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برگزاری سمینار تخصصی چالش 
برق در زنجیره فوالد

تخصصی  ر  سمینا
»چالش برق در زنجیره 
فوالد« در ۱۴ شهریور 
ماه امســال برگزار می 
شــود و مباحث مهمی 
همچون پشتیبانی و مانع زدایی از تولید در زنجیره 
فوالد با تأمین پایدار برق مورد بررسی قرار خواهد 
گرفت. طبق اطالع رسانی انجام شده از سوی انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران، در این رویداد مهم که به 
صورت حضوری و مجازی در ۱۴ شهریورماه سال 
جاری برپا خواهد شد، نمایندگانی از وزارت صمت، 
وزارت نیرو، سازمان ایمیدرو، انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران، ســندیکای صنعت برق، سندیکای 
شرکت های تولیدکننده برق و شرکت های زنجیره 
فوالد حضور خواهند داشت. بر اساس این گزارش 
محورهای سمینار تخصصی چالش برق در زنجیره 
فوالد شامل: پشــتیبانی و مانع زدایی از تولید در 
زنجیره فوالد با تأمین پایدار برق، انتقال تجربیات 
در حوزه بهینه سازی و اصالح الگوی مصرف برق، 
تاثیر افزایش نرخ برق در رقابت پذیری زنجیره فوالد 
ایران، میزان تأثیرپذیری صنایع فوالد از افت دیماند 
مصرفی از شبکه برق کشــور، چشم انداز وضعیت 
تأمین برق پایدار صنایع انرژی بر در ۵ ســال آینده 
)تولید و تقاضا( و ابعاد سرمایه گذاری صنایع فوالدی 
و معدنی در صنعت برق اســت. گفتنی است طی 
ماه های اخیر و با افزایش دمای هوا و گرم شدن بی 
سابقه بیشتر نقاط کره زمین، تامین برق واحدهای 
صنایع معدنی از جمله فوالدسازان در ایران با چالش 
جدی مواجه شده و حتی باعث کم شدن میزان تولید 
و توقف فعالیت برخی واحدها شــده است. این در 
حالی است که اتفاقات رخ داده منجر به عقب ماندن 
شرکت های فوالدی از برنامه تولیدشان خواهد شد 
و در نهایت افق چشــم انداز فوالد را با مشکل روبرو 

خواهد ساخت.
    

 انتصاب سرپرست حراست 
شركت فوالد مباركه

آییــن تکریم مدیر 
حراســت و معارفــه 
سرپرســت جدیــد 
ســت شــرکت  حرا
فوالد مبارکه با حضور 
مدیرعامل، معاونین و مدیران این شرکت برگزار شد.
عظیمیان مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در این 
آیین ضمن تسلیت به مناسبت ایام سوگواری محرم 
اظهارکرد: تصمیم بر آن شد تا آقای نصراله  صالحی 
قائم مقام فعلی حراست شــرکت فوالد مبارکه را 
از داخل خانواده این شــرکت به عنوان سرپرست 
حراســت انتخاب کنم. وی با بیان این که شرکت 
فوالد مبارکه طی ۲.۵ سال گذشت افتخار استفاده از 
خدمات آقای فخارزاده را به عنوان مدیر حراست این 
شرکت داشته است، افزود: ایشان سابقه و تجربیات 

بسیار خوبی در حوزه حراست داشتند.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در ادامه گفت: 
قطعاً از خدمات آقای فخارزاده در حوزه های دیگر 
شــرکت اســتفاده خواهیم کرد چراکه ایشان با 
توجه به سوابق مدیریتی موفق می توانند خدمات 
ارزشــمندی را در دیگر بخش های شرکت فوالد 
مبارکه نیز ارائه دهند. وی در پایان ضمن قدردانی 
از زحمات مدیر سابق حراست شرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: برای آقای صالحی که قبول زحمت 
کردند و مسئولیت سرپرستی حراست این شرکت را 
پذیرفتند نیز آرزوی موفقیت دارم. کریم فخارزاده 
مدیر سابق حراست شــرکت فوالد مبارکه نیز در 
این جلسه تصریح کرد: یکی از اولویت های کاری ما 
طی ۲.۵ سال گذشته در این مجموعه انجام اقدامات 
پیشگیرانه بوده است تا در صورت بروز کوچک ترین 
مشکل، سریعاً برای رفع آن ورود پیدا کنیم. وی با 
بیان این که ما سرباز نظام و انقالب اسالمی هستیم، 
ادامه داد: ما به کمک همکاران خوبی که داشتیم، 
وظیفه خود را به بهترین نحو انجــام داده ایم و اگر 
امروز دشمنان نظام جمهوری اسالمی درصدد وارد 
کردن ضرباتی به شرکت فوالد مبارکه بوده اند که 
موفق نشده و شکست خورده اند؛ ما هر کاری که مورد 
رضایت خداوند به نفع نظام جمهوری اسالمی بوده 
را انجام داده ایم. نصراله  صالحی سرپرست حراست 
شــرکت فوالد مبارکه نیز در این آیین بیان کرد: 
امیدوارم بتوانم در این مسئولیت روسفید باشیم، 
به آنچه که مورد رضایت خداوند و همچنین اهداف 
و سیاست های این شرکت است، عمل کنم و در کنار 
معاونین و مدیران این شرکت گام هایی را در جهت 
رفع موانع تولید بردارم تا فوالد مبارکه همچنان در 

سطح جهان بدرخشد.
الزم به ذکر است، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
در پایان با اهدای لوح تقدیر از خدمات کریم فخارزاده 
قدردانی و نصراله صالحی را به عنوان سرپرســت 

حراست این شرکت معرفی کرد.

اخبار فوالد

شرکت فوالد ســنگان یکی از تامین کنندگان مواد اولیه 
فوالد مبارکه به شــماره می رود که نقش به سزایی در تامین 
مواد اولیه این شــرکت دارد. اما مشکل اصلی این شرکت در 
حال حاضر حمل ونقل محصــول و تامین انرژی به خصوص 
برق است. درحال حاضر قطعی و محدودیت برق باعث ایجاد 
چالش در تولید این شرکت شده است؛ به طوری که به گفته 
مدیرعامل شرکت فوالد سنگان، به ازای یک روز قطعی برق، 
مبلغ ۲۵ تا 30 میلیارد تومان برای کارخانه عدم النفع تولید به 
همراه دارد. خبرگزاری ایلنا بنا بر رسالت حرفه ای خود با علی 
امرایی مدیرعامل این شــرکت در این خصوص به گفت وگو 

نشسته است، در ادامه، مشروح این گفت وگو را می خوانید.
    

  با توجه به قطعی برق و محدودیت اعمال شده 
در کشور، فوالد سنگان با چه مشکالتی رو به رو شده 

است؟
با وجود اینکه از ابتدای ســال تا هم اکنون در کارخانه 
گندلــه ســازی ) ۴0 روز توقــف کامل تولیــد و ۱7 روز 
محدودیت تولیدی و درکنســانتره سازی)3۱ روز توقف 
کامل تولیــد و 38 روز محدودیت تولیدی ( را داشــتیم، 
برنامه تولیــدی محقق و تمامی ایــن موفقیت ها مرهون 
تالش کارکـــنانی است که در هنگام اتصال مجدد برق با 

تمامی توان به کار مشغول بودند. 
فوالد سنگان تا به امروز برای آرامش مردم عزیز کشور به 
محدودیت هایی که وزارت نیرو با قطعی برق اعمال کرده، 
احترام گذاشــته و در مقاطعی که شــهرها با کمبود برق 

مواجه بودند، تولید را متوقف کردیم. 
  در زمان قطعی برق میزان خســارت وارده به 

کارخانه فوالد سنگان چقدر بوده است؟
به ازای یــک روز قطعی برق، مبلغ ۲۵ تــا 30 میلیارد 
تومان عدم النفع تولیــد برای کارخانه فوالد ســنگان به 
همراه دارد و همچنان با وجود محدودیت ها، این خسارت ها 
ادامــه دارد. در حال حاضر اصلی تریــن موانع تولید برای  
فوالد سنگان، قطعی و محدودیت برق است. اگر برق قطع 
نشود، افت تولید به خصوص در بخش کنسانتره سازی  با 
برنامه ریزی تا پایان ســال قابل جبران است. خوشبختانه 
در چند روزی که محدودیت برق کاهش پیدا کرد، رکورد 
تولید  ۱8  هزار و ســیصدتن در بخش گندله ســازی زده 
شده است. این در حالیست که ظرفیت اسمی تولید روزانه 

کارخانه، ۱۵ هزار و هشتصد تن طراحی شده است.
  آیا وجود محدودیت گازی در زمستان مانند 
سنوات گذشته می توان برای شرکت فوالد سنگان 

مشکل ایجاد کند؟ 
سال گذشــته با کاهش دمای هوا با مشکل قطعی گاز 
همراه بودیم، شاید در سال جاری دولت تدابیری برای این 
امر اتخاذ کند، اما با این وجود برای قطعی احتمالی گاز، در 
حال برنامه ریزی هستیم. در سال گذشته به دلیل کمبود 

گاز، تولید متوقف شد.
  با توجه به شــیوع بیمــاری کرونا و وضعیت 
اقتصادی کشور، شرکت فوالد سنگان تعدیل نیرو 

داشته است؟

خیر، در حال حاضر ۱۵00  نفر به طور مستقیم و 6 هزار 
نفر به طور غیر مستقیم در شرکت فوالد سنگان مشغول 
به کار هســتند؛ علی رغم اینکه صنعت فوالد یک صنعت 
نوپا در این منطقه به شــمار می رود؛ اما بیش از 90 درصد 
نیرهای ما بومی هســتند. در حال حاضر با توجه به اینکه 
بخش عمده ای از نیروهای کار شرکت فوالد سنگان جوان 
هستند، برای ساخت مسکن نیز در حال پیگیری هستیم 
و در این راستا از وزارت راه و شهرسازی درخواست حمایت 

شده است. 
  آیا شرکت فوالد سنگان در تامین مواد اولیه با 

مشکل رو به رو است؟
این شرکت با مجتمع سنگ وآهن سنگان قرارداد بلند 
مدت دارد. تمامی برنامه ها بر این اساس برنامه ریزی شده 
است. نحوه کار شرکت فوالد ســنگان با سایر فوالدسازها 
متفاوت بوده، به طوری که هدف اصلی این شرکت، تامین 
پایدار و حداکثری مواد مورد نیاز شــرکت فوالد مبارکه 
است. این درحالیست که هدف سایر صنایع معدنی، ایجاد 
سودآوری بوده و در این راســتا به دنبال صادرت هستند. 
هنگامی که بتوانیم مواد اولیه فــوالد مبارکه را با حداکثر 
ظرفیت و بــه موقع تامین کنیم، نقشــی در ثبــات بازار 

خواهیم داشت. 
  شرکت فوالد سنگان مشکلی در تامین آب دارد؟
این شرکت به دلیل اینکه در ابتدای زنجیره قرار دارد، 
میزان مصرف آب در آن کم است. با این وجود برای صیانت 
از آب های زیرزمینی، برای تامین آب از پساپ ها ی پایدار 
برنامه ریزی شــده اســت. این نکته قابل ذکر است که در 
کارخانه کنســانتره سازی فوالد ســنگان برای اولین بار 
در کشور، سیســتم فیلتر پرس باطله خشک را راه اندازی 
نمودیم، به نحوی که بــا توجه به کم آب بــودن منطقه، 
حدود 80 درصــد آب به چرخه تولید بر خواهد گشــت و 
 عمال تعهد این شــرکت را در صیانــت از آب و منابع آبی 

نشان می دهد.

  یکی از مشکالت و چالش های پیش روی تمامی 
فوالد سازان، مشــکالت حمل ونقل است، فوالد 
سنگان برای این مشــکل چه راهکاری اندیشیده 

است؟
یکی از چالش هــای پیش روی صنعت فوالد کشــور 
حمل ونقل اســت، حداکثر ظرفیت حمل ونقل در شرکت 
فوالد سنگان 9 هزار تن در روز است؛ این در حالیست که 
رکود تولید در این شــرکت، هجده هزار تن در روز است. 
عمال بین میزان تولید و میزان حمل ونقل، یک خال وجود 
دارد. اگر در این راستا از حمل ونقل جاده ای استفاده شود، 
قطعا تبعاتی همچون از بین رفتن زیرساخت ها، خطرات 
جاده ای و... به دنبال خواهد داشــت. در حال حاضر فوالد 
مبارکه در زمینه دو خطه کردن محور ســنگان تا خواف 
پیشگام شده است؛ البته در این راه نیازمند حمایت وزارت 
راه و شهرسازی هســتیم تا در زمینه تامین سرمایه، این 
پروژه را حمایت کنند. باید به ایــن نکته توجه کرد، برای 
ایجاد زیرساخت ها به خصوص حمل ونقل و تامین انرژی، 
نباید تنها صنایع پیش قدم باشند، این امر نیازمند حمایت 

دولت است.
  با توجه به تاکید مقــام معظم رهبری بر رونق 
تولید، شــرکت فوالد سنگان در ســال 1400 چه 
رکوردهای کســب کرده و در خصوص برنامه های 
توسعه ای این شرکت تا پایان سال جاری توضیح 

دهید؟
با توجه به شعار سال ۱۴00 مبنی بر )تولید، پشتیبانی ها 
و مانع زدایی ها( که از سوی مقام معظم رهبری بیان شد، 
این شعار سر لوحه کار فوالد سنگان قرار گرفت؛ به طوری 
که تولید فوالد سنگان در سه ماه اول سال جاری نسبت به 
مدت زمان مشابه در سال گذشته، 6۵ درصد رشد کرد. این 

میزان تولید با ۲00  درصد سود همراه بوده است.
دو برنامه توسعه ای تا پایان سال طراحی شده که منتظر 
دریافت مجوزهای آن هســتیم. با اجرای این برنامه های 

توسعه ای، برای بیش از ۲۵0 نفر شغل ایجاد خواهد شد. 
همچنین شرکت فوالد سنگان به دنبال ایجاد شغل از راه 
های دیگر نیز هســت؛ به عنوان مثال فوالد سنگان ۱00 
میلیارد ریال در صندوق کارآفرین امید ســپرده گذاری 
نموده تا این صندوق ۲ برابر مبلغ آن را با بهره تک رقمی به 
صنایع پایین دســتی، خدماتی و... برای ایجاد اشتغال در 

شهرستان پرداخت کند. 
  شرکت فوالد سنگان در راستای مسئولیت 

اجتماعی چه فعالیت هایی انجام داده است؟
حضور اثرگــذار در کاهش محرومیــت های فرهنگی 
من جمله، ســاخت مدارس مهر هفتگانه فوالد سنگان، 
انتخاب بعنوان معین اقتصادی منطقه خواف به واســطه 
حضور قوی و موثــر در حوزه های اقتصــادی، اجتماعی 
و...  حضورموثر در انجام امور مربوط به توسعه آموزشی به 
واســطه انتخاب بعنوان معین مهارتی، مشارکت در طرح 
انتقال آب دریای عمان به ســه اســتان شرقی، مشارکت 
در ایجاد چهاربانده شــدن جاده خواف به تربت حیدریه 
، کمک به تامیــن جهیزیه ۱۱0  نوعــروس در منطقه در 
راســتای منویات مقام معظم رهبری در خصوص ترویج 
ازدواج آســان و تهیه ۵۱0 تبلت جهت دانش آموزان کم 
 بضاعت منطقه با هدف توسعه عدالت آموزشی و کمک به 

هموطنان زلزله زده کشور و... .
وی افزود ، در حال حاضر با توجه به مشــکالتی که در 
بخش زیرساخت های شهر و روستاهای خواف وجود دارد، 
قصد داریم تعــداد 60 کالس درس را بازســازی نماییم. 
گفتنی اســت، با توجه به شــیوع بیماری کرونــا ، خرید 
دستگاه اکسیژن ســاز جهت بیمارســتان امام رضا )ع( 
مشهد ، تجهیز آزمایشگاه ویروس شناسی بیمارستان ۲۲ 
بهمن شهرستان خواف و تجهیز مراکز درمانی و بهداشتی 
در شهرســتان خواف و همچنین مرکز واکسیناســیون 
کووید ۱9  در خواف گوشــه ای از حمایت هــا و اقدامات  
شرکت فوالد سنگان در راســتای عمل به مسئولیته ای 

اجتماعی است.
  انتظار شرکت فوالد ســنگان از دولت جدید 

چیست؟
شــعار رئیس جمهور دولت ســیزدهم، ایــران قوی 
اســت. قطعا به گفته مقام معظم رهبــری یکی از راه های 
قوی بودن، تولید، پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها اســت. 
ایران قوی با افزایش تولید، ایجاد اشــتغال و تولید ثروت، 
افزایش تولید ناخالــص ملی، افزایش درآمدســرانه و... 
شــکل می گیرد. در حال حاضر از ســویی بخشنامه ها و 
دســتورالعمل های در کشــور وجود دارد که اگر اجرایی 
شوند، باعث مانع زدایی خواهند شد. از سوی دیگر، برخی 
از دســتورالعمل ها باعث ایجاد مانع در تولید می شوند که 
باید یک نظارت و سیاست گذاری جدید در آن به خصوص 
در حوزه صنعت و معدن اتخاذ شود. صنعت فوالد با تمامی 
بخش ها مانند خودرو، لوازم خانگی، ســاخت و ساز و... در 
ارتباط اســت. به همین دلیل باید نگاه ویژه ای به تولید، 
 ایجاد ثبات در قیمت گــذاری، حمل و نقل و تامین انرژی 

در این صنعت شود.

مدیرعامل شرکت فوالد سنگان خبر داد:

قطعی برق روزانه 30 میلیارد تومان عدم النفع برای فوالد سنگان به همراه دارد

گفت وگو
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مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه 
گفت: عرضه کاال و محصوالت باکیفیت 
ایرانی جهت رفاه حال مردم باید سرلوحه 
کار تمامی تولیدکنندگان، صنعت گران 
و ارائه دهنــدگان خدمات قــرار گیرد 
تا مردم با اطمینان و رغبت به ســمت 

انتخاب و مصرف کاالهای ایرانی سوق 
یابند. عظیمیان با اشاره به اهمیت تولید 
محصول باکیفیت ایرانــی اظهار کرد: 
رکورد بازده کیفی شرکت فوالد مبارکه 
از آن جا مهم اســت که تمــام نواحی 
تولیدی باالترین عملکرد کیفی خود را 

در سال ۱۴00 با توجه به حجم و ظرفیت 
تولید محصوالت کیفی به دست آوردند.

وی افزود: در اردیبهشــت ماه سال 
جاری، هم زمان با رشد چشم گیر تولید 
شــرکت فوالد مبارکه، باالترین بازده 
کیفی محصوالت در نواحی فوالدسازی، 

نورد گرم، نورد سرد و فوالد سبا به دست 
آمد که منجر به کسب رکورد 9۱درصد 
در کل شرکت و بهبود ۲درصد نسبت به 

مشابه سال قبل شد.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه 
گفــت: ارتقــای کیفیــت کاالهــا و 
محصــوالت داخلــی از مهم تریــن 
ضروریات در ایجاد جایگاه مناسب برای 
محصوالت ایرانی در بازارهای داخلی و 
جهانی و نیز در اذهان مصرف کنندگان 
و در واقع احترام به اعتمــاد و انتخاب 

آن هاست.
وی خاطرنشــان کرد: عرضه کاال 
و محصوالت باکیفیــت ایرانی جهت 
رفاه حــال مــردم باید ســرلوحه کار 
تمامی تولیدکنندگان، صنعت گران و 
ارائه دهندگان خدمات قرار گیرد تا مردم 
با اطمینان و رغبت به سمت انتخاب و 

مصرف کاالهای ایرانی سوق یابند.
عظیمیان اذعان کرد: در راســتای 
تحقق شــعار ســال، شــرکت فوالد 
مبارکه به عنوان ســازمانی متعالی و 
پیشرو همگام با رکورد کمی در تولید 
به کیفی ســازی محصــوالت اهتمام 

ویژه ای دارد.
وی تصریح کرد: اگرچه هدف گذاری 
در بنگاه های اقتصادی بزرگ بر افزایش 
کمی محصوالت تولیدی اســت اما در 

شرکت فوالد مبارکه و ناحیه فوالدسازی 
و ریخته گری مداوم، شاخص کیفیت 
محصوالت هم هدف گذاری شده است؛ 
چنانچه محدودیت های تأمین انرژی به 
ویژه برق برطرف شود متناسب با ارتقای 
کمی تولید فوالد خام کیفی ســازی 
محصوالت شرکت فوالد مبارکه محقق 

می شود.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه 
عنوان داشت: در سال گذشته نسبت به 
سال 98، تمام پارامترهای کیفی شامل 
ذوب های خارج از استاندارد و کاهش 
عیوب محصوالت تولیــدی در فوالد 
مبارکه با بهبود 0.۵ تــا ۲.۵ درصدی 
همراه بود که باید نسبت به مقیاس تولید 

7 میلیون تن فوالد خام سنجیده شود.
وی اضافه کرد: روند کیفی ســازی 
محصوالت در شــرکت فوالد مبارکه 
در ابتدای ســال ۱۴00 تداوم داشت و 
در اردیبهشت ماه رکورد کیفی سازی 
محصوالت از تاریخ شکل گیری شرکت 
فوالد مبارکه ثبت شــد و بازده کیفی 
محصوالت شرکت فوالد مبارکه به 9۱ 

درصد رسید.
عظیمیان با تأکید بر این که علی رغم 
افزایش کمی تولیدات در فوالد مبارکه 
از کیفیت محصوالت کاسته نشد، بیان 
کرد: کیفی سازی محصوالت در ناحیه 

فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت 
فوالد مبارکه شــامل ذوب های خارج 
از اســتاندارد با ۲.3۵ درصــد و میزان 
بهبود 0.۲8 درصدی همــراه بود که 
بهترین شــاخص کیفی در این بخش 
اســت و مهم ترین پارامتر بازده کیفی 
محصوالت تولیدی در شــرکت فوالد 
مبارکه محسوب می شود. وی ادامه داد: 
میزان عیوب تختال در ناحیه فوالدسازی 
و ریخته گــری مداوم شــرکت فوالد 
مبارکه در اردیبهشت ماه سال جاری 
برابر 7.6 درصد بود که سهم مهمی در 
بازده کیفی محصوالت شــرکت فوالد 
مبارکه دارد؛ یکی از پارامترهای سنجش 
کیفی محصوالت ایــن ناحیه درصد 
ناخالصی نورد گرم با منشأ فوالدسازی 
است که در ناحیه نورد سرد و شرکت های 
بهره بردار محصول تختال شناســایی 
می شود و در اردیبهشت سال جاری به 
۲.۵۲ درصد کاهش یافت و به پایین ترین 
مقدار ممکن در دو سال گذشته رسید. 
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در 
پایان اضافه کرد: بــازده کیفی ناحیه 
فوالدسازی شــرکت فوالد مبارکه در 
اردیبهشت ماه ۱۴00 به 9۵.3 درصد 
افزایش یافت که میزان بهبود این بازده 
یک رکورد باال برای این صنعت محسوب 

می شود.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تأکید کرد:

ضرورت عرضه کاال و محصوالت باکیفیت ایرانی


