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اخبار فوالد

نیازهای فناورانه فوالد توسط
دانشبنیانها رفع میشود

نیازهای فناورانه صنعت فــوالد همزمان با
برگزاریهشتمیننمایشگاهبینالمللینوآوریو
فناوریاینوتکسازسویفناورانودانشبنیانها
رفعمیشود.
رویداد ارائه نیازهــای فناورانه صنعت فوالد
همزمانباهشتمیننمایشگاهبینالمللینوآوری
و فناوری اینوتکس و توســط شبکه بینالمللی
مبادالت فناوری فنزی  ۲۱خرداد ماه در محل
نمایشگاهبینالمللیبرگزارمیشود.
شــرکتهای دانشبنیان بــرای حضور در
رویداد نیازهای فناورانه صنعت فوالد میتوانند
ازتخفیف ۴۰درصدیاستفادهکنند.
این رویــداد یک رویداد مبتنــی بر تقاضای
نوآوری است که طی آن شــرکتهای بزرگ و
ســازمانها ،چالشها و نیازهای فناورانه خود را
معرفیوازمخاطبانمیخواهندکهپیشنهادهای
نوآورانه خــود را برای حــل چالشها در مهلت
مشخص شــده ارســال و از فرصت همکاری با
سازمانمتقاضیبهرهمندشوند
این رویداد که در جریان برگزاری نمایشگاه
اینوتکس  ۲۰۱۹در نمایشگاه بینالمللی تهران
برگزارمیشود،برخیازشرکتهایفعالوبزرگ
صنعتفوالداقدامبهمعرفینیازهایفناورانهخود
در مقابل افراد ،شرکتهای فناور و دانشبنیان
میکنندودرصورتاعالمآمادگیبرایرفعنیازها
از سوی فناوران ،جلســات مذاکره بین طرفین
انجاممیگیرد.
شــبکه بینالمللی مبادالت فناوری فنزی
به عنوان مجری و کارگزار تبادل فناوری رویداد
اقدام به شناسایی نیازهای فناورانه شرکتهای
فوالدی ،برگزاری رویداد ،هماهنگی جلســات
مذاکرهومدیریتتعامالتبینطرفینتاحصول
نتیجهرابرعهدهدارد.

مشکل قیمتگذاری مجتمع
فوالد ارومیه حل میشود

معاونهماهنگیاموراقتصادیوتوسعهمنابع
اســتاندار آذربایجان غربی گفت :مجتمع فوالد
ارومیه در بخش قیمتگذاری برای واگذاری با
مشکل روبرو است که این مسئله تا  ۲ماه آینده
حلمیشود.
رضا حســینی روز چهارشــنبه در جلسه
ســتاد اســتانی پیگیری اجرای سیاستهای
اقتصاد مقاومتی آذربایجان غربــی افزود :نبود
قیمتگذاری مناســب بانک ،ســرمایهگذار و
فروشنده را در امر واگذاری مجتمع فوالد ارومیه
بامشکلمواجهکردهاست.
وی ادامه داد :باید ظرف مــدت  ۱۵روز تیم
کارشناسیمراحلقیمتگذاریراانجامدهندو
طی ۲ماه آینده عملیات تسویه تسهیالت بانکی
اینواحدوواگذاریآنانجامشود.
وی بیان کرد :درحالحاضر  ۲ســرمایهگذار
از کشــورهای ترکیه و عراق برای راهاندازی این
واحد اعالم آمادگی کردهانــد ولی به دلیل نبود
قیمتگذاری مناســب این امر به تعویق افتاده
است.
وی تاکید کرد :هدف ما نگه داشتن سرمایه
در داخل اســتان بوده و شــرط واگذاری واحد
تولیدی مجتمع فوالد به سرمایهگذار نیز همین
مسئلهاست.
معاونهماهنگیاموراقتصادیوتوسعهمنابع
استاندار آذربایجان غربی نیز در ادامه با اشاره به
مشــکل یکی دیگر از واحدهای تولیدی گفت:
واحد تولیدی زاب ســان در امر تمدید قرارداد و
واگذاری زمین با بانک دچار مشکل شده و حل
اینامرهمراهیبیشترمسئوالنامررامیطلبد.
حســینی تاکید کرد :برای راهاندازی واحد
تولیدیدرمرحلهنخستتمدیدقراردادمشارکت
تولیدسرمایهگذاربهمدتیکسالبررسیمیشود
و درنهایت عملیات واگــذاری زمین نیز در حال
بررسیاست.
علیاکبر گروســی ،رئیس کل دادگستری
آذربایجان غربی نیز در این جلســه گفت :هدف
ما جلوگیری از ضرر بیشتر صاحبان واحدهای
تولیدی دارای مشکل اســت و این امر نیازمند
همراهیبیشتراست.
درادامهاینجلسهمشکالتچندواحدتولید
وسرمایهگذاریدرآنهابررسیوتدابیرالزمبرای
رفعآنهااندیشیدهشد.
اجرای طرحهای حوزه اقتصاد مقاومتی از
اواخر سال  ۱۳۹۳در کشور آغاز شد و تاکنون
هزاران میلیارد ریال تســهیالت در این حوزه
به کارآفرینــان و صاحبان صنایــع مختلف
پرداخت شده است؛ احیای واحدهای راکد و
نیمهفعال و اتمام طرحهای نیمهتمام از جمله
مهمترین بخشهایی اســت که در این راستا
انجام شده است.
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مدیرعامل این شرکت خبر داد:

رشد  ۳۵درصدی صادرات فوالد هرمزگان در سال جدید

شــرکت فوالد هرمزگان
دومین کارخانــه بزرگ تولید
فوالد بعد از انقــاب ،در کنار
خلیج نیلگون همیشــه فارس
در زمینی به مساحت  ۹۵هکتار
در  ۱۳کیلومتری غرب شــهر
بندرعبــاس و در منطقه ویژه
اقتصادی صنایع معدنی و فلزی
خلیجفارس اســت که با وجود
این شرکت استان هرمزگان به
قطب سوم فوالد کشور تبدیل
میشود.
شــرکت فوالد هرمزگان
دارای ظرفیــت اســمی ۱.۵
میلیون تن تختال (اسلب) به
ضخامــت  ۲۰۰و  ۲۵۰میلیمتر،
عرض  ۹۰۰تــا ۲۰۰۰میلیمتر و
طول  ۶۰۰۰تــا  ۱۲۰۰۰میلیمتر
اســت .همچنین این شرکت
قادر بــه تولیــد محصوالت
میانی ازجمله یــک میلیون و
 ۶۵۰هزار تن آهن اســفنجی
در ســال ۹۰ ،هزار تن آهک در
ســال ۷۵۰۰ ،نرمال مترمکعب
اکسیژن بر ساعت ۱۸۰۰۰ ،نرمال
مترمکعب بر ساعت نیتروژن و
 ۱۲۰نرمالمترمکعب بر ساعت
آرگــون اســت .تختالهای
تولیدی این شــرکت در خط
نورد گرم به طــور عمده برای
کاربری پروفیلسازی ،لولههای
آب ،نفت و مخازن در فشــار و
قطعات سنگین فوالدی مورد
استفاده قرار میگیرد و ورقهای

تولیدی در نورد ســرد جهت
کاربری ورق بدنه خودرو ،بدنه
لوازم خانگی ازجمله یخچال،
بخاری و همچنین کاربردهای
ویژه مانند ورقهای قلعاندود
و گالوانیزه است.
این شرکت فوالدی توانسته
اســت در  ۲ماه نخست امسال
 ۳۱۰هزار تن تولید داشته باشد
و رشــد ۹۶درصدی نسبت به
مدت مشابه سال گذشته برای
خود رقم بزند .ایــن مطلب را
فرزاد ارزانی ،مدیرعامل فوالد
هرمزگان در گفتوگو با صمت
عنوان کرد که در ادامه مشروح
این گفتوگو را میخوانید.
شرکت فوالد هرمزگان چه
برنامههایی برای ســال جدید
دارد؟
امسال قرار اســت به تولید یک
میلیــون و  ۵۰۰هزار تــن تختال
برســیم که  ۹۶۰هزار تــن آن را به
صــادرات و  ۵۴۰هزار تــن را نیز به
بــازار داخل اختصــاصمیدهیم.
در  ۲ماه نخســت ســال  ۹۸فوالد
هرمزگان موفق شده  ۳۱۰هزار تن
تولید داشته باشــد که از این میزان
۱۵۶هزار تن به بازار صادرات و ۱۵۴
هزار تــن به بازار داخــل اختصاص
یافته است .بر اســاس برنامهریزی
انجام شده اهداف موردنظر در این ۲
ماه محقق شده است .اگر ۲ماه امسال
را با سال گذشته مقایسه کنیم ،در

بازار داخل  ۲۵۸درصــد و در بازار
صادرات ۳۵درصــد و درمجموع با
 ۹۶درصد رشــد در فوالد هرمزگان
روبهرو بودهایم.
آیا با وجــود تحریمهای
امریکا ،مشتریهای صادراتی
قبل خود را دارید یا مشتریهای
جدیدی پیدا کردهاید؟
برخــی مشــتریهای قبلــی
همچنان مشــتریهای ما هستند،
البته بهدنبال بازارهــای جدید نیز
هستیم .شــرایط تولید تا اندازهای
مشکل شده اما تالش ما این است که
به تولید یک میلیون و  ۵۰۰هزار تن
برسیم و هم بازارهای قبل را داشته
باشیم و هم بازارهای جدید را رصد
کنیــم .البته مشــکالتی در زمینه
تولید وجود دارد امــا تمام تالش ما
این است که این مشکالت در روند
تولید تاثیرگذار نباشــد و حتی قرار
اســت عملکردی بهتر از ســال ۹۷
داشته باشیم.
در تامین مواد اولیه کارخانه
مشکلی ندارید؟
مواد اولیه ما در فوالد هرمزگان
گندله است و این مواد را از بازار داخل
و معادن کشور تامین میکنیم اما از
آنجا کــه کارخانههای گندله مجوز
صادرات دارند و اقــدام به صادرات
میکننــد ،کارخانههایی که گندله
نیاز دارند برای تامین نیاز خود دچار
مشکل شدهاند.
آیا تامین نیاز گندله برای
تولیدکننــدگان داخلــی در

برخیمشتریهایقبلی
همچنانمشتریهایما
هستند،البتهبهدنبال
بازارهایجدیدنیزهستیم.
شرایط تولید تا اندازهای
مشکل شده اما تالش ما
این است که به تولید یک
میلیون و ۵۰۰هزار تن
برسیم و هم بازارهای قبل را
داشته باشیم و هم بازارهای
جدید را رصد کنیم
اولویت قرار ندارد یا گندله در
بورس کاال عرضه نمیشود؟
از آنجا کــه کارخانههای معادن
مجوز صادرات دارند ،تامین گندله
برای واحدهــای تولیــدی دچار
مشکل شده و با توجه به اینکه نرخ
جهانی گندله افزایش یافته اســت،
واحدهــای تولید گندلــه ترجیح
میدهنــد صادرات داشــته
باشند .صادرات هم ارزآوری

خوبی به همراه دارد .در بورس کاال
گندله عرضه نمیشــود اما در کل
تامین داخل باید جزو اولویتها قرار
گیرد ،چراکه برخی کارخانهها که
گندله نیاز دارنــد تامین مواد اولیه
برایشان حیاتی است زیرا اگر دچار
مشکل شــوند ،بخشــی از نیروی
انسانی بیکار خواهد شد و کارخانه
دچار مشــکل میشــود .البته ما با
همکاری معادن در حال کار هستیم
و مواد اولیه خود را در داخل تامین
میکنیم.
تیر فصل برگزاری مجمع
ساالنه فوالد هرمزگان است،
برای سهامداران خود چه خبر
خوشی دارید؟
فوالد هرمزگان به دنبال افزایش
ســرمایه خود اســت .این شرکت
اهداف خود را در ســال  ۹۷محقق
کرده و افزایش سرمایه نیز ناشی از
این سود است ،البته ما قصد داریم
این سود را  ۲برابر کنیم .این افزایش
سرمایه شرکت درحقیقت ناشی از
سود انباشته است.
چه برنامه توسعهای برای
فوالد هرمزگان دارید؟
ما در حال پیگیــری برنامههای
توســعهای شــرکت نیز هستیم.
تا پیــش از تحریمها بــرای برنامه
توســعهای شــرکت نیز فاینانس
خارجی گرفتــه بودیم امــا بعد از
تحریمها دچار مشــکل شدیم که
هماکنــون در حال پیگیــری این
برنامه از طریق منابع دیگر هستیم.
آینده صنعت فوالد استان
هرمزگان را چگونه میبینید؟
واحدهای فوالد بهطور معمول
در کنار آب و دریا ساخته میشوند
تا مسائل محیطزیستی و تامین آب
را بهتر مدیریت کننــد .با توجه به
اینکه در افق ۱۴۰۴باید به تولید ۵۵
میلیون تن در سطح کشور برسیم،
بهتریــن مکان برای توســعههای
فوالد کشــور کنار دریا است و یکی
از بهتریــن مکانها برای توســعه
صنعت فوالد ایران ،استان هرمزگان
خواهد بود .این اســتان ظرفیتها
و زیرســاختهایی چون تامین آب
و گاز و آب شــیرینکن
و ...را دارد و منطقه ویژه

واحدهای فوالد
بهطورمعمول در کنار آب
و دریا ساخته میشوند تا
مسائلمحیطزیستیو
تامین آب رابهترمدیریت
کنند.باتوجهبهاینکهدر
افق ۱۴۰۴باید به تولید۵۵
میلیونتندرسطحکشور
برسیم،بهترینمکانبرای
توسعههایفوالد کشور
کنار دریا است و یکی از
بهترینمکانهابرایتوسعه
صنعت فوالد ایران ،استان
هرمزگان خواهد بود

اقتصادی مناسبی اســت ،از اینرو
برنامهریزی شــده ۱۰میلیون تن
فوالد در این اســتان تولید شــود و
حتی معتقدیم بیشتر از این میزان
نیز ظرفیت تولید دارد.
وضعیت صنعــت فوالد را
برای امســال و بــا توجه به
تحریمهــا چگونــه ارزیابی
میکنید؟
صنعــت فــوالد بــا توجــه به
اینکه پــس از نفت و پتروشــیمی
در پیشــانی تحریمها قرار گرفته،
همواره مورد رصد اســت که همین
موضوع مشکالتی را برای این صنعت
ایجاد میکند اما جدای این مسائل
خارجی ،موضوعی کــه میتواند به
تولیدکننــدگان و صادرکنندگان
فوالد کمک کنــد ،قوانین داخلی
اســت که بایــد به ســمت قوانین
ســهلانگارانهتری پیش بــرود تا
تولیدکنندگان بتوانند از این پیچها
به ســامت عبور کننــد .بهعبارت
دیگر نباید با قوانین داخلی پیچیده
شرایط تحریم را برای تولیدکننده
ســختتر کنیم یا آنچه در کمرگ
است اگر مواد اولیه کارخانهها است
را باید آزاد کنیم تــا کارها راحتتر
شــود و صادرات هم با روند بهتری
انجام شود که این امر سبب ارزآوری
بیشتر برای کشور میشود.
بهنظر میرسد برای صادرات باید
مشوقهای صادراتی بیشتری درنظر
گرفته شــود .در مقابل واردات مواد
اولیه به کشور نیز تسهیل شود چون
اگر تولیدکننده یک کاال را با هزاران
دردسر وارد کشور کند ،اما همان کاال
در مبادی ورودی کشور و در گمرک
گرفتار شود ،کار برای تولیدکننده
بسیار مشــکل خواهد شد .از اینرو
باید شــرایط را برای تولید آسانتر
کرد .باید با قوانین ساده کمک کرد
تا از این شــرایط بحرانی به سالمت
عبور کنیم.

گزارش

اقدام «فوالد» برای جلوگیری از خروج  ۲۴۰هزار یورو با بومیسازی محصول

کارشــناس تعمیــرات سیســتمهای
اندازهگیــری نورد گــرم فــوالد مبارکه از
بومیســازی اولین ضخامتســنج گامای
محصوالت گرم فوالدی با تکی ه بر دانش فنی
متخصصان داخلی و جلوگیری از خروج ۲۴۰
هزار یورو خبر داد.
حســن اصغریپور از بومیسازی اولین
ضخامتسنج گامای محصوالت گرم فوالدی
با تکیه بــر دانش فنی متخصصــان داخلی
شرکت فوالد مبارکه خبر داد و گفت :تولید
محصول طبق اســتانداردهای بینالمللی و
تأمین درخواست مشتری به خطوط تولید
مدرن و تجهیزات دقیــق اندازهگیری نیاز
دارد که به همین منظور در خطوط نورد گرم،
دستگاههای ضخامتسنج از جایگاه ویژهای
برخوردارند.
وی با بیان اینکــه در خروجی نورد نهایی
یک ضخامتســنج گامای ساخت شرکت

توشیبای ژاپن قرار داشــت ،افزود :قسمت
محاســبات این تجهیز بهدلیل استهالک و
آنالوگ بودن در سال  91از مدار بهرهبرداری
خارج شد که پس از تهیه نقشۀ ،C-Frame
ساخت آن در دستور کار تعمیرگاه مرکزی
قــرار گرفت و قطعــات موردنیــاز از داخل
تهیه و مونتاژ شــد .پس از آن تابلوی کنترل
تهیه و در ســالن بــرق نصــب و کابلهای
موقت تا  C-Frameکشــیده و با توجه به
استراتژیک بودن  PC-Baseرایانه ،سرور
و نرمافزارهای موردنیاز هم تهیه شد.
ایــن کارشــناس تعمیــرات ادامــه
داد :پــس از اقدامــات فــوق ،اندازهگیری
ضخامت بــا منبع گاما و آشکارســاز Ion-
 Chamberآغاز شــد که با بروز مشکالت
بعدی ،تصمیم بر آن شــد که از آشکارســاز
 Scintillatorاســتفاده شــود .پــس از
نصب آشکارساز الزم بود ســیگنال آنالوگ

خروجــی به دیجیتــال تبدیل شــود تا در
سیســتم کنترلی که بر پایــۀ  PCطراحی
شــده بود قابلاســتفاده باشــد .همچنین
برطرف کردن مشکالت تقویتکنندۀ نوری
که نیاز به ولتاژ زیاد داشــت در دســتور کار
قرار گرفت.
اصغریپور گفت :پس از آمادهسازی این
مراحل ،نوبت بــه انتخاب روش اندازهگیری
ضخامت شــد .نظر به تجربیات و مستندات
مربــوط بــه ضخامتســنجهای موجود،
روش اندازهگیــری میــزان تضعیف برای
ضخامتســنجی انتخــاب و برنامۀ مربوط
به آن نوشــته شــد .درنهایت پس از انجام
آزمایشهای الزم بهصورت سرد و اطمینان
از عملکرد صحیح آن ،تجهیز به خط منتقل
و اتصاالت موردنیاز آن مثل آب خنککاری،
کابلهای برق و شــبکه برقرار شد و تجهیز
با حمایــت جدی و قبول خطــرات مرتبط،

توســط مدیریت ناحیه و همکاری ســایر
بخشها،آزمایش گرم را با موفقیت پشتسر
گذاشت و نتایج اندازهگیریها در مقایسه با
ضخامت سنج های دیگر رضایتبخش بود و
عملکرد بسیار خوب تجهیز را نشان میداد.

وی افزود :در این پروژۀ بزرگ عالو ه بر رفع
مشکالت ناشی از توقف تجهیز و خط تولید
از خروج حدود  240هزار یورو برای خرید هر
تجهیز جلوگیری و دانش فنی ســاخت این
تجهیز نیز بومیسازی شد.

