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مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا با اشاره به 
حمایت گروه فوالد مبارکه از سهامداران گفت: این مهم که 
با حمایت مجموعه توکا به اشکال مختلف امکان پذیر شده، 
نشان دهنده کارنامه موفق این شرکت در حمایت از نمادهای 

زیرمجموعه است.
بختیار نصرآبادی درباره حمایت از ســهامداران در بازار 
سرمایه اظهار کرد: پیش از بیان این موضوع باید به چند مورد 
توجه کرد. اول باید قبول کنیم که بازار ســرمایه از مردادماه 
سال ۹۹ تا پایان سال ۱۴۰۰ شــرایط خوبی را تجربه نکرده 
است. بسیاری از نمادها حتی نماد شرکت های بزرگی مانند 
ایران خودرو در این مدت تحت فشار بوده است. برخی نمادها 
در این مدت نسبت به دوران اوج تا ۸۵ درصد از ارزش خود را 

از دست داده اند.
وی افزود: در چنین شــرایطی نمی توان انتظار زیادی از 

سهم های خاص داشت. همانطور که رشد بخشی از ذات بازار 
است، ریزش هم جزو ذات بازار سرمایه است. با این حال هر 
مجموعه باید از شرکت هایی که وارد بورس کرده و سهامدار 

عمده آن ها است، حمایت کند.
مدیرعامل شرکت ســرمایه گذاری توسعه توکا گفت: بر 
اساس همین اصل، به دو روش از سهام مرتبط با این مجموعه 
حمایت شده اســت. حمایت صندوق بازارگردانی شرکت 
فوالد مبارکه که دومین صنــدوق بازارگردانی بزرگ بازار 
محسوب می شود، از شــرکت های مجموعه فوالد و توکا به 
ویژه از نمادهای »فوالد«، »ومعــادن«، »کچاد« و »فجر« 

خوب بوده است.
بختیار نصرآبادی اظهــار کــرد: در نمادهای مجموعه 
»توکا« هم سعی شده به میزان منابعی که در اختیار داریم، از 
سهامداران حمایت کنیم. همچنین تالش شده تا تعهداتی که 

بازار بورس به عنوان بازارگردان بر عهده ما گذاشته است به نحو 
احسن انجام دهیم.وی خاطرنشان کرد: عالوه بر موارد فوق 
منابعی را هم مجموعه توکافوالد در اختیار ما قرار داده است تا 
بتوانیم خارج از فعالیت بازارگردانی نیز از سهام خود حمایت 
کنیم. نمادهای »کاذر«، »شتوکا«، »حآسا« یا »توریل« که 

جزو این نمادها محسوب می شــود، از ماه های پایانی سال 
گذشته تاکنون بازدهی خوبی را برای سرمایه گذاران فراهم 
کرده اســت. این مهم که با حمایت مجموعه توکا به اشکال 
مختلف امکان پذیر شده، نشــان دهنده کارنامه موفق این 

شرکت در حمایت از نمادهای خود است.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا خبر داد؛

حمایت جدی گروه فوالد مبارکه از سهامداران

خبر
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مدیر انرژی و ســیاالت شرکت فوالد 
مبارکه ابرچالش تولید در شرایط کنونی 
را کمبــود انــرژی عنوان کــرد و گفت: 
اکنون مهم ترین موضوع در سطح کشور، 
هدررفت انرژی اســت و شدت مصرف 
انرژی در کشور باالست و اگر بتوان مصرف 
انرژی را بهینه ســازی کرد، به طور قطع 
کمک رســان خواهد بود و بــا مدیریت 
صحیح مصرف می توان بخش زیادی از 

مشکالت را حل کرد.
کمتر کســی ماجرای خاموشی های 
گســترده با برنامه و بدون برنامه ســال 
۱۴۰۰ را از یاد برده اســت؛ به خصوص 
اینکه در جریان این خاموشی ها، هم بخش 
خانگی و کشاورزی با قطعی برق مواجه 
شدند و هم چراغ بســیاری از کارخانه ها 
و واحدهای تولیــدی و صنعتی خاموش 
شد. تولید دچار مشکل شد و بسیاری از 

کارگران بیکار شدند.
 شــیفت های کاری از بیــن رفتند و 
خاموشی بســیاری از خطوط تولیدی 
را فراگرفت و حاال در اولین ســال از قرن 
جدیــد، روز از نو و روزی از نو. بســیاری 
از واحدهای تولیدی نگران سرنوشــتی 
هستند که عدم سرمایه گذاری در صنعت 
برق کشور در سال های گذشته برای آن ها 
رقم زده و نه تنها فرصت تولید و توسعه را 
از آن ها گرفته، بلکه ارزآوری آن ها را نیز 
تحت تأثیر قرار داده و از اشــتغال آن ها 

کاسته است.

تهدید کمبود برق و انرژی گاز 
جدی است

مدیر انرژی و ســیاالت شرکت فوالد 
مبارکه در مــورد محدودیت های تأمین 
انرژی برق گفت: امسال نیز تهدید کمبود 
برق و انرژی گاز کماکان جدی است؛ با این 
تفاوت که در سال گذشته، بی برنامگی و 
عدم اعالم برنامه دقیق برای خاموشی ها 

یکی از مشــکالت جــدی صنعت فوالد 
کشــور و ازجمله فوالد مبارکه به شمار 

می رفت و به صنعت ضربه وارد کرد.
به گفته امیر طباطباییان، امسال در 
زمینه یادشــده هنوز محدودیتی اعمال 
نشده است، هرچند زمزمه هایی به گوش 
می رسد که با ارائه برنامه به کارخانه های 
فوالدی و صنایع پرمصرف کشور بتوانند 
هم زمان با اوج مصــرف برق، برنامه های 
کاهش تولیــد ازجمله رفتــن برخی از 
خطوط تولیدی به اورهــال و تعمیرات 
اساســی را اجرا کنند.وی تصریح کرد: 
البته دمــای پایین هوا در اردیبهشــت 
۱۴۰۱ و بارش های ســال پیش به دیرتر 
شروع شدن محدودیت های برق کمک 
کرده اســت. ازاین رو تصور ما این است 
که دولت محدودیت ها و خاموشی های 
برق را دیرتر اعالم کنــد، هرچند به طور 
قطع محدودیت تأمین برق وجود خواهد 

داشت و ما را دچار مشکل خواهد کرد.
وی بــا اشــاره بــه راهکارهــای 
پیش بینی شــده برای مواجهه با کمبود 
برق در ســال ۱۴۰۱ خاطرنشــان کرد: 
هم اکنون در حال احــداث نیروگاه های 
حرارتــی و تجدیدپذیر هســتیم، ولی 
هیچ یک به نتیجه اصلی که تولید انرژی 
الکتریکی باشد، نرســیده است. برنامه 
ما آن اســت که نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی 
ســیکل ترکیبی با راندمان باال در فوالد 
مبارکه را قبل از شــروع محدودیت های 
سال ۱۴۰۲ به مدار تولید بیاوریم که در 
حال حاضر عمده تجهیزات اصلی توسط 
شرکت مپنا ســاخته شــده و عملیات 
اجرایی پروژه در حال انجام و با ســرعت 

خوبی در حال پیشرفت است.
طباطباییــان خاطرنشــان کرد: در 
حوزه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 
)انرژی خورشیدی و بادی( نیز اقداماتی 
برنامه ریزی شده که بتوانیم از این محل 

نیز بخشی از انرژی خود را تأمین کنیم. 
ازجملــه احــداث اولیــن نیروگاه های 
خورشیدی روی سطح آب به ظرفیت ۳۵ 
مگاوات را در برنامه داریم که هم اکنون در 
حال شناسایی پیمانکار هستیم و بخشی 
از انرژی تولیدی آن برای پیک سال آینده 
به بهره برداری خواهد رســید. نیروگاه 
خورشیدی ۵۴۰ مگاواتی در مرحله اخذ 
مجوزهای الزم، اختصاص زمین و تعیین 
پیمانکار اســت و بزرگ تریــن نیروگاه 
خورشیدی کشــور به شــمار می رود. 
نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی بادی نیز در منطقه 
میل نادر استان سیستان و بلوچستان در 
مرحله اختصاص زمین و اخذ مجوزهای 
الزم اســت و ســاختگاه دیگر نیروگاه 
بادی بــه ظرفیت ۱۰۰ مــگاوات هم در 
اســتان خراســان رضوی و شهرستان 
خواف در حال بررســی و مطالعه است تا 
بتوان با راه اندازی این نیروگاه ها بخشی 
از انرژی موردنیاز هلدینگ فوالد مبارکه 
را تأمیــن کرد.به گفتــه وی، مجموعه 
اقدامات یادشده از ســوی فوالد مبارکه 
طراحی شده تا به مرور زمان ظرفیت های 
بیشــتر برق را به مدار بهره برداری وارد 
کند و برای تأمین انــرژی برق موردنیاز 
خود از آن ها بهــره بگیــرد. پروژه های 
دیگری نیز در قالب بهینه سازی انرژی یا 
استفاده از ظرفیت های بهبود مصرف برق 

پیش بینی  شده است.

تأثیر شرکت های دانش بنیان در 
تأمین انرژی

مدیر انرژی و ســیاالت شرکت فوالد 
مبارکه تأکید کرد: نیروگاه های یادشده 
با ســرمایه گذاری فــوالد مبارکه ایجاد 
می شود و مصرف آن برای کل هلدینگ 
فوالد مبارکه اســت. فوالد مبارکه یک 
ساختگاه دارد که در شهرستان مبارکه 
اصفهان اســت و فوالد ســنگان و فوالد 

هرمزگان یا مجتمع فوالد ســبا و دیگر 
شرکت های تابعه که مصرف کننده برق 
هستند نیز از برق تولیدی آن ها استفاده 

خواهند کرد.
وی در مورد برنامه های فوالد مبارکه 
برای تأمین گاز افزود: مشکل گاز متفاوت 
با صنعت برق است و راه حل های متفاوتی 
نیز دارد. در این راستا تفاهم نامه ای میان 
شرکت ملی گاز و شــرکت فوالد مبارکه 
به امضا رســیده تا بتوانیم با اســتفاده از 
توانمنــدی شــرکت های دانش بنیان، 
پروژه ذخیره سازی گاز طبیعی را شروع 
کنیم و همان طور که در دنیا به این روش 
ذخیره سازی ال ان جی صورت می گیرد 
و از آن در فصول ســرد ســال استفاده 
می کنند، ما هم بتوانیم در فصول سرد از 
گاز ال ان جی بهره ببریم و در زمان هایی 
که نیاز است، بخشــی از نیازهای خود را 

تأمین کنیم.
طباطباییان در مورد تأثیر شرکت های 
دانش بنیان در زمینه تأمین انرژی تصریح 
کرد: در این میان شرکت های دانش بنیان 
می توانند نقش های جــدی ایفا کنند. 
یکی از برنامه های دیگــر فوالد مبارکه، 
سرمایه گذاری در توسعه میادین جدید 
گازی است که برای آن هم فوالد مبارکه 
به عنوان یک سرمایه گذار اعالم آمادگی 
کرده تا از طرح های زودبازده وزارت نفت 
برای مشارکت بهره بگیرد و بخشی از نیاز 

خود را در فصول سرد سال تأمین کند.
به گفته وی، یکی از پیشــنهادهای 
دیگر فوالد مبارکه به شرکت گاز استان 
جایگزینی بخاری هــای کم راندمان با 
راندمان باال اســت؛ چراکه تقریبا ۶۰ تا 
۷۰ درصد گاز مصرفی کشــور در فصول 
سرد ســال در بخش خانگی رخ می دهد 
و اگر مصرف در بخــش خانگی کنترل 
نشود، به طور حتم ظرف چند سال آتی، 
وضع بدتر خواهد شــد و محدودیت ها و 

کمبودها به بخش خانگی نیز ســرایت 
خواهد کرد؛ به خصوص اینکه مصرف گاز 
در صنایع بســیار محدود است و صنعت 
فوالد ۵ تا ۶ درصد گاز کشــور را مصرف 
می کند و در مقابل ســهم ۷۰ درصدی 
بخش خانگی و تجاری سهمی ندارد. به 
هر صورت، اگر این مشکالت حل نشود، 
ظرف سال های آتی در تأمین نیازهای گاز 
خانوارها در بخش خانگی نیز با مشــکل 

مواجه خواهیم شد.
مدیر انرژی و ســیاالت شرکت فوالد 
مبارکه تأکید کرد: یک پکیج به شرکت 
گاز ارائه کردیم که با تعویض و جایگزینی 
رایگان بخاری های راندمان پایین بتوانیم 
از محل صرفه جویی انجام شده، بخشی از 
محدودیت های گاز خود را در فصول سرد 

سال برطرف کنیم. 
وی افزود: چنانچه به هر دلیلی ازجمله 
نبود انرژی برق و گاز یا مواد اولیه، تولید 
انجام نشود، نه تنها نمی توانیم تولید کنیم 
و عدم النفع تولید بــرای ما پیش خواهد 
آمد، بلکه سرمایه گذاری ما و تمام زنجیره 
تولید کشور که از محصوالت ما به عنوان 
خوراک واحدهای خود استفاده می کنند 
غیرقابل استفاده خواهد بود و این به نفع 
کشور و فوالد مبارکه است که این سرمایه 

ملی یعنی گاز طبیعی به هدر نرود.
طباطباییان درمورد نقش دولت برای 
تأمین برق صنایع تصریــح کرد: در واقع 
تأمین زیرساخت به نوعی وظایف وزارت 
نیرو و نفت است که در حوزه تأمین برق و 
گاز پایدار گام بردارد، اما اکنون با توجه به 
شرایطی که به  وجود آمده، وزارت صمت 
به کمک وزارت نیرو آمده و اگر مورد توجه 
قرار بگیرد و روی آن تمرکز شــود، این 
اقدام گامی برای کمک بــه وزارت نیرو 
خواهد بود.وی تأکید کــرد: البته فوالد 
مبارکه اقدامات مربوط به بهینه سازی را 
دنبال می کند و چشم امیدش به اقدامات 
دولتی نیست. این شرکت پروژه هایی را 
دنبال می کند که بهینه ســازی مصرف 
برق و گاز را به دنبــال دارد و آخرین آن، 
پروژه بازیافت حرارت از دودکش نیروگاه 
گازی فوالد مبارکه بود که ســال ۹۷ به 
بهره برداری رســید و روزانه ۱۲ میلیون 
مترمکعب مصرف گاز شرکت را کم کرد 
و راندمان نیروگاه ۶ درصد رشد داشت. از 
این دســت پروژه ها در دست انجام است 
تا بتوان موضوع اســتفاده از برق و گاز را 

بهینه کرد.

بهینه سازی مصرف انرژی 
نیازمند مشوق های قانونی

مدیر انرژی و ســیاالت شرکت فوالد 
مبارکه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر بازار 
بهینه سازی مصرف انرژی نیز الزم است 
که از سوی دولت و سازمان های مربوطه 
راه اندازی شود تا مشــوقی برای تمامی 
صنایعی باشــد که در حوزه بهینه سازی 
انرژی سرمایه گذاری می کنند. در اصل 
ما راهکار را می دانیم ولی هیچ مشــوقی 
برای سرمایه گذاران در حوزه بهینه سازی 
انرژی ایجــاد نکرده ایم و بهتر اســت با 
مشوق های عملی بهینه سازی را عملیاتی 
کنیم. در واقع اگر با بهینه سازی منفعتی 
به سرمایه گذار نرسد، کسی دنبال این کار 

نخواهد رفت.
وی درمــورد اینکــه چقــدر از 
ظرفیت های تولیدی فوالد مبارکه بابت 
کمبود برق و گاز و مواد اولیه معطل مانده 
اســت، گفت: در کل کشور به خاطر نبود 

انرژی در ســال ۱۴۰۰ تقریبا ۶ میلیارد 
دالر صادرات بخش فوالد از دست رفت. 
باید به این نکته اشــاره کرد که در کشور 
حــدود ۳۵ میلیون تــن ظرفیت تولید 
فوالد خام داریم که سال گذشته حدود 
۲۷ میلیون تن تولید شــده است. عمده 
این افت تولید یا به دلیل قطعی برق بوده 
یا اعمال محدودیت در حوزه تأمین گاز 
که به هرحال، اثر منفی خود را بر تولید بر 

جای گذاشته است.
طباطباییان با بیان اینکه شرکت های 
دانش بنیــان در حوزه هــای انــرژی و 
بهینه سازی می توانند کمک کنند، افزود: 
با چند شــرکت دانش بنیــان در حوزه 
بهینه سازی انرژی و تولید تکنولوژی های 
جدید وارد تعامل شده ایم و این شرکت ها 
می توانند در حوزه بهینه سازی و تأمین 
منابع انرژی یاری رسان ما باشند. ضمن 
اینکه در حوزه بومی ســازی و مهندسی 
معکوس تجهیــزات دارای راندمان باال 
در دنیا نیز ایــن شــرکت ها می توانند 
نقش آفرین باشند. شرکت های فعال در 
این حوزه در صورتی که پیشــنهادهای 
فنی و اقتصادی در حوزه بهینه ســازی 
انرژی و جایگزینی تجهیزات با راندمان 
باال ارائه دهند، پیشنهادهایشان بررسی 
می گردد و اگر امکان آن به لحاظ اجرایی و 

مالی فراهم باشد، از آن استفاده می شود.

دولت باید سیاست گذاری صحیح 
در حوزه بهینه سازی داشته باشد

وی دربــاره برون رفت از مشــکالت 
حوزه تأمین پایدار انــرژی تصریح کرد: 
مهم ترین موضوع، بهینه سازی مصرف 
انرژی در حوزه صنعتی، تولیدی، تجاری و 
کشاورزی است. اکنون مهم ترین موضوع 
در سطح کشــور، هدررفت انرژی است و 
شدت مصرف انرژی در کشور باالست و 
اگر بتوان مصرف انرژی را بهینه ســازی 
کرد، به طور قطع کمک رسان خواهد بود و 
با مدیریت صحیح مصرف می توان بخش 

زیادی از مشکالت را حل کرد.
مدیر انرژی و ســیاالت شرکت فوالد 
مبارکه خاطرنشــان کرد: دولت باید با 
سیاســت گذاری درســت، ضمن ایجاد 
زیرساخت، ابزارها و ساختارهای الزم برای 
بهینه سازی مصرف انرژی را سروسامان 
دهد. با وجود ســختی های بسیار امکان 
دست یابی به تکنولوژی روز دنیا در زمان 
تحریم شــدنی اســت، اما اینکه مراکز 
دانشگاهی و دانش بنیان ما به این سمت 
حرکت کنند و این تکنولوژی ها در ایران 
تولید، بومی سازی یا مهندسی معکوس 
شود، یک ضرورت اســت. در این زمینه 
حمایت بخش دولتی و خصوصی اهمیت 
بســیار زیادی دارد. حمایت هــا از این 
شــرکت ها باید مستمر باشــد تا نتیجه 
حاصل شود و بتوان شاهد اتفاقات خوبی 
بود.به گفته وی، دغدغه تولیدکنندگان 
و همچنین فوالد مبارکه باید تنها تولید 
و پیشتازی در عرصه خود باشد، نه اینکه 
به دلیل اینکه متولیان بخش های دیگر 
در زمینه تأمین انرژی و آب و برق و گاز به 
وظایف خود عمل نکرده اند، انرژی و زمان 
و هزینه خود را صرف کارهایی کنیم که 
وظیفه اصلی سازمان ما نبوده است. این 
درست نیست و هر بخشی باید در حوزه 
خود به درستی عمل کند تا تولیدکننده 
دچار زحمت و دردســر نشــود. به طور 
کل تولیدکننده نباید بــه دنبال تأمین 

زیرساخت برود.

مدیر انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد؛ 

تولید؛ درگیر اَبرچالش انرژی
رئیس هیات عامل ایمیدرو مطرح کرد؛
 حمایت از شرکت فوالد مبارکه 

در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی

رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: در حوزه بهینه سازی 
و صرفه جویی در مصرف انرژی مانند برق و گاز، از اقدامات 

شرکت های بزرگی مانند فوالد مبارکه حمایت می کنیم. 
جعفری، معاون وزیــر صمت و رئیــس هیات عامل 
ایمیدرو در نشست صمیمانه با اصحاب رسانه اظهار کرد: 
زیرساخت های الزم برای تامین آب و برق مورد نیاز راه اندازی 

معادن در دستور کار ایمیدرو قرار گرفته است.
وی افزود: در حال حاضــر نیازمند همدلی و همکاری 
بخش های مختلف در بخش معدن و صنایع معدنی هستیم. 
ایمیدرو، به دنبال تعامل سازنده با سایر بخش ها است و معدن 

می تواند منجر به ایجاد اشتغال و درآمدزایی بیشتری شود.
رئیس هیات عامل ایمیدرو خاطرنشان کرد: بهینه سازی 
و صرفه جویی انرژی از جمله مواردی اســت که ایمیدرو 
آمادگی همکاری با سایر ســازمان ها را دارد. جلسه هایی 
بســیاری پیرامون تحقق این مهم انجام شده است و باید 
بهینه سازی انرژی در دستور کار صنایع قرار بگیرد.جعفری 
در ادامه گفت: در چند هفته گذشــته، جلســاتی برگزار 
کرده ایم تا بهینه ســازی مصرف کارخانه ها انجام شــود و 
سرمایه گذاری هایی در بخش زیرساختی صورت گیرد.وی 
بیان داشت: در حوزه بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف 
انرژی مانند برق و گاز، از شــرکت های بزرگی مانند فوالد 
مبارکه که در این زمینه اعالم عالقه و آمادگی کرده است 
حمایت می کنیم.جعفری افزود: به عنوان مثال شــرکت 
فوالد مبارکه در جهت بهینه سازی مصرف انرژی پیشنهاد 
کرده است که بخاری های مصرفی را با بخاری های کم مصرف 
تعویض کنند و در مقابل گاز حاصل از این صرفه جویی، جهت 
تولید در اختیار این شرکت قرار بگیرد.رئیس هیات عامل 
ایمیدرو تصریح کرد: هفته پیش با وزیر نیرو صحبت کردیم 
که اگر ممکن است، برق برگشتی را به صنایع برگردانیم تا 

صنایع هم بتوانند به تولید ادامه دهند.
    

تکرار رکورد تولید روزانه آهن 
اسفنجی در مجتمع فوالد سبا

مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا گفت: تالشگران واحد 
احیا مستقیم فوالد سبای فوالد مبارکه در تاریخ ۱۷ خردادماه 
موفق شدند با تولید ۴هزار و ۸۰۰ تن آهن اسفنجی، رکورد 
روزانه تازه ای ثبت کنند و رکورد قبلی ۱۹ اردیبهشت ماه سال 

جاری به میزان ۴ هزار و ۷۲۰ تن را ارتقا دهند.
خلیلی مدیر عملیات مجتمع فوالد ســبا با اشــاره به 
دســت یابی به این رکورد اظهار کرد: تالشــگران واحد احیا 
مستقیم فوالد ســبای فوالد مبارکه در تاریخ ۱۷ خردادماه 
موفق شدند با تولید ۴هزار و ۸۰۰ تن آهن اسفنجی، رکورد 
روزانه تازه ای ثبت کنند و رکورد قبلی ۱۹ اردیبهشت ماه سال 
جاری به میزان ۴ هزار و ۷۲۰ تن را ارتقا دهند.وی با بیان اینکه 
تولید با نرخ ۲۰۰ تن در ساعت، رکورد ارزشمندی است که از 
ظرفیت اسمی تعریف شده حداقل ۱۰ درصد باالتر است، افزود: 
فوالدمردان مجتمع فوالد سبا از ابتدای سال جاری با عزمی 
راسخ برای تحقق شعار ســال و عمل به منویات رهبر معظم 
انقالب، تولید را با جدیت بیشتری دنبال کردند و در این مسیر 
طی دفعات مکرر موفق شدند رکوردهای تولید روزانه کالف 
گرم و آهن اسفنجی را ارتقا بخشند.مدیر عملیات مجتمع فوالد 
سبا خاطرنشان کرد: قصد داریم با ثبت رکوردهای تولید روزانه 
که منجر به ارتقای رکوردهای ماهیانه می شوند، جهش تولید 
در محصوالت فوالدی کشور، به خصوص تولید محصوالت 
فوالدی کیفی و گریدهای ویژه را در مجتمع فوالد سبا رقم 
بزنیم.وی اذعان داشــت: مهم ترین عامل دست یابی به این 
رکوردهای ارزشمند، عزم و اراده جدی کارکنان مجتمع فوالد 
سباست. همچنین افزایش میزان تولید با استفاده حداکثری 
از ظرفیت تجهیزات و بهره گیری از دانش، تجربه و خبرگی 
کارکنان واحدهای تولیدی و پشتیبانی در تحقق این رکوردها 
مؤثر اســت. ناگفته نماند که حمایت های بی دریغ مدیریت 
ارشد فوالد مبارکه نیز در رســیدن به این موفقیت ها تأثیر 
بسزایی داشته که از همه این عزیزان قدردانی می کنم.خلیلی با 
اشاره به اعمال محدودیت های انرژی و تأثیر آن در میزان تولید 
تصریح کرد: از فروردین ماه تا آذرماه هرسال فرصت مناسبی 
برای ماست تا با تولید آهن اسفنجی بتوانیم محدودیت های 
گاز در فصل زمســتان را جبران کنیم. البتــه هم اکنون نیز 
محدودیت های برق از ۱۵ خردادماه به صنایع اعمال شده که 
این امر بر میزان تولید واحدهای فوالدسازی، ریخته گری، نورد 

گرم و دیگر واحدها تأثیر قابل توجهی خواهد داشت.

اخبار فوالد


