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 رشد 54 درصدی تولید 
در مجتمع فوالد سبا

کارکنان مجتمع فوالد سبا در سال 1397، در 
اولین سال بهره برداری از توسعه های انجام گرفته 
با افزایش بهره وری در تجهیزات و نیروی انسانی 
توانستند با تولید یک میلیون و 194 هزار و 608 
تن کالف گرم، به رشد تولید 54 درصدی نسبت به 

مدت مشابه سال قبل دست یابند.
مدیر مجتمع فوالد سبا گفت: به منظور تأمین 
حداکثری بازار داخل کشور، بنابر تأکید مدیریت 
ارشد شرکت فوالد مبارکه سهم عمده این میزان 
تولید مربوط به محصوالت ضخامت پایین )2.5 
-2 میلی متر( است که یکی از نیازهای اساسی 

بازار داخل به شمار می آید.
احمد احمدیان تأکید کرد: با توجه به اهمیت 
تأمین ورق موردنیاز بــازار داخل، موفقیت های 
اخیر علی رغم همــه محدودیت هــا، ازجمله 
خشک ســالی در فصل تابســتان و کاهش آب 
خام ورودی به ناحیه به دســت آمــد و در این 
زمینه چندین پروژه با تالش شبانه روزی تمامی 
کارکنان آب رسانی، گروه فنی خدمات پشتیبانی 
و مدیریت خدمات فنی و پشتیبانی تعریف و اجرا 
شده که مهمترین آنها شامل: تصفیه و بازچرخانی 
پساب های صنعتی فوالد ســبا، خرید و تصفیه 
پساب های صنعتی کارخانه های مجاور، نصب 
و راه اندازی پکیج های سیار تصفیه آب به روش 
اســمز معکوس و تصفیه مجــدد آب ریجکت 
تصفیه خانه پساب، به کارگیری راه کارهای مؤثر 
در افزایش سیکل تغلیظ آب های گردشی جهت 
کاهش بلودان ها که این فعالیت ها عالوه بر عبور از 
بحران خشک سالی منجر به کاهش مصرف آب 
خام ناحیه شده است. دست یابی به رکورد جهانی 
کاهش مصرف آب در کالف گرم بخش دیگری از 
سخنان مدیر مجتمع فوالد سبا بود. وی در این 
زمینه خاطرنشان کرد: بر اساس آمارهای رسمی 
میزان مصرف آب خام این مجتمع در ســال 97 
برابر 3.2 مترمکعب بر تن کالف گرم محاســبه 
شده که در مقایسه با مدت مشابه در سال 96 که 
معادل 2.5  مترمکعب بر تــن کالف گرم بوده، 

کاهش 45 درصدی داشته است.
وی در ادامه تصریح کرد: علی رغم افزایش 16 
درصدی تولید آهن اسفنجی و رشد 54 درصدی 

کالف گرم، مصرف آب کاهش یافته است.
    

تولید بیش از 43 درصد آهن 
اسفنجی در گروه فوالد مبارکه

 در سال 1397 کل آهن اسفنجی تولید شده 
در کشور )شرکت های تابعه ایمیدرو( بالغ بر 24 
میلیون تن بوده است که سهم گروه فوالد مبارکه 
)فوالد مبارکــه، فوالد هرمزگان، فوالد ســبا و 
شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری( 
از این میزان، تولید به بیش از 10 میلیون و 560 

هزار تن است.
معاون بهره برداری فوالد مبارکه، گفت: در 
سال گذشــته، در واحدهای احیا مستقیم 1 و 
2 شرکت فوالد مبارکه 7میلیون و 15 هزار تن، 
در فوالد هرمزگان بیــش از یک میلیون و 691 
هزار تن، در مجتمع فوالد ســبا یک میلیون و 
251 هزار تن و در شــرکت فوالد سفیددشت 
چهارمحال و بختیاری بیــش از 554 هزار تن 
آهن اسفنجی تولید شده است. مختار بخشیان، 
تصریح کرد: با توجه به اهمیــت تولید فوالد و 
نقش آن در اقتصاد کشــور، عرضه 7 میلیون و 
50 هزار تن انواع محصوالت فوالدی در برنامه 
سال 1398 شــرکت فوالد مبارکه و مجتمع 
فوالد سبا قرار گرفته است که این میزان عرضه 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.6 رشد نشان 
می دهــد. او در همین خصوص ادامــه داد: در 
بخش تولید کالف گرم در شرکت فوالد مبارکه 
و مجتمع فوالد سبا تولید 6 میلیون و 500 هزار 
تن محصول برنامه ریزی شده است که رشد 2 
درصدی را نشان می دهد. همچنین در بخش 
محصوالت ســرد و پوشش دار شــرکت فوالد 
مبارکه نیز تولید یک میلیــون و 580 هزار تن 
و رشد 2 درصدی نســبت به مدت مشابه سال 
97 در دســتور کار قرار گرفته اســت. معاون 
بهره بــرداری فوالد مبارکه خاطرنشــان کرد: 
مدیریت و کارکنان شــرکت فــوالد مبارکه 
مصمم اند تا همانند ســال های قبــل اهداف 
شــرکت و راهبردهای خردمندانه رهبر معظم 

انقالب اسالمی در رونق تولید را محقق کنند.

اخبار فوالد
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مدیرعامل فــوالد مبارکه گفت: 
توجه به مسائل زیست محیطی برای 
فوالد مبارکه یک اقدام خود خواسته 
و داوطلبانه است و این شرکت قصد 
دارد عالوه بر تولید به مسائل زیست 

محیطی نیز توجه کند.
بــه گــزارش ایلنــا، حمیدرضا 
عظیمیان با اشــاره به کاهش ســه 
برابری مصرف آب در این شــرکت 
عنوان کرد: مصرف آب فوالد مبارکه 
در سال 73 ، با تولید 2.3 میلیون تن، 
باالی 16 متر مکعب بــوده؛ امروزه 
فوالد مبارکه بــا تولید 7.2 میلیون 
تن 2.7 متــر معکــب آب مصرف 
می کند. در واقع فــوالد مبارکه به 
ازای هر تــن تولید، 8 تــا 9 برابر در 
مصرف آب صرفه جویی کرده است.

 وی با بیــان اینکه در شــرکت 
فوالد مبارکه از یــک قطره آب هم 
نمی گذریم، افزود: این صرفه جویی 
به دلیل اجرای طرح ها بسیار دقیق 
و مهندسی و حســاب شده تصفیه 
پســاب صنعتی بوده کــه هزینه بر 
اســت. بنابراین تا جایی که امکان 

داشــته باشــد، بازیافت ادامه پیدا 
می کند. وی با اشــاره به طرح های 
مختلــف در جهت رعایت مســائل 
زیست محیطی گفت: فوالد مبارکه 
آب های آلــوده را جمع آوری کرده 
و مانــع ورود آن ها به ســفره های 
زیرزمینی می شود تا مشکالتی برای 
سایر مناطق در اطراف این کارخانه 

ایجاد نشود.
وی ادامه داد:  طی قراردادی که با 
آبفا امضا شد، پساب شهرستان های 
اطــراف در تصفیــه خانه های آب 
و فاضــالب و تصفیه خانــه فوالد 
مبارکه مورد بهره برداری می گیرد.  
همچنیــن 25 تــا 28 میلیــون 
مترمکعب ساالنه از آب زاینده رود 
استفاده می شود که نیمی از مقدار 

قرارداد است.
وی تصریــح کــرد: تمامــی 
خروجی های دودکش ها و آب فوالد 
مبارکه با سیستم پایش آنالین رصد 
می شود و تحت اســتاندارد است. 
فوالد مبارکه اســتاندارد مدیریت 
ISO1400 را دارا اســت و جــزو 

اولین ها در ایران هســتیم که این 
استاندارد را دریافت کرده است.

وی با اشــاره بــه وضعیت هوای 
اطراف شرکت فوالد مبارکه گفت: 
با غبارگیرهای متعــدد و با اجرای 
طرح های متنــوع از آلودگی هوا و 
انتشار گازهای ســمی جلوگیری 
شده است. اگر هوای محیط ناسالم 
باشد اولین کسانی که از آلودگی هوا 
متضرر می شوند، کارکنان شرکت 
هستند. بنابراین این امر یک اقدام 

خودخواسته است.
وی با بیــان اینکــه 15 میلیارد 
تومان هزینه جاری نگهداری فضای 
سبز کارخانه به صورت ساالنه است، 
افزود: 1600 هکتار فضای سبز در 
داخل و اطــراف کارخانه طرح های 

مکانیزه اجرا شده است.
وی تصریح کرد: مجموعا حدود 
600 میلیارد تومان هزینه طرح های 
زیست محیطی شده است که از این 
مقــدار 400 میلیــارد تومان برای 
تصفیه پساب و 200 میلیارد تومان 
دیگر نیــز در بخش فضای ســبز و 

کنتــرل آلودگی هوا مصرف شــده 
است.

وی با بیان اینکه سر پا نگه داشتن 
تولید گام مهمی اســت در راستای 
تحقق شعار سال است، اظهار کرد: 
چند هزار واحد صنعتی در کشــور 
با محصوالت مبارکه زنده هســتند 
و باید تالش کنیــم تکنولوژی های 
فروش و تولید را پایدار نگه داریم تا 
رونق تولید در واحدهای زیردستی 

حفظ شود.
وی ادامــه داد: اقــدام دیگــر، 
فعال کــردن بخــش پیمانکاری و 
ســازندگان داخلی از طریق اجرای 
طرح های توســعه ای است و برنامه 
داریم تا در راســتای شعار سال آنها 
را راه اندازی و اجــرا کنیم. از دولت 
درخواســت می کنیم حمایت های 
تامین نقدینگــی ارز و ریال را برای 
واحدهایــی نظیر مبارکه داشــته 
باشند تا بخشــی از مشکل بیکاری 
در برخی اســتان ها که با توســعه 
فوالد هرمزگان و نورد مبارکه ایجاد 

می شود، برطرف شود.

وی در خصوص احتمال افزایش 
قیمت فوالد در ســال جــاری و اثر 
تحریم ها و نوســان نــرخ ارز بر این 
صنعت نیز گفت: تالش می شــود 
افزایــش قیمت فــوالد در حد نرخ 
تورم باشــد. تحریم ها و نوسان نرخ 
ارز همــان تاثیری کــه روی باقی 
قســمت ها می گذارد بر هزینه تمام 
شــده محصول و قیمت فروش نیز 
دارد ولی بیشــتر، محدودیت ها در 
تامین مــواد اولیه مشــکل ایجاد 

می کند.
این مقام مســئول درباره چشم 
انداز شرکت در ســال پیش رو هم 
گفت: »فوالد« ســعی بر این دارد تا 
تولید سال 98 را باتوجه به تحریم ها 
پایدار نگه دارد و با محصوالت جدید 
ســهم خود را در بازار حفظ کند تا 
نویدی برای تضمین حاشــیه سود 

سهامداران باشد.
عظیمیان از برنامــه افزایش 5 
درصــدی ظرفیت تولید بــا تغییر 
کارایــی فرایندی در ســال جاری 
نسبت به ســال قبل خبر داد گفت: 
افزایــش تولیــد مســتلزم اجرای 
پروژه هــای جدیــد 3 تا 5 ســاله 
اســت. در ســرمایه گذاری هــای 
جدید اســتان هرمــزگان و نورد 2 
مبارکه، طرح توسعه را اجرا خواهیم 
کرد کــه میزان آن بــه مجوزی که 
برای هرمــزگان صادر می شــود، 
بســتگی دارد ولی بــا خرید واحد 
تامین مواد معدنی ســنگان حدود 
 10 هزار میلیــارد تومــان برآورد 

می شود.
 برنامه صادراتی 

با توجه به اعمال تحریم ها
عظیمیــان دربــاره صــادرات 
محصــوالت با توجــه بــه اعمال 
تحریم ها هم گفت: برنامه صادرات 
با مشــکالت جدی مواجه شده اما 
راهکارهــای قانونــی و ارتباطات 
سنتی با مشتریان قدیمی و بازارهای 
جدید دنبال می شــود تــا افزایش 
صادرات محقق شــود. برای خرید 
تجهیزات خارجی و مواد مصرفی هم 
با مشکل مواجه شدیم ولی از طریق 
رابطه هایی برای تامیــن آنها اقدام 
کردیم تا با توقف تولید روبرو نشویم.

تولید چند محصول جدید
وی از تولیــد چنــد محصــول 
جدید در ســال جاری خبــر داد و 
گفت: ایــن محصــوالت در بخش 
ورق هــای API مخصوص صنایع 
نفت و گاز، لــوازم خانگــی و بدنه 
خودرو هستند تا بخشــی از نیاز به 
واردات ورق کاهــش پیدا کرده و از 
خروج ارز جلوگیری کند.همچنین 
تکمیل دو طرح کنسانتره سنگان و 
فوالد سازی سپید دشت چهارمحال 
در برنامه وجود دارد و تعداد زیادی 
پروژه های کوچک و بزرگ در جریان 
بهره برداری قــرار دارد. مدیرعامل 
فــوالد مبارکه افزود: این شــرکت 
یک کارخانه 1.6 میلیــون تنی در 
هرمزگان دارد که باتوجه به مصرف 
آب و رعایت مسائل زیست محیطی، 
طــرح های توســعه این شــرکت 
 بیشتر در محدوده این استان انجام 

خواهد شد.
وضعیت نقدینگی

عظیمیــان دربــاره وضعیــت 
نقدینگــی شــرکت هــم گفــت: 
نقدینگــی از چنــد محــل مانند 
تســهیالت دریافتــی از بانک ها و 
فروش محصــوالت یا اســتفاده از 

ذخایر تامین می شود. 
بنابراین شرکت با مشکل کمبود 
نقدینگی مواجه نیست و هیچ بدهی 
عقب افتاده ای هم نــدارد. جریان 
گردش نقدینگی مبارکه همیشــه 
قــدرت بزرگــی بــرای مدیریت و 
برنامه ریزان ایــن مجموعه بوده تا 
سود ســهامداران را تضمین کند و 

حاشیه امنی برای آنها باشد.

مدیرعامل فوالد مبارکه با اشاره به ضرورت توجه به مسائل زیست محیطی؛

ازیکقطرهآبهمنمیگذریم
مصرف آب فوالد مبارکه 
در سال 73 ، با تولید 2.3 
میلیون تن، باالی 16 متر 

مکعب بوده؛ امروزه فوالد 
مبارکه با تولید 7.2 میلیون 

تن 2.7 متر معکب آب 
مصرف می کند. در واقع 

فوالد مبارکه به ازای هر تن 
تولید، 8 تا 9 برابر در مصرف 
آب صرفه جویی کرده است

شرکت فوالد هرمزگان با پیش بینی های انجام شده 
و اقدامات صورت گرفته در خصوص مواجهه با بحران، 
بدون بروز مشکل یا حادثه ای  بحران بارندگی اخیر را 

پشت سر گذاشت .
هرمزگان یکی از استان هایی است که با بارش های 
فراوانی در روزهای اخیر مواجه بوده و در بعضی نقاط 

شاهد سیل و آب گرفتگی بوده است .
با توجه بــه موقعیــت جغرافیایی شــرکت فوالد 
هرمزگان و عبور مسیل از داخل آن و با توجه به احتمال 
وقوع ســیالب، این رویداد بحرانی در این شــرکت با 

مدریت صحیح، بدون حادثه پشت سر گذاشته شد.
سید اصغر مدنی، معاون بهره برداری شرکت فوالد 
هرمزگان در این خصوص گفت :به محض وصول خبر 
احتمال وقوع ســیل در این شــرکت کمیته بحران با 
حضور معاونین و مدیران مرتبط تشــکیل شد. در این 
کمیته موارد و نقاطی که از جهت ایجاد مشکل و حادثه 
قابل پیش بینی بود، معلوم شد. علیرغم مشخص نبودن 
حجم آب ورودی به شــرکت، تمهیداتی اندیشیده و 

مسئولیت هر فرد مشخص شد .
وی گفت: بحران قابــل پیش بینی نیســت، اما با 
برنامه ریزی می توان بحران را بدون خسارت پشت سر 
گذاشت قبل از وقوع بارندگی ها حجم زیادی از مسیل 
یا همان خور و آبراه های داخل شــرکت الیروبی شد. 
همچنین تمام تمهیدات الزم برای قطع شــدن برق و 

تلفن در نظر گرفته شده بود .
مدنی در ادامه گفــت: از اولین لحظات بارندگی هر 
کدام از اعضای کمیته بحران در یکی از نقاط مشخص 
شده حاضر و نقاط ضعف احتمالی مشخص و با همکاری 

دسته جمعی، بالفاصله نسبت به رفع آن ها اقدام شد .
مدنی با بیان این که ایمنی در هنگام بروز بحران در 
کارخانه از اهمیت باالیی برخوردار است گفت: این گونه 
بحران ها اگر درســت مدیریت نشوند باعث مشکالت 

ایمنی متعددی در شرکت خواهند شد. 
وی در ادامه اظهار کرد: اکنون نیز که ساعات اولیه 
بعد از بحران را ســپری می کنیم به چک کردن نقاط 
مختلف ادامه می دهیم تا احتمال بروز حادثه را به صفر 

برسانیم.
جانشــین مدیرعامل شــرکت فوالد هرمزگان از 
احساس مســئولیت مدیران شــرکت هنگام بحران 
قدردانی کرد و گفــت: از اولین لحظــات بارندگی ها  
تا 24 ســاعت بعد و پایان یافتن شــدت بارندگی ها، 
معاونیــن و مدیــران و روســای مرتبط در شــرکت 
حضور داشــته و مســتقیما موارد مربوطه را مدیریت 
می کردند . وی تصریح کرد: شــرکت فوالد هرمزگان 
با جمع پیش بینی های انجام شــده و اقدامات صورت 
گرفته در خصــوص مواجهه بــا بحران، بــدون بروز 
 مشــکل یا حادثه ای بحران بارندگی اخیر را پشت سر

 گذاشت . 

معاون منابع انسانی شرکت فوالد هرمزگان گفت: 
شعار فوالد هرمزگان، بهبود مستمر است و بهره وری 
نیروی انســانی نیز از این شعار مستثنی نیست؛ هدف 
اصلی این شرکت، افزایش سطح تولید است و این امر 

کمکی به فرآیند اشتغال زایی خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، محسن زنگه پور، نیروی انسانی را 
مهمترین سرمایه هر سازمانی دانست و گفت:  یکی از 
مواردی که در دستور کار فوالد هرمزگان قرار گرفته، 
افزایش بهره وری نیروی انسانی است. این امر با ترویج 
کار گروهی و افزایش ســطح مهارت و دانش کارکنان 

محقق خواهد شد.
وی با بیان اینکه فوالد هرمزگان دســتوری مبنی 
بر تعدیل نیرو در برنامه ســال جاری ندارد، ادامه داد: 
بخشی از توسعه شرکت فوالد هرمزگان که در زیر سطح 
قرار دارد، افزایش نیرو نخواهد داشت؛ اما اگر ظرفیت 
تولید به دو برابر افزایش یابد و یا خطوط تکمیلی مانند 
نورد گرم احداث شــود، به طور حتم اســتخدام نیرو 

خواهیم داشت.
معاون منابع انســانی شــرکت فوالد هرمزگان با 
اشاره به راه اندازی بخش مدرسین داخلی توسط واحد 
آموزش گفت: در این بخــش از کارکنانی که دانش و 
تجربه کافی کســب کرده اند، به عنوان مدرس برای 
انتقال دانش مورد اســتفاده قرار گرفته است؛ این امر 
باعث ایجاد انگیزه و تعلق خاطر نیروهای داخلی خواهد 

شد و همچنین هزینه ها را نیز کاهش خواهد داد.
زنگه پور از افتتاح کارگاه آموزشــی در این شرکت 
خبر داد و اظهار کرد: این کارگاه از ســوی مرکز فنی 
حرفه ای مجــوز دریافت کــرده و قادر بــه برگزاری 

دوره های تخصصی اســت. این امر عــالوه بر افزایش 
ســطح دانش کارکنان، باعث درآمدزایی برای فوالد 

هرمزگان خواهد شد.
وی تصریح کــرد: فوالد هرمزگان ســعی کرده در 
مناسبت های مختلف از کارکنان تشکر و قدردانی به 
عمل بیاورد؛ عالوه بر آن رکوردهایی که توسط نیروی 
انسانی محقق می شود به عنوان پاداش در نظر گرفته 
خواهد شد. همچنین اگر کارکنان به طور گروهی سعی 
کنند مشکالت ســازمان را در قالب پروژه حل کنند، 

مورد تشویق قرار می گیرند.
معاون منابع انسانی شرکت فوالد هرمزگان با بیان 
اینکه نیروهای انســانی هر ســازمانی توقع دارند که 
دیده شوند، افزود: بحث مادی و حقوق در پایین ترین 
سطح انتظار کارکنان قرار دارد؛ در واقع نیروهای کار 
تمایل دارند که نظام ارتقا شــفاف باشد و فرصت های 
 برابر ایجاد شــود و کارکنان بر اساس شایستگی ارتقا 

پیدا کنند.
زنگه پور عنوان کرد: فوالد هرمزگان سعی می کند 
در هدف گذاری های شــرکت، کارکنان را مشارکت 

دهد، زیرا این امر نوعی تعهد و انگیره ایجاد می کند.

 معاون منابع انسانی شرکت فوالد هرمزگان در گفت وگو با ایلنا:

فوالد هرمزگان در سال جدید تعدیل نیرو نخواهد داشت
سید اصغر مدنی، معاون بهره برداری شرکت فوالد هرمزگان:

برنامه ریزی، کلید عبور از بحران ها 


