


تلفن ها:
021  88  196  670
021  88  196  419
021  88  197  011

فروش :
021  88  197  230

فکس :
021  88  190  701

دفترمرکزی :
تهران، میدان ونک ، خیابان گاندی ، کوچه اعال رحیمی  

پالک 1۵
کارخانه :

شهرکرد ، جاده بروجن ، ۵ کیلومتر بعد از پلیس راه

Office : 
No. 15, A’la Rahimi (9th) St, Gandhi Ave, 
Vanak Sq.,Tehran, Iran
Factory :
20th km of Shahrekord Rd., Farrokhshahr City,
Shahrekord Country, Iran

Tels :
(+98) 21 88 196 670
(+98) 21 88 196 419
(+98) 21 88 197 011
Sales :
(+98) 21 88 197 230
Fax : 
(+98) 21 88 190 701

tasico.irدرب آسان باز  شو
Easy Open Ends  تولید درب های آسان باز شو

عملکرد تمام 
اتوماتیک و 
سرعت باال

واحد توليد درب قوطی آسان باز شو  کليد دار فوالدی
ای��ن محصول از جمل��ه محصوالت غالبا وارداتی ب��وده و میزان تولیدات داخلی آن محدود می باش��د ، به همین 
منظور شرکت صنایع فوالد توان آور آسیا با خرید، نصب و راه اندازی پیشرفته ترین و مجهزترین خط تولید درب 

قوطی آسان بازشو موجود در دنیا ، به یکی از معدود تولیدکنندگان داخلی این محصول، تبدیل شده است. 
ویژگی های خط آسان باز شو :

• تولید درب آسان باز شو با قطر 83 میلی متر ) مخصوص قوطی های تن ماهی (	
• عملکرد تمام اتوماتیک و سرعت باالی خط	
• توانایی تولید 7۰۰ درب در دقیقه	
• پیوسته بودن خط آسان باز شو	
• مجهز بودن به جدیدترین سیستم روز دنیا بمنظور ترمیم الک درب )سیستم الکترو کوتینگ(	
• امکان ترمیم الک در تمامي نقاط درب )سطح داخل و سطح خارج(	
• تولید درب با رعایت باالترین استانداردهاي روز دنیا	

تولید 7۰۰ درب 
در دقیقه

پشت صفحه چاپ و الک و قوطی سازی
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مسئولیت�مطالب�بر�عهده�نویسندگان�آنهاست.�	
چیالن�افتخار�می�کند�که�پذیرای�مطلب�ارسالی�مخاطبش�باشد�اگرچه�نظرات�مندرج�در�این�نوشته�ها�الزاما�نظر�چیالن�نیست.�	
چیالن�در�اصالح�و�ویرایش�مطالب�آزاد�است.�	
چاپ�مطالب�و�تصاویر�این�نشریه�با�ذکر�منبع�بالمانع�است.�	

آمار تولید کنسانتره سنگ آهن شرکت های بزرگ

تولید، صادرات و واردات و مصرف ظاهری فوالد در 6 ماهه نخست 1400

کارنامه تولید فوالد جهان در 9 ماهه نخست 2021

وضعیت تولید آهن اسفنجی شرکت های بزرگ در نیمه نخست 1400

تولید حدود 24 میلیون تن گندله توسط شرکت های بزرگ

عملکرد کّمی و کیفی آهـن و فوالد غدیر ایرانیان در شش ماهه نخست 1400

رشد چشم گیر سودآوری و گام بلند تکمیل زنجیره تولید

رشد 197 درصدی سود خالص چادرملو

پیشروی هلدینگ صنایع و معادن غدیـر در مسیر توسعه و رشد سودآوری

گزارش عملکرد حوزه اکتشاف

حرکت ذوب آهن اصفهـان در مسیــر توسعه با تولید محصوالت جدید

تحقق 95 درصدی برنامه تولید علی رغم قطعی برق

از نیـــروگاه بـرق 520 مگاواتـی تا رشـد  85 درصدی سود خالص

کارنامه فوالد مبارکه در نیمه نخست 1400

عملکرد »فوالژ« در نیمه نخست 1400

درآمد 25 هزار میلیارد تومانی در گل گهر

رشد  246 درصدی سود در فوالد سنگان 

حرکت در مسیر توسعه همه جانبه با نیم نگاهی به صادرات

آماده بکاری 86 درصدی خط تولید اکسین

افزایش 264 درصدی صادرات آهن و فوالد ارفع

سودآوری، مدیریـت بهای تمام  شده و اجرای طرح های توسعه

افزایش 14 درصدی تولید آهن اسفنجی در فوالد سفیددشت

»فسبزوار« تازه وارد فوالدی های بورس

اجرای شتابان طرح های توسعه با تمرکز بر بومی سازی

تحول در مدیریت، تولید، صادرات و سودآوری

تداوم روند پیشرفت در گسترش فناوری خـوارزمي

تحقق برنامه تولید 6 ماهه در اوج کمبود برق
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آمـــــــار

روایت آماری چیالن از تبعات سنگین قطع برق بر نرخ رشد تولید 
فوالد کشور

تولید، صادرات و واردات و تولید، صادرات و واردات و 
مصرف ظاهری فوالد در مصرف ظاهری فوالد در 66 ماهه  ماهه 

نخست نخست 14001400
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انجمن�تولیدکنندگان�فوالد�ایران،�آمار�تولید�فوالد�کشور�در�دوره��6ماهه�نخست�سال�جاری�را�منتشر�کرد.�طبق�آمار�منتشرشده،�تولید�فوالد�
میانی�کشور�در�دوره��3ماهه�دوم�سال�جاری�نسبت�به�دوره��3ماهه�اول�امسال،�کاهش��40درصدی�را�تجربه�کرده�که�این�میزان�کاهش�معادل�

�3.2میلیون�تن�است.�دلیل�کاهش�شدید�تولید�فوالد�کشور�در�تابستان�امسال،�قطعی�برق�شرکت�های�فوالدی�بوده�است.
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به�گزارش�چیالن،�در��3ماهه�دوم�سال�جاری�
طویل� مقاطع� تولید� اول،� ماهه� �3 به� نسبت�
آهن� تولید� درصدی،� �28 کاهش� فوالدی�
ورق� تولید� و� درصدی� �31 کاهش� اسفنجی�
گرم�کاهش��27درصدی�را�تجربه�کرده�است.�

نرخ�رشد�تولید�فوالد�میانی�کشور�که�در�دوره�
�3ماهه�نخست�سال�جاری،��6درصد�بود،�با�
قطعی�های�برق�در��6ماهه�نخست�سال�جاری�

به�منفی��14درصد�رسیده�است.

 وضعیت تولید انواع فوالد میانی

تولید� مجموع� فوالد،� انجمن� آمارهای� طبق�
نخست� ماهه� دوره��6 در� میانی�کشور� فوالد�
سال�جاری،��12میلیون�و��994هزار�تن�بوده�
که�نسبت�به�مدت�مشابه�سال�گذشته�کاهش�

�14درصدی�را�نشان�می�دهد.

تولید� ماهه�نخست�سال�1400،� در�دوره��6
بیلت�و�بلوم�در�ایران�با�کاهش��17درصدی�
نسبـــت�به�مدت�مشــابه�سال�گذشتــه�به�

�7میلیون�و��736هزار�تن�رسیده�است.

تولید�اسلب�نیز�در��6ماهه�نخست�سال�جاری�
با�کاهش��9درصدی�به��5میلیون�و��258هزار�

تن�رسیده�است.

در��3ماهه�دوم�سال�جاری�نسبت�به��3ماهه�
و� بلوم��42درصد� و� بیلت� تولید� میزان� اول،�
یافته� کاهش� درصد� اسلب��35 تولید� میزان�

است.

فوالدی  محصوالت  تولید  وضعیت   
در 6 ماهه نخست سال جاری

مجموع� در� جاری،� سال� نخست� ماهه� �6 در�
دوره� به� نسبت� فوالدی� محصوالت� تولید�
درصدی� �10 کاهش� گذشته،� سال� مشابه�
داشته�است.�مجموع�تولید�محصوالت�فوالدی�
و� میلیون� امســال،��9 نخســت� ماهه� در��6

�281هزار�تن�بوده�است.

در��6ماهه�نخست�سال��5�،1400میلیون�و�
�314هزار�تن�محصوالت�طویل�و��3میلیون�
کشور� در� تخت� محصوالت� تن� هزار� و��967
تولید�شده�است.�رشد�تولید�محصوالت�طویل�
در��6ماهه�نخست�امسال،�منفی��4درصد�و�
رشد�تولید�محصوالت�تخت�منفی��16درصد�

بوده�است.

تولید آهن اسفنجی، فوالد میانی و کل محصوالت فوالدی در شش ماهه سال 1399 و 1400
واحد: هزار تن

تولید�میلگرد�در��6ماهه�نخســـت�امســال�
�4میلیون�و��358هزار�تن�بوده�که�کاهــش�
�4درصدی�را�نسبت�به�مدت�مشابه�سال�قبل�
نیز�در��6ماهه� تیرآهن� تولید� نشان�می�دهد.�
به� درصـــدی� �10 کاهش� با� امسال� نخست�

�566هزار�تن�رسیده�است.

در��3ماهه�دوم�امسال�نسبت�به��3ماهه�اول،�
تولید� و� درصدی� �22 کاهش� تیرآهن� تولید�

میلگرد�کاهش��29درصدی�داشته�است.

میزان�تولید�ورق�گرم�کشور�در��6ماهه�نخست�
سال�جاری،��3میلیون�و��905هزار�تن�بوده�که�
کاهش��15درصدی�را�نسبت�به�مدت�مشابه�
سال�قبل�نشان�می�دهد.�تولید�ورق�سـرد�در�
�6ماهه�نخست�امسال��11درصد�کاهش�یافته�
است.�تولید�ورق�های�پوششدار�نیز�در��6ماهه�

نخست�امسال��5درصد�کاهش�یافته�است.

محدودیت�های�مصرف�برق�توسط�شرکت�های�
سال� دوم� ماهه� �3 در� تا� شده� باعث� فوالدی�
جاری�نسبت�به��3ماهه�اول،�تولید�ورق�گرم�
�27درصد،�تولید�ورق�سرد��12درصد�و�تولید�

ورق�های�پوششدار��16درصد�کاهش�یابد.�

 وضعیت تولید آهن اسفنجی

انجــمن�فوالد،� طبـــق�گـــزارش�آمــاری�
تولیدکننـــدگان�آهن�اسفنـــجی�در��6ماهه�
نخست�سال�جاری�حدود��14.8میلیون�تن�
از�این�محصول�را�تولید�کرده�اند�که�نسبت�به�
را� مدت�مشابه�سال�99،�کاهش��5درصدی�

نشان�می�دهد.�

انرژی�اصلی�مصرفی�در�واحدهای� این�که� با�
محدودیت�های� اما� است،� گاز� مستقیم� احیاء�
تحمیل�شده�به�شرکت�های�زنجیره�فوالد�باعث�
تا�تولید�آهن�اسفنجی�در��3ماهه�دوم� شده�
سال�جاری�نسبت�به��3ماهه�اول،��31درصد�

کاهش�یابد.

در�جدول�زیر�جزئیات�آمار�تولید�فوالد�کشور�
در�دوره��6ماهه�نخست�امسال�و�مقایسه�آن�به�

دوره�مشابه�سال�قبل�را�ببینید.�

میانی،�محصوت� فوالد� تولید� نیز� جدول�دوم�
فوالدی�و�آهن�اسفنجی�را�در��3ماهه�اول�و�

دوم�سال�جاری�با�هم�مقایسه�می�کند.
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مقایسه تولید آهن اسفنجی، فوالد میانی و محصوالت فوالدی در سه  ماهه اول و دوم  سال  1400
واحد: هزار تن

 وضعیت صادرات فــوالد در دوره 
6 ماهه نخست سال 1400

انجمن� آماری� گزارش� تازه�ترین� به� بنا�
ایران،�مجموع�صادرات� فوالد� تولیدکنندگان�
فوالد�ایران�)فوالد�میانی�و�محصوالت�فوالدی(�
در�دوره��6ماهه�نخست�سال�جاری،��5میلیون�
و��115هزار�تن�بوده�که�نسبت�به�دوره�مشابه�
سال�قبل،�رشد��45درصدی�را�نشان�می�دهد.
نخست� ماهه� �6 دوره� در� گزارش�چیالن،� به�
سال�جاری،�صادرات�فوالد�میــانی�کشـــور،�
�3میلیون�و��495هزار�تن�بوده�که�رشـــد�
�36درصدی�را�نسبت�به�دوره�مشابه�سال�قبل�
نشان�می�دهد.�از�صادرات�فوالد�میانی،�سهم�
صادرات�بیلت�و�بلوم�در�دوره��6ماهه�نخست�
و� تن،� هزار� و��325 میلیون� �2 سال�1400،�
سهم�صادرات�اسلب،��1میلیون�و��170هزار�

تن�بوده�است.
اسلب� صادرات� امسال،� نخست� ماهه� �6 در�
تجربه� را� درصدی� �101 خیره�کننده� رشد�
کرده�است�و�صادرات�بیلت�و�بلوم،��17درصد�

افزایش�یافته�است.

محـــصوالت  صـــادرات  وضعیــت   
فوالدی

در� کشور� فوالدی� محصوالت� صادرات� کل�
دوره��6ماهه�نخست�سال��1�،1400میلیون�و�
�620هزار�تن�بوده�که�نسبت�به�دوره�مشابه�
را� درصدی� �69 توجه� قابل� رشد� قبل،� سال�

نشان�می�دهد.
صادرات� سهم� فوالدی،� محصوالت� میان� از�
مقاطع�طویل�فوالدی،��1میلیون�و��313هزار�
ماهه� �6 در� مقاطع،� این� صادرات� و� بوده� تن�
یافته� افزایــش� نخســت�امسال،��71درصد�

است.
صادرات�میلگرد�که�بیشترین�سهم�را�از�میان�
�6 در� دارد،� فوالدی� محصوالت� کل� صادرات�
مشابه� دوره� به� نسبت� امسال� نخست� ماهه�
سال�گذشته،��80درصد�افزایــش�یافته�است�
رسیـــده� تن� هزار� �153 و� میلیون� �1 به� و�

است.
رشد� با� نیز� فوالدی� تخت� مقاطــع� صادرات�
به� امسال،� نخست� ماهه� �6 در� درصدی� �62

�307هزار�تن�رسیده�است.

صادرات�آهن�اسفنجی�در�دوره��6ماهه�نخست�
امسال،�با�رشد��287درصدی�به��673هزار�تن�

رسیده�است.
در�نیمه�نخست�سال�گذشته،�صادرات�فوالد�
ایران�به�دلیل�شرایط�مرتبط�با�شیوع�جهانی�
کرونا�و�کاهش�تجارت�بین�المللی�و�همچنین�
شدت� به� فوالد،� صادرات� محدودیت�های�

کاهش�یافت.
در�سال�جاری،�این�وضعیت�تغییر�کرد�و�با�
تسهیل�مقررات�صادرات�فوالد،�صادرات�کشور�

افزایش�یافت.
با�این�وجود،�محدودیت�های�مرتبط�با�مصرف�
برق�باعث�شد�تا�از�نرخ�رشد�صادرات�فوالد�
جاری� سال� نخست� ماهه� �6 دوره� در� کشور�
نسبـــت�به�این�نرخ�در�دوره�های��4ماهــه�و�

�3ماهه�سال�جاری�کاسته�شود.�
واردات� و� صادرات� جزئیات� که� زیر� جدول�
فوالد�ایران�در�دوره��6ماهه�نخست�امسال�را�

نشان�می�دهد،�ببینید:
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واردات و صادرات فوالد میانی و محصوالت فوالدی در شش ماهه سال 1399 و 1400
واحد: هزار تن

مصرف ظاهری محصوالت فوالدی در شش ماهه سال 1399 و 1400
واحد: هزار تن

 وضعیت مصرف ظاهری فوالد
مصرف� آمار� ایران� فوالد� تولیدکنندگان� انجمن�
ظاهری�فوالد�در�دوره��6ماهه�نخست�سال�جاری�
را�منتشر�کرد.�مصرف�ظاهری�فوالد�میــانی�در�
�6ماهه�نخست�امسال�نسبت�به�دوره�مشابه�سال�
کل� ظاهری� مصرف� درصدی،� �24 کاهش� قبل�
محصوالت�فوالدی�کاهش��16درصدی�و�مصرف�
داشته� اسفنجی�کاهش��8درصدی� آهن� ظاهری�

است.
به�گزارش�چیالن،�بر�اساس�گزارش�آماری�انجمن�
فوالد�در�دوره��6ماهه�نخست�سال�جاری،�مصرف�
ظاهــری�فوالد�میـــانی�)بیلت�و�بلوم�و�اسلب(�با�
�24درصد�کاهش�به��9میلیون�و��502هزار�تن�رسید.
در�بخش�فوالد�میانی،��5میلیون�و��412هزار�تن�
سهم�مصرف�ظاهری�بیلت�و�بلوم�و��4میلیون�و�
�90هزار�تن�سهم�مصرف�ظاهری�اسلب�بوده�است.�
مصرف�ظاهری�بیلت�و�بلوم�کاهش��26درصدی�
داشتـــه�و�مصــرف�ظاهری�اسلب�هم��21درصد�

کاهش�داشته�است.
مصرف� رشد� فوالد،� انجمن� آماری� گزارش� در�
رشد� و� درصد� �16 منفی� فوالدی� تخت� مقاطع�
منفی� فوالدی� هم� مقاطع�طویل� ظاهری� مصرف�

�16درصد�اعالم�شده�است.
مصرف�ظاهری�مقاطع�تخت��3میلیون�و��959هزار�
تن�بوده�که��3میلیون�و��730هزار�تن�سهم�ورق�
گرم،��1میلیون�و��389هزار�تن�سهم�ورق�سرد�
است.� بوده� پوششدار� تن�سهم�ورق� و��702هزار�
درصدی،� �19 کاهش� گرم� ورق� ظاهری� مصرف�
و� درصدی� �4 کاهش� سرد� ورق� ظاهری� مصرف�
مصرف�ظاهری�ورق�پوششدار�کاهش��2درصدی�

داشته�است.
ظاهری� مصرف� جاری،� سال� نخست� ماهه� �6 در�
مدت� به� نسبت� درصدی� �10 کاهش� با� تیرآهن�
مشابه�سال�قبل�به��507هزار�تن�رسیده�است�و�
مصرف�ظاهری�میلگرد�هم�با��18درصد�کاهش�به�
�3میلیون�و��222هزار�تن�رسیده�است.�مصرف�
طویل� مقاطع� سایر� و� ناودانی� نبشی،� ظاهری�
فوالدی�نیز�با�کاهش��8درصدی�همراه�بوده�است.
گزارش� طبق� نیز� اسفنجی� آهن� ظاهری� مصرف�
انجمن�فوالد�با�کاهش��8درصدی�به��14میلیون�و�

�114هزار�تن�رسیده�است.
جدول�زیر�که�جزئیات�مصرف�ظاهری�فوالد�میانی�
و�محصوالت�فوالدی�ایران�در�دوره��6ماهه�نخست�

امسال�را�نشان�می�دهد،�ببینید:
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چیالن گزارش می دهدچیالن گزارش می دهد

کارنامه تولید فوالد جهان در کارنامه تولید فوالد جهان در 
99 ماهه نخست  ماهه نخست 20212021

گزارش�انجمن�جهانی�فوالد�در�مورد�آمار�تولید�فوالد�خام�جهان�در�ماه�سپتامبر�و�دوره��9ماهه�نخست�سال��2021منتشر�شد.�به�گزارش�
انجمن�جهانی�فوالد،�تولید�فوالد�خام�جهان�در��9ماهه�نخست�سال��1�،2021میلیارد�و��461میلیون�تن�بوده�که�نسبت�به�مدت�مشابه�سال�

قبل،�رشد��7.8درصدی�را�نشان�می�دهد.
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انجمن�جهانی�فوالد�در�این�گزارش�باالخره�پس�از�دو�ماه�اشتباه�
متوالی�در�برآورد�تولید�فوالد�خام�ایران�و�نادیده�گرفتن�آثار�قطعی�
برق�فوالدسازان�ایرانی،�باالخره�اشتباه�خود�را�در�گزارش�ماه�سپتامبر�
سپتــامبر� ماه� در� ایران� خام� فوالد� تولید� که� کرد� اعالم� و� اصالح�
�2021با�کاهش��51.4درصدی�نسبت�به�مدت�مشابه�سال�گذشته�

به��1.3میلیون�تن�رسیده�است.
ایران�را�در�ماه�اوت� �»ورلد�استـــیل«�میزان�تولیــد�فوالد�خام�
کرده� اعالم� تن� میلیون� �2.5 را� شهریور(� �9 تا� مرداد� �10( �2021
گرفتار� ایران� فوالد� صنعت� دوره� این� کل� در� که� حالی� در� بود،�

محدودیت�های�شدید�ناشی�از�قطع�برق�بوده�است.
 تأثیر قطعی برق بر تولید فوالد ایران

انجمن�جهانی�فوالد�در�یک�گزارش�اشتباه�دیگر،�تولید�فوالد�خام�
ایران�در�ماه�ژوئیه��2021را�نیز��2.6میلیون�تن�اعالم�کرده�بود!�
آمار�منتشر�شده�توسط�»ورلد�استیل«� بررسی� چیالن�پیشتر�در�
نوشته�بود:�گزارش�های�انجمن�جهانی�فوالد�در�مورد�میزان�تولید�
فوالد�خام�ایران،�تأثیر�قطعی�برق�بر�میزان�تولید�فوالدسازان�ایرانی�
را�درنظر�نگرفته�و�این�انجمن�باید�در�مورد�شیوه�تخمین�خود�از�
میزان�تولید�فوالد�ایران�تجدیدنظر�کند.�فوالدسازان�ایرانی�از�نیمه�
تیرماه�تا�اواخر�شهریور�با�محدودیت�های�شدید�مصرف�برق�روبرو�

بودند.
 آمار انجمن جهانی فوالد از تولید فوالد خام ایران

توسط�انجمن�جهانی�فوالد،�تولید�فوالد�خام�ایران�در�ماه�سپتامبر�
)�10شهریور�تا��8مهر(،��1.3میلیـــون�تن�برآورد�شــده�که�کاهش�
�51.4درصدی�را�نسبت�به�ماه�مشابه�سال�قبل�نشان�می�دهد.�»ورلد�

استیل«�همچنین�گــزارش�داده�که�تولید�فوالد�خام�ایران�در�دوره�
�9ماهه�نخست�سال��2021میالدی�با�کاهش��8.6درصدی�نسبت�به�

دوره�مشابه�سال�گذشته�به��19.3میلیون�تن�رسیده�است.
 رشد 7.8 درصدی تولید فوالد خام در جهان

به�گزارش�انجمن�جهانی�فوالد،�تولید�فوالد�خام�جهان�در��9ماهه�
نخست�سال��1�،2021میلیارد�و��461میلیون�تن�بوده�که�نسبت�به�

مدت�مشابه�سال�قبل،�رشد��7.8درصدی�را�نشان�می�دهد.
از�نکات�مهم�گزارش�انجمن�جهانی�فوالد�این�است�که�تولید�فوالد�
خام�چیــن�)بزرگ�ترین�تولیدکننده�فوالد�دنیا(�در��9ماهه�نخست�
سال��805.9�،2021میلیون�تن�بوده�است.�تولید�فوالد�چین�در�
�9ماهه�نخست�امسال��2درصد�افزایش�داشته�است.�تولید�فوالد�
کاهـــش� که� بوده� تن� میلیون� سپتامبر��73.8 ماه� در� خام�چین�
می�دهد.� نشان� قبل� سال� مشابه� ماه� به� نسبت� را� درصدی� �21.2
چین�در�قالــب�سیاست�های�محیط�زیستی�سخـــت�گیرانه،�کاهش�
تولید�فــوالد�را�در�سال��2021دنبال�می�کند.�در�ماه�سپتامبر�برای�

چهارمین�ماه�پیاپی�تولید�فوالد�چین�کاهش�یافت.
در�ماه�سپتامبر�2021،�نسبت�به�ماه�مشابه�سال�گذشته،�رشد�تولید�
فوالد�آمریکا��22درصــد،�رشد�تولید�فوالد�ژاپن��25.6درصد�و�رشد�

تولید�فوالد�برزیل��15.3درصد�بوده�است.
بنا�به�گزارش�انجمن�جهانی�فوالد،�تولید�فوالد�دنیا�در�ماه�سپتامبر�
امسال�نسبت�به�ماه�مشابه�سال�گذشته��8.9درصد�کاهش�یافت�و�

به��144.4میلیون�تن�رسیده�است.
نمودار�زیر�تولید�فوالد�خام��10تولیدکننده�برتر�فوالد�دنیا�در��9ماهه�

نخست�سال��2021را�نشان�می�دهد:
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در نیمه نخست در نیمه نخست 14001400 گزارش شد گزارش شد

آمار تولید کنسانتره سنگ آهن آمار تولید کنسانتره سنگ آهن 
شرکت های بزرگشرکت های بزرگ
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میزان�تولید�کنسانتره�آهن�شرکت�های�بزرگ�طی�نیمه�نخست�
سال�1400،�حدود��3.6درصد�نسبت�به�مدت�مشابه�سال�قبل�

افزایش�یافت�و�به�بیش�از��25.5میلیون�تن�رسید.
به�گزارش�چیالن،��10شرکت�بزرگ�تولیدکننده�کنسانتره�سنگ�
آهن�از�ابتـدای�فروردیـــن�تا�پایــان�شهــریور�1400،�حدود�
�25میلیون�و��517هزار�و��378تن�تولید�کردند.�این�رقم�در�مدت�
مشابه�سال�99،�حدود��24میلیون�و��621هزار�و��690تن�بود.

 ترکیب تولید کنسانتره توسط شرکت ها
از�این�میزان،�شرکت�های�معدنی�و�صنعتی�گل�گهر��8میلیون�و�
�384هزار�و��471تن،�شرکت�معدنــی�و�صنعـــتی�چادرمــلو�
�6میلیون�و��161هزار�و��108تن،�توسعه�معادن�و�صنایع�معدنی�
خاورمیانه��2میلیون�و��799هزار�و��276تن،�سنگ�آهن�گهر�
زمین��2میلیون�و��377هزار�و��981تن،�سنگ�آهن�مرکزی�
یک�میلیون�و��988هزار�و��573تن،�توسعه�فراگیر�سناباد�یک�
میلیون��128هزار�و��495تن،�اپال�پارسیان�سنگان�یک�میلیون�
و��219هزار�و��595تن،�معدنی�و�صنعتی�صبانور��610هزار�و�
�286تن،�صنایع�معدنی�فوالد�سنگان��610هزار�و��940تن�و�
مجتمع�سنگ�آهن�جالل�آباد��236هزار�و��653تن�کنسانتره�

آهن�تولید�کردند.
و� میلیون� �8 بزرگ� شرکت�های� امسال،� نخست� ماهه� �6 طی�
�191هزار�و��759تن�کنسانتره�به�شرکت�ها�ارسال�کردند�که�
در�مقایسه�با�رقم�مدت�مشابه�سال��99)�8میلیون�و��899هزار�و�

�983تن(،�حدود��8درصد�کاهش�نشان�می�دهد.
 آمار تولید کنسانتره شرکت های بزرگ در شهریور

میزان�تولید�کنسانتره�آهن�در�ماه�شهریور،��4میلیون�و��322هزار�
و��88تن�بود�که�نسبت�به�رقم�مدت�مشابه�سال��99)�4میلیون�و�

�248هزار�و��372تن(،�حدود��2درصد�افزایش�یافت.
 آمار تولید سنگ آهن دانه بندی

شــرکت�های�بزرگ،�از�ابتدای�فـــروردین�تا�پایان�شهــریور،�
که� کردند� تولید� دانه�بندی� آهن� سنگ� تن� و��872 هزار� �701
نسبت�به�رقم�مـدت�مشابه�سال��99)�641هزار�و��128تن(،�
آهن� سنـــگ� ارسال� می�دهد.� نشان� افزایش� درصد� �9.5
دانه�بنـــدی�نیز�با��66درصد�افزایش�از��857هزار�و��682تن�در�
�6ماهه�سال��99به�یک�میلیون�و��426هزار�و��132تن�طـــی�

�6ماهه�امسال�افزایش�یافت.
 افزایش تولید و ارسال سنگ آهن دانه بندی در 

شهریور
میزان�تولید�و�ارسال�سنگ�دانه�بندی�در�ماه�شهریور��1400نیز�
به�ترتیب،��158هزار�و��54تن�و��265هزار�و��629تن�بود�که�
نسبت�به�رقم�مدت�مشابه�سال��99)�103هزار�و��430تن�تولید�
و��78هزار�و��82ارسال�دانه�بندی(،�به�ترتیب�حاکی�از�افزایش�

�53و��240درصدی�است.
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در نیمه نخست امسال محقق شد:در نیمه نخست امسال محقق شد:

تولید حدود تولید حدود 2424  
میلیون تن گندله میلیون تن گندله 
توسط شرکت های توسط شرکت های 

بزرگبزرگ
در�نیمه�نخست�امسال�بیش�از��23.86میلیون�تن�گندله�توسط�شرکت�های�
بزرگ�بخش�معدن�و�صنایع�معدنی�تولید�شد�که�حاکی�از�رشد��4درصدی�در�

مقایسه�با��6ماهه�نخست�سال�گذشته�است.
 آمار تولید گندله در گل گهر

به�گزارش�چیالن،�بیشترین�تولید�گندله�در�این�نیمه�نخست�امسال�مربوط�به�
شرکت�معدنی�و�صنعتی�گل�گهر�با��6.07میلیون�تن�بود.�تولید�گندله�در�گل�
گهر�در�نیمه�نخست�امسال�نسبت�به�مدت�مشابه�سال�قبل��4درصد�کاهش�

یافت.�
 آمار تولید سایر شرکت های بزرگ

پس�از�گل�گهر،�فوالد�مبارکه�با��3.59میلیون�تن،�میدکو�با��2.93میلیون�تن،�
فوالد�خوزستان�با��2.76میلیون�تن�و�فوالد�سنگان�خراسان�با��2.017میلیون�تن�

در�جایگاه�های�بعدی�جدول�تولیدکنندگان�بزرگ�گندله�قرار�گرفتند.
در�شش�ماهه�نخست�امسال،�شرکت�معدنی�و�صنعتی�چادرملو��1.71میلیون�
تن،�سنگ�آهن�مرکزی��1.559میلیون�تن،�اپال�پارسیان�سنگان��1.77میلیون�
فراگیر� توسعه� معدنی� و� تن،�شرکت�صنعتی� هزار� فوالد�خراسان��665.6 تن،�

)سناباد(��575.4هزار�تن�و�صبانور��193.3هزار�تن�گندله�تولید�کردند.
 رشد 6 درصدی تولید گندله شرکت های بزرگ در شهریور

شرکت�های�یاد�شده�شهریورماه�امسال�را�با�تولید�بیش�از��4.39میلیون�تنی�
با�شهریور�سال�گذشته�پشت�سر� مقایسه� ثبت�رشد��6درصدی�در� و� گندله�

گذاشتند.
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چیالن از افت چیالن از افت 66 درصدی تولید آهن اسفنجی  درصدی تولید آهن اسفنجی 
گزارش می دهد:گزارش می دهد:

وضعیت تولید وضعیت تولید 
آهن اسفنجی شرکت های آهن اسفنجی شرکت های 

بزرگ در نیمه نخست بزرگ در نیمه نخست 
14001400

شرکت�های�بزرگ�بخش�معدن�و�صنایع�معدنی�شش�ماهه�نخست�سال��1400را�با�تولید�بیش�از��14.5میلیون�تنی�
آهن�اسفنجی�و�ثبت�افت��6درصدی�در�مقایسه�با�مدت�مشابه�سال�گذشته�با�پایان�بردند.

 آمار تولید آهن اسفنجی در فوالد مبارکه و فوالد خوزستان
به�گزارش�چیالن،�در��6ماهه�نخست�سال�جاری�فوالد�مبارکه�با��3.44میلیون�تن�تولید،�بهترین�رکورد�را�در�بین�
شرکت�ها�از�آن�خود�کرد�و�پس�از�آن�فوالد�خوزستان�با��1.598میلیون�تن�تولید�و�در�مکان�دوم�قرار�گرفت.�تولید�
آهن�اسفنجی�فوالد�مبارکه�نسبت�به�نیمه�نخست�سال�گذشته�افت��12درصدی،�و�تولید�آهن�اسفنجی�فوالد�

خوزستان�افت��22درصدی�را�تجربه�کرد.
 سایر تولیدکنندگان بزرگ آهن اسفنجی

در��6ماهه�نخست�امسال؛�فوالد�هرمزگان�بیش�از��840.5هزار�تن،�فوالد�کاوه�جنوب�بیش�از��815.6هزار�تن،�
چادرملو�بیش�از��814.6هزار�تن،�مجتمع�فوالد�سبا��596.8هزار�تن�و�فوالد�خراسان��543.1هزار�تن�آهن�اسفنجی�

تولید�کردند.
در�نیمه�ابتدایی�سال��1400همچنین�فوالد�سفید�دشت��455.1هزار�تن،�آهن�و�فوالد�غدیر�ایرانیان��471.9هزار�
تن،�میدکو��394.3هزار�تن،�فوالد�خراسان�)بریکت�گرم(��7.4هزار�تن،�فوالد�میانه��299.1هزار�تن،�فوالد�سبزوار�
�405.49هزار�تن،�فوالد�سبزوار�)بریکت�سرد(��4.7هزار�تن،�فوالد�شادگان��393.3هزار�تن،�صبا�فوالد�)بریکت�گرم(�
�437.9هزار�تن،�فوالد�غدیر�نی�ریز��369.6هزار�تن،�آهن�و�فوالد�ارفــع��409.9هزار�تن،�گل�گهر�)طرح�گوهر(�
�625.6هزار�تن،�گل�گهر�)طرح�کوثر(��736.1هــزار�تن،�جهان�فوالد�سیــرجان��499.2هزار�تن�و�فوالد�بافت�

�367.4هزار�تن�آهن�اسفنجی�تولید�کردند.
 تولید شرکت های بزرگ در شهریور

بررسی�آمار�شرکت�های�مذکور�همچنین�حاکی�از�تولید��2.377میلیون�تن�آهن�اسنفجی�در�آخرین�ماه�تابستان�
�1400و�افت��11درصدی�آن�در�مقایسه�با�شهریورماه��99است.
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از رشد 232 درصدی سود خالص تا پیش برد طرح های توسعه

کارنامه فوالد مبارکه در نیمه نخست 1400

شرکت�فوالد�مبارکه�اصفهان�به�عنوان�بزرگ�ترین�شرکت�
برق،� مصرف� محدودیت�های� علی�رغم� کشور� فوالدی�
درآمدهای� رشد� سودآوری،� زمینه� در� موفقی� عملکرد�
فروش،�تولید�و�پیش�برد�طرح�های�توسعه�در�نیمه�نخست�
�1400داشت.�سود�خالص�فوالد�مبارکه�در��6ماهه�نخست�
امسال�با�رشد��232درصدی�نسبت�به�مدت�مشابه�سال�

گذشته�به��35هزار�و��465میلیارد�تومان�رسید.
محصوالت� فروش� از� حاصل� درآمد�
شرکت�فوالد�مبارکه�اصفهان�در�شش�
مبلغ� معادل� �1400 سال� اول� ماهه�
�660.847میلیارد�ریال�بود�که�نسبت�
میزان� به� قبل� سال� مشابه� مدت� به�
�142 معادل� ریال،� میلیارد� �273.618

افزایش�یافته�است.
ترکیب فروش صادراتی و داخلی 

فوالد مبارکه
مبارکه� فوالد� داخلی�محصوالت� فروش� از� درآمد�حاصل�
در�شش�ماهه�اول�سال��1400معادل��565.960میلیارد�
ریال�بود�که�نسبت�به�دوره�مشابه�سال�قبل،�به�میـــزان�
�253.649میلیارد�ریال،�معادل��96درصد،�افزایش�یافته�
است.��درآمد�حاصل�از�صادرات�محصوالت�این�شرکت�نیز�
در�شش�ماهه�اول�سال��1400معادل��94.887میلیارد�
به� قبل� ســال� مشابه� مـــدت� به� نسبت� که� بود� ریال�
درصد،� �375 معادل� ریال،� میلیارد� �19.969 میــزان�

افزایش�یافته�است.
وضعیت تولید فوالد مبارکه

با�وجود�این�که�شرکت�های�فوالدی�در�سال�جاری�به�دلیل�
را�پشت�سر� تابستان�سختی� برق� محدودیت�های�مصرف�
گذاشتند،�اما�فوالد�مبارکه�در�مجموع�عملکرد�موفقی�در�
حوزه�تولید�داشت.�جدول�زیر�عملکرد�تولیدی�این�شرکت�
را�با�برنامه�سال��1400مقایسه�و�میزان�تحقق�این�برنامه�
تن� به� )اعداد� می�دهد� نشان� امسال� نخست� نیمه� در� را�
در� رنگی� و� گالوانیزه� قلع�اندود،� تولید�کالف�سرد،� است(.�
نیمه�نخست�امسال�از�برنامه�این�شرکت�پیشی�گرفته�است.�

جدول�زیر�نیز�مقدار�تولید�و�فروش�فوالد�مبارکه�را�در�نیمه�
نخست��1400با�مدت�مشابه�سال�گذشته�مقایسه�می�کند�
)اعداد�این�جدول�بر�حسب�هزار�تن�است(.�در�مجموع�در�
نیمه�نخست�سال�جاری،�تناژ�تولید�فوالد�مبارکه�کاهش�
�5درصدی�و�تناژ�فروش�آن�کاهش��7درصدی�داشته�که�
دلیل�این�امر�شوک�برق�در�تابستان�سال�جاری�بوده�است.

برنامه های توسعه ای فوالد مبارکه
شرکت�فوالد�مبارکه�اصفهان�در�راستای�دستیابی�به�توازن�
مبارکه،� فوالد� گروه� سرمایه�گذاری�های� ارزش� زنجیره� در�
پروژه�احداث�نورد�گرم�شهید�سپهبد�سلیمانی�را�در�دست�
از�اجرای�این�طرح�تبدیل�نمودن� اجرا�دارد.�هدف�اصلی�
تختال�تولیدی�در�طرح�توسعه�زیرسقف�ناحیه�فوالدسازی�
و�ریخته�گری�به�ورق�فوالدی�و�همچنین�تولید�محصوالت�
ویژه�و�کیفی�می�باشد�که�تاکنون�در�کشور�قابلیت�تولید�
نداشته�اند.�در�حال�حاضر�فرآیند�انتخاب�پیمانکار�و�انعقاد�
مبارکه� فوالد� شرکت� در� مذکور� پروژه� با� مرتبط� قرارداد�
آغاز�گردیــده�و�پیش�بینــی�می�شود�که�با�شروع�مراحل�
اجرایی،�این�پـــروژه�ظرف�مــدت��3سال�به�بــهره�برداری�

خواهد�رسید.
ریخته�گری� و� فوالدسازی� پروژه� مبارکه،� فوالد� گروه� در�
شرکت�فوالد�سفیددشت�چهارمحال�و�بختیاری�نیز�دنبال�
می�شود.�فعالیت�اجرایی�این�پروژه�با�سرمایه�گذاری�و�حمایت�
شرکت�فوالد�مبارکه�با�هدف�تولید��800هزار�تن�تختال�
از�سال��1395آغاز�شده�و�تا�پایان�شهریور�
درصد �88.49 معادل� �1400 سال� ماه�

�پیــشرفت�فیزیکی�داشــته�است.
سال� در� مبارکه� فوالد� شرکت� راهبرد�
توسعه� و� پایدار� و� ایمن� تولید� �،1400
بر� عالوه� شرکت� این� است.� دانش�محور�
بزرگ� گروه� در� توسعه� پیش�برد�طرح�های�
فوالد�مبارکه،�اجرای�تحول�دیجیتال�را�نیز�

دنبال�می�کند.

محمدیاسرطیبنیا
مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان

 35.465
میلیارد تومان

نیمه� در� مبارکه� فوالد� خالص� سود�
رشد��232 که� بود� جاری� سال� نخست�
درصدی�را�نسبت�به�مدت�مشابه�سال�
قبل�نشان�می�دهد.�حاشیه�سود�خالص�
این�شرکت�هم�حدود��54درصد�بود

در ۶ ماه نخست سال جاری                          
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در نیمه نخست سال جاری رقم خورد:
رشد 197 درصدی سود خالص چادرملو

نخست�سال� نیمه� در� و�صنعتی�چادرملو� معدنی� شرکت�
جاری�با�درآمد�عملیاتی��21446میلیارد�تومانی�)رشد��188
درصدی�نسبت�به�مدت�مشابه�سال�قبل(�و�سود�خالص�
به� نسبت� درصدی� �197 )رشد� تومانی� میلیارد� �12820
مدت�مشابه�سال�گذشته(�عملکرد�درخشانی�را�علی�رغم�

محدودیت�های�مصرف�برق�ثبت�کرد.
به�گزارش�چیالن،�مجموع�تولیدات�شرکت�معدنی�و�صنعتی�
چادرملو�در�نیمه�نخست�سال��1400به��9.182.057تن�
رسید�که�رشد��2.2درصدی�را�به�لحاظ�وزنی�نسبت�به�دوره�
مشابه�سال�قبل�نشان�می�دهد.�چادرملو�در�مجموع�در�حوزه�
تولید�بهتر�از�برنامه�پیش�بینی�شده�در�نیمه�نخست�امسال�
عمل�کرد�و�پوشش��52درصدی�برنامه�تعیین�شده�برای�

سال��1400را�محقق�ساخت.
رشد 27 درصدی تناژ فروش در »کچاد«

واحد� خصوصاً� که� برق� مصرف� محدودیت�های� وجود� با�
فوالدسازی�شرکت�معدنی�و�صنعتی�چادرملو�را�تحت�تأثیر�
قرار�داد�و�باعث�کاهش�تولید�آن�شد،�اما�این�شرکت�در�
مجموع�عملکرد�بسیار�خوبی�در�حوزه�تولید�و�فروش�داشت.�
تولید�کنسانتره�سنگ�آهن�)تر(�این�شرکت�که�در�نیمه�
نخست�سال�گذشته��5.5میلیون�تن�بود،�در�نیمه�نخست�

سال�جاری�به�بیش�از��6.1میلیون�تن�رسید.
این� محصوالت� فروش� و� تولید� آمار� زیر� جدول�
می�دهد. نشان� را� جاری� سال� نخست� نیمه� در� شرکت�

نیمه� در� که� چادرملو� محصوالت� از� حاصل� فروش� درآمد�
نیمه� در� بود،� تومان� میلیارد� نخست�سال�گذشته��7435
نخست�سال�جاری�با�جهشی�قابل�توجه�به��21446میلیارد�

تومان�رسید.
میزان�فروش�شرکت�معدنی�و�صنعتی�چادرملو�در�نیمه�
نیمه� در� و� تن� میلیون� �5.2 حدود� �،1399 سال� نخست�
نخست�سال��1400حدود��6.6میلیون�تن�بود�که�حاکی�از�

رشد�حدودا�27�ًدرصدی�تناژ�فروش�است.

�فعالیت های اکتشافی چادرملو
مهندس�ناصر�تقی�زاده�مدیرعامل�چادرملو�از�از�آغاز�مطالعات�
اکتشافی�در��17نقطه�امیدبخش�معدنی�توسط�این�مجتمع�
خبر�داد�و�گفت:�شرکت�چادرملو�با�تهیه��8دستگاه�حفاری�
عمیق�و�تشکیل�تیمي�توانمند�از�کارشناسان�و�متخصصان�
انجام�عملیات�اکتشاف� بر� حفاری�کشور�قادر�است�عالوه�
و�حفاری�در�کویر�مرکزی�ایران�در�هر�نقطه�از�کشور�نیز�

خدمات�اکتشافی�خود�را�به�هر�متقاضی�ارائه�دهد.
مهندس�تقی�زاده�اضافه�کرد:�چادرملو�با�خیز�جدید�خود�در�
پی�خلق�ثروت�و�ارزش�آفرینی�از�منابع�خدادادی�نهفته�در�
دل�کویر�است،�با�این�امید�که�بتوانیم�انقالبی�در�امر�اکتشاف�
و�بهره�برداری�از�معادن�ایجاد�کنیم�که�بی�تردید�موجب�رشد�
و� کم�برخوردار� مناطق� آبادانی� و� توسعه� کشور،� اقتصادی�

اشتغال�زایی�قابل�توجهی�خواهد�شد.
این�شرکت�همچنین�مقدمات�داخلی�سازی�تجهیزات�مورد�
نیاز�حفاری�و�مطالعات�اکتشافی�را�با�همکاری�شرکت�های�
دانش�بنیان،�مراکز�علمي�و�پژوهشی�و�قطعه�سازان�داخلی�

آغاز�کرده�است.
فعالیت های توسعه ای چادرملو

گام�بلند�چادرملو�برای�اجرای�طرح�های�توسعه،�با�اخذ�مجوز�
تاسیس��7واحد�بزرگ�صنعتی�در�استان�یزد�برداشته�شد.

این�واحدهای�صنعتی�عبارتند�از:
واحد�گندله�سازی�با�ظرفیت��5میلیون�تن�در��	

سال��با�سرمایه�گذاری��24هزار�و��395میلیارد�و�
اشتغال��850نفر

واحد�تولید�کنسانتره�سنگ�آهن�با�ظرفیت�تولید��	
�4میلیون�تن�در�سال�با�سرمایه�گذاری��22هزارو�

�40میلیارد�ریال�و�ظرفیت�و�اشتغال��400نفر
واحد�تولید�آهن�اسفنجی�با�ظرفیت��2میلیون�و��	

�200هزار�تن�در�سال�با�سرمایه�گذاری��25هزار�
و��830میلیارد�ریال�و�اشتغال��300نفر

واحد�تولید�آجر�نسوز�با�ظرفیت��50هزار�تن�در��	
سال�با�سرمایه�گذاری��12هزار�و��885میلیارد�

ریال�و�اشتغال��260نفر
تن��	 هزار� �50 ظرفیت� با� فروآلیاژها� تولید� کارخانه�

�4925 اولیه� سرمایه� و� سال�� در� آلیاژی� محصوالت�
میلیارد�ریال

کارخانه�تولید�ورق�آلیاژی�با�ظرفیت��1میلیون�تن�در��	
سال�با�سرمایه�گذاری��135824میلیارد�ریال

ســاالنه���	 ظرفیت� به� اسفنجی� آهن� تولید� کارخانه�
با� تن،� میلیون� �1 تا� افزایش� قابل� تن،� هزار� �800

سرمایه�گذاری��21674میلیارد�ریال

ناصرتقیزاده
مدیرعامل مجتمع معدنی و صنعتی 

چادرملو   

  12.820
میلیارد تومان �

صنعتی� و� معدنی� شرکت� خالص� سود�
چادرملو�در�نیمه�نخست�امسال�بود�که�
حاکی�از�رشد��197درصدی�نسبت�به�

مدت�مشابه�سال�قبل�است

در ۶ ماه نخست سال جاری                          
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کارنامه فوالد خوزستان در نیمه نخست 1400

از نیـــروگاه بـرق 520 مگاواتـی تا رشـد 
 85 درصدی سود خالص

برق� مصرف� شدید� محدودیـــت�های� علی�رغــم�
فوالد� شرکت� خالص� سود� امسال،� تابستان� در�
با� سال��1400 نخست� ماهه� در�شش� خوزستان�
رشد��85درصدی�به��6720میلیارد�تومان�رسید.

بزرگترین�عرضه��کننده� به�عنوان� فوالد�خوزستان�
خام� فوالد� تولید� قطب� دومین� فوالدی،� شمش�
در�کشور�و�یکی�از�بنگاه�های�پیشرو�اقتصاد�ملی�
و�بین�المللی�در�حال�فعالیت�است.�این�مجموعه�
بزرگ�صنعتی�با�بیش�از��11هزار�نیروی�انسانی�
با�سطحی�قابل��قبول�از�دانش�فنی�و�تکنولوژیک،�
نقش�محوری�در�تامین�فوالد�خام�را�در�راستای�

رشد�اقتصادی�کشور�در�دست�اجرا�دارد.
به� بخشی� اولویت���� همواره�ضمن� فوالد�خوزستان�
تامین�مواد�اولیه�نوردکاران�کشور�و�عرضه�شمش�
در�بازار�داخلی،�مازاد�تولید�را�در�بازارهای�صادراتی�
و�به�بیش�از��20کشور�جهان�صادر�می�کند.�روند�
افزایشی�تناژ�تولیدی�و�ارزش�فروش�صادراتی�طی�

سال�های�جاری،�مهر�تاییدی�بر�این�ادعا�است.
مهمترین دستاوردهای شش ماه نخست 

سال 1400
اواسط� از� برق� محدودیت�های� اعمال� به� توجه� با�
اردیبهشت�ماه�تا�پایان�خردادماه،��529هزار�تن،�از�
تولید�برنامه�ریزی�شده�سال��1400از�دست�رفت.

تولید�گندله��به�میزان��2میلیون��660هزار��	
و��239تن

و��	 میلیون� میزان��1 به� اسفنجی� تولید�آهن�
�557هزار�و��328تن

تولید�اسلب�به�میزان��799هزار�و��130تن��	

تولید�بلوم�به�میزان��66هزار�و��534تن�	
تولید�بیلت�به�میزان��559هزار�و��315تن�	
فروش�به�میزان�یک�میلیون�و��464هزار�و��	

�141تن�محصول�نهایی�در�بازارهای�داخلی�
و�صادراتی

صادرات�محصوالت�نهایی�بالغ��903هزار�و��	
�755تن

مهمترین افتخارات شش ماه نخست 
سال 1400

	��CS80بومی�سازی�اسالید�گیت�پاتیل�از�نوع�
رکورد�تولید�آهن�اسفنجی�مدول��2پس�از��	

چهار�سال
رکورد�بی�سابقه�حمل�مواد�اولیه�فوالدی�در��	

شرکت�چند�وجهی�فوالد�لجستیک
در��	 کنسانتره� روزانه� حمل� رکورد� باالترین�

شرکت�چند�وجهی�فوالد�لجستیک
ورود�بی�سابقه�ماهانه�سنگ�آهن�به�شرکت��	

در�مردادماه�به�رقم��679هزار�تن
رشد��159درصدی�درآمد�»فخوز«�در�پنج��	

ماه�نخست�1400
مهمترین طرح های توسعه شش ماه نخست 

سال 1400
احداث�دیوار�توری�واحد�انباشت�و�برداشت�	
احداث�ماشین�ریخته�گری�اسلب�عریض��	
کارخانه�اکسیژن���4	
نیروگاه��520مگاواتی�برق�	

امینابراهیمی

مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان

 20.188
میلیارد تومان�

خوزستان� فوالد� شرکت� فروش� درآمد�
در�نیمه�نخست�امسال�بود�که�علی�رغم�
تأثیر�قابل�توجه�محدودیت�های�مصرف�
برق،�رشد��80درصدی�را�نسبت�به�مدت�

مشابه�سال�قبل�نشان�می�دهد

در ۶ ماه نخست سال جاری                          
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دستاوردهای بزرگ »ذوب« در نیمه نخست 1400
حرکت ذوب آهن اصفهـان در مسیــر توسعه با تولید 

محصوالت جدید 
وجود� با� �1400 سال� اول� ماهه� �6 در� اصفهان� آهن� ذوب�
اولیه�و�بحران�آب،�در�تولید�چدن�مذاب��10 کمبود�مواد�
درصد�نسبت�به��6ماهه�اول�سال�گذشته�رشد�داشت�و��12
محصول�جدید�نیز�به�سبد�محصوالت�این�مجتمع�عظیم�

صنعتی�اضافه�شد.
اصفهان� آهن� ذوب� مدیرعامل� یزدی�زاده� منصور� مهندس�
با�بیان�این�مطلب�گفت:�با�جهش�قابل�توجه�درآمد،�سود�
خالص�این�شرکت�رشد�چشمگیری�نسبت�به��6ماهه�اول�
سال�گذشته�داشته�است.�وی�افزود:�میزان�صادرات��6ماهه�
اول�سال�جاری�این�مجتمع�عظیم�صنعتی�نیز��605هزار�و�
�606تن�می�باشد�که�ارزش�دالری�آن��105درصد�و�تناژ�آن�

�31درصد�رشد�داشته�است.
افزایش 195 درصدی سود ناخالص

در�شش�ماهه�سال�اول�جاری�تقریبا�90�ًدرصد�سود�سال�
بار� اولین� برای� �1400در�ذوب�آهن�اصفهان�محقق�شد�و�
حاشیه�سود�شرکت�به�باالی��10درصد�رسید.�شرکت�ذوب�
آهن�اصفهان�در��6ماهه�منتهی�به�شهریور�برای�هر�سهم�
�331ریال�سود�محقق�کرد�که�نسبت�به�مدت�مشابه�قبل�
رشد��270درصدی�داشته�است.�سود�ناخالص�با�رشد��195
به��2036 تومان�و�سود�خالص� میلیارد� به��3930 درصدی�

میلیارد�تومان�رسید..
پروژه های توسعه 

پروژه� �6 جاری� سال� اول� ماهه� �6 در� اصفهان� آهن� ذوب�
و� توسعه� پروژه�جهت� کارخانه،��2 پایدار�آب� تامین� جهت�
بهینه�سازي�ظرفیت�تولید�و��5پروژه�جهت�اصالح�ساختار�

فنی�کارخانه�در�دست�اقدام�دارد.�
طراحي و تولید محصوالت جدید

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

شده�است:
1� .DIN488B500Bمیلگرد�آجدار،�قطر12،�مارک
2� .70Cr2میلگرد�ساده�قطر��30مارک�
3� .�SAE1008کالف�قطر��7.5کششي�مارک�
4� تیرآهن�سبکM سایز14،�مارک37.
5� .70CR2میلگرد�ساده،�سایز�50،�مارک�
6� .37-STمیلگرد�ساده،�سایز�60،�مارک�
7� تیرآهن�بال�شیبدار،��سایز20،�مارک��52.
8� .31MN5میلگرد�ساده،�قطر�80،�مارک�
9� .C82D2بیلت�130*�130مارک�

10� .CR+C82D2 بیلت�130*�130مارک

11� .�31MN4مارک���TH36آرک�تونلي�
12� .��UIC50ریل�

دستاوردهای مهم ذوب آهن اصفهان در نیمه نخست 1400
ممتاز��	 اقتصادی� بنگاه� عنوان� به� آهن� ذوب� انتخاب�

وزارت�کار
انجــام�موفقیـــت�آمیز�تعمیرات�اساســی�کوره�بلند��	

شماره�2
تقدیر�استانــدار�از�مدیــریـــت�ذوب�آهن�به�عنوان��	

کارفرمای�سالمت�محور�استان
بومی�ســازی�چرخ�و�محور�قطارهای�های�مانوری�در��	

پویش�بازرگان�ذوب�آهن
کاهــش��50درصدی�مصرف�آب�با�اجرای�طرح�های��	

توسعه
تولید�میـلگرد��50مارک��70CR2با�ارزش�افزوده�باال��	

جهت�تامین�نیاز�کشور
تولید�ریل�مترو��54E1جهت�مترو�تهران�	
	�TH36تولید�آرک�معدن�
	�V21صادرات�اولین�محموله�آرک�معدن�
تولید�میلگرد�آلیاژی��30	
کسب�تندیس�طالئی�و�گواهینامه�برند�سبز�	
بارگیری�مواد�فله�ای�از�کشتی�به�واگن�و�ارسال�به��	

ذوب�آهن
دستیابی�به�رکورد�تولید��25ساله�کالف��	

جوایز، گواهینامه ها و تقدیرنامه های اخذ شده
کسب�تندیس�طالئی�و�گواهینامه�برند�سبز�	
سیستم�های��	 گواهینامه�های� صدور� و� اعتبار� تمدید�

مدیریتی�استاندارد�شرکت
اقتصادی��	 بنگاه� به�عنوان� انتخاب�شرکت�ذوب�آهن�

ممتاز�وزارت�کار
دریافت�تندیس�زرین�رضایت�مندی�مشتری��	
صدور�مجدد�گواهینامه�سیستم�مدیریت�محیط�زیست�	
تقدیر�استاندار�اصفهان�از�مدیریت�ذوب�آهن�به�عنوان��	

کارفرمای�سالمت�محور�نمونه�استان
روابط��	 صنعت� عمومي�از� روابط� عالی� نشان� دریافت�

عمومي�ایران
تقدیر�مدیرکل�امور�مالیاتی�استان�از�اقدامات�مبارزه�با��	

پول�شویی�ذوب�آهن�اصفهان
دریغ��	 بی� زحمات� از� شهرسازی� و� راه� وزیر� تقدیر�

مدیریت�و�کارکنان�ذوب�آهن�اصفهان
کسب�عنوان�تعاونی�برتر�ملی�برای�دومین�بار،�توسط��	

تعاونی�مصرف�کارکنان�دریافت�تندیس�زرین�و�لوح�
و� صنعت� مدیران� گردهمایی� بزرگترین� در� تقدیر�

تجارت.

منصوریزدیزاده
مدیرعامل شرکت سهامي ذوب آهن 

اصفهان

 270
درصد�

آهن� ذوب� خالص� سود� رشد� میزان�
اصفهان�در�نیمه�نخست�امسال�نسبت�
به�مدت�مشابه�سال�قبل�بود�که�باالترین�
عدد�در�بین�شرکت�های�بزرگ�فوالدی�

است

در ۶ ماه نخست سال جاری                          



32 | پاییز 1400 | کارنامه ۶ ماهه شرکت های فوالدی و معدنی در سال 1400

گــزارش

در پایان شش ماهه نخست سال 1400به ثبت رسید:
درآمد 25 هزار میلیارد تومانی در گل گهر

پس�از�قطعی�برق�زنجیره�فوالد�در�تیر�و�مرداد�ماه�
و� تولیدی� فعالیت�های� ماه� شهریور� در� جاری،� سال�
نزدیک� عادی� حالت� کمي�به� فوالد� صنعت� تجاری�
تولیدکنندگان� تولید�و�هم�فروش� بنابراین�هم� شد.�
محصوالت�سنگ�آهنی�به�شرایط�عادی�نزدیک�شد.�
هر�چند�که�این�شرایط�با�وضعیت�ایده�آل�کمي�فاصله�
دارد،�اما�شرکت�معدنی�و�صنعتی�گل�گهر�توانست�در�
شهریور�ماه�با�بازگشت�مصرف�کنندگان�سنگ�آهن�به�
تولید،�بیش�از�چهار�هزار�میلیارد�تومان�درآمد�کسب�
کند�که�یکی�از�باالترین�درآمدهای�ماهانه�این�شرکت�

در�سال�جاری�به�شمار�می�رود.
شرکت�معدنی�و�صنعتی�گل�گهر�طی�نیمه�نخست�
امسال�موفق�به�کسب��244هزار�و��484میلیارد�ریال�
درآمد�شد�که�این�میزان�در�مقایسه�با�مدت�مشابه�

سال�قبل��143درصد�رشد�را�نشان�می�دهد.
رشد 4 درصدی تولید کنسانتره 

گل�گـهر�در��6ماه�نخســـت�سال��1400توانســت�
�6میلیون�و��15هزار�و��760تن�گندله�تولید�کند.�
تولید�گندله�این�شرکت�در��6ماه�ابتدایی�سال�قبل�
�6میلیون�و��256هزار�و��499تن�به�ثبت�رسیده�بود.�
»کگل«�در��6ماه�نخست�امسال��59هزار�و��312تن�
گندله�ریزدانه�نیز�تولید�کرد�که�این�میزان�در�مقایسه�
با�مدت�مشابه�سال�پیش��7درصد�افزایش�یافته�است.�
این�شرکت�در��6ماه�ابتدایی�ســال�قبل،��54هزار�و�
�714تن�گندله�ریزدانه�تولید�کرده�بود.�همچنین�طی�
نیمه�نخست�سال�جاری،�هفت�میلیون�و��911هزار�و�
�530تن�کنسانتره�در�این�کارخانه�تولید�شد�که�نسبت�
به�مدت�مشابه�سال�پیش،��4درصد�رشد�یافته�است.�
این�شرکت�در�نیم�سال�اول�سال�1399،�هفت�میلیون�

و��570هزار�و��788تن�کنسانتره�تولید�کرده�بود.
مجموع�تولید�شرکت�معدنی�و�صنعتی�گل�گهر�در�نیم�
سال�نخست�سال��1400به��13میلیون�و��986هزار�
و��602تن�رسید�که�این�میزان�در�مقایسه�با�تولید��
�13میلیون�و��882هزار�و��1تن�در�مدت�مشابه�سال�

گذشته،��1درصد�رشد�را�نشان�می�دهد.�

فروش گل گهر از ۶/۶ میلیون تن فراتر رفت
شرکت� است،� مشخص� �2 نمودار� در� که� همان�طور�
سال� نخســت� ماه� در��6 گل�گهر� و�صنعتی� معدنی�
تن� و��80 و��134هزار� میلیون� پنج� توانست� �1400
گندله�سنگ�آهن�را�در�بازار�داخلی�به�فروش�برساند.�
توانسته� ابتدایی�سال�گذشته� ماه� در��6 این�شرکت�
را�در� بود��6میلیون�و��356هزار�و��527تن�گندله�
بازار�داخلی�بفروشدکه�قطعی�برق�فوالدسازان�در�این�
کاهش�بسیار�موثر�بوده�است.�»کگل«�در��6ماه�ابتدایی�
سال�جاری��25هزار�و��379تن�گندله�ریزدانه�هم�در�
بازارهای�داخلی�به�فروش�رساند�در�حالی�که�فروش�
همین�محصول�این�شرکت�در��6ماه�نخست�سال�قبل�
�59هزار�و��963تن�بود.�الزم�به�ذکر�است�که�گل�گهر�
در�نیمه�نخست�امسال�توانست��54هزار�و��373تن�
گندله�ریزدانه�را�نیز�صادر�کند.�ضمن�اینکه�در�مدت�
مشابه�سال�گذشته�هم��69هزار�و��497تن�کنسانتره�

توسط�گل�گهر�صادر�شده�بود.
از�سوی�دیگر�شرکت�گل�گهر�در�نیمسال�اول�سال�
جاری�موفق�به�فروش�یک�میلیوـن�و��449هزار�و�
داخلی�شده� بازار� در� کنسانتره�سنگ�آهن� تن� �292
است�که�این�میزان�در�مقایسه�با�مدت�مشابه�سال�
گذشته��39درصد�رشد�را�نشان�می�دهد.�این�شرکت�

ایمانعتیقی
مدیر عامل مجتمع معدنی و صنعتی 

گل گهر

  143
فروش� درآمد� مجموع� در� رشد� درصد�
در� گل�گهر� صنعتی� و� معدنی� شرکت�
میزان� که� جاری� سال� نخست� نیمه�
فروش�این�شرکت�را��144هزار�میلیارد�

ریال�افزایش�داده�است

در ۶ ماه نخست سال جاری                          
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یک� بود� توانسته� پیش� سال� ابتدایی� ماه� در��6
میلیون�و��42هزار�و��762تن�کنسانتره�را�در�بازار�

داخلی�به�فروش�برساند.
مجموع�فروش�شرکت�معدنی�و�صنعتی�گل�گهر�
به��6میلیـون�و� در��6ماه�نخست�سال��1400
�663هزار�و��124تن�رسید.�این�شرکت�در��6ماه�
ابتدایی�سال�گذشته�توانسته�بود�هفت�میلیون�و�
�529هزار�و��199تن�محصول�را�در�بازار�بفروشد.

رشد 127 درصدی درآمد فروش گندله 
و� است�شرکت�معدنی� آن� از� نمودار��3حاکی�
ســال� نخست� نیمـــه� در� گل�گهر� صنعتی�
�1400توانسته�است�از�فروش�گندله�در�بازارهای�
داخلی��203هزار�و��94میلیارد�و��604میلیون�
ریال�درآمد�کسب�کند�که�این�میزان�در�مقایسه�
با�مدت�مشابه�سال�قبل��127درصد�افزایش�را�
نشان�می�دهد.�این�شرکت�در��6ماه�ابتدایی�سال�
�1399توانسته�بود�از�فروش�گندله�در�بازارهای�
داخلی��89هزار�و��206میلیارد�و��817میلیون�

ریال�درآمد�داشته�باشد.
جاری� سال� نخست� ماه� در��6 گل�گهر� شرکت�
موفق�به�کسب�درآمد��39هزار�و��688میلیارد�
در� کنسانتره� فروش� از� ریالی� میلیارد� �128 و�

بازارهای�داخلی�شده�است�که�در�هم�سنجی�با�
یافته� قبل��287درصد�رشد� مدت�مشابه�سال�
است.�این�شرکت�در�نیمه�نخست�سال�گذشته،�
�10هزار�و��254میلیارد�و��530میلیون�ریال�از�

محل�فروش�کنسانتره�درآمد�کسب�کرده�بود.�
»کگل«�در��6ماه�ابتدایی�امسال�موفق�به�کسب�
�118میلیارد�و��520میلیون�ریال�درآمد�از�فروش�
گندله�ریزدانه�در�بازارهای�داخلی�شده�است.�این�

شرکت�در�نیمسال�ابتدایی��283�،1399میلیارد�
گندله� فروش� از� درآمد� ریال� میلیون� �653 و�

ریزدانه�در�بازار�داخلی�داشت.
گفتنی�است�که�گل�گهر�در��6ماه�نخست�امسال�
ریال� میلیون� و��564 میلیارد� و��583 یک�هزار�
کسب� ریزدانه� گندله� صادرات� دلیل� به� درآمد�
کرد.�ضمن�اینکه�گل�گهر�در��6ماه�ابتدایی�سال�
گذشته،�یک�هزار�و��38میلیارد�و��415میلیون�

ریال�درآمد�از�صادرات�کنسانتره�داشت.�
مجموع�درآمد�فروش�شرکت�معدنی�و�صنعتی�
گل�گهر�در�نیمه�نخست�سال�جاری��244هزار�
و��484میلیارد�و��816میلیون�ریال�شده�است�
که�این�میزان�در�هم�سنجی�با�مدت�مشابه�سال�
گذشته��143درصد�رشد�را�نشان�می�دهد.�این�
شرکت�در��6ماه�نخست�سال�پیش�توانسته�بود�
�100هزار�و��783میلیارد�و��415میلیون�ریال�

درآمد�فروش�داشته�باشد.�
رشد نسبی نرخ فروش محصوالت 

گل گهر در شهریور
نمودار��4حاکی�از�آن�است�که�شرکت�معدنی�
و�صنعتی�گل�گهر�در�شهریور�ماه�گندله�خود�را�
ریال� نرخ��41میلیون�و��223هـزار�و��513 به�
با�نرخ� به�ازای�هـــر�تـــن�و�کنسانتره�را�نیز�
�28میــلیون�و��321هزار�و��523ریال�به�ازای�
هر�تن�در�بازار�داخلی�فروخته�است.�این�شرکت�
در��6ماه�نخست�سال�جاری�گندله�خود�را�به�
طور�میانگین�با�نرخ��39میلیون�و��558هزار�و�
�130ریال�به�ازای�هر�تن�و�نیـــز�کنسانتـــره�
را�به�نرخ��27میلیون�و��384هزار�و��494ریال
در� بنابراین� رساند.� فروش� به� تن� هر� ازای� به�
تقاضا� نسبی� رشد� به� توجه� با� ماه� شهریور�
فعالیت�های� شروع� دلیل� به� فوالد� صنعت� در�
فوالدسازان،�شاهد�افزایش�قیمت�ها�نیز�بودیم.
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کارنامه درخشان »فخاس« در نیمه نخست سال 1400

رشد چشمگیر سودآوری و گام بلند تکمیــل 
زنجیره تولید

مجتمع�فوالد�خراسان�در�شــش�ماهه�اول�سال�
فروش� چشــم�گیر� رشد� به� حالــی� در� �1400
محصوالت�)از�نظر�حجمي�و�ریالی(،�رشد�سودآوری�
و�نیز�کسب�ده�ها�رکورد�تولید�ماهانه�دست�یافت�
که�بخش�عمده�ای�از�تابستان�امسال�را�با�چالش�
قطع�برق�واحدهای�تولیدی�دست�به�گریبان�بود.

در� مطلب� این� بیان� با� خراسان� فوالد� مدیرعامل�
خصوص�عملکرد�این�شرکت�در�نیمه�نخست�سال�
جاری�به�چیالن�گفت:�با�جهش�قابل�توجه�درآمد،�
سود�خالص�این�شرکت�رشد�قابل�توجهی�نسبت�
به�شش�ماهه�اول�پارسال�داشته�است.�همچنین�
تصمیمات�اخذ�شده�در�راستای�تسریع�در�احداث�
حلقه�های� تکمیل� و� کنسانتره� تولید� کارخانه�
ترین� از�مهم� فوالد�خراسان،� برای� ارزش� زنجیره�

اتفاقات�سال��1400تاکنون�برای�بزرگترین�قطب�
تولید�فوالد�شرق�کشور�بوده�است.

کسری�غفوری�افزود�:�میزان�صادرات��6ماهه�اول�
سال�جاری�این�مجتمع�با�رشدی�قابــل�توجه�از�
نخست�سال� ماه� در�شش� تن� پانصد� و� هزار� �33
نیمه� در� تن� 127هزار� از� بیش� رقم� به� �،1399

نخست�سال�جاری�رسید.��
عملکرد تولید در نواحی مختلف 

اول� ماهه� در�شش� تولید� عملکرد� زیر� در�جدول�
1400در� تولید� نواحی� تفکیک� به� �1400 سال�
مقایسه�با�دوره�مشابه�سال�قبل�و�تولید�پیش�بینی�
پوشش� درصد� و� �1400 سال� برای� شرکت� شده�

بودجه�ارائه�گردیده�است.��

کسریغفوری
مدیرعامل شرکت فوالد خراسان

125.787
تن

در� خراسان� فوالد� صادرات� مجموع�
که� بوده� �1400 سال� نخست� نیمه�
نسبت�به�شش�ماهه�سال�گذشته�رشد�
از��378درصدی�نشان�می�دهد.� بیش�
مجموع�صادرات�نیمه�اول�سال�گذشته�

»فخاس«��33.404تن�بوده�است.

در ۶ ماه نخست سال جاری                          

شرح 
شش ماهه 
اول سال 

1400

شش ماهه 
اول سال 

1399
درصد ییر

بودجه سال 
1400

درصد 
پوشش 
بودجه

272.951260.4975575.00047ناحیه نورد

975.00042)15(413.892488.486ناحیه فوالد سازی 

1.272.00043)12(552.029623.909ناحیه احیاء مستقیم 

1.670.00040)20(665.626831.812ناحیه گندله سازی 

کاهش�تولید�محصوالت�در�شش�ماهه�اول�سال�جاری�در�مقایسه�با�مدت�مشابه�سال�قبل،�ناشی�از�کاهش�
قابل�توجه�برق�دریافتی�از�شبکه�پیرو�مصوبات�شورای�عالی�امنیت�ملی�و�هیات�وزیران�بوده�است.�

قابل�ذکر�است�دستیابی�به�تولید�پیش�بینی�شده�برای�شش�ماه�دوم�سال��1400بستگی�به�شرایط�جوی�
و�شرایط�شبکه�گاز�و�برق�استان�دارد.�

جهش در فروش داخلی و صادراتی 
محصوالت

فروش� از� حاصل� درآمد� درصدی� �89 افزایش�
در� جاری� سال� اول� ماهه� شش� در� محصوالت�
در� تغییر� از� ناشی� قبل� مشابه� مدت� با� مقایسه�
میانگین�نرخ�فروش�محصوالت�به�میزان��93درصد�

و�تغییر�حجم�فروش�به�میزان��4درصد،�از�نقاط�
قوت�مجتمع�فوالد�خراسان�در�شش�ماهه�نخست�

امسال�بوده�است.
به� فروش� از� حاصل� درآمد� ای� مقایسه� جدول� �

تفکیک�محصوالت�به�این�شرح�است:
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رشد 79 درصدی سود خالص
عملکرد�شش�ماهه�اول�سال��1400در�مقایسه�با�شش�ماهه�اول�سال��1399در�جدول�زیر�ارائه�شده�است.�

جایگاه »مجتمع فوالد خراسان« در صنعت فوالد 
شرکت�مجتمع�فوالد�خراسان�بزرگترین�تولید�کننده�مقاطع�فوالدی�در�شرق�کشور�می�باشد.�سهم�شرکت�در�تولید�فوالد�کشور�در�شش�ماهه�اول�

سال��1400در�جدول�زیر�ارائه�شده�است:

درصد تغییرات شش ماهه اول سال 1399 شش ماهه اول سال 1400
درصد شرح محصول

ریالی
درصد 
مقداری میلیون ریال مقدار )تن( میلیون ریال مقدار )تن(

فروش داخلی
41 )28( 17.543.589 257.098 24.701.803 186.115 �محصوالت�سبک�ساختمانی
19 )38( 7.904.640 128.716 9.425.265 79.700 شمش

1.451 462 171.960 5932 2.667.878 33.356 آهن�اسفنجی
44 25.620.189 391.746 36.794.946 299.171 جمع�فروش�داخلی

فروش صادراتی 
2.207 1.245 252.026 3.406 5.814.048 45.809 �محصوالت�سبک�ساختمانی
442 167 1.791.902 29.998 9.704.608 79.978 شمش
659 2.043.928 33.404 15.518.656 125.787 جمع�فروش�صادراتی
89 27.664.117 425.150 52.313.602 424.958 جمع کل فروش

جدول مقایسه ای سود وزیان )مبالغ: میلیون ریال(

شش ماهه اول سال شرح 
درصد تغییر نسبت شش ماهه اول سال 14001399

به دوره قبل

52.313.60227.664.11789فروش خالص 
99)16.541.169()32.904.569(بهای تمام شده کاالی فروش رفته 

19.409.03311.122.94874سود ناخالص
94)475.441()920.443(هزینه های عمومی، اداری و تشکیالتی 

1.779.828742.325140خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی 
20.268.41811.389.83278سود عملیاتی

3)329.841()340.248(هزینه های مالی
859.526171.901400خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی 

20.787.69511.231.89285سود قبل از کسر مالیات 
129)1.324.031()3.036.714(مالیات بر درآمد 

17.750.9829.907.86179سود خالص 
1.49283379سود هر سهم

تولید واحد های فوالد سازی کشور در شرح 
شش ماهه اول سال 1400

تولید شرکت مجتمع فوالد 
خراسان در شش ماهه اول 

سال 1400
درصد

4.358.000272.9516میلگرد -تن
7.736.000413.8925بلوم، بیلت- تن

14.787.000552.0294آهن اسفنجی- تن
23.860.000665.6263گندله
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پایداری تولید در فوالد هرمزگان در نیمه نخست سال جاری:
تحقق 95 درصدی برنامه تولید علی رغم قطعی برق

شرکت�فوالد�هرمزگان�واقع�در�منطقه�ویژه�اقتصادی�خلیج�
فارس�یکی�از�برترین�تولیدکنندگان�صنایع�فوالدی،�بیش�
تولید� رتبه��4 و� و� تولید�فوالدکشور� از�سهم� از��7درصد�
محصوالت�میانی�فوالد�در�کشور�را�دارد.�حفظ�و�ارتقاء�سهم�
شرکت�از�تولید�فوالد�کشور�و�تولید�پایدار�محصوالت�فوالدی�
تخت�با�نگاه�به�ایفای�نقش�فعال�در�توسعه�متوازن�منطقه�
باشد.� می� هرمزگان� فوالد� اهداف�شرکت� ترین� اصلی� از�
عطاهلل�معروفخانی�مدیرعامل�فوالد�هرمزگان�در�گفت�و�گو�
با�چیالن،�محصول�کنونی�فوالد�هرمزگان�را�بهترین�و�با�
کیفیت�ترین�تختال�کشور�دانست�و�تحویل�به�موقع�این�
محصول�را�موجب�رشد�تولید�صنایع�وابسته�و�حمایت�از�
صنایع�پایین�دستی�ارزیابی�کرد.�وی�با�اظهار�اینکه�فوالد�
یک�صنعت�مادر�است،�قطعی�های�مکرر�برق�را�نیز�مانع�
ابراز� اقتصاد�کشور�عنوان�کرد�و�ضمن� به� تولید�و�ضربه�
نگرانی�خود�از�قطعی�گاز�در�زمستان،گزارشی�از�عملکرد�
فوالد�هرمزگان��در�نیمه�نخست�سال�جاری�را�بیان�داشت.
تبدیل تهدید به فرصت با جابجایی زمان تعمیرات

این� تولید� برق،� مکرر� قطعی�های� و� گرما� فصل� شروع� با�
شرکت�مانند�سایر�شرکت�های�فوالدی�کاهش�یافت�.�با�
توجه�به�شرایط�پیش�آمده،�با�برنامه�ریزی�دقیق�و�استفاده�
سالیانه� تعمیرات� مدیریتی،� تصمیمات� و� طلبانه� فرصت�
واحدهای�تولیدی�فوالد�سازی�و�آهک�سازی�را�از�بهمن�ماه�
به�مرداد�ماه�منتقل�کردیم�و�با�صرف��68،776نفر�ساعت،�
و�درخواست� به��PMها� مربوط� فعالیت� تعـــداد��38،763
کارها�با�موفقیت�انجام�شد�تا�بتوانیم�در�فصل�زمستان�با�
حداکثر�توان�به�تولید�ادامه�داده�و�بخشی�از�کاهش�تولید�را�

تا�پایان�سال�جبران�نماییم.�
این�تعمیرات�با�برگزاری��1110نفر�ساعت�آموزش�ایمنی�بدو�
ورود�پیمانکاران�و�نظارت�شبانه�روزی�و�پوشش�فعالیت�های�
تعمیرات�انجام�شد.�ما�در�فوالد�هرمزگان�با�توجه�به�کاهش�
مصرف�آهن�اسفنجی�در�فوالدسازی�توانستیم�تا�حد�امکان�
این�ریسک�را�به�فرصت�تبدیل�نماییم�و�اقدام�به�تولید�و�ذخیره�
سازی��آهن�اسفنجی�نموده�تا�بعد�از�رفع�محدودیت�برق�نیاز�
کمتری�به�خرید�آهن�اسفنجی�پیدا�کرده�که�خود�به�میزان��
�129میلیارد�تومان�ارزش�افزایی�برای�شرکت�داشته�است.

تحقق رکوردهای تازه با وجود محدودیت برق
پس�از�خاموشی�های�مکرر�برق�در�تابستان،�در�مهرماه�شاهد�
رکورد�ماهیانه�تولید�تختال�به�میزان��146106تن�بودیم��و�
باالی�کارکنان�در�صورت�حمایت�ها� انگیزه� از� این�نشان�
و�رفع�موانع�دارد�.�این�شرکت�توانست�در�فصل�بهار�نیز�
�22درصد�تولید�خود�را�نسبت�به�سال�قبل�افزایش�داده�
و�تولید��389468تن�تختال�را�ثبت�نمایند�که�بیشترین�
مقدار�تولید�در�فصل�بهار�از�ابتدای�تاسیس�کارخانه�است.�
همچنین�در�واحد�احیا�مستقیم�موفق�شدیم�پس�از�رکورد�

تولید�در�اردیبهشت�ماه،�مجـــموعا���467585تن�آهن�
اسفنجی�در�فصل�بهار�تولید�کرده�تا�رشد��16درصدی�را�در�

این�بخش�شاهد�باشیم�.
درصد� �95 میزان� به� ماهه� هفت� عملکرد� تحقق� درصد�
می�باشد�که�امید�است�با�طی�همین�روند�و�جبران�کاهش�
تولید�ماه�های�گذشته�که�در�اثر�موانع�پیش�بینی�نشده�به�
وجود�آمد،�در��5ماه�آینده���100درصد�هدف�مشخص�شده�

در�تولید�تختال�سالیانه�را�محقق�سازیم.
رشد 108 درصدی درآمد فروش 

میــزان�� جاری� سال� ماهه� هفت� در� هرمزگان� فوالد�
��747536تن�تختال�به�بازار�داخل�و�خارج�از�کشور�عرضه�
و�سهم�عمده�ای�در�تامین�نیاز�کارخانه�های�پایین�دستی�
خود�ایفا�نمود.�نکته�قابل�توجه�رشد��2درصدی�صادرات�
نسبت�به�مدت�مشابه�سال�قبل�علیرغم�تحریم�های�ظالمانه�
علیه�میهمن�عزیزمان�است.�ضمنا�فوالد�هرمزگان�با�درآمد�
فروش��11372میلیارد�تومانی�توانست�در��7ماهه�نخست�
سال�جاری�108درصد�نسبت�به�مدت�مشابه�سال�قبل�

رشد�درآمد�را�تجربه�کند.
»هرمز« در مسیر توسعه 

نگاه��بنده��بر�این�است�که�حیات�شرکت�ها�به�توسعه�آن�ها�
بستگی�دارد.�از�این�رو�توسعه�و�ارتقای�کیفی،�کمی�و�نوآورانه�
ظرفیت�ها،تکنولوژی�ها،�فرآیندها�و�محصوالت�جزو�اهداف�
بتوانیم� تا� و�ماموریت�های�مهم�شرکت�قرار�گرفته�است�
جایگاه�فوالد�هرمزگان�در�صنعت�فوالد�کشور�را�ارتقا�دهیم.�
فوالد�هرمزگان�به�عنوان�یکی�از�شرکای�بزرگ�طرح�تولید�
هرمز� سیمین� ستاره� شرکت� در� فوالد� تن� میلیون� �10
مشارکت�و�سرمایه�گذاری�نموده�است�و�با�خرید��30درصد�
دیگر�از�سهام�این�شرکت،�با�بیش�از��51درصد�سهام�دار�
اصلی�این�شرکت�تازه�تاسیس�شده�که�با�راه�اندازی�آن�
استان�هرمزگان�به�یکی�از�قطب�های�اصلی�و�محوری�تولید�
فوالد�در�کشور�تبدیل�خواهد�شد�و�اشتغال�زایی�چند�هزار�

نفری�را�به�همراه�دارد.
دو�پروژه�مهم�دیگر�که�در�حال�اقدام�می�باشند،�عبارتند�از�:�
•�پروژه�افزایش�ظرفیت�زیر�سقف�فوالدسازی�از��1.5به�

�2میلیون�تن
•�پروژه�زیرساخت�های�مورد�نیاز�افزایش�ظرفیت�تا�سقف�

دو�میلیون�تن
مطالعات�مهندسی��4پروژه�مهم�دیگر�نیز�پایان�پذیرفته�و�
در�مرحله�انتخاب�پیمانکار�قرار�گرفتند�که�این�طرح�ها�نیز�

عبارت�است�از:�
•�نصب�و�راه�اندازی�ترانسفورماتورهای�طرح�توسعه�پست�برق

•�احداث�مدول�سوم�احیاء�مستقیم
•�احداث�کارخانه�جدید�تولید�گازهای�صنعتی
•�افزایش�تعداد�سیلوهاي�ذخیره�آهن�اسفنجي

عطااهللمعروفخانی

مدیر عامل فوالد هرمزگان

 129
میلیارد تومان�

با� هرمزگان� فوالد� در� افزایی� ارزش�
از� سالیانه� تعمیرات� زمان� جابجایی�
تابستان�به�زمستان�صورت�پذیرفته�است

در ۶ ماه نخست سال جاری                          
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مروری بر اقدامات شرکت تهیه و تولید مواد معدنی در 6 ماه نخست 1400

گزارش عملکرد حوزه اکتشاف
شـرکت�تهیـه�و�تولیـد�مـواد�معدنـی�ایـران�بـه�
عنـوان�بـازوی�اجرایی�ایمیدرو،�بـا�هدف�تبدیل�
شـدن�به�یـک�شـرکت�مرجـع�و�نـوآور،�تهیه�و�
تولیـد�انـواع�مواد�معدنـی�را�از�طریق�اکتشـاف،�
اسـتخراج�و�فـرآوری�مـواد�معدنـی�بـر�عهـده�
دارد�کـه�یـک�وظیفـه�اسـتراتژیک�در�تامیـن�
مـواد�اولیـه�معدنـی�کشـور�محسـوب�می�شـود�
و�در�سـال�هاي�اخیـر�و�بـا�برنامـه��ریـزي�مدون�
حداکثـر�اسـتفاده�از�تـوان�بخـش��خصوصي�در�
دسـتور�کار�قـرار�گرفتـه�و�فرصت�هاي�سـرمایه�
�گـذاري�در�تمـام�حوزه�هاي�فعالیت�این�شـرکت�

فراهم�شـده�اسـت.�

تولید� و� تهیه�� شرکت� جایگاه� اساس،� این� بر�
صنایع� تولید� زنجیره� در� ایران� معدني� مواد�
به� و� بوده� اهمیت� حائز� بسیار� کشور� معدني�
عنوان�بازوي�اجرایي�ایمیدرو�و�اختیارات�قانوني�
اي� توسعه�� سازمان� این� تاسیس� بدو� در� که�
مدنظــر�قــرارگرفته�شده�اســت�و�رفع�برخي�
طي� شــده� ایــجاد� محــدودیت�هاي� و� موانع�
ارزشمنــدي� تاثیر� مي�تواند� اخیر،� ســال�هاي�

در�این�روند�داشتــه�باشد.

برجسته ترین فعالیت های اکتشافی در 
نیمه اول 1400

شرکت�تهیه�و�تولید�مواد�معدنی�ایران�در��6ماهه�
نقشه� مربع� کیلومتر� �800 جاری� سال� نخست�
زمین�شناسی�در�مقیاس��1:25000در�مناطق�
همچنین� است.� کرده� تهیه� پهنه�ها� امیدبخش�
بیش�از��30هزار�متر�حفاری�در�حوزه�پلی�متال�

و�آهن�صورت�گرفته�است.
فقره�گواهی�کشف� این�گزارش،�یک� اساس� بر�
و� به�میزان��202میلیون�تن�ماده�معدنی�طال�
مس�و�همچنین��10فقره�پروانه�اکتشاف�جدید�
در� غیرفلزی� و� متال� پلی� آهن،� حوزه�های� در�
خراسان� بلوچستان،� و� سیستان� استان�های�

جنوبی�و�لرستان�اخذ�شده�است.
برداشــت� ماهــه�نخــست�سال��1400 در��6
ژئوفیزیکی�به�روش�مغناطیس�سنجی�به�تعداد�
بیش�از��2هزار�قرائت�در�حوزه�پلی�متال�انجام�

شده�است.
همچنین�حفر�ترانشه�به�میزان��1285مترمکعب�
در�حوزه�پلی�متال�از�دیگر�اقدامات�صورت�گرفته�
ایران� توسط�شرکت�تهیه�و�تولید�مواد�معدني�

است.

شهرامادیب
مدیر اکتشاف شرکت تهیه و تولید 

مواد معدنی ایران

  800
کیلومتر مربع�

نقشه�زمین�شناسی�در�مناطق�
امیدبخش�پهنه�ها�تهیه�شده�است

در ۶ ماه نخست سال جاری                          
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شرکت�بین�المللی�توسعه�صنایع�و�معادن�غدیر�در�
سال�جاری�به�عنوان�یکی�از�هلدینگ�های�برتر�شرکت�
سرمایه�گذاری�غدیر�معرفی�شد.�دکتر�سیدابوتراب�
فاضل�مدیرعامل�این�هلدینگ�در�گفت�وگو�با�چیالن�
و� صنایع� توسعه� بین�المللی� شرکت� داشت:� اظهار�
معادن�غدیر�هم�اکنون�سهم�قابل�تأملی�در�زنجیره�
فوالد�دارد�و�در�شرکت�هایی�نظیر�سنگ�آهن�گهر�
زمین،�توسعه�آهن�و�فوالد�گل�گهر،�فوالد�آلیاژی�
غدیر� فوالد� و� ایرانیان� غدیر� فوالد� و� آهن� ایران،�
نی�ریز�سهم�دارد.�همزمان�این�هلدینگ،�برای�حضور�
جدی�تر�در�حوزه�فلزات�آهنی�و�غیرآهنی،�خصوصاً�

فوالد�و�مس،�برنامه�های�جامعی�دارد.

فاضل�عنوان�کرد:�هلدینگ�صنایع�و�معادن�غدیر�
فلزات� حوزه� در� سنگین� و� گسترده� سرمایه�گذاری�
برنامه� و� می�کنــد� دنبال� را� رنگی� فلزات� و� آهنی�
�1410ما�این�است�که�سهم�قابل�تأملی�از�زنجیره�

فوالد�و�همین�طور�مس�را�به�خود�اختصاص�دهیم.�
توجهی� قابل� سرمایه�گذاری� ما� مس� حوزه� در�
این� و� داده�ایم� انجام� اکتشاف� و� معدن� خرید� در�

سرمایه�گذاری�ها�گسترش�خواهد�یافت.

افزایش سرمایه هلدینگ صنایع و معادن 
غدیر

دارد،� قرار� بورسی�شدن� مسیر� در� که� این�شرکت�
به� تومــان� میلیارد� �1300 از� را� خود� سرمایه�
�1850میلیارد�تومان،�به�منظور�تأمین�مالی�اجرای�
ســـرمایه� افزایش� داد.� افزایش� توسعه،� طرح�های�
�42درصدی�هلدینگ�صنایع�و�معادن�غدیر�در�سال�
جاری�از�محل�مطالبات�)انتقال�سهام�شرکت�گهر�

زمین(�و�سود�انباشته�انجام�شد.

تصویر�زیر�افزایش�سرمایه�های�صورت�گرفته�توسط�
را� سال��1399 تا� غدیر� معادن� و� صنایع� هلدینگ�

نشان�می�دهد.

سیدابوترابفاضل
مدیرعامل هلدینگ صنایع و معادن 

غدیر 

در ۶ ماه نخست سال جاری                          

چیالن گزارش می دهد:
پیشروی هلدینگ صنایع و معادن غدیــر در مسیر 

توسعه و رشد سودآوری

  388
درصد�

رشد�سودآوری�هلدینگ�صنایع�و�معادن�
بود� خواهد� مالی��1400 سال� در� غدیر�
به��1831 هلدینگ� این� خالص� سود� و�

میلیارد�تومان�می�رسد

مبلغ سرمایه تاریخ ثبت
قبلی)میلیون ریال(

مبلغ سرمایه پس از افزایش 
محل افزایش سرمایهسرمایه)میلیون ریال(

آوردهی�نقدی1393/10/0711،500،000

آورده�نقدی1394/06/311،500،0003،000،000

آورده�نقدی1395/07/283،000،0004،500،000

آوردهی�نقدی1396/02/314،500،0007،000،000

مطالبات�و�سود�انباشته1399/11/257،000،00013،000،000

ورود به کسب وکارهای پربازده

این� مدیریتی� ساختار� مورد� در� فاضل� دکتر�
شرکتی� حکمرانی� اساس� گفت:� هلدینگ�
تالش� غدیر،� معادن� و� صنایع� توسعه� هلدینگ�
ورود� یا� ایجاد� طریق� از� بیشتر� سودآوری� برای�
به�کسب�و�کارهای�پربازده�در�یک�دهه�آینده�و�
برای�تحقق�مورد� انضباط�مالی�و�شفافیت�است.�
اول،�این�شرکت�سهم�خود�از�حوزه�فلزات�آهنی�
شرکای� با� و� داد� خواهد� افزایش� را� غیرآهنی� و�
کرد. خواهد� همکاری� قدرتمند� و� استراتژیک�

وی�افزود:�هلدینگ�توسعه�صنایع�و�معادن�غدیر�

در�بخش�سرمایه�گذاری�های�مشترک�صنعتی�در�
حوزه�فوالد�ورود�کرده�است.

به�عنوان�مثال،�هلدینگ�توسعه�صنایع�و�معادن�غدیر�
اقدام�به�سرمایه�گذاری�مشترک�با�شرکت�های�گل�
گهر�و�چادرملو�و�صندوق�بازنشستگی�بانک�ها�در�
تولید�الکترود�گرافیتی�کرده�است�و�شرکت�الکترود�
است. شده� تأسیس� منظور� این� به� ایران� شرق�

استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه

و� صنایع� توسعه� بین�المللی� شرکت� مدیرعامل�
و� مالی� انضباط� ایجاد� برای� گفت:� غدیر� معادن�
بازار�بورس�خواهد� وارد� این�شرکت� نیز� شفافیت�
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شد�و�شرکت�های�زیرمجموعه�خود�نظیر�آهن�
و�فوالد�غدیر�ایرانیان�و�فوالد�غدیر�نی�ریز�را�
نیز�وارد�بازار�سرمایه�خواهد�کرد.�بورس�عالوه�
بر�این�که�مکانی�برای�تأمین�مالی�است،�باعث�
می�شود�تا�انضباط�مالی�و�شفافیت�شرکت�ها�
افزایش�یابد�و�از�این�طریق�شرکت�ها�می�توانند�

گام�های�بزرگ�تری�در�مسیر�توسعه�بردارند.

فاضل�با�ارائه�توضیحات�بیشتر�بیان�داشت:�شرکت�
آهن�و�فوالد�غدیر�ایرانیان�از�زیرمجموعه�های�
هلدینگ�توسعه�صنایع�و�معادن�غدیر�در�بورس�
درج�نماد�شده�و�خود�هلدینگ�توسعه�صنایع�و�
معادن�غدیر�نیز�در�حال�طی�مراحل�برای�عرضه�

اولیه�در�بازار�سهام�است.

خالص ارزش ارزش دارایی ها

مدیریت� تحت� دارایی�های� ارزش� خالص�
تاریخ� در� غدیر� معادن� و� صنایع� هلدینگ�
�1400/08/05بالغ�بر��64هزار�میلیارد�تومان�

است.�

رشد خیره کننده سودآوری

در�ســال�های�اخیــر�ســـودآوری�شـرکت�
بین�المللی�توسعه�صنایع�و�معادن�غدیر�جهش�
خیره�کننده�ای�داشته�است.�سود�خالص�این�
میلیارد� �16 تنها� �،95 سال� در� که� شرکت�
به� مالی��1399 در�ســـال� بـــود،� تومــان�

�418میلیارد�تومان�رسید.

این� خالص� سود� نیز� �1400 مالی� سال� در�
شرکت�به�رشد��338درصدی�نسبت�به�سال�
مالی��1399به��1831میلیارد�تومان�می�رسد.�
گفتنی�است�که�این�شرکت�عملکرد�بهتری�
نسبت�به�بودجه�پیش�بینی�شده�داشته�است.�
تصویر�زیر�روند�سودآوری�هلدینگ�صنایع�و�

طرح های توسعه
هلدینگ� مدیرعامل� فاضل� سیدابوتراب� دکتر�
صنایع�و�معادن�غدیر�در�مورد�طرح�توسعه�مهم�
شرکت�فوالد�آلیاژی�ایران�گفت:�پروژه�یزد�یک�
شرکت�فوالد�آلیاژی�ایران�با�ظرفیت��700هزار�
تن�شمش�که�قابلیت�تولید�تا��850هزار�تن�را�
نیز�دارد�تا�آخر�بهار�سال��1401به�بهره�برداری�
این� �،99 سال� اسفند� از� خوشبختانه� می�رسد.�
پروژه�روند�بسیار�خوبی�گرفته�است�و�در�ساختار�
تا� پروژه� این� داده�ایم.� تجدیدنظر�صورت� پروژه�
پایان�تابستان�امسال�حدود��65درصد�پیشرفت�

فیزیکی�داشته�است.
مدیرعامل�هلدینگ�صنایع�و�معادن�غدیر�گفت:�
یکی�از�موفق�ترین�شرکت�های�زیرمجموعه�این�
هلدینگ�شرکت�آهن�و�فوالد�غدیر�ایرانیان�است.�
این�شرکت،�ظرفیت�تولید�آهن�اسفنجی�خود�را�
با�موفقیت�از��800هزار�تن�به�یک�میلیون�تن�
رساند�و�سال�آینده�آن�را�به�یک�میلیــون�و�

�200هزار�تن�می�رساند.
پروژه�های�مهم� از� یکی� داد:� ادامه� فاضل� دکتر�
طرح� ایرانیان،� غدیر� فوالد� و� آهن� شرکت�
گندله�سازی�بهاباد�است�که�با�پیشرفت�خوبی�
بهره�برداری� به� آینده� داشته،�شهریور�سال� که�
�5 بهاباد� گندله�سازی� تولید� ظرفیت� می�رسد.�
میلیون�تن�در�سال�است�و�کل�این�ظرفیت�سال�

آینده�وارد�مدار�می�شود.
وی�همچنین�گفت:�یک�طرح�تولید�کنسانتره�
نیز�اخیراً� با�ظرفیت��2میلیون�تن�در�سال�را�
همچنین� کرده�ایم.� کلنگ�زنی� یزد� بهاباد� در�
فعالیت�های�توسعه�ای�در�بافق�و�در�معادن�آنومالی�
داریم. اجرا� دست� در� را� میشدوان� و� شمالی�
وی�تصریح�کرد:�هلدینگ�توسعه�صنایع�و�معادن�
غدیر�در�حوزه�اکتشاف�معادن�ورود�جدی�کرده�
حوزه� این� در� را� خود� سرمایه�گذاری� و� است�
افزایش�خواهیم�داد.�پهنه�های�معدنی�زیادی�در�

کشور�وجود�دارد�که�در�آن�ها�فعالیت�اکتشافی�
این�حوزه،� در� و�سرمایه�گذاری� نگرفته� صورت�
می�تواند�بازدهی�زیادی�برای�شرکت�های�بزرگ�

و�همچنین�اقتصاد�کشور�داشته�باشد.
اهم اقدامات انجام شده

انجام� یا�در�دست� انجام�شده� اقدامات� از� برخی�
جهت�ارتقای�جایگاه�هلدینگ�صنایع�و�معادن�

غدیر�به�شرح�زیر�است:
مالی��	 انضباط� و� سازمانی� ساختار� ایجاد�

زیرمجموعه� شرکت�های� و� هلدینگ� در�
و� حسابرسی� کمیته� راه�اندازی� طریق� از�

گزارشگری�مالی
ایجاد�ساختار�پایش�منظم�پروژه�ها�از�طریق��	

ایجاد�و�تقویت�واحد��PMOدر�هلدینگ�و�
برگزاری� با� زیرمجموعه� شرکت�های�
دوره�های�آموزشی�بین�المللی�از�جمله�دوره�
PMBOK6طبق�استاندارد��IPMAآموزشی�

بنگـــاه�های��	 ســـوددهــی� افزایــش�
طریق� از� هـــلدینگ� و� زیرمجمــوعه�
ایجاد� و� ماهانه� منظم� جلسات� برگزاری�

کمیته�های�ســـرمایه�گذاری�و�ریسک
استمرار�تولید�در�شرکت�های�زیرمجموعه��	

و�تابعه�از�طریق�برگزاری�جلسات�منظم�
اثربخشی� و� راندمان� کردن� رصد� جهت�
به� کمک� و� سازمان� مختلف� بخش�های�

افزایش�بهره�وری
توسعه�سرمایه�گذاری�های�جدید�از�طریق��	

بزرگ� شرکت�های� به� اتصال� و� ارتباط�
انعقاد� و� معدنی� صنایع� و� معدن� زنجیره�
کنسرسیوم�ها،�قراردادها�و�سرمایه�گذاری�

در�پروژه�های�کالن
شرکت�های��	 و� هلدینگ� شدن� بورسی�

زیرمجموعه�و�تابعه�جهت�شفافیت�بیشتر�
مالی�و�عملیاتی

حضور�مؤثر�در�زنجیره�آهن�و�فوالد�جهت��	
سریعتر� چه� هر� توسعه� و� متوازن�سازی�

زنجیره�آهن�و�فوالد�غدیر
حضور�فعال�و�مستمر�در�حوزه�اکتشاف،��	

آهنی� معدنی� مواد� فرآوری� و� استخراج�
عنوان� به� رنگین(� )فلزات� غیرآهنی� و�
باالدست�و�گلوگاه�اصلی�صنعت�معدن�در�

آینده�نزدیک
)افق��	 ساله� �10 راهبردی� سند� تدوین�

1410(�مجموعه�معدنی�غدیر
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عملکرد »فوالژ« در نیمه نخست 1400
از رشد 74 درصدی سود خالص تا تولید محصوالت جدید

میزان�فروش�محصوالت�شرکت�فوالد�آلیاژی�ایران�
تن،� �194.755 جاری� سال� نخست� ماهه� �6 در�
شامل��148.666تن�محصوالت�آلیاژی،��27.731
تن�محصوالت�مهندسی�و��18.378تن�محصوالت�
نیمه� در� شرکت� این� خالص� سود� بود.� صادراتی�
نخست�امسال�با�رشد��74درصدی�نسبت�به�مدت�

مشابه�سال�قبل�به��1178میلیارد�تومان�رسید.
مهندس�علیرضا�چایچی�مدیرعامل�فوالد�آلیاژی�
گفت:� شرکت� این� عملکرد� با� رابطه� در� ایران�
فوالد� شرکت� �،99 سال� می�دانید� که� همان�گونه�
آلیاژی�یک�جهش�بزرگ�در�حوزه�تولید،�سودآوری�
این�شرکت� خالص� و�سود� کرد� تجربه� نوآوری� و�
واحد� تولید� و� تومان� میلیارد� �2500 بر� بالغ� به�
فروش� و� تن� هزار� �527 بر� افزون� به� فوالدسازی�

محصول�به�بالغ�بر��470هزار�تن�رسید.
مشکل قطعی برق شرکت های فوالدی

وی�افزود:�ما�در�سال�گذشته،�رکوردهای�متعددی�
در�حوزه�تولید�و�فروش�ثبت�کردیم�و��16گرید�
آلیاژی� فوالد� به�سبد�محصوالت� فوالدی� و�سایز�
اضافه�شد.�در�سه�ماهه�اول�امسال�هم�این�شرکت�
عملکرد�بسیار�خوبی،�فراتر�از�برنامه�پیش�بینی�شده�
داشت�اما�متأسفانه�در�تابستان�مشکل�قطعی�برق�
پیش�آمد�و�ما�در�جهت�حمایت�از�تصمیمات�ملی،�
کاهش� امر� این� که� دادیم� کاهش� را� برق� مصرف�

تولید�را�درپی�داشت.
داد:� ادامه� ایران� آلیاژی� فوالد� شرکت� مدیرعامل�
همان�طور�که�می�دانید�فعالیت�واحد�فوالدسازی�با�
�10تا��15درصد�دیماند�مصرفی�امکان�پذیر�نیست�
مصرف� محدودیت� که� روزی� �70 از� بیش� در� و�
برق�وجود�داشت،�در�برخی�زمان�ها�و�آن�هم�در�
شیف�شب،�امکان�فعالیت�محدود�این�واحد�وجود�
داشت.�با�این�وجود،�تمام�تالش�ما�این�است�که�

عقب�ماندگی�ها�را�جبران�کنیم.
میزان تولید در نیمه نخست امسال

تمام� علی�رغم� کرد:� عنوان� چایچی� مهندس�
در� شرکت� فوالدسازی� واحد� تولید� محدودیت�ها�
نیمه�نخست�امسال�به�بالغ�بر��220هزار�تن�رسید.�
در�کارخانه�های�نورد�سنگین�تولید��106هزار�تن�و�

در�کارخانه�نورد�سبک�هم�به�همین�میزان�بود.�در�
واحد�عملیات�حرارتی�و�تکمیل�کاری�نیز�تولید�در�

نیمه�نخست�امسال�به��84هزار�تن�رسید.
وی�افزود:�در�شش�ماهه�اول�امسال�فروش�شرکت�
با� محصول� تن� هزار� به��195 ایران� آلیاژی� فوالد�

ارزش�حدود��4200میلیارد�تومان�رسید.
رکوردهای تولید در فوالد آلیاژی ایران

در� داشت:� بیان� ایران� آلیاژی� فوالد� مدیرعامل�
مذاب� تن� �51205 تولید� با� امسال،� اردیبهشت�
این� در� ماهانه� تولید� رکورد� فوالدسازی� واحد� در�
واحد�شکسته�شد.�همین�طور�در�خردادماه�امسال�
با�تولید��3205تن�کالف،�رکورد�تولید�ماهیانه�این�

محصول�در�کارخانه�نورد�سبک�شکسته�شد.
تولید محصوالت جدید

دو� امسال� نخست� نیمه� در� همچنین� گفت:� وی�
سایز�تسمه�جدید�به�سبد�محصوالت�فوالد�آلیاژی�
مشتریان� تخصصی� نیازهای� تا� شد� اضافه� ایران�
پوشش�داده�شود�و�موفق�به�تولید�فوالدهای�ابزار�
سردکار�در�سایز�ریز�کوچک�تر�از��30میلی�متر�نیز�
شدیم�که�دارای�ارزش�افزوده�بسیار�باالیی�است.

طرح توسعه در فوالد آلیاژی
در� گفت:� ایران� آلیاژی� فوالد� شرکت� مدیرعامل�
بزرگ� پروژه� شرکت،� توسعه�ای� طرح�های� حوزه�
»یزد�یک«�را�با�ظرفیت�نزدیک�به��720هزار�تن�در�
دست�اجرا�داریم�که�خوشبختانه�با�یک�روند�رو�به�
بهبود�و�با�سرعت�قابل�توجهی�در�حال�انجام�است�
و�حدود��65درصد�تا�پایان�نیمه�نخست�امسال�این�

طرح�پیشرفت�داشته�است.
چایچی�ادامه�داد:�از�ابتدای�تابستان�امسال،�اجرای�
پروژه�یزد�یک�به�خود�شرکت�فوالد�آلیاژی�ایران�
با� توسعه� طرح� این� موضوعات� کل� و� شد� واگذار�
تمامی� حاضر،� حال� در� شد.� یکپارچه� شرکت�
مدیریت�این�پروژه�در�اختیار�خود�شرکت�است�و�
با�یک�تیم�بومی�و�حرفه�ای�با�سرعت�در�حال�انجام�
است.�از�مهر�و�آبان�سال�جاری،�پیشرفت�پروژه�یزد�
یک�به�بیش��2درصد�در�ماه�می�رسد�و�تا�قبل�از�
پایان�سال�1401،�این�پروژه�به�بهره�برداری�خواهد�

رسید�و�ما�از�یزد�یک،�ذوب�خواهیم�گرفت.

علیرضاچایچی

مدیرعامل شرکت فوالد آلیاژی ایران

  4.200
میلیارد تومان �

درآمد�فروش�شرکت�فوالد�آلیاژی�ایران�
در�نیمه�نخست�امسال�بود�که�رشد��74
درصدی�را�نسبت�به�مدت�مشابه�سال�

قبل�نشان�می�دهد

در ۶ ماه نخست سال جاری                          
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چیالن بررسی می کند:
عملکرد کّمی و کیفی آهــن و فوالد غدیر ایرانیــان در 

شش ماهه نخست 1400 
شرکت�آهن�و�فوالد�غدیر�ایرانیان�در�نیمه�نخست�
آهن� تن� �471.912 تولید� به� موفق� �1400 سال�
اسفنجی�شد�که�نسبت�به�مدت�مشابه�سال�قبل�
رشد�قابل�توجه��88درصدی�را�نشان�می�دهد.�این�
شرکت�پس�از�احــراز�کلیه�شـــرایط�پذیــرش�از�
هفتمین� و� هفتاد� عنوان� به� ماه��1400 مرداد� �17
شرکت�با�نماد�»فغدیر«�در�گروه�فلزات�اساسی�در�
بازار�اول�فرابورس�درج�نماد�شد�و�در�صف�عرضه�

اولیه��10درصدی�سهام�قرار�گرفت.
و� مرداد� در� ایرانیان� غدیر� فوالد� و� آهن� شرکت�
شهریور�سال�گذشته�فاز�اول�افزایش�ظرفیت�واحد�
احیاء�مستقیم�از��800هزار�تن�به��1میلیون�تن�را�
فرشاد� اسداهلل� به�گفته�مهندس� و� اتمام�رساند� به�
افزایش� پروژه� دوم� فاز� شرکت،� این� مدیرعامل�
ظرفیت�از��1میلیون�تن�به��1میلیون�و��200هزار�
تن�نیز�در�سال��1401مورد�بهره�برداری�قرار�خواهد�

گرفت.
ثبت رشد 88 درصدی تولید 

تولید�آهن�اسفنجی�شرکت�آهن� نمودار�زیر�روند�
و�فوالد�غدیر�ایرانیان�را�در�نیمه�نخست�سال�های�

�1398تا��1400با�هم�مقایسه�می�کند.

روند فروش در نیمه نخست امسال
ماهه� ایرانیان�در�شش� فوالد�غدیر� و� آهن� شرکت�
بر� بالــغ� فـــروش� به� موفق� سال��1400 نخست�
آمار� زیر� نمودار� اسفنجی�شد.� �411هزار�تن�آهن�
تولید�فروش�ماهیانه�و�تجمیعی�این�شرکت�در�نیمه�

نخست�سال��1400را�نشان�می�دهد.

کیفیت تولید »فغدیر« از برنامه فراتر رفت
شرکت�آهن�و�فوالد�غدیر�ایرانیان�در�نیمه�نخست�
موفقی� عملکرد� نیز� کیفی� حوزه� در� جاری،� سال�
تولیدی� اسفنجی� آهن� متالیزاسیون� مقدار� داشت.�
درصد� �92 متوسط� باید� برنامه� طبق� شرکت� این�
مقدار� توانست� شرکت� این� که� می�بود� باالتر� و�
نخست� نیمه� در� را� درصدی� �92.35 متالیزاسیون�

سال�جاری�محقق�سازد.
نمودار�زیر�مقدار�متالیزاسیون�آهن�اسفنجی�تولیدی�
تا� �1398 سال�های� نخست� نیمه� در� شرکت� این�

�1400را�با�هم�مقایسه�می�کند.

اسداهللفرشاد

مدیر عامل آهن و فوالد غدیر ایرانیان

411.118
تن �

توسط� اسفنجی� آهن� فروش� میزان�
در� ایرانیان� غدیر� فوالد� و� آهن� شرکت�
این� که� بود� جاری� سال� نخست� نیمه�
با�وجود�محدودیت�مصرف�برق� فروش�

محقق�شد

در ۶ ماه نخست سال جاری                          
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در 6 ماهه نخست سال جاری رقم خورد
افزایش 264 درصدی صادرات آهن و فوالد ارفع

و� آهن� شرکت� صادرات� امسال،� نخست� ماهه� �6 دوره� طی�
فوالد�ارفع��264درصد�افزایش�یافت.�این�شرکت�با�تکیه�بر�
بازاریابی�های�به��موقع�خود�در�نیمه�نخست�امسال،�قادر�شده�
است�که�به�موفقیت�های�خوبی�در�امر�صادرات�دست�یابد�و�با�
صادرات�130هزار�و��122تن،�رشد��264درصدی�را�نسبت�به�

مدت�مشابه�سال�گذشته�تجربه�کند.
به�گزارش�چیالن،�یکی�از�مهم�ترین�مشکالتی�که�واحدهای�
بودند،� روبه�رو� آن� با� نخست�سال�جاری� نیمه� در� فوالدسازی�
قطعی�برق�صنایع�بود�همین�عامل�سبب�شد�در�بازار�داخلی�
توفیق�چندانی�نداشته�باشند،�یکی�از�واحدهایی�که�با�قطع�
شدن�برق�با�کاهش�تولید�روبه�رو�شد،�شرکت�آهن�و�فوالد�
ارفع�بود�اما�با�وجود�این�مشکالت�شرکت�ارفع�صادرات�را�در�
اولویت�قرار�داد�و�موفق�شد�به�ثبت�رکوردهای�خوب�صادراتی�
دست�پیدا�کند.�تولید�آهن�اسفنجی�در�واحد�احیای�مستقیم�
به� ســال��1400 اول� ماه� �6 در� ارفع� فوالد� و� آهن� شرکت�
میزان��409975هزار�تن�بوده�است�که�تقریبا�مشابه�با�میزان�
تولید�دوره�مشابه�در�سال�گذشته�است،�ولی�تولید�شمش�
در�فوالدسازی�شرکت�در�نیمه�نخست�سال�جاری�به�میزان�
�337971تن�بوده�که�نسبت�به�دوره�مشابه�سال�گذشته�حدود�
20درصد�کاهش�یافته�که�علت�آن�نیز�محدودیت�های�اجباری�

ناشی�از�قطع�برق�بوده�است.
تولید 747 هزار تن محصول در ارفع

نمودار�)1(�حاکی�از�آن�است�که�شرکت�آهن�و�فوالد�ارفـــع�
در��6ماه�نخســت�سال�1400،�توانستــه�اســت��337هــزار�و
�90تن�شمش�فوالدی�تولید�کنــد.�ارفــع�در��6ماه�اول�سـال�
1400،�موفق�به�تولید��409هزار�و��975تن�آهن�اسفنجی�شده�است.��
مجموع�تولید�شرکت�آهن�و�فوالد�ارفع�در��6ماه�نخست�امسال�
به��747هزار�و��65تن�رسید.�این�شرکت�در��6ماه�ابتدایی�سال�

�1399توانسته�بود��831هزار�و��922تن�محصول�تولید�کند.

فروش 211 هزار تن شمش در بازار داخل
در� ارفع� فوالد� و� آهن� نشان�می�دهد�که�شرکت� �)2( نمودار�
نیمه�نخســـت�ســـال�جاری�توانســـته�است��211هـــزار�و�
�122تن�شمش�فوالدی�را�در�بازار�داخلی�به�فروش�برساند.�این�
شرکت�توانسته�بود�در��6ماه�نخست�سال�گذشته،��360هزار�
و��453تن�شمش�فوالدی�را�در�بازار�داخلی�به�فروش�برساند.
ارفع�در��6ماه�نخست�امسال�توانست��130هزار�و��122تن�
شمش�فوالدی�را�به�دیگر�کشورها�صادر�کند�که�این�میزان�
در�مقایسه�با�مدت�مشابه�سال�پیش،��264درصد�رشد�را�نشان�
می�دهد.�این�شرکت�در��6ماه�نخست�سال�قبل��35هزار�و�

�695تن�شمش�فوالدی�صادر�کرده�بود.�مجموع�فروش�داخلی�
و�صادراتی�شرکت�آهن�و�فوالد�ارفع�در��6ماه�نخست�سال�
1400،�به��341هزار�و��244تن�رسید.�این�شرکت�در��6ماه�
نخست�سال�گذشته�توانسته�بود��396هزار�و��418تن�شمش�
برساند. فروش� به� صادراتی� و� داخلی� بازارهای� در� فوالدی�

رشد 72 درصدی درآمد ارفع
در�نمودار�)3(��مشاهده�می�شود�شرکت�آهن�و�فوالد�ارفع�از�محل�
فروش�شمش�فوالدی�خود�در�بازار�داخلی�طی��6ماه�نخست�
امسال،�توانسته�است��26هزار�و��909میلیارد�و��815میلیون�
ریال�درآمد�کسب�کند�که�این�میزان�در�مقایسه�با�مدت�مشابه�

سال�پیش��13درصد�رشد�را�نشان�می�دهد.
ارفع�در��6ماه�نخست�سال��1400موفــق�شـــد��17هــزار�و�
�253میلیارد�و��393میلیون�ریال�از�صادرات�شمش�درآمد�داشته�
باشد�که�این�میزان�نسبت�به�مدت�مشابه�سال�پیش،��740درصد�
قبل� ابتدایی�سال� ماه� این�شرکت�در��6 است.� افزایش�داشته�
توانسـته�بود�از�صادرات�شمش�فوالدی،�دو�هزار�و��52میلیارد�و�
�540میلیون�ریال�درآمد�کسب�کند.�شــرکت�آهـــن�و�فــوالد�
ارفع�در��6ماه�اول�سـال�جـاری�توانست��44هزار�و��163میلیارد�و�
�208میلیارد�ریال�درآمد�کسب�کند�که�این�میزان��در�مقایسه�با�

مدت�مشابه�سال�پیش��72درصد�رشد�را�نشان�می�دهد.�

نمودار�)4(��نشان�می�دهد�میانگین�نرخ�فروش�شمش�فوالدی�
ارفع�در�شهریور�ماه�ســال��1400در�بازارهای�داخـــلی�به�
�144میلیون�و��706هزار�ریال�به�ازای�هر�تن�رسید�که�نسبت�
به�ماه�پیش�از�آن�با�کمي�رشد�همراه�بود.�همچنین�میانگین�
نرخ�فروش�شمش�فوالدی�ارفع�در��6ماه�نخست�سال�جاری،�
�127میلیون�و��460هزار�ریال�به�ازای�هر�تن�ثبت�شده�است.

علیمحمدی
مدیرعامل شرکت آهن و فوالد ارفع

 4.416
میلیارد تومان

درآمد�فروش�محصوالت�شرکت�آهن�و�
بود� امسال� نیمه�نخست� ارفع�در� فوالد�
که�رشد��72درصدی�را�نسبت�به�مدت�

مشابه�سال�قبل�نشان�می�دهد

در ۶ ماه نخست سال جاری                          
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عملکرد شش ماهه فوالد اکسین در گفت وگوی چیالن با مهندس آسیابان 
آماده بکاری 86 درصدی خط تولید اکسین

مهندس�امین�آسیابان�مدیرعامل�شرکت�فوالد�
با� چیالن� با� گفت�وگو� در� خوزستان،� اکسین�
اشاره�به�تالش�هایی�که�در��6ماه�ابتدایی�سال�
خوزستان� اکسین� فوالد� اعتالی� برای� �1400
مدیریت� برای� را� مهم� مولفه� دو� است،� شده�
نخست� شدند:� یادآور� خوزستان� اکسین� فوالد�
بوده� ملی� منافع� تصمیم�گیری�ها� مالک� این�که�
عنوان� به� تجربیات�خود� از� این�که� دوم� و� است�
اکسینی�استفاده�کردیم�وی�در�ادامه�به�تجربه�ها�
نخست� نیمه� در� اکسین� فوالد� دستاوردهای� و�

امسال�اشاره�کردند.

دستاوردهای فوالد اکسین در ۶ ماه 
نخست سال 1400 

• آماده بکاری خط تولید در اولویت 

شرکت�فوالد�اکسین�تعمیرات�ساالنه�خط�تولید�
است�که�مهمترین� داده� قرار� کار� را�در�دستور�
هدف�از�انجام�تعمیرات�اساسی،�حفظ�و�نگهداری�
کاری� به� آماده� و� تولید� خط� مطلوب� شرایط�
تجهیزات�می�باشد؛�ماحصل�این�امر�آماده�بکاری�

�86درصدی�خط�تولید�این�شرکت�است.

•  تمرکز بر بازاریابی بین المللی 

یکي� استراتــژیک� محصـــوالت� تولید� اصوال�
در� بزرگ� شرکت�های� که� است� اقداماتی� از�
راستاي�تحقق�برنامه�هاي�توسعه�ای�خود�انجام�
صنایع� در� که� محصوالتي� جمله� از� مي�دهند.�
مختلف�نفت،�گاز،�پتروشیمي،�کشتي�سازي�و...�
کاربرد�استراتژیک�دارد�ورق�فوالدي�»API«�است.

از�سرگیری�صادرات�مستقیم�محصوالت�فوالدی�
و�ارسال�محصوالت�فوالدی�به�اتحادیه�اروپا�از�
دیگر�اقدامات�فوالد�اکسین�در�این�بازه�زمانی�در�

سال��1400بوده�است.

• مسئولیت های اجتماعی فوالد اکسین 

در� همیشه� اجتماعی� مسئولیت�های� به� عمل�

نیم� در� است.� بوده� اکسین� فوالد� کار� دستور�
سال�اول�سال��1400نیز�فوالد�اکسین�اقدامات�
مسئولیت�های� حوزه� در� اثرگذاری� و� گسترده�
اجتماعی�برجای�گذاشته�است�از�جمله�اقداماتی�
ده�ها� اعطای� گرفت،� زمینه�صورت� این� در� که�
هزار�ماسک�به�مناطق�محروم�و�همچنین�اعطای�
بسته�های�معیشتی�به�مناطق�محروم�بوده�است.

• نیروی انسانی 

ایجاد�اشتغال�و�ارتقا�وضعیت�نیروی�انسانی�از�
اســت�کارکنان� اکسیــن� فــوالد� اولویت�های�
سرمایه�های�اصلی�این�شرکت�هستند�و�فوالد�
اکسین�خوزستان�همواره�در�تالش�برای�نگهداشت�
و�پرورش�این�سرمایه�بزرگ�سازمانی�بوده�است.

از�جمله�اقدامات�موثر�در�این�زمینه�را�مي�توان�
شرکت،� در� مشاغل� بندی� طبقه� طرح� اجرای�
آن�ها،� و�خــانواده� ایــثارگران� تبدیل�وضعیت�
بروزرسانی�دستور�العمل�پاداش�تولیـــد،�ارائه�
به�کلیه�پرسنل،�اجرای�پروژه� بانکی� تسهیالت�
کارسنجی�و�پرداخت�سود�سهام�به�سهامداران�

اشاره�کرد.

• جوایز و افتخارات فوالد اکسین 

فــوالد�اکســـین�خوزستــان�با�تالش�بی�وقفه�
بهترین� است� داشته� سعی� همیشه� کارکنانش�
عملکرد�را�داشته�باشد.�توجه�ویژه�مدیر�عامل�
شرکت�فوالد�اکسین�خوزستان�در�بهبود�عملکرد�
این�شرکت�و�رفع�مشکالت�موجود�عامل�پویایی�

و�بهروری�این�شرکت�است.�

با�تمرکز�بر�اجرای�پروژه� این�شرکت�توانست��
دریافت� نظیر� افتخاراتی� و� جوایز� سازی� فوالد�
ارزش� مدیر� عنوان� کسب� حاتم،� ملی� نشان�
آفرین،�دریافت�تندیس�و�لوح�سبز�ملی،�دریافت�
گوره� عظیم� پروژه� اتمام� مدیرشایسته،� تندیس�
زمره� در� اکسین� فوالد� قرارگیری� و� جاسک� به�

شرکت�های�برتر�کشور�را�نصیب�خود�کند.

امینآسیابان
مدیرعامل شرکت فوالد اکسین 

خوزستان

درصدی 

خوزستان،� اکسین� فوالد� تولید� خط�
نتیجه�تعمیرات�ساالنه�خط�تولید�و�در�
راستای�حفظ�و�نگهداری�شرایط�مطلوب�

تولید�است

در ۶ ماه نخست سال جاری                          
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نگاهی به دستاوردهای فوالد غرب آسیا در نیمه نخست 1400
تحقق برنامه تولید 6 ماهه در اوج کمبود برق

فوالد�غرب�آسیا�در�راستای�شعار�سال��1400
موفق�شد،�در�سه�ماهه�اول�سال�با�10%�بیش�
از�ظرفیت�اسمي�به��137هزار�تن�تولید�دست�
پیدا�کند�ولی�در�سه�ماهه�دوم�این�رشد�دچار�
مشکل�شد�ولی�شرکت�باز�هم�توانسته�برنامه�
تولید�به� برای��210هزار�تن� را� تولید��6ماهه�

ثبت�برساند.
جزئیات رشد تولید در فوالد غرب آسیا 

شرکت�فوالد�غرب�آسیا،�دومین�شرکت�بزرگ�
تولید�کننده�ورق�های�سرد�نورد�دیده�)روغنی(�
به�صورت�کالف�در�کشور�می�باشد�که�با�تولید�
از� درصدی� سهم��17 و� تن� هزار� ساالنه��500
بازار،�نقش�مؤثر�و�مهمي�در�تأمین�نیاز�کشور�
به�ورق�های�فوالدی�)محصوالت�خاص(،�ایجاد�
و�توسعه�اشتغال�پایدار�از�طریق�رعایت�الزامات�

قانونی�و�نیاز�و�انتظارات�ذینفعان�دارد.�
زنجیره� تکمیل� با� کارخانه� این� محصوالت�
تولید�آهنی�و�فوالد،�جهت�استفاده�در�صنایع�
پایین�دستی�فوالد�مانند�صنایع�تولید�ورق�های�
پوشش�دار�گالوانیزه�و�قلع�اندود،�لوازم�خانگی،�
صنایع�بسته�بندی،��قطعات�خودرو�کاربرد�دارند.�
تولید�ورق�های�فوالدی�با�رنج�ضخامتی��0/2تا�
�0/3میلیمتر�به�عنوان�کاالی�استراتژیک�صنایع�
بسته�بندی�بخشی�از�تولیدات�کارخانه�است.�

افزایش تولید در سال مانع زدایی ها
فوالد�غرب�آسیا�در�راستای�شعار�سال��1400
موفق�شد،�در�سـه�ماهه�اول�سـال�با��10درصد�
بیش�از�ظرفیت�اسمي�به��137هزار�تن�تولید�
دست�پیدا�کند�ولی�در�سه�ماهه�دوم�با�توجه�
به�مشکالت�کمبود�برق�این�رشد�متوقف�شد.�
لیکن�این�شرکت�باز�هم�توانسته�برنامه�تولید�
ثبت� به� تولید� تن� هزار� برای��210 را� ماهه� �6
یک� کمبودها� نظر� از� �1400 سال� برساند.�
شرایط�استثنایی�برای�فوالد�غرب�آسیا�به�وجود�
اولیه�عدم�هماهنگی� آورد.�کمبود�برق�و�مواد�
بین�وزارت�صمت�و�بورس�کاال�همه�دست�به�
دست�هم�داد�تا�فشارهای�بیرونی�به�این�شرکت�

افزایش�یابد.�

طرح های توسعه غرب آسیا 
طرح�های�توسعه�شرکت�فوالد�غرب�آسیا�برای�
در� تن� هزار� ساالنه��800 ظرفیت� به� دستیابی�
به� آینده� سال� در� انشاءا...� که� است� اجرا� حال�
بهره�برداری�خواهد�رسید.�با�اجرای�این�طرح�ها،�
زمینه�اشتغال��300نفر�به�صورت�مستقیم�در�
شرکت�فراهم�خواهد�شد�که�این�مهم�در�جهت�
انجام�مسئولیت�های�اجتماعی�شرکت�فوالد�غرب�
آسیا�از�طریق�ایجاد�اشتغال�پایدار�در�کشور�است.�

دستاوردهای داخلی سازی در ۶ ماهه 
نخست 1400 

1� استفاده�از�سازندگان�داخلی�برای�تأمین�.
بعضی�از�لوازم�و�قطعات�حساس؛�از�جمله�
نورد� موتور� دستــگاه� یک� سفـــارش�
 mill( به�شرکت�جمکو� کیلوواتی� �2200
به� واتی� کیلو� �1100 موتور� و� �)motor

شرکت�رشد�صنعت�در�حالی�این�موتورها�
سفارش�داده�شد�که�این�شرکت�ها�برای�
کاری،� شرایط� و� قدرت� این� با� بار� اولین�
انجام� را� موتورها� این� ساخت� و� طراحی�
لذا�ریسک�بزرگی�فوالد�غرب�آسیا� داده�
پذیرفت.�بدین�ترتیب،�این�موتورها�ساخته�
شده�و�بزودی�برای�آزمایش�در�خط�تولید�
قرار�خواهند�گرفت�که�انشاءا...�با�عملکرد�
مثبت�می�توان�گفت�کشور�برای�همیشه�
این�محدوده� در� نورد� موتورهای� ورود� از�

قدرت�بی�نیاز�خواهد�شد.�
2� استفاده�از�کاتالیــست�ســاخت�شرکت�.

هیدروژن� تولید� دستگاه� خوارزمي�در�
شرکت�که�کار�بسیار�با�ارزش�و�مهمي�در�

راستای�داخلی�سازی�است.�
3� قــرارداد�با�جـــهاد�دانشــگاهی�صنعتی�.

شریف�برای�ساخت�سیستم�بازیابی�اسید�
کلرئیدریک�که�هنوز�مراحل�اولیه�را�طی�
ساخت� صورت� در� ا...� انشاء� که� می�کند�
صنعتی�این�سیستم�واحدهای�نورد�سرد�
برای�همیشه�وابستگی�خود�را�از�این�روش�

بی�نیاز�خواهند�کرد.�

غالمرضاخلیقی

مدیرعامل شرکت فوالد غرب آسیا   

210
هزار تن  �

محصول�در�برنامه�تولید��6ماهه�شرکت�
این� رسید.� ثبت� به� آسیا� غرب� فوالد�
کمبود� مشکالت� اوج� در� برنامه� میزان�

برق�محقق�شد

در ۶ ماه نخست سال جاری                          
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در 6 ماهه نخست سال  1400 محقق شد: 
 رشد  246 درصدی سود در فوالد سنگان  

ســود�از�جمله�برترین�شــاخص�های�اندازه�گیری�
فعالیت�های��واحدهای�صنعتی�و�معدنی�است�به�
و� دنیا� اقتصادی� رشد� اعظمي�از� بخش� نحوی�که�
اشتغال�تعریف�شده�در�کشورهای�جهان�وابسته�به�
این�صنایع�است.�مواردی�چون�»سود«�و�»فروش«�
از�آیتم�های�بسیارمهم�درصورت�های�مالی�هستند�و�
به�نوعی�از�مزیت�های�یک�کسب�و�کار�موفق،�بهره�

بردن�از�سود�آن�است.

نقش استراتژیک فوالد سنگان 

عنوان� به� سنگان� فوالد� معدنی� صنایع� شرکت�
عضوی�از�گروه�فوالد�مبارکه،�تولید�کننده�گندله�
و�کنسانتره�با�ظرفیت�سالیانه��10میلیون�تن�در�
شرقی�ترین�نقطه�ایران��و�در�اصطالح�»�عسلویه�
شرق�کشور«�است.�تولید�مستمر�و�پایدار�مواد�اولیه�
بزرگتــرین�فوالد�ساز�خاورمیانه�و�نگاه�راهبردی�
از�همه� بیش� افق��1404کشور،� در� تعریف�شده�

معطوف�به�تامین�پایدار�مواد�اولیه�است.

بازارنفت،� بر� اطمینان� عدم� و� ثباتی� بی� بی�شک�
کاهــش� پیـــش�بینی� ظالمـــانه،� تحریم�های�
�50درصدی�تقاضای�نفت�تا�سال��2050و�ارزش�
افزوده�ناشی�از�تولیدات�معدنی،�لزوم�نگاهی�ویژه�
به�بخش�صنعت�و�معدن،�به�عنوان�صنعتی�پیشران�
با��بیش� ایران�کشوری� را�دوچندان�نموده�است.�
از��70نوع�ماده�معدنی�با�ذخایر�قابل�توجه،�جزو�
کشورهای�برتر�دنیا�به�لحاظ�ذخایر�معدنی�است�
که�حدود��7درصد�از�ذخایر�معدنی�دنیا�را�در�خود�
حال� در� ذخایر� از� برخی� اتمام� است.� داده� جای�
افزایش�ظرفیت�های�فوالدی�در� استفاده�معدنی،�
دست�اجرا،�لزوم�تامین��پایدار�زنجیره�تولید�و...�
فوالد� شرکت� اهمیت� که� است� دالیلی� جمله� از�
زنجیره� در� تولید� تپنده� قلب� عنوان� به� سنگان�
تامین�فوالد�مبارکه�را�روشن�تر�مي�کند.�شرکتی�
که�با�آینده�نگری�صحیح�و�با�هدف�تولید�گندله�
سنگ�آهن�در�جوار�معادنی�با�ذخیره�قطعی��1/2
تولید� با� حال� و� تاسیس� آهن� تن�سنگ� میلیارد�
بیش�از��2میلیون�تن�در�شش�ماهه�نخست�جاری،�
از�شریان�های�حیاتی�فوالد�مبارکه�در�پشتیبانی�از�

تولید�در�این�مجموعه�است.

رشد 38 درصدی تولید در نیمه نخست 
سال جاری

فوالد�سنگان�در�شش�ماهه�اول�سال�گذشتـــه�
از�یک�میلیون�و�سیصد�و�هشتاد�هزار�تن� بیش�
تولید�نموده�و�حال�با�افزایش�بهره�وری�درخطوط�
تولید�کنسانتره�و�گندله�و�کاهش�توقفات�علی�رغم�
قطعی�های�حاصل�از�برق،�توانسته�در�شش�ماهه�
سال� مشابه� مدت� به� نسبت� جاری� سال� نخست�
قبل،�با�عبور�از�مرز�بیش�از�دو�میلیون�تن�گندله،�

رشد��38درصد�ی�در�تولید�را�ثبت�نماید.
رکورد شکنی های تاریخی در تولید و 

سود آوری
در�پایان�شهریور�ماه�با�تولید�بیش�از��465هزارتن�
گندله،�باالترین�میزان�رکورد�ماهیانه�تولید�گندله�
تالش� و� همت� با� تاکنون� برداری� بهره� ابتدای� از�
کارکان�این�شرکت�به�دست�آمده�و�آمارهای�اولین�
گندله�ساز�شرق�کشور،�نشان�از�رشد��33درصدی�
مقدار�فروش�گندله�)تن(�در�شش�ماهه�نخست�سال�
جاری�نسبت�به�مدت�مشابه�سال�قبل�با�عملکرد�
فروش�بیش�از��1میلیون�و��950هزار�تن��دارد.

ثبت�باالترین�رکورد�تولید�اسمي�گندله�با�عبور�از�
مرز��18هزار�تن�در�روز�نیز�نشان�از�ظرفیت�سازی�
و� تولید� در� شرکت� این� العاده� فوق� پتانسیل� و�

پشتیبانی�پایدار�از�صنعت�دارد.

کسب�رکوردهای�موثر�تولید�گندله،�برنامه�ریزی�
باالی� پتانسیل� کنسانتره،� تولید� در� هوشمندانه�
پرسنل�جوان�و�متخصص�و�استفاده�از�ظرفیت�های�
چندگانه�شرکت�فوالد�مبارکه�از�عناصر�مهم�در�تولید�
پایدار�و�البته�کسب�سود�متناسب�بوده�است�که�به�
لطف�خدا�افزایـش�سود��246درصدی�شش�ماهه�
نخست�سال�جاری�این�شرکت�رقم�خورده�است.

فوالد سنگان بر مدار توسعه متوازن

توسعه� بر� دایر� منطقه� در� سنگان� فوالد� اقدامات�
طرح�های� � و� است� جانبه� همه� و� متوازن� پایدار،�
در�دست�اقدام�و�توسعه�ای�این�شرکت�به�عنوان�
نگین�انگشتری�توسعه�شرق�کشور،�نویدآبادانی�و�

توسعه�ای�همگون�را�در�پی�خواهد�داشت.

علیامرایی

مدیرعامل شرکت فوالد سنگان   

  465
هزار تن �

ماهیانه� تولید� رکورد� میزان� باالترین�
ابتــدای� از� سنــگان� فوالد� گنـــدله�
در� که� است� شرکت� این� بهره�برداری�
شهریور�ماه�سال�جاری�به�ثبت�رسید

در ۶ ماه نخست سال جاری                          
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شرکت�صنعتی�و�معدنی�توسعه�فراگیر�سناباد�در�
سال�1387،�با�هدف�تکمیل�زنجیره�ارزش�ذخایر�
واسطه�ای� اولیه� مواد� تامین� و� سنگان� سنگ�آهن�
صنایع�فوالدی�کشور،�اشتغال�زایی�و�توسعه�متوازن�
خراسان� استان� در� سنگان� منطقه� در� ناحیه�ای�
رضوی،�به�بهره�برداری�رسید.�این�شرکت�در�واقع�
خوزستان� فوالد� زیرمجموعه� از�شرکت�های� یکی�
و� سیاست�ها� راستای� در� که� می�شود� محسوب�
اهداف�بلندمدت�آن�با�مسئولیت�تولیدکنسانتره�و�

گندله�پایه�گذاری�شده�است.

کارخانه�کنسانتره�شرکت�صنعتی�و�معدنی�توسعه�
فراگیر�سناباد�با�ظرفیت��5میلیون�تن�طراحی�شده�
و�در�حال�حاضر�در�فاز�اول�با�ظرفیت��2/5میلیون�
کارخانه� همچنین� است.� فعالیت� حال� در� تن�
گندله�سازی�این�مجموعه�نیز�در�سال��1399و�با�
ظرفیت��2/5میلیون�تن�به�بهره�برداری�رسید.�این�
با�هزینه�ای�بیش�از��2هزار�میلیارد�ریال�و� طرح�
نفر� برای��280 و� شد� احداث� یورو� میلیون� �115
به�صورت�مستقیم�و�برای�یک�هزار�و��500نفر�به�

صورت�غیرمستقیم�شغل�ایجاد�کرده�است.

عملکرد  سودآوری و مدیریت بهای تمام شده 

ثبت�نتایج�مثبت�شرکت�صنعتی�و�معدنی�توسعه�
فراگیر�سناباد�در�حوزه�تولید،�درآمد�و�سودآوری،�
گویای�عملکرد�مناسب�سیاست�ها�و�استراتژی�های�
این�شرکت�است.�درآمدهای�عملیاتی�این�شرکت�
در�سال�1399،�با�رشدی�بیش�از��93درصد�نسبت�
به�سال�1398،�به��34هزار�و��712میلیارد�ریال�
رسیده�است.�سود�خالص�این�شرکت�نیز�در�مدت�
از� بیش� به� و� یافته� افزایش� درصد� یادشده��147
�9هزار�و��402میلیارد�ریال�رسیده�است.�بخش�
تفاوت�در�میزان�رشد�سود�خالص� این� از� زیادی�
در�مقایسه�با�درآمدهای�عملیاتی�را�می�توان�ناشی�
زمینه� در� شرکت� این� مناسب� استراتژی�های� از�

مدیریت�بهای�تمام�شده�محصوالت�خود�دانست.

ایجادشده� ظرفیت�های� از� حداکثری� بهره�برداری�
تاثیرات�مثبت� از�عواملی�است�که�می�تواند� یکی�
باشد.� داشته� تمام�شده� بهای� مدیریت� در� فراوانی�

در�همین�راستا�شرکت�صنعتی�و�معدنی�توسعه�
فراگیر�سناباد�طی�سال��1399موفق�به�تــولید�
�2میلیون�و��516هزارتن�کنسانتره�شد�و�توانست�
حتی�از�ظرفیت�اسمــی�این�شـــرکت�یعنـــی�
تولید� زمینه� در� کند.� عبور� نیز� تن� میلیون� �2/5
تولید�در�سال� راه�اندازی�خط� از� نیز،�پس� گندله�
سال،� پایان� تا� خردادماه� زمانی� بازه� در� گذشته،�
میزان�تولید�محصول�این�شرکت�به�یک�میلیون�

و��260هزار�تن�رسید.�

اقدامات سیمیدکو در 1400 

وجود� با� نخست�سال��1400 نیمه� در� سیمیدکو�
شد� موفق� تابستان،� در� برق� تأمین� مشکالت�
عملکرد�مناسبی�در�حوزه�تولید،��اجرای�طرح�ها�
و�پروژه�ها،�سودآوری�و�بومی�سازی�به�ثبت�برساند�
و�در�تازه�تــرین�رویدادهـــا،�در�شهـــریورمـــاه�
1400،�علی�رغم�مشکالت�مربوط�به�تأمین�برق،�
شرکت� در� گندله� ماهانه� تولید� رکورد� باالترین�
شهریورماه� در� شرکت� این� شد.� ثبت� سیمیدکو�
سال�جاری،�با�تالش�کارکنان�خود�و�همراهی�گروه�
تن� هزار� �185 تولید� به� موفق� خوزستان،� فوالد�
گندله�با�کیفیت�مناسب�شد�که��23درصد�باالتر�از�

برنامه�این�شرکت�در�این�ماه�است.�

شرکت�صنعتی�و�معدنی�توسعه�فراگیر�سناباد�در�
حوزه�انرژی�نیز�پروژه�فیلتراسیون�و�آبگیری�را�وارد�
بزرگ� پروژه�های� جمله� از� که� کرد� راه�اندازی� فاز�
می�رود.�همچنین� به�شمار� زیست�محیطی�کشور�
اجرای�طرح�»سامانه�آب«�نیز�از�دیگر�طرح�های�این�
شرکت�برای�تامین�آب�کارخانه�است.�این�سامانه�
خط�تولید�کارخانه�را�در�شرایط�بحرانی�به�مدت�
یک�ماه�حفظ�می�کند�و�مانع�از�توقف�تولید�می�شود.

به�گفته�مهندس�مدنی�فر�مدیرعامل�سیمیدکو،�
پایدار� تأمین� برای� شرکت� این� اقدامات� دیگر� از�
آب،�قرارداد�خرید�پساب�شهر�خواف�و�جمع�آوری،�
از�پساب�این�شهر�است.�مدت� تصفیه�و�استفاده�
اجرای�این�پروژه�سه�سال�است�و�پس�از�تکمیل�
عملیات�اجرایی،�امتیاز�استفاده�از�پساب�این�شهر�
به�مدت��25سال�متعلق�به�این�شرکت�خواهد�بود.

محمدمدنیفر
شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر 

سناباد

 

در ۶ ماه نخست سال جاری                          

مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد تبیین کرد:
سودآوری، مدیریـت بهــای تمام  شده و اجرای 

طرح های توسعه

   185
هزار تن�

گندله�باکیفیت�در�شهریورماه��1400در�
سیمیدکو�تولید�شد�که���23درصد�باالتر�

از�برنامه�تولید�ماهانه�شرکت�است
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جاری� سال� نخست� نیمه� اتفاق� ترین� مهم� شاید�
از� بخشی� اولیه� عرضه� فوالد�سبزوار،� پارس� برای�
سهام�آن�در�بورس�اوراق�بهادار�بود.��24شهریور�
عرضه� »فسبزوار«� میلیون�سهم� امسال��600 ماه�
اولیه�شد�که�حدود��12.7درصد�از�کل�سهام�این�
شرکت�است.��85درصد�سهام�شرکت�پارس�فوالد�
درصد� و��15 پارس� کانی� اپال� به� مربوط� سبزوار�
دیگر�مربوط�به�ایمیدرو�است�در�این�عرضه�اولیه،�
پارس� کانی� اپال� سهم� درصد� �85 از� درصد� �15
معادل��600میلیون�سهم�با�قیمت�پایه��28هزار�
هم� اقدام� این� از� هدف� شد.� عرضه� ریال� �410 و�
توسعه�ای� طرح�های� تکمیل� به� بخشیدن� سرعت�
این�شرکت�از�محل�تامین�مالی�این�تعداد�سهام�

عنوان�شده�است.

طرح های توسعه در »فسبزوار«

هم�اینک�دو�طرح�توسعه�ذوب�یک�میلیون�تنی�و�
بریکت�یک�میلیون�و��670هزار�تنی�از�سوی�این�
از� آن� از� بخشی� که� است� اجرا� در�دست� شرکت�
محل�عرضه�اولیه�یاد�شده�تامین�مالی�خواهد�شد.�
بخش�دیگری�از�تامین�مالی�این�طرح�ها�نیز�مربوط�
به�فاینانس�چین�است�که�اکنون��34میلیون�یورو�

پیش�پرداخت�آن�انجام�شده�است.

همچنین�احداث�واحد�احیاء�مستقیم�شماره��2با�
با�ظرفیت� بریکت� و� اسفنجی� آهن� تولید� قابلیت�
تولید�یک�میلیون�و��750هزار�تن�آهن�اسفنجی�
در�سال�معادل�ظرفیت�تقریبی�یک�میلیون�و��636
هزار�و��800تن�بریکت�گرم�در�سال�جزو�طرح�های�
توسعه�شرکت�پارس�فوالد�سبزوار�است�که�طبق�
بررسی�های�انجام�شده�نیاز�به�حدود��4میلیون�تن�
گندله�در�سال�جهت�تولید�می�باشد.�پروژه�مذکور�
سنجی� امکان� تهیه� و� اولیه� مطالعات� مرحله� در�

است.

تامین 80 درصدی مواد اولیــه از طریــق 
راه آهن

پروژه�اتصال�مجتمع�پارس�فوالد�سبزوار�به�شبکه�
خط� مزایای� از� استفاده� هدف� با� سراسری� ریلی�
کاهش� همچنین� و� جاده�ای� تردد� کاهش� ریلی،�

هزینه�های�حمل�و�نقل�در�دستور�کار�قرار�گرفت.�
هدف�اولیه،�تامین�مواد�مصرفی�واحد�احیا�مستقیم�
تن� هزار� �200 و� میلیون� یک� میزان� به� )گندله(�
ظرفیت� این� از� حاضر� حال� در� که� بوده� سال� در�
استفاده�مي�شود�و�گندله�مورد�نیاز�از�مبدا�سنگان�
صورت� به� سبزوار� فوالد� پارس� شرکت� مقصد� به�
تجهیز� با� منظور� بدین� می�شود.� منتقل� روزانه�
ایستگاه�راه�آهن�اسفراین�و�استقرار�ماشین�آالت،�
�80درصد�گندله�مصرفی�از�طریق�سیستم�ریلی�
تامین�شده�و�طبق�برنامه�ریزی�های�صورت�گرفته�
در�آینده�نزدیک��100درصد�مواد�اولیه�از�طریق�
که�موجب�حذف� تامین�خواهد�شد� ریلی� بخش�

تردد�جاده�ای�می�شود.

طراحی�انجام�شده�به�نحوی�است�که�پاسخگوی�
نیاز�تامین�گندله�در�توسعـه�های�آتی�به�میــزان�
�2میلیون�و��700هزار�تن�در�سال�نیز�خواهد�شد�
همچنین� سال(.� در� تن� میلیون� �4 مجموع� )در�
امکان�ارسال�محصول�تولیدی�آهن�اسفنجی�نیز�
از�طریق�سیستم�ریلی�وجود�دارد�و�در�صورتی�که�
خریدار�آن�محصول�امکان�استفاده�از�این�ظرفیت�
را�داشته�باشند�مي�توان�محصوالت�خروجی�را�به�

وسیله�راه�آهن�جابجا�کرد.

اتمام دو پروژه توسعه ای تا دی ماه

صورت� به� راه�آهن� آنتنی� اجرای� پروژه� عملیات�
در� و� شد� گذاشته� مناقصه� به� مجزا� قرارداد� دو�
زیرسازی� و� طراحی�خط� بخش� است.� اجرا� حال�
و�ساختمان�های�جنبی�با�پیشرفت��90درصد�رو�
به�اتمام�است.�عملیات�اجرایی�در�فاز�یک�بخش�
روسازی�از��4ماه�پیش�توسط�پیمانکار�آغاز�شده�
و�با�پیشرفت��60درصدی�تاکنون،�طبق�برنامه�تا�
انتهای�دی�ماه�سال�جاری�این�بخش�نیز�تکمیل�

خواهد�شد.

جاده�های� اجــرای� عدم� به� توجه� با� همچنین�
دسترسی� جــاده�های� شامل� مجتمع� دسترسی�
برداشت� و� انباشــت� توزین،� WTP،�ساختمان� به�
اجرای� عدم� همچنین� و� اداری� ساختمان�های� و�
زمان� در� روشنایی� و� آب�های�سطحی� سیســتم�

مجتبیشعبانی
مدیر عامل پارس فوالد سبزوار

در ۶ ماه نخست سال جاری                          

نقطه عطف در پارس فوالد سبزوار در نیمه نخست سال 1400

»فسبزوار« تازه وارد فوالدی های بورس

 2400
میلیارد تومان �

مالی� سال� کل� برای� سود� بینی� پیش�
حداقل� که� است� سبزوار� فوالد� پارس�
سود�هر�سهم�بین��550تا��600تومان�
برای�سهامداران�به�ارمغان�خواهد�آورد.�
شرکت� مسئوالن� تعهد� اساس� این� بر�
بین� این�سود� است�که��90درصد� این�

سهامداران�توزیع�شود
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شد� مقرر� مستقیم،� احیاء� واحدهای� احداث�
دسترسی� جاده�های� احداث� نام� با� پروژه�ای�
در�دستور�ساخت�قرار�گیرد.�هم�اکنون�بخش�
مرحله� و� رسیده� اتمام� به� جاده�ها� زیرسازی�
آسفالت�در�حال�اجــرا�است�و�با�پیشــرفت�
انجام� برنامه�ریزی� طبق� پروژه� درصدی� �70
شده�تا�انتهای�آبان�ماه�به�اتمام�خواهد�رسید.

عمل به مسئولیت های اجتماعی 

پروژه�حصار�کشی�مخزن�چاه�آب�شرب�شهر�
به� استراتژیک� نگاه� راستای� در� آباد� حکم�
مسئولیتهای�اجتماعی�در�منطقه،�در�دستور�
زمان� مدت� در� عملیات� این� گرفت.� قرار� کار�
�150روز�و�با�بودجه�ای�بالغ�بر��4.5میلیارد�

ریال�به�اتمام�رسید.

با�توجه�به�موقعیت�مخزن�و�در�معرض�سیل�
امور� مدیریت� آن،� مستحدثات� داشتن� قرار�
آب�و�فاضالب�جوین�اقدام�به�طراحی�دیوار�و�
حفاظ�اطراف�محوطه�جهت�حفاظت�تاسیسات�

اجرای� و� بند� سیل� سنگی� دیوار� همچنین� و�
در� شستگی� آب� از� جلوگیری� جهت� گابیون�
شرکت� توسط� و� نمود� لوله� خط� عبور� محل�

پارس�فوالد�سبزوار�به�اجرا�در�آمد.

پایداری در برابر قطعی برق و گاز 

همه� هرچند� �1400 سال� نخست� نیمه� در�
مشکالتی� با� فوالد� زنجیره� تولیدکنندگان�
همچون�تداوم�کرونا�و�قطعی�های�پیاپی�برق�
توانست� فوالد�سبزوار� پارس� اما� بودند،� روبرو�
با�حفظ�نسبی�روند�تولید�و�عـــرضه�اولــیه�
�600میلیون�سهام�خود�برای�سرعت�بخشیدن�
به�تکمیل�طرح�های�توسعه�ای،�گام�های�خوبی�

بردارد.

از� حاکی� شرکت� این� آماری� جداول� بررسی�
از� اسفنجی� آهن� تن� سه� و� هزار� تولید��569
شهــریورماه� پایان� تا� �99 ماهه� دی� ابتدای�
مالی سال� ابتدای� از� همچنین� است.� �1400
��10هزار�و��687تن�بریکت�در�این�شرکت�تولید�شد.

گاز� مصرف� محدودیت� اعمال� وجود،� این� با�
در�دی�و�بهمن��99و�محدودیت�مصرف�برق�
نوسانات� همچنین� و� �1400 مرداد� و� تیر� در�
آنالیز�گاز�)سنگین�شدن�طبیعی�گاز(�سبب�
ریت� کاهش� و� تولید� خط� در� مشکالت� بروز�
تولید�گردید.�ضمنا�محدودیت�مصرف�برق�در�
زمستان�99،�خرداد،�تیر�و�مرداد��1400توقف�

واحد�بریکت�سازی�را�نیز�به�دنبال�داشت.

خبری خوش برای سهامداران

سهام�پارس�فوالد�سبزوار�سهام�ارزنده�ای�برای�
در� که� طوری� به� بود� خواهد� گذاری� سرمایه�
یک� شرکت،� این� مالی� سال� نخست� ماه� �6
حسابرسی� سود� تومان� میلیارد� �370 و� هزار�
مالی� ایجاد�شده�و�پیش�بینی�کل�سال� شده�
�2هـزار�و��400میلیارد�تومان�سود�است�که�
حداقل�سود�هر�سهم�بین��550تا��600تومان�
برای�سهامداران�به�ارمغان�خواهد�آورد.�بر�این�
اساس�تعهد�مسئوالن�شرکت�این�اســت�که�
�90درصد�این�سود�بین�سهامداران�توزیع�شود.
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این�روزها�خبرهای�خوبی�مبنی�بر�افزایش�تولید�
فارس� فوالد�خلیج� از�شرکت�صبا� آوری� و�سود�
به�گوش�مي�رسد.�سعید�بزرگی،�مدیر�عامل�این�
صبا� دستاوردهای� چیالن،� با� گفتگو� در� شرکت�
ســال� نخست� نیمـــه� در� فارس� خلیج� فوالد�
از� بیــــش� رشد� که� کرد� تشـــریح� را� �1400
العـــاده� فوق� جهش� تولید،� در� درصدی� �100
برابر� �10 از� بیش� و� صادرات� در� درصدی� �223

شدن�سودآوری�بخشی�از�آن�است.

آغاز عملیات نجات در وضعیت خاموش

فارس� خلیج� فوالد� صبا� شرکت� عامل� مدیر� �
افتاده� اتفاق� شرکت� این� در� آنچه� اینکه� بیان� با�
از�بهترین�های�صنعت�این� حاصل�تالش�جمعی�
کشور�بوده�است،�اظهار�داشت:�موفقیت�های�به�
دست�آمده�در�مدت�اخیر،�حاصل�همدلی،�سخت�
حقوق� به� احترام� و� پاکدستی� صداقت،� کوشی،�
صاحبان�سهام�بوده�است�و�در�کنار�آن�مي�توان�
به�حضور�دانایی�و�تخصص�در�واحدهای�مختلف�
یک� بتوانیم� آنکه� برای� اما� نمود� اشاره� سازمان�
سیستم�را�به�شکل�دقیق�مورد�ارزیابی�قرار�دهیم�
باید�ابتدا�تصویری�از�شرایط�اولیه�داشته�باشیم�تا�
بدانیم�که�از�کجا�شروع�کرده�ایم�و�اکنــون�در�

کجا�ایستاده�ایم.

در� کارخانه� جدید،� تیم� کار� به� شروع� زمان� در�
موجودی� تن� هزار� �12 با� و� خاموش� وضعیت�
بانک� در� نشده� انجام� ارزی� تعهدات� گندله،�
مرکزی،�برون�سپاری�بخشی�از�فعالیت�های�اصلی�
سازمان�و�بدون�وجود�واحد�نگهداری�و�تعمیرات�

با�فرایندهای�تنظیم�شده��قرار�داشت.

و� نداشتیم� اختیار� در� مدونی� سازمانی� چارت�
درستی� تعریف� شرکت� سازمانی� ساختار� از�
عدم� وجود� با� پرسنل� حقوق� نبود.� دست� در�
هماهنگی�در�مبالغ�معموالً�در�هفته�دوم�هر�ماه�
پرداخت�می�گردید�و�برای�شات�دان�در�کارخانه�
پاداش�پرداخت�می�شد�و�به�تبع�آن�سازمان�به�
وضعیت� بود.� کرده� عادت� پلنت� متوقف�بودن�

و� ضعیف� بسیار� یدکی� قطعات� انبار� موجودی�
اطالعات�بسیار�محدودی�از�قطعات�یدکی�مورد�
نیاز�وجود�داشت.�بخشی�از�آب�مصرفی�کارخانه�
با�تانکر�تامین�می�شد�و�به�طور�متوسط��42هزار�
با�داشتن� تولید�ماهیانه�صورت�مي�پذیرفت.� تن�
انبار�های�متعدد�و�بدون�سیستم�کنترل�موجودی�
برخی� و� یدکی� قطعات� نامعلومي�برای� سرنوشت�
تمام�سیستم�حتی� در� و� از�کاالها�وجود�داشت�
یک�نفر�مسلط�به�دانش�تولید�به�روش�میدرکس�

حضور�کامل�نداشت.

تحول، از گندله و ارز تا ساختار سازمانی و 
بومي سازی

اکنون��پس�از�گذشت��17ماه�کارخانه�در�شرایط�
تن� هزار� از��220 بیش� دپو� با� دارد،� قرار� متفاوتی�
گندله�و�موجودی�ریالی�ارزی�بسیار�مناسب،�تعهدات�
ارزی�در�سامانه�بانک�مرکزی�از�منفــی��27درصد�
به�مثبت��189درصد�رسیده�است�و�موفق�شدیم�
ارز� دالر� میلیون� �200 به� نزدیک� مدت� این� در�
در�شرایطی� این� باشیم.� داشته� برای�کشور� آوری�
کشور� به� صادرات� از� حاصل� تمامي�ارز� که� است�
وارد�شده�و�در�اختیار�سامانه�نیما�قرار�گرفته�است.

در�شرایط�فعلی�خوشبختانه�پرداخت�حقوق�در�
طبقه� طرح� سازی� پیاده� با� و� ماه� هر� روز� اولین�
بندی�مشاغل�در�حال�انجام�است.�پاداش�تولید�
جایگزین�پاداش�توقفات�شد�و�چارت�سازمانی�و�
ساختار�سازمانی�شرکت�با�مشاوره�دانشگاه�تهران�

ایجاد�و�به�روز�رسانی�گردید.

یکی�از�قوی�ترین�تیم�های�فنی�در�حوزه�تولید�)به�
روش�میدرکس(�در�ایران،�در�شرکت�حضور�پیدا�
کردند�و�ضمن�انجام�امور�به�تربیت�تعداد�بسیاری�
از�نیروهای�بومي�پرداختند.�توقفات�خارج�از�برنامه�
به�حداقل�ممکن�رسید�و�بعضاً�زمان�توقفات�برنامه�
واحد� یافت.� کاهش� پنجم� یک� تا� شده،� ریزی�
نگهداری�و�تعمیرات�و�بسیاری�واحدهای�دیگر�ایجاد�
گردید�و�برخی�از�عملیات�های�نگهداری�و�تعمیرات�
با�رکوردهای�قابل�ثبت�در�کشور�به�انجام�رسید.

سعیدبزرگی
مدیرعامل صبا فوالد خلیج فارس  

در ۶ ماه نخست سال جاری                          

دستاوردهای متنوع صبا فوالد خلیج فارس در نیمه نخست سال 1400

تحول در مدیریت، تولید، صادرات و سودآوری

2.4
برابر �

رشد�سود�آوری�شرکت�برای�سال�جاری�
بینی� پیش� قبل� سال� به� نسبت� مالی�
نزدیک� سود� احتساب� با� که� می�شود�
مقایسه� در� تومانی،� میلیارد� هزار� �3 به�
با�بودجه�سال�گذشته�رشدی�معـــادل�

�3.7برابر�دارد
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انبار�ها�سامانــدهی�گــردیــــد�و� وضعیت�
دستورالعمل�های�کاملی�برای�تمامي�عملیات�
انبار�ایجاد�و�سیستم�کنترل�موجودی�پیاده�
سازی�شد.�تامین�آب�از�طریق�خطوط�لوله�به�
انجام�رسید�و�با�کاهش�بیش�از��20میلیون�
نیازهای� از� بزرگی� بخش� ارزی،� نیاز� دالر�
شرکت�از�طریق�بومي�سازی�و�در�داخل�کشور�

تهیه�و�تامین�گردید.

رتبه برتر در صندوق بازنشستگی 
کشوری

شرکت� شد� باعث� فعالیت�ها� این� مجموعه�
بندی� رتبه� در� که� فارس� خلیج� فوالد� صبا�
کشوری� بازنشستگی� صندوق� شرکت�های�
مي�آمد،� به�حساب� اول� از��20شرکت� یکی�
صندوق� اول� شرکت� دو� از� یکی� اکنون� هم�

بازنشستگی�کشوری�باشد.

تولید� حوزه� در� رکورد� �20 به� نزدیک� ثبت�
باعث�شد�فروردین�طالیی�صبا�فوالد�خلیج�
فارس�با�ثبت��7رکورد�تولید�در�یک�ماه�جشن�

گرفته�شود.

میزان�تولید�از�متوسطه��42هزار�تن�در�ماه�
به�بیش�از��90هزار�تن�رسید�و�سود�شرکت�
از��110میلیارد�تومان�در�شش�ماهه�اول�سال�
تومان� میلیارد� از��1.200 بیش� به� مالی��99
افزایش�یافت.�در�حقیقت�بودجه�از�منفــی�
�72درصد�انحراف�به�مثبت��50درصد�رسید.

انجام� ریالی� صورت� به� که� فروش�هایی�
صادرات� مجوز� سپس� و� مي�پذیرفت�
می�گرفت،�جای�خود�را�به�مزایده�های�فروش�
داد� با�حضور�همه�خریداران� و� کامال�شفاف�
و�محدوده�خریداران�از�چند�نفر�به�چند�ده�
نفر�رسید.�فروش�کارمزدی�متوقف�گردید�و�
تمامي�توان�تولیدی�شرکت�صرف�مواد�اولیه�

خریداری�شده�خود�شرکت�شد.

رشد�صادرات�به�میزان��223درصد�هم�باعث�
فوالد� صبا� شرکت� گذشته� سال� در� که� شد�
خلیج�فارس�به�عنوان�پیشرو�ترین�شرکت�در�
حوزه�صادرات�فوالد�در�کشور�شناخته�شود.

ایجاد فرصت برابر برای همه تامین کنندگان

عالوه�بر�افزایش�کمي�و�کیفی�تولید�به�میزان�
چشمگیر�و�قابل�مالحظه،�استفاده�از�بهترین�
روش�های�بازرگانی�در�خرید�و�فروش�باعث�
مقایسه� در� بتواند� فوالد� صبا� شرکت� تا� شد�
مواد� در�کشور� تولیدی� دیگر�شرکت�های� با�
اولیه�خود�را�با�پایین�ترین�قیمت�و�در�زمان�
مناسب�خریداری�نماید�و�کاالی�تولیدی�خود�
را�به�باالترین�نرخ�و�بهترین�شرایط�و�در�زمان�

درست�به�فروش�برساند.

در�حوزه�خرید�مواد�اولیه،�شرکت�های�تولیدی�
و�بازرگانی�از�کمتر�از��5شرکت�به�بیش�از��30
شرکت�رسیدند�و�فرصت�همکاری�با�مجموعه�
صبا�فوالد�برای�همه�تامین�کنندگان�کشور�
شدیم� موفق� تمهیدات� این� همه� با� شد.� باز�
به�طور�متوسط�در�خرید�مواد�اولیه�یکی�از�
بهترین�عملکردها�را�در�کشور�داشته�باشیم�و�

در�حوزه�فروش�نیز�همچنین.

در�حوزه�خرید�تالش�شد�تا�با�تنوع�بخشی�
و� پایداری� ضمن� کنندگان،� تامین� تکثر� و�
شفافیت�بیشتر�در�تامین�مواد�اولیه،�نرخ�های�
رقابتی�به�دست�آمده�و�فشار�مالی�کمتری�نیز�
بر�روی�شرکت�قرار�گیرد�و�فرصت�برابر�برای�
همه�تامین�کنندگان�برای�حضور�در�شرکت�

فراهم�گردد.

صبا� که� داشت� توجه� باید� خصوص� این� در�
فوالد�همــواره�از�در�اختیار�نداشتن�ســرمایه�

در�گردش�الزم�رنج�مي�برده�است.

شفافیت حداکثری و دستیابی به سود 
بیشتر

در�حوزه�فروش�نیز�همانند�حوزه�خرید�ایجاد�
شفافیت�حداکثری�و�باز�نمودن�درب�شرکت�
برای�ورود�همه�فعاالن�صنعت�باعث�گردیده�
استحصال� فوالد� صبا� برای� نرخ�ها� بهترین�
فروش� قیمت� موارد� برخی� در� گردد.�
محصوالت�صبا�فوالد�از�محصول�مشابه�خود�
در�ایتالیا�نیز�بیشتر�بود�و�اکنون�با�توجه�به�
کاهش�شدید�قیمت�ها�در�بازار�جهانی،�شاید�

رکورد�قیمت�فروش�بریکت�در�دنیا�در�اختیار�
صبا�فوالد�باشد!

دانش� و� تخصص� پاکدســتی،� صـــداقت،�
روند� باعث�گردیده� این�مجموعه� در� موجود�
افزایش�سوددهی�شرکت�در�مقایسه�با�دیگر�
تولیدکنندگان�فوالد�در�کشور�که�از�شرایط�
افزایش� با�صبا�فوالد�برخوردار�بودند،� مشابه�

چشمگیری�داشته�باشد.

3 هزار میلیارد تومان سود در سال 
مالی جاری

در� فراوان� موفقیت�های� به� دستیابی� از� پس�
سال�مالی�قبلی،�جناب�آقای�دکتر�افتخاری�
کشوری،� بازنشستگی� صندوق� قبلی� ریاست�
افزایش�بیش�از��260درصدی�را�برای�بودجه�
در� که� داشتند� اعمال� فوالد� صبا� در� �1400
ابتدا�با�اعتراض�بسیاری�مواجه�گردید�زیرا�به�
طور�معمول�شرکت�ها�پس�از�یک�رشد�سریع،�
منظور� به� تثــبیت� دوره� به� نیاز� مدتـــی�
رشـــدهای� انجام� برای� آمادگــی� ایجاد�

بعدی�دارند.

سال� ماهه� نه� عملکرد� گزارش� که� امروز�
اساس� بر� و� گردید� استحصال� شرکت� مالی�
ماهی� سه� در� که� گرفته� انجام� فروش�های�
پایانی�سال�در�سیستم�مالی�ثبت�خواهد�شد،�
مي�توانم�مژده�قابل�توجهی�را�به�سهامداران�
فارس�داشته� معزز�شرکت�صبا�فوالد�خلیج�
بر�اساس�عملکرد��9ماهه� اینکه� باشم�و�آن�
و�فروش�های�انجام�شده�پیش�بینی�می�شود�
ماه� آذر� پایان� تا� بتواننــد� فوالد� امسال�صبا�
انشااهلل�به�سود�نزدیــک�به��3هزار�میلیارد�

تومانی�دست�خواهــد�یافت.

جمعی� تالش� حاصل� آمده� دست� به� آنچه�
جد� به� را� انقالب� دوم� گام� بیانیه� که� است�
تا� دادند� قرار� سرلــوحه� عملی� صورت� به� و�
نشان�دهند�ما�مي�توانیم�جمله�ای�زیبا�برای�
سخنرانی�در�مجالس�وضع�و�خطابه�نیست،�
بلکه�عملیاتی�است�از�جنس�تولید،�بازرگانی،�
جوانگرایی،� نوگرایی،� پاکدستـی،� سودآوری،�

شفافیت�و�روش�مندی.
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در� بختــیاری� و� خودروچهارمحال� ورق� شرکت�
�6ماهه�اول�سال�1400با�وجود�شرایط�تحریم�و�
برنامه�مدون� تولید�طبق� در�بخش� کرونا،� بحران�
عمل�نمود�و�با�جهش�قابل�توجه�درآمد،�توانست�
کمتر� را� نامي�خود� تولید� ظرفیت� با� خود� فاصله�
سوددهی� برای� بخشی� نوید� انداز� تا�چشم� نماید�
در�برابر�سهامدارخود�و�نیز�ایفاگر�نقشی�برجسته�
در�پیشرفت�و�رفع�وابستگی�صنعت�خودرو�سازی�
به� صنعت� این� نیازهای� تأمین� زمینه� در� کشور�

محصوالت�گالوانیزه�باشد.

ســـال� نخســـت� ماهه� شش� در� شرکت� این�
محصوالت� تولید� راستای� در� شد� موفق� �1400
مدون� اهداف� راستای� در� حرکت� ضمن� کیفی،�
به� محصوالت� صادرات� با� خود،� استراتژیک� و�
کشورهای�اروپایی،�جایگاه�و�سهمي�مهم�برای�خود�
بین� را�در� ایجاد�نموده�و�جمهوری�اسالمي�ایران�

تولید�کنندگان�جهانی�مطرح�نماید.�

ارتقاء کیفی و کمي تولیدبا وجود مشکالت

در�شش�ماهه�اول�سال�جاری�به�دلیل�مشکالت�و�
محدودیت�های�به�وجود�آمده�در�اثر�شیوع�ویروس�
کاهش� یا� و� تعطیلی� با� صنایع� از� بسیاری� کرونا�

ساعت�کاری�مواجه�شدند.

از� شده� ایجاد� محدودیت�های� ارتباط� همین� در�
از� مختلف� زمینه�های� در� مشکالت� بروز� جمله�
جمله�حمل�و�نقل�موجب�بروز�مشکالتی�در�تأمین�
محصوالت� ارسال� و� اولیه� مواد� پایدار� و� مستمر�

تولیدی�گردید.�

اما�علی�رغم�موارد�فوق�با�تالش�و�همت�پرسنل�
سخـــت�کوش�شرکت�ورق�خودرو�چهـــارمحال�
شد� سعـــی� مختلف،� حوزه�های� در� بختیاری� و�
ارتقاء�کیفیت�و�تنوع� حفظ�روند�تولید�به�همراه�

محصوالت�فوالدی�محقق�گردد.

شرکت�ورق�خودرو�چهارمحال�و�بختـــیاری�در�
�6ماهه�اول�سال�جاری�موفق�به�تولید�محصوالت�

کیفی�به�میزان�بیش�از�126هزارتن�شد.

افزایش1۶1درصدی سود خالص نسبت به 
مدت مشابه سال قبل

و� خودروچهارمحال� ورق� شرکت� فروش� میزان�
جــاری� ســـال� اول� ماهه� �6 در� بختــــیاری�
افـــزایش�163درصدی�را�نسبت�به�مدت�مشابه�در�
سال�قبل�نشان�مي�دهد.�بر�این�اساس�سود�خالص�
شرکت�در�این�مدت�نمایانگرافزایش161درصدی�
بوده�و�سود�عملیاتی�نیز�افزایش��161درصدی�را�

ثبت�نموده�است.

شایان�ذکر�است�با�عنایت�به�وجود�زیر�ساخت�های�
الزم�و�تعهد�به�تولید�محصوالت�فوالدی�با�کیفیت�
استانداردهای� روزترین� به� با� انطباق� همراه� به�
فروش�محصوالت� و� بازاریابی� امکان� المللی،� بین�
در� بختیاری� و� چهارمحال� خودرو� ورق� شرکت�
بازارهای�خارجی�نیز�فراهم�گردیده�و�در�این�راستا�
درخواست� با� مطابق� مختلف� فوالدی� محصوالت�
مشتریان�داخلی�و�خارجی�تولید�و�تحویل�شده�که�
این�میزان��در�شش�ماهه�اول�سال�1400به�میزان�
�126653تن�انواع�محصوالت�گالوانیزه�بوده�است.

طرح توسعه »شرکت ورق خــودرو 
چهارمحال و بختیاری«  

شرکت�ورق�خودرو�چهارمحال�و�بختیاری�با�اهداف�
وشاخص�های�برنامه�ای�خود�هر�سال�تعدادی�از�
پروژه�های�طراحی�و�توسعه�محصول�جدید�را�آغاز�
رده� در� فوالدی� جدید� محصوالت� آن،� در�طی� و�
محصوالت�گالوانیزه�خودرویی�و�صنعتی�را�تولید�
و�عرضه�مي�نماید�که�در�این�راستا�در�شش�ماهه�
ابتدای�سال�جاری�و�مطابق�با�اهداف�استراتژیک�
قرار� اجرا� مسیر� در� و� تعریف� ریومپ� مهم� پروژه�

گرفت.

در�این�راستا�با�توجه�به�این�نکته�که�توسعه�سبد�
محصوالت�و�بهبود�کیفیت�متناسب�با�نیاز�و�الزامات�
شرکت� اولویت�های� ترین� اصلی� جزو� مشتریان،�
ورق�خودرو�چهارمحال�و�بختیاری�مي�باشد،�پروژه�
ریومپ�با�توجه�به�نیاز�سنجی�انجام�شده�هم�اکنون�

در�مراحل�اجرایی�قراردارد.

حمیدشجاعی
مدیر عامل شرکت ورق خودرو 

چهارمحال و بختیاری

در ۶ ماه نخست سال جاری                          

 کارنامه  ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در نیمه نخست سال 1400
حرکت در مسیر توسعه همه جانبه با نیم نگاهی به 

صادرات

 163
درصد�

درصد�افزایش�میزان�فروش�شرکت�ورق�
خودروچهارمحال�و�بختیاری�در��6ماهه�
به�مدت�مشابه� اول�سال�جاری�نسبت�
اساس� این� بر� است.� بوده� قبل� در�سال�
سود�خالص�و�سود�عملیاتی�شرکت�در�
افزایش��161درصدی�را� نیز� این�مدت�

ثبت�نموده�است
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تولید�ورق� پروژه� این� اجرای� از� نتایج�حاصل�
بیرونی� بدنه� ساخت� در� استفاده� مورد� کیفی�
و�نمایان�خودرو�و�نیز�مصارف�صنعتی�ازجمله�
لوازم� صنایع� نیاز� مورد� گالوانیزه� محصوالت�

خانگی�خواهد�بود.

پیش�بینی�مي�شود�با�اتمام�این�پروژه�کشورمان�
از�واردات�این�نوع�ورق�بی�نیاز�شود�و�با�پایان�
این�پروژه�در�اواخر�آذر�ماه�محصوالت�تولیدی�
روانه�بازار�و�صنایع�زیر�دستی�خواهد�شد.���������������

دستاوردهای حوزه بومي سازی قطعات 
و تجهیزات 

ورق� شرکت� دغدغه�های� ترین� مهم� از� یکی�
قطع� همواره� بختیاری� و� چهارمحال� خودرو�
وابستگی�این�شرکت�در�جهت�تأمین�قطعات�
و�دانش�فنی�بوده�که�اهم�دستاوردهای�شرکت�
در�این�حوزه�در�شش�ماه�ابتدای�سال�1400

به�شرح�ذیل�مي�باشد:

بومي�ســـازی�رینـــگر�رول�قســـمت��	
شستشوی�ورق�های�فول�هارد

بوی�سازی�پوسته�چرخ�جرثقیل�های�سقفی�	
گیربکــس��	 پوستــه� بومي�ســـازی�

جرثقیل�های�سقفی
بومي�سازی�غلطک�های�تنشن�لولر�	

ایفای نقش گسترده در حوزه 
مسئولیت های اجتماعی

ویژه� جایگاه� گرفتن� نظر� در� با� شرکت� این�
صنعت�فوالد�در�استان�چهارمحال�و�بختاری�و�
نیز�لزوم�توجه�ویژه�به�محیط�پیرامون�از�جانب�
صنایع�فعال�ومطابق�با�مأموریت�و�چشم�انداز�
شرکت�� استراتـــژی� نقشه� در� شده� تعریف�
فعالیــت�هایی�را�در�حـــوزه�مسئــولیت�های�

اجتماعی�انجام�داده�است.
اهم�موارد�مساعدت�های�شرکت�ورق�خودرو�
چهارمحال�و�بختیاری�با�سازمان�ها�و�نهادهای�
در� اجتماعی� مسئولیت� موضوع� در� حمایتی�
نیـــمه�اول�سال�1400به�شــرح�ذیل�مي�باشد:�

کمک�به�موسسه�عترت�فاطمي��	
کمــک�به�کـــودکان�بـــی�ســرپرست��	

شهرستان�بروجن�
کمک�به�مسجد�قدس�شهرکرد�	
کمک�به�دفتر�امام�جمعـــه�شهرستان��	

بروجن
کمک�به�هیأت�های�مذهبی�شهرستان��	

بروجن
نیازمندان��	 بین� غذا� پرس� توزیع�4500

درماه�رمضان

کمک�به�نیازمندان�و�محرومین�بروجن��	
حمایت�از�تیم�فوتبال�بروجن�	
جوانان��	 و� ورزش� سازمان� با� مساعدت�

استان�چهارمحال�و�بختیاری
مساعـــدت�با�طــرح�توسعه�اجتماعی��	

رسالت�در�خصوص�طرح�شهیـــد�حاج�
قاسم�سلیمانی

خرید�تبلــت�و�اهـــداء�به�دانش�آموزان��	
بی�بضاعت

استان��	 المپیکی� ورزشکاران� از� حمایت�
چهارمحال�و�بختیاری

کمک�به�آزادی�زندانیان�جرائم�غیرعمد��	
بروجن�

کمک�به�آزادی�زندانیان�جرائم�غیرعمد��	
شهرکرد�

کمک�به�آزادی�زندانیان�جرائم�غیرعمد��	
مبارکه

علمي�علوم��	 هیأت� اعضای� از� تجلیل�
پزشکی�استان�چهارمحال�و�بختیاری
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رشد همزمان تولید و توسعه در نیمه نخست 1400
افزایش 14 درصدی تولید آهن اسفنجی در 

فوالد سفیددشت
آهن� تن� هزار� �455 امسال� نخست� ماه� شش� در�
تولید�شد�که� اسفنجی�شرکت�فوالد�سفید�دشت�
نسبت�به�مدت�مشابه�پارسال�)�390هزار�تن(�رشد�
�14درصدی�تولید�در�این�کارخانه�را�نشان�می�دهد.
این� بیان� با� سفیددشت� فوالد� شرکت� مدیرعامل�
مطلب�به�چیالن�گفت:�میزان�تولید�آهن�اسفنجی�

در�مهرماه�امسال�هم��72هزار�تن�ثبت�شد.
در� ذوب� طـــرح� خصوص� در� ارباب�زاده� محمود�
اظهار� نیز� فوالدی� شرکت� ایــن� در� احداث� حال�
فوالدسازی� واحد� فیزیکی� پیشرفت� میزان� داشت:�

سفیددشت�به�بیش�از��90درصد�رسیده�است.
وی�در�خصوص�برنامه�جذب�نیرو�در�این�مجموعه�هم�
گفت:�مراحل�آزمون�کتبی،�مهارتی�و�ارزیابی�با�همکاری�
دانشگاه�شهرکرد،�فوالد�مبارکه�و�فوالد�سفیددشت�در�
حال�انجام�است�و�به�زودی��280نفر�وارد�این�مجموعه�

خواهند�شد.
مدیرعامل�شرکت�فوالد�سفیددشت�خاطرنشان�کرد:�
هم�اکنون��300نفر�در�حوزه�بهره�برداری�و��350نفر�
چهارمحال� سفیددشت� فوالدسازی� بخش� در�

و�بختیاری�مشغول�به�کار�هستند.
ارزیابی شش ماهه اول سال 1400 شرکت 

فوالد سفیددشت
طبق�برنامه�ریزی�و�هماهنگـــی�های�به�عمل�آمده،�
ارزیابی�عملکرد�شرکت�فوالد�سفیددشت�از�شرکت�های�
توسط� �1400/08/04 تاریخ� در� مبارکه� فوالد� گروه�

ارزیابان�شرکت�فوالد�مبارکه�انجام�شد.
مجید�مونسان�سرارزیاب�این�گروه،�با�ابراز�خرسندی�
برنامه� اساس� بر� کرد:� اعالم� ارزیابی� این� نتایج� از�
مقطع� در� مبارکه� فوالد� گروه� شرکت�های� ارزیابی�
شش�ماهه�اول�سال�1400،�ارزیابی�تحقق�اهداف�
و�شاخص�های�استراتژیک�در�حوزه�های�بازرگانی،�
پروژه�ها،� و� اطالعات� فنــاوری� حراست،� کیفیت،�
سرمایه�گذاری،�منابع�انسانی�و��HSEتوسط�ارزیابان�

مربوطه�صورت�گرفت.
با�برشمردن�نقاط�قوت�حوزه�های�مختلف�در� وی�
استراتژیک،� اهداف،�شاخص�های� معیارهای�تحقق�
میزان�اجرای�سیاست�های�ابالغی�و�میزان�پیشرفت�
طرح�های�توسعه،�ابراز�امیدواری�کرد�در�شش�ماهه�
دوم�سال�نیز�شاهد�پیشرفت�و�توسعه�های�شرکت�

فوالد�سفیددشت�باشیم.
شرکت� مـــدیرعامل� زاده� اربـــاب� محمــود�
شرکت� ارزیابان� از� تشکر� با� نیز� سفیددشت� فوالد�
تالش�های� و� زحمات� از� تقدیر� و� مبارکه� فوالد�
کارکنان�شرکت�در�انجام�موفقیت�آمیز�این�ارزیابی�
فوالد� شرکت� دستاوردهای� و� موفقیت�ها� گفت:�
مبارکه� فوالد� شرکت� حمایت�های� با� سفیددشت�
و� گردیده� حاصل� شرکت� کارکنان� اراده� و� عزم� و�
امید�است�با�تالش�و�همکـاری�بیشتر،�نقاط�قابــل�
بهبــود�منتج�از�ارزیــابی�صورت�گرفــته�را�تبدیل�

به�نقــاط�قوت�نماییم.

محموداربابزاده
مدیرعامل شرکت فوالد سفید دشت 

چهارمحال و بختیاری 

 455
هزار تن �

ماه� شش� در� اسفنجی� آهن� تن� هزار�
فـوالد� امسـال�در�شـــرکت� نخــست�
سفید�دشــت�تولید�شد�که�نسبت�به�
تن(� هزار� �390( پارسال� مشابه� مدت�
رشد��14درصدی�تولید�در�این�کارخانه�

را�نشان�می�دهد

در ۶ ماه نخست سال جاری                          
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نگاهی به دستاوردهای ذوب آهن بیستون در نیمه نخست امسال
اجرای شتابان طرح های توسعه با تمرکز بر بومی سازی 

شرکت�ذوب�آهن�بیستون�در�نیمه�نخست�امسال�
علی�رغم�تمام�محدودیت�ها�از�جمله�محدودیت�های�
مصرف�برق،�تمرکز�خود�را�بر�تداوم�تولید،�اجرای�
قطعات،� بومی�سازی� و� توسعه� طرح�های� شتابان�
در� شرکت� این� گذاشت.� فرآیندها� و� ماشین�آالت�
طرح�های� و� بومی�سازی� تولید،� مختلف� حوزه�های�

توسعه�توانست�به�دستاوردهای�مهمي�دست�یابد.
بیستون�در� جهاندار�شکری،�مدیرعامل�ذوب�آهن�
سال� ابتدای� از� داشت:� اظهار� چیالن� با� گفت�وگو�
�1400با�توجه�به�تاکید�مقام�معظم�رهبری�مبنی�بر�
مدیران� مدیره،� هیئت� اعضای� کلیه� تولید،� جهش�
ارشد�و�پرسنل�شاغل�در�شرکت�ذوب�آهن�بیستون�
تولید�را�وظیفه�شرعی�و�ملی�خود�دانسته�و�تمام�
سعی�خود�را�در�چرخش�چرخ�های�صنعت�در�این�

شرایط�بحرانی�و�حساس�بکار�برده�اند.
داخلی سازی و استفاده از توان و دانش بومی

به�گفته�شکری،�در�این�سال�با�وجود�تداوم�شرایط�
تحریمي�در�کشور�عزیزمان�ایران،�امکان�دسترسی�به�
تجهیزات�و�ماشین�آالت�با�مشکالت�فراوانی�روبرو�
بوده�اما�به�یاری�خداوند�و�برنامه�ریزی�دقیق�اعضای�
هیئت�مدیره�و�مدیران�ارشد�مجموعه،�این�شرکت�
توانست�با�اتکا�به�توان�داخلی�مهندسین�و�متخصصین�
همچون� دانش�بنیانی� کارخانجات� همکاری� با� و�
کارخانه�جهان�صنعت�کرمانشاه،�دانش�فنی�مورد�نیاز�
خود�را�بومی�سازی�نماید�و�با�ساخت�تمامي�قطعات�و�
ماشین�آالت�مورد�نیاز�خود�با�دانش�بومي�این�شرکت�
توانست�که�تنگناهای�تحریمي�را�کمرنگ�تر�نماید.
نیروهای� توســط� شــده� تهیه� تمامي�تجهیــزات�
نسبت� چندبرابری� کارکرد� بر� عالوه� بومي�مجموعه�
به�نمونه�های�خارجی�که�این�موضوع�اجرای�دقیق�
را�نشان�می�دهد،� یادشده� فرایند�ساخت�تجهیزات�
قیمت�تمام�شده�بسیار�کمتری�نسبت�به�نمونه�های�
امر� این� است.� داشته� گذشته� در� استفاده� مورد�
افزایش� ارز،�کاهش�هزینه�ها�و� از�خروج� جلوگیری�
بهره�وری�و�درنتیجه�تداوم�حرکت�چرخ�تولید�در�این�

مجموعه�به�همراه�داشته�است.
پیشرفت طرح های توسعه

در�این�شرایط�دشوار�ادامه�پروژه�های�در�دست�اقدام�

با�جدیت�تمام�پیگیری� توسط�ذوب�آهن�بیستون�
شده�و�در�مدت�یک�سال�و�نیم�گذشته،�پیشرفت 
پروژه تولید آهن اسفنجی)SLRN( از 35 درصد 
امر� این� که� است� یافته  افزایش  درصد   90 به 
موجب�شد�این�شرکت�با�سرعت�بیشتری�به�کامل�

شدن�چرخه�تولید�فوالد�قدم�بردارد.
به�ظرفیت�واحد� فرایندها�و�توجه� این� بومی�سازی�
امور� از�جمله� داخلی� مهندسین� تحقیقات� و�  R&D

این� متخصصین� تالش� و� همت� با� که� مهمي�بوده�
امیدواریم�در�نیمه�دوم� انجام�شده�است.� مجموعه�
نیروگاه�برق� سال��1400کارخانه�آهن�اسفنجی�و�
�12مگاواتی�را�با�اتکا�به�همین�توان�داخلی�و�بومي�به�
در� را� اشتغال� افزایش� و� رسانده� کامل� بهره�برداری�

منطقه�به�همراه�داشته�باشیم.
طراحی و بهره برداری از سیستم تصفیه پساب
تکنولوژی�های� و� روز� دانش� بکارگیری� با� همچنین�
نوین�و�نیز�طراحی�دقیق،�متخصصین�این�مجموعه�
تصفیه� خصوص� در� کارآمدی� سیستم� توانستند�
پسآب�صنایع�فوالدی�را�طراحی�و�مورد�بهره�برداری�
صنعت� این� در� آب� مصرف� کاهش� که� دهند� قرار�
آب�بر��باتوجه�به�مشکل�کم�آبی�که�میهن�عزیزمان�
با�آن�دست�به�گریبان�است�را�به�همراه�داشته�است.

حرکت به سمت صنعت فوالد سبز
نیز� سبز� فوالد� صنعت� سوی� به� حرکت� ادامه� در�
همچون�سنوات�گذشته�در�دستور�کار�قرار�داشته�و�
متخصصین�مجموعه�با�اتکا�به�همان�دانش�بومي�که�
با�پشتوانه�اصلی�این�مجموعه�می�باشد،�اقدام�به�باز�
طراحی�Back Filterهای�موجود�نموده�که�گام�مثبتی�
در�جهت�تحقق�فوالد�سبز�به�عنوان�شعار�اصلی�این�

مجموعه�است.
حفظ مشاغل در شرایط دشوار تولید

در�نهایت�الزم�به�ذکر�است�که�مشکل�تأمین�انرژی�
مانعی� ایجاد� موجب� سال� دوم� ماهه� سه� در� برق�
بزرگ�بر�سر�راه�تولید�شده�و�بسیاری�از�صنایع�را�
از�چرخه�تولید�خارج�کرده�است.�اما�تالش�و�همت�
مدیران� و� مدیره� هیئت� اعضای� تصمیم�گیری� و�
مجموعه�در�این�سمت�بوده�که�نیروی�انسانی�موجود�

در�مجموعه�حفظ�و�از�تعدیل�نیرو�اجتناب�گردد.

جهاندارشکری

مدیرعامل شرکت ذوب آهن بیستون

  90
درصد �

تولید� پروژه� فیزیکی� پیشرفت� میزان�
آهن�اسفنجی�ذوب�آهن�بیستون�است�
که�این�پیشرفت�با�اتکاء�به�بومی�سازی�
از� استفاده� و� ماشین�آالت� و� تجهیزات�

توان�داخلی�صورت�گرفت

در ۶ ماه نخست سال جاری                          
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گــزارش

تداوم روند پیشــرفت در 
گستــرش فناوری خــوارزمي 

شرکت�دانش�بنیان�گسترش�فناوری�خوارزمي�در�شش�
ماهه�نخست�سال��1400علی�رغم�ادامه�مشکالت�ناشی�
البته� و� بی�سابقه� شیوع� موج� و� کرونا� ویروس� شیوع� از�
کلیه� توان� تمام� با� و...� برق� قطعی� مشکل� شدن� اضافه�
تحویل�دهی� و� تولید� حوزه�های� در� را� خود� فعالیت�های�
انواع�کاتالیست�ها،�پژوهش�و�توسعه�و�خدمات�مهندسی�
و�نظارت�بر�عملکرد�کاتالیست�های�موجود�در�واحدهای�

عملیاتی�به�انجام�رساند.
خوارزمي�در�این�مدت�عالوه�بر�انعقاد�قرارداد�با�چندین�
و� تولید� جهت� فوالد� صنعت� مستقیم� احیاء� مجتمع�
تحویل�دهی�کاتالیست�های�ریفورمینگ�احیاء�مستقیم�و�
جاذب�های�سولفورزدایی�که�در�برخی�موارد�از�نظر�حجم�
کاتالیست�رکورد�محسوب�مي�شدند�و�جایگاه�خوارزمي�را�
در�صنعت�فوالد�مستحکم�تر�از�پیش�ساختند،�محصوالت�
مربوط�به�پروژه�هایی�از�سال�گذشته�را�نیز�تحویل�دهی�
نموده�و�عملیات�نظارت�بر�بارگذاری�و�راه�اندازی�واحد�ها�

را�نیز�به�انجام�رساند.
در�حوزه�صنعت�عظیم�نفت،�گاز�و�پتروشیمي�نیز�حرکت�
رو�به�جلو�در�راستای�افزایش�سهم�بازار�و�بارگذاری�و�
راه�اندازی�کاتالیست�های�تحویل�شده�به�برخی�مجتمع�ها�
کاتالیست�هایی� تحویل�دهی� و� تولید� قرارداد� اخذ� نیز� و�
که�برای�نخستین�بار�در�کشور�بومي�سازی�و�در�مقیاس�

صنعتی�تولید�مي�شوند،�را�بیش�از�پیش�حفظ�نمود.
برخی�از�پروژه�هایی�که�خوارزمي�در�این�بازه�زمانی�موفق�

به�اخذ�آنها�شده�است�عبارتند�از:
تحـــویل�دهــی�جاذب�های��	 و� تولید� قـــرارداد�

سولفورزدایی�شرکت�فوالد�غدیر�نی�ریز
قرارداد�تولید�و�تحویل�دهی�کاتالیست�ریفورمینگ��	

ثانویه�شرکت�پتروشیمي�پردیس
قرارداد�تولید�و�تحویل�دهی�کاتالیست�ریفورمینگ��	

اولیه�شرکت�پتروشیمي�شازند
کاتالیست��	 دهــی� تحـــویل� و� تولید� قــــرارداد�

هیدروژناسیون�شرکت�پتروشیمي�لرستان
قرارداد�تولید�و�تحویل�دهی�کاتالیست�انتقال�آب-�	

گاز�دما�باال�شرکت�پتروشیمي�لرستان
قرارداد�تولید�و�تحویل�دهی�کاتالیست�ریفورمینگ��	

اولیه�شرکت�پتروشیمي�لرستان
کاتالیست�های��	 دهی� تحویل� و� تولید� قرارداد�

ریفورمینگ�احیاء�مستقیم�شرکت�فوالد�مبارکه
قــرارداد�تولید�و�تحـــویل�دهـــی�کاتــالیست��	

هیدروژناسیون�شرکت�پتروشیمي�شازند
قرارداد�تولید�و�تحویل�دهی�کاتالیست�اکسیدروی��	

پروموتد�شرکت�پاالیش�نفت�اصفهان
قرارداد�تولیـــد�و�تحویـــل�دهی�کاتالیست�های��	

ریفورمینگ�احیاء�مستقیم�شرکت�فوالد�شادگان
قرارداد�تـــولید�و�تحـــویل�دهـــی�جاذب�های��	

سولفورزدایی�شرکت�فوالد�پاسارگاد
کاتالیست�های��	 دهی� تحویل� و� تولید� قرارداد�

هیدروتریتینگ�نفتا�شرکت�پاالیش�گاز�بیدبلند
دهی��	 تحویل� و� تولید� پروژه� کالن� قرارداد� عقد�

جاذب�های�سولفورزدایی�شرکت�فوالد�خوزستان
تحـــویل�دهی�جاذب�های��	 و� تولیـــد� قــرارداد�

سولفورزدایی�شرکت�جهان�فوالد�سیرجان
قرارداد�تولید�و�تحویـــل�دهــی�کاتالیسـت�های��	

ریفورمینگ�احیاء�مستقیم�مجتمع�بافت�2
کاتالیست�های��	 دهی� تحویل� و� تولید� قرارداد�

ریفورمینگ�احیاء�مستقیم�شرکت�فوالد�خراسان
قرارداد�تولید�و�تحویل�دهی�کاتالیست�های�شیفت��	

دما�پائین�و�متاناسیون�شرکت�پتروشیمي�هنگام
و...�	

همچنین�فعالیت�هایی�نظیر�تهـــاتر�کاتالیســـت�های�
خوارزمي�با� تولیدی� نو� کاتالیست�های� با� مستعمل�
چندین� رسید.� انجام� به� فوالدی� واحد�های� از� تعدادی�
کاتالیست�های� تولید�صنعتی� فنی� دانش� توسعه� پروژه�
جدید�در�مشارکت�با�واحد�های�معظم�صنعتی�در�این�
دوره�آغاز�شده�و�دو�طرح�بزرگ�توسعه�دانش�فنی�تولید�
پتروشیمي�نوری� شرکت� با� مشارکت� در� فعال«� »رس�
با�شرکت� مشارکت� در� �»DMD واحد� »کاتالیست�های� و�
از� رسیدند.� صنعتی� تولید� مرحله� به� پتروشیمي�خارک�
سویی�دیگر،�طرح�بومی�سازی�کاتالیست�های�پکیج�های�
تولید�هیدروژن�و�راه�اندازی�مجدد�پکیج�تولید�هیدروژن�

فوالد�غرب�آسیا�با�موفقیت�به�انجام�رسید.
کاتالیست�های� از� پایه� فلـــزات� بازیابی� فعالیــت�های�
ادامه� دوره� این� در� عظیم� مقیاسی� در� نیز� مستعمل�
نیاز�شرکت� از� بزرگی� و�همچون�گذشته�بخش� یافتند�
به�فلزات�پایه�را�تامین�نمودند.�در�ادامه�فعالیــت�های�
تفصیلی� و� پایه� طراحی� حوزه� خوارزمي�در� درخشان�
مستقیم،� احیاء� مجتمع�های� سولفورزدایی� واحد�های�
کنسرسیومي�تخصصی�به�منظور�اجرای�صفر�تا�صد�پروژه�
احداث�این�واحد�ها�به�صورت��EPCبا�حضور�خوارزمي�و�
مذاکرات� و� گرفت� شکل� تقطیران� صنعتی� گروه�
گسترده�ای�با�واحد�های�درخواست�کننده�جهت�انعقاد�
قرارداد�کلید�در�دست�این�پروژه�به�انجام�رسید�که�در�
آینده�نزدیک�و�در�شش�ماهه�دوم�سال��1400به�امید�

حق�شاهد�انعقاد�برخی�از�آنها�خواهیم�بود.

حسننوایی
مدیر عامل گسترش فناوری خوارزمی
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قطعی� مشکل� و� کرونا� شیوع� علی�رغم�
برق،�شرکت�دانــش�بنـــیان�گسترش�
فــناوری�خوارزمي�موفق�شــد�کلـــیه�
فعالیت�های�خود�را�در�حوزه�های�تولید�و�
انواع�کاتالیست�ها،�پژوهش� تحویل�دهی�
و�توسعه،�خدمات�مهندسی�و�نظارت�به�

انجام�رساند

در�6ماهه�نخست�










