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 در جهت حمایت و اعزام کارگران 
به مسابقات آتن ۲۰۲۱ انجام شد؛

تقدیر سفیر ایران در یونان از فدراسیون 
ورزش کارگری و فوالد مبارکه

ســفیر ایران در یونان از فدراســیون ورزش 
کارگری و گروه فــوالد مبارکه بــرای حمایت 
و اعزام کارگــران به ســومین دوره رقابت های 
جهانی ورزش شــرکت ها) آتــن ۲۰۲۱( تقدیر 

به عمل آورد.
رقابت های جهانی ورزش شرکت ها در کشور 
یونان با حضور ورزشکاران شرکت فوالد مبارکه 

در حال برگزاری است.
در حاشیه این رقابت ها سفیر ایران در یونان 
از فدراسیون و مجموعه هولدینگ فوالد مبارکه 
و باشــگاه فوالد مبارکه سپاهان جهت حمایت و 

اعزام کارگران خود به این مسابقات تشکر کرد.
مجتبی لطفی رئیس هیئت مدیره باشــگاه 
فوالد مبارکه سپاهان و مسئول ورزش کارگری 
شرکت فوالد مبارکه پیراهن سپاهان و هدایای 
فوالد مبارکه را به نادری سفیر ایران در یونان اهدا 
و از وی در راستای همکاری های ورزشی سپاهان 

با باشگاه های یونان کرد.
در این دیدار نادری ســفیر ایــران در یونان،  
نیکوس رئیس فدراســیون ورزشــی آماتوری و 
شرکت های یونان، بخشنده دبیر سفارت، جواد 
رمضی رئیس فدراسیون کارگری ، امیرحسینی 
رئیس انجمــن شــرکت ها و اســماعیلی دبیر 
فدراسیون کارگری، ندایی معاون منابع انسانی 

و سازماندهی فوالد هرمزگان حضور داشتند.
    

 ضرورت تبدیل محصوالت 
فوالد مبارکه به محصوالت مورد نیاز 

صنایع پایین دستی
مدیرعامل گــروه صنعتی زرین بــا تأکید بر 
ضرورت تبدیــل محصوالت فــوالد مبارکه به 
محصوالت مورد نیاز صنایع پایین دستی گفت: 
گروه صنعتی زرین با بیش از ۱۵ ســال ســابقه 
در تولید لوله، قوطــی و پروفیل، برش انواع ورق 
و تولید اســکلت های فلزی، محصوالت شرکت 
فوالد مبارکه را به محصوالت مورد استفاده بازار و 

صنایع پایین دستی تبدیل می کند.
مظاهــری مدیرعامل گــروه صنعتی زرین 
در گفت و گو بــا خبرنگار ایراســین اظهار کرد: 
برگزاری نمایشگاه های تخصصی حوزه صنعت 
و معدن، در راســتای حمایــت از تولید داخلی 
اســت تا صنایع بتوانند بیش از پیش در اقتصاد 
کشــور ســهیم شــوند؛ گروه صنعتی زرین با 
بیش از ۱۵ سال ســابقه در تولید لوله، قوطی و 
پروفیل، بــرش انواع ورق و تولید اســکلت های 
فلزی، با هدف فــرآوری و تبدیــل محصوالت 
شــرکت فوالد مبارکه بــه محصــوالت مورد 
 اســتفاده بازار و صنایع پایین دســتی مشغول 

به فعالیت است.

وی افزود: این مجموعه صنعتی در عمر کوتاه 
خود، با ارتباط مستمر و ســازنده با گروه فوالد 
مبارکه و استفاده از محصوالت این شرکت، تمام 
تالش خود را در راستای ارتقای محصوالت به کار 
گرفته است؛ نیروی انسانی یکی از سرمایه های 
مهم گروه صنعتی زرین اســت و با اشتغال زایی 
پایــدار و عمل بــه مســئولیت های اجتماعی، 
ســرمایه گذاری در تولید جهت ایجاد و ارتقای 
فناوری، توســعه فعالیت هــا به ویژه بــا ایجاد 
زیرســاخت های ضروری جامعه، وظیفه خود را 

جهت توسعه و ارتقای جامعه به کار بسته است.
مدیرعامــل گــروه صنعتی زریــن در پایان 
خاطرنشان کرد: گروه صنعتی زرین امیدوار است 
تا با بهره گیری از متدهــای روز دنیا، تجهیزات 
پیشــرفته و ســرمایه های ارزشــمند انسانی و 
همچنین با رعایت اصول مشتری مداری بتواند 
پاســخگوی بخش عمده نیاز کشــور و به ویژه 
شرکت فوالد مبارکه باشد تا هرچه بیشتر نسبت 
به ارائه خدمات متقابل به شرکت فوالدمبارکه و 

دیگر صنایع استان و کشور گام بردارد.  
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اخبار فوالد

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
از سهم ۱۵۰۰ مگاواتی شرکت فوالد 

مبارکه در احداث ۱۰ هزار مگاوات 
ظرفیت جدید نیروگاهی کشور خبر 

داد و گفت: شــرکت فوالد مبارکه 
درصدد آن اســت تا بخشی از سهم 

خود در تحقق ایــن طرح را از طریق 
نیروگاه خورشیدی و بخش دیگری 
از آن را به وسیله نیروگاه حرارتی در 
دستور کار قرار دهد تا ظرف ۳ سال 

آینده مورد بهره برداری قرار گیرد.
طیب نیــا، مدیرعامل شــرکت 
فــوالد مبارکــه در آییــن امضای 
تفاهم نامــه بیــن وزارت صمت و 
وزارت نیرو برای احــداث ۱۰ هزار 
مگاوات ظرفیت جدیــد نیروگاهی 
توســط بخش صنعت و معدن که با 
حضور فاطمی امیــن وزیر صنعت، 
معدن و تجارت و محرابیان وزیر نیرو 
برگزار شد، اظهار کرد: طی سنوات و 
دهه های گذشته توسعه های خوبی 
در صنعت کشــور به ویــژه زنجیره 
فوالد را شــاهد بودیم اما متناسب 
با آن در توســعه زیرساخت اقدامی 
صــورت نگرفته و اکنــون با کمبود 
در حوزه انرژی و مــواد اولیه مواجه 
شده ایم. رشــد و ســرمایه گذاری 
متناسب با میزان تولید در حوزه های 

زیرساختی امری ضروری است.
به گفتــه وی؛ صنایع بزرگ برای 
تأمین انرژی بــرق، آب، گاز و مواد 
اولیه بــا کمبود مواجه هســتند؛ به 
عنوان مثــال در حوزه بــرق حدود 
۱۴ هزار مگاوات کسری ظرفیت در 
کشور وجود دارد که البته برای این 
موضــوع برنامه ریزی هایی صورت 

گرفته تا بخش اصلی این کســری 
توسط صنعت جبران شود و صنایع 
بزرگ معدنی و کشــور بخشــی از 
ســرمایه گذاری برای اجرای طرح 
احداث ۱۰ هزار مــگاوات ظرفیت 
جدید نیروگاهی را که برطرف کننده 
نیاز و مشکل خودشان خواهد بود را 

انجام دهند.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
در خصــوص نقش این شــرکت در 
اجرای طرح احداث ۱۰ هزار مگاوات 
ظرفیت جدید نیروگاهی خاطرنشان 
کرد: گروه فوالد مبارکه به سهم خود 
متعهد شــده تا ۱۵۰۰ مــگاوات از 
این کسری را جبران کند؛ با چنین 
اقدامی شرکت فوالد مبارکه عالوه 
بر رفع نیاز خود، می تواند بخشی از 

مشکالت شبکه را نیز مرتفع نماید.
وی اذعــان کرد: شــرکت فوالد 
مبارکه درصدد آن اســت تا بخشی 
از سهم خود در تحقق این طرح را از 
طریق نیروگاه خورشــیدی و بخش 
دیگری از آن را با احــداث نیروگاه 
حرارتی در دســتور کار قرار دهد تا 
ظرف ۳ سال آینده مورد بهره برداری 
قرار گیــرد؛ از وزارتخانه های صمت 
و نیرو انتظار داریــم تا معین بخش 
صنعت باشند و صرفاً تنها به برگزاری 
جلســات تفاهم نامه و ایجاد تکلیف 
برای بخش صنعت اکتفا نشود، به این 

شکل که هر چند ماه یک بار جلساتی 
برگزار شــده و از میزان پیشــرفت 
پروژه ها و موانع پیش روی آن مطلع 

شوند.
به گفته طیب نیا، در ایران اجرای 
پروژه ها بیشــتر از مدت مشــخص 
و پیش بینی شــده، زمــان می برد 
که در نهایت ضمن داشــتن هزینه 
باال، منافع پروژه را با مشــکل روبرو 
می کند؛ بنابراین الزم اســت تا روند 
کار رصد شده و مشکالتی همچون 
دریافت مجوز و موانع بروکراســی 
برطرف شود تا بتوانیم به اهداف خود 

دست یابیم .

سهم ۱5۰۰ مگاواتی فوالد مبارکه در احداث ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید؛

بهره برداری از نیروگاه های خورشیدی و حرارتی فوالد مباركه تا 3 سال دیگر

خبر

وزیر صنعت، معدن و تجــارت گفت: وزارت 
صمت برای رشد باالی ۱۰ درصد در حوزه صنعت 
و معدن برنامه ریزی کرده که یکی از اهرم های این 

سرمایه گذاری تولید پایدار برق است.
فاطمی امیــن در آیین امضــای تفاهم نامه 
بیــن وزارت صمت و وزارت نیــرو برای احداث 
۱۰ هزار مــگاوات ظرفیت جدیــد نیروگاهی 
توســط بخش صنعــت و معدن که بــا حضور 
مدیران عامل شــرکت های بــزرگ معدنی و 
صنعتی از جمله مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
برگزار شــد، اظهار کرد: در ســال های گذشته 
سرمایه گذاری های قابل توجهی در بخش های 
مختلف توسعه ای انجام نشده و حتی در برخی 
از بخش ها، سرمایه گذاری ها از میزان استهالک 

نیز کمتر بوده است.
وزیر صمت افزود: میزان کم سرمایه گذاری 
حتی در صنعت بــرق نیز خود را نشــان داد و 
خاموشی های امسال تابستان گواه این موضوع 

بوده است.
وی احداث ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید 
نیروگاهی توسط صنعت و معدن نقطه عطفی 
در صنعت برق دانســت و در ادامه به  سهم ۳۸ 
درصدی صنعت و معدن از برق مصرفی کشــور 
اشاره کرد و گفت: با احداث این ۱۰ هزار مگاوات 
ظرفیت نیروگاهی و اضافه شــدن آن به شبکه 
توزیع، بخش صنعــت و معدن نیاز خــود را به 

برق خود تامین می کند. وزیر صمت همچنین 
امیدبخشی برای تأمین نیرو و حرکت به سمت 
ساخت داخل نیروگاهی را اقدمی مثبت ارزیابی 
کرد و اذعان داشت: احداث این ۱۰ هزار مگاوات 
ظرفیــت نیروگاهی اقدام مؤثری اســت که به 
همت شرکت های بزرگ معدنی و صنایع معدنی 

انجام می شود.
فاطمــی امیــن در ادامــه تصریــح کرد: 
شــرکت های معدنی و صنعتی با شرکت در این 
پروژه ضمن ارتقا دادن خودشان، منجر به رشد 

صنعت برق کشور نیز خواهند شد.
وی با حضور در جمع خبرنگاران و پاســخ به 
سؤاالت آنان در خصوص این تفاهم نامه، در پاسخ 
به خبرنگار ایراسین درباره تدبیر این وزارتخانه 
جهت جلوگیری از مشــکل کمبود و قطعی گاز 
صنایع فوالدی گفت: در حال هماهنگی با وزارت 
نیرو و نفت برای تامیــن گاز مورد نیاز صنایع در 
زمســتان امسال هســتیم و احتمال اینکه این 
مشکل پیش بیاید کم اســت. به این شکل که 
بســیاری از نیروگاههایی که مــازوت مصرف 
می کنند، تنها از این ماده استفاده خواهند کرد 
و به این شکل مقداری از منابع گازی آن ها آزاد 

می شود.
وی ابراز امیدواری کرد کــه برای تامین نیاز 
واحدهای فوالدی با مشکل تامین انرژی مواجه 
نخواهیم شد. چراکه قطعی برق در زمستان سال 

گذشته و تابستان امسال بیشتر برصنعت فوالد و 
سیمان تاثیر گذاشت.

فاطمی امیــن در ادامه با بیــان این که قرار 
است بخشــی از کمبود انرژی صنایع را با توجه 
به مزیت هایی که مد نظر وزارت صمت اســت، 
جبران کنیم، افزود: برای اینکه صنعت سیمان 
در زمستان با کمبود انرژی مواجه نشود، قرار شد 
که مخازن انرژی آنها از اکنون پر شوند تا فعاالن 
این صنعت بتوانند بازار تولیــد را حفظ کنند. 
)این مزیت ها شامل ثبات در بازار و ایجاد شرایط 

مناسب برای صادرات است(.
فاطمی امین درخصوص زمان تکمیل نهایی 
این پروژه نیز اظهار کرد: پروژه احداث ۱۰ هزار 
مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی تا ۳ سال آینده 
تکمیل و نهایی خواهد شد، البته سعی ما در این 

است که این زمان باز هم کوتاه تر شود.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ برای 
نخستین بار است که احداث این میزان ظرفیت 
نیروگاهی توســط بخش صنعت و معدن انجام 

می شود.
وی با حضور در جمع خبرنگاران و پاســخ به 
سؤاالت آنان، در پاسخ درباره تدبیر این وزارتخانه 
جهت جلوگیری از مشــکل کمبود و قطعی گاز 
صنایع فوالدی گفت: در حال هماهنگی با وزارت 
نیرو و نفت بــرای تأمین گاز مــورد نیاز صنایع 
در زمستان امسال هســتیم و احتمال این که 

این مشکل پیش بیاید کم اســت. به این شکل 
که بســیاری از نیروگاه هایی که مازوت مصرف 
می کنند، تنها از این ماده استفاده خواهند کرد 
و به این شکل مقداری از منابع گازی آن ها آزاد 

می شود.
فاطمی امین ابراز امیــدواری کرد که برای 
تأمین نیاز واحدهای فوالدی با مشــکل تأمین 
انرژی مواجه نخواهیم شد. چراکه قطعی برق در 
زمستان سال گذشــته و تابستان امسال بیشتر 

برصنعت فوالد و سیمان تأثیر گذاشت.
وی در ادامه با بیان این که قرار است بخشی 
از کمبود انرژی صنایع را با توجه به مزیت هایی 
که مد نظر وزارت صمت اســت، جبران کنیم، 
افزود: برای این که صنعت ســیمان در زمستان 

با کمبود انرژی مواجه نشود، قرار شد که مخازن 
انرژی آن ها از اکنون پر شوند تا فعاالن این صنعت 
بتوانند بازار تولید را حفظ کنند که این مزیت ها 
شامل ثبات در بازار و ایجاد شرایط مناسب برای 

صادرات است.
وزیر صمت درخصوص زمان تکمیل نهایی 
این پروژه نیز اظهار کرد: پروژه احداث ۱۰ هزار 
مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی تا ۳ سال آینده 
تکمیل و نهایی خواهد شد، البته سعی ما در این 

است که این زمان باز هم کوتاه تر شود.
بــه گفتــه وی، این بــرای نخســتین بار 
اســت کــه احــداث ایــن میــزان ظرفیت 
 نیروگاهی توســط بخــش صنعــت و معدن 

انجام می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد؛

تحقق رشد ۱۰ درصدی صنعت و معدن با سرمایه گذاری برای تولید برق

وزیر نیرو با تأکید بر پتانسیل باالی کشور برای تأسیس 
نیروگاه های انرژی تجدیدپذیر گفت: در آینده ای نزدیک 
شاهد شرایط جدیدی با ایجاد اشتغال و ارزش افزوده باال 

خواهیم بود.
محرابیان در آییــن امضای تفاهم نامــه بین وزارت 
صمت و وزارت نیرو برای احداث ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت 
جدید نیروگاهی توسط بخش صنعت و معدن که با حضور 
مدیران عامل شرکت های بزرگ معدنی و صنعتی از جمله 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه برگزار شد، اظهار کرد: طی 
۲ دهه گذشته شاهد ایجاد ظرفیت های عظیم در صنایع و 
معادن و رشد چشم گیر آن ها بودیم که از جمله مهم ترین 
آن ها در بخــش صنایع انرژی بر بخــش معادن و صنایع 

معدنی می توان به مس، فوالد، آلومینیوم و اشاره کرد.

وی در ادامه افــزود: محدودیت بــرق صنایع دوران 
ســختی را پیش روی آن ها می گذارد چراکه این اتفاق به 
معنای کاهش تولید و اشــتغال و افت ارزش افزوده این 

بخش هاست.
به گفته وزیر نیرو، صنعت برق از دهه ۷۰ رشــد بسیار 
باالیی داشته و ایران در حوزه برق خودکفا شده که ساخت 
نیروگاه برق آبی و حرارتی گواهی بر این خودکفایی بوده 
اســت؛ همچنین صادارت خدمات فنی مهندســی برق 
از جمله موارد مهمی اســت که در صنعــت برق رخ داده 
اســت؛ با این حال در سال های اخیر ســرمایه گذاری در 
بخش نیروگاهی کاهش داشته و متناسب با رشد تقاضا 
نتوانستیم ظرفیت سازی کنیم و اکنون ۱۴ هزار مگاوات 
تراز منفی در برق کشور است، به این شکل که ۲۲ درصد 

برق مورد تقاضا خود را نمی توانیم تولید کنیم.
محرابیان خاطرنشــان کرد: یکــی از برنامه های ما 
توسعه نیروگاه ها متناســب با نیاز آینده کشور در حوزه 

صنعت و مصرف خانگی است که در حال حاضر ۳۵ هزار 
مگاوات برق مورد نیاز است و ۱۵ هزار مگاوات را با کمک 
شرکت های تولیدکننده و ســرمایه گذار در صنعت برق 
تولید خواهیم کرد و در این زمینــه برنامه ریزی صورت 
گرفته و پروژه نیز تعریف شــده است؛ در کنار این میزان، 
برنامه برای ایجاد ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در 
دستور کار قرار گرفته  که ظرف مدت یک ماه از اعالم این 
طرح و جذب سرمایه، میزان ســرمایه گذاری اعالم شده 

بیش از مقداری است که پیش بینی و اعالم شده است.
وی اذعان کرد: ایران پتانســیل باالیــی برای احداث 
نیــروگاه تجدیدپذیر همچــون نیروگاه خورشــیدی 
را داراســت؛ اکنون میزان تابش خورشــید در ایران به 
۳۰۰ تا ۳۳۰ روز در ســال می رســد و این درحالی است 
که میزان تابش در برخی کشــورها کمتــر از ۲۰۰ روز 
در ســال اســت، بنابراین احداث نیروگاه خورشــیدی 
در ایــران صرفــه اقتصــادی دارد و البتــه در خصوص 

 نیروگاه بادی هم برنامه هایی در دســت تدوین اســت. 
وزیر نیرو با با بیان این که تشــویق صنایع برای شرکت و 
سرمایه گذاری در تولید انرژی برای تأمین نیاز خودشان 
اســت، تصریح کرد: امروز تفاهم نامه ۱۰ هزار مگاواتی با 
حمایت وزارت نیرو و وزارت صمت به امضا رســید؛ البته 
قراردادها برای تولید انرژی در حال حاضر به بیش از ۱۰ 

هزاز مگاوات رسیده است.
وی در پایان عنوان کرد: شرکت های سرمایه گذار در 
حوزه معدن و صنایع معدنی کــه تولیدکننده محصول 
هســتند، با ورود به این پروژه از تأمین انرژی و برق مورد 
نیاز خود مطمئن خواهند شــد و ما نیز این اقدام را بسیار 
خوب و مبارک می دانیم که با ایجاد نیروگاه ها در آینده ای 
نزدیک شاهد توسعه و پیشرفت در صنایع باشیم چراکه 
بســیاری از طرح ها به خاطر کمبود برق متوقف مانده و 
امیدواریم شاهد شرایط جدیدی با ایجاد اشتغال و ارزش 

افزوده باشیم.

وزیر نیرو مطرح کرد:

پتانسیل باالی ایران برای احداث نیروگاه انرژی تجدیدپذیر

طی سنوات و دهه های 
گذشته توسعه های خوبی 

در صنعت کشور به ویژه 
زنجیره فوالد را شاهد بودیم 
اما متناسب با آن در توسعه 
زیرساخت اقدامی صورت 

نگرفته و اکنون با کمبود 
در حوزه انرژی و مواد اولیه 

مواجه شده ایم. رشد و 
سرمایه گذاری متناسب با 
میزان تولید در حوزه های 
زیرساختی امری ضروری 

است
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