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کاهش هزینه ها در شرکت فوالد 
Deming  هرمزگان بر اساس مدل

مدیــر حســابداری مدیریت شــرکت فوالد 
هرمزگان از رویکردی نوین بر کاهش هزینه ها در 
شــرکت فوالد هرمزگان بر اســاس مدل دمینگ 

خبر داد.
ســعید الهی دوســت با بیان این مطلب افزود: 
مدیریت منابع مالی، نظــارت و کنترل هزینه ها و 
تعیین بهای تمام شــده پروژه ها برای هر سازمانی 
بسیار مهم است. توجه به موضوع محدودیت منابع 
و نرخ تمام شده نهایی فعالیت ها در تصمیم گیری 
مدیران و برنامه ریزان همــه بنگاه های اقتصادی و 

غیراقتصادی همواره موردتوجه است
وی اظهار کرد: در مدت ۲۰ ماه پایش مستمر با 
ارائه راهکار اجرایی برای ایجاد و استقرار مکانیسم 
مدیریت هزینــه و بودجه بنــدی و تعیین بهای 
تمام شده، موجب کنترل و کاهش هزینه ها شده ایم. 
به این منظور با استفاده از تکنیک دمینگ در شرکت 
فوالد هرمزگان با هدف کاهش بهای تمام شده، ابتدا 
در مرحله برنامه ریزی به جمع آوری و تجزیه و تحلیل 
داده های منابع و مصارف ستادی و تولیدی پرداختیم 
و در مرحله اجرا به پیاده سازی گزارش آنالیز هزینه ها 

و مقایسه آن با اهداف پرداخته شد.
در مرحله بعد کنترل و بررسی انجام شد و میزان 
انحراف از بودجه شناسایی شد و به منظور کاهش 
هزینه ها اقدامات اصالحی تعریف  شــده است. در 
این زمینه به صورت ماهانه گزارش آنالیز هزینه ها 
و مقایسه آن با اهداف، تهیه شد و جلسه هایی برای 
تجزیه وتحلیل انحراف تشکیل شد. این جلسه ها 
متشــکل از نمایندگان واحد کنتــرل اقتصادی، 
گزارش ها، معاونان، مدیران و رابطان بودجه بود. پس 
از ارائه گزارش ماهانه یادشــده، جلسه های ماهانه 
با حضور کارگروه یادشده، برای کاهش انحرافات 

بودجه با ارائه اقدامات اصالحی برگزار شده است.

حقوق و مزایا کاهش نیافته است
مدیــر حســابداری مدیریت شــرکت فوالد 
هرمزگان خاطرنشان کرد: در این زمینه، هیچ  گونه 
کاهشی در پرداخت حقوق و مزایای پرسنلی انجام 
 نشده است. بلکه افزایش تولید و افزایش مشارکت در 
نظام های تحولی، منجر به افزایش حقوق دریافتی 
پرسنل شده است و نتیجه آن در سال ۱۳۹۷ کاهش 
بهای تمام شده شــرکت فوالد هرمزگان نسبت به 
میانگین بهای تمام شده شرکت های فوالدی ازجمله 
کاهش بهای تمام شده مواد اولیه، بهای تمام شده 
مواد مصرفی، بهای تمام شــده انرژی و سیاالت و... 

بوده است.
الهی دوست در ادامه افزود: بر اساس مطالعات 
انجام شده که در راستای چشم انداز سال ۱۴۰۴ و 
پیشرو بودن بهره وری و سرآمدی در صنعت فوالد 
است، برنامه ریزی آن برای ارتقا در زیرساخت های 
حوزه مالی انجام  شده اســت. به این منظور عوامل 
اصلی بهبود مســتمر در فرآیند توسعه محصول با 
استفاده از چرخه دمینگ مشخص شدند. این عوامل 
با اولویت هایی عبارتند از تعهد و حمایت مدیریت 
محترم عامل، شناسایی و به کار بردن دانش و نحوه 
استفاده از چرخه دمینگ در بودجه، کارآیی و بهبود 
عملکرد چرخه دمینگ و همچنین زمان به کار بردن 

چرخه دمینگ برای بهبود مستمر.
دو موفقیت بورسی در یک سال

وی در ادامه گفت: بنا بر اظهارات یادشده، نمودار 
بهای تمام شده شــرکت فوالد هرمزگان نسبت به 
جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس که 
صورت مالی و گزارش تفسیری آن در سایت کدال 
نیز موجود است، نمایانگر عملکرد درست و دقیق 
این شرکت است که باعث شده فوالد هرمزگان که 
در سال ۹۵ باالترین بهای تمام شده را دارا بوده، در 
سال ۱۳۹۷ کمترین بهای تمام شده را داشته باشد.

خط سبزرنگ
شــرکت های A، B، C و D تولیدکننده فوالد 
داخل کشــور به دلیل محرمانه بــودن به صورت 

اختصاری نمایش داده  شده است.
روند کاهش مصرف مواد اولیه در شرکت 

فوالد هرمزگان
وی تاکید کرد: مطالعه یادشده با مدیریت درست 
و کارآمد مدیرعامل سازمان به صورت پایش مستمر 
و استفاده از رهنمودهای ارزنده برای تسهیل مراحل 
انجام شده است. پیشنهاد می شود برای تحقیقات 
آتی از روش شناسی این مطالعه همراه با عامل های 
بیشتر در ســازمان های مشابه اســتفاده شود تا 
 زمینه مناسبی برای بهبود مســتمر توسعه ملی 

به دست آید.

خبر فوالد
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در نشست و نمایشــگاه تخصصی 
»سازگاری با کم آبی« که طی سه روز در 
تهران برگزار شد، بر اساس ارزیابی های 
کمیتۀ تخصصی معدن و صنایع معدنی 
کشور، شــرکت فوالد مبارکه شایستۀ 
دریافت عنوان »واحــد برتر در زمینۀ 
سازگاری با کم آبی« شناخته شد و لوح 

تقدیر این آئین را به خود اختصاص داد.
به گــزارش خبرنگار فــوالد، طی 
این مراســم، دکتر اردکانیــان با بیان 
اینکــه کارگــروه ملی ســازگاری با 
کم آبی با مصوبۀ هیئت وزیران از سال 
۹۶ و با عضویــت وزارتخانه های نیرو، 
صمت، جهاد کشــاورزی و همچنین 
ســازمان های مرتبط در این زمینه و با 
اهداف متقاعدسازی اذهان عمومی و 
سیاست گذاران بر مبنای واقعیت های 
اقلیمی، تولید دانش دربارۀ ضرورت ها 
و راهکارها و ابزارهای گفتمان در زمینۀ 
کم آبی، هماهنگ سازی تمامی ذینفعان 
مرتبط با حوزۀ آب، نشان دادن ظرفیت ها 
و خلق شــیوه های متناسب زیستی و 
ارائۀ مشاوره های سازگاری با کم آبی و 

سازمان دهی ملی ارزش ها و تجربیات 
ایجاد شده است، از تمامی سازمان ها و 
کارخانه هایی کــه در این عرصه تالش 
کردند قدردانی نمود. معاون وزیر صنعت 
معدن و تجارت نیز در افتتاحیه همایش 
سازگاری با کم آبی گفت: با وجود اینکه 
صنعت ۲ درصد آب کشــور را مصرف 
می کند اما وظیفه خــود می دانیم که 
همکاری الزم با این بخش را داشــته 
باشیم. محسن صالحی نیا با بیان اینکه 
در سه محور اهداف خود را در این بخش 
پیاده سازی می کنیم، افزود: طبق این 
رویکرد در فرآیند تولید، اســتفاده از 
تجهیزات کم آب بر مورد توجه اســت، 
همچنین اجــرای فرآیندهایی برای 
بهینه سازی مصرف آب و سازماندهی 
صنایع بر مبنای سیاست گذاری های 
ما در استفاده از تصفیه خانه آب انجام 
شده است. این گزارش حاکی است جواد 
نیلی مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی 
فوالد مبارکه پــس از دریافت این لوح 
تقدیر گفت: در روز نخست این همایش 
که با هدف تبادل اطالعات در خصوص 

تجارب موفق سازگاری با کم آبی میان 
ارکان کارگروه ملی سازگاری با کم آبی 
و مجموعه های دولتی و خصوصی فعال 
در سه حوزۀ » فضای سبز و آب و فاضالب 
شهری و روستایی«، »صنعت، معدن و 
انرژی« و »کشاورزی« همراه با نشست 
و نمایشگاه تخصصی برگزار شد، فوالد 
مبارکه طی گزارشی با عنوان »مدیریت 
یکپارچه آب در فوالد مبارکه« تمامی 
دستاوردهای خود در حوزۀ آب، کنترل 
مصارف و ســازگاری با کم آبــی را به 

اشتراک گذاشت.
 وی اظهار داشــت: شــرکت فوالد 
مبارکــه بــا ســرمایه گذاری های 
هوشمندانه ای که از ســال های ۹۰  تا 
کنون در حوزۀ مصرف بهینۀ آب انجام 
داده است، به دستاوردهای ارزشمندی 
در زمینــۀ به کارگیری پســاب های 
تصفیه شــدۀ صنعتــی کارخانــه و 
پساب های شهری شهرستان های مجاور 
شــرکت در خطوط تولید دست یافته 

است که در سطح دنیا کم نظیر است.
نیلــی گفــت: بحــران تأمین آب 

و تغییــرات اقلیمــی کــه دامن گیر 
قســمت های وســیعی از کرۀ زمین 
شده است، محرک توسعۀ راهکارها و 
فناوری های پیشرفته برای سازگاری با 

این شرایط شده است.
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی 
فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: طی این 
نشســت، نتایج اقدامات و تالش های 
عوامل پیشرو در زمینه ســازگاری با 
کم آبی با اهداف ذیل ارائــه و در میان 
تمامی شــرکت کنندگان به اشتراک 
گذاشته شــد: شناســایی طرح های 
موفق در ســطح کشــور که منجر به 
کاهش مصرف و تلفــات آب و کاهش 
آلودگی منابع آبی با نهادینه کردن عادت 
متناسب با کم آبی شده است؛ شناسایی 
ظرفیت های مناسب در صنایع مختلف 
آب شرب و کشاورزی؛ مدیریت منابع آب 
در توسعۀ ظرفیت های بومی؛ اشتراک 
تجارب و توســعۀ گفتمان اجتماعی 

فراگیر در مورد سازگاری با کم آبی
در این آیین، عباس اکبری محمدی، 
مدیر انرژی و سیاالت فوالد مبارکه نیز 
گفت: فوالد مبارکه در این همایش با ارائۀ 
گزارشی با عنوان »مدیریت یکپارچۀ آب 
شرکت فوالد مبارکه« اقدامات مؤثر و 
دستاوردهای شرکت در زمینۀ کاهش 
مصرف آب را تشریح کرد که مورد توجه 
و استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.

وی گفت: فــوالد مبارکه در زمینۀ 
کاهش مصــرف آب در چهــار محور 
سرمایه گذاری کرده اســت: تصفیه و 
بازچرخانی حداکثری پساب صنعتی 
و تکمیــل تصفیه خانه هــای داخلی 
شرکت؛ افزایش بهره وری آب و کاهش 
مصرف آن در فرایندهای تولید شرکت؛ 
جایگزینی قسمتی از آب خام موردنیاز 
شــرکت از طریق جمع آوری، انتقال و 
تصفیۀ تکمیلی پساب شهرهای مجاور؛ 
ایفای نقش در حوزۀ مســئولیت های 
اجتماعــی در جهــت بهبود ســطح 
بهداشت و سالمت محیط زیست منطقه 
و رودخانۀ زاینده رود با ساماندهی شبکۀ 
جمع آوری و تصفیۀ پســاب شهری. 
گفتنی است توســعۀ پایدار شرکت و 
منطقه و تضمین تاب آوری در شرایط 
بحرانی بخش دیگری از دستاوردهای 

این سرمایه گذاری است.
وی افــزود: برخــی از پروژه های 
انجام شده در حوزۀ سازگاری با کم آبی 

در فوالد مبارکه عبارت اند از:

-جمــع آوری، تصفیــه و انتقــال 
پساب ۹ شــهر مجاور شرکت و احداث 

تصفیه خانه های مرتبط با آن؛
-احداث تصفیه خانۀ اســتحصال 
 UF پساب شــهری به همراه سیستم

مستغرق؛
-احــداث سیســتم تصفیه خانۀ 
تکمیلی پســاب صنعتی بــه همراه 
سیســتم RO جهــت بازچرخانی و 

استفادۀ مجدد از پساب در صنعت؛
-احداث RO تکمیلــی با راندمان 
باال جهت افزایش درصد بازیابی پساب؛

-اجرای پروژه های متعدد در زمینۀ 
کاهش مصرف آب در فرایندهای تولید.

اکبری خاطرنشــان کــرد: برای 
دســت یابی به ایــن مــوارد بالغ بر ۸ 
هزار میلیــارد ریال در فــوالد مبارکه 
سرمایه گذاری شده است و نتیجۀ آن 
کاهش ۴۰ درصدی مصــرف آب خام 
در سال ۹۷ نسبت به سال قبل و جایگاه 
ممتاز فوالد مبارکه در بین رقبای جهان  
تــراز آن از منظر بهره وری آب اســت؛ 
به گونه ای که در فــوالد مبارکه به ازای 
هر کیلوگرم تولید فــوالد ۲/۷۳ لیتر 
آب مصرف می شود؛ این در حالی است 
که متوســط آب مصرفی برای تولید 

محصوالت تخت در جهان ۸ لیتر است.

براساس ارزیابی های کمیتۀ تخصصی معدن و صنایع معدنی کشور

فوالدمبارکهواحدبرترهمایش»سازگاریباکمآبی«
فوالد مبارکه در زمینۀ 

کاهش مصرف آب در چهار 
محور سرمایه گذاری کرده 
است: تصفیه و بازچرخانی 
حداکثری پساب صنعتی 
و تکمیل تصفیه خانه های 

داخلی شرکت؛ افزایش 
بهره وری آب و کاهش 

مصرف آن در فرایندهای 
تولید شرکت؛ جایگزینی 

قسمتی از آب خام موردنیاز 
شرکت از طریق جمع آوری، 

انتقال و تصفیۀ تکمیلی 
پساب شهرهای مجاور؛ 

ایفای نقش در حوزۀ 
مسئولیت های اجتماعی

شرکت فوالد مبارکه 
با سرمایه گذاری های 
هوشمندانه ای که از 
سال های 90  تا کنون 

در حوزۀ مصرف بهینۀ 
آب انجام داده است، به 

دستاوردهای ارزشمندی 
در زمینۀ به کارگیری 

پساب های تصفیه شدۀ 
صنعتی کارخانه و 

پساب های شهری 
شهرستان های مجاور 

شرکت در خطوط تولید 
دست یافته که در سطح دنیا 

کم نظیر است

نماینده مردم خواف و رشــتخوار کمبود 
خطوط ریلی و جاده ای را مهم ترین مشــکل 
بخش صنایــع فوالدی معادن ســنگ آهن 

سنگان خواف اعالم کرد.
محمود نگهبان سالمی در نشست کوتاهی 
که در ســالن انتظار ایســتگاه راه آهنکمبود 

خطوط ریلی و جاده ای مهم ترین مشکل بخش 
صنایع فوالدی معادن ســنگ آهن سنگان 
خواف خواف برگزار شــد گفــت: هم اینک 
۱۵میلیون تن کنســانتره آهن، ۱۹میلیون 
تن گندله ســنگ آهن و ۵میلیون تن سنگ 
آهن دانه بندی در معادن سنگ آهن سنگان 

خواف تولید می شود. وی افزود: از این میزان 
تولید فرآوده های معدنی، ۶میلیون تن توسط 
خطوط ریلی حمل می شود و مابقی با تریلرها از 
طریق جاده های آسفالته جابه جا می گردد که 
سبب ترافیک جاده ای و بروز سوانح دلخراش 

رانندگی می شود. 

نماینده مردم خواف و رشتخوار از کاهش 
حرکــت قطار خواف بــه تهــران انتقاد کرد 
و گفــت: همان طور کــه شــرکت راه آهن از 
جابه جایی بار ســنگ آهن سود می برد مردم 
منطقه انتظــار دارند، برنامــه حرکت قطار 
 خواف به تهران به حالت قبلی همان یک روز 

در میان برگردد.
نگهبان ســالمی همچنین اعــالم کرد: 
سازمان ایمیدرو برای چهار بانده کردن جاده 

سنگانـ  خواف به تربت حیدریه ۲۵۰میلیارد 
تومان اعتبار تامین کرده اســت اما از ســوی 

وزارت راه و شهرسازی اقدامی نشده است.
وی به ساخت راه آهن خواف به هرات اشاره 
کرد و گفت:تکمیل این طرح ریلی خواســته 
روســای جمهور ایران و افغانســتان است و 
ســاخت قطعه چهارم آن باقی مانده است که 
با اتمام آن، مــراودات اقتصادی و تجاری آغاز 

می شود و منافعی برای کشور دارد.

نماینده مردم خواف و رشتخوار:

کمبود خطوط ریلی و جاده ای، مهم ترین مشکل بخش صنایع فوالدی

خبر

جعفر ســرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر 
صنعت، معدن و تجارت  با اشــاره به اینکه مخالف خام فروشی 
هستیم، اظهار داشــت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری و 
رویکرد دولت در این حوزه، بخشــنامه ای از سوی وزیر صادر و 

صادرات محصوالت خام محدود شد.
وی با بیان اینکه صادرات محصوالت خام به وســیله ایجاد 
کارخانه های فرآوری و جوار معدنی از ۲۳ میلیون تن به هفت 
میلیون تن رســید خاطرنشان کرد: در راســتای این کاهش 
محدودیت خاصی انجام نشد ولی با توجه به ایجاد صنایع فرآوری، 

این کاهش به صورت قابل مالحظه ای انجام شد.
معاون امور معادن و صنایع معدنــی وزیر صنعت، معدن و 
تجارت با بیان اینکه بخش خصوصی در وضعیت اقتصادی فعلی 
کشور در بحث برگشت ارز مردود شد گفت: به عنوان نمونه اجازه 
صادرات میلگرد به شرکت هایی را صادر کردیم که تا پایان خرداد 
این کار را انجام دهند و پس از بررسی که انجام می دهیم در صورتی 

که ارز خود را بازگردانده اند، اجازه آنها تمدید می شود.
سرقینی با اشاره به اینکه خوشبختانه دولت اخیرا جدیت 
بیشتری داشته و برگشت ارز امسال بهتر از سال قبل خواهد بود 

بیان کرد: سال گذشته بهترین عملکرد در بازگشت ارز مربوط 
به پتروشیمی ها و فوالدها بوده است. وی تصریح کرد : صادراتی 
خوب است که ارز آن بازگردد و بتواند به توسعه کشور کمک کند 
اما اگر صادرات انجام دهیم و بخواهیم ارز حاصل از آن را در خارج 

کشور هزینه کنیم هیچ سودی برای خودمان ندارد.
معاون امور معادن و صنایع معدنــی وزیر صنعت، معدن و 
تجارت ادامه داد: در سال ۹۱ معادل ۵ میلیون تن واردات فوالد 
داشتیم اما در سال ۹۷ نه تنها واردات فوالد نداریم بلکه هشت و 

نیم میلیون تن فوالد به کشورهای دیگر صادر کردیم.
وی با بیان اینکه برنامه ریزی صــورت گرفته برای صادرات 
۱۲ میلیون تن است خاطرنشــان کرد: از این میزان در شرایط 
معمول مطمئنا تا ۱۰ میلیون تن فوالد امسال صادر می شود. 
سرقینی به فرارهای مالیاتی وعدم پرداخت حقوق دولتی توسط 
مجموعه هایی از جمله برخی معادن اشاره کرد و افزود: هر آنچه 
که نظارت و بازرسی داشته باشیم ممکن است این فرارها و عدم 
پرداخت ها کاهش یابد ولی تا زمانی که مردم خودشان نسبت به 
این موضوع حساسیت برای پرداخت نداشته باشند این موضوع به 
صورت کامل حذف نمی شود. معاون امور معادن و صنایع معدنی 

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشــان کرد: در شش سال 
گذشته ظرفیت فوالد کشور از ۱۲۰ میلیون تن به ۲۰۷ میلیون 
تن افزایش یافته که همین ۸۷ میلیون تن افزایش ظرفیت تولید 

سبب کاهش خام فروشی در کشور شده است.
وی یکی دیگــر از راهکارهای کاهش محصــوالت خام را 
اختصاص عوارض بر خام فروشی دانســت و عنوان کرد: برای 
سال ۹۷ تا ۹۹ به ترتیب پنج، هفت و ۱۰ درصد عوارض برای خام 

فروشی در نظر گرفته شده است.
سرقینی گفت: مجموعه هایی که خام فروشی داشتند تالش 
بسیاری کردند که این عوارض وضع نشود ولی خوشبختانه با 
جدیتی که در دولت وجود داشــت این موضوع وضع شد و خام 

فروشی در آینده هم کاهش پیدا می کند.
معاون امور معادن و صنایع معدنــی وزیر صنعت، معدن و 
تجارت با اشاره به اینکه وزیر به خودروسازان اخطار داده که به هیچ 
عنوان نباید خودرو را به پارکینگ ها بفرستد گفت: خودروسازان 
مکلف شدند که پس از تولید حتما خودرو را به بازار بفرستند تا 

جلوی گرانی گرفته شود.
وی با اشــاره به اینکه تحریم با وجودی که مشکالتی برای 

کشور به دنبال دارد ولی می تواند فرصت باشد گفت: ما می توانیم 
با همین تحریم ها، زمینه ای فراهم کنیم که در تولید محصوالتی 

که وارد می کنیم خودکفا شویم.
سرقینی با بیان اینکه همه محصوالتی که ما االن وارد می کنیم 
تکنولوژی پایین تری به نسبت صنایع موشکی که االن خودمان 
تولید می کنیم دارند گفت: تنها تفاوتی که در آن قسمت هست 
و در بحث صنایع وارداتی نداریم، این است که در بحث صنایع 
موشکی ما خواستیم ولی در این بخش هنوز نخواستیم که تولید 

کنیم و خودکفا شویم.

معاون امور معادن وزیر صمت:

برای جلوگیری از خام فروشی سنگ های معدنی، عوارض وضع کرده ایم


