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نگاهی به الزامات رونق صنعت فوالد

فوالد که یکی از مهمترین صنایع
هر کشــور اســت ،می تواند معیار
پویایی کشور باشد افزایش تقاضای
محصوالت فوالدی از افزایش پروژه
های عمرانی و ساخت و ساز در کشور
حکایت میکند .در ضمن این صنعت
به همراه صنایع پایین دســتی آن
برای شمار زیادی از مردم دنیا فرصت
شغلی ایجاد کرده است و اگر بحرانی
در صنعت فوالد سازی اتفاق بیفتد،
صنایع پایین دستی هم با مشکالت
زیادی روبرو می شوند و به دنبال آن
مشــاغل زیادی از بین می رود .به
همین دلیل است که دولتها حمایت
از این صنعت را در اولویت برنامه های
خود قرار می دهند .تحلیل گران بازار
فوالد بر این باورند که ســال جاری
سالی بهتر برای صنعت فوالد است
ولی در پیش بینی رشد در این بازار
با احتیاط عمل می کنند.
چالشهای فعلی چیست؟
فوالد در ابعاد داخلی با چالشها
و مشکالتی مواجه است که بخشی از
آن نیز متاثر از فضای بین الملل بوده
اســت .عمده چالش صنعت فوالد
داخل ،عدم حمایت بانکها در تامین

نقدینگی و هزینه بــاالی بهرههای
بانکی است .البته کاهش قیمت نفت
وکاهش سرمایهگذاری و اعتبارات
عمرانی که ریشه در بودجه عمومی
دولت دارد هم مصرف فوالد کشور را
به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
در سالهای اخیر بحران مازاد ظرفیت
فــوالد در چین نیز بــه عنوان یکی
از عوامل اصلی ســقوط قیمتهای
فوالد در دنیا و عامــل افت قیمت و
کاهش سرمایهگذاری جدید در این
حوزه است.
مواردی چــون عــدم توجه به
مدیریت اکتشاف مواد معدنی بویژه
ســنگ آهن و عدم توجــه به تولید
فوالدهای کیفی و آلیــاژی دارای
ارزش افزوده بــاال و تمرکز بر تولید
فوالدهای ساده کربنی در واحدهای
تولیدی،ضعــف زیر ســاختها از
جنبه ظرفیت و قیمت و هزینههای
ســنگین حمل و نقل ریلی و وجود
تحریمهای بیــن المللی هم چالش
های مهم این حوزه محســوب می
شود.
صحبــت از چالــش هــا و
شــنیدن مشــکالت از زبــان

مدیــران و دســتندرکاران ایــن
صنعت باید بــا ارائه راهــکار های
درست،چالش های ما را به فرصت
تبدیل کند.
بــرای نمونه وقتی مشــکل بعد
مســافت از منابع معدنــی و آب از
دغدغــه های اصلی محســوب می
شــود پس اکتشــاف و اســتخراج
معادن بزرگ مقیاس و تأمین مواد
اولیه مورد نیاز و استقرار واحدهای
فرآوری ارزش در مقیاس اقتصادی
در جوار معادن و دریا باید در دستور
کار قــرار گیرد .مدیریــت زنجیره
ارزش تولیدات بــا توجه به ترکیب
ســبد تولیدات باید تغییــر کند و
فوالدهای بــا ارزش افزوده باالتر در
برنامه تولید قرار گیرد.
دولت بایــد از تغییــرات مدوام
تعرفه ها و قوانین بــر بخش معدن
جلوگیری کند تــا محیط آرام مالی
سبب جذب و توسعه سرمایهگذاری
شود  ،در حل حاضر کمبود سرمایه
از مشــکالت صنعت فوالد اســت
پــس دولــت بایــد در راســتای
ثبات مالی کشــور تــاش جدی
داشته باشد.

بهرهمندشدنبنگاههااز
تسهیالتمالیواعتبارات
و حمایت مالی از بخش
خصوصی از طریق ارائه
تسهیالتبانکیواعتباری
نیز الزمه ارتقا در این حوزه
از صنعت است .عمده
چالش صنعت فوالد داخل،
عدم حمایت بانکها در
تامیننقدینگیوهزینه
باالی بهرههای بانکی است

مدیریت بازار
بر محور توسعه صادرات
یکــی از مســائل مهمــی که از
مشکالت معدنی ها محسوب می شود
قوانین محدود کننده صادرات است .
در شرایطی که برخی مواد معدنی نیاز
داخلی ندارد و تنها متقاضی خارجی
دارند .تنها تولید محصول با کیفیت،
صــادرات را متحــول نمیکند بلکه
تولیدکنندگانمابایدشناختدرست
از بازار داشــته باشــند و محصوالت
را با قیمت درســت و به موقع صادر
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اخبار فوالد

عزم فوالد هرمزگان بر تحقق
تولید با کل ظرفیت اسمی

کنند .برای موفقیت در ســطح بین
المللی شــناخت بازار خارجی باید از
اولویتهای تولیدکنندگان باشــد .در
مقابل باید سیاست کنترلی بر واردات
فوالد و محصوالت فــوالدی اعمال
شود.زمانی که دولت به ازای مطالبات
خود از کشوری محصول فوالدی آنها
را وارد می کند تعادل بازار داخلی را
بهم می زند.
ارائه تسهیالت بانکی و
اعتباری
بهرهمنــد شــدن بنگاههــا از
تسهیالت مالی و اعتبارات و حمایت
مالی از بخش خصوصــی از طریق
ارائه تسهیالت بانکی و اعتباری نیز
الزمه ارتقا در این حــوزه از صنعت
اســت .عمده چالش صنعت فوالد
داخل ،عدم حمایت بانکها در تامین
نقدینگی و هزینه بــاالی بهرههای
بانکی اســت .صنعت فــوالد ،برای
تامیــن هزینههای مالــی از جمله
فــروش اعتبــاری و مــدتدار به
مشــتریان و تامین مالی طرحهای
توســعهای و ...نیازمند منابع مالی
فراوان با نرخ مناسب است .افزایش
هزینه فوالدســازان داخلی در این
بخــش میتوانــد از رقابتپذیری
آنها در محیط بین المللی کاســته
و صادرات را تحــت تاثیر قرار دهد.
با توجــه به مصرف نیمــی از فوالد
تولیــدی در دنیا و ایــران در بخش
مسکن و ساخت و ساز ،کاهش این
فعالیتها و رکود حاکــم بر بخش
مسکن در سنوات اخیر ،تهدیدی در
توسعه سرمایهگذاری برای صنعت
فوالد محسوب میشود.
با توجه به مشکالت حمل و نقل
و فاصلــه کارخانه های فــرآوری و
تولید محصوالت فوالدی از معادن
منابع اولیه ،ســاماندهی و توســعه
زیرساختها از قبیل احداث خطوط
ریلی ،بنادر و اتوبانها می تواند تاثیر
به ســزایی در قیمت تمام شده یک
محصول فوالدی باشد.
تا تحقق چشم انداز
 55میلیون تن
با توجه به هدف گــذاری انجام
شــده میزان تولید فــوالد از ۱۶.۱

باتوجهبهشکافوضعیت
فعلی و ایده آل تولید فوالد
نیازبهظرفیتسازیهای
جدیداست،همچنیناین
ظرفیتسازیبرایتامین
مواد اولیه مورد نیاز صنعت
فوالد نیز باید صورت پذیرد.
ایجادکارخانجاتتولیدی
جدیدمستلزمایجادزیر
ساختهای الزم همچون
احداث نیروگاه ،خط انتقال
و پست برق ،انشعابات گاز،
توسعه بنادر ،راه ،راه آهن،
تامینآبوتجهیزمعادن
است
میلیون تــن فعلی بــه  ۵۵میلیون
تن خواهد رســید این امر مستلزم
افزایش ظرفیت تولید کنســانتره
به  ۸۳میلیون تــن ،تولید گندله به
 ۷۹میلیون تن ،تولید آهن اسفنجی
به  ۵۴میلیون تن و شــمش به ۵۵
میلیون تن خواهــد بود عالوه بر آن
بدلیل کاهش ذخایر ســنگ آهن
انجام اکتشافات جدید در پهنه های
معدنی جهت تامیــن نیاز ظرفیت
تولید زنجیره صنعت فوالد ضروری
است.
بــا توجه بــه شــکاف وضعیت
فعلی و ایده آل تولیــد فوالد نیاز به
ظرفیتســازیهای جدید است،
همچنین این ظرفیتســازی برای
تامین مواد اولیــه مورد نیاز صنعت
فوالد نیز باید صــورت پذیرد .ایجاد
کارخانجات تولیدی جدید مستلزم
ایجاد زیر ساختهای الزم همچون
احداث نیروگاه ،خط انتقال و پست
برق ،انشــعابات گاز ،توسعه بنادر،
راه ،راه آهــن ،تامیــن آب و تجهیز
معادن است.
با افزایش ظرفیت فوالد ،نیاز به
سنگ آهن و اســتخراج آن بیشتر
شــده و کاهش ذخایر سنگ آهن
مســتلزم انجام عملیات اکتشافی
جدید و یا تامین کمبودها از طریق
واردات است.

خبر

جایزه مسئولیتهای اجتماعی به فوالد مبارکه اختصاص یافت

شرکت فوالد مبارکه در سومین دوره جایزه
مسئولیت اجتماعی مدیریت برای دومین بار،
جایزه و تندیس مســئولیتهای اجتماعی را به
خود اختصاص داد.
در این مراسم که همزمان با کنفرانس ملی
فرهنگ سازمانی با رویکرد حمایت از تولید ملی
در بســتر اقتصاد مقاومتی در تاریخ دوم بهمن
 ۱۳۹۷در تهران برگزار شــد ،منوچهر نیکفر
معاون تکنولوژی فوالد مبارکه به نمایندگی از
شرکت فوالد مبارکه این تندیس را دریافت کرد.
آیت اهلل دکتر ســید مصطفی محقق داماد،
رئیسهیئتامنایدانشگاهخاتم،دراینمراسم
با اشــاره به مفهوم فرهنگ و مســئولیتهای
اجتماعی گفت :ابونصر فراهی ،شــاعر و ادیب،
در کتاب خود کلمــه «ادب» در عربی را به واژه
«فرهنگ» در فارســی ترجمه کرده اســت .او
معتقداستفرهنگیعنیآداب،درمقابلتمدن
که تجسم آداب است.
ویادامهداد:فرهنگمسئولیتهایاجتماعی
یعنیآنچهباعثمیشوداحساسمسئولیتبرای
مدیران کشــور ما یک فرهنگ شود .طبق نظر

کانت ،اخالق اجتماعی بدان معناست که فکر
کنید اگر بقیه هم کاری را که شــما قصد انجام
آن را دارید ،به همین صــورت انجام دهند ،چه
میشود؟ویدرتعریفمسئولیتافزود:مسئول
کسی است که آماده است به سؤاالت پاسخ دهد.
مسئولیعنیکسیکهآمادهاستخواندهباشدو
یکملتدرمقابلاوخواهانباشد.مسئولکسی
است که آماده باشد پس از قبول مسئولیت ،تمام
ملتازاوبازخواستکنند.مابایدکاریکنیم این
امر در این کشور تبدیل به قاعده شود که هرکس
سمتیقبولمیکند،آمادهباشدبهسؤاالتملت
ایران پاسخ بدهد.
گفتنی است این جایزه از ســال  1395به
همت انجمن مدیریت ایران راه اندازی شــده
و شرکت فوالد مبارکه در ســال های  95و 97
در آن شــرکت کرده و در سال  95موفق به اخذ
گواهینامه و در ســال  97موفق به اخذ تندیس
برنزین این جایزه شده است.
بهره برداری از طبقه دوم ورزشگاه نقش
جهانتاپایانبهمنماه
همچنین در تدوام عمل فــوالد مبارکه به

مســئولیتهای اجتماعی خــود ،مدیرعامل
فوالد مبارکه با تأکیــد بر اهمیت تکمیل طبقه
دوم ورزشــگاه نقش جهان در راستای عمل به
مسئولیت های اجتماعی شرکت فوالد مبارکه
گفت :طی جلســاتی کاربردی که با مسئوالن
ورزش کشــور و استان داشــته ایم ،با حمایت
شرکت فوالد مبارکه و با انجام عملیات محکم
سازی حصار پیرامون و ایمن سازی پله ها ،طبقه
دوم ورزشگاه هزار نفری نقش جهان ،طبق قول
مساعدیکهشرکتتوسعهونگهداریاماکن75
ورزشی به فوالد مبارکه داده است ،تا پایان بهمن
ماه آماده بهره برداری می شود.
مهندس حمیدرضا عظیمیــان ادامه داد:
خوشــبختانه چادرهــای طبقــه دوم نیز روز
چهارشــنبه ســوم بهمن وارد ورزشگاه شده
اند و بــدون فوت وقت عملیات نصــب آن ها با
همکاری پیمانکار مربوط آغاز شده است .طبق
پیشبینی پیمانکار ،تا پایان خردادماه ســال
آتی ،نصب تمامی آن ها به پایان خواهد رسید.
وی ضمن اشــاره به تأثیــر ورزش در افزایش
شــادابی و نشــاط جامعه گفت :خوشبختانه

عملکرد درخشان فوالد مبارکه در  9ماهه سال جاری
فــوالد مبارکه طی نــه ماه گذشــته با دســتیابی
به ســود حــدود  7هــزار میلیــارد تومان ،نســبت
به مدت مشــابه ســال قبل رشــد  90درصــدی را به
ثبت رساند.
امیرحســین نادری ،معاون اقتصادی و مالی فوالد

مبارکه ضمن تأیید این خبر افزود :شرکت فوالد مبارکه
به عنوان پیشرو در صنعت فوالد کشور همواره عملکرد
موفقی داشته است.
وی با اشــاره بــه اهمیــت تولیــد و درآمدزایی در
اقتصاد کشــور تصریح کرد :شــرکت فــوالد مبارکه با

یکیازشرکتهایموثروبزرگدرصنعتفوالد
که سهم هشت درصدی از تولید این محصول را در
بازار بر عهده دارد شرکت فوالد هرمزگان است که
با ظرفیت اسمی تولید  1.5میلیون تن تختال عزم
خود را بر تحقق تولید با کل ظرفیت اسمی در سال
جاریجزمکردهاست.
فرزاد ارازنــی ،مدیرعامل فــوالد هرمزگان بر
اهمیتبومیسازیوتاثیرگذاریآندرخودکفایی
صنعتفوالدوعدمنیازبهخارجازکشورتاکیدکرد.
به گفته وی این شرکت با ایجاد یک دپارتمان
مستقلبومیسازیدردرساختاررسمیخود،توجه
به بومی سازی را بیش از پیش در برنامهها قرار داده
اســت .این بخش در قالب گروههای کاری ،با گروه
بهرهبرداریوبخشخریدو R&Dهمکاریکرده
وسعیمیکندباهمکاریشرکتهایدانشبنیان
و صنایع داخلی کشــور ،نیازهای داخلی شرکت را
برطرفنماید.دروقاقع وظیفهاینبخششناسایی
مسیرهایمختلفبرایتامینقطعات،تجهیزاتو
ماشینآالت وارداتی است تا بتوان در داخل کشور
اقدامبهتولیدآنکرد.
از نگاه ارزانی  ،بومیسازی در زمینه مواد اولیه،
قطعات ،تجهیــزات و ماشــینآالتی که مصرف
عمومی در صنایع کشور دارند در میان مدت سبب
خودکفاییکشورمیشود.
.مدیر عامل فوالد هرمــزگان در این گفت و گو
با اشاره به اینکه بومیســازی در اشتغالزایی موثر
اســت ،تصریح کرد :این موضوع موجب می شود
نهادها ،شــرکتها و تولیدکنندگان جدیدی به
چرخهاقتصاداضافهشوند.ویبابیاناینکهدرزمان
تحریم،بومیسازیمعنایعمیقتریپیدامیکند،
خاطرنشــان کرد :در واقع تحریم فرصت بســیار
مناسبی برای بومیســازی قطعات ،تجهیزات و
ماشینآالتمهیامیکند،زیرابهواسطهبومیسازی
میتوان نیازها را با توجه بــه تواناییهای موجود
برطرفکرد.
وی در ادامه اشاره ای به پروژه های های جدید
فوالد هرمزگان در حوزه بومی ســازی داشــت و
طراحی و ســاخت آبشــیرینکن دریا به روش
جذبی با اســتفاده از انرژی خورشیدی ،طراحی و
ساخت ابزار لبه یاب هوشــمند مورد استفاده در
فرآیندهای فرزکاری و ماشین کاری  ،فعال نمودن
کاتالیستهای مســتعمل واحد احیا مستقیم با
استفاده از دیاکسید کربن فوق بحرانی و ساخت
کریستالیزاتوررااهماینپروژههادانست
ارزانی همچنیــن  ،بومی ســازی محصوالت
تولیدی در راســتای نیاز های صنعتی کشور را از
اولویتهایشرکتفوالدهرمزگاندانست.
مهندس ارزانی با اشــاره به  12دی ماه سالروز
افتتاح شــرکت فوالد هرمزگان  ،تالش کارکنان
این شرکت را در خلق رکوردهای پی در پی و تالش
به سیر تعالی و ســرامدی در صنعت فوالد را قابل
ستایش خواند و افزود در  9ماهه امسال تولید آهن
اسفنجی 11درصد و تولید تختال 5.4درصد رشد
داشت این درحالیست که در سال جاری تا کنون
دو بار رکورد تولید ماهیانه اســلب با 135128تن
در فروردین و  135699تن در خرداد و یکبار تولید
ماهیانه آهن اســفنجی با  158241تن در خرداد
شکستهشد.
در واحد احیا مستقیم فوالد هرمزگان صورت گرفت

تثبیت پارامترهای کیفیت آهن
اسفنجی تولیدی

امروز جایگاه تیم های محبــوب فوالد مبارکه
سپاهان به گونه ای اســت که هر روز هواداران
بیشتری برای تماشای مســابقات به ورزشگاه
می آیند؛ ازاین رو نیاز است هرچه سریع تر این
پروژه به اتمام برسد .مهندس عظیمیان در ادامه
ضمن قدردانی از همه مســئوالن و واحدهایی
که تاکنون روند آماده ســازی و تأمین امنیت و

همــکاری مدیران و کارکنــان خود به عنــوان یکی از
ارکان اصلی صنعت و اقتصاد کشــور توانســته اســت
در  9ماه گذشــته معــادل  16.150میلیــارد تومان
درآمد بــه ثبت برســاند که نســبت به مدت مشــابه
ســال  11( 96هزار میلیــارد تومان)  46درصد رشــد
داشته است.
وی با بیان اینکه این میزان ســود و درآمد رکوردی
جدیدی در کارنامۀ درخشان فوالد مبارکه است گفت:
 932ریال سود به ازای هر سهم ارمغان این تالشها برای

آسایش هواداران در ورزشگاه را بر عهده داشته
اند ،گفت :بدون شک ورزش یکی از مقوله هایی
است که می تواند برای فرزندان ما و به طورکلی
برای همه آحاد جامعه سالمتی ،امید و شادابی
به ارمغان آورد؛ ازاین رو شــرکت فوالد مبارکه
تمامی تالش خود را برای توسعه این فضا به کار
خواهد گرفت.

سهامداران است که علیرغم همۀ محدودیتها به دست
آمده است.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود گفت :در سال
جاری تاکنون  747هزار تن انواع محصوالت شرکت به
بازارهای هدف صادر شده است.
معاون اقتصادی و مالی شــرکت فــوالد مبارکه از
افزایش تولید و افزایش بهرهوری و نرخ فروش محصوالت
به عنوان عوامل اصلی تأثیرگذار بر افزایش درآمد شرکت
یاد کرد.

رئیس دفتر فنی تولید احیا مســتقیم فوالد
هرمزگانگفت:باتثبیتپارامترهایکیفیتآهن
اسفنجی،تولیداتمدولهایاحیافوالدهرمزگان
از نظر دستیابی در کسب متالیزاسیون باالی 92
درصد به وضعیتی مطلوب رسیده است.
مهندس حمیــد نظرنژاد افزود :بــا توجه به
نمــودار ذیل رونــد تثبیت متالیزاســیون آهن
اســفنجی تولیدی احیا را در بازه نه ماهه نشان
می دهد که نکته مهم در نمودار ذیل اســتفاده از
تعریف درصد در رنج مطلوبیت است در این روش
عالوه بر میانگین توزیع فراوانی داده ها نیز مد نظر
بوده ودرمحاسبه متالیزاسیون محصوالت احیا
مستقیم استفاده شده است.
وی بیان داشــت :با تثبت مواد در رنج باالی
کیفیت آهن اســفنجی با درجه متالیزاســیون
باالی  88بر اســاس طراحی واحد احیا به عنوان
محصول محسوب می شود که واحد فوالدسازی
می تواند کنترل آسان تری بر پروسه تولید خود
داشته باشد.
نظرنژاد با اشــاره به نتایج این اقــدام گفت: :
از جمله نتایج ایــن اقدام می تــوان به مواردی
همچون رعایت دستور العمل های بهره برداری،
میکسسازیمناسبگندلهعلیرغمتنوعگندله
وردی از منابع مختلف وکاهش توقفات اضطراری
اشاره نمود.

