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نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس 
شورای اسالمی: 

منابع محدود است؛ از 
خام فروشی مواد اولیه فوالد 

جداً جلوگیری شود
نمایندۀ مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی 
با اشــاره به اینکه فوالد مبارکه با اجرای پروژه های 
بزرگ فعل »ما می توانیم« را به خوبی صرف کرده 
است گفت: منابع محدود است؛ از خام فروشی مواد 

اولیه فوالد جداً جلوگیری شود.
پروین صالحی در آیین کلنگزنــی پروژۀ نورد 
گرم 2 با گرامیداشــت حضور مسئوالن کشوری و 
استانی و مادر شهید بزرگوار شهید خرازی در مراسم 
افزود: منطقــه انتظار دارد که از طــرف وزارتخانۀ 
صمت شرایطی برای اســتقرار و تأمین واحدهای 
پایین دستی فوالد در آن ایجاد شود تا بتوانیم صنایع 
تبدیلی را برای محصوالت اولیۀ فوالد در این بخش از 
استان راه اندازی کنیم و بدین ترتیب، عالوه بر تأمین 
منافع برای منطقه، از هزینه های گزاف حمل ونقل 

نیز جلوگیری شود.
وی با بیان اینکــه ما باید کارگــر فنی ماهر در 
سیستم صنعت داشته باشیم، اضافه کرد: جهش 
تولید در شرایطی محقق می شود که مثال 10 کارگر 
ماهر در حال کار باشند و یک ناظر در کنار آنها بر امور 
نظارت داشته باشد. پیشنهاد می کنم در قطب های 
صنعتی کشــور مراکز آموزشی تربیت کارگر فنی 
ماهر تشکیل شود و در این مراکز هم از متخصصان 
مشــغول به کار مجتمع اســتفاده کنیم و هم از 
متخصصان مشغول به کار در مراکز دانش بنیان. اگر 
این مهم انجام شود، نیاز اساسی کشور به نیروی فنی 

ماهر برطرف می گردد.
نمایندۀ مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: در شهرهای صنعتی با رکود واحدهای 
صنعتی مواجه شده ایم و انتظار داریم این مناطق 
با توجه منابع مالی که اختصاص می دهید از حالت 
رکود خارج شــوند و همچنین با توجــه به تولید 
محصوالت داخلی، از ورود محصول مشابه خارجی 
جلوگیری شــود که این امر مهم ســبب دلگرمی 

واحدهای داخلی می شود.
وی اضافه کرد: نکتۀ مهم دیگــر اینکه با پیوند 
خوردن متخصصان فوالد با قسمت های پژوهشی 
کشور، امیدواریم در آیندۀ نه چندان دور شاهد این 
باشیم که با پیوند صنعت و دانشگاه، الکترود موردنیاز 
صنایع فوالدی در داخل ایران بــا فناوری داخلی 

بومی سازی شود.
صالحی در پایان سخنانش از سرپرست وزارت 
صمت درخواست کرد از خام فروشــی مواد اولیۀ 
فوالدجداً جلوگیری شود، زیرا منابع محدود است. در 
بلندمدت باید مسئولین برنامه ریزی در نظر بگیرند 
که برای مثال این میزان سنگآهن تا چند سال نیاز 
داخلی را رفع میکند و بر این اســاس جلوی برخی 

خطرات برای صنعت فوالد در آینده گرفته شود.
    

با احداث نورد گرم شمارۀ 2 فوالد مبارکه؛
کشور از واردات انواع محصوالت 

تخت بی نیاز خواهد شد
مهندس حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل فوالد 
مبارکه در تشریح اهمیت احداث اَبَرپروژۀ نورد گرم 
شمارۀ 2 فوالد مبارکه گفت: امروز با حضور گرانقدر 
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و همراهان 
عالی قدر ایشان شاهد آغاز عملیات اجرایی پروژه ای 
بودیم که فوالد مبارکــه در دهۀ 1380 مجوز آن را 
در قالب افزایش ظرفیت تولیــد و نورد با ظرفیت 
5 میلیون تن از دولــت وقت به نام طرح شــهید 
حاج حســین خرازی اخذ کرده بود. بخش هایی از 
این پروژه ازجمله ماشــین ریخته گری شمارۀ 5 و 
مگامدول های احیا مســتقیم این پروژۀ عظیم در 
سال های گذشته احداث شده و در مدار تولید قرار 
گرفته بود، ولی حلقۀ آخر که مهمترین حلقۀ این 
توسعه عظیم بود همچنان معطل مانده بود؛ اما امروز 

خوشبختانه شاهد عملیات کلنگ زنی آن بودیم.
وی با بیان اینکــه در حال حاضر ظرفیت تولید 
فوالد خام فوالد مبارکه 7.2 میلیون تن است، تأکید 
کرد: ظرفیت اسمی خط نورد گرم شمارۀ یک فوالد 
مبارکه 4.2 میلیون تن و با تمام ظرفیت خروجی 
آن 5.2 میلیون تن است. این بدان معنی است که 
نه تنها بخشی از ظرفیت فوالد خام بدون عملیات 
نورد معطل مانده اســت، بلکه با اکتفا به خط نورد 
شمارۀ یک، از تولید بسیاری از ورق های خاص در 
کشور ناتوانیم و به ناچار آنها را از محل واردات تأمین 

می کنیم.
وی گفت: با به بهره برداری رسیدن خط نورد گرم 
شمارۀ 2، ظرفیت نوردگرم فوالد مبارکه به میزان 
قابل مالحظه ای افزایش خواهد یافت و تمامی نیاز 
کشــور به انواع ورق های فوالدی، به ویژه ورق های 
خاص و وارداتی در صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، 
لوازم خانگی و خودروســازی برطرف و مشکالت 
مربوط به محدودیت ورق در کشور نیز به طورکلی 

رفع خواهد شد.

اخبار فوالد

به گزارش ایلنا، در آیین کلنگ زنی اَبَر پروژۀ نورد گرم 
شمارۀ 2 فوالد مبارکه ، خداداد غریب پور،  رئیس هیئت 
عامل ایمیدرو نیز طی سخنانی گفت: خوشبختانه امروز 
سرپرست محترم وزارت صمت از شرکتی بازدید کردند 
که ارزش تولیدات آن 3.5 میلیارد دالر در سال است. این 
شرکت در سال گذشــته 44 هزار میلیارد تومان فروش 
داشت و نزدیک به 900 میلیون یورو   و   10 هزار میلیارد 
تومان پروژۀ توســعه ای در دســت اجرا دارد. این بدان 
معنی است که این شرکت یکی از بزرگترین شرکت های 
توســعه ای در بخش معدن و صنایع معدنی کشور است. 
شــرکت فوالد مبارکه از ســال گذشــته 7هزار و 900 
میلیارد تومان افزایش سرمایه داشــته و در سال جاری 
نیز برنامه های منسجمی برای رشــد سودآوری شرکت 

در نظر دارد.
غریب پور با تأکیــد بر اینکه تمامی توســعه های این 
شرکت اعم از افزایش ظرفیت در شرکت، به بهره برداری 
رساندن فوالدسازی 800هزار تنی شرکت سفیددشت و 
توسعه های شرکت های هرمزگان و اردکان با منابع داخلی 
شرکت و در شرایط ســخت تحریم در حال انجام است، 

گفت: خوشبختانه شــرکت فوالد مبارکه با اتکا به توان 
باالی مدیران و متخصصان داخلی خود این پروژه ها را با 
توان مالی خود به پیش برده است. این در حالی است که 
بومی سازی حدود هزار  و 200قطعه و تجهیز استراتژیک، 
پیچیده و تحریمی صنعت فوالد نیز در دســتور کار این 

شرکت است.
رئیس هیئت عامــل ایمیدرو هــدف صادراتی فوالد 
مبارکه در سال 1399 را 1.5 میلیون تن اعالم کرد و گفت: 
با این میزان صادرات بیش از 600 میلیون دالر ارز به کشور 

وارد خواهد شد.
وی با بیان اینکه مجموعه ای از اقدامات بسیار ارزنده در 
فوالد مبارکه انجام شده است تصریح کرد: یکی از اقدامات 
ارزشمند در حوزۀ صنعت فوالد، تدوین طرح جامع فوالد 
بود که خوشبختانه به ثمر نشســت. همچنانکه عزیزان 
مستحضرند، امســال به ظرفیت بیش از 42 میلیون تن 
دست خواهیم یافت. در ســنگان به ظرفیت 60 میلیون 
تن کنسانتره و 50 میلیون تن گندله و در آهن اسفنجی 
هم به 35 میلیون تن ظرفیت رســیده ایم. به عبارت بهتر 
یکــی از معدود برنامه هــای محقق شــده ظرفیت های 

پیش بینی شده در صنعت فوالد کشور است.
وی با تأکید بر اینکه فوالد مبارکه نیمی از فوالد کشور 
را تولید می کند بر اهمیت و نقش این گروه فوالدســاز در 

صنعت فوالد کشــور تأکید کرد و گفــت: در نتیجۀ این 
اقدامات ظرفیت های خوب دیگری در باال و پایین دست 

این صنعت شکل گرفته است.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو : 

 فوالد مبارکه یکی از بزرگترین شرکت های توسعه ای در بخش معدن و صنایع معدنی است
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کنفرانس خبری آنالین مدیرعامل 
شــرکت فوالد هرمزگان پس از جلسه 
مجمع عمومی ســالیانه این شــرکت 
برگزار شد. فرزاد ارزانی در این نشست 
به سواالت خبرنگاران پاسخ داد. تامین 
نیاز داخلی و برنامه ریزی برای صادرات، 
تعامل میان وزارت صنعــت، معدن و 
تجــارت و فوالدســازان، ارتقای تولید 
با اجرای طرح های توســعه و افزایش 
هرچه بیشــتر تولید، تامین مواد اولیه 
فوالدسازان، تقسیم ســود عادالنه در 
زنجیره فوالد، جــذب نیروهای بومی 
و اجــرای مســئولیت های اجتماعی 
توسط شرکت فوالد هرمزگان جنوب 
از مهم ترین مواردی بودنــد که در این 
نشست مورد بحث قرار گرفتند. ارزانی 
در ایــن کنفرانس خبــری تاکید کرد 
پروژه های متعددی برای افزایش تولید 
این مجموعه در دســت اجرا هستند؛ 
بنابراین انتظار داریم شعار جهش تولید 
که از سوی مقام معظم رهبری برای سال 
جاری انتخاب شده است؛ را محقق کنیم.
تامین نیاز داخلی، اولویت ماست

در ابتدای این نشست آنالین فرزاد 
ارزانی مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان 
در پاسخ به سوالی مبنی بر برنامه  فروش 
داخلی و صادراتی این شــرکت در سال 
جاری گفت: فوالد هرمــزگان اولویت 
خود را تامین نیاز بازار داخلی می داند. 
بر همین اســاس نیز با تعاملی که میان 
این شرکت به عنوان تولیدکننده اسلب و 
نوردکاران در مقام خریداران محصوالت 
این مجموعه فوالدی انجام گرفته؛ قرار 
شــده تا 900 هزار تن از تولیدات فوالد 
هرمزگان در بازار داخلی به فروش برسد. 
مابقی تولیدات ایــن مجموعه فوالدی 
یعنی برابر 620 هزار تن نیز برای اهداف 

صادراتی و فروش در بازار بین المللی در 
نظر گرفته شده است. 

وی افزود: شــرکت فوالد هرمزگان 
با حفظ بازارهای صادراتی خود تالش 
کرده تا به بازارهــای جدید بین المللی 
نیــز ورود کنــد. این تــالش تاکنون 
موفقیت آمیز بوده اســت. کمااینکه در 
حال حاضر شاهد آن هستیم که برخی از 
تولیدات ما به مقصد چین به عنوان بازار 

هدفی جدید صادر می شود.
صادرات رمز ماندگاری

ارزانی در پاسخ به ســوالی مبنی بر 
تاثیر سیاست های محدودکننده وزارت 
صنعت، معدن و تجارت بر عملکرد این 
شــرکت گفت: وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت تاکنون در ارائــه مجوزهای 
صادراتی با شــرکت فــوالد هرمزگان 
همکاری داشته است؛ بنابراین تاکنون در 
اخذ مجوز صادرات مشکلی نداشته ایم. 
فوالد هرمزگان اســلب تولید می کند؛ 
حال یا باید این اسلب را در داخل کشور 
به فروش برساند یا صادر کند. آنچه که 
اهمیت ویژه دارد این اســت که تولید 
شرکت به دلیل محدودیت های فروش 
کم نشود. بدون تردید وزارتخانه هم در 
پی کاهش صادرات فوالد نیست. بنابراین 
انتظار می رود اعتماد میان متولیان وزات 
صنعت، معدن و تجارت و فوالدسازان 
بیش از پیش افزایش یابد تا کاستی های 

این حوزه مرتفع شوند. 
وی در ادامه خاطرنشــان ساخت: 
از وزارت صنعــت، معــدن و تجارت و 
همچنین نوردکاران درخواست داریم 
شرایطی محقق شــود که شرکت های 
نورد بــرای نیازهای واقعــی خود به ما 
مراجعه کنند. ما نیز آمادگی داریم که 
نیازهای واقعی ایــن تولیدکنندگان را 

تامین کنیم.  ارزانی درباره تاثیر شــیوه 
ویروس کرونا بــر بــازار صادراتی این 
مجموعه گفت: همه گیری این ویروس 
هیچ تاثیری بر عملکــرد این مجموعه 
فوالدی نداشــته اســت. این شرکت 
طبق برنامه محصوالت خود را در بازار 
بین المللــی به فروش رســانده و هیچ 

مشکلی در این خصوص ندارد.
 هدف جهش تولید را 

محقق می کنیم
مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان در 
ادامه و در تبیین برنامه های این شرکت 
برای افزایش کیفیــت تولیدات خود 
گفت: شــرکت فوالد هرمزگان جنوب 
یکی از بهترین اســلب های کشور را از 
منظر کیفیت تولید می کند. با این وجود 
همواره تالش می شود تا عیوب به حداقل 
ممکن کاهش یابد. بر همین اساس نیز 
باید خاطرنشان ساخت متوسط عیوب 
تختال تولیدی این مجموعه در بازرسی 
گرم از 1.88 درصد در سال 97 به 1.63 
درصد در سال 98 کاهش یافت. در همین 
حال باید تاکید کرد که همچنان انتظار 
می رود با تداوم برنامه هایی که در خطوط 
تولید و بهره برداری اجرا می شود؛ کیفیت 
تولید در این واحد فوالدی در سال جاری 
بیش از پیش افزایش یابد. در همین حال 
باید تاکید کرد که پروژه افزایش تولید 
فوالدســازی از طریق نصب لنس های 
تزریق اکسیژن نیز در دست اجرا است. 

در ادامه باید خاطرنشان ساخت که 
اقدامات الزم برا شروع پروژه های افزایش 
ظرفیت سازی از 1.5 به 2 میلیون تن در 
دست اجرا اســت. چندین پروژه برای 
تحقق این هدف آغاز شده و در حال انجام 
هستند. همچنین در نظر داریم کارخانه 
نورد ورق عرض با ظرفیــت تولید 1.2 

میلیون تن را احداث و راه اندازی کنیم. 
آگهی فراخوان برای این پروژه داده شده 
است. امید می رود شرکت های داخلی 
طبق دســتورالعمل های صادر شــده 
برای اجرای این پروژه مشارکت کنند. 
در اجرای پروژه های توسعه ای یاد شده 
شرکت فوالد مبارکه نقش پشتیبانی و 
تامین مالی را بر عهده دارد. امید اســت 
در سایه این حمایت، پروژه ها با سرعت 

بیشتری جلو بروند.
تامین مواد اولیه دغدغه ماست

مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان 
در ادامه و در پاســخ به سوالی مبنی بر 
برنامه های این شــرکت بــرای تامین 
الکترود گفت: هیچ مشکلی برای تامین 
الکترود نداریم. چراکه این ماده مصرفی 
را به اندازه کافــی ذخیر کرده ایم و جای 

نگرانی در این خصوص وجود ندارد.
وی درباره تامین مواد اولیه موردنیاز 
شرکت در سال جاری گفت: تامین مواد 
اولیه همواره به عنوان یک دغدغه اساسی 

برای شرکت مطرح است. مجموعه ای 
که به تامین نیازهــای خود توجه نکند 
با چالش هایی اساســی روبرو می شود. 
البته توافقاتی برای تامیــن مواد اولیه 
موردنیاز این شرکت انجام گرفته است و 
امید می رود تا پایان سال با کمبود گندله 

روبرو نشویم. 
 تقسیم سود عادالنه 

در زنجیره فوالد
مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان 
در ادامه و در پاســخ به سوالی مبنی بر 
قیمت گذاری کنسانتره، گندله و آهن 
اسفنجی که در مدت اخیر خبرساز شده 
است گفت: در حال حاضر قیمت گذاری 
کنســانتره، گندله و آهن اسفنجی با 
فرمول های سال گذشته انجام می شود. 
اما با توجه به درخواست هایی که برای 
افزایش قیمت داده شده، چندین جلسه 
در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای 

بررسی این موضوع برگزار شده است. 
وزارتخانه بررســی کارشناسی این 
موضوع را به انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران، کمیسیون معدن و صنایع معدنی 
اتاق ایران و انجمــن تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان سنگ آهن واگذار کرده 
است. در حال حاضر مذاکرات در حال 
انجام است. اما درمجموع انتظار می رود 
قیمت گذاری به گونه ای باشــد سودی 
که در این زنجیره توزیع می شود عادالنه 
باشد. یعنی در این تقسیم سود عادالنه 
میزان سرمایه گذاری برای احداث یک 

واحد هم در نظر گرفته شود. 
هرمزگان قطب فوالد می شود

ارزانی در ادامه و در پاســخ به سوالی 
مبنی بر الزامــات تحقق ایجاد ظرفیت 
10 میلیون تن فوالد در استان هرمزگان 
گفت: براساس برنامه  ریزی ها قرار است 
اســتان هرمزگان به قطب سوم فوالد 
کشور تبدیل شود. برای تحقق این هدف 
قرار است مجموع ظرفیت تولید فوالد 
در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس 
واقع در استان هرمزگان به 10 میلیون 
تن برسد. بخشــی از این افزایش تولید 
به شرکت  های فوالدی واقع در منطقه 
همچون فوالد هرمزگان ســپرده شده 
است. تاکنون پیشرفت قابل توجهی در 
تحقق این هدف انجام گرفته است. انتظار 
می رود با برنامه ریزی های انجام گرفته و 
پیگیری سازمان توسعه و نوسازی معدن 
و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( و وزارت 
صنعت، معــدن و تجــارت این هدف 
اجرایی شــود. وی خاطرنشان ساخت: 
ظرف چند ماه آتی، اخبار دقیقی در این 

خصوص منتشر می شود.
جذب نیروی بومی اولویت دارد

وی در ادامه و در پاســخ به ســوالی 
مبنی بر بکارگیــری نیروهای بومی در 
این شرکت گفت: اولویت استخدام در 

شرکت فوالد هرمزگان با نیروهای بومی 
است. ارزانی تاکید کرد: مشکل اشتغال با 
توسعه برطرف می شود. کشور ما از ثروت 
قابل توجهی برخوردار است. این ثروت 
باید مولد باشــد تا موقعیت های شغلی 
متعددی را ایجاد کند. حال شرکت فوالد 
هرمزگان در نظر دارد با اجرای طرح های 
توسعه، فعالیت مولدی را ایجاد کند. این 
اقدام زمینه اشتغالزایی را در جامعه فراهم 
می کند. بدون تردید در استخدام نیرو 
برای طرح های توســعه اولویت با افراد 

بومی خواهد بود.
نسبت به جامعه مسئول هستیم

مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان 
در تشریح اقدامات این مجموعه بزرگ 
فوالدی در راستای اجرای مسئولیت های 
اجتماعی خود گفت: این شرکت همواره 
خود را در مقابل جامعه مسئول می داند. 
در همین راســتا در طول سال های 98 
و 97 تعامل خوبی میان این شــرکت با 
استان برقرار شده است. همواره تالش 
کرده ایم نسبت به نیازهای ویژه استان 
حساس باشیم. هرجاکه حضور شرکت 
فوالد هرمزگان و فعالیت آن در منطقه 
تاثیر معناداری داشته حضور یافته ایم. 
متاسفانه در سال گذشته شاهد اتفاقات 
ناخوشایندی همچون سیل و زلزله در 
کشور بودیم. شــرکت فوالد هرمزگان 
در طول این حوادث کوشــید تا نقش 
اثرگذاری در کمک به مــردم ایفا کند. 
از اواخر سال گذشته که ویروس کرونا 
در کشور شیوع پیدا کرد؛ حمایت های 
این مجموعه فوالدی برای مقابله با این 
ویروس آغاز شد و تاکنون ادامه دارد.  در 
ادامه باید از اقداماتی همچون ســاخت 
مدرسه، تکمیل زیرساخت های استان 
و آزادی زندانیان غیرعمد اشاره کرد. این 
مجموعه در نظر دارد در سال جاری نیز 
در اجرای فعالیت های اجتماعی نقشی 

اثرگذار بر عهده داشته باشد. 

مهندس ارزانی مطرح کرد:

تامین نیاز داخلی اولویت فوالد هرمزگان است
مدیرعامل شرکت فوالد 

هرمزگان در خصوص 
قیمت گذاری کنسانتره، 

گندله و آهن اسفنجی 
گفت: در حال حاضر 

قیمت گذاری کنسانتره، 
گندله و آهن اسفنجی با 

فرمول های سال گذشته 
انجام می شود. اما با توجه 

به درخواست هایی که برای 
افزایش قیمت داده شده، 
چندین جلسه در وزارت 

صنعت، معدن و تجارت برای 
بررسی این موضوع برگزار 

شده است

ارزانی: فوالد هرمزگان 
اولویت خود را تامین نیاز 

بازار داخلی می داند. بر 
همین اساس نیز با تعاملی 

که میان این شرکت 
به عنوان تولیدکننده 

اسلب و نوردکاران در مقام 
خریداران محصوالت این 

مجموعه فوالدی انجام 
گرفته؛ قرار شده تا ۹۰۰ 

هزار تن از تولیدات فوالد 
هرمزگان در بازار داخلی به 

فروش برسد


