� سال� مشابه� مدت� در� ازآنجاکه� و� هستیم�
میزان�عرضه�محصوالت�در�بازار�داخل��31۲1۴66
عرضه� گفت� می�توان� است،� رسیده� ثبت� به� تن�
درصد� �1۴ داخل� بازار� در� شرکت� این� محصوالت�

رشد�داشته�است.

عملکرد معاونت خرید  - 2
فعالیت های شاخص شش ماهه مدیریت 

برنامه ریزی خرید
انجام�ارزیابی�تأمین�کنندگان�معاونت�خرید�به�صورت�
طراحی� کشور؛� در� بار� اولین� برای� ویدئوکنفرانس�
خرید� گزارش�های� آنالین� داشبورد� سازی� پیاده�� و�
و� طراحی� گلوگاهی؛� و� استراتژیک� اقالم� جهت�
مکانیزه� جهت� خرید� هوشمندسازی� سازی� پیاده��
کردن�فراینــدهای�خرید�)فاز�اول(؛�خریــد�کاال�و�
قطعــات�به�روش�حمـــل��DDPجهت�تسریع�در�

حمیدرضا عظیمیان
مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان

  3.558.105
تن

انواع�محصوالت�توسط�فوالد�مبارکه�در�
داخل� بازار� در� سال��۹۹ اول� ماه� شش�
عرضه�شده�است�و�عرضه�محصوالت�این�
رشد� درصد� داخل��1۴ بازار� در� شرکت�

داشته�است.

کارنامه تحویل محصــوالت فوالد 
مبارکه در شش ماه اول سال جاری
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محل� در� )تحویل� خارجی� کاالهای� و� اقالم� تأمین�
و� بازار� فرعی� به�روزرسانی�کدهای� � مبارکه(؛� فوالد�
زمینه�فعالیت�های�پیمانکاری�جهت�افزایش�کیفیت�
کاالهای�خریداری�شده؛�طراحی�فرایند�جدید�تأمین�
با�کوتاه� تجهیزات�استراتژیک�به�روش�بومی�سازی�

کردن�فعالیت�های�بدون�ارزش�افزوده.
مواد  خرید  مدیریت  شش ماهه  دستاوردهای 

مصرفی
سرد� نورد� روغن� داخلی� تأمین�کنندگان� افزایش� �
بومی�سازی� سرد(؛� نورد� روغن�های� )بومی�سازی�
سبا؛� فوالد� مجتمع� قالب� پودرهای� از� نمونه� دو�
قالب� پودرهای� از� نمونه� پنج� تولید� و� بومی�سازی�
جرم� داخل� تولید� و� بومی�سازی� مبارکه؛� فوالد�
تأمین�کنندگان� تعداد� افزایش� مبارکه؛� فوالد� سرد�
در�برخی�از�زمینه�های�فعالیت�های�نسوز،�روغن�ها�
که� دیگر� مورد� ده�ها� و� لوله� و� آهن� و� الکترودها� و�
با�توجه�به�تعطیالت�کرونایی،�واحد�خرید�توانست�
کاالهای�موردنیاز�خط�تولید�را�تأمین�و�از�کمبود�

کاال�جلوگیری�کند.
فعالیت های شاخص شش ماهه مدیریت خرید 

مواد اولیه
کشور؛� از� خارج� از� �CPC واردات� از� قطع�وابستگی�
آنتراسیت� با� �CPC مصرف� درصد� �۵0 جایگزینی�
کمتر� �CPC از� درصد� �60 حدود� آن� قیمت� که�
است؛��بومی�سازی�حداقل��۵0درصد�نیاز�فوالد�به�
انواع�وایرهای�مغزدار�و�قابلیت�بومی�سازی�تا��100
درصد�نیاز؛�عدم�برگزاری�مناقصه�برای�خرید�مقاطع�
آلومینیوم�که�منجر�به�اخذ�تخفیف��30.000ریال�
خرید� آخرین� همچنین� شد.� کیلوگرم� هر� ازای� به�
نیمکره�فوالد�خوزستان��۴0.000ریال�به�ازای�هر�
کیلوگرم�بوده�که�همین�خرید�برای�فوالد�به�ازای�
هر�کیلوگرم��10.000ریال�است؛�انعقاد�قراردادهای�
برق�دوجانبه�با�نیروگاه�های�خصوصی�که�نسبت�به�
خرید�از�مدیریت�شبکه،�صرفه�جویی�بسیاری�داشته�
است؛�اخذ�تخفیف�حدود��1.100.000یورو�جهت�
خرید��3۵.000تن�فرومنگنز�کم�کربن�که�با�احتساب�
حدود� در� صرفه�جویی� تقریبی،� به�صورت� یورو� هر�
حداکثری� تأمین� است؛� داشته� تومان� میلیارد� �33
کنسانتره،�گندله�و�آهن�اسفنجی�و�افزایش�موجودی�
و�کاهش�هزینه�در� و�گندله� استراتژیک�کنسانتره�

تأمین�کاالهای�اساسی.
فعالیت های شاخص شش ماهه مدیریت خرید 

قطعات یدکی
�بررسی�و�به�نتیجه�رساندن�ده�ها�پرونده�تعدیل�خرید�
کاال�و�قطعات�یدکی؛�تأمین�و�ساخت�تجهیزات�و�

قطعات�استراتژیک�برقی�و�مکانیکی�یدکی�با�استفاده�
از�تأمین�کنندگان�جدید؛�همکاری�در�شناسایی�منابع�
تأمین�اقالم�قطعات�یدکی�استراتژیک؛�کاهش�زمان�
تدارک�تأمین�کاالهای�یدکی�با�توجه�به�مشکالت�
مربوط�به�شیوع�بیماری�کرونا،�ناپایداری�نرخ�تسعیر�
ارز�و�افزایش�قیمت�متریال�خام؛�کاهش�زمان�تدارک�
قطعات�یدکی�برند�خارجی�با�توجه�به�تحریم�های�
قطعات� و� تجهیزات� تأمین� آمریکا؛� ناجوانمردانه�
سبا،� فوالد� مجتمع� ریخته�گری� �۲ ماشین� توسعۀ�
علی�رغم�انصراف�شرکت�سازنده�از�تحویل،�از�طریق�
شناسایی�و�جایگزینی�و�ده�ها�فعالیت�شاخص�دیگر.

فعالیت های شاخص شش ماهه امور قراردادهای 
خرید و توسعه

�کاهش�زمان�تدارک�قراردادهای�خرید�از��1۵0روز�
به��1۲۷روز؛�اصالح�و�به�روزرسانی�شرایط�قراردادها�
با�توجه�به�افزایش�بی�رویه�قیمت�ها�و�نوسانات�شدید�
ارز؛�تهیه�دستورالعمل�شرایط�کرونا�جهت�پیمانکاران�
به�جهت�رفع�مشکل�پرسنل�پیمانکار؛�انعقاد�قرارداد�
بیمۀ�تکمیلی�پیمانکاران؛�یکپارچگی�قراردادهای�بیمۀ�
تکمیلی�درمان�شرکت�های�گروه�با�نرخ�ثابت؛�پیگیری�
حمل�و�ترخیص�جرثقیل��3۲0تن�از�شرکت�آلمانی�
تعدیل� و� مذاکره� جلسات� مبارکه؛� فوالد� محل� در�
جهت�کلیۀ�پروژه�های�توسعه،�جهت�مذاکره�و�توافق�با�
توجه�به�نوسانات�قیمت�در�سطح�بازار؛�افزایش�بیش�
از��30درصد�حجم�قراردادها�نسبت�به�مدت�مشابه�
شش�ماهه�سال�قبل؛�ایجاد�سیستم�یکپارچه�فروش�

خدمات�و�اقالم�مازاد�و�ده�ها�موفقیت�دیگر.
فعالیت های شاخص شش ماهه مدیریت کنترل 

مواد
�افزایش�حجم�انبارها�با�آزادسازی�فضای�انبارهای�
در� هم�خانواده� قطعات� چیدمان� تجمیع� Y2-Y20؛ 

راستای�شناسایی�راحت�تر�قطعات؛��افزایش�کیفیت�
عملکرد�انبارداری�از�عدد��۷۸سال��۹۸به�عدد��۸1با�
وجود�افزایش�شدید�حجم�خرید�و�محدودیت�فضای�
ذخیره�سازی؛�افزایش�بسیار�زیاد�فضای�انبار�و�ضریب�
پالت�های� باکس� ساخت� و� طراحی� با� � آن� ایمنی�
کاالهای� شناسایی� جدید؛� چیدمان�های� و� مختلف�
فاقد�متریال�کد�و�با�ارزش�ریالی�باال�)هر�عدد�بیش�
تولید؛� به�چرخۀ� بازگرداندن� و� ریال(� میلیارد� از��۲
خریداری�شده� کاالهای� بسته�بندی� وضعیت� اصالح�
مناسب� بسته�بندی�های� تعریف� و� بررسی� از�طریق�
جهت�افزایش�ضریب�کیفی�کاالهای�خریداری�شده�
و�افزایش�سطح�ایمنی؛�تهیه�قفسه�بندی�های�جدید�
برای��۴۸متریال�کد�از�شیشه�های�حساس�و�شکننده�

واحد�حمل�ونقل�)ایجاد�شرایط�نگهداری(.

1.100.000
یورو 

تن� �3۵.000 خرید� جهت� تخفیف�
بومی�سازی� و� کــربن� کم� فرومنگنــز�
انواع� به� فوالد� نیاز� درصد� �۵0 حداقل�
نمونه� صدها� از� یکی� مغزدار� وایرهای�
فوالد� در� که� است� صرفه�جویی�هایی�
شده� تمام� بهای� کاهش� جهت� مبارکه�

رخ�داده�است.
در ۶ ماه نخست سال جاری                          
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25.704
میلیارد ریال 

سود�نقدی�از�شرکت�های�سرمایه�پذیر�
سال� به� نسبت� درصدی� �66 افزایش� با�

گذشته�در�گروه�فوالد�مبارکه�

شناسایی مبلغ

فعالیت ها و دستاوردهای واحد کنترل 
موجودی در شش ماهه نخست سال 99

�پروژه�ساماندهی�و�پیش�مصارف�سوخت�در�سیستم�
توزیع� �eisجهت� در�سیستم� برنامه� و� eis؛�طراحی�

سیستمی�اقالم�بهداشتی�دوران�کرونا؛�تعیین�تکلیف�
و�فروش�اقالم�مازاد�نسوز�کوره�های�قوس�فوالدسازی؛�
از� برخی� بومی�سازی� برنامه�ریزی�جهت� و� پیگیری�
از�قبیل�کابل�ها،گچ�ها�و�نسوزها؛�شناسایی�و� اقالم�
کدگذاری�اقالم�مازاد�آهن�آالت�جهت�انتقال�به�انبار�
آهن�آالت�و�آزادسازی�فضا�برای�توسعۀ�نورد�گرم�۲؛�
کدگذاری�و�پیگیری�تدارک�میلگردهای�توسعۀ�نورد�
گرم��۲جهت�استفاده�در�فونداسیون؛�برنامه�ریزی�و�
اصالح�شرح�کاالها�با�توجه�به�استانداردها�و�کاالهای�
موجود�در�بازار؛�طراحی�و�ایجاد�شرایط�بسته�بندی�

.eisاقالم�مواد�مصرفی�در�بستر�سیستم�

امور  و  معاونت سرمایه گذاری  3- عملکرد 
شرکت ها 

با�توسعه�سرمایه�گذاری�های�فوالد�مبارکه�در�زنجیرۀ�
بزرگ� معادن� سهام� از� فوالدی،� محصوالت� ارزش�
سنگ�و�آهن�همچون�گل�گهر�و�چادرملو�گرفته�تا�
شرکت�های�فوالدی�همچون�فوالد�هرمزگان�جنوب،�
فوالد� سفیددشت،� فوالد� و� کاشان� امیرکبیر� فوالد�
مبارکه�از�حالت�یک�شرکت�تولیدی�صرف�خارج�شد�
و�عمال�به�گروهی�از�شرکت�ها�با�کسب�وکارهای�نسبتا�
مرتبط�تبدیل�گشت.�ازاین�رو�مدیریت�حجم�عظیم�
شرکت�ها� اداره� و� صورت�گرفته� سرمایه�گذاری�های�
ایجاد�یک�معاونت�مستقل�را�ضروری�ساخت.�این�
و� جامع� برنامه ریزی� مدیریت� سه� از� که� معاونت�
سرمایه گذاری،�امور�مجامع�و�ارزیابی�شرکت ها�و�

امور�شرکت ها�تشکیل�یافته�است.
مدیریت برنامه ریزی جامع و سرمایه گذاری

�شناسایی�مبلغ��۲۵.۷0۴میلیارد�ریال�سود�نقدی�
درصدی� �66 افزایش� با� سرمایه�پذیر� شرکت�های� از�
نسبت�به�سال�گذشته؛���مشارکت�در�افزایش�سرمایه�
�۹شرکت�از�مجموعه�شرکت�های�سرمایه�پذیر�گروه�
فوالد�مبارکه�با�پرداخت�قدرالسهم��1۲.1۵۷میلیارد�
راهبردی�سرمایه�گذاری� گزارش�های� تدوین� � ریال؛�
برنامه� تدوین� توسعه�ای؛� طرح�های� امکان�سنجی� و�
سرمایـــه�گذاری�شرکت�)CIP(�و�تصــویب�آن�در�
کمیتۀ�برنامه�ریزی�و�توسعه؛�خرید�سهام�شرکت�های�
گروه� تولید� زنجیرۀ� تقویت� راستای� در� استراتژیک�
فوالد�مبارکه؛�انعقاد�قــرارداد�ســاخت،�تکمــیل،�
بهره�برداری�و�انتقال�استادیوم��۷۵هزارنفری�فوتبال�

.)BOT(ورزشگاه�نقش�جهان�اصفهان�

مدیریت امور مجامع و ارزیابی شرکت ها
ارزیابی،� شرکت�ها،� مالی� عملکرد� حسن� بر� نظارت�
برطرف� جهت� الزم� رهنمودهای� ارائه� و� رتبه�بندی�
برنامه�ریزی� انجام� و� شرکت�ها� ضعف� نقاط� کردن�
الزم�به�منظور�برگزاری�مجامع�شرکت�های�گروه�در�
اعضای�هیئت�مدیره�در� معرفی� قانونی�الزم،� مهلت�
شرکت�های�گروه�و�راه�اندازی�کمیته�های�حسابرسی�
در�این�شرکت�ها�از�اهم�وظایف�این�مدیریت��است.�با�
توجه�به�آنکه�فوالد�مبارکه�مالک�سهام�شرکت�های�
حسابداری� استانداردهای� طبق� است،� خود� فرعی�
ملزم�به�تهیۀ�صورت�های�مالی�تلفیقی�با�گروه�است.�
ازاین�رو�برنامه�ریزی�به�منظور�تهیۀ�صورت�های�مالی�
شرکت�های�فرعی�و�برگزاری�مجامع�آن�ها�در�موعد�

قانونی�معین�بسیار�حائز�اهمیت�است.
گروه� شرکت�های� بودجه�ریزی� فرایند� بر� نظارت�
از� دیگــر� یکی� بودجه� به� دستیابی� کنترل� و�
فعالیت�های�این�مدیریت�است.�مدیر�امور�مجامع�و�
ارزیابی�شرکت�ها�با�برنامه�ریزی�و�ایجاد�بستر�مناسب�
جهت�تعامل�و�نظارت�بر�شرکت�های�گروه،�اقدامات�
مناسبی�در�این�خصوص�انجام�داده�است؛�از�جمله:�
ارائه�دستورالعمل�ها�و�مدل�ها،�راه�اندازی�سامانه�ها�و�

سیستم�های�اطالعاتی.
مدیریت امور شرکت ها

نظارتی� بازوی� به�عنوان� شرکت�ها� امور� مدیریت�
فعالیت� حوزه�های� کلیۀ� در� مبارکه� فوالد� هلدینگ�
شرکت�های�زیرمجموعه�اعم�از�خرید،�فروش،�منابع�
انسانی،�تکنولوژی�و...�ایفای�نقش�می�کند.�فعالیت�های�
این�مدیریت��را�می�توان�به�پنج�بخش�کلی�به�شرح�
فعالیت�های� ادامه�مهم�ترین� زیر�تقسیم�کرد�که�در�
راهبری� � است:� شده� ذکر� بخش� هر� در� انجام�شده�
استراتژیک�شرکت�ها؛�تدوین،�ابالغ�و�نظارت�بر�حسن�
اجرای�سیاست�ها؛�مدیریت�عملکرد�شرکت�های�گروه؛��
حل�وفصل� � گروه؛� اطالعاتی� زیرساخت�های� ارتقای�

اختالفات�بین�شرکت�های�گروه.

4- دستاوردهای معاونت تکنولوژی
واحد سیستم ها و فناوری اطالعات

پاسخ�گویی�به��۹هزار�و��۹۵1درخواست�ایجاد�	 
یا� و� تغییر� به�سرویس�ها،� امکانات،�دسترسی�

بهبود�در�سیستم�های�اطالعاتی؛
ویدئوکنفرانسینگ�	  ســرویس� توسعه� و� ارتقا�

به�منظور�برگزاری�جلسات�و�مذاکرات�کاری�در�
سطح�شرکت،�گروه�فوالد�مبارکه�و�شرکت�های�
آن� از� استفاده� آموزش� همچــنین� و� همکار�

 25
پروژه

پروژه��سرمایه�گذاری�در�راستای�تعیین�
نیازهای�جانبی�طرح�نورد�گرم�شماره���۲

عملیاتی�شده�است.

در ۶ ماه نخست سال جاری                          

در ۶ ماه نخست سال جاری                          
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کمیتۀ� مدیران� جهت� نفربه�نفر� به�صورت�
مدیریت�و�تسهیل�گران�کمیته�های�تحول�

با�توجه�به�شیوع�بیماری�کرونا؛
تکمیل�سیــستم�مکانیــزه�جــهت�ورود�	 

کامیون�و�انتقال�از�طریق�کامیون�به�واحد�
انباشت�و�برداشت�فوالد�مبارکه؛

امـــکانات�	  از� بهره�برداری� مکانیزه�سـازی�
محصوالت� جهت� برش� صنایع� شرکت�

صادراتی؛
طـــریق�	  از� بین�ســازمانی� ارتباط� ایجاد�

خودرو� ورق� ایریسا،� شرکت�های� با� �FCF

فوالد� سپـــیددشت،� فوالد� چهارمحال،�
تدارک� فلز� شــرکت� کاشان،� امیرکبــیر�
شرکت�های� با� ارتباطات� به�روزرسانی� و�
فوالد�هرمزگان�و�فوالد�سنگان�و�شرکت�

مهندسی�فوالد؛
در�	  مدیـــریتی� داشبوردهای� طراحــی�

حوزه�های�خرید،�امور�مالی،�فوالدسازی�و�
ریخته�گری�مداوم�و�تعمیرگاه�مرکزی؛

منابع�	  تاب�آوری� داشبوردهای� طراحی�
انسانی،�تکنولوژی،�مالی�و�فروش؛

در�	  مبارکه� فوالد� شبکۀ� پوشش� افزایش�
سطح�شرکت�و�دفاتر�زیرمجموعه�به�میزان�

�۹0درصد
به�همراه�ده�ها�دستاورد�دیگر.	 

واحد آزمایشگاه و پشتیبانی فنی مشتریان
بهینه�سازی�فضای�آزمایشگاه�فوالدسازی�	 

ارتقای� راستای� در� محصول� آزمایشگاه� و�
رضایت�مشتریان�و�ایجاد�فضای�مناسب؛

بین�	  مقایســه�های� انجام� و� برنـامه�ریزی�
مؤسسات� و� آزمایشگاه�ها� با� آزمایشگاهی�
ارتـــقای� راســـتای� در� تأیــــید� مورد�

کیفیـــت�خـــدمات�آزمایشگاهی؛
مشارکت�در�تولید�و�ترخیص�محصوالت�	 

انجام� و� گازترش� تختال� ازجمله� ویژه�
در� مشارکت� جهت� آزمون�ها� به�موقع�

رکوردهای�تولید�نواحی؛
و�	  به�شرکت�ها� آزمایشگاه�ها� ارائه�خدمات�

مؤسسات�خارج�از�شرکت�به�میزان��۵۸۴
میلیون�ریال؛

انجام��۴۲3هزار�نمونه�برداری�و�نمونه�سازی�	 
و��۷0۸هزار�آزمون�و�صدور��3۲هزار�برگ�

گواهی�کیفیت�در�شش�ماهه�13۹۹؛
اطالعات�	  کتابچه�های� تدوین� و� بازنگری�

فنی� اطالعات� کتابچۀ� محصوالت،� فنی�
اطالعات� کتــابچۀ� رنگــی،� محصوالت�
فنی�محصوالت�قلع�اندود،کتابچۀ�اطالعات�

فنی�تختال�و�کتابچۀ�لوله�و�پروفیل.
واحد تحقیق و توسعه

پروژه�های�	  انجام� جهت� برنامه�ریزی�
ویژۀ� اعتبار� اعطای� قالب� در� پژوهشی�
پژوهشی�)گرنت(�در�شرکت�فوالد�مبارکه؛

نوآوری�	  مرکز� تأسیس� مقدمات� انجام�
تحول�دیجیتال�گروه�فوالد�مبارکه؛

دانشگاه�	  فوالد� پژوهشکدۀ� به�کارگیری�
محصوالت� طراحی� در� اصفهان� صنعتی�

جدید�شرکت؛
معافیت�	  آیین�نامۀ� از� استفاده� پیگیری�

پروژه�های� انجام� برای� )تهاتر(� مالیاتی�
سال�های� همانند� سال��۹۸ در� تحقیقاتی�
مناسب� بودجۀ� تأمین� جهت� گذشته�
پژوهشی�برای�حمایت�از�طرح�ها�و�ایده�ها.

واحد تضمین کیفیت
تدوین�سناریوها�و�اقدامات�مرتبط�با�شیوع�	 

و�تاب�آوری�بیماری�کرونا�در�پنج�کارگروه�
اقتصادی،� و� مالی� تأمین،� انسانی،� منابع�

فروش�و�بازاریابی�و�تکنولوژی؛
تدوین�اظهارنامۀ�جایزۀ�ملی�کیفیت؛	 
تدوین�استراتژی�های�مدیریت�دانش؛	 
سطح�	  سرپرستی� استراتژی�های� تدوین�

گروه�Corporate-Level؛
تدوین�نظام�نامۀ�ریسک�و�تأیید�هیئت�مدیره�	 

و�شناسایی�و�تحلیل�ریسک�های�سال�۹۹؛
تهیۀ�طرح�اولیۀ�رصدخانۀ�استراتژیک؛	 
تدوین�و�اطالع�رسانی�اهداف�و�برنامه�های�	 

استراتژیک�سال��۹۹شرکت�و�کمیته�های�
تحول�و�ارزیابی�های�فصلی؛

سالیانۀ�	  رویداد� بیست�وهفتمین� برگزاری�
دستاوردهای�بهره�وری�شرکت�و�تقدیر�از�

�۲۵00منتخب؛
و�	  �)5S( آراستگی� نظام� سه�ماهۀ� ارزیابی�

و� رستوران�ها� به� آراستگی� نظام� توسعۀ�
انبارهای�شرکت؛

و�	  بهبود� مشارکت،� کمیته�های� راهبری�
تحول�در�سطح�شرکت�)�1۴0کمیته�در�

سطوح�اصلی�و�واحدی(.
 	

واحد کنترل کیفیت
بازدید�از�مراحل�استخراج�و�فرایند�تولید�	 

سنگ�آهن�کلیۀ�تأمین�کنندگان�و�آنالیز�و�
بررسی�نقاط�ضعف�و�درخواست�محصول�

باکیفیت�جهت�ارسال�به�فوالد�مبارکه؛
ارزیابی�و�امتیازدهی�به�کلیۀ�تأمین�کنندگان�	 

مواد�اولیه�از�قبیل�کنسانتره،�گندله�و�آهن�
جهت� خرید� واحد� به� ارائه� و� اسفنجی�

اولویت�بندی�از�لحاظ�کیفیت؛
و�	  گازترش� سیکل� تختال�های� بازرسی�

مشارکت�در�تهیۀ�مدارک�موردنیاز�شرکت�
نفت�و�همکاری�در�جهت�ارتقای�کیفیت�

تختال�های�سیکل�گازترش؛
کیفیت�	  مدیریت� داشبورد� پروژۀ� اجرای�

)پایان�فاز�اول(؛
همکاری�با�مجتمع�فوالد�سبا�جهت�بازرسی�	 

به� ارسال� و� آهن�قراضه�های�خریداری�شده�
حوضچه�های�مجتمع�فوالد�سبا؛

اتمام�پروژۀ�کتاب�اطلس�عیوب�نورد�گرم؛	 
تدوین�و�استانداردسازی�بازرسی�محصول�	 

نیازهای� با� لوازم�خانگی�مطابق� ورق�رنگی�
مشتریان؛

به�همراه�ده�ها�دستاورد�دیگر.	 
واحد مهندسی کارخانه

همکاری�در�تأمین�منابع�مالی�و�غیرمالی�	 
و�عملیاتی�شدن�طرح�نورد�گرم�شمارۀ��۲

فوالد�مبارکه؛
تهیه�	  در� فعال� مشــارکت� و� همــکاری�

ره�نگاشت�طرح تحول دیجیتال شرکت 
فوالد مبارکه؛

تعیین�نیازهای�جانبی�طرح�نورد�گرم�شماره�	 
�۲و�عملیاتی�کردن��۲۵پروژه�سرمایه�گذاری�

در�این�حوزه؛
انجام�فاز�طراحی�و�تهیه�اسناد�برای��11۹	 

پروژه�سرمایه�گذاری�تهیه�شده�و�خاتمه�فاز�
طراحی�برای��۷۵پروژه�در�نیمه�اول�سال�

13۹۹؛
ارائه�خدمات�مهندسی�	  برنامه�ریزی�جهت�

مختلف� واحدهای� از� درخواست� �۲0۸ به�
شرکت�و�خاتمۀ��۸1ردیف�آن�در�نیمۀ�اول�

سال�13۹۹؛
پروژه�های�	  کـــردن� نهایــی� و� تعریـــف�

واحــدهای� اولویــت�دار� سرمایه�گــذاری�
بهره�برداری�شرکت�برای�طراحی�و�اجرا�در�
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فرایندهای� در� تسهیل� برای� سال��1۴00
اصلی�شرکت؛

و�	  برنامه�ریزی� کمیتۀ� رویه�های� اصالح�
توسعه�و�کمیتۀ�سرمایه�گذاری�تجهیزات�

با�توجه�به�شرایط�جدید�شرکت؛
پروژه�های�	  مدیریت� سیستم� پیگیری�

تست� فاز� انجام� و� شرکت� سرمایه�گذاری�
عملیاتی�بخش�مشاوران�سیستم�مذکور؛

پرسنل�	  شغل�های� شرح� کامل� بازنگری�
واحد�مهندسی�کارخانه.

روند ارائه خدمات واحد مهندسی 
کارخانه در نیمه اول سال 1399

واحد مهندسی صنایع
تهیه�گزارش�نیازسنجی�مرتبط�با��1۸طرح�	 

سرمایه�گذاری�اولویت�دار؛
ناحیه�	  تکنولوژی� ارزیابی� گزارش� تهیه�

اقدامات�الزم�جهت� تعیین� و� فوالدسازی�
به� ارائه� و� تکنولوژی� ارتقای� و� بهبود�
و�تکمیل� ناحیۀ�فوالدســازی� مدیریــت�
فرایند�ارزیابی�تکنولوژی�های�نورد�گرم�و�
ثبت�نتایج�ارزیابی�در�سیـــستم�مدیریت�

تکنولوژی؛
جهت�	  عملیات� در� تحقیق� مدل� تهیه�

تدوین�پورتفولیو�محصوالت�فوالد�مبارکه�
و�جمع�آوری�اطالعـــات�موردنیاز�جهت�

تست�مدل؛
 	�۲۸ واحـــد� فراینـــد� شبیه�ســـازی�

نورد� به� تختال� ارسال� مکانیســم�های� و�
کلیدی� شاخص�های� تعیین� جهت� گرم�۲
تعیین�شده�و�انتخاب�بهترین�روش�انتقال�

تختال�به�انبار�نورد�گرم�۲؛
شبیه�سازی�سایت�فوالدسازی�برای�تعیین�	 

گلوگاه�های�افزایش�ظرفیت�تولید؛
تدویـــن�وضعــیت�جــاری�بومی�سازی�	 

تدوین� نیز� و� فوالد� تولید� تکنولوژی�های�
نقشه�راه�عملیاتی�جهت�صاحب�تکنولوژی�

شدن�فوالد�مبارکه؛
کسـب�وکار�	  تحــــلیل� و� نیازسنجـــی�

توسـعۀ�دســـتگاه�های� درخواســت�های�
اطالعاتی�به�میزان��3۵عدد؛

عارضه�یابی،�تحلیل�و�بهبود�فرایند�حمل�و�	 

ورود�مواد�اولیه�به�شرکت؛
اطالعاتی�	  سیستم� جهت� فرایند� طراحی�

جامع�حمل�ونقل؛
فرایند�	  بهبـــود� و� تحلیل� عارضه�یابی،�

کدگذاری،�ردیابی�و�مصرف�الکترود؛
بازنگری�سیستم�پاداش�عملـکرد�تولید�با� 	

در�نظر�گرفتن�تأثیر�عیب�ناخالصی.

5- عملکرد معاونت اجرای پروژه ها 
طرح های توسعه و بهینه سازی بهره برداری 
 شده فوالد مبارکه در شش ماهه اول سال 

1399
خرید،� 	 مهندسی� پروژه� عملیات� اتمام�

حمل،�نصب،�تست�و�راه�اندازی�و�تضمین�
پست� و� مسیر� فیدر،� اجرای� عملکرد�
تغذیه�برق�و�آب�صنعتی�جهت�پمپ�خانه�
پست� و� گازویــیل� مخازن� آتش�نشـانی�

�400kvمجاورت�نیروگاه�فوالد�مبارکه؛

ارتعاشی�� 	 ســـرند� پروژۀ� عملیات� اتمام�
مجتمع�فوالد�سبا؛

مجتمع� 	 �UPSهای� پروژۀ� عملیات� اتمام�
فوالد�سبا؛

و� 	 اعالم� سیــستم� پروژۀ� عملیات� اتمام�
اطفای�حریق�مجتمع�فوالد�سبا؛

اتمـام�عملیـات�پـروژۀ�طراحـی،�خریـد،� 	
حمل�ونقـل،�انجام�کارهای�سـاختمانی�و�
اسـکلت�فلزی،�نصب،�تسـت�و�راه�اندازی�
در� کشـــشی� آسانسـور� دسـتگاه� یـک�
دسـتگاه� یـک� و� آمـوزش� سـاختمان�
آسانسـور�هیدرولیـک�باربـر�)برانکاردبر(�

در�سـاختمان�مرکـزی.
پروژه های آتی گروه فوالد مبارکه

هدف� 	 با� هرمزگان� فوالد� توسعه� پروژۀ�
در� مبارکه� فوالد� گروه� ظرفیت� افزایش�
راستای�سند�جامع�فوالد�کشور�با�ظرفیت�

تولید��3میلیون�تن�در�سال؛
هدف� 	 با� خرازی� شهید� گرم� نورد� پروژۀ�

تبدیل�تختال�تولیدی�ظـــرفیت�جدید�
فوالدی� به�محصوالت� تنی� میلیون� �1/۸
تن� میلیون� تولید��3 با�ظرفیت� نوردیده�

در�سال.

پروژه های جدید در شش ماهه اول 99
سیستم� 	 ارتقای� پروژه� عملیات� شروع�

اتوماسیون�آهک�سازی�و�هیدراته؛
ایستگاه� 	 احداث� پــروژه� عملیات� شروع�

گاززدایی�VD-OB در�شــرایـــط�خأل�با�
ظرفیت��1۸0تن�ذوب؛

شروع�عملیات�پروژه�سر�مس؛ 	
مکــانیکی،� 	 برقی،� عملیــات� شــروع�

در� آسفالت� و� محوطه�سازی� ساختمانی،�
واحدهای�مختلف�فوالد�مبارکه�و�مجتمع�

فوالد�سبا�در�قالب�قرارداد�باز؛
و� 	 تهیه� طراحی،� پروژه� عملیات� شروع�

نصب�و�تست�و�راه�اندازی��۵عدد�آسانسور�
در�نواحی�شرکت�فوالد�مبارکه؛

پـــروژه�طراحی،�خرید،� 	 شروع�عملیات�
چهار� آموزش� و� راه�اندازی� نصب،� حمل،�

دستگاه��۴0تنی�انبار�روباز�واحد�۵۲؛
شروع�عملیات�پروژه�جاده�حلقه�پیرامونی� 	

فوالد�مبارکه.

نیروی  معــاونت  عملکـــرد  خالصه   -6
انسانی و سازماندهی

سال� در� سازماندهی� و� انسانی� نیروی� معاونت�
تدارک� را� و�متعددی� موثر� فعالیت�های� �13۹۹
سال� اول� ماهه� شش� عملکرد� و� است� دیده�
امور� مدیریت� زمینه�های� در� معاونت� این� �۹۹
اداری،�مدیریت�خدمات�عمومی�و�امور�رفاهی،�
مشاغل،� بندی� طبقه� و� سازماندهی� مدیریت�
مدیریت�آموزش�و�توسعه�منابع�انسانی،�مدیریت�
شهری،�مدیریت�بهداشت�حـــرفه�ای�ایمنی�و�
از�دامنه�وسیعی�برخوردار�است� محیط�زیست�
برای�نمونه�در�حوزه�شاخص�های�ارزیابی�کمی�

حوادث�این�گزارش�جالب�توجه�است:
ضریب تکرار حادثه

این�شاخص�نشان�دهنده�تعداد�حوادث�ناشی�از�
کار�)منجر�به�روز�کاری�ازدست�رفته(�به�ازای�یک�

میلیون�ساعات�کاری�است.
به�بیان�ساده�تر،�این�شاخص�نشان�می�دهد�در�
چند� ما� صنعت� در� کاری� ساعت� میلیون� یک�

حادثۀ�ناشی�از�کار�اتفاق�افتاده�است.
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7- عملکرد معاونت بهره برداری 
در�شــش�ماهه��اول�ســال�جــاری�کارکنان�واحد�
آهن�سازی�توانستند�با��۵درصد�رشد�تولید�نسبت�به�
مدت�مشابه�سال�گذشته�به�میزان��3میلیون�و��۸0۹
هزار�تن�گندله�تولید�کنند.�این�واحد�در�شش�ماهه�
اول�سال�گذشته�تولید��3میلیون�و��6۲۸هزار�تن�

گندله�را�در�کارنامۀ�خود�به�ثبت�رسانده�بود.
در� مبارکه� فوالد� �۲ و� �1 مستقیم� احیا� واحدهای�
شش�ماهۀ�اول�سال�گذشته�تولید��3میلیون�و��۸۲۷
هزار�تن�آهن�اسفنجی�را�برنامه�ریزی�کرده�بودند�و�
توانستند�با�تولید��3میلیون�و��۸۹۲هزار�تن،�رشد�
�۷.6درصدی�به�نسبت�سال�گذشته�و�تحقق��10۲
درصدی�برنامه�در�مدت�زمان�یادشده�را�محقق�سازند.
در�نیمۀ�نخست�سال�جاری،�در�ریخته�گری�مداوم�
شرکت�برای�تولید��3میلیون�و��3۴0هزار�تن�فوالد�
خام�تولید�برنامه�ریزی�شده�بود�که�با�تحقق��10۷
هدف�گذاری�شده،� برنامۀ� نسبت��به� تولید� درصدی�
رشد� � و� اسلب� تن� هزار� و��۵۹0 میلیون� �3 تولید�
سال�گذشته� مشابه� مدت� نسبت� به� درصدی� �۸.6
محقق�شد.�شایان�ذکر�است�میزان�تولید�در�ناحیۀ�
ریخته�گری�مداوم�در�مدت�مشابه�سال��۹۸به�میزان�

�3میلیون�و��306هزار�تن�بوده�است.
نواحی� از� یکی� به�عنوان� گــرم� نورد� ناحــیۀ� در�
�۲ تولید� نیز� بهره�برداری� معاونت� در� استراتژیک�

میلیون�و��۵0۸هزار��تن��در��شش�ماهۀ��اول��سال�
جاری�برنامه�ریزی�شده�بود،�اما��تولید��۲میلیون�و�
�۷1۴هزار�تن�محصول�گرم�عملیاتی�و�رشد��10۸
درصدی�تولید�نسبت�به�میزان�برنامه�ریزی�شده�در�
فوالد� سرد� نورد� ناحیۀ� در� شد.� محقق� بخش� این�
تولید��۸0۲هزار� با�وجود�هدف�گذاری� نیز� مبارکه�
تنی،��۸16هزار�تن�محصول�تولید�شد�که�با�در�نظر�
گرفتن�میزان�تولید�سال��۹۸)�۸۲6هزار�تن(��10۲

درصد�برنامه�در�این�مدت�محقق�شده�است.
همچنین�در�شش�ماهۀ�ابتدایی�سال�۹۹،�میزان��۵3
هزار�تن�محصول�قلع�اندود�و��۹۷هزار�تن�محصول�

گالوانیزه�تولید�شد.
همچنین�در�واحد�احیا�مستقیم�مجتمع�فوالد�سبا�
نیز�شاهد�رشد�چشمگیر�تولید�آهن�اسفنجی�نسبت�
به�مدت�مشابه�سال�گذشته�بودیم.�در�این�بخش،�
برنامۀ�تولید��630هزار�تن�در�نظر�گرفته�شده�بود�
که�در�نهایت�با�تحقق��10۸درصدی�برنامه�و�رشد�
مشابه�سال� به�مدت� نسبت� از��16درصدی� بیش�

قبل،��6۸۲هزار�تن�آهن�اسفنجی�تولید�شد.
همچنین�در�نیمۀ�نخست�سال�۹۹،�علی�رغم�انجام�
برنامه�های�تعمیراتی�و�برخی�توسعه�ها�و�همچنین�
گرم� فصل� دلیل� به� انرژی� مصرف� محدودیت�های�
سال،�در�خط�نورد�فوالد�سبا�تولید��66۸هزار�تن�

محصول�به�ثبت�رسید.

2
میلیون و 714 هزار تن 

محصول گرم

یکی� به�عنــوان� گــرم� نورد� ناحیه� در�
معـــاونـت� در� استــراتژیک� نواحی� از�
بهره�برداری،�تولید��۲میلـــیون�و��۵0۸
هزار�تن�در��شش�ماهه��اول�سال�جاری�
برنامه�ریزی�شده�بود�اما�تولید��۲میلیون�
و��۷1۴هزار�تن�محصول�گرم�عملیاتی�
به� نسبت� تولید� درصدی� �10۸ رشد� و�
بخش� این� در� برنامه�ریزی�شده� میزان�

محقق�شد.

تولید

در ۶ ماه نخست سال جاری                          
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کارنامه بی سابقه فوالد خوزستان در نیمی از سال 
»جهش تولید«

گروه�فوالد�خوزستان،�سال��13۹۹را�با�قطاری�از�
موفقیت�آغاز�کرد�و�تا�به�امروز،�ایستگاه��های�تالش،�
سربلندی�و�اهتمام�را�یکی�پس�از�دیگری�پشت�سر�

گذاشته�است.
کسب انواع رکوردهای تولید در نیمه نخست 

سال 
فوالدی� شمش� تن� میلیون� یک� از� بیش� تولید�
در�بهار�امسال�در�شرایطی�میسر�شد�که�تشدید�
تحریم��های�ظالمانه،�به�خیال�خام�دشمنان�و�در�
راس�آنان�آمریکای�جهان�خوار،�می�خواست�اقتصاد�
ایران�اسالمی�را�فلج�کند.�همچنین�عبور�از�تولید�
در� فوالدی� تن�شمش� هزار� و��۹۷6 میلیون� یک�
و� بلند� گامی� �13۹۹ سال� نخست� ماهه� شش�
»جهش� تحقق� راستای� در� بزرگ� دستاوردی�
این� بود.� خوزستان� فوالد� مجموعه� در� تولید«�
نیمه� در� که� دارد� می� اعالم� افتخار� با� مجموعه�
ماهانه،� روزانه،� رکوردهای� جاری� سال� نخست�
فصلی�و�شش�ماهه�را�با�عنایت�خداوند�متعال�و�
تالش�شبانه�روزی�کارکنان�خود�و�همچنین�در�
شرایط�تحریم�های�ظالمانه�و�شیوع�ویروس�کرونا�و�
وجود�محدودیت�های�مربوط�به�این�ویروس،�کسب�
نموده�است.�این�میزان�از�تولید�و�کسب�رکوردهای�
پی�در�پی�تولیدی�برای�اولین�بار�در�تاریخ�شرکت�
فوالد�خوزستان�به�دست�توانای�فوالد�مردان�اتفاق�

افتاد.
اختصاص 70 درصد تولید به نوردکاران 

استان
پایدار� تولید� کنار� در� خوزستان� فوالد� مجموعه�
داخلی� کارخانجات� نیاز� تامین� اولویت� با� خود،�
کشور�و�استان�خوزستان،�با�توجه�به�مرغوبیت�و�
نقاط� اقصی� به� را� آن� بودن�محصوالت،� سفارشی�

جهان�صادر�می�کند�و�از�این�طریق�ارزآوری�چشم�
گیری�برای�کشور�داشته�و�چرخه�اقتصاد�را�رونق�
بخشیده�است.�شایان�ذکر�است�فوالد�خوزستان�
بیش�از��۷0درصد�از�تولید�خود�را�در�سال�جاری�
به�شرکت�های�نوردی�داخل�استان�اختصاص�داده�
و�این�رویکرد�باعث�تداوم�تولید�در�صنایع�پایین�
برای�جوانان� اشتغال� پایداری� و�همچنین� دستی�

خوزستانی�را�به�همراه�داشته�است.
طرح های توسعه، ازمعدن تا نورد

افتتاح�کارخانه�گندله��سازی�سردار�شهید�سپهبد�
معدنی� و� صنعتی� شرکت� سلیمانی� قاسم� حاج�
توسعه�فراگیر�سناباد�در��۲۲خرداد�ماه�13۹۹،�با�
هدف�تکمیل�زنجیره�ارزش�و�تحقق�شعار�از�معدن�
میلیون� �11۵ بر� بالغ� گذاری� سرمایه�� با� نورد� تا�
یورو�راه�اندازی�شده�و�با�در�مدار�قرار�گرفتن�این�
جوانان� از� تَن� �1۵00 برای� مجموع� در� کارخانه�،�
منطقه�به�صورت�مستقیم�و�غیر�مستقیم�اشتغال�
این� فاز�نخست� راه�اندازی� با� ایجاد�شد.�همچنین�
کارخانه�به�میزان�دو�میلیون�و��۵00هزار�تُن�گندله�
به�ظرفیت�تولید�کشور�اضافه�شد.�شایان�ذکر�است�
با�حضور�معاون�محترم�وزیر�صمت�و�رئیس�هیئت�
شرکت� سازی� فوالد� احداث� طرح� ایمیدرو� عامل�
صنعت�فوالد�شادگان�با�جدیت�در�حال�پیگیری�
در� را� توسعه� و� زایی� اشتغال� آن� افتتاح� و� است�
داشت.� خواهد� همراه� به� محروم� شهرستان� این�
در� زاگرس� فوالد� شرکت� احداث� طرح� سویی� از�
شهرستان�اندیمشک�نیز�با�همت�فوالد�خوزستان�
و�سه�شرکت�دیگر�در�حال�انجام�است�و�با�مدار�
قرار�گرفتن�فاز�اول�این�طرح�نیز�شاهد�پیشرفت،�

اشتغال�جوانان�و�افزایش�تولید�خواهیم�بود.
فوالد�خوزستان� دیگر� توسعه� از�جمله�طرح�های�

علی محمدی

مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان

 ۹7۶
هزار تن �

خوزستان� فوالد� در� فوالدی� شمش�
تولید�شده�که�یک�رکورد�بی�سابقه�به�
فاز� افتتاح� با� همچنین� آید.� می� شمار�
اول�کارخانه�گندله��سازی�سردار�شهید�
سپهبد�حاج�قاسم�سلیمانی،�برای��1۵00
تَن�اشتغال�ایجاد�شد�و��۲.۵میلیون�تن�
به�ظرفیت�تولید�گندله�کشور�اضافه�شد.

یک میلیون و 

در ۶ ماه نخست سال جاری                          
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احداث�کارخانه�مگامدول�آهن�اسفنجی�)زمزم�
3(،�احداث�پست�برق��۴00کیلو�ولت،�احداث�
خط�ریخته�گری�اسلب�عریض�و�غیره�است�

که�با�جدیت�در�حال�انجام�است.
توجه ویژه به مسئولیت های اجتماعی 

در بحران کرونا
اهتمام�ویژه�مجموعه�فوالد�خوزستان�به�انجام�
مسئولیت�های�اجتماعی�با�هدف�فقر�زدایی�و�
حمایت�از�مناطق�کم��برخوردار�از�برنامه�های�
بوده� این�مجموعه�عظیم�صنعتی� همیشگی�
قرارگاه� تشکیل� با� منظور� همین� به� است.�
سازندگی�و�محرومیت��زدایی�شهدای�فوالد،�
این�رسالت�پیگیری�و�اجرای�اقدامات�به�طور�

ویژه�انجام�می��شود.
در�شرایطی�که�شیوع�ویروس�کرونا�کشور�را�
این�میان�کادر�درمان�،� متاثر�کرده�بود�و�در�
فداکارانه�برای�مهار�و�درمان�بیماران�کرونایی�
فوالد� مجموعه� گذاشتند،� مایه� جان� از�
یاری� و� حمایت� به� ملزم� را� خود� خوزستان�
این�عزیزان�دانست.�کمک�یک�صد�و�هشتاد�
میلیارد�ریالی،�راه��اندازی�خط�تولید�ماسک�و�

البسه�بیمارستانی�و�تامین�اکسیژن�مورد�نیاز�
کمک�های� از� بخشی� استان،� بیمارستان�های�

مستمر�انجام�شده�در�این�راستا�بوده�است.
البته�این�فعالیت�ها�به�همین�جا�ختم�نشده�و�
با�توجه�به�فرمان�مقام�معظم�رهبری)مدظله�
مومنانه،�شرکت� بر�کمک�های� مبنی� العالی(�
هزار� بیست� توزیع� به� اقدام� خوزستان� فوالد�
میان�خانواده��های�آسیب�� بسته�معیشتی�در�
دیده�از�شیوع�ویروس�کرونا�نمود.�در�کنار�آن،�
توزیع�بسته��های�بهداشتی�و�ضدعفونی�میان�
بسته�های� توزیع� و� بازنشستگان� و� کارکنان�
مناطق� معابر� نمودن� ضدعفونی� و� بهداشتی�
کم��برخوردار�و�محروم�از�دیگر�اقدامات�صورت�
گرفته�در�نیمه�نخست�سال�جاری�بوده�است.
از�جمله�مواردی�دیگری�که�تا�به�االن�شکل�
اجرایی�به�خود�گرفته�و�یا�در�حال�اجرا�است،�
برای� واحد�مسکونی� به�ساخت��۵0 می�توان�
کارون،� شهرستان� در� برخوردار� کم�� اقشار�
واحد� �۲00 بازسازی� و� مرمت� نامه� تفاهم�
مسکونی�با�مشارکت�سپاه�حضرت�ولی�عصر�
و� تخصصی� درمانگاه� افتتاح� استان،� )عج(�

چنعان،� قلعه� منطقه� پزشکی� تخصصی� فوق�
تخت�� �۹6 بیمارستان� پروژه� مجدد� شروع�
خوابی،�برگزاری�جشن�اهدای�یکصد�سرویس�
جهیزیه�به�زوجین�تحت�پوشش�کمیته�امداد�
و�مشارکت�فعال�در�آزادسازی�زندانیان�جرائم�

غیرعمد�در�استان�خوزستان�اشاره�کرد.
فوتبال� تیم� گرفتن� قرار� است� ذکر� شایان�
پلی�آف� به�مرحله� و�صعود� فوالد�خوزستان�
ماهه� موفقیت��های�شش� آسیایی� رقابت�های�

مجموعه�فوالد�خوزستان�را�تکمیل�کرد.
تقدیر ها و تندیس ها، نوید سالی طالیی 

برای فوالد خوزستان
در�پایان�باید�گفت�کسب�عنوان�شرکت�تولیدی�
برتر�در�استان�خوزستان،�تقدیر�از�سوی�بانک�
مرکزی�با�توجه�به�عملکرد�مثبت�در�حفظ�تولید،�
اشتغال،�صادرات�غیرنفتی�و�بازگشت�منابع�ارزی�
حاصل�از�صادرات�به�چرخه�رسمی�اقتصادی�
کشور�و�همچنین�کسب�تندیس�مدیرعالی�سال�
�13۹۹در�پنجمین�اجالس�سراسری�نشان�عالی�
مدیر�سال،�نوید�سالی�پربار�و�سراسر�موفقیت�را�

برای�این�مجموعه�می�دهد.
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یزدی زاده گزارش عملکرد ذوب آهن اصفهان در نیمه نخست سال را تشریح کرد:

حرکت »ذوب« در مسیر توسعه با عبور از زیان انباشته 
ماهه� �6 در� اصفهان� آهن� ذوب� سهامی� شرکت�
اول�سال��13۹۹با�وجود�شرایط�تحریم�و�بحران�
کرونا،�در�بخش�تولید�طبق�برنامه�عمل�نمود�و�با�
جهش�قابل�توجه�درآمد،�پس�از��11سال�از�زیان�
انباشته�خارج�شد�تا�چشم�انداز�نوید�بخشی�را�برای�
سوددهی�در�برابر�سهامداران�خود�قرار�دهد.�این�
شرکت�در�شهریورماه��در�تولید�ریل�رکورد�زد�و�
�۷هزار�و��۵00تن�از�این�محصول�را�تولید�کرد�تا�
صنعت�حمل�و�نقل�ریلی�کشور،�خیالی�راحت�از�
بابت�تامین�ریل�داشته�باشد�و�تولید�سوزن�ریل�را�

نیز�به�این�مجتمع�عظیم�صنعتی�بسپارد.�
حفظ تولید علی رغم کمبود مواد اولیه

در�شش�ماهه�اول�سال�جاری�به�دلیل�مشکالت�و�
محدودیت�های�به�وجود�آمده�در�اثر�شیوع�ویروس�
کاهش� یا� و� تعطیلی� با� معادن� از� بسیاری� کرونا�
ارتباط� همین� در� شدند.� مواجه� کاری� ساعت�
نقل� و� حمل� جهت� شده� ایجاد� محدودیت�های�
موجب�بروز�مشکالتی�در�تأمین�مستمر�و�پایدار�

مواد�اولیه�گردید.�
اولیه� مواد� کمبود� به� منجر� فوق� محدودیت�های�
آهن� سنگ� کمبود� مانند� تولید� خط� نیاز� مورد�
درشت�دانه،�زغال�سنگ،�سنگ�منگنز�و...�شد�که�
تولید�چدن� کاهش� به� منجر� بعضاً� کمبودها� این�
مذاب�در�کوره�بلندها�و�در�مواردی�موجب�ایجاد�
کمبود� همچنین� گردید.� تکنولوژی� اختالالت�
به� را� متالورژی� کک� تولید� کاهش� سنگ،� زغال�
دنبال�داشت.�اما�علی�رغم�موارد�فوق�با�تالش�و�
همت�پرسنل�سخت�کوش�ذوب�آهن�اصفهان�در�
حوزه�های�مختلف،�سعی�شد�حفظ�روند�تولید�به�
فوالدی� محصوالت� تنوع� و� کیفیت� ارتقاء� همراه�

محقق�گردد.
جاری� سال� اول� ماهه� �6 در� اصفهان� آهن� ذوب�
موفق�به�تولید�یک�میلیون�و��۲3۵هزار�تن�چدن�
مذاب،�یک�میلیون�و��۵۸۹هزار�تن�آگلومره،��۵۸۴
هزار�تن�کک�خشک،�یک�میلیون�و��1۷1هزار�تن�
و� نوردی� محصوالت� تن� هزار� میانی،��6۹0 فوالد�
یک�میلیون�و��13۷هزار�تن�محصوالت�اصلی�شد.

افزایش 22 درصدی سود خالص
اول� میزان�فروش�ذوب�آهن�اصفهان�در��6ماهه�
سال�جاری�با�افزایش��۴6درصدی�نسبت�به�مدت�

مشابه�در�سال�قبل�به��۷۵6۵۸میلیارد�ریال�رسید.�
مدت� این� در� شرکت� خالص� سود� اساس� این� بر�
با�افزایش��۲۲درصدی�به��۵۵0۴میلیارد�ریال�و�
سود�عملیاتی�نیز�با�افزایش��10درصدی�به��۸1۹1

میلیارد�ریال�رسید.
ذوب�آهن�اصفهان��در��6ماهه�منتهی�به�شهریور�
برای�هر�سهم��۸۹ریال�سود�محقق� سال�جاری�
کرد.�این�شرکت�در�مدت�مشابه�سال�قبل��۷3ریال�

سود�برای�هر�سهم�شناسایی�کرده�بود.�
و� زیر�ساخت�های�الزم� به�وجود� عنایت� با� ضمنا�
به� کیفیت� با� فوالدی� محصوالت� تولید� به� تعهد�
بین� استانداردهای� روزترین� به� با� انطباق� همراه�
المللی،�امکان�بازاریابی�و�فروش�محصوالت�شرکت�
ذوب�آهن�در�بازارهای�خارجی�نیز�فراهم�گردیده�و�
در�این�راستا�محصوالت�فوالدی�مختلف�مطابق�با�
درخواست�مشتریان،�تولید�و�تحویل�شده�که�این�
میزان��در�شش�ماهه�اول�سال��۹۹به�میزان��۴60
هزار�تن�انواع�شمش�فوالدي�و�محصوالت�نوردي�

بوده�است.
توسعه »ذوب«  از کوره تا آب و اکسیژن

اصفهان،� آهن� ذوب� توسعه� طرح� ترین� اصلی�
هدف� با� یک� شماره� بلند� کوره� اساسی� تعمیرات�
هزار� ظرفیت��۸00 تا� کوره� گرفتن� قرار� مدار� در�
اندازی�است.�همچنین� تن�در�سال�که�آماده�راه�
احداث�واحد�پلنت�اکسیژن�با�هدف�تولید�اکسیژن�
به�میزان��۲۵000نرمال�متر�مکعب�بر�ساعت،��۹00
نرمال�متر�مکعب�بر�ساعت�آرگون�و��10هزار�نرمال�
متر�مکعب�بر�ساعت�نیتروژن�نیز�در�مرحله�اجرا�
است�و��۷۲درصد�پیشرفت�فیزیکی�داشته�است.�

�3۷ حجم� با� � اضطراری� آب� مخزن� احداث�
در� پساب� خانه� تصفیه� احداث� هزارمترمکعب،�
آب� انتقال� مترمکعب،� �۸۵0 ظرفیت� با� کارخانه�
دریاچه�قایقرانی�به�تصفیه�خانه�فیزیکی�با�هدف�
مکعب� متر� ظرفیت��1۵00 با� خانه� پمپ� احداث�
و� � �3 شماره� پاتیلی� کوره� احداث� و� ساعت� در�
همگن� هدف� با� �1 شماره� پاتیلی� کوره� بازسازی�
با�ظرفیت� سازی�شیمیایی�و�کنترل�دمای�ذوب�
دیگر� از� کوره� هر� برای� سال� در� تن� میلیون� یک�
طرح�های�مهم�توسعه�ذوب�آهن�در�سال�جاری�

است.�

منصور یزدی زاده 
مدیرعامل شرکت سهامی ذوب آهن 

اصفهان

 1.171.000
تن�

آهن� ذوب� میانی� فوالد� تولید� میزان�
اصفهان�در�نیمه�نخست�سال�بوده�است.�
همچنین�این�شرکت�در�این�مدت�موفق�
شده�تولید�محصوالت�نوردی�را�به��6۹0
درصدی� �۴6 افزایش� برساند.� تن� هزار�
میزان�فروش�و�رشد��10درصدی�سود�
عملیاتی�در�کنار�صادرات��۴60هزار�تنی�
این�شرکت،�از�نکات�مهم�عملکرد�ذوب�

آهن�اصفهان�بوده�است.

در ۶ ماه نخست سال جاری                          
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طراحي و تولید محصوالت جدید 
وشاخص�های� اهداف� با� اصفهان� آهن� ذوب�
برنامه�ای�خود�هر�سال�تعدادی�از�پروژه�های�
طراحی�و�توسعه�محصول�جدید�را�آغاز�و�در�
رده� در� فوالدی� جدید� محصوالت� آن،� طی�
و� تولید� را� ساختمانی� و� صنعتی� فوالدهای�
در�شش� راستا� این� در� که� نماید� می� عرضه�
اهداف� با� مطابق� و� جاری� ابتدای�سال� ماهه�
انجام� زیر� اقدامات� شده� تعریف� استراتژیک�

شده�است:
با��	 تکمیل�سبد�ورق�سازه�های�فوالدی�

تولید�سایزهای�جدید�
تولید�ریل�معدن�R18 در�کارگاه�نورد��6۵0	
	�  Killed   AL- فوالد �  آزمایشی� تولید�

)گرید�Mn4 31(�در�بخش�فوالدسازی�به�
منظور�تولید�آرک�معدن

قطر��	 آجدار� میلگرد� آزمایشی� تولید�
ملی� استاندارد� با� مطابق� و�۵0 �۴0

ایران)313۲(
	��)I7(16تولید�تیرآهن�نیمه�سبک�نمره�

مطابق�با�استاندارد�ملی�ایران
پایدار�شدن�تولید�ریل�E1 �60و�افزایش��	

کارگاه� در� پروفیل� این� تولید� ظرفیت�
نورد�6۵0

	��R260 ذوب� تولید� شرایط� شدن� پایدار�
در� گرید� این� تولید� ظرفیت� افزایش� و�

بخش�فوالدسازی
ریل��	 سوزن� کالیبراسیون� مراحل� انجام�

E1A160

انجام�مراحل�کالیبراسیون�تیرآهن�بال��	
H22پهن�

ایجاد�کلیه�آمادگی�های�الزم�به�منظور��	
E154تولید�ریل�

دستاوردهای مهم ذوب آهن اصفهان در 
نیمه نخست سال جاری 

خارج�شدن�از�زیان�انباشته��	
ایران��	 ملی� استاندارد� گواهینامه� کسب�

برای�تولید�ریل�
برای�نخستین�بار�در�غرب�آسیا،�تولید��	

مخروطی�کنورتور�شماره�سه�در�داخل�
کشور�و�به�همت�متخصصان�شرکت

حقوق��	 رعایت� طالیی� تندیس� کسب�
سال� ششمین� برای� کنندگان� مصرف�

پیاپی�
آهن��	 ذوب� تولید� ملی� ریل� پذیرش�

اصفهان�در�بورس�کاال�
اجتماعی��	 مسئولیت�های� جایزه� کسب�

در�چهارمین�رخداد�ملی�بررسی�مسائل�
و�چالشهای�روابط�عمومی

به��	 دستیابی� کشور،� در� بار� اولین� برای�
دانش�فنی�طراحی�نسوز�بدنه�کوره�بلند�

برای�نخستین�بار�در�کشور،�آغاز�طراحی��	
و�ساخت�ریل�سوزنی�

برای�اولین�بار�تولید�میلگرد�آجدار�سایز��	
�INSO3132 ملی� استاندارد� طبق� �۴0

درکارگاه�نورد��300شرکت
جلب�حمایت�وزارت�صمت�جهت�تامین��	

مواد�اولیه�برای�نیل�به�تولید��3میلیون�
و��600هزارتن

نخستین�بار�درکشور،�بومی�سازی�ریل��	
معدن�به�همت�صنعتگران�شرکت

سازی��	 بومی� کشور،� در� بار� اولین� برای�

همکاری� با� بلند� کوره� بدنه� آجر�
شرکت�های�داخلی

اتمام�تعمیرات�اساسی�کوره�بلند�شماره��	
یک�و�ایستگاه�ریخته�گری�شماره��3با�

اتکا�به�توان�مهندسی�داخلی
دستیابی�به�رکورد�تولید�ریل�طی�سه��	

مدت� برابر� دو� از� بیش� سال� اول� ماهه�
مشابه�سال��۹۸)�حدود��13هزار�تن)

تولید��	 و� تهیه� با�شرکت� تسویه�حساب�
و� مالیاتی� امور� ایمیدرو،� معدنی،� مواد�

خزانه�و�استرداد�اسناد�ضبط�شده
از���3000	 اعتباری�شرکت� افزایش�حد�

میلیارد�ریال�به��۸000میلیارد�ریال
آهن��	 ذوب� در� کارآفرینی� دفتر� افتتاح�

اصفهان�با�همکاری�دانشگاه�اصفهان�در�
راستای�توسعه�منابع�انسانی�و�مدیریت�

استعدادها
تکمیل�فاز�نخست�پروژه�انتقال�پساب��	

فوالدشهر
تعمیرات�موفقیت�آمیز�دیگ�اوتیلیزاتور��	

کنورتور�شماره��۲بخش�فوالدساز
تحویل�نخستین�محموله�تولیدی�ریل��	

محور�زاهدان�-�چابهار�از�تعهدات�شرکت�
ذوب�آهن�اصفهان�به�قرارگاه�خاتم�االنبیاء�

و��	 ساخت� زیر� شرکت� قرارداد� انعقاد�
قرار�گاه�خاتم�االنبیاء�برای�تامین�ریل�
�6محور�مواصالتی�کشور�به�طول�بیش�
بالغ�بر��1۵0هزار� از��1۲00کیلومتر�و�
چابهار(،� )زاهدان-� محورهای� در� تن�
)همدان-�سنندج(،�)بستان�آباد-�میانه(،�
)رشت-کاسپین(،� اردبیــل(،� )مـیانه-�

)یزد-�اقلید(
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دستاوردهای بزرگ گل گهر در نیمه نخست سال جهش تولید
از رشد درآمدهای گل گهــر تا اجرای موفقیت آمیز 

ابرپروژه انتقال آب
ابتدای� از� شد� موفق� گل�گهر� صنعتی� و� معدنی� شرکت�
فروردین�تا�پایان�شهریورماه��13�،۹۹میلیون�و��۹۵1هزار�و�
�۹۴۸تن�انواع�محصول�تولید�کند.�سود�خالص�نماد�بورسی�
»کگل«�در�نیمه�نخست�امسال�با�رشد��۵۴درصدی�نسبت�
به�مدت�مشابه�سال�قبل�به��3۸66میلیارد�تومان�رسید.
به�گزارش�چیالن،�در�نیمه�نخست�امسال،�هفت�میلیون�و�
�۵۷0هزار�و��۷۸۸تن�کنسانتره�سنگ�آهن�داخلی،��۵۴هزار�
و��۷1۴تن�گندله�ریزدانه�داخلی�و��6میلیون�و��۲۵6هزار�و�
�۴۹۹تن�گندله�داخلی�در�شرکت�معدنی�و�صنعتی�گل�گهر�
تولید�شد.�همچنین�تا�پایان�شهریورماه�امسال��6۹هزار�و�
�۹۴۷تن�کنسانتره�سنگ�آهن�صادراتی�در�این�شرکت�
تولید�شد.�دو�میلیون�و��۴۴۸هزار�و��۴6تن�از�مجموع�
تولیدات�یادشده،�مربوط�به�آمار�شهریورماه�این�شرکت�است.

شاخص های عملیاتی گل گهر
گل�گهر�در�نیمه�نخست�امسال��10هزار�و��361میلیارد�
تومان�درآمد�عملیاتی�داشته�که�نسبت�به�مدت�مشابه�
سال�قبل�حاکی�از�رشد��61درصدی�است.�سود�ناخالص�
گل�گهر�نیز�با�رشد��63درصدی�به��۴۷۴0میلیارد�تومان�
در�نیمه�نخست�سال�جاری�رسیده�است.�حاشیه�سود�

ناخالص�گل�گهر�در�این�دوره��۴۵.۷درصد�بوده�است.
سود�عملیاتی�شرکت�معدنی�و�صنعتی�گل�گهر�در�نیمه�
میلیارد� به��۴۲۸0 درصدی� رشد��۵۴ با� امسال� نخست�
تومان�رسیده�است.�در�نهایت�گل�گهر�توانسته�به�ازای�
هر�سهم�در�نیمه�نخست�امسال��۵۲تومان�سود�خالص�
بسازد.�گفتنی�است�که�گل�گهر�در�شهریور�ماه�امسال�هم�
عملکرد�قابل�قبولی�داشته�و�درآمد�فروش�این�شرکت�در�
شهریور�نسبت�به�ماه�قبل��۵۴درصد�افزایش�و�نسبت�به�

ماه�مشابه�سال�قبل،��۹۸درصد�افزایش�داشته�است.
سیراب شدن گل گهر با آب خلیج فارس

آب� عظیم،� دستاورد� یک� در� امسال� نخست� نیمه� در�
شیرین�شده�خلیج�فارس�به�تأسیسات�شرکت�معدنی�و�

صنعتی�گل�گهر�در�سیرجان�رسید.
جمشید�مالرحمان،�مدیرعامل�شرکت�معدنی�و�صنعتی�
گل�گهر�در�پیامی�به�مناسبت�افتتاح�فاز�نخست�ابرپروژه�
به� خلیج�فارس� آب� انتقال� »طرح� نوشت:� آب� انتقال�
آبرسانی� بزرگ� پروژه�های� از� صنایع�جنوب�شرق�کشور�
قطعه� سه� در� سال��۹۲ از� که� می�شود� محسوب� کشور�
در�سیرجان،� آب�گل�گهر� و� گرفته� قرار� اجرا� مرحله� در�
مس�در�سرچشمه�رفسنجان�و�چادرملو�در�یزد�را�تامین�
می�کند�و�با�اجرای�این�طرح،�شیرین�سازی�آب�دریا�در�
کنار�خلیج�فارس�انجام�می�شود�و�آب�برای�مصرف�صنایع�
استان�های�یزد�و�کرمان�تأمین�می�شود�که�اجرایی�شدن�
تامین�آب�از�دریاهای�آزاد�توسط�شرکت�های�معدنی�و�

صنایع�معدنی،�گامی�نو�و�عملی�برای�استقالل�آبی�بخش�
معدن�از�منابع�زیرزمینی�و�حفظ�محیط�زیست�می�باشد...�
ابرپروژه�انتقال�آب�خلیج�فارس�به�نواحی�مرکزی�ایران�و�به�
ویژه�منطقه�عظیم�معدنی�و�صنعتی�گل�گهر،�آرزویی�چند�
ساله�بود�که�در�دولت�تدبیر�و�امید�به�همت�مسئوالن�و�

همراهی�بخش�خصوصی�اجرایی�شد«.
90 هزار قطعه بومی شده در گل گهر

برنامه� �۲ در� شرکت� این� گهر� گل� مدیرعامل� گفته� به�
افزایش� برنامه� و��۲030 برای�سال�های��1۴0۴ جداگانه�
منطقه� در� دارد.� را� زیرساخت�ها� و� محصوالت� ظرفیت�
گل�گهر��1۲0هزار�کدقطعه�برای�بومی�سازی�وجود�دارد�
که�تاکنون��۹0هزار�قطعه�)�۷۵درصد(�بومی�سازی�شده�

است�و�سال�گذشته�یک�هزار�قطعه،�بومی�سازی�شد.
گفتنی�است�که�گل�گهر�به�خوبی�توانسته�است،�ریسک�
معاون� کند.� مدیریت� را� تولیدی� قطعات� پایدار� تامین�
پشتیبانی�مجتمع�معدنی�و�صنعتی�گل�گهر�در�این�مورد�
می�گوید:�برای�تامین�پایدار�قطعات،�با�توجه�به�اینکه�از�
دو�سه�سال�قبل�احتمال�تحریم�مجدد�وجود�داشت،�به�
اندازه�کافی�در�انبارها�حتی�برای�چند�سال�آینده،�قطعات�
مهم�را�خریداری�کردیم�و�خوشبختانه�تاکنون�در�تامین�
قطعات�مشکلی�نداشته�ایم.�برای�اطمینان�از�تامین�پایدار�
قطعات�در�شرکت�گل�گهر،�مدیریت�معکوس�و�بومی�سازی�
نیز�با�جدیت�فعال�شده�و�شرکت�های�بسیار�خوب�سازنده�

قطعات،�نیازهای�گل�گهر�را�بومی�سازی�می�کنند.
راه اندازی و نصب بزرگ ترین استکر ریکالیمر 

خاورمیانه
شرکت�معدنی�و�صنعتی�گل�گهر�در�نیمه�نخست�امسال�
موفقیت�عظیم�دیگری�نیز�داشت�و�آن�راه�اندازی�و�نصب�
بزرگ�ترین�استکر�ریکالیمر�خاورمیانه�با�تکیه�بر�توان�فنی�

متخصصین�داخلی�این�شرکت�بود.
این�پروژه�با�سرمایه�گذاری��۷میلیون�یورو�و��۴۲0میلیارد�
خصمانه� تحریم�های� دلیل� به� که� درآمد� اجرا� به� ریال�
بین�المللی�و�قطع�همکاری�پیمانکار�اروپایی،�با�مشکالت�
عدیده�سخت�افزاری�و�نرم�افزاری�نظیر�کسری�نقشه�های�
به� دسترسی� عدم� و� ساخت� ایرادات� قطعات،� و� اجرایی�
برنامه�های�کنترلی�و....�مواجه�شده�بود�و�سرانجام�به�دستور�
مدیریت�ارشد�گل�گهر�و�با�اعتماد�به�نیروهای�متخصص�
داخلی،�بومی�سازی،�نصب�و�راه�اندازی�این�نوع�تجهیز�که�
این�زمینه�است� به�روزترین�تکنولوژی�موجود�در� دارای�
با�هزینه�بسیار�پایین�تر�راه�اندازی�و�در�اختیار�بهره�بردار�
کارخانه�تغلیظ�قرار�گرفت.�در�نهایت�در�این�پروژه�بیش�از�
نیم�میلیون�یورو�صرفه�جویی�ارزی�صورت�گرفت�و�ظرفیت�

ده�ها�کارخانه�داخلی�نیز�فعال�شد.

جمشید مالرحمان
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی 

گل گهر

 ۶3
درصد �

افزایش�سود�ناخالص�گل�گهر�و�رسیدن�
کنار� در� تومان� میلیارد� �۴۷۴0 به� آن�
این� عملیاتی� سود� درصدی� �۵۴ رشد�
شرکت�در�سطح��۴۲۸0میلیارد�تومان�
و�همچنین�ثبت��10هزار�و��361میلیارد�
�61 رشد� با� عملیاتی� درآمد� تومان�
از�شرکت� قبولی� قابل� درصدی�کارنامه�
نمایش� به� گهر� گل� صنعتی� و� معدنی�

گذاشته�است.
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در نیمه نخست سال جاری رقم خورد:
جهش 70 درصدی صادرات چادرملو

صادرات� رشد� به� رو� روند� چیالن،� گزارش� به�
مجتمع� در� باالتر� افزوده� ارزش� با� محصوالت�
چادرملو�که�از�سال��۹۸آغاز�شده�همچنان�ادامه�
دارد�و�امسال�شمش�فوالدی�تولیدی�این�شرکت،�
سهم�ویژه�ای�در�سبد�صادرات�این�شرکت�بزرگ�

معدنی�و�صنعتی�دارد.�
بر�اساس�اعالم�روابط�عمومی�این�شرکت،�عالوه�بر�
اینکه�اولویت�اصلی�عرضه�محصوالت�این�شرکت�
صنعتی�و�معدنی�تامین�نیازهای�داخلی�است،�اما�
شرکت� فوالدی� شمش� اکنون� هم� � آن� کنار� در�
صنعتی�و�معدنی�چادرملو�برندسازی�شده�است�و�
تحت�عنوان�یک�برند�کامال�تخصصی�در�بازارهای�

جهانی�عرضه�می�شود.���
سال طالیی صادرات 

�سال�جاری،�سال�طالیی�مجتمع�معدنی�و�صنعتی�
چادرملو�در�امر�صادرات�است.�رشد��۷0درصدی�
صادرات�محصوالت�این�شرکت�در�6ماهه�نخست�
امسال،�نوید�چشم�اندازی�روشن�برای�سهامداران�

این�شرکت�خواهد�بود.
مجتمع�چادرملو�در�وهله�اول�مکلف�و�موظف�به�
تامین�نیاز�داخلی�از�طریق�بورس�کاالی�ایران�است�
و�هیچ�مکانیزم�فروش�دیگری�را�در�این�باره�لحاظ�
نکرده�است.�لذا�همه�شمش�فوالدی�این�شرکت�
مازاد� و� رسیده� فروش� به� کاال� بورس� طریق� از�
محصوالت�بر�اساس�مجوزهای�صادر�شده�از�سوی�
وزارت�صنعت،�معدن�و�تجارت�به�صورت�تخصصی�

در�بازارهای�جهانی�عرضه�می�شود.
بر�اساس�گزارش�عملکرد�شرکت�معدنی�و�صنعتی�
چادرملو�در��6ماهه�نخست�سال�۹۹،��نزدیک�به�
بازار� در� شرکت� این� تولیدی� شمش� درصد� �60
به� آن� مانده� باقی� درصد� �۴0 و� ارائه� کاال� بورس�
عنوان�محصوالت�صادراتی�در�بازارهای�جهانی�به�
خصوص�جنوب�شرقی�آسیا�عرضه�شده�که�نسبت�
به�سال�گذشته�رشد��۷0درصدی�را�به�ثبت�رسانده�

است.
تالش برای رفع نگرانی از اتمام ذخایر معدنی
زنجیره�� که� است� شرکت�هایی� جمله� از� چادرملو�

و� دارد� اختیار� در� را� شمش� تا� معدن� از� فوالد�
راستای� در� شرکت� ارشد� مدیران� نگرش� همواره�
ارزش�آفرینی�و�ایجاد�ارزش�افزوده�در�زنجیره��فوالد�
بوده�است�اما�آنچه�که�مشخص�است،�ذخایر�فعلی�
چادرملو�رو�به�اتمام�است�و��لذا�یکی�از�رسالت�های�
تامین�کنندگان� شناسایی� شرکت،� این� اصلی�
یا� و� از�معادن�کوچک��مقیاس�منطقه� سنگ�آهن�

سایر�تامین�کنندگان�سنگ�آهن�است.�����
صرفه جویی 12 هزار میلیارد ریالی با بومی 

سازی تجهیزات معدنی و صنعتی 
تولید�وکار�در�هر� بهره�وري�جزء�الینفک�بخش�

واحد�تولیدی�و�صنعتی�است.�
یکی�از�شاخص�های�بهره�وری�برخورداری�از�توان�
و�تخصص�و�نوآوری�های�کارشناسان�و�متخصصان�
داخلی�برای�طراحی�و�ساخت�تجهیزات�و�قطعات�

مورد�نیاز�است.�
این�امر�در�حوزه�صنعت�و�معدن�به�طور�خاص�از�
اهمیت�بیشتری�برخوردار�است�چرا�که�اتکا�به�توان�
ساخت�داخل�موجب�کاهش�ریسک�و�ضامن�تداوم�

فعالیت�واحدهای�معدنی�و�صنعتی�خواهد�بود.
شرکت�معدنی�و�صنعتی�چادرملو�با�برقراری�ارتباط�
تنگاتنگ�با�مراکز�تحقیقاتی�و�پژوهشی�دانشگاه�ها،�
صنعتگران،�مبتکران�و�مخترعان�کشور�و�حمایت�
از�ایده�ها،�نوآوران�و�اتکا�به�دانش�بومی�همواره�در�
پی�استفاده�از��ظرفیت�های�داخلی�بوده�و�تاکنون�
نیز�بالغ�بر��۵0پروژه�تحقیقاتی�و�پژوهشی�را�اجرا�

و�به�اتمام�رسانده�است.
از�ابتدای�فعالیت�شرکت�تا�کنون�بالغ�بر��۲۹هزار�
و���300قلم�تجهیزات�صنعتی�در�مجتمع�معدنی�و�

صنعتی�چادرملو��بومی�سازی�شده�است.
چادرملو�تالش�کرده�است�تا�عالوه�بر�بومی�سازی�
نوین�جهانی� فناوری�های� و� روز� علوم� به� قطعات،�
در�بخش�های�معدن�و�صنایع�فوالد�نیز�دسترسی�
بخش� توانسته�است� راستا� همین� در� و� کند� پیدا�
داخلی� توانمندی�های� با� را� پروژه�های�خود� اعظم�
راه�اندازی�و�عالوه�بر�میلیون�ها�دالر�صرفه�جویی�

ارزی�به�اشتغال�مولد�نیز�کمک�شایانی�نماید.

ناصر تقی زاده
مدیرعامل مجتمع معدنی و صنعتی 

چادرملو   

 2۹300
قلم �

فعالیت� ابتدای� از� صنعتی� تجهیزات�
مجتمع�معدنی�و�صنعتی�چادرملو�بومی�
سازی�شده�که�عالوه�بر�میلیون�ها�دالر�
صرفه�جویی�ارزی�به�اشتغال�مولد�نیز�
کمک�شایانی�می�نماید.�همچنین�رشد�
�۷0درصدی�صادرات�این�شرکت�منابع�
ارزی�قابل�توجهی�را�وارد�کشور�نموده�

است.
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توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران صورت گرفت:

بیـش از 2۶ هـزار متر حفاری در شـش ماه
چشم�انداز�شرکت�تهیه�و�تولید�مواد�معدنی�ایران�
تا�سال��1۴0۴از�طریق�هم�افزایی�با�بخش�خصوصی�
اکتشاف،� در� مرجع� معدنی� شرکت� یک� توانمند،�
کارآمد�در�استخراج�و�فرآوری�و�نوآور�در�توسعه�
مواد�معــدنی�در�کشــور�اسـت.�نقطه�شروع�کار�
این�شــرکت�بهــره�برداری�از�مـعادن�نیست،�بلکه�
اکتشافات�معدنی�است،�چراکه�تا�اکتشافی�در�کار�
نباشد،�بهره�برداری�هم�محقق�نمی�شود�و�اگر�بخش�
خصوصی�حاضر�به�فعالیت�و�مشارکت�در�مسائل�
اکتشاف�باشد،�ایمپاسکو�آماده�است�حضور�خود�را�
کمرنگ�کرده�و�مسوولیت�اجرایی�را�به�آنها�واگذار�

کند.
سیاست گذاری و هدایت معادن فلزی و 

غیرفلزی کشور
به�اعتقاد�وجیه�اهلل�جعفری�مدیرعامل�شرکت�تهیه�
باید�در� ایران،�بخش�دولتی� و�تولید�مواد�معدنی�
هم� را� عالیه� نظارت� و� باشد� بخش�خصوصی� کنار�
توسعه� در� وی،� اعتقاد� به� باشد.� داشته� عهده� بر�
واحدهای�معدنی،�هزینه�نمی�کنیم�و�سرمایه�گذاری�
را�به�بخش�خصوصی�واگذار�کرده�و�نهایتا�از�انتفاع�
فعالیت�های�معدنی،�حق�السهم�دریافت�می�کنیم.��
بر�اساس�سیاست�های�شرکت�تهیه�و�تولید�مواد�
معدنی�ایران،�این�شرکت�با�در�اختیار�داشتن�بدنه�
مدیریتی�و�کارشناسی�گسترده،�سیاست�گذاری�و�
هدایت�معادن�فلزی�و�غیرفلزی�کشور�را�در�اختیار�
دارد�و�در�زمینه�تولید�کک�متالورژی،�زغال�سنگ،�
آهک،� فسفات،� سینیت،� نفلین� فروکروم،� طال،�
را� بسزایی� نقش� روی� و� و�سرب� تیتانیوم� پتاس،�
استخراج،� اکتشاف،� می�کند.� ایفا� ملی� تولید� در�
فرآوری�و�توسعه�طرح�های�معدنی�و�صنایع�معدنی�

از�اهداف�راهبردی�این�شرکت�است.�
انجام بیــش از 2۶ هزار متر حفاری در 

شش ماه
از��۲6هزار�متر� نیمه�نخست�سال�۹۹،�بیش� در�
حفاری�از�سوی�شرکت�تهیه�و�تولید�مواد�معدنی�

ایران�صورت�گرفته�است.�
بدین�ترتیب،�در��6ماه�نخست�سال�جاری�در�دو�

حوزه�سنگ�آهن�و�پلی�متال��۲6هزار�و��3۸متر�
حفاری�توسط�شرکت�تهیه�و�تولید�مواد�معدنی�
ایران�انجام�شده�است.�همچنین�در�این�مدت��11
هزار�و��۸0هکتار�نقشه�زمین�شناسی�در�حوزه�پلی�
گردآوری� گزارش� بنابراین� است.� تهیه�شده� متال�
برداشت� زمین�شناسی،� نقشه�های� اعتبارسنجی� و�
حوزه�های� در� ترانشه� حفر� و� مغناطیس�سنجی�
پلی�متال�و�سنگ�آهن�از�دیگر�اقدامات�صورت�گرفته�
توسط�ایمپاسکو�در�نیمه�نخست�سال�است.�دریافت�
�6فقره�پروانه�اکتشاف�در�حوزه�های�سنگ�آهن�و�
از� اصفهان� و� کرمان� استان�های� در� متال� پلی�
دیگر�اقدامات�شاخص�شرکت�تهیه�و�تولید�مواد�
معدنی�ایران�طی��6ماه�نخست�سال�جاری�است.�
دریافت�گــواهی�کــشف�به�نام�معــدن�سرب�چاه�
خربزه�به�میزان��110هزار�تن�ماده�معدنی�سرب�
این�شرکت�در�سال� اقدامات� از�دیگر� نیز� و�روی�

جاری�است.
راه اندازی سامانه پژوهش و بومی سازی 

ایمپاسکو
فعالیت�های� هدفمندسازی� و� ارتقا� راستای� در�
ستاد� در� بومی�سازی� زمینه� در� گرفته� صورت�
اطالع� و� ایمپاسکو� زیرمجموعه� مجتمع�های� و�
بومی�سازی� توانمندی�های� و� نیازها� � از� مطلوب�تر�
و�برای�دریافت�و�حمایت�از�ایده�های�کاربردی�در�
زمینه�موضوع�فعالیت�های�شرکت،�سامانه�پژوهش�
��rtl.impasco.gov.irو�بومی�سازی�شرکت�به�آدرس�

راه�اندازی�شد.
در��6ماه�اول�سال��۹۹بالغ��بر��۹قرارداد�پژوهشی�
کشور� دانشگاه�های� با� ریال� میلیارد� �۲6 مبلغ� به�
منعقدشده�است.�همچنین�در�این�مدت�تعداد��۲۵
عنوان�پژوهشی�و�بیش�از��۴0پروپوزال�در�واحد�
تحقیقاتی� طرح�های� فنی� کمیته�های� و� پژوهش�

بررسی��شده�است.
در�راستای�نقشه�راه�پژوهش�شرکت،�در�موضوع�
باال،� افزوده� ارزش� با� جدید� محصوالت� توسعه�
گزارش�های�اولیه�در�خصوص�بیسموت،�تنگستن�

و�لیتیم�تهیه�و�ارائه��شده�است.

وجیه اهلل جعفری 
مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد 

معدنی ایران

 11
هزار�

و��۸0هکتار�نقشه�زمین�شناسی�در�حوزه�
پلی�متال�و��۲6هزار�و��3۸متر�حفاری�
متال� پلی� و� سنگ�آهن� حوزه� دو� در�
توسط�شرکت�تهیه�و�تولید�مواد�معدنی�

ایران�انجام��شده�است.
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در�نیمه�اول�سال��۹۹شش�عنوان�تحقیقاتی�
در�سامانه�ساتع�)سامانه�اجرایی�تقاضا�و�عرضه�
پژوهش�و�فناوری(�فراخوان�شده�که�تاکنون�
پروپوزال�های� به� توجه� با� عنوان� �3 مورد� در�
است.�یک� تصمیم�گیری�شده� دریافت�شده،�
تفاهم�نامه�جدید�با�دانشگاه�نیز�در�نیمه�اول�
تعداد� حساب� این� با� که� شده� منعقد� سال�
بالغ�� پژوهش� واحد� به� مربوط� تفاهم�نامه�های�

بر��1۵تفاهم�نامه�است.
جهـش تولیـد در مجـتمع های تابعـه 

ایمپاسکو
در��6ماه�نخست�سال�جاری��160هزار�و��۷16
تن�مواد�معدنی�از�معدن�سرب�و�روی�انگوران�
و��۷۲0 هزار� که��۸۸ است� شده� بهره�برداری�
از� تن� روباز�و��6۲هزار�و��۴۷۴ از�معدن� تن�
معادن�زیرزمینی�انگوران�و��۹هزار�و��۵۲۲تن�
نیز�تراورتن�بوده�است.�بر�اساس�این�گزارش،�
مورد� طالی� کانسنگ� میزان� مدت� این� در�
و� هزار� �۷۹۹ زرشوران� معدن� از� بهره�برداری�
�۵۴۴تن�و�از�معدن�موته�نیز�یک�هزار�و��۹۲0

تن�بوده�است.
معدن� از� همچنین� امسال� نخست� نیمه� در�
سنگ�آهک�پیر�بکران�نیز��۲60هزار�و��3۵1
تن�ماده�معدنی�استخراج��شده�است.�در�مدت�
یادشده�خاک�روی�ملوند��1۵هزار�و��60۵تن،�
کک�سازی��3۵هزار�و��1۹۹تن،�شمش�طالی�
زرشوران��۴۷6کیلوگرم،�شمش�طالی�موته�
�16۲کیلوگرم،�پودر�خشک�آنتیموان�سیستان�
و�بلوچستان��۵هزار�و��۴6۷کیلوگرم،�نفلیت�
سینیت��۲6۴0تن�و�میزان��۲۴هزار�و��۹01
کنسانتره� تن� و��3۷3۴۹ آهن� کنسانتره� تن�
به� اسفوردی� فسفات� مجتمع� در� فسفات�
�6 در� همچنین� است.� رسیده� بهره�برداری�
ماه�نخست�سال�جاری��1136۴تن�فروکروم�
تن� �31۵0 و� جغتای� فروکروم� مجتمع� در�
کنسانتره�سرب�در�مجتمع�سرب�نخلک�تولید�
شده�است.�سال�13۹۹،�سال�»جهش�تولید«�
معدنی� مواد� تولید� و� تهیه� شرکت� و� است�
بهره�وری� بهبود� با� که� دارد� برنامه� در� ایران�
تولید،�تکمیل�و�راه�اندازی�پروژه�ها،�در�تامین�

موثری� نقش� مواد�معدنی�در�کشور� تولید� و�
ایفا�کند.�البته�دررسیدن�به�اهداف�و�تحقق�
برنامه�ها�با�چالش�های�جدی�همچون؛�تشدید�
بیماری� شیوع� و� بین�المللی� محدودیت�های�
کرونا�درگیر�هستیم�که�با�استفاده�از�رویکرد�
ابتدای� در� الزم� اقدامات� سناریو� برنامه�ریزی�
با� مرتبط� برنامه�های� و� پذیرفته� سال�صورت�
شرایط�)سناریوهای(�مختلف�اعم�از�اقدامات�
پیشگیرانه�و�کاهنده�در�سطح�شرکت�تدوین�و�
در�حال�حاضر�وضعیت�پایش�و�متناسب�با�هر�
سناریو�برنامه�ها�در�دستور�کار�قرار�می�گیرد.

بخش�معدن�و�صنایع�معدنی،�آسیب�پذیری�
کمتری�از�پدیده�کرونا�و�حتی�تحریم�ها�نسبت�
داشته� کشور� اقتصادی� بخش�های� سایر� به�
است�تا�جایی�که�در�چنین�شرایط�سختی�نیز�
فرصت�هایی�پیش�روی�بخش�معدن�و�صنایع�
معدنی�شناسایی��شده�است�که�بهره�گیری�از�
این�فرصت�ها�منجر�به�بهبود�جایگاه�اقتصادی�
بخش�معدن�و�صنایع�معدنی�در�کشور�شده�

است.�
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عالوه بر استمرار حرکت در مسیر جهش تولید:

»فوالد خراسان« صدرنشین رشد سوددهی در 
بین  فوالدسازان کشور شد

در�شش�ماه�نخست�سال�جاری،�شرکت�مجتمع�
از�دیگر� فاصله�معنــی�دار� با� فــوالد�خراســـان�
فوالدسازان�کشور�رشد��۹۲درصدی�حاشیه�سود�

خالص�را�ثبت�کرد.��
نظر� از� مجتمع� این� عملکرد� چشمگیر� رشد�
سودآوری�و�نسبت�های�عملکردی�در��6ماه�سال�
نتیجه� قبل،� سال� مشابه� مدت� به� نسبت� جاری�
مدیریت�»بازاریابی�و�فروش«�محصوالت�از�یک�سو�
و�»مدیریت�بهای�تمام�شده«�محصوالت�تولیدی�
افزایش�حاشیه�سود� از�سوی�دیگر�بود�که�باعث�
و� بهره�وری� سودآوری،� و� شده� ناخالص� و� خالص�
به� خراسان� فوالد� برای� را� سرمایه� باالی� بازدهی�

همراه�داشته�است.
بر� تولید«�عالوه� در�سال�»جهش� فوالد�خراسان�
فوالد� تولید� در� که� جایگاهی� و� اصلی� ماموریت�
زمان� هم� پیشرو� سازمانی� عنوان� به� دارد،� کشور�
نقشی�کلیدی�در�توسعه��اقتصادی�و�صنعتی�منطقه�
تحریم�های� لیست� در� که� آن� رغم� علی� و� داشته�
�قرار�گرفته�و�همچنین�در�شرایط� دولت�آمریکا�
همه�گیری�کرونا�و�تعطیلی�بیست�روزه�کارخانه�
ارزنده� همراهی� با� �،13۹۹ سال� نخست� ماه� در�
ذینفعان�و�منابع�انسانی�توانمند�و�با�برخورداری�از�
انسجام�مدیریتی،�در�مسیر�ماموریت�های�خود�به�
ویژه�تولید�محصوالت�با�کیفیت�و�رقابتی،��عملکرد�
بسیار�موفقی�را��از�خود�در�شش�ماه�نخست�سال�

�13۹۹برجای�گذاشت.�
جزو� کشور،� شرق� صنعتی� مجتمع� بزرگ�ترین�
نمونه� واحد� بهادار،� اوراق� بورس� برتر� �۵0شرکت�
استان�با�کسب�بیشترین�امتیاز�و�دارای��تندیس�
انرژی� ملی� مدیریت� »جایزه� ستاره� �۲ سیمین�
ایران«�است.�این�شرکت�در�سال�جاری�افزون�بر�
برای�صدور�محصول� کسب�گواهینامه�»گوست«�
در� خودکفایی� المنافع،� مشترک� کشورهای� به�
پروژه� دو� از� برداری� بهره� مصرفی،� گندله� تامین�
»فنی�تخصصی«،� واحد� یک� و� محور«� »سالمت�
اجرای�اقداماتی�در�راستای�صرفه�جویی،�مهندسی�
معکوس�و�بومی�سازی�تجهیزات،�در�حوزه�تولید�و�
فروش�نیز�رکوردهای�جدیدی�را�ثبت�کرده�است.

تامین مواد اولیه با نگاه به توسعه منطقه ای
آهک�و�دولومیت�به�عنوان�دو�ماده�اولیه�از�نیازهای�
فوالد�خراسان� است.�مجتمع� فوالدسازان� اساسی�
استفاده� و� تولید� هزینه�های� کاهش� راستای� در�
بهینه�از�ذخایر�منطقه،�تصمیم�گرفت�با�راه�اندازی�
نیشابور،� شهرستان� در� آهک� تولید� واحد� یک�
نیاز�خود�به�این�ماده�را�از�نزدیک�ترین�منابع�به�
شرکت�مرتفع�سازد.�برای�تامین�آهک�در�چارچوب�
طرح�های�مطالعاتی،�برنامه�ریزی�و�اجرای�ساخت�
این�کارخانه�از�سال�گذشته�آغاز�شده�و�پیشبرد�
پروژه�مطابق�با�برنامه�زمان�بندی�و�پیش�بینی�های�

عملیاتی�در�حال�اجراست.
شکستن متوالی رکوردها در سال 

»جهش تولید«
در�دوره�شش�ماهه�نخست�سال�جاری��۲میلیون�
نورد،� کارخانه�های� در� محصول� تن� هزار� و��۲0۷
فوالدسازی،�احیا�مستقیم�و�گندله�سازی�تولید�شد�
که�در�مقایسه�با�دوره�مشابه�سال�قبل��6درصد�

رشد�داشته�است.
امسال� ماه� اردیبهشت� در� فوالد�خراسان� مجتمع�
موفق�به�شکستن�رکورد�ماهانه�تولیدگندله�شد.�
کارکنان�پرتالش�کارخانه�گندله�سازی�این�کارخانه�
موفق�به�کسب�رکورد�تولید�به�میزان��1۸0هزار�و�
�66۸تن�در�اردیبهشت�ماه�شدند�که�رکورد�قبلی�
تولید�این�ناحیه�)در�آبان�ماه�سال�۹۸(�را��13هزار�
و��۷66تن�ارتقا�دادند.�کارخانه�گندله�سازی�این�
شرکت،�در�یک�بازه�زمانی�یک�ماهه�بار�دیگر�و�در�
خرداد�ماه�شاهد�جا�به�جایی�رکورد�تولید�بود�و�با�
��۹۴6۸تن�ارتقاء�رکورد�جدیدی�را�به�ثبت�رساند.
همچنین�در�کارخانه�فوالدسازی�شماره�۲،�همت�
کارکنان�و�انسجام�سازمانی�و�مدیریتی�مجموعه�به�
ثمر�نشست�و�شرکت�موفق�به�کسب�رکورد�تولید�به�
میزان��۵10۷۹هزار�تن�فوالد�میانی�شد�که���13۵0تن�
رکورد�پیشین�تولید�ماهانه�این�کارخانه�را�ارتقا�بخشید.�
فوالد�خراسان�در�واحد�احیاء�مستقیم�هم�با�ثبت�
آهن� تُن� �۵۴۷ و� 131هزار� ماهانه� تولید� رکورد�
اسفنجی�و�بریکت،�در�شهریور�ماه�رقم�ثبت�شده�

قبلی�خود�را�ارتقا�داد.

کسری غفوری
مدیرعامل شرکت فوالد خراسان

 5۶2
میلیارد تومان

افزایش�درآمد�فروش�معادل��۲۵درصد�
رشد�برای�نماد�بورسی�»فخاس«،�خبر�
شرکت� این� سهامداران� برای� خوبی�
فوالدساز�است.�همچنین�حجم�معامالت�
فوالد�خراسان�در�رینگ�صنعتی�بورس�
افزایش� تن� هزار� از��1۲۴ بیش� با� کاال،�
�۲۸6 رقم� به� رشد(� درصد� �۷۷ )معادل�

هزار�و��316تن�رسیده�است.�
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این�شرکــت�در��30تیر�ماه��13۹۹رکــورد�
پیشین�روزانه��13ذوب�متوالی�در�فوالد�سازی�
شماره��۲را�با��با�ثبت�ریخته�گری�پیاپی��1۴
ذوب�جا�به�جا�کرد.�دستیابی�به�این�رکوردها��
تامین� در� موجود� دشواری�های� رغم� علی�
تجهیزات،�مواد�اولیه�و�مقابله�با�بیماری�کرونا�
در� دیگری� مستحکم� گام� و� ارزشمند� اتفاق�
راستای�اهداف�شرکت�در�سال�جهش�تولید�
است�که�امید�می�رود�در�ماه�های�باقیمانده�از�

سال��13۹۹نیز�ادامه�یابد.
رکورد درآمد فروش در بزرگترین 

فوالدساز شرق کشور�
دلیل� به� محصوالت� ارسال� کاهش� وجود� با�
اول� روز� �۲0 در� شرکت� فعالیت�های� توقف�
فروردین�ماه�امسال�و�به�تبع�آن�کاهش�حجم�
فروش�محصوالت�در�شش�ماهه�اول��13۹۹
در�مقایسه�با�سال�قبل،�مجتمع�فوالد�خراسان�
با�ثبت��۲هزار��۸10میلیارد�تومان�فروش�در�
نیمه�نخست�سال�جاری،�رشد��۲۵درصدی�
محصوالت� فروش� از� ناشی� ریالی� درآمد�
مقایسه� در� رقم� این� رساند.� ثبت� به� را� خود�
با�فروش�سال�قبل�در�همین�مدت،�بیش�از�
�۵6۲میلیارد�تومان�افزایش�درآمد�را�برای�این�

شرکت�بزرگ�بورسی�نشان�می�دهد.
در� خراسان� فوالد� معامالت� حجم� همچنین�
رینگ�صنعتی�بورس�کاال،�در�شش�ماه�اول�
سال�به�رقم��۲۸6هزار�و��316تن�رسیده�که�
این�رقم�در�مدت�مشابه�سال�گذشته�161هزار�

و��۸6۴تن�بوده�است.
فوالد� میلگرد� صدور� درصدی� �۲۹ رشد�
خراسان�نسبت�به�مدت�مشابه�سال�گذشته�و�
حضور�مناسب�شمش�تولیدی�فوالد�خراسان�
پتانسیل� از� ای� نشانه� بازارهای�صادراتی،� در�
این�مجموعه�برای�بازرگانی�خارجی�و�امکان�
تحقق�اهداف�صادراتی�آن�را�نشان�می�دهد.�

حضور مسئوالنه و موثر در حوزه 
مسئولیت های اجتماعی 

حوزه�� در� خراسان� فوالد� مجتمع� کمک�های�
ویروس�کووید�1۹ پیامدهای�شیوع� با� مقابله�
از� بخشی� نیشابور� شهرستان� در� ویژه� به�
ایفای�رسالت�اجتماعی�این�شرکت�است.�این�
پشتیبانی�معنوی�و�حمایت�مادی�از�مدافعان�
»فوالد� نام� جامعه،� نیازمند� اقشار� و� سالمت�
در� پیشرو� شرکتی� عنوان� به� را� خراسان«�
مسئولیت�پذیری�اجتماعی�مطرح�کرده�است.�
این�شرکت�با��بیش�از��30میلیارد�ریال�هزینه�
جاری،� سال� نخست� نیمه� در� حوزه� این� در�
اهدای� و� تهیه� همچون� ضروری� اقداماتی�
هزاران�عدد�ماسک�طبی،�ضد�عفونی�کردن�
معابر�و�پارک�ها�واماکن�عمومی�شهرستان�با�
استفاده�از�تجهیزات�به�روز�موجود�در�واحد�
معیشتی� 1۵00بسته� تهیه� شرکت،� ایمنی�
خوار�و�÷بار�و�اقالم�بهداشتی،�کمک�به�تامین�
در� سالمت� مدافعان� و� درمان� کادر� نیازهای�
دانشکده� نیاز� مورد� پزشکی� تجهیزات� تهیه�
عدد� �۲۵00 اهدای� و� نیشابور� پزشکی� علوم�

و� جراحی� گان� دست� �3۵00 �،N95ماسک
صدها�عدد�کیت�حفاظت�فردی،��۲۷00لیتر�
مایع�ضد�عفونی�کننده�دست�و��۲100لیتر�
مایع�ضد�عفونی�کننده�ی�سطوح،�گام�به�گام�
منطقه� درمان� و� بهداشت� متولیان� کنار� در�

استقرار�خود�ایستاده�است.
راه�اندازی�و�حمایت�از�پویش�های�مردمی�و�
جمع�آوری�کمک�های�نیکوکارانه�برای�اقشار�
آسیب�دیده�از�کرونا�که�با�اسقبال�و�همراهی�
کارکنان�مجتمع�روبه�رو�شد،�از�دیگر�اقدامات�

مجتمع�فوالد�خراسان�بوده�است.
نیاز� مورد� اکسیژن� تامین� به� کمک�
شهرستان�های�نیشابور،�تربت�حیدریه،�مشهد�
و�...�و�تعهد�به�تامین�رایگان�نیاز�مراکز�درمانی�
از� بیماری� این� با� مقابله� پایان� تا� نیشابور�

اقدامات�درحال�اجرای�شرکت�است.
ورزش� اداره� با� موارد،�همیاری� این� بر� افزون�
با� نیشابور� ورزشی� هیئت�های� و� جوانان� و�
در� هیئت�ها� این� بحرانی� وضعیت� به� توجه�
بهسازی� در� مشارکت� کووید1۹،� شیوع� پی�
مبلمان�شهری�و�فضای�سبز�نیشابور،�کمک�
ورزش� عرصه� در� نیشابور� جوانان� حضور� به�
قهرمانی�با�تشکیل�تیم�والیبال�در�دسته�یک�
لیگ�کشور�و�حمایت�از�راه�اندازی�کارگاه�های�
خود�اشتغالی�برای�افزایش�اشتغال�محلی�در�
چارچوب�الگوی�»اقتصاد�مقاومتی«�استان�از�
دیگر�وجوه�ایفای�مسئولیت�اجتماعی�در�این�

شرکت�است.�
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گفت و گو

مدیرعامل فوالد هرمزگان در گفت و گو با چیالن گزارشی از عملکرد 6 ماهه این 
شرکت در سال 99 بیان داشت: 

افزایش تولید، فروش و درآمد فوالد هرمزگان در 
اوج تحریم و کرونا 

در� هرمزگان� فوالد� مدیرعامل� ارزانی،� فرزاد�
گفت�و�گویی�با�چیالن،�ضمن�ابراز�رضایت�از�عملکرد�
تمامی�واحدهای�این�شرکت�گفت:�هدف�ما�و�همه�
کارکنان�زحمت�کش�فوالد�هرمزگان،�جهش�تولید�
تولید�یک� با� تولید�سالیانه� رکورد� به� و�دستیابی�
میلیون�و��۵00هزار�تن�فوالد�خام�است�که�برای�
تحقق�آن�تمام�تالش�خود�را�به�کار�خواهیم�بست.����

اقدمات ۶ ماهه کنترل شیوع کرونا
ارزانی�در�ابتدای�این�گفت�و�گو�اظهار�داشت:�سال�
ویروس� کردیم.�ظهور� آغاز� متفاوت� بسیار� را� �۹۹
کرونا�الزمه�برنامه�ریزی�های�جدیدی�را�در�فوالد�
اهمیت� به� توجه� با� و� کرد� می� ایجاب� هرمزگان�
از� پیشگیری� کمیته� بالفاصله� کارکنان� سالمت�
به� و� �HSE واحد� حضور� با� کرونا� بیماری� شیوع�
ریاست�مدیرعامل�به�صورت�هفتگی�دایر�گردید.�
و� زمان� کاهش� کمیته،� این� تصمیمات� از� یکی�
روزهای�حضور�کارکنان�ستادی�تا�اواخر�اردیبهشت�
ماه�بود.�پس�از�آن�نیز�حفظ�پروتکل�های�بهداشتی�
و�فاصله�گذاری�های�اجتماعی،�از�ورود�کارکنان�به�
کار� تا�حضور�در�محل� آمد� و� سرویس�های�رفت�
را�مد�نظر�قرار�دادیم�و�به�همین�منظور�کارکنان�
ستادی�را�به�دو�گروه��A�.Bتقسیم�نمودیم�تا�به�
صورت�روزهای�زوج�و�فرد�در�محل�کار�حضور�پیدا�
کنند�و�روزهای�عدم�حضور�را�به�صورت�دورکاری�
با� افزود:� ادامه� در� ارزانی� نمایند.� وظیفه� انجام�
راه� قبیل� از� اطالعاتی� ساخت�های� زیر� تقویت�
اندازی�سیستم�غربالگری�از�طریق�اپلیکیش�های�
قابل�نصب�بر�روی�موبایل،�تبلت،�لپ�تاپ�و�غیره�
جهت� حرارتی� دوربین�های� نصب� همچنین� و�
اندازه�گیری�دمای�بدن�کارکنان�در�هنگام�ورود�
به�شرکت�اقداماتی�صورت�گرفت.�این�اقدامات�و�
ده�ها�اقدام�دیگر،�درصد�ابتالی�کارکنان�به�کرونا�
را�در�بین�کارکنان�و�خانواده�های�آنان�به�حد�قابل�

توجهی�تحت�کنترل�قرار�داد.
کاهش چشمگیر ضریب تکرار و شدت 

حوادث
شش� عملکرد� درباره� هرمزگان� فوالد� مدیرعامل�
ماهه�این�شرکت�در�نیمه�سال�جاری�اعالم�کرد:�
اینجا�الزم�است�به� نکته�قابل�توجه�دیگر�که�در�
آن�شاره�کنم،�کاهش�چشمگیر�روند�ضریب�تکرار�
و�ضریب�شدت�حوادث�شرکت�در�طی�نیمه�اول�

سال��۹۹نسبت�به�سال��۹۸بوده�است�به�طوری�
از��0/۹۷به� که�ضریب�تکرار�حوادث�کل�شرکت�
یافته�است�که�بسیار�حایز�اهمیت� �0/۴0کاهش�
است.�در�این�رابطه�می�توان�به�کسب�گواهینامه�
و� ایمنی� استانداردهای� به� مربوط� �۴۵001 ایزو�
استانداردهای� به� مربوط� ایزو��1۴001 گواهینامه�

مدیریتی�محیط�زیست�اشاره�نمود.�
افزایش تولید در شرایط کرونایی

شرکتبه� این� تولیدی� عملکرد� بیان� در� ارزانی�
کرونا� ویروس� شیوع� شروع� با� گفت:� ما� خبرنگار�
تولیدات� میزان� تاکنون،� گذشته� ماهه� چند� در�
بهداشتی� پروتکل�های� تمامی� رعایت� با� شرکت�
ادامه�داشته�و�به�هیچ�وجه�شاهد�کاهش�تولید�در�
شرکت�نبوده�ایم.��وی�ضمن�اظهار�تحقق رکورد 
تولید ماهیانه تختال با تولید 137.391 تن در 
شهریورماه، از تولید ۶87 هزار تن تختال در 
۶ ماهه اول سال �99علیرغم�کاهش�تامین�برق�

به�دلیل�کمبود�آن�خبر�داد.
نسبت� اسفنجی� آهن� تنی� هزار� �۲۷ تولید� رشد�
دیگری� خوب� خبر� گذشته� سال� مشابه� مدت� به�
اشاره� آن� به� فوالد�هرمزگان� مدیرعامل� که� است�
کرد.�ارزانی�در�تکمیل�این�خبر�گفت:�واحد�احیا�
مستقیم�فوالد�هرمزگان�در�مدت��6ماهه�سال��۹۹
به� نسبت� اسفنجی،� آهن� تن� هزار� تولید��۸۴6 با�
مدت�مشابه�سال�گذشته��3درصد�افزایش�تولید�

داشته�است.
کاهش مصرف انرژی در فوالد هرمزگان

ارزانی�روند�کاهشی�مصرف�انرژی�را�بسیار�ارزشمند�
اعالم�کرد�و�گفت:�در�واحد�احیا�مستقیم�میانگین�
مصرف�ویژه�انرژي�الکتریکي�از�KWH/TON �110به�
KWH/TON �107.4و�در�فوالد�سازی�میانگین�مصرف�

 6.1  TON/NM3به  8.2  TON/NM3 از�  طبیعی� گاز�
کاهش�یافته�است.�

مهندس�ارزانی�در�زمینه�ارتقای�کیفیت�محصوالت�
شرکت،�درصد�تولید�ذوب�های�مطابق�با�سفارش�در�
سال��13۹۹را��۹۹.۵۴و��درصد�تولید�تختال�های�
سالم�را��۹۸.6۲عنوان�کرد�و�میانگین�بسیار�خوب�
درصد�تولید�تختال�های�غیر�منطبق�با�سفارش�را�

�1.3۸درصد�اعالم�نمود.
پروژه های در دست اقدام

دیگری� بخش� در� هرمزگان� فوالد� مدیرعامل�

فرزاد ارزانی

مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان

  847
ریال�

EPS هرمز به ازای هر سهم در شش 
است.� جاری  سال  نخست  ماهه 
درآمد�شرکت�از�محل�فروش�صادراتی�و�
داخلی�نیز�در�مقایسه�با�شش�ماهه�سال�
گذشته��۵۷درصدی�رشد�داشته�است.

در ۶ ماه نخست سال جاری                          
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گفت و گو

در� پروژه�های� به� اشاره� با� خود� سخنان� از�
دست�اقدام�شرکت،�اهم�این�پروژها�را�طرح�
گفت:� و� کرد� بیان� هرمزگان� فوالد� توسعه�
که� شد� مقرر� مبارکه� فوالد� حمایت�های� با�
ظرفیت�فوالد�هرمزگان�در�زیر�سقف�موجود�
از��1.۵میلیون�به��۲میلیون�تن�افزایش�یابد�که�
عملیات�افزایش�ظرفیت،�از��1.۵به��۲میلیون�
تن�آن�در�حال�انجام�می�باشد.�ضمن�اینکه�
احداث�یک�خط��نورد�ورق�عریض�)پلیت�میل(�
مستقیم� احیا� واحد� یک� احداث� و�همچنین�
به�ظرفیت��۹00هزار�تن�نیز�در�دستور�کار�

شرکت�قرار�گرفته�است.
عریض� ورق� خط��نورد� نشستن� بار� به� با�
�1.۲ آن� ظرفیت� که� هرمزگان� فوالد� در�
خاص� ورق�های� است،� سال� در� تن� میلیون�
تولید�خواهد�گردید�و�به�طبع،�تنوع� �APIو�
یافت.� خواهد� افزایش� شرکت� محصوالت�
میلیون   2 به   1.5 از  ظرفیت  افزایش 
در  اصالحاتی  انجام  با  زیر سقف  در  تن 
واحد فوالدسازی و ریخته گری و برخی 
خواهد  عملیاتی  شرکت  زیرساخت های 
شد.�در�همین�خصوص�پروژه�های�متعددی�
نیز�در� آنها� از� اقدام�است�و�برخی� در�دست�

آینده�نزدیک�شروع�بکار�خواهد�کرد.
زمینه� عریض،� ورق� تولید� واحد� احداث�
دستیابی�به�ارزش�افزوده�قابل�توجهی�برای�کلیه�
ذینفعان�در�کشور�ایجاد�خواهد�کرد.�به�عبارت�
دیگر،�تختال�فوالد�هرمزگان�در�بخش�دیگری�
از�کارخانه�به�ورق�عریض�تبدیل�خواهد�شد.
از�تقاضای� بر�اساس�مطالعات�صورت�گرفته�
بر� مبتنی� میل� پلیت� خط� احداث� بازار،�
لحاظ� به� متمایز� محصول� تولید� و� طراحی�
ابعاد�و�کیفیت�های�خاص،�به�عنوان�بهترین�
فوالد� گروه� محصول� سبد� توسعه� استراتژی�
مبارکه�در�بازار�در�نظر�گرفته�شده�و�حضور�
پایدار�شرکت�را�در�بازارهای�داخلی�و�صادراتی�
سبب�خواهد�شد�و�باعث�افزایش�قدرت�رقابت�

و��افزایش�سهم��بازار�می�گردد.�
صنایع� ظرفیت� توسعه� به� توجه� با� طرفی� از�
کشتی�سازی،�صنایع�نفت�و�گاز،�لوله�سازی،�
ماشین� عمرانی،� پروژه� پتروشیمی،� صنایع�
آالت�و...�در�سالهای�آتی�نیاز�این�صنایع�به�
با� پیش� از� بیش� کشور� در� عریض� ورق�های�
و� گردید� خواهد� مواجه� توجهی� قابل� رشد�
نیاز� تأمین� در� هرمزگان� فوالد� سهم�شرکت�

بازار�تعیین�کننده�خواهد�بود.�
مدیرعامل�فوالد�هرمزگان،�پروژه�های�دیگری�

را�نیز�در�دستور�کار�دانست�که�مهمترین�آنها�
را�به�این�ترتیب�بیان�کرد:

احداث�سیلو�و�تجهیزات�ذخیره�سازی�آهن�
اسفنجی،�افزایش�ظرفیت�غبارگیر�کوره�های�
فوالدسازی�و�اصالح�و�بهینه�سازی�غبارگیرهای�
�،VDOB زدایی� گاز� واحد� احداث� موجودی،�
ایستگاه�گاز�شماره�� برق�۲30،� توسعه�پست�
لنس�های� نصب� آب،� انتقال� دوم� خط� �،۲
احداث� سازی،� فوالد� کوره�های� در� اکسیژن�
تولید� واحد� احداث�یک� تصفیه�خانه�جدید،�
اکسیژن،�اصالحات�الزم�در�ترانسفورماتورهاي�
دیگر.� پروژه� ده�ها� و� شرکت� رزرو� و� موجود�
مدیریت تحــریم های ظالمانه در فوالد 

هرمزگان
سخت� شرایط� به� اشاره� با� ادامه� در� ارزانی�
تحریم�های�ظالمانه�ای�که�صنعت�فوالد�هم�
از�آن�ها�بی�بهره�نبوده�اظهار�داشت:�بدیهی�
هم� و� تامین� حوزه� هم� تحریم�ها� این� است�
را�نشانه�گرفته�است.�در�حوزه� حوزه�فروش�
تامین�از�همان�ابتدا�با�تشکیل�کارگروه�بومی�
سازی�در�کنار�حمایت�از�شرکت�های�دانش�
بنیان�و�پارک�های�علم�و�فناوری�و�دانشگاه�ها�
سعی�در�تامین�و�بومی�سازی�اقالم�در�داخل�
نیز� بسیاری� موفقیت�های� و� نموده� کشور�
حاصل�شد.�در�زمینه�صادرات�محصول�اسلب�
به�بازارهای�جهانی،�عملکرد�صادرات�شرکت�
مطلوب� جاری� سال� ابتدای� ماهه� طی�شش�
فوالد�هرمزگان�در�جهت� ارزیابی�می�گردد.�
پایداری� و� قیمت،�کیفیت� فاکتورهای� بهبود�
تامین�محصول،�گام�های�زیادی�برداشته� در�
است.�سعی�شده�است�تا�با�اخذ�گواهینامه�ها�
و�استانداردهای�بین�المللی،�کیفیت�خود�را�به�
سطح�مطلوب�جهانی�ارتقا�داده�و�از�این�طریق�
به�عنوان�یک�برند،�خود�را�در�سطح�جهانی�
می� شرکت� ارتباط� این� در� که� نماید� مطرح�
و� ایزو��1000۴ گواهینامه�های� اخذ� به� توان�
�1000۲در�مورد�رضایت�مشتریان�و�رسیدگی�

به�شکایت�مشتریان�اشاره�نمود.�
افزایش فروش داخلی در عملکرد شش 

ماهه 
کسب� منظور� به� شرکت� داد:� ادامه� ارزانی�
پیش� شرایط� به� توجه� با� نتیجه� بهترین�
فروش� جهت� را� مختلفی� سناریوهای� رو،�
محصوالت�خود�در�دستور�کار�قرار�داده�است.�
با�این�حال�انتظار�می�رود�با�ارایه�تسهیالت،�
بیشتر� صادراتی� مشوق�های� و� تمهیدات�
از�صادرات� � توسط�دولت،�حمایت�های�الزم�

اسلب� محصول� ویژه� به� فوالدی� محصوالت�
زمینه� در� آید،� عمل� به� جهانی� بازارهای� به�
تامین�نیاز�بازار�داخل�و�پاسخ�گویی�مناسب�
استراتژی� نقشه� در� که� کشور� نوردکاران� به�
یک� و� اول� اولویت� عنوان� به� همواره� شرکت�
شاخص�اساسی�قلمداد�شده،�شرکت�عملکرد�
که� طوری� به� است� داشته� مطلوبی� بسیار�
فروش�و�عرضه��محصول�اسلب�طی�سال�های�
گذشته�در�بازار�داخل�هر�ساله�نسبت�به�دوره�

قبل�با�رشد�قابل�توجهی�مواجه�بوده�است.
در  داخل  فروش  میزان  داد:� توضیح� وی�
به  نسبت   99 سال  ابتدای  ماهه  شش 
مطلب  این  گواه  قبل  سال  مشابه  مدت 
برخوردار  درصدی   17 رشد  از  و  بوده 
همین� گردد� می� بینی� پیش� و� است� بوده 
باشد.� ادامه�داشته� آینده� ماه�های� برای� روند�
در�این�ارتباط،�شرکت�فوالد�هرمزگان،��نقشه�
تامین� به� معطوف� را� خود� فروش� استراتژی�
پایدار�محصول�اسلب�و�پاسخگویی�حداکثری�
بستر� و� نموده� داخلی� نوردکاران� نیاز� به�
مناسبی�را�جهت��افزایش�ظرفیت�تولید�آنها�
و�استفاده�از�تکمیل�ظرفیت�های�خالی�نورد�

کاران�بوجود�آورده�است.�
افزایش 57 درصدی درآمد فوالد 

هرمزگان
از�رشد��۵۷درصدی�درآمد� ارزانی�همچنین�
شرکت�از�محل�فروش�صادراتی�و�داخلی�در�
شش�ماهه�سال��۹۹در�مقایسه�با�شش�ماهه�
سال�گذشته�خبر�داد.�وی�در�ادامه،�خبری�هم�
برای�سهامداران�داشت�و�گفت: EPS شرکت 
ماهه نخست  ازای هر سهم در شش  به 

سال جاری 847 ریال می باشد.
به� هرمزگان� فوالد� تعهد� ادامه� در� ایشان�
برای� فرصتی� را� اجتماعی� مسئولیت�های�
فوالد� گفت:� و� دانست� جامعه� به� خدمت�
هرمزگان�در�خرداد،�تیر�و�مرداد�سال�جاری�
نیز�همچون�سال�های�گذشته�با�کاهش�تولید�
در�کوره�های�فوالدسازی�خود�سبب�افزایش�
استان� شریف� مردم� رفاه� برای� برق� تامین�
کمک� با� شرکت� این� اینکه� ضمن� گردید.�
پزشکی� علوم� دانشگاه� به� خود� انساندوستانه�
کرونایی،�جشن� بخش�های� تجهیز� بحث� در�
گلریزان�ستاد�دیه�و�آزاد�سازی�زندانیان�جرایم�
غیر�عمد،�طرح�تکریم�ایتام،�پویش�کمک�های�
بخش�های� به� دیگر� کمک�های� و� مومنانه�
تالش� همواره� و...� استان� ورزشی� و� فرهنگی�

کرده�تا�به�جامعه�خود�خدمت�کند.�
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گفت و گو

بررسی عملکرد شش ماهه »فجر« در گفت وگوی چیالن با عالی وند

کارنامه فوالد امیرکبیر کاشان از اجرای طرح توسعه تا 
رشد 253 درصدی سود خالص

عالی�وند�در�مورد�مولفه�های�اصلی�عملکرد�شرکت�
فوالد�امیرکبیر�کاشان�به�خبرنگار�چیالن�گفت:�در�
نیمه�نخست�امسال،�درآمدهای�عملیاتی�این�شرکت�
با�رشد��113درصدی�به��۹۹6میلیارد�تومان،�سود�
ناخالص�با�رشد��۲۷۴درصدی�به�حدود��۴3۲میلیارد�
تومان�و�سود�عملیاتی�با�رشد��۲6۵درصدی�نسبت�
میلیارد� �۴۲۴ حدود� به� قبل� سال� مشابه� مدت� به�

تومان�رسید.
وی�افزود:�حاشیه�سود�ناخالص�شرکت�که�در�نیمه�
نخست�سال�گذشته،��۲۴.۸درصد�بود،�با�یک�جهش�
قابل�توجه�به��۴3.3درصد�در�نیمه�نخست�سال�جاری�
رسد�که�نوید�آینده�خوبی�را�برای�این�شرکت�می�دهد.
رشد فروش محصوالت فوالد امیرکبیر کاشان

این�شرکت� فروش� درباره�وضعیت� عالی�وند� شهرام�
اظهار�داشت:�نیمه�نخست�سال�گذشته�ما��۴۲هزار�
و��6۸۵تُن�فروش�داخلی�داشتیم�که�با�افزایش��۷۵
درصدی�به��۷۴هزار�و��۸11تن�در�نیمه�نخست�سال�
نیازهای� تأمین� راستای� در� همزمان� رسید.� جاری�
داخلی�کشور،�فروش�صادراتی�را�از��1۴هزار�و��۷۹0
تن�در�نیمه�نخست�سال�گذشته�به��3۵۹0تن�در�
نیمه�نخست�سال�جاری�کاهش�دادیم.�در�کل�در�
نیمه�نخست�سال�جاری،�فروش�وزنی�شرکت�فوالد�
امیرکبیر�کاشان�با�رشد�قابل�توجه��36درصدی�به�

�۷۸هزار�و��۴01تن�رسید.
خاطرنشان� این�شرکت� ریالی� فروش� مورد� در� وی�
ساخت:�ارزش�فروش�داخلی�شرکت�فوالد�امیرکبیر�
کاشان�که�در�نیمه�نخست�سال�گذشته�حدود��3۵3
میلیارد�تومان�بود،�در�نیمه�نخست�امسال�با�رشد�
�1۷1درصدی�به��۹۵6میلیارد�تومان�رسید.�همچنین�
ارزش�فروش�صادراتی�این�شرکت�در�نیمه�نخست�
امسال�بیش�از��۲میلیون�و��16۵هزار�دالر�بوده�است.
عالی�وند�در�ادامه�گفت:�فروش�وزنی�شرکت�فوالد�
امیرکبیر�کاشان�در�مجموع�در�نیمه�نخست�امسال�
ارزش� و� شرکت� داخلی� برنامه� از� بیش� درصد� �۷
فروش�داخلی�نیز�از�حیث�ریالی،��۹0درصد�بیش�از�

برنامه�داخلی�شرکت�بوده�است�که�دستاورد�مهمی�
محسوب�می�شود.

اهمیت طرح توسعه فوالد امیرکبیر کاشان
مورد� در� کاشان� امیرکبیر� فوالد� مدیرعامل�شرکت�
طرح� این� گفت:� شرکت� این� توسعه� طرح� اهمیت�
توسعه�که�در�شهریور�امسال�عملیات�اجرایی�آن�آغاز�
شد،�اهمیت�بسیار�باالیی�در�تکمیل�زنجیره�ارزش�
صنعت�فوالد�دارد.�این�طرح�در�جهت�تأمین�کامل�
می�تواند� و� می�شود� انجام� سرد� ورق� به� کشور� نیاز�
همچون� مهمی� صنایعی� توسعه� برای� بستری� به�

خودروسازی�و�تولید�لوازم�خانگی�تبدیل�شود.
وی�اهداف�این�طرح�توسعه�را�این�گونه�تشریح�کرد:�
هدف�این�طرح�توسعه�در�فاز�اول،�احداث�خط�نورد�
سرد�به�ظرفیت��۲۵0هزار�تن�و�افزایش�ظرفیت�نورد�
تا��۵00هزار�تن�در�سال،�توسعه�خط�اسیدشویی�تا�
ظرفیت��۵00هزار�تن،�احداث�کارگاه�سنگ�زنی�و�
احداث� دوم،� فاز� در� و� نورد� غلتک�های� آماده�سازی�

خط�گالوانیزه��۲و�تولید�محصوالت�سرد�است.
عالی�وند�عنوان�کرد:�مجموع�سرمایه�گذاری�ارزی�و�
ریالی�این�طرح�که�با�حمایت�و�پشتیبانی�کامل�فوالد�
مبارکه�انجام�می�شود،�به�ترتیب��1۲میلیون�یورو�و�
�3۷00میلیارد�ریال�است�و�میزان�اشتغال�مستقیم�
و�غیرمستقیم�آن�نیز��10۸0نفر�است.�طبق�برنامه�
قرار�است�این�طرح�مهم�توسعه��۲۴ماهه�انجام�شود.

افزایش حاشیه سود خالص »فجر«
شهرام�عالی�وند�در�پایان�گفت:�حاشیه�سود�خالص�
شرکت�فوالد�امیرکبیر�کاشان�که�در�نیمه�نخست�
سال�گذشته��۲0درصد�بود�با�افزایش��1۴درصدی،�
به��3۴درصد�در�نیمه�نخست�سال�جاری�رسید.�در�
مجموع،�هم�در�حوزه�تولید�و�هم�در�حوزه�فروش،�
این�شرکت�عملکرد�موفقی�داشته�که�نوید�روزهای�
بهتر�برای�سهامداران�شرکت�را�می�دهد.�طرح�توسعه�
شرکت�نیز�عالوه�بر�تضمین�چشم�انداز�روبه�رشد�نماد�
بورسی�فجر،�به�خودکفایی�کشور�در�حوزه�تولید�ورق�

سرد�کمک�شایانی�می�کند.���

شهرام عالی وند 
مدیرعامل شرکت 
فوالد امیرکبیر کاشان

  33۹
میلیارد تومان�

سود�خالص�»فجر«�در�شش�ماه�نخست�
امسال�است�که�رشد�خیره�کننده��۲۵3
درصدی�را�برای�این�شرکت�بورسی�به�
ارمغان�آورد.�این�در�حالی�است�که�در�
طول�سال�۹۸،�سود�خالص�این�شرکت،�

�1۸1میلیارد�تومان�ثبت�شده�است.

شهرام�عالی�وند،�مدیرعامل�شرکت�فوالد�امیرکبیر�کاشان،�در�گفت�وگو�با�چیالن�در�مورد�دستاوردهای�
این�شرکت�در�نیمه�نخست�امسال�گفت:�سود�خالص�نماد�بورسی�»فجر«�در�شش�ماه�نخست�امسال�با�
رشد�خیره�کننده��۲۵3درصدی�به��33۹میلیارد�تومان�رسید؛�در�حالی�که�در�کل��1۲ماهه�سال�۹۸،�سود�
خالص�این�شرکت،��1۸1میلیارد�تومان�بوده�است.�همچنین�کلنگ�طرح�توسعه�شرکت�در�شهریور�امسال�

بر�زمین�زده�شد�که�هدف�این�طرح�مهم،�تأمین�نیازهای�کشور�در�حوزه�ورق�سرد�است.

در ۶ ماه نخست سال جاری                          
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گــزارش

عملکرد فوالد آلیاژی ایران در نیمه نخست سال ۹۹
باالترین رقم درآمدی و لیست رکوردهای فوالژ

شرکت�فوالد�آلیاژی�ایران�طی�عملکرد�یک�ماهه�
منتهی�به��31شهریور�ماه�13۹۹،�معادل��۵6۴.۹
فروش� به� را� خود� محصوالت� از� تومان� میلیارد�
رسانده�است�که�نسبت�به�دوره�یک�ماهه�مشابه�
در�سال�گذشته،��1۵۷درصد�افزایش�داشته�و�از�
حیث�فروش�ماهانه،�»فوالژ«�را�موفق�به�تحقق�یک�

رکورد�درآمدی�جدید�نموده�است.
رشد 7۶ درصدی درآمد فروش فوالژ

شرکت�فوالد�آلیاژی�ایران�طی�شش�ماهه�نخست�
از�سال�جاری،�با�رشد��۷6درصدی�نسبت�به�مدت�
مشابه�سال�قبل،�به�درآمد�فروش��۲۴0۵میلیارد�

تومان�دست�یافته�است.
با  ایران  آلیاژی  فوالد  شرکت  ترتیب،� بدین�
فروش 37 هزار تن محصول داخلی و 10 هزار 
تن محصول صادراتی، باالترین رقم درآمدی 
خود را از ابتدای بهره برداری تاکنون رقم زده 

است.
لیست رکوردهای شش ماهه فوالد آلیاژی 

ایران
شرکت�فوالد�آلیاژی�ایران�در�سال��13۹۹مزین�به�
نام�»سال�جهش�تولید«،�برای�استفاده�از�حداکثر�
توان�تجهیزاتی�و�خطوط�تولید�خود�برنامه�ریزی�
کرده�و�موفق�به�خلق�رکوردهای�تازه�ای�در�حوزه�
تولید�و�فروش�شده�است�که�در�قالب�عملکرد�شش�

ماهه�نخست�سال�جاری�متبلور�گردیده�است:�
ثبت�رکورد�تولید�ماهانه�فوالدسازی�با�تولید��	

�۵0۲۷۹تن�مذاب�در�مردادماه��۹۹)رکورد�
عدد� با� و� � �۹۸ اردیبهشت� به� مربوط� قبلی�

�۴۸۷۹1تن(
ثبت�رکورد�تولید�روزانه�فوالدسازی�با�تولید��	

�۲۴10تن�مذاب�در�۲۸مردادماه��۹۹)رکورد�
قبلی�مربوط�به��1۵بهمن�۹۷و�با�عدد��۲300

تن(
طی��	 در� فوالدسازی� در� مذاب� تولید� ثبت�

به� دستیابی� با� جاری� سال� اول� ماهه� شش�
در� کاری� رکورد� ثبت� و� تن� عدد��۲6۴۵00

دوره�شش�ماهه�سال

و��	 کاری� تکمیل� ماهانه� تولید� رکورد� ثبت�
در� تن� �1۹016 تولید� عدد� با� بندی� بسته�
شهریورماه��۹۹)رکورد�قبلی�مربوط�به�بهمن�

ماه��۹۵و�با�عدد��1۸۷۵3تن(
و��	 کاری� تکمیل� روزانه� تولید� رکورد� ثبت�

بسته�بندی�با�عدد�تولید��1113تن�در��۲۲
فروردین��۹۹)رکورد�قبلی�مربوط�به��16آبان�

�۹۸و��با�عدد�10۵۵تن(
انواع��	 تن� هزار� � �۲3۸ � بر� بالغ� فروش� ثبت�

از� بیش� ارزش� به� آلیاژی� طویل� محصوالت�
�۲۴00میلیارد�تومان�و�دستیابی�به�رکورد�

فروش�در�طی�شش�ماهه�سال
ثبت�رکورد�ماهانه�حمل�و�فروش�محصول�در��	

طي�تیر�ماه��۹۹با�دستیابی�به�عدد��۴۹۵0۷
تن�)رکورد�قبلی�مربوط�به�اردیبهشت��۹۸و�

با�عدد��۴۸۴۸۲تن(
فروش��	 و� حمل� روزانه� رکورد� دو� ثبت�

ماه� تیر� در��۲۴ رکورد� آخرین� که� محصول�
)رکورد� تن� عدد��۴0۷۹ به� دستیابی� با� �۹۹
قبلی�مربوط�به��30فرورردیــن��۹۹و�با�عدد�

�3۸۴1تن(�
دیگر موفقیت های فوالژ 

سال� نخست� ماهه� شش� در� ایران� آلیاژی� فوالد�
در� توجه� قابل� رکوردهای� ثبت� به� موفق� �،13۹۹
و� طراحی� و� سازی� بومی� فروش،� و� تولید� زمینه�

تولید�محصوالت�جدید�شده�است.�
فوالد� شرکت� سازی� بومی� واحد� در� همچنین�
سال� نخست� ماهه� شش� طی� و� ایران� آلیاژی�
جاری،��33طرح�بومی�سازی�در�زمینه�های�مواد،�
فرآیندها،�قطعات�و�تجهیزات�در�مرحله�اجرا�قرار�
گرفته�و�مبلغ��۷00هزار�یورو�صرفه�جویی�ارزی�را�

برای�این�شرکت�به�ارمغان�آورده�است.
از� �مشتریان�و�جلوگیری� نیاز� تأمین� راستای� در�
جاری� سال� ابتدای� از� نیز،� محصوالت� واردات�
تاکنون�تعداد��۷گرید�جدید�در�زمینه�های�ابزاری،�
عملیات�حرارتی�پذیر،�کشش�و�نورد�سرد�طراحی�

شده�است.

علیرضا چایچی

مدیرعامل شرکت فوالد آلیاژی ایران

 7۶
درصد �

ایران� رشد�فروش�شرکت�فوالد�آلیاژی�
جاری� سال� نخست� ماهه� شش� طی�
نسبت�به�مدت�مشابه�سال�قبل�و�دست�
میلیارد� فروش��۲۴0۵ درآمد� به� یافتن�
تومان�که�باالترین�رقم�درآمدی�خود�را�
زده� رقم� تاکنون� بهره�برداری� ابتدای� از�

است.

در ۶ ماه نخست سال جاری                          
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گــزارش

گزارش چیالن از عملکرد شش ماهه 99 شرکت فوالد کاوه جنوب کیش:

درخشش »کاوه« در قله تولید و توسعه

رکوردهای تولید در نیمه نخست سال
تن� هزار� �۵60 �،۹۹ سال� اول� ماهه� شش� دوره� در�
شمش�بیلت�در�این�مجتمع�فوالدی�تولید�شد�و�در�
شهریورماه�رکورد�تولید�ماهیانه�با��1۲۵هزار�و��۸۵1
تن�به�ثبت�رسید.�در�تاریخ��13شهریورماه�با�ثبت��33
عدد�ذوب،��۵هزار�و��۴۸3تن�شمش�تولید�شد�که�یک�
رکورد�چشمگیر�در�واحد�فوالدسازی�به�شمار�می�رود.
همچنین�با�تولید��۸۲۹هزار�تن�آهن�اسفنجی�در�
مدت�شش�ماهه�نخست�امسال،�در�مقایسه�با�مدت�
شد.� ثبت� ۹درصدی� افزایش� گذشته� سال� مشابه�
در�ماه�شهریور،�رکورد�ده�ساله�تولید�ماهیانه�آهن�
به� احیاء� واحد� تولید� مجموع� رسیدن� با� اسفنجی�
با� �A مدول� ماهیانه� رکورد� و� تن� و��۲6۲ 1۵۸هزار�

تولید��۸۲هزار�و��۹11تن�شکسته�شد.
فوالد�کاوه�جنوب�در�نیمه�نخست�سال��3۲6�،۹۹
هزار�تن�شمش�به�بازارهای�بین�المللی�صادر�کرده�
و��۲۲3هزار�تن�شمش�هم�در�بازار�داخلی�به�فروش�
رسانده�است.�رکورد�جدید�»کاوه«�در�این�خصوص�
در�تاریخ��1۷شهریورماه،�با�فروش��6هزار�و��۲3۲تن�

شمش�به�ثبت�رسید.
در�نیمه�اول�سال�۹۹،�درآمد�عملیاتی�این�شرکت�
با�افزایش��6۲درصدی�نسبت�به�مدت�مشابه�سال�
گذشته�از�رقم��۴3،۲۸۷میلیارد�ریال�فراتر�رفت�که�
�۲۵۹۷0میلیارد�و��613میلیون�ریال�آن�مربوط�به�

فروش�محصوالت�صادراتی�است.
فاز 2 فوالدسازی؛ تبلور بومی سازی و شکست 

حصر تحریم ها
در�نیمه�نخست�سال�جهش�تولید�با�قرار�گرفتن�فاز�
�۲فوالدسازی�»کاوه«�در�مدار�تولید،�برای�نخستین�
بار�در�کشور�یک�خط�تولید�فوالدی،�به�صورت�کامل�
به�دست�متخصصان�ایرانی�تکمیل�و�راه�اندازی�شد�و�
این�موفقیت�بزرگ�در�شرایطی�به�دست�آمد�که�کشور�
و�صنعت�فوالد�ایران،�با�شدیدترین�و�سخت�ترین�
تحریم�های�خارجی�مواجه�است.�با�این�اقدام�حصر�
تحریم�ها�با�تکیه�بر�توانمندی�داخلی�شکسته�شد.
بهره�برداری�از�فاز��۲شرکت�فوالد�کاوه�جنوب�کیش�

با�ظرفیت�یک�میلیون�و��۲00هزار�تن،�عالوه�افزایش�
ظرفیت�ساالنه�این�مجتمع�به��۲میلیون�و��۴00هزار�
تن�و�افزایش�سهم�تولید�این�شرکت�به�حدود��10
درصد�تولید�فوالد�کشور،�موجب�شده�تا�رتبه�فوالد�
فوالد� تولیدکنندگان� میان� در� کیش� جنوب� کاوه�

ایران�از�جایگاه�هفتم�به�رده�چهارم�ارتقاء�یابد.
به�منظور�بهره�برداری�از�این�کارخانه،�دستاوردهای�
حضور� بدون� و� ایرانی� متخصصان� توسط� بزرگی�
نیروهای�خارجی�حاصل�شده�است�که�از�جمله�آنها�
راه�اندازی�کوره�قوس�الکتریکی�و�دستیابی�به�قوس�
اول�در�تاریخ��۲6اردیبهشت�ماه�۹۹،�راه�اندازی�کوره�
پاتیلی،�سیستم�غبارگیر،�حمل�مواد�و�یکپارچه�سازی�
آنها�با�کوره�قوس�الکتریکی�و�دستیابی�به�ذوب�اول�
ماشین�های� اندازی� راه� و� �۹۹ تیرماه� �۹ تاریخ� در�
ریخته�گری�پیوسته�و�دستیابی�به�تولید�شمش�در�

تاریخ��10مردادماه��۹۹بوده�است.
سایر� تکمیل� فوالدسازی،� توسعه� طرح� بر� عالوه�
پروژه�ها�نیز�با�روند�مناسبی�دنبال�شد�به�گونه�ای�که�
پیشرفت�پروژه�تامین�و�توزیع�آب�با�ساخت�واحدهای�
جدید�آب�شیرین�کن�در�این�مجتمع�و�همچنین�
است. پایانی� مراحل� در� نیز� زیرساختی� پروژه�های�
نقش آفرینی در حوزه مسئولیت های اجتماعی
شرکت�فوالد�کاوه�جنوب�کیش�همچنین�در�نیمه�
نخست�امسال�عالوه�بر�کسب�دستاوردهای�مهمی�
در�بخش�های�تولیدی�و�توسعه�ای،�در�زمینه�ایفای�
مسئولیت�های�اجتماعی�نیز�کارنامه�قابل�قبولی�را�
دانشگاه� به� نقدی� کمک� پرداخت� رساند.� ثبت� به�
شیوع� از� پیشگیری� جهت� هرمزگان� پزشکی� علوم�
بسته� و��۲۵0 هزار� از��۴ بیش� تهیه� کرونا،� بیماری�
معیشتی�و�توزیع�آن�بین�نیازمندان�مناطق�محروم�
استان�هرمزگان�در�رزمایش�بزرگ�همدلی�و�کمک�
مومنانه،�خرید�و�تحویل��۲دستگاه�ونتیالتور)دستگاه�
کمک�تنفسی(�برای�تجهیز�بخش�مراقبت�های�ویژه�
مرکز� به� کمک� و� بندرعباس� در� کرونایی� بیماران�
نگهداری�ایتام�به�عنوان�بخشی�از�اقداماتی�بوده�است�
ارائه�کمک�های� راستای� این�شرکت�در� که�توسط�

خیرخواهانه�صورت�گرفته�است.�

علی دهاقین
مدیرعامل شرکت 

فوالد کاوه جنوب کیش

شرکت�فوالد�کاوه�جنوب�کیش�نیمه�نخست�سال��۹۹را�با�کسب�دستاوردها�و�کارنامه�ای�پربار�در�حوزه�
تکمیل�طرح�های�توسعه�ای�و�افزایش�تولید�و�فروش�سپری�کرد�به�گونه�ای�که�پس�از�سال�ها�تالش�و�
پشتکار�مدیران�و�کارکنان�این�شرکت،�در�شرایطی�که�بخش�های�اقتصادی�کشور�به�ویژه�صنعت�فوالد�درگیر�
محدودیت�ها�و�چالش�های�مختلفی�همچون�تحریم�ها�و�گسترش�ویروس�کرونا�بود،�پروژه�فاز��۲فوالدسازی�
با�تکیه�بر�توانمندی�متخصصان�ایرانی�و�بدون�حضور�کارشناسان�خارجی�وارد�مدار�تولید�شد�که�دستاوردی�

بزرگ�برای�صنعت�فوالد�کشور�محسوب�می�شود.�

32۶
هزار تن�

کیش� جنوب� کاوه� فوالد� شمش�
شده� صادر� المللی� بین� بازارهای� به�
شمش� تن� هزار� �۲۲3 است.«کاوه«�
رسانده� فروش� به� داخلی� بازار� در� هم�
هم� شرکت� این� عملیاتی� درآمد� است.�
افزایش��6۲درصدی�نسبت�به�مدت� با�
�۴3،۲۸۷ رقم� از� گذشته� سال� مشابه�

میلیارد�ریال�فراتر�رفت.
در ۶ ماه نخست سال جاری                          
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گفت و گو

علیزاد شهیر در گفت و گو با چیالن از افزایش 40 درصدي تولید و طرح هاي توسعه خبر داد: 

ابتکارات فوالد بناب در بهره وری، محیط زیست و 
رفاه کارکنان

افزایش��۴0درصدي�تولید�و�ایجاد�طرح�هاي�توسعه�اي�
در�مجتمع�فوالد�صنعت�بناب�در�نیمه�نخست�سال�جاري�

صورت�گرفته�است.
این� مدیره� هیئت� عضو� و� مدیرعامل� علیزاد�شهیر� بابک�
جاري،� سال� ماهه� شش� عملکرد� تشریح� در� مجتمع�
اقدامات�صورت�گرفته�براي�افزایش�تولید�و�بهره�وري�را�
چشمگیر�و�با�اهمیت�توصیف�کرد�و�از�تالش�براي�رشد�و�

توسعه�همه�جانبه�خبرداد.
ثبت مکرر رکوردهای تولید در واحد هاي ذوب و 

نورد 
از� جدید� رکوردهاي� ثبت� و� تولید� افزایش� شهیر� علیزاد�
شش� در� گفت:� و� دانست� اهمیت� حائز� را� تاسیس� بدو�
اعم� عدیده� وجود�مشکالت� با� جاري� نخست�سال� ماهه�
از�تامین�مواد�اولیه،�مشکالت�نقدینگي،�مشکالت�ناشي�
این� به� ایم� توانسته� کرونا،� بیماري� شیوع� و� تحریم�ها� از�
مشکالت�فائق�آمده�و�در�جهت�رشد�و�افزایش�تولید�قدم�
برداریم�که�ثبت�مکرر�رکورد�جدید�تولید�در�واحد�هاي�
ذوب�و�نورد�و�در�کل�مجموعه�را�داشتیم.�وی�افزود:�نهایتا�
و� فوالدي� محصوالت� تولید� درصدي� �۴0 افزایش� شاهد�
زمان� مدت� با� مقایسه� در� هزارتن� عدد��360 به� رسیدن�
افزایش�فروش� مشابه�سال�قبل�را�بودیم�که�به�تبع�آن�
از� که� کردیم� تجربه� نیز� را� بازار� در� تر� پررنگ� حضور� و�
از� بیش� جاري� سال� نخست� نیمه� در� تولید� میزان� این�
ایم. نموده� صادر� را� فوالدي� مقاطع� انواع� هزارتن� �۲0
 جزئیات طرح هاي جدید توسعه اي در فوالد بناب
مدیرعامل�و�عضو�هیئت�مدیره�این�مجتمع�توجه�ویژه�به�
توسعه�این�واحد�تولیدي�و�ایجاد�طرح�هاي�جدید�را�نیز�مهم�
بر�شمرد�و�افزود:�در�نیمه�نخست�سال،�مطالعات�نهائي�و�
انجام�کارهاي�زیربنائي�طرح�هاي�جدید�توسعه�اي�در�دستور�
کار�قرار�گرفت�که�عبارتند�از�واحد�فوالدسازي�جدید،�توسعه�
تولید� طرح� و� پلنت� اکسیژن� ایجاد� شاهین،� فوالدسازي�
فرو�آلیاژها�که�در�این�زمینه�اطالعات�و�گزارش�تکمیلی�
ارائه�خواهد�شد�که�مجموع�این�طرح�ها� در�روزهاي�آتي�
با�اعتباري�بالغ�بر��600میلیون�یورو�در�دست�اقدام�براي�
اجرائي�شدن�است�و�ماحصل�آن�توسعه�همه�جانبه�مجموعه�
فوالد�بناب،�ایجاد�اشتغال�جدید�و�پایدار�و�توسعه�اقتصادي�

منطقه�خواهد�بود.
اقدامات موثر فوالد بناب برای ورود به بورس

علیزاد�شهیر�در�ادامه�گفت�و�گو�با�چیالن�از�اصالحات�
در� شرکت� این� حضور� جهت� در� اساسي� اقدامات� و�
شرکت� حضور� منظور� به� افزود:� و� داد� خبر� نیز� بورس�
چند� در� موثري� اقدامات� بورس� در� بناب� صنعت� فوالد�
فرآیندهاي� اخیر�صورت�گرفت�و�اصالحات�الزم�در� ماه�
مالي�و�بازرگاني�شرکت�هاي�تابعه�این�مجتمع�انجام�شد�
آینده� در� و� � کنیم� فراهم� را� بورس� به� ورود� مقدمات� تا�
پیوست. خواهیم� بورسي� شرکت�هاي� جمع� به� نزدیک�

تغییر رژیم مصرفي مواد اولیه فوالدسازي برای 
حفاظت از محیط زیست

مدیرعامل�فوالد�صنعت�بناب�توجه�ویژه�به�مسائل�محیط�
و� شد� یادآور� نیز� را� اجتماعي� مسئولیت�هاي� و� زیستي�
گفت:�به�منظور�کاهش�آالیندگي�و�حفظ�محیط�زیست�
با�افزایش�میزان�استفاده�از�آهن�اسفنجي�در�کوره�هاي�
القائي� کوره�هاي� در� و� درصد� �۹۸ مقدار� به� قوس� ذوب�
اولیه�در�بخش� به�میزان��۷۵درصد،�رژیم�مصرفي�مواد�
توجهي� قابل� میزان� به� که� دادیم� تغییر� را� فوالدسازي�
در� و� � یافت� کاهش� قراضه� از�مصرف� آلودگي�حاصل� از�
خصوص�میزان�اندک�مصرف�قراضه�هم�بازنگري�هاي�الزم�
در�تامین�قراضه�مرغوب�و�فرآوري�بهینه�آن�صورت�گرفت�
که�نهایتا�با��همکاري�هاي�مستمر�و�تنگاتنگ�با�سازمان�
محیط�زیست�و�استفاده�از�نظرات�کارشناسي�در�جهت�
اصالح�سیستم�هاي�جمع�آوري�دود�و�غبار�و�برنامه�ریزي�
امکانات� ایجاد� و� موجود� سیستم� تجهیز� و� تکمیل� براي�

جدید�صورت�پذیرفته�است.
بهره وري  و  پرداخت  رفاه کارکنان  به  توجه ویژه 
در� داد:� خبر� چیالن� به� ادامه� در� بناب� فوالد� مدیرعامل�
راستاي�عمل�به�مسئولیت�هاي�اجتماعي،�کلنگ�زني�پروژه�
و�آغاز�ساخت�استخر�ویژه�کارگران�مجتمع�فوالد�صنعت�
این�شهرستان� در� نخست�سال�جاري� نیمه� در� را� بناب�
شاهد�بودیم�که�این�مجموعه�رفاهي�ورزشي�در�خدمت�
ملي� طرح� در� مشارکت� بود� خواهد� بناب� شریف� مردم�
رزمایش�کمک�مومنانه�را�داشته�ایم�و�به�منظور�کمک�به�
اقشار�آسیب�دیده�از�بحث�کرونا�حدود��۵00بسته�غذایي�
با�همکاري�ستاد�رزمایش�کمک�مومنانه�شهرستان�بناب�

به�اجرا�در�آوردیم�و�توزیع�شد.
وي�ســرمایه�هاي�انــساني�را�یکــي�از�ارزشمــندترین�
دارایي�هاي�این�مجموعه�فوالدي�عنوان�کرد�و�گفت:�چرخ�
صنعت�و�اقتصاد�کشور�به�دست�توانمند�نیروي�انساني�و�
ویژه� توجه� و� مي�چرخد� زحمتکش� و� پرتالش� کارگران�
به�نیروي�انساني�در�جهت�حفظ�و�صیانت�از�ایشان�را�از�
اولویت�هاي�اصلي�خود�مي�دانم�و�بر�این�اساس�پرداخت�
ارائه�بسته�هاي�معیشتي)�بسته� حقوق�و�مزایاي�قانوني،�
در� بار� اولین� براي� وري� بهره� و� آکورد� پرداخت� غذایي(،�
این�مجموعه�و�تاکید�بر�مراقبت�هاي�ویژه�از�نظر�بهداشت�
دستور� در� را� کرونا� بیماري� شیوع� جهت� به� ایمني� و�
پیشگیري� جهت� در� نیز� موثري� اقدامات� و� داریم� کار�
واحدهاي� توسط� مرتب� و� مکرر� که� ایم� داده� انجام�
است�� انجام� و�مجموعه�مدیران�شرکت�در�حال� مربوطه�
شایان�ذکر�است،�مجتمع�فوالد�صنعت�بناب�به�عنوان�یکي�از�
شرکت�هاي�مهم�تابعه�گروه�مالي�گردشگري�در�حال�حاضر�
با�توان�تولید�ساالنه�بیش�از�دو�میلیون�تن�انواع�محصوالت�
فوالدي�و�با�بکار�گیري�بیش�از��1۲00نفر�به�صورت�مستقیم�
نقش�مهم�و�موثري�را�در�اقتصاد�و�اشتغال�کشور�داشته�است.

بابك علیزاد شهیر 

مدیرعامل مجتمع فوالد صنعت بناب

40
درصد�

و� فوالدي� محصوالت� تولید� افزایش�
رسیدن�به�عدد��360هزار�تن�در�مقایسه�
در� را� قبل� سال� مشابه� زمان� مدت� با�
از� که� بودیم� شاهد� بناب� صنعت� فوالد�
نیمه�نخست�سال� تولید�در� این�میزان�
جاري،�بیش�از��۲0هزارتن�انواع�مقاطع�

فوالدي�را�صادر�کردیم.
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نگاهی به دستاوردهای فوالد غرب آسیا در 6 ماهه نخست 1399
جزئیات رشد تولید در فوالد غرب آسیا 

بزرگ� شرکت� دومین� آسیا� غرب� فوالد� شرکت�
به� )روغنی(� نوردیده� سرد� ورق�های� تولیدکننده�
صورت�کالف�در�کشور�می�باشد�که�با�تولید�ساالنه�
�۵00هزار�تن�و�سهم��1۵درصدی�از�بازار،�نقش�
ورق�های� به� کشور� نیاز� تأمین� در� مهمی� و� موثر�
فوالدی�)محصوالت�خاص(،�ایجاد�و�توسعه�اشتغال�
و� نیاز� و� قانونی� الزامات� رعایت� طریق� از� پایدار�

انتظارات�ذینفعان�دارد.
تولید� زنجیره� تکمیل� با� کارخانه� این� محصوالت�
پایین� صنایع� در� استفاده� جهت� فوالد،� و� آهن�
ورق�های� تولید� صنــایع� ماننــد� فوالد� دستــی�
خانگی،� لوازم� اندود،� قلع� و� گالوانیزه� پوشش�دار�
صنایع�بسته�بندی،�قطعات�خـودرو�کاربرد�دارند.�
تولید�ورق�های�فوالدی�با�رنج�ضخامتی��0.۲تا��0.3
میلیمتر�به�عنوان�کاالی�استراتژیک�صنایع�بسته�

بندی�نیز�بخشی�از�تولیدات�کارخانه�است.
افزایش تناژ خطوط تولید در سایه کرونا

با�استعانت�از�خداوند�متعال�و�در�راستای�تحقق�
شعار�سال�با�عنوان�سال�جهش�تولید�از�سوی�مقام�
معظم�رهبری،�مدیریت�و�کارکنان�شرکت�فوالد�
اول�سال� ماه� در�طول��6 اند� توانسته� آسیا� غرب�
�۹۹گام�بزرگی�را�در�راستای�رسیدن�به�شعار�سال�
بردارند�به�طوری�که�تناژ�تولید�خطوط�تولید�در��
مشابه� مدت� نسبت� سال��13۹۹ نخست� ماهه� �6
سال�قبل��افزایش�قابل�توجه�داشته�است.�الزم�به�
ذکر�است�این�دستاورد�در�شرایط�سخت��شیوع�
و� فاصله�گذاری� رعایت� با� � و�  COVID-19 بیماری�
الزامات�بهداشتی�به�دست�آمده�که�ارزش�آن�را�دو�

چندان�نموده�است.

طرح های توسعه غرب آسیا
همچنین�طرح�های�توسعه�شرکت�برای�رسیدن�به�
ظرفیت�ساالنه��۸00هزار�تن�در�حال�اجرا�می�باشد�
که�ان�شا�اهلل�در�سال�آینده�به�بهره�برداری�خواهد�
رسید.�با�اجرای�این�طرح�ها،�زمینه�اشتغال��۲00
فراهم�خواهد� در�شرکت� مستقیم� به�صورت� نفر�
مسئولیت�های� انجام� در�جهت� مهم� این� که� شد�
اجتماعی�شرکت�فوالد�غرب�آسیا�از�طریق�ایجاد�

اشتغال�پایدار�در�کشور�است.
دستاوردهای ۶ ماهه فوالد غرب آسیا

برخی�دیگر�از�دستاوردهای�شرکت�فوالد�غرب�آسیا�در�
�6ماهه�نخست�سال��13۹۹در�ادامه�آورده�شده�است.

افزایش��1۸درصدی�تولیدات�خط�اسیدشویی��	
نسبت�به�مدت�مشابه�سال�گذشته

نورد��	 تولیدات�خطوط� درصدی� افزایش��۲0
نسبت�به�مدت�مشابه�سال�گذشته

افزایش��۵3درصدی�تولیدات�خط�عملیات��	
سال� مشابه� مدت� به� نسبت� آنیل� حرارتی�

گذشته
افزایش��6۷درصدی�خطوط�نهایی�نسبت�به��	

مدت�مشابه�سال�گذشته
انجام��6اورهال�)بازآماد(�موفق�برای�خطوط��	

اصلی�در�نیمه�اول�سال
افزایش��1۸درصدی�حمل�محصوالت�نسبت��	

به�مدت�مشابه�سال�گذشته
تامین� برای� داخلی� سازندگان� با� قرارداد� انعقاد�
تجهیزات�و�قطعات�اصلی�و�بزرگ�مانند�موتورهای�
بزرگ�نورد�به�جهت�افزایش�ساخت�داخل�قطعات.

غالمرضا خلیقی

مدیرعامل شرکت فوالد غرب آسیا   

۶7
درصد �

�۲0 افزایش� نهایی،� خطوط� افزایش�
درصدی�تولیدات�خطوط�نورد�و�افزایش�
عملیات� خط� تولیدات� درصدی� �۵3
حرارتی�آنیل�نسبت�به�مدت�مشابه�سال�

گذشته

در ۶ ماه نخست سال جاری                          
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مهندس ابراهیمی در گفت وگو با چیالن خبر داد:
انقالب در تولید، فروش و تسویه تعهدات فوالد اکسین 

استراتژی�یک�تعریف�در�ریشه�نظامی�دارد�و�به�
معنای�پیروزی�بر�دشمن�است.�اما�در�حوزه�کسب�
و�کار،�استراتژی�یک�طرح�کلی�برای�استفاده�بهتر�
از�منابع�است�و�لذا�ما�هم�سعی�کردیم�از�منابع�
داشته� را� استفاده� بیشترین� شرکت� در� موجود�
باشیم.�استراتژی�باید�حتما�در�کف�سازمان�اجرا�
به� رنگارنگ� پوستر�های� در� را� آن� اینکه� نه� شود�
دیوارها�بچسبانیم�که�خوشبختانه�امروز�در�فوالد�
اکسین�همه�از�سرباز�تا�سردار�اعتقاد�به�استراتژی�

دارند.
نبرد در جبهه های سه گانه

خدمت� در� ما� که� شرکت� دوساله� فعالیت� در�
دوستان�بوده�ایم،�در��3مقوله�اصلی�دست�و�پنجه�

نرم�کرده�ایم:
ارث� ما� به� و� افتاده� اتفاق� گذشته� در� آنچه� اول�
رسیده�است�که��۷0درصد�انرژی�ما�را�به�خودش�
اختصاص�داد�و�روزی�که�شروع�کار�ما�بود،�وضعیت�
از� پرسنل� که� بود� رسیده� جایی� به� اکسین� برند�
خوشایندی� احساس� اکسین� فوالد� در� اشتغال�

نداشتند.
مقوله�دوم�ایجاد�شرایط�مناسب�و�ریل�گذاری�برای�
انتقال� پیشرفت�بود�که�پروژه�عظیمی�مثل�خط�
گوره�به�جاسک�از�این�قبیل�محسوب�می�شود�که�

با�همت�عالی�پرسنل�به�خوبی�به�پیش�می�رود.
امروز�در�تمام�محافل�فوالدی�برند�فوالد�اکسین�
زبانزد�است�و�این�در�حالی�است�که�قباًل�قیمت�
اکنون� اما� کرد� می� تعیین� بازار� را� ما� محصوالت�
تعیین�قیمت�در�خود�مجموعه�صورت�می�گیرد�
که�این�مقوله�هم�تالش�و�تمرکز�فراوانی�را�به�خود�

معطوف�نمود.�
تحول در وضع معیشتی کارکنان و تسویه با 

طلبکاران
در�حوزه�منابع�انسانی�هم�با�مثلث�نرم�افزار،�سخت�
افزار�و�مغزافزار�در�بحث�عدالت�اجتماعی�و�رفع�
نظام� تحول� و� پرسنل� رضایت� افزایش� و� تبعیض�
پاداش�و�طبقه�بندی�مشاغل�و�تغییرنظام�تشکیالتی�
شرکت،�وضع�معیشتی�پرسنل�بهبود�پیدا�کرد�به�
از� تعاونی�شرکت� از� آنها� طوری�که�قدرت�خرید�
میلیارد� �1/۵ به� �۹۷ سال� تومان� میلیون� �1۵0
تومان�در�شش�ماهه�اول�سال��۹۹رسیده�است.

در�حوزه�مالی�و�مالیات�و�تسویه�حساب�طلبکاران�
و� گرفت� صورت� انقالب� کلمه،� واقعی� معنای� به�
مخدوش� را� اکسین� برند� که� عقب�مانده� تعهدات�
کرده�بود،�اکنون�تا�حد�بسیار�زیادی�کم�شده�است.
شرکت� پرسنل� زحمات� نتایج� دیگر� از� همچنین�
تبلور� اکسین� فوالد� محصوالت� جهانی� درکیفیت�
اروپایی� از�مشتریان�و�خریداران� یافته�و�بسیاری�
در� اکسین� محصوالت� کیفیت� که� دارند� اذعان�

جهان�منحصر�به�فرد�است.
عالوه�بر�این�نکته�مهمی�که�از�روز�اول�مسئولیت�
داشت،� تاکید� آن� بر� محترم� مدیره� هیئت� بنده،�
در� و�شفافیت� داخلی� کنترل�های� میزان� افزایش�
معامالت�و�معادالت�بود�که�خوشبختانه�امروز�در�
حوزه�فروش�و�معامالت�شخص�تصمیم�نمی�گیرد�
بلکه�کمیسون�معامالت�و�خرد�جمعی�تصمیم�ساز�

است.
آینده ای درخشان در انتظار فوالد اکسین

خوشبختانه�نیروهای�جوان�و�پرتالش�و�پرتحرک�
برای� را� زیادی� افتخارات� توانستند� اکسین� فوالد�
کشور�و�استان�رقم�بزنند.�در��6ماهه�نخست�امسال�
نسبت�به�مدت�مشابه�سال�گذشته،�حدود��3۲هزار�
تن�معادل��۸درصد�این�اعداد�و�ارقامی�که�در�فوالد�
اکسین�به�وجود�آمده�بسیار�خوب�است�اما�قطعا�
ارقام�را�خلق� این�اعداد�و� از�عواملی�که� قدردانی�
کردند�رمز�موفقیت�و�باعث�ثبات�و�آرامش�در�فوالد�

اکسین�است.
برداری� بهره� اندازی�و� راه� با� یاری�خدا� به� انشاهلل�
از�فوالدسازی�فوالد�اکسین،�فتح�بازارهای�جدید،�
تولید�محصوالت�با�ارزش�افزوده�و�کاهش�قیمت�
انتظار� تمام�شده�محصوالت،�آینده�درخشانی�در�

تالشگران�اکسین�خواهد�بود.

امین ابراهیمی
مدیرعامل شرکت فوالد اکسین 

خوزستان

32
هزار تن  �

اکسین� فوالد� تولید� درصد� �۸ معادل�
افزایش�یافته�و�از��۴۲1هزار�تن�در�نیمه�
نخست�سال��۹۸به��۴۵3هزار�تن�رسیده�

است.
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عملکرد فوق العاده آهن و فوالد ارفع در نیمه نخست امسال تشریح شد:
رشد 1۶۹ درصدی سود خالص »ارفع«  

شرکت�آهن�و�فوالد�ارفع�در�نیمه�نخست�سال�۹۹،�
موفق�به�تحقق�سود�خالص���۹۲3میلیارد�تومانی�
شد�که�نسبت�به�مدت�مشابه�سال�قبل،�رشد��16۹
درصدی�را�نشان�می�دهد.�ارفع�با�سرمایه�ثبت�شده�
به� امسال� نیمه�نخست� تومانی،�در� میلیارد� �۹00

ازای�هر�سهم��10۲.6تومان�سود�ساخت.
در� ارفع� عملیاتی� درآمدهای� چیالن،� گزارش� به�
بوده� تومان� میلیارد� �۲۵6۷ امسال� نخست� نیمه�
رشد� گذشته،� سال� مشابه� مدت� به� نسبت� که�
شده� تمام� بهای� می�دهد.� نشان� را� درصدی� �۷۸
ماهه� شش� در� شرکت� این� عملیاتی� درآمدهای�
با�رشد��۴۲درصدی�به��16۷3 نخست�سال�۹۹،�
میلیارد�تومان�رسیده�است.�این�ترکیب�درآمد�و�
ارفع�در�سال� ناخالص� تا�سود� هزینه،�باعث�شده�
نیمه�نخست�امسال،�با�رشد��1۲۷درصدی�به��۸۹۴

میلیارد�تومان�برسد.
رشد قابل توجه حاشیه سود 

حاشیه�سود�خالص�شرکت�آهن�و�فوالد�ارفع�که�
در�نیمه�نخست�سال�گذشته��۲۴درصد�بوده،�در�
توجه��1۲ قابل� با�رشد� نیمه�نخست�سال�جاری�
همچنین� است.� رسیده� درصد� �36 به� درصدی�
ناخالص�آن�در�نیمه�نخست�امسال� حاشیه�سود�
�۸درصد�رشد�داشته�و�به��3۵درصد�رسیده�است.
�3۲۴ امسال� نخست� نیمه� در� ارفع� است� گفتنی�
ارزی� وجوه� تسعیر� از� ناشی� سود� تومان� میلیارد�

حاصل�از�صادرات�شناسایی�کرده�است.
سود� رشد� و� سودسازی� حیث� از� اساس،� این� بر�
خالص،�ارفع�یکی�از�بهترین�گزارشات�شش�ماهه�را�

در�میان�شرکت�های�فوالدی�داشته�است.
تولید در مسیر تحقق هدف 850 هزار تن 

در سال
فوالد� و� آهن� شرکت� اسفنجی� آهن� تولید� حجم�
ارفع�که�در�نیمه�نخست�سال�گذشته�حدود��3۸۲
با�رشد��۹ امسال� نیمه�نخست� بوده،�در� هزار�تن�

درصدی�به�حدود��۴1۷هزار�تن�رسیده�است.
میزان�تولید�شمش�فوالدی�این�شرکت�نیز�در�نیمه�
نخست�امسال�با�کاهش��۷درصدی�نسبت�به�مدت�
مشابه�سال�گذشته�به�حدود��۴1۵هزار�تن�رسیده�
است.�کاهش�تولید�شمش�به�دلیل�انجام�تعمیرات�
جاری� سال� تیرماه� در� شرکت� شده� برنامه�ریزی�

صورت�گرفته�و�پیش�بینی�می�شود�ارفع�در�سال�
جاری،�برنامه�تولید��۸۵0هزار�تنی�را�محقق�سازد.
تمرکز 91 درصدی فروش بر تامین نیاز داخلی
مبلغ�فروش�ارفع�در�نیمه�نخست�سال�جاری��۷۸
افزایش� قبل� سال� مشابه� دوره� به� نسبت� درصد�
فروش� مقدار� و� نرخ� افزایش� از� ناشی� که� داشته�
فروش�بوده�است.�با�توجه�به�تالش�های�این�شرکت�
در�زمینه�حفظ�و�توسعه�بازار�صادراتی،�مقدار��3۵
فوالدی�صادراتی� فروش�شمش� تن� و��6۹۵ هزار�
تحقق�یافته�که�معادل��۹درصد�مقدار�تولید�دوره�

جاری�این�شرکت�است.
مقدار�فروش�شمش�فوالدی�ارفع�در�شش�ماهه�
ابتدایی�سال��۹۹نسبت�به�دوره�مشابه�سال�قبل��۵
درصد�افزایش�داشته�و�از�میزان��3۹6.1۴۸تن�فروش�
دوره�جاری،�میزان��360.۴۵3تن�)�۹1درصد�کل�
مقدار�فروش(�مربوط�به�فروش�داخلی�بوده�و�میزان�
است. بوده� صادراتی� فروش� به� مربوط� باقی�مانده�

افزایش سرمایه در راستای افزایش ظرفیت 
تولید

با�توجه�به�مجوز�سازمان�بورس�و�تصمیمات�مجمع�
عمومی�فوق�العاده�سهامداران�شرکت�آهن�و�فوالد�
این� مدیره� هیئت� گذشته،� سال� مهرماه� در� ارفع�
شرکت�در�نیمه�نخست�امسال�افزایش�سرمایه��33
درصدی�این�شرکت�را�به�تصویب�رساند.�افزایش�
سرمایه�مصوب�این�شرکت�به�منظور�تامین�مالی�
فاز�اول�برنامه�توسعه�شرکت�برای�افزایش�ظرفیت�
تولید�واحد�احیاء�مستقیم�از��۸00هزار�تن�به�یک�
میلیون�و��۲00هزار�تن�و�افزایش�ظرفیت�تولید�واحد�
فوالدسازی�از��۸00هزار�تن�در�سال�به�یک�میلیون�
تن،�با�استفاده�از�امکانات�زیربنایی�موجود�از�طریق�
است. پذیرفته� تولید�صورت� تغییرات�در�خطوط�
شرکت�آهن�و�فوالد�ارفع�از�سال��13۹6تاکنون�
موفق�به�عبور�از�میزان�تولید�ظرفیت�اسمی�بوده�
به�منظور�تحقق� اقدامات�الزم� و�در�حال�حاضر،�
برنامه�افزایش�ظرفیت�تولید�تا��1میلیون�تن�شمش�
فوالدی�را�دنبال�می�کند.�ارفع�در�این�راستا�عالوه�بر�
اتمام�مراحل�مطالعات�الزم�نسبت�به�ثبت�سفارشات�
پیش�بینی� و� نموده� اقدام� نیز� موردنیاز� تجهیزات�
می�شود�تا�پیش�از�شهریور�سال��1۴00افزایش�
ظرفیت�واحد�فوالدسازی�این�شرکت�تحقق�یابد.

علیرضا خیاط

مدیرعامل شرکت فوالد ارفع

 3۶0.453
تن

دوره� فروش� تن� �3۹6.1۴۸ میزان� از�
جاری�شرکت�آهن�و�فوالد�ارفع�)معادل�
�۹1درصد(�مربوط�به�فروش�داخلی�بوده�
درصد(� �۹ )معادل� باقی�مانده� میزان� و�
مربوط�به�فروش�صادراتی�شرکت�بوده�

است.

در ۶ ماه نخست سال جاری                          
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مدیرعامل فوالد سنگان در تشریح عملکرد 6 ماهه عنوان کرد:
جهش دوگانه تولید و فروش 

از� یکی� فوالد� که� نیست� پوشیده� برکسی� اکنون�
صنایع�بسیار�مهم�و�الزمه�توسعه�کشور�به�شمار�
می�آید�و�لذا�این�صنعت�نه��تنها�در�ایران،�بلکه�در�
دنیا�از�جایگاه�بسیار�مهمی�برخوردار�شده�است�به��
و� دنیا� اقتصادی� رشد� از� اعظمی� بخش� نحوی�که�
اشتغال�تعریف�شده�در�کشورهای�جهان�نیز�به�این�

صنعت�وابسته�است.�
در�صنایع�بزرگی�مثل�فوالد،�ارزیابی�عملکرد�یک�
اما� است� وابسته� متعددی� مولفه�های� به� شرکت�
مواردی�همچون�»سود«�و�»فروش«�که�از�آیتم�های�
بسیار�با�اهمیت�صورت�های�مالی�هستند،�می�تواند�
برای�ساده�سازی�فرآیند�ارزیابی�مورد�بهره�برداری�
قرار�گیرد.�سود�حاصل�از�رشد�و�تولید،�رویدادهای�
را� اقتصادی� بنگاه� و� شرکت� یک� واقعی� وضعیت�
از�مزیت�های�یک� واقع�یکی� نموده�و�در� � تفسیر�
کسب�و�کار�موفق،�بهره�بردن�از�سودی�است�که�

آن�کسب�و�کار�موفق�خلق�می�کند.�
از�سویی�دیگر�فروش�به�لحاظ�قواعد�مالی�از�چند�
جهت،�حائز�اهمیت�است.�افزایش�فروش�از�یک�سو�
نشان�می�دهد�که�یک�بنگاه�اقتصادی�در�جهت�
اهداف�خود�موفق�بوده�است�و�از�سویی�دیگر�نشان�
از�راهبری�و�تحقق�استراتژی�های�یک�سازمان�دارد.
خوشبختانه�فوالد�سنگان�در�هر�دوی�این�آیتم�ها�
در�شش�ماهه�نخست�سال�جاری،�عملکرد�مثبت�
و�دستاوردهای�قابل�توجهی�داشته�و�گزارش�های�
گزارش�های� از�جمله� فوالد�سنگان� ماهه� مالی��6
بسیار�مطلوب�در�میان�شرکت�ها�است.�بخشی�از�
مهم�ترین�دستاوردهای�کسب�شده�به�طور�خالصه�

در�زیر�عنوان�می�شود:
رشد 50 درصدی تولید و 80 درصدی فروش 
میزان��تولید�گندله�این�مجموعه�در��6ماهه�نخست�
امسال�نسبت�به��6ماهه�مشابه�سال�گذشته،�بیش�
میزان� است.�همچنین� داشته� از��۵0درصد�رشد�
فروش�این�شرکت�در�نیمه�نخست�امسال�نسبت�به�
مدت�مشابه�سال�قبل��۸0درصد�افزایش�یافته�است.
�مدیرعامل�فوالد�سنگان�با�اشاره�به�حاشیه�سود�
تولید� در�سال�جهش� تولید� از� ناشی� ایجاد�شده�

گفت:
فوالد� معدنی� ریالی�شرکت�صنایع� فروش� درآمد�
و�همچنین� داشته� سنگان�هم��۲۲3درصد�رشد�

حاشیه�سود�شرکت�با�اجرای�مدیریت�هزینه�ها�و�
ماهه�سال�۹۸،� به��6 تولید�نسبت� افزایش�حجم�

بیش�از��۴.۲درصد�افزایش��داشته�است.
استراتژی های موفق در تولید، تامین و 

بومی سازی
کسب�رکوردهای�موثر�تولید�گندله،�برنامه�ریزی�
هوشمندانه�در�تامین�کنسانتره�علی�رغم�کمبود�
مضاعف� توان� و� پتانسیل� کشور،� در� اولیه� مواد�
پرسنل�جوان�و�متخصص�و�استفاده�از�ظرفیت�های�
واژه�های� کلید� از� مبارکه� فوالد� شرکت� چندگانه�
روشن�در�چرخش�چرخ�تولید��در�راستای�لبیک�
معدن� جایگزینی� در�طرح� انقالب� رهبر� ندای� به�
بجای�نفت�در�راستای�گام�دوم�انقالب��می�باشد.

گفتنی�است�آمارها�نشان�ازصادرات��۹میلیارد�دالر�
اجرایی� با� که� دارد� گذشته� سال� در� معدنی� مواد�
جهش� سال� در� شده� لحاظ� سیاست�های� شدن�
و� صادرات� توان� افزایش� شاهد� زودی� به� تولید،�
پتانسیل�های�معدنی�و�شکوفا�شدن�اقتصاد�معدن�
بجای�اقتصاد�وابسته�به�بازار�غیر�قابل�اعتماد�نفت�

خواهیم�بود.
توجه�به�بومی�سازی�و�ساخت�داخل�نیز�یکی�از�
فوالد� و� بوده� تولید� بخش� در� محرک� مولفه�های�
سنگان�در�حوزه�بومی�سازی�برنامه�های�اثربخشی�
را�در�دست�اقدام�دارد�که�انشاهلل�با�اجرایی�شدن�
برنامه�های�مذکور،�در�شش�ماهه�دوم�سال،�شاهد�
کاهش�هزینه�ها�و�حفط�ارزش�ارز�در�این�حوزه�باشیم.

نقش آفرینی ویژه در منطقه
کسب�دستاوردهای�فوالد�سنگان�در�حالی�است�
که�صنعت�فوالد�از�بخش�های�پیشران�اقتصاد�ایران�
است�و�نقش�مهمی�در�تحقق�اهداف�سیاست�های�
یعنی� امسال� شعار� همچنین� و� مقاومتی� اقتصاد�
فوالد،� و�مصرف� تولید� امروزه� دارد.� تولید� جهش�
یکی�از�شاخص�های�اصلی�توسعه�یافتگی�کشورها�
و�جوامع�به�شمار�می�آید�و��حضور�صنعت�فوالد�در�
یک�منطقه�بر�فرایند�توسعه،�فرهنگ،�سطح�دانش،�
اشتغال�زایی،�پژوهش،�آموزش�و�تجارت�آن�منطقه�
تاثیر�بسزایی�دارد.�این�موضوع�در�خصوص�شرکت�
فوالد�سنگان�در�شهرستان�خواف�و�در�گامی�آینده�
محور،�در�استان��خراسان�رضوی�به�وضوح�مشهود�

بوده�و�موجب�تحوالت�قابل�توجهی�خواهد�شد.

علی امرایی

مدیرعامل شرکت فوالد سنگان   

 50
درصد �

رشد�تولیدگندله،��۸0درصــد�افـزایش�
�۲۲3 حدود� همچنین� و� فروش� میزان�
فوالد� ریالی� فروش� درآمد� رشد� درصد�
سنگان�از�دستاوردهای�مهم�کسب�شده�
با� است.�همچنین�حاشیه�سود�شرکت�
اجرای�مدیریت�هزینه�ها�و�افزایش�حجم�
تولید،�بیش�از��۴.۲درصد�افزایش��داشته�

است.
در ۶ ماه نخست سال جاری                          
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عملکرد شش ماهه شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد:
باالترین میزان رشد تولید کنسانتره در سیمیدکو 

سناباد� فراگیــر� توســعه� معــدنی� و� شرکت�صنعتی�
)سیمیدکو(،�با�ریل�گذاری�انجام�پذیرفته�طی�سال�های�
قبل�موفق�گردید�در�خرداد�ماه�سال��13۹۹به�اهداف�
خود�یعنی�تولید�گندله�در�کارخانه�گندله�سازی�شهید�

حاج�قاسم�سلیمانی�دست�یابد.
از »معدن تا نورد« در سیمیدکو

در��۲۲خرداد��13۹۹با�هدف�تکمیل�زنجیره�ارزش�و�
تحقق�شعار�جهش�تولید�و�همچنین�در�راستای�عملی�
نمودن�هدف�از�»معدن�تا�نورد«،�کارخانه�گندله�سازی��
با�سرمایه�گذاری�بالغ�بر��11۵میلیون�یورو�راه�اندازی�
گردید�و�توانست�حدود��1،۵00شغل�به�صورت�مسقیم�
نماید�و��۲.۵میلیون� ایجاد� و�غیر�مستقیم�در�منطقه�
تن�در�سال�به�ظرفیت�گندله�سازی�کل�کشور�اضافه�
کند.�همچنین�به�ظرفیت�رسیدن�کارخانه�گندله�سازی�
با�توجه�به�تحریم�های�موجود�توسط�نیرو�های�بومی�و�
ایرانی�در�کمتر�از��1ماه�انجام�پذیرفت�و�منجر�به�ایجاد�
بستر�مناسب�جهت�تولید�پایدار�گردد.�این�مهم�در�خرداد�
ماه�با�حضور�معاون�محترم�وزیر�صمت�و�رئیس�هیئت�

عامل�ایمیدرو�انجام�پذیرفت.
همچنین�طی�یک�ماه�آینده�راه�اندازی�واحد�فیلتراسیون�
و�بازیابی�آب�که�تقریبا�بزرگترین�پروژه�زیست�محیطی�
کشور�می�باشد�برنامه�ریزی�گردیده�است�و�با�تحقق�این�
پروژه�در�حدود��۸0درصد�از�منابع�آب�به�چرخه�تولید�

بازگردانده�خواهد�شد.
رشد خیره کننده تولید کنسانتره

طی��6ماهه�سال��۹۹رشد�خیره�کننده��۲1درصدی�
تولید�کنسانتره�نسبت�به��6ماهه�سال��۹۸که�با�توجه�
به�همزمانی�با�تحریم�های�ظالمانه�و�همچنین�فراگیری�
بیماری�کرونا�نیازمند�برنامه�ریزی�دقیق�و�پشتیبانی�از�
تولید�و�همچنین�رعایت�کامل��پروتکل�های�بهداشتی�
بود�در�این�شرکت�میسر�گردید.�این�رشد�خیره�کننده�
تولید� رشد� در� مهمی� سهم� شرکت� این� گردید� باعث�
کنسانتره�در�کل�کشور�ایفا�نماید�به�گونه�ای�که�تقدیر�
سرپرست�وزارت�صمت�از�مجموعه�سیمیدکو�به�عنوان�

تولید�کننده�نمونه�برتر�در�استان�را�به�همراه�داشت.�
برجسته ترین دستاوردهای توسعه سناباد 

اتمام�عملیات�نصب�و�راه�اندازی�کارخانه�گندله��	
سازی�و�تولید�گندله�از�اردیبهشت�ماه�13۹۹

به�ظرفیت�رسیدن�کارخانه�گندله�سازی�در�کمتر��	
و� روزانه� متعدد� رکوردهای� کسب� و� ماه� یک� از�

ماهیانه�تولید�گندله
واحد�نمونه�تولیدی�استان�خراسان�رضوی�	
باالترین�میزان�رشــد�تولیــد�در�بین�شرکت�های��	

معدنی�کشور�)رشد�۲1%�تولید�کنسانتره�در��6ماهه�
ابتدایی�سال��۹۹نسبت�به�دوره�مشابه�در�سال�۹۸(

اتمام�عملیات�نصب�و�راه�اندازی�نوار�انتقال�گندله�به��	

طول��1۷00متر�و�سیستم�بارگیری�مکانیزه�قطار�
کارخانجات��	 نیاز� مورد� آب� اعظم� بخش� تامین�

کنسانتره�و�گندله،�از�طریق�احداث�خط�لوله�آب�از�
مخزن�معادن�دولتی�)ایمیدرو(�به�سایت�کارخانه�

)مخزن�۹۵1(
تکمیل�عملیات�مهندسی�و�تامین�تجهیزات�و�بخش��	

اعظم�عملیات�اجرایی�پروژه�فیلتراسیون�فاز�دوم�
تقدیر�سرپرست�وزارت�صنعت،�معدن�و�تجارت��	

از�شرکت�های�فوالد�خوزستان�و�سناباد�بابت�راه�
افزایش�تولید�ملی� اندازی�پروژه�گندله�سازی�و�

گندله�و�سایر�اقدامات�مثبت�مجموعه�
تسویه�کامل�بدهی�یوزانس�کنسانتره�به�مبلغ�ارزی���	

�6۹۷،۲۸۹،۲۲6یوان�معادل�۵،1۸۸میلیارد�ریال�و�
گندله�به�مبلغ�ارزی��6۲6،0۷۸،۲3۵یوان�معادل�

�3،۷۵۲میلیارد�ریال�با�نرخ�زمان�گشایش�
بانک��	 از� ریالی� میلیارد� �۵،000 تسهیالت� اخذ�

اقتصاد�نوین�و�دریافت�تسهیالت�به�مبلغ��۲،000
میلیارد�ریال�از�طریق�انتشار�اوراق�سلف�موازی

اتمام�عملیات�زیرسازی�راه�آهن�و�تکمیل��۲خط��	
از�خطوط�شرکت

سنگ��	 مجتمع� اراضی� ار� هکتار� �1۸۹ تخصیص�
کارخانه� احداث� جهت� )ایمیدرو(� سنگان� آهن�

فیلتراسیون�و�انبارش�باطله
احداث�بزرگترین�باسکول��300تنی�در�ایران،�جهت��	

توزین�کلوخه�به�صورت�دامپتراکی�در�جاده�معدن
تامین�پایدار�آب�خطوط�تولید�بدون�وقفه،�از�محل��	

چاه�های�شرکت،�سازمان�ایمیدرو�و�سایر�منابع�
راه�اندازی�پیشرفته�ترین�نوار�انتقال�کشور�جهت��	

انتقال�سنگ�شکسته�به�طول�تقریبی��۷کیلومتر�و�
انتقال�سنگ�شکسته�به�محل�کارخانه�کنسانتره،�

تا�سقف��۲0هزار�تن�به�صورت�روزانه
توزیع��	 اجتماعــی،� مسئولیــت�های� حوزه� در�

بسته�های�کمک�معیشت�به�اقشار�آسیب�پذیر،�
توزیع�اقالم�بهداشتی�با�شیوع�ویروس�کوید��1۹و�...

بهینه�کردن�مصــرف�آب�در�تولید�کنــسانتره��	
ایجاد� با� تن� هر� در� مکعب� متر� �0.۵ میزان� به�

حوضچه�های�موقت�
تشکیل�کارگروه�بومی�سازی�با�مشارکت�ایمیدرو،��	

فوالد�سنگان�و�احیاء�سپاهان�با�هدف�دستیابی�
به�اهداف�مشترک�جهت�تعالی�و�بهبود�عملکرد�
توانمندی�های� و� ظرفیت�ها� به� توجه� با� سازمان�

موجود�داخلی.
همچنین�با�توجه�به�اهداف�تعریف�شده�در��6ماهه�اول�
فرایندهای�چارت� سال�جاری،�دستاوردهای�خوبی�در�
از�تحول�در�حوزه�منابع� سازمانی�ثبت�شده�است�که�

انسانی�تا�بهسازی�محیط�را�شامل�می�شود.

محمد مدنی فر
مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی 

توسعه فراگیر سناباد

 2.5
میلیون تن  �

در�سال�به�ظرفیت�گندله�سازی�کشور�
با�راه�اندازی�کارخانه�گندله�سازی�شهید�
شرکت� توسط� سلیمانی� قاسم� حاج�
صنعتی�و�معدنی�توسعه�فراگیر�سناباد�
)سیمیدکو(�در�خرداد�ماه�سال��13۹۹

اضافه�شدن��

در ۶ ماه نخست سال جاری                          
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گــزارش

مدیر عامل فوالد آتیه خاورمیانه گزارش عملکرد این شرکت را ارائه داد:
توسعه صادرات در شرایط تحریم و کرونا

به� که� سالی� در� خاورمیانه� آتیه� فوالد� شرکت�
جهش� سال� نام� به� رهبری� معظم� مقام� فرموده�
تولید�نام�گذاری�گردیده،�توانسته�است�در�نیمه�
اول�سال��13۹۹رشد��۴6درصدی�تولید�و�فروش�
را�نسبت�به�دوره�مشابه�سال�قبل�به�ثبت�برساند�
با� و� تحریم�ها� تشدید� رغم� علی� را� افتخار� این� و�
استفاده�از�توان�داخل�و�تجارب�نیروهای�متخصص�

و�پرتالش�خود�کسب�نماید.

همچنین�شرکت�فوالد�آتیه�خاورمیانه�در��6ماهه�
اول�سال��13۹۹با�افزایش�بهره�وری�نیروی�انسانی�
توانسته� نورد� تکنولوژی�روز� از�آخرین� استفاده� و�
مصرف� ضایعات،� در� محسوسی� کاهش� است�
انرژی�)آب،�برق،�گاز(�و�همچنین�افزایش�کیفیت�

محصوالت�داشته�باشد.

�1۲ رشد� با� نیز� صادرات� حوزه� در� شرکت� این�
درصدی�نسبت�به�مدت�مشابه�سال�قبل�توانسته�
به� نسبت� قبلی� بازارهای� تثبیت� بر� عالوه� است�

توسعه�بازارهای�خود�اقدام�نماید.

هدف�اصلی�شرکت�فوالد�آتیه�خاورمیانه�رسیدن�به�
محصوالت�با�ارزش�افزوده�باال�و�همچنین�کاهش�
بهای�تمام�شده�محصول�و�افزایش�کیفیت�تولیدات�
به� و�صادرات� فروش� تسهیل�شرایط� و�همچنین�
منظور�امکان�رقابت�با�محصوالت�مشابه�داخلی�و�

خارجی�می�باشد.

عزیز قنواتی

مدیرعامل شرکت فوالد آتیه خاورمیانه

 4۶
درصد �

افزایش�تولید�و��1۲درصد�رشد�صادرات�
علی�رغم�تشدید�تحریم�ها�و�با�استفاده�از�
توان�داخل�و�تجارب�نیروهای�متخصص�
و�پرتالش�مجتمع�فوالد�آتیه�خاورمیانه�

محقق�شده�است.�

در ۶ ماه نخست سال جاری                          
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گــزارش

گزارش عملکرد شرکت نفت و گاز سرو در نیمه نخست سال و برنامه های 
پیش رو تشریح شد:

استفاده از کاتالیست نفت و گاز سرو، به 13 ریفرمر رسید
نگاه�ویژه�به�توسعه�پایدار�در�زنجیره�تامین�برای�
صنایع�نفت،�گاز�و�فوالد�کشورمان�از�جایگاه�باالیی�
برخوردار�است.��در�این�میان،�کاتالیست�به�عنوان�
از� استراتژیک�در�صنایع�فوق�همواره� یک�کاالی�
جایگاه�ویژه�ای�در�رفع�وابستگی�به�خارج�برخوردار�
بوده�و�شرکت�نفت�و�گاز�سرو�در�این�حوزه�مفتخر�
بوده�است�که�دانش�فنی�تولید�کاتالیست�را�برای�
نخستین�بار�در�کشور�ایجاد�نموده�و�با�ترویج�دانش�
بهره�برداری�و�ساخت�این�محصول�استراتژیک�در�
امروزه� نفت،� پاالیش� و� پتروشیمی� فوالد،� صنایع�
نیاز�داخل�را�از��30نوع�کاتالیست�به�طور�کامل�

رفع�نماید.
شرکت�نفت�و�گاز�سرو�از�ابتدای�فعالیت�صنعتی�
استراتژیک� محصوالت� تولید� بر� عالوه� خود،�
کاتالیست،�گام�های�موثری�در�حوزه�بومی�سازی�
این�صنعت�نوین�برداشته�است�که�در�این�خصوص�
می�توان�به�مواردی�چون�دستیابی�به�تکنولوژی�
به� دستیابی� کاتالیست،� تولید� تجهیزات� ساخت�
فنی� دانش� ایجاد� بهینه�محصوالت،� فرموالسیون�
تولید� در� مصرفی� اولیه� مواد� فرآوری� حوزه� در�
کاتالیست،�تدوین�دستورالعمل�های�کنترل�کیفی�
انواع� از� بهره�برداری� دانش� ارتقاء� و� کاتالیست�
کاتالیست�های�مورد�استفاده�در�فرآیند�تولید�دو�
موفقیت�ها� این� یقینا� برد.� نام� اتیلن� و� سنتز� گاز�
و�نهادینه�شدن�صنعت�کاتالیست�در�کشور�بدون�
پاالیشگاهی،� صنایع� مدیران� ملی� نگاه� و� حمایت�

پتروشیمی�و�فوالدی،�محقق�نمی�گردید.
نیمه دوم پربارتر از نیمه اول سال

شرکت�نفت�و�گاز�سرو�در�خرداد�ماه�سال��13۹۹

با�بارگذاری�کاتالیست�های�فوالدی�خود�در�ریفرمر�
سیرجان� فوالد� مجتمع� مستقیم� احیاء� واحد�
صنعت� در� کاتالیست� شارژ� سیزدهمین� ایرانیان،�

فوالد�را�با�موفقیت�به�انجام�رساند.
فوالد� مجتمع� �F ریفرمر� که� است� حالی� در� این�
مبارکه�اصفهان،�ریفرمر��Bمجتمع�فوالد�هرمزگان�
جنوب،�ریفرمر��Aمجتمع�فوالد�کاوه�جنوب�کیش،�
پروژه� طرح� ارفع،� فوالد� و� آهن� مجتمع� ریفرمر�
ریفرمر� نیز� و� بافق� و�فوالد� مجتمع�صنعتی�آهن�
واحد�احیاء�مستقیم�شرکت�پارس�فوالد�سبزوار�در�
ماه�های�آتی�با�کاتالیست�های�تولیدی�شرکت�نفت�

و�گاز�سرو�بارگذاری�خواهند�شد.�
ZnO گارد سولفورزدایی

سبد� تکمیل� هدف� با� سرو� گاز� و� نفت� شرکت�
به� اقدام� آهن،� احیاء�مستقیم� واحدهای� محصول�
تولید�جاذب�سولفورزدایی�اکسید�روی�با�کد�تجاری�
نخستین� که� طوری� به� است� نموده� �610-SARV

تولید�گارد�سولفورزدایی�شرکت�سرو�در� قرارداد�
صنعت�فوالد�به�میزان��100تن�و�با�مجتمع�فوالد�
مبارکه�اصفهان�منعقد�گردید.�با�توجه�به�مشترک�
پتروشیمی� مجتمع�های� در� محصول� این� بودن�
کنون� تا� مجموع� در� شرکت� این� پاالیشگاهی،� و�
فروش� قرارداد� تن� �3۴0 از� بیش� اخذ� به� موفق�
نیاز�مجتمع�های�فوالد�مبارکه� جاذب��ZnOمورد�
مسجد� پتروشیمی� اصفهان،� پاالیشگاه� اصفهان،�
میاندوآب� پتروشیمی� رازی،� پتروشیمی� سلیمان،�

و�پتروشیمی�متانول�آرین�شده�است.
عملکرد سرو در حوزه های پتروشیمی و 

پاالیش نفت
از�سوی�دیگر�پتروشیمی�های�تولید�کننده�اوره�و�
آمونیاک�و�متانول�و�همچنین�پاالیشگاه�های�دارای�
واحد�تولید�هیدروژن�در�سراسر�کشور�از�زنجیره�
کامل�کراتالیست�های�تولیدی�شرکت�نفت�و�گاز�
سرو�استفاده�می�نمایند�که�این�شرکت�طی�قریب�
سازی� ظرفیت� انجام� و� خود� فعالیت� دهه� دو� به�
مناسب،�تا�کنون�موفق�به�تولید�بیش�از��۵.۸00
نیاز�صنایع�مذکور� کاتالیست�های�مورد� انواع� تن�

شده�است.

امیرهومن کریمی وثیق

مدیرعامل شرکت نفت و گاز سرو

  ۶
ریفرمر دیگر  �

برنامه� در� فوالدی� کارخانجات� در�
نفت� شرکت� کاتالیست�های� بارگذاری�
قرار� امسال� دوم� نیمه� در� سرو� گاز� و�
دارند.�همچنین�این�شرکت�با�بارگذاری�
کاتالیست�های�فوالدی�خود�در�ریفرمر�
فوالد� مجتمع� مستقیم� احیاء� واحد�
شارژ� سیزدهمین� ایرانیان،� سیرجان�
کاتالیست�در�صنعت�فوالد�را�با�موفقیت�

به�انجام�رساند.
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آمـــــــار

آمار تولید شرکت های بزرگ فوالدی در نیمه نخست سال آمار تولید شرکت های بزرگ فوالدی در نیمه نخست سال 9999

رشد محصوالت زنجیره فوالد در رشد محصوالت زنجیره فوالد در 
سال جهش تولیدسال جهش تولید
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فوالدی� بزرگ� توسط�شرکت�های� فوالدی� تولید�شمش� میزان�
فراتر�رفت.� از��11.۲میلیون�تن� امسال� نیمه�نخست� کشور�در�
همچنین�در�شش�ماه�نخست�امسال،�تولید�گندله�در��10شرکت�
بزرگ�تولیدکننده�این�محصول،�به��۲۲.۸میلیون�تن�رسید�که�
نخست�سال�گذشته�رشد��۹درصدی� نیمه� عملکرد� به� نسبت�
را�نشان�می�دهد.�در�محصوالت�زنجیره�فوالد�بیشترین رشد 
تولید در نیمه نخست امسال، مربوط به گندله )9 درصد( 
و پس از آن، آهن اسفنجی )8 درصد( بود. تولید شمش 
در  را  درصدی  رشد 7  نیز  بزرگ  در 18 شرکت  فوالدی 
نیمه نخست امسال تجربه کرد�و�تولید�محصول�فوالدی�یازده�

شرکت�بزرگ�با�رشد�3درصدی،�به��۷.۲میلیون�تن�رسید.

�گندله در صدر افزایش تولیدات زنجیره فوالد
تولید�زنجیره�فوالد�در�نیمه�نخست�امسال�با�رشد�همراه�شد.�در�
این�مدت�گندله�سنگ�آهن�با�رشد�۹درصدی�در�صدر�افزایش�

تولید�زنجیره�فوالد�قرار�گرفت.
تولید�این�محصول�در��10شرکت�تولیدکننده�به��۲۲.۸میلیون�
تن�رسید�که�نسبت�به�عملکرد�نیمه�نخست�سال�گذشته�رشد�
تعداد� این� ماه� شهریور� تولید� همچنین� زد.� رقم� را� ۹درصدی�
شرکت��۴.1میلیون�تن�رسید�که�۲3درصد�بیش�از�تولید�مدت�

مشابه�سال�گذشته�است.
طی�مدت�شش�ماه�ابتدای�سال�جاری�تولید�آهن�اسفنجی�نیز�با�
رشد��۸درصدی�به��1۵.۵میلیون�تن�افزایش�پیدا�کرد.�۲3کارخانه�
تولید�آهن�اسفنجی�مشغول�به�فعالیت�هستند�که�تولید�آن�ها�
در�شهریور�ماه�با�رشد�1۲درصدی�از��۲.6میلیون�تن�فراتر�رفت.
بزرگ� واحد� �۹ تولید� همچنین� امسال� ابتدای� ماه� شش� در�
از� و� همراه�شد� رشد�۴درصدی� با� آهن� کنسانتره�سنگ� تولید�
۲۴.6میلیون�تن�عبور�کرد.�در�ماه�شهریور�نیز�با�رشد�6درصدی�

به�بیش�از��۴.۲میلیون�تن�رسید.

 رشد 7 درصدی تولید شمش در نیمه سال
تولید�شمش�فوالدی�در��1۸شرکت�بزرگ�نیز�رشد��۷درصدی�را�
در�نیمه�نخست�تجربه�کرد�و�به�بیش�از��11.۲میلیون�تن�رسید.�
تولید�این�شرکت�ها�در�ماه�ششم�سال�به�بیش�از��۲میلیون�تن�
رسید�که�11درصد�بیش�از�عملکرد�مدت�مشابه�سال�گذشته�

است.
تولید�محصول�فوالدی�یازده�شرکت�بزرگ�طی�شش�ماه�ابتدای�
سال�جاری�با�رشد�3درصدی،�به��۷.۲میلیون�تن�افزایش�پیدا�
کرد.�این�شرکت�ها�در�شهریور�ماه��1.۲میلیون�تن�انواع�محصول�
فوالدی�تولید�کردند�که��۹درصد�بیشتر�از�ماه�مشابه�سال��۹۸

بود.
































