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مدیرعامل فوالدسنگان گفت: سال گذشته 
این شرکت به تولید ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن 
گندله دست یافت که در ۸ ماهه نخست امسال با 
تولید همین ظرفیت، برنامه درنظرگرفته شده 

محقق شده است.
علی امرایی مدیرعامل شرکت فوالدسنگان 
در جمع خبرنگاران در بازدید از غرفه گروه فوالد 
مبارکه در هجدهمین نمایشــگاه بین المللی 
متالورژی)ایران متافو( گفــت: فوالد مبارکه 
عالوه بر پیشــتازی در صنعت فوالد کشور، در 
تحقق زیرســاخت های تولید ۵۵ میلیون تن 

فوالد نقش بی بدیلی دارد.
وی اظهار کرد: فوالد سنگان در شمال شرق 

کشور احداث شده و منجر به توسعه اقتصادی 
و زیرساختی در این منطقه شده است . شرکت 
فوالدســنگان یکی از زیرمجموعه های فوالد 
مبارکه محســوب می شــود و وظیفه تأمین 
بخش اعظم مواد اولیه این شــرکت را برعهده 
دارد. مأموریت فوالد سنگان تأمین مواد اولیه 
معدنی شرکت فوالد مبارکه است و برنامه های 
توســعه ای شــرکت اعم از افزایش ظرفیت 
گندله سازی به ۷.۵ میلیون تن و توسعه کارخانه 
کنسانتره و توسعه پساب اســت که در آینده 
نزدیک اطالع رســانی خواهد شد.مدیرعامل 
فوالدسنگان از ثبت ۱۰ درصدی رکورد روزانه 
بیش از ظرفیت اسمی در این شرکت خبر داد و 

گفت: ثبت رکورد ماهیانه بیش از ۴۷۰ هزار تن 
در سال گذشته به ثبت رسید؛ البته محدودیت 
گاز یکی از موانع تولید در فوالدسنگان است، 
به گونه ای که ۲۷ روز طی ۸ ماه گذشته بر روند 
تولید این شــرکت مؤثر بوده و اگر محدودیت 
گاز رفع شــود، بیش از ظرفیت اسمی که بالغ 
بر ۵ هزار تن اســت، تولید خواهیم داشت.وی 
با بیان اینکه جانمایی این شــرکت در منطقه 
مرزی شرق کشور باعث اشــتغال زایی بیش 
از هزار نفر در سال گذشته شــده، گفت: هزار 
و ۸۵۰ نفر اشتغال مســتقیم در فوالدسنگان 
مشغول به کار هســتند. جانمایی این شرکت 
در منطقه مرزی شرق کشور باعث اشتغال زایی 
بیش از هزار نفر در سال گذشته شده که یکی از 
مزایای فوالد ســنگان در شرق کشور است و با 
همکاری شرکت فوالدمبارکه سهم مهمی در 
۴بانده کردن پروژه ملــی جاده تربت حیدریه 

به خواف درحال اجراست.امرایی در خصوص 
مســئولیت های اجتماعــی تصریح کــرد: با 
همراهی شــرکت فوالد مبارکه ۷ مدرسه در 
این منطقه احداث شــده و طی تفاهم نامه ای 
با سازمان نوسازی مدارس منطقه، ۷ مدرسه 
دیگر در دست ساخت است.وی با اشاره به طرح 
مطالعه آبادانی و پیشــرفت شهرستان خواف 
عنوان داشــت: این طرح با توسعه کارآفرینی، 
اشتغال و حمایت از مشاغل خانگی و کوچک 
برکاتی برای منطقه داشــته است.وی با بیان 
این که فوالدسنگان کم صرف ترین واحد تولید 
کنسانتره در مصرف آب کشور است گفت: ۸۰ 
درصد آب مورد اســتفاده در فوالد سنگان از 
طریق بازچرخانی به چرخه تولید برمی گردد 
و در نظر داریم ۲۰ درصــد باقیمانده از طریق 
پساب تأمین شــود.امرایی اظهار کرد: شرکت 
فوالد مبارکــه عالوه بر پیشــتازی در صنعت 

فوالد کشور، در تحقق زیرساخت های تولید ۵۵ 
میلیون تن فوالد نقش بی بدیلی دارد؛ در همین 
راستا، زیرساخت شبکه ریلی اهمیت ویژه ای 
دارد چراکه بیش از ۱۷ هزار تن فوالد در شرکت 
فوالد سنگان تولید می شود که عماًل ۹ هزار تن 
آن از طریق شبکه ریلی منتقل می شود و شرکت 
فوالد مبارکه پیگیر مشــارکت در طرح های 
مطالعاتی دوخطه سازی شبکه ریلی شمال به 

جنوب کشور است.

مدیرعامل فوالد سنگان:

فوالدسنگان پیشتاز در مسئولیت های اجتماعی

خبر

 شماره  958 /یکشنبه 21 آذر   1400  /   7 جمادی االول 1443  / 12 دسامبر   2021

مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان 
گفت: با توجه به نیاز صنایع خودروسازی 
و لوازم خانگی کشــور، شرکت فوالد 
هرمزگان درصدد تأمین مواد اولیه مورد 

نیاز این صنایع است.
به گزارش ایلنا، عطاءاله معروفخانی 
مدیرعامل شــرکت فــوالد هرمزگان 
در هجدهمین نمایشــگاه بین المللی 
متالورژی)ایران متافــو( با بیان این که 

فوالد هرمزگان مقدمــات اخذ مجوز 
برای تولید ورق عریــض به میزان یک 
میلیون و ۲۵۰ هزار تن را دریافت کرده 
اســت، اظهار کرد: این شرکت مجوز 
احداث احیــای ۹۰۰ هزارتنی فوالد را 
اخذ کرده و هم اکنون در حال پیگیری و 
آماده سازی قرارداد آن است.وی با اشاره 
به تولید یک میلیــون و ۷۰۰ هزار تن 
فوالد در فوالد هرمزگان افزود: با توجه به 

نیاز صنایع خودروسازی و لوازم خانگی 
کشور، شرکت فوالد هرمزگان درصدد 
تأمین مواد اولیــه مورد نیاز این صنایع 
است که برای رفع مشکل تولید نیز برای 
احداث نیروگاه برق برنامه ریزی شــده 
است تا با توجه به محدودیت های برق 
در فصل گرما، در منطقه ویژه اقتصادی 

استان هرمزگان احداث شود.
مدیرعامــل فــوالد هرمــزگان 

خاطرنشــان کرد: فوالد هرمزگان در 
کنار حمایت ها و پشتیبانی ها از صنایع 
پایین دســت، در حوزه ســرمایه های 
انســانی طی ماه های اخیــر گام های 
مثبتی برداشــته که منجر به ارتقای 
رضایتمندی کارکنان خود شده است؛ 
همچنین این شرکت در راستای عمل 
به مسئولیت های اجتماعی نیز اقدامات 

زیادی در سال جاری انجام داده است.

مدیرعامل فوالد هرمزگان:

فوالد هرمزگان درصدد تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دست است

علیرضا ســلیمی، عضو هیات رئیســه مجلس شورای 
اسالمی در حاشیه بازدید از نمایشــگاه بین المللی متافو با 
حضور در غرفه شرکت فوالد مبارکه با مدیران این شرکت 

گفت وگو کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ســلیمی ظرفیت تولید فوالد 
کشور را ۳۰ میلیون تن عنوان کرد و اظهار داشت: افزایش 
ظرفیت تولید فوالد در کشور در سالهای اخیر نشان از جهش 

این صنعت است.
وی با بیان اینکه مصرف داخلی فــوالد حدود ۱۲ تا ۱۸ 
میلیون تن است، گفت: با توجه به میزان تولید فوالد، حدود 
۱۸ میلیون مازاد در کشــور وجود دارد. این به برکت تالش 
و همت همه مجموعه صنعت فــوالد از جمله فوالد مبارکه 
است.سلیمی شرکت فوالد مبارکه را یک شرکت موفق در 
صنعت فوالد دانست و بیان داشت: خوشبختانه شرکت فوالد 

مبارکه در پروژه های مختلف مانند آهن اسفنجی و... بسیار 
موفق عمل کرده است اما به دلیل محدودیت هایی در تامین 
انرژی مانند برق در تابستان و گاز در زمستان نگرانی هایی 

برای این صنعت ایجاد شده است.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اســالمی با اشاره به 
چشــم انداز ۲۰ ســاله و تولید ۵۰ میلیون تن فوالد تا سال 
۱۴۰۴ یادآور شد: اگر مشکالت موجود باقی بماند، نگران 
هستیم شرکت های فوالدی نتوانند با سرعت به هدف تعیین 
شده دست پیدا کنند.سلیمی با بیان اینکه باید از سالهای 
گذشته به تامین انرژی فکر می شد، بیان داشت: باید صنایع 
به فکر اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر باشد زیرا منابع 
خیلی محدود است. باید سیاست گذاری های کالنی در این 

حوزه انجام شود.
وی با اشاره به توسعه واحدهای جدید در صنعت فوالد 
خاطرنشان کرد: از ســویی واحدهای تولیدی به سرعت در 
حال گسترش هستند و از ســوی دیگر واحدهای جدید در 
حال افتتاح هســتند. این امر نیازمند این است که اکتشاف 
پهنه های جدید با جدیت انجام شــود. همچنین باید مواد 

اولیه از برخی کشورها مانند افغانستان به کشور وارد شود.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی در خصوص 
قوانین اکتشاف تاکید کرد: در مجلس، قوانین اکتشاف برای 

فعاالن تغییر داده شده و مسیر هموارتر شده است.

رییس هیات مدیره شــرکت فــوالد مبارکه و 
دســتیار ویژه وزیر صمت در بازدید از غرفه فوالد 
مبارکه صنعت فوالد را از مهمترین صنعت کشور 
دانســت و گفت: شــرکت فوالد مبارکه به عنوان 
بزرگترین تولیدکننده فوالد کشور نقش مهمی در 
مدیریت زنجیره تولید فوالد از معدن تا محصوالت 

نهایی را دارد.
به گــزراش خبرنگار ایلنــا، نبوی با اشــاره به 
برنامه ریــزی کالن در فوالد گفــت: تعاملی بین 
وزارتخانه های مختلف و ســهامداران شرکت های 
بزرگ فــوالدی و زنجیره فوالدی انجام شــده که 
بتوان موضوع توازن بین زنجیره فوالد و تامین مواد 
اولیه صنایع پایین دســتی در اولویت قرار گرفته و 
حل شود.دستیار ویژه وزیر صمت با اشاره به حضور 

فوالد مبارکه در بورس به عنوان تامین کننده مواد 
اولیه صنایع پایین دستی گفت: فوالد مبارکه عالوه 
بر تامین کننده نیاز صنایع پایین دست ماموریت 
دیگری نیز بر عهده گرفته است به طوری که با توجه 
به کمبود برخی از مواد اولیه صنایع پایین دست این 
محصوالت را وارد و به صنایع پایین دســت کمک 
می کند.نبوی ادامه داد: البتــه این ماموریت برای 
سایر صنایع نیز تعریف شــده تا از این طریق بتوان 

ظرفیت تولید کشور را افزایش دهیم.
وی ادامه داد: یکی از سیاســت های دولت این 
اســت که صنایع باالدســتی ماننــد فوالدی ها و 
پتروشیمی ها مواد اولیه را از برخی از کشورها وارد 
کند دغدغه ای از لحاظ تامین مواد اولیه نداشــته 

باشید.
نبوی یکی از دغدغه های صنایع لوازم خانگی را 
کمبود ورق عنوان کرد و افزود: یکی از نگرانی های 
تولیدکنندگان لوازم خانگی کمبود ورق است این 
صنعت دارای ظرفیت هایی است که به دلیل کمبود 

مواد اولیه محقق نمی شود.
وی در خصوص تامین انــرژی در صنایع گفت: 
ایجاد نیروگاه  های برق برای فوالد مبارکه در نظر 

گرفته شده که تعامالت آن انجام شده است.

بازدید عضو هیات رئیسه مجلس از غرفه شرکت فوالد مبارکهتعامل برای احداث نیروگاه برق فوالد مبارکه

مدیر عامل شــرکت توکا تدارک با بیان اینکه این 
شــرکت یکی از شــرکت  های زیرمجموعه هلدینگ 

فوالد مبارکه است عنوان کرد: رسالت 
اصلی شــرکت توکا تــدارک، تامین و 
تدارک قطعات یدکی و مواد اولیه برای 
فوالد مبارکه است.به گزارش خبرنگار 
اقتصادی ایلنا آرش بنازاده در نمایشگاه 
متافو در جمع خبرنگاران عنوان کرد: 
فعالیت این شــرکت از ســال ۱۳۷۰ 

آغاز شــده و همچنان در خدمت شــرکت های فوالد 
مبارکه و سایر شــرکت های فوالدسازی است.وی در 
خصوص نمایشــگاه متافو گفت: خوشبختانه پس از 
گذشته دوسال از عدم برگزاری این نمایشگاه و کاهش 

محدودیت های کرونایی این نمایشگاه مجدد آغاز به 
کار کرد. این دست از نمایشگاه ها محل مناسبی است 
که شرکت ها با دســتاوردهای یکدیگر 
آشنا و مذاکراتی با یکدیگر داشته باشند.

بنازاده اظهار کرد: پس از گذشت سه روز 
از برگزاری نمایشــگاه متافو اثربخشی 
که انتظار می رفت اتفاق نیفتاد زیرا اکثر 
شــرکت ها با عدم ثبات قیمتی در بازار 
مواد اولیه و بازار مصرف روبرو هستند. 
مدیرعامل شرکت توکا تدارک عنوان کرد: اگر قیمت ها 
به ثبات برسد و تصمیم گیری های بلندمدت اتخاذ شود 
قطعا راهگشای خدمات تمام شرکت های فوالدسازی 

و صنایع وابسته خواهد شد.

مدیر امور شــرکت های فوالد مبارکه در حاشــیه 
نمایشگاه متافو گروه فوالد مبارکه را یکی از افتخارات 

کشــور دانســت و گفــت: پراکندگی 
شرکت های فوالد مبارکه در کل کشور 
گواه به حرکــت در آوردن طرح صنعت 

کشور توسط فوالد مبارکه است.
به گزارش خبرنــگار ایلنا، فرهمند 
اظهار کــرد: یکی از وظایــف معاونت 
سرمایه گذاری و امور شرکت ها می توان 

به موضوع همسوســازی در مجموعه شــرکت های 
زیرمجموعه اشاره کرد.

وی ادامه داد: شرکت های زیرمجموعه باید در زمینه 
تدوین استراتژی ها و مسیر رشد، توسعه زیرساخت ها 

)اطالعاتی، مدیریتی و فرآیندی( همســو با شــرکت 
فوالد مبارکه حرکت کنند.

فرهمند با اشاره به تازه تاسیس بودن 
این معاونت گفت: در گذشته خالءهایی 
بین شرکت فوالد مبارزه و شرکت های 
زیرمجموعه وجود داشــت. ما در امور 
شــرکت ها وظیفه خــود می دانیم در 
جهت توانمندســازی این شــرکت ها 

حرکت کنیم.
مدیر امور شرکت های فوالد مبارکه یادآور شد: در 
این راستا اقدامات خوبی انجام شده و برنامه های دیگری 
نیز وجود دارد که امیدوارم با همت مدیران این سازمان 

به این برنامه ها جامه عمل بپوشانیم.

مدیر عامل شرکت توکا:
ثبات قیمت به نفع شرکت های فوالدسازی است

مدیر امور شرکت های فوالد مبارکه بیان کرد
پراکندگی شرکت های فوالد مبارکه گواه حرکت صنعت کشور

عضو هیات مدیره شرکت توکا رنگ فوالد سپاهان:
40 تا 50 درصد رنگ مصرفی 
فوالد مبارکه را تامین می کنیم

شرکت توکارنگ 
حدود ۱۰ سال است 
که مشغول فعالیت 
اســت و وظیفــه 
اصلــی اش تولیــد 
رنگ هایی است که 

در ورق های رنگی فوالد مبارکه استفاده می شود البته 
در کنار این فعالیت رنگ های صنعتی و محصوالت 
شیمیایی همچون کروما و کروم ۳ تولید می کنند که 

در ورق های گالوانیزه استفاده می شود.
فرامرز مظاهری عضو هیات مدیره شرکت توکا 
رنگ فوالد ســپاهان در گفت وگو با خبرنگار ایلنا 
با اشــاره به فعالیت های این شرکت گفت: شرکت 
توکارنگ حدود ۱۰ سال است که مشغول فعالیت 
است و وظیفه اصلی اش تولید رنگ هایی است که در 
ورق های رنگی فوالد مبارکه استفاده می شود البته 
در کنار این فعالیت رنگ های صنعتی و محصوالت 
شیمیایی همچون کروما و کروم ۳ تولید می کنند که 

در ورق های گالوانیزه استفاده می شود.
وی ادمه داد: محصــوالت ما عــالوه بر فوالد 
مبارکه به شرکت های مختلف مانند هفت الماس و 
شرکت های فوالد دیگر که ورق های گالوانیزه تولید 

می کنند نیز ارایه می کنیم.
مظاهری افزود: عرضــه محصوالت ما از طریق 
بورس نیست اما ســهام ما در بورس خرید و فروش 
می شود.مظاهری با اشــاره به برخی مشکالت در 
وزه مواد اولیه گفت: بخشی از مواد اولیه ما از داخل 
کشور تهیه می شود و بخشــی دیگر نیز از خارج از 
کشور تامین می شود و مشکل خاصی برای تامین 
مواد اولیه نداریم.وی افزود: ما به تبع باال رفتن قیمت 
تمام شده هر محصولی فروش را نیز رشد می دهیم 
مثال یکی از موادی که ما مصرف می کنیم رزین ها 
هستند که از شرکت های پتروشیمی تهیه می کنیم 
و طبیعی اســت که اگر قیمت مواد اولیه افزایش 
پیدا می کند قیمت فروش نهایی مــا نیز افزایش 
پیدا می کند. واردات ما نیز با ارز دولتی نیســت و با 
قیمت دالر آزاد محصوالت خود را وارد می کنیم و 
طبیعی است که اگر قیمت ارز افزایش پیدا کند بر 
روی محصول ما نیز تاثیر می گذارد.وی ادامه داد: در 
محصوالت که ما تولید می کنیم حدود پنج کارخانه 
هستند که این نوع محصول را تولید می کنند ولی 
حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد رنگ مصرفی فوالد مبارکه 
را ما تامین می کنیم و بقیه نیاز را شرکت های دیگر 
تامین می کنند.وی با اشاره به لزوم حمایت دولت 
از صنایع گفت: ما هم اکنون بیشــتر مواد اولیه را از 
خارج از کشور وارد می کنیم اگر بستری فراهم باشد 
که  بتواند این مواد اولیه را در داخل کشور تولید بکند 
ما می توانیم به جای آنکه مواد اولیه را از خارج بخریم 
و ارز خارج کنیم همان مواد اولیه را با حفظ کیفیت 
از داخل کشور تهیه می کنیم و امروز نوسان نرخ ارز 
بزرگترین مشکلی است که ما داریم. البته نوسانات 
قیمت ارز باعث نشده تولید محصوالت ما کاهش 
پیدا کند بلکه افزایش نیز پیدا کرده است و ما در سال 
حدود ۲ هزار تن ظرفیت تولید داریم که بین ۸۰۰ 
الی هزار تن به فوالد مبارکه داده می شــود و مابقی 
آن نیز در بازار عرضه می شــود. همچنین به دلیل 
تحریم ها تبادالت مالی را نمی توانیم انجام دهیم و 
نتوانستیم تا امروز صادراتی داشته باشیم اما فروش 
محصوالت در داخل با توجه به رشــد شرکت های 

تولیدکننده گالوانیزه خوب بوده است.
    

 به دنبال احداث یک مدل
 900 هزار تنی هستیم

به دنبال احداث 
یــک مــدل ۹۰۰ 
هزار تنی با استفاده 
از شــیوه احیــای 
مســتقیم هستیم 
که اسناد نیز منتشر 

شده اســت.زیدآبادی نژاد مدیر مهندسی کارخانه 
فوالد هرمزگان در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به 
دستاوردهای واحد مهندسی فوالد هرمزگان گفت: 
افزایش ظرفیت ۵۰۰ هزار تنی زیر سقف فوالدسازی 
در آستانه نهایی شدن و انتشار اسناد است. همچنین 
به دنبال احداث یک مدل ۹۰۰ هزار تنی با استفاده از 
شیوه احیای مستقیم هستیم که اسناد نیز منتشر 
شده است.وی ادامه داد: احداث پلنت توسعه گازهای 
صنعتی به ظرفیت ۱۰ هزار متر مکعب و اسناد آن نیز 
منتشر شده است امیدواریم که با این طرح ها سال 
آینده شاهد شروع عملیات اجرایی باشیم. در فاز بدی 
هم به دنبال پیگیری احداث کارخانه جدید نورد به 
ظرفیت ۱.۲ میلیون تن که در مرحله تدوین اسناد 
مهندسی آن قرار داریم و به زودی اسناد آن را نهایی 
خواهیم کرد و تصمیمات الزم از سمت هیات مدیره 
و مدیرعامل ا تخاذ خواهد شد و عملیاتی اجرایی را به 

زودی شروع کنیم.

اخبار فوالد

عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن 
مجلس شورای اســالمی در حاشیه بازدید 
از نمایشــگاه متافو با حضور در غرفه فوالد 
مبارکه با مدیران این شرکت گفت وگو کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ایزدخواه صنعت 
فوالد را یکی از صنایع پایه و اصلی کشــور 
دانست و اظهار داشت: صنعت فوالد کمتر 
از ۳۰ سال اخیر صنعتی شدن کشور را رقم 

زده است.

وی از تشــکیل میز تخصصــی فوالد در 
مجلس شورای اسالمی خبر داد و گفت: در 
کمیســیون صنایع و معادن مجلس از سال 
گذشته پیگیر تشکیل میز تخصصی صنعت 
فوالد بودیم. خوشــبختانه در سال جاری 
این موضوع اجرایی شــد که جلسه اول آن 
در ماه پیش برگزار شد. قرار است در این میز 
یکپارچگی در سیاســت های صنعت فوالد 

ایجاد شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شــورای اســالمی ادامه داد: امروز تمامی 
فعاالن فوالد اذعان دارنــد که طرح جامعه 
فوالد مبنی بر تولیــد ۵۵ میلیون تن فوالد 

تا ســال ۱۴۰۴ باید بازنگری شــود چراکه 
با شرایط و زیرســاخت های کشور سازگار 
نیســت در نتیجه در قالب ایــن میز تالش 
می شــود که زمینه این تصمیم ســازی و 

راهبردی ایجاد شود.
ایزدخواه با اشاره به موضوع صادرات در 
صنعت فوالد گفت: بایــد در بحث صادرات 
نیز بازنگری صورت گیــرد. در حال حاضر 
برای حوزه کشورهای همســایه باید روی 
صادرات خط تولید، فرآینــد، تجهیزات و 

انتقال تکنولوژی کار شود.
وی ابراز امیدواری کرد: امیدوارم چالش 

و تنش هایی که در صنعت فوالد وجود دارد 
که اغلب ناشی از عدم همبستگی جامعه در 
طول زنجیره فوالد است بتوان در قالب این 

میز حل شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی در خصوص تامین انرژی در 
صنعت فوالد بیان داشت: اتفاق خوبی که در 
صنعت فوالد افتاده این است که فوالدسازان 
خود وارد تامین آب و برق شدند این امر نیز 
باید در حــوزه گاز رخ بدهد بــه طوری که 
فوالدسازان در قالب کنسرسیوم در تامین 

گاز سرمایه گذاری کنند.

ایزدخواه:

در صادرات فوالد بازنگری صورت بگیرد


