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بومی سازی بیش از ۶۰ گروه 
کاالی مواد مصرفی فوالد مبارکه

تاکنون 60 گروه کاالی مواد مصرفی شــرکت 
فوالد مبارکه اصفهان در ســال های تحریم بومی 
سازی شده است. مدیر خرید مواد مصرفی شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان گفت: با بکارگیری راهبرهای 
اقتصاد مقاومتی و حمایت از شرکت های سازنده 
داخلی تاکنون این کاالهای مواد مصرفی مورد نیاز 
خطوط تولید صنعت فوالد کشور بومی سازی شده 
است. محمدرضا ممتاز تاکید کرد فوالد مبارکه با 
تکیه بردانش داخلی پرچم دار بومی ســازی اقالم 
وارداتی موردنیاز صنعت فوالد است. وی گفت: مواد 
نسوز، قطعات سرامیکی استراتژیک، ریخته گری، 
روغن هــا، رنگ هــا، روانکارها، مواد شــیمیایی، 
کاتالیست ها، وسایل بســته بندی، وسایل ایمنی، 
ادوات برقی و ابــزارآالت ازجمله کاالهای مصرفی 
بومی سازی شده  اســت. مدیر خرید مواد مصرفی 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: دست یابی به 
دانش فنی برخی اقالم دیگر ازجمله نوار نقاله های 
خاص، سیم بکسل ها و مواد شیمیایی خاص از دیگر 
برنامه های در دســت اجرای این شرکت در زمینه 
طرح های اقتصاد مقاومتی است. محمدرضا ممتاز 
افزود:بســیاری از کاالهای تولید شده این شرکت 
بزرگ صنعتی بهتر از انواع مشــابه وارداتی است و 
صنعت فوالد کشور را از وابستگی به واردات بی نیاز 

کرده است.
    

ظرفیت ها پاسخگوی تقاضای 
گندله نیست

روندکمبــود گندلــه آهن اســفنجی در 
بازارهای جهانی طی سال های 2019 و 2020 
تداوم می یابد. علت این امر پاســخگو نبودن 
ظرفیت های تولید نسبت به تقاضا اعالم شده 
است. در سال2018میالدی بازارهای جهانی با 
روندکمبودگندله آهن اسفنجی مواجه بودند. از 
آنجا که ظرفیت های تولید کنونی قادر به تامین 
نیازهای رو به رشــد ناشــی از افزایش مصرف 
فوالد در جهان نیست؛ پیش بینی می شود این 
روند در سال های 2019 و 2020 نیز ادامه یابد.

تولید جهانی فوالد در سال 2017 میالدی 
یک میلیارد و690 میلیون تن به ثبت رسید و 
پیش بینی می شود تولید جهانی این محصول 
تا سال 2025 به یک میلیارد و 890 میلیون تن 

در سال افزایش یابد.
طی سال 2017 میالدی سهم تولید فوالد 
در کوره های قــوس الکتریکی 471میلیون و 
780 هزار تن بود که انتظار مــی رود به دلیل 
فعالیت ها ی زیست محیطی برای کاهش اثرات 
کربن و دیگر آالینده های محیطی، سهم تولید 
فوالد در کوره های قوس الکتریکی افزایش یابد.

پیش بینی می شــود تقاضای گندله آهن 
اسفنجی از39 میلیون و 500 هزار تن در سال 
2017 میالدی به 40میلیون و800 هزار تن در 
سال 2018 افزایش یابد. همچنین انتظار می 
رود میزان تقاضای این محصول در سال 2020 
به 49 میلیون و 400هزار تن و در سال 2025 با 
رشد چشمگیر به بیش از 67میلیون و 600هزار 

تن برسد.
بیشترین تقاضای 

گندله آهن اسفنجی در منطقه منا
بیشترین تقاضای گندله آهن اسفنجی در 
منطقه منا )خاورمیانه و شــمال آفریقا( وجود 
دارد. میزان تولید آهن اســفنجی جهان طی 
ژانویه تا اکتبر سال 2018 میالدی 69میلیون 
و 440هزار تن به ثبت رســید. طی این مدت 
منطقه منا بــا تولید 35 میلیــون و 190هزار 
تن آهن اســفنجی)بیش از نیمی از کل تولید 
جهانی( بیشــترین ســهم تولیــد را به خود 
اختصاص داد. میزان تولیــد این محصول در 
منطقه منا 6 میلیون تن افزایش یافت که حاکی 
از رشد 20.5 درصدی نســبت به مدت مشابه 

سال 2017 است.
رشد 32 درصدی تولید
 نسبت به سال گذشته

بیش از 60 درصد از آهن اســفنجی منطقه 
منا در ایران تولید می شود. تولید آهن اسفنجی 
ایران طــی ژانویه تا اکتبــر 2018 میالدی به 
20میلیون و 600 هزار تن رســید که رشد 32 
درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را 
نشان می دهد. همچنین تولید فوالدخام ایران 
نیز طی مدت مذکور با افزایش 17.3 درصدی 
نسبت به سال 2017 میالدی به 20 میلیون و 
600 هزار تن رســید. ایران اکثر فوالد خود را 
در کوره های قــوس الکتریکی تولید می کند. 
طی ســال 2017 میالدی ایران 21 میلیون و 
200 هزار تن فوالد تولید کرد که از این میزان 
19 میلیون تن آن از طریق کــوره های قوس 

الکتریکی تولید شد.

اخبار فوالد

رئیس انجمن فوالد گفت: اجرای 
قیمــت دســتوری نه تنهــا به نفع 
خریداران نشــد؛ بلکه فوالدسازان 
نیز متضــرر شــدند. در نهایت همه 
متوجه شــدند که مکانیسم بورس 
بهترین گزینه برای خریداران نهایی 

و فوالدسازان است. 
بهــرام ســبحانی در حاشــیه 
نمایشگاه بومی سازی صنعت فوالد 
در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، عنوان 
کرد: سابقه قیمت گذاری دستوری 
برای حوزه فوالد به قبل از سال 82 باز 
میگردد. در آن زمان وزارت بازرگانی 
وقت تعیین کننده قیمت فوالد بود 
و فوالد ســازان مجبور بودند طبق 
قیمت دستوری محصوالت خود را 
به فروش برسانند. در آن زمان قیمت 
تعیین شده بســیار کمتر از قیمت 
بازار بود. در این بین دالالن با خرید 
فوالد از کارخانجات و فروش آن در 
بازار آزاد به ســود کالن دست پیدا 
می کردند، این امر باعث می شد هم 
فوالدســازان و هم خریداران نهایی 

متضرر شوند.
وی ادامه داد: در ســال 82 با راه 

انــدازی بــورس، تولیدکنندگان 
محصوالت خــود را در بورس عرضه 
کردند و خریداران بر اســاس رقابت 
با یــک قیمت مشــخص فــوالد را 
خریداری می کردند و از این طریق 
قیمت واقعی کشــف می شد. رفته 
رفته بورس باعث شد که سود حاصله 
به جای جیب دالالن به کارخانداران 
و خریــداران واقعی برگشــت داده 

شود.
سبحانی، عرضه فوالد در بورس 
را دارای دو مزیت عنوان کرد و گفت: 
عرضه فوالد در بورس باعث شد که 
درآمد حاصله در توسعه کارخانه ها 
مورد اســتفاده قرار بگیرد و ظرفیت 
تولید فوالدسازان افزایش پیدا کند.

رئیس انجمن فــوالد، تولید 25 
میلیون تن فوالد را در ســال جاری 
حاصل عرضه فوالد در بورس دانست 
و افزود: هنگامی که دســت دالالن 
از بازار کوتاه شــد، بخش خصوصی 
مصمم شد تا در حوزه فوالد سرمایه 
گذاری کند؛ این امر نقش موثری در 

توسعه صنعت فوالد داشت.
وی تصریح کرد: از ســال 82 تا 

اوایل ســال جاری فــروش فوالد از 
طریق بورس ادامه داشــت تا اینکه 
با ایجاد تحریم ها و نوســانات ارزی، 
ســودجویان به فضای کاذب دامن 
زده و عنــوان کردنــد کــه بورس 
ناکارآمد اســت و باید منحل شــود 
شــود. زیرا قصد داشــتند مجدد به 
رانت و ســودهای کالن خود دست 
پیدا کنند. شعار آنها این بود که باید 
فوالد با قیمت ارزان به دست خریدار 
نهایی برســد. حاصل این فشارها، 
ایجاد قیمت دستوری بود که عمال 

بورس را ناکارآمد می کرد.
رئیس انجمن فوالد ادامه داد: پس 
از گذشت چند ماه مشاهده شد که نه 
تنها این شعار عملی نشده است، بلکه 
نتیجه عکس داشت و با اجرای قیمت 
دســتوری، خریدار و فوالدســازان 
متضرر شدند در نهایت پی بردند که 
مکانیسم بورس بهترین گزینه است.

ســبحانی نوســانات نرخ ارز را 
شمشیر دو لبه دانســت و گفت: ارز 
باید به قیمت واقعی خود برســد. در 
چند ماه اخیر آنچه که باعث نگرانی 
فوالدسازان شده بحث بازگشت ارز 

اســت که آیا در صورت نیاز ارز آنها 
تامین خواهد شد یا خیر! زیرا فوالد 
سازان برای تامین تجهیزات و مواد 
اولیه نیاز به ارز دارند. خوشــبختانه 
اخیرا تمهیداتی در نظر گرفته شده 
اســت که فوالدســازان می توانند 
از محــل ارز صادراتی، نیــاز خود را 

تامین کنند.

سبحانی دلیل برگزاری خستین 
جشنواره و  نمایشگاه ملی فوالد ایران 
را آشنایی بیشــتر فعاالن این حوزه 
عنوان کرد و افــزود: علیرغم اینکه 
بســیاری از قطعات و ماشین آالت 
در ایران تولید می شــود، بسیاری از 
کارخانه داران از آن اطالعات ندارند 
ما با برپایی این همایش قصد داریم 

این افراد را با یکدیگر آشنا کنیم.
فوالد مبارکه اصفهان از ایده های 

بومی سازی استقبال می کند 
رئیــس ارتباط با دانشــگاه های 
مراکــز تحقیقاتی شــرکت فوالد 
مبارکــه اصفهان گفــت:  ایده های 
بسیاری در جهت بومی سازی صنعت 
فوالد ارائه شــده اســت که پس از 
بررسی و تحقیق بهترین آن ها برای 

ساخت انتخاب خواهد شد. 
مســعود هراتیان، در حاشــیه 
نمایشگاه بومی سازی صنعت فوالد 
در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، گفت: 
شــرکت فوالد مبارکــه اصفهان، 4 
رویداد در جهت بومی سازی در نظر 
گرفت اســت که در ابتدا می توان به 
رویداد فن بازار اشــاره کرد. در این 
راســتا فراخوانی در زمنیه صنعت 
فوالد برای شــرکت هــای مرتبط 
ارسال و از آنها ثبت نام به عمل آمده 
است. سپس به شــرکت ها فرصت 
داده شده تا محصوالت خود را ارائه 

دهند.
وی ادامــه داد: در ایــن زمینه، 
فضایــی ایجاد شــد تا شــرکت ها 
محصوالت خــود را بــه جمعی از 
صنعت گران فوالد و دانشــگاهیان 
ارائــه دهند تــا بــه وســیله آنها 
محصوالت مورد بررسی قرار بگیرد 
و در نهایت بهترین محصول انتخاب 

و ساخته شود.
هرایتان رویداد بعــدی را جمع 
آوری ایده هــا عنوان کــرد و افزود: 
فراخوانــی در زمینــه چالش هایی 
همچون مدیریت پسماند، استفاده 
از انــرژی ســرباره و... به اســاتید، 
دانشجویان و شخصیت های حقیق 
داده شــده تا در این زمینه ثبت نام 
کنند. سپس چالش ها برای آنها بازگو 
و به آنها فرصت داده شده تا ایده های 
خود را عنوان کننــد. در نهایت ایده 
ها پس از ارزیابــی، انتخاب و جایزه 

داده می شود و همچنین با سرمایه 
گــذاری، محصول ســاخته و مورد 

استفاده قرارا می گیرد.
رئیــس ارتباط با دانشــگاه های 
مراکــز تحقیقاتی شــرکت فوالد 
مبارکه اصفهان از برپایی کارگاهی 
تحت عنوان لزوم نــوآوری برای بقا 
در صنعــت فوالد خبــر داد و گفت: 
ایــن گارگاه در جهــت آشــنایی 
مدیران صنعت فوالد با این مفهموم 
جدید برگزار شــده است. همچنین 
کارگاهی دیگری نیــز تحت عنوان 

ابزارهای های نوآوری باز برپا شد.
هراتیان اظهار کرد:  تعداد ایده ها 
بسیار زیاد است که ابتدا این ایده ها 
در قیف نوآوری قرار می گیرند. هرچه 
به انتهای قیف نزدیکتر می شــویم 
این ایده ها کمتر خواهد شــد و در 
نهایت تعداد اندکی از آنها تبدیل به 

محصول تجاری می شوند.
وی از جمــع آوری ایــده های 
پژوهشی توسط شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان خبر داد و گفت: این ایده ها 
در وب ســایت شــرکت قرار گرفته 
است تا پژوهشگران و دانشگاهیان 
با پژوهش هــای اولویت دار آشــنا 
شــده و در خصوص آنها تحقیقات 

انجام دهند.

رئیس انجمن فوالد در گفت وگو با ایلنا: 

با قیمت دستوری فوالدسازان متضرر شدند 

خبر

سرپرست بومی ســازی و مهندسی قطعات 
فوالد هرمزگان معتقد است که بومی سازی باید با 
شرایط بهره برداری و ایمنی کارکنان همسو باشد. 
زیرا کارخانه های فوالدی با مواد مذاب ســرکار 
دارند و اگر در حین کار برای قطعه ای که در قسمت 
حساس مورد استفاده قرار می گیرد مشکلی پش 

بیاید عواقب بدی به همراه خواهد داشت.
هادی رنجبر، در حاشیه نمایشگاه بومی سازی 

صنعت فوالد در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، گفت: 
شرکت فوالد هرمزگان از ابتدای راه اندازی تصمیم 
گرفت تا قطعاتی که وارداتی هســتند به تدریج 
و با کمک شــرکت های فنی و مهندســی بومی 
ساز کند. خوشــبختانه پس از گذشت 7 سال از 
آغاز بهره برداری 70 تــا 75 درصد از قطعاتی که 
تکنولوژی خاصی نداشــته و وارداتی بودند، در 

داخل تولید شدند. 

وی ادامه داد: پس از آن، شرکت فوالد هرمزگان 
تصمیم گرفت تا یک پلــه به جلو حرکت کند؛ به 
همین منظور برای بومی ســازی ماشین آالتی 
با تکنولوژی خاصی از شــرکت هــای صاحب 

تکنولوژی دعوت کرد تا از شرکت بازدید کنند.
رنجبر تصریح کرد: شرکت فوالد هزمرگان 
یک شــرکت بهره برداری بوده و شرایط آماده 
به کار برای آن دارای اهمیت اســت. بنابراین 

برای بومی ســازی باید انتخاب می کرد که یا 
هزینه کرده و تولیدی خود را با قطعات داخلی 
به خطر بیاندازد، اما در عوض ضمانت طوالنی 
مدت به دســت بیاورد و یا با قطعات خارجی 
آماده به کار خود را حفظ کند. خوشــبختانه 
معاونت بهر برداری در این زمینه همکاری کرد و 
توانستیم برخی از قطعات که به شدت حساس 

بودند را نمونه سازی کنیم.
وی ادامه داد: در این بین موقع اســتفاده از 
برخی از قطعات بومی آزمــون و خطا صورت 
گرفت به طوری که برخی از این قطعات طول 
عمر کم داشــته و یا از ابتــدا کار نمی کردند و 
یا حجم تعمیرات افزایش پیــدا کرد؛ اما با این 

وجود توانســتیم اکثر نیازهای عمومی خود را 
برطرف کنیم.

سرپرست بومی سازی و مهندسی قطعات فوالد 
هرمزگان معتقد است که بومی سازی باید با شرایط 
بهره برداری و ایمنی کارکنان همســو باشد. زیرا 
کارخانه های فوالدی با مواد مذاب کار می کنند 
و اگر برای قطعه ای که در قسمت حساس مورد 
استفاده قرار می گیرد، مشکلی پش بیاید عواقب 

بدی به همراه خواهد داشت.
رنجبر افزود: به همین دلیل ســعی شــده تا 
از شــرکت های دانش بنیان کمک گرفته شود. 
خوشبختانه واحد متالوژی و R&D در این زمنیه 

کمک های بسیاری انجام داده اند.

سرپرست بومی سازی و مهندسی قطعات فوالد هرمزگان:

بومی سازی باید با ایمنی کارکنان همسو باشد

 از سال 82 تا اوایل سال 
جاری فروش فوالد از 

طریق بورس ادامه داشت 
تا اینکه با ایجاد تحریم ها و 
نوسانات ارزی، سودجویان 

به فضای کاذب دامن زده 
و عنوان کردند که بورس 

ناکارآمد است و باید 
منحل شود شود. زیرا قصد 

داشتند مجدد به رانت و 
سودهای کالن خود دست 

پیدا کنند. شعار آنها این 
بود که باید فوالد با قیمت 

ارزان به دست خریدار 
نهایی برسد. حاصل این 

فشارها، ایجاد قیمت 
دستوری بود که عمال 

بورس را ناکارآمد می کرد

 شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان، 4 رویداد در 

جهت بومی سازی در نظر 
گرفته که در ابتدا می توان 

به رویداد فن بازار اشاره 
کرد. در این راستا فراخوانی 

در زمینه صنعت فوالد 
برای شرکت های مرتبط 

ارسال و از آنها ثبت نام 
به عمل آمد. سپس به 

شرکت ها فرصت داده شد 
تا محصوالت خود را ارائه 

دهند

معاون بهره برداری شــرکت فــوالد هرمزگان بومی 
سازی را هدف اصلی فوالد هرمزگان عنوان کرد و گفت: 

بومی سازی باعث ایجاد اشتغال در کشور می شود. 
محمدجعفر پارسی، در حاشیه نمایشگاه بومی سازی 
صنعت فوالد در گفت وگو با خبرنگار ایلنا عنوان کرد: یکی 
دیگر از مزیت های بومی ســازی، کاهش ارزبری است، 
زیرا قطعات در داخل تولید شــده و ارزی برای واردات 
اختصاص داده نمی شود. همچنین بومی سازی زنجیره 

پایدار را تامین می کند. 
معاون بهره برداری شــرکت فوالد هرمزگان، معتقد 
اســت که هر ایرانی در حوزه کاری خود وظیفه دارد در 

طرح بومی سازی سهیم باشد.

وی با بیان اینکه شرکت فوالد هرمزگان به سهم خود 
در طرح بومی سازی سهیم بوده است گفت: با توجه واحد 
ایجاد شده در شرکت فوالد هرمزگان، برخی از قطعات 
عمده شناسایی و با تولیدکنندگان داخلی مشورت شد، 

آنگاه این قطعات را توانستیم بومی سازی کنیم.
پارسی ادامه داد: در حال حاضر پروژه های دیگری نیز 
در راستای بومی ســازی در نظر گرفته شده است که در 

سال های آتی برای انجام آن اقدام خواهد شد.
وی از بومی ســازی 5 نوع گرید در سال جاری خبر 
داد و گفت: این 5 نوع گرید در سال های گذشته از خارج 
تامین می شــد که خوشبخانه توانســتیم آنها را بومی 

سازی کنیم.

معاون بهره برداری شــرکت فوالد هرمزگان، عنوان 
کرد: مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان باید همکاری 
تنگاتنگ داشــته باشــند و این امر یک فصل مشترک 
بین آنها است. پارســی با بیان اینکه نوســانات نرخ ارز 

برای تولیدکنندگان مشــکل ایجاد کرده است، گفت: 
خوشبختانه تا به امروز نوسانات نرخ ارز تاثیر خاصی برای 
شرکت فوالد هرمزگان نداشــته است و این شرکت با به 

روزترین تجهزیرات به کار خود ادامه می دهد

معاون بهره برداری شرکت فوالد هرمزگان: 

بومی سازی وظیفه اصلی تمامی کارخانه هاست 
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