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صنعت فوالد در کشـور یکی از صنایع مادر و از ارزآور ترین صنایع 

کشـور بـه شـمار می آیـد. بـا توسـعه صنعـت فـوالد، بسـیاری از صنایـع 

پایین دسـتی که به آن وابسـته هسـتند مسـیر هموار تری برای رشـد در 

پیـش خواهنـد داشـت. سـرمایه گذاری بـر روی صنعـت فـوالد و تنـوع 

بخشیدن به محصوالت تولیدی، می تواند زمینه ساز توسعه اقتصادی 

کشور و عرض اندام در بازار های جهانی شود. همچنین صنعت فوالد 

افزون بـر ارزآوری و رفـع نیاز هـای داخلـی، اشـتغال زایی بسـیار زیـادی 

بـرای  مناسـبی  معیـار  می توانـد  کـه  اصلـی  شـاخص های  از  دارد. 

توسعه یافتگی کشور ها در نظر گرفته شود میزان تولید و مصرف فوالد 

در کشـور ها اسـت. صنعـت فـوالد بـر فرهنـگ، توسـعه، میـزان دانـش، 

پژوهـش و تجـارت هـر کشـور تاثیر گـذار اسـت و بـه دلیـل اینکـه ایـن 

صنعت با زندگی روزمره افراد گره خورده اسـت، در تعالی و پیشـرفت 

هر کشور، سهم قابل توجهی دارد.

با توجه به منابع و پتانسیل های موجود در کشور و اهمیت آن در 

توسـعه اقتصـاد، سـرمایه گذاری های بسـیار زیـادی بـرای شـکوفایی و 

مطرح شدن در عرصه های جهانی، در صنعت فوالد انجام شده است 

بـه طـوری کـه در حـال حاضـر ایـران در رتبـه دهـم تولید فـوالد در جهان 

قـرار گرفتـه اسـت. میـزان تولیـد فـوالد خـام در سـال 1400، حـدود 28 

میلیـون تـن بـود و در سـال جـاری بـا توجه به اینکه میزان تولیـد آن در 9 

ماهـه سـال بـه حـدود 24 میلیـون تن رسـیده اسـت به طور قطـع تا پایان 

سال تولید فوالد در کشور به بیش از 32 میلیون تن خواهد رسید. 

در 10 سال گذشته ظرفیت تولید فوالد کشور به قدری توسعه یافته 

کـه ایـران از واردکننـده شـمش و محصـوالت فـوالدی بـه صادرکننـده آن 

تبدیـل شـده  اسـت؛ همیـن موضـوع اهمیـت صـادرات را بسـیار پررنـگ 

کـرده اسـت بـه طـوری کـه برخـی از شـدید ترین تحریم هـا بـرای محدود 

کـردن تولیـد و صـادرات فـوالد ایـران، وضـع شـده اند. بـرای گـذر از ایـن 

مقاطع حسـاس، بومی سـازی و تکیه بر دانش فنی متخصصان داخلی، 

اهمیتـی دوچنـدان پیـدا می کنـد. در همیـن راسـتا بـه منظـور کاهـش 

وابستگی به کشور های دیگر از لحاظ تامین قطعات و تجهیزات مورد 

استفاده در صنایع فوالد، فعالیت های بسیاری درخصوص تولید داخلی 

آن ها صورت گرفته اسـت. به سـبب حرکت چندین سـاله شـرکت های 

فوالدی در مسیر بومی سازی، حتی با وجود تحریم ها، ذره ای از سرعت 

حرکت صنعت فوالد و تولید محصوالت کاسته نشده است. 

در همین راستا، ارتقای دانش و فناوری از اهمیت باالیی برخوردار 

اسـت، زیـرا باعـث ایجـاد اسـتقالل صنعتـی برای کشـور ها می شـود. با 

گسترش فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی سرعت دستیابی به دانش 

و در پـی آن توسـعه صنعـت فـوالد افزایـش خواهـد یافـت. بومی سـازی 

یکی از ابزار های ارتقای دانش به حساب می آید که موضوع حساسی 

بومی سـازی  می شـود.  توسـعه محسـوب  حـال  در  کشـور های  بـرای 

محدود به شرایط زمانی و مکانی نیست اما در زمان تحریم ها اهمیت 

بسـیاری پیدا می کند. بومی سـازی فرایندی طوالنی و پیچیده اسـت 

امـا بـا تدویـن اسـتراتژی های درسـت و برنامه ریـزی دقیـق می تـوان بـه 

نتایـج مطلوبـی دسـت یافـت. تجربـه ثابـت کـرده اسـت کـه جوامـع 

نوظهور صنعتی برای رسـیدن به این مرحله، از اسـتراتژی بومی سـازی 

بهره گرفته اند؛ پس کشور در حال توسعه ای همچون ایران می تواند با 

استفاده از این تجربیات در مسیر توسعه صنعت خود گام بردارد. 

هر چه بیشتر به سمت استفاده از قطعات و تجهیزات بومی سازی 

شده حرکت می کنیم، میزان واردات و ارزبری کاهش می یابد. میزان 

ارزبـری بـه ازای تولیـد هر تن فوالد در سـال های گذشـته در حـدود 130 

دالر بوده که با انجام اقداماتی در حوزه بومی سـازی، این رقم در حال 

و  بومی سـازی قطعـات  بـا  اسـت.  بـه حـدود 80 دالر رسـیده  حاضـر 

تجهیزاتـی کـه در صنعـت فـوالد مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد طبـق 

آمـاری کـه از سـوی شـرکت های فـوالدی گـزارش شـده اسـت، سـاالنه 

حدود 180 میلیون دالر صرفه جویی ارزی ایجاد می شود.  

یکـی از اقداماتـی کـه در وهلـه نخسـت برای قدم نهادن در مسـیر 

بومی سـازی انجـام می شـود، اشـاعه فرهنـگ بومی سـازی در کشـور 

اسـت. برگزاری نمایشـگاه های تخصصی بومی سـازی در صنعت فوالد 

بـا هـدف ترویـج فرهنـگ بومی سـازی، شناسـایی بیشـتر شـرکت های 

سـرعت  در  می توانـد  آن هـا،  توامندی هـای  از  بهره منـدی  و  داخلـی 

بخشـیدن بـه حرکت پیشـرفت و توسـعه صنعت فـوالد و ارتقـای دانش 

فنی بسیار موثر واقع شود. 

بومیسازی
محوراستقاللصنعتی

محمد جامعی
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گفت و گوی ویژه
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

بومیسازی،اولویتفوالدخوزستاناست
 امین ابراهیمی، مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

 توجه به بومی سازی و تکیه بر دانش و توان متخصصان 
به توسعه تولید طی روزهای سخت تحریمی  داخلی، منجر 
کشور شده است. بومی سازی قطعات و تجهیزات عالوه بر 
و  انگیزه  ایجاد  اشتغال زایی،  باعث  ارز،  خروج  از  جلوگیری 
نهایت  در  و  داخلی  دانش بنیان  شرکت های  در  خودباوری 
سرعت بخشی به توسعه خواهد شد. شرکت فوالد خوزستان 
سالیان  طی  کشور  فوالدی  بزرگ  شرکت  دومین  عنوان  به 
اخیر، عملکرد خیره کننده ای در حوزه بومی سازی داشته و در 
سال های 1400 و 1401، موفق به بومی سازی یک هزار و 
برای  همچنین  است.  فوالدی شده  استراتژیک  قطعه   560
نخستین بار در جهان، دستگاه اندازه گیری آهن کل و فلزی 
آهن اسفنجی در شرکت فوالد خوزستان ساخته شد و از 
این دستگاه در سومین نمایشگاه تخصصی بومی سازی 
به  قطعات، تجهیزات و مواد مصرفی صنعت فوالد که 
برگزار  جاری  سال  ماه  بهمن  در  شرکت  این  همت 
گردید، رونمایی شد. در همین راستا، خبرنگار پایگاه 
خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« گفت وگویی با امین 
ابراهیمی، مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان تدارک 
دیده است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:

بهدنبالافزایشصادراتدرسالآیندههستیم  
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ارزیابی شما از اهمیت بومی سازی و رونق   
ساخت داخل در صنایع مختلف به ویژه صنعت 

فوالد چیست؟
اشتغال  ایجاد  موجب  داخل  ساخت  به  توجه 

دیگر،  طرف  از  می شود.  غیرمستقیم  و  مستقیم 

استمرار تولید صنایع بزرگ، در گرو آماده به کاری 

تجهیزات است؛ در حالی که شرایط تحریمی باعث 

شده ورود بخشی از تجهیزات مورد نیاز صنایع که 

ناگزیر از خارج تامین می شدند، با مشکل مواجه شود 

و در مواردی طرف خارجی به بهانه تحریم، زیر بار 

تامین قطعات نرود. در چنین شرایطی با رویکرد 

فرصت  به  را  تحریم  تهدید  می توان  بومی سازی، 

از  کشور  کردن  بی نیاز  اشتغال زایی،  کرد.  تبدیل 

واردات، جلوگیری از خروج ارز، ارزآوری از محل 

صادرات محصوالت و قطعات، تنها بخشی از مزایای 

حمایت از تولیدکنندگان داخلی است. راهبرد اصلی 

شرکت فوالد خوزستان، حمایت از تولیدکنندگان و 

پروژه های  تعریف  است.  داخلی  تامین کنندگان 

مشترک با شرکت های دانش بنیان، مراکز تحقیقاتی، 

مواردی  صنعتی،  نخبگان  به کارگیری  و  دانشگاه 

فوالد  مجموعه  توجه  مورد  همواره  که  هستند 

خوزستان قرار داشته اند. مدیریت متمرکز تامین و 

واردات مواد اولیه، تجهیزات راهبردی مورد نیاز 

صنعت فوالد، توانمندسازی و حمایت از شرکت های 

سازنده تجهیزات اساسی صنعت و توسعه، تعامل، 

همکاری و مشارکت با شرکت های فعال مرتبط با 

بومی سازی فناوری  های نوین و ساخت داخل و توسعه 

فـوالد    شـرکت  عملکـرد  خصـوص  در 
خوزسـتان در 10 ماهه سـال جاری و مقایسه 
آن با مدت مشـابه سـال قبل توضیحاتی ارائه 

بفرمایید.
فـوالد  شـرکت  محصـوالت  تولیـد  جمـع 

خوزسـتان در 10 مـاه امسـال شـامل بیلـت و بلـوم، 

اسـلب، گندلـه و آهـن اسـفنجی، بـه 10 میلیـون و 

508 هـزار و 106 تـن رسـیده کـه ایـن میـزان حاکـی 

از رشـد 2 درصـدی نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

پیش اسـت. ما طی 10 ماه سـال گذشـته، توانسـته 

بودیـم 10  میلیـون و 283 هـزار و 222 تـن محصـول 

فـروش  جمـع  فـروش،  حـوزه  در  کنیـم.  تولیـد 

داخلـی و صادراتـی محصـوالت شـرکت در 10 مـاه 

سـال جـاری، بـه سـه میلیـون و 204 هـزار و 20 تـن 

مـدت  بـا  هم سـنجی  در  میـزان  ایـن  کـه  رسـیده 

مشـابه سـال قبـل، 13 درصـد رشـد داشـته اسـت. 

در حالـی کـه در 10 مـاه سـال گذشـته، توانسـته 

بودیـم دو میلیـون و 834 هـزار و 962 تـن محصـول 

خوزسـتان  فـوالد  خوشـبختانه  بفروشـیم. 

درآمدزایـی خوبـی در ایـن مـدت داشـته  اسـت و 

جمـع درآمـد فروش داخلی و صادراتی شـرکت در 

10 مـاه امسـال، بـه 404 هـزار و 191 میلیـارد و 104 

میلیـون ریـال رسـیده کـه این میزان در مقایسـه با 

مـدت مشـابه سـال قبـل، 6 درصـد افزایـش یافتـه 

اسـت. در حالی که در 10 ماه سـال 1400، توانسـته 

میلیـون  و 689  میلیـارد  و 156  هـزار   381 بودیـم 

ریال درآمد داشته باشیم.

همکاری با مراکز دانش بنیان و نهادهای علمی و 

فوالد  شرکت  سیاست های  داخلی،  تحقیقاتی 

خوزستان در حوزه بومی سازی را تشکیل می دهند. 

قطعات  و  تجهیزات  در  بومی سازی  حقیقت  در 

صنعت فوالد، به گسترش ابعاد راهبردی این صنعت 

کمک می کند و تمرکز و برنامه ریزی در صنعت 

فوالد، منجر به رونق و پیشرفت در صنایع کشور 

فوالد   شرکت  ارشد  مدیریت  مجموعه  می شود. 

خوزستان با افتخار اعالم می کند که حمایت این 

شرکت از تولیدکنندگان و تامین کنندگان داخلی 

دائمی است.

در    اقداماتی  فوالد خوزستان چه  شرکت 
در  بهینه سازی  و  تکنولوژی  تحقیقات،  حوزه 
توسعه  و  دانش بنیان  فعالیت های  راستای 
بومی سازی طی دو سال اخیر انجام داده است؟

شرکت فوالدخوزستان طی سال های 1400 و 1401، 

به  قطعات  بومی سازی  سفارش   149 و  هزار  چهار 

شرکت های توانمند داخلی را ثبت کرده و موفق به 

بومی سازی یک هزار و 560 قطعه استراتژیک صنعت 

فوالد شده است. تعداد سازندگان موجود در وندور 

لیست شرکت طی دو سال اخیر، در مجموع به یک 

هزار و 527 سازنده رسیده است. بومی سازی در 

سال جاری، منجر به صرفه جویی ارزی 20 میلیون 

 40 افزایش  با  ما  همچنین  است.  شده  یورویی 

درصدی در جذب شرکت های دانش بنیان و افزایش 

داخلی  سازندگان  توسط  بومی سازی  درصدی   73

شرکت   354 بوده ایم.  مواجه  اخیر  سال  دو  طی 
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دانش بنیان در راستای دعوت به همکاری در زمینه 

بومی سازی در سال های 1400 و 1401 شناسایی شدند 

و 6 هزار و 11 سفارش ساخت و بومی سازی قطعات به 

شرکت های فناور و دانش بنیان در این مدت واگذار 

شد. زمینه فعالیت موجود برای سازندگان در شرکت 

فوالد خوزستان طی دو سال اخیر نیز به یک هزار و 

527 رسیده است.

برای نخستین بار در جهان، دستگاه اندازه گیری 

فوالد  شرکت  در  اسفنجی  آهن  فلزی  و  کل  آهن 

خوزستان با همکاری شرکت دانش بنیان سنجش و 

قرارداد  انعقاد  است.  شده  ساخته  پارسه  تحلیل 

فروسیلیکومنگنز با ارزش هفت هزار و 200 میلیارد 

ریال بین فوالد خوزستان و شرکت پانیا پرتو کهربا به 

پژوهشی  پروژه های  جمله  از  است.  رسیده  امضا 

و  بومی سازی  به  می توان  خوزستان  فوالد  شرکت 

ساخت بلبرینگ های کف گرد با دانشگاه صنعتی 

امیر کبیر، ساخت کاتالیست های جاذب سولفورزدا 

با دانشگاه علم و صنعت، بومی سازی سیستم های 

دانش بنیان  شرکت  با  ذوب  پاتیل  اسالیدگیت 

فن آوری پایا مواد، ساخت کاتالیست های ریفرمینگ 

صنعت،  و  علم  دانشگاه  با  کربن  برابر  در  مقاوم 

بومی سازی دستگاه نمونه گیر سنگ آهن و گندله با 

بومی سازی  سما،  صنعت  پایا  دانش بنیان  شرکت 

بیلت  حمل  جرثقیل  درایو  کنترل  سیستم 

»konecrane« با شرکت الکترونیک پیشتاز سپاهان 

و طراحی، ساخت و نصب دو عدد دستگاه تصفیه 

ساختمان  در   »SOX« سولفیدی  گازهای  هوای 

اداری تیپ »C« احیا 2 با شرکت دانش بنیان فناوری 

و پژوهش سهند آهن و فوالد خاورمیانه اشاره کرد. 

احداث  قرارداد  انعقاد  مقدمات  اجرای  همچنین 

شرکت  با  خوزستان  فوالد  نوآوری  تخصصی  مرکز 

و  نوآوری  فرهنگ  گسترش  منظور  به  تافکو 

بومی سازی و انعقاد قرارداد استقرار نظام نوآوری بر 

اساس استاندارد ایزو به منظور توسعه بومی سازی 

نوآورانه در شرکت انجام شده است.

ارزیابی شما از اهمیت صادرات محصوالت   
فوالدی در اقتصاد کشور چیست؟

اوکراین  و  روسیه  جنگ  که  شرایطی  در 

افزایش  برای  طالیی  فرصتی  به  می توانست 

وضع  شاهد  شود،  تبدیل  کشور  فوالد  صادرات 

بر کاالهای معدنی و فلزی در  عوارض صادراتی 

که  حالی  در  بودیم.   1401 سال  ابتدایی  روزهای 

دولت باید مشوق های صادراتی برای صادرکنندگان 

در نظر می گرفت، این مسئله به نوعی به تنبیه 

صادراتی تبدیل شد. این اقدام دولت با این پیش 

فرض انجام شد که ممکن بود طی سه ماهه دوم 

انرژی  نبود  پی  در  عرضه  کمبود  با  جاری،  سال 

کافی و به دنبال آن افزایش قیمت فوالد در بازار 

داخل مواجه شویم. خوشبختانه این اتفاق رخ نداد 

و تولید فوالد طی این مدت 17 درصد رشد پیدا 

کرد؛ چراکه تولیدکنندگان از تجربه تلخ تابستان 

مجموعه مدیریت ارشد 
شرکت فوالد  خوزستان 
با افتخار اعالم می کند 
که حمایت این شرکت 

از تولیدکنندگان و 
تامین کنندگان داخلی 

دائمی است

بتواند این معضل را مدیریت کند و به تولید خود 

ادامه دهد، افزایش فروش اعتباری را در دستور 

کار خود قرار داد. هدف گذاری ما در سال جاری 

در حوزه صادرات به میزان دو میلیون تن محصول 

بوده است که با توجه به شرایط موجود، به نظر 

 400 و  میلیون  یک  صادرات  به  حداکثر  می رسد 

هزار تنی در پایان سال دست پیدا کنیم. صادرات 

شرکت فوالد خوزستان در اسفند ماه 1400 به 470 

هزار تن رسید که یک رکورد در نوع خود محسوب 

می شود. امیدواریم بتوانیم صادرات یک میلیون و 

500 هزار تنی را در سال 1402 محقق سازیم. بدین 

منظور از تمام ظرفیت های موجود در این راستا 

بهره خواهیم گرفت.

با توجه به ضرورت رعایت استانداردهای   
با  ارتباط  در  فوالد،  تولید  در  زیست محیطی 
پروژه های محیط زیستی شرکت فوالد خوزستان 

توضیحاتی ارائه بفرمایید.
اهداف نظام مدیریت زیست محیطی شرکت 

فوالد خوزستان شامل کاهش میزان انتشار گرد و 

مخرب  گازهای  حذف  پسماند،  مدیریت  غبار، 

روغن  حاوی  خازن های  جایگزینی  ازون،  الیه 

آسکارل و تصفیه و بازیافت پساب های صنعتی 

است. توجه به محیط زیست، یکی از مولفه های 

و  می آید  شمار  به  پایدار  توسعه  و  تولید  مهم 

بهبود  و  شرکت فوالد خوزستان در جهت حفظ 

ماه سال گذشته، یک  فرودین  از  محیط زیست 

پروژه های  اجرای  به  تومان  میلیارد   400 و  هزار 

فوالد  است.  داده  تخصیص  زیستی  محیط 

خوزستان در سال پیش، پنج پروژه زیست محیطی 

تکمیل  را  ریال  میلیارد   951 بر  بالغ  هزینه ای  با 

کرده است. محوطه سازی اسکرین هفت، اجرای 

شبکه پاکسازی واحدهای گندله سازی شماره یک 

و دو، نصب غبارگیر 04-20 در واحد موادرسانی، 

بخش  در  زنبیل کش  ماشین  دستگاه  دو  تامین 

فوالدسازی و نصب سیستم مه پاش در خروجی 

احیای  واحد  دو  و  یک  تاورهای  و  روزانه  مخزن 

شماره دو، پنج پروژه ای بودند که با هدف کاهش 

انتشار غبار و حفظ محیط زیست در مجموعه 

سال پیش عبرت گرفتند و طبق تفاهم نامه ای که 

شد،  منعقد  نیرو  و  صمت  وزارت  بین 

محدودیت های برقی به حداقل رسید و برق کافی 

در اختیار صنایع قرار گرفت. نوسان قیمت فوالد 

در بازارهای جهانی طی این مدت، بازار داخلی را 

تا 10  و شاهد کاهش 5  داد  قرار  تاثیر  هم تحت 

بین المللی  بازارهای  در  فوالد  قیمت  درصدی 

بودیم. دامپینگ روسیه سبب شد قیمت فوالد به 

حدود 320 تا 330 دالر به ازای هر تن برسد و در 

نتیجه توجیهی برای صادرات محصوالت فوالدی 

در آن زمان وجود نداشت. به دنبال همین امر، 

موجودی انبار شرکت های فوالدی داخلی به شدت 

رشد پیدا کرد و شرکت فوالد خوزستان برای اینکه 
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بر  عالوه  درآمدند.  اجرا  به  خوزستان  فوالد 

پروژه های مذکور، این شرکت در حال حاضر 24 

پروژه زیست محیطی دیگر با هزینه ای بالغ بر 12 

هزار و 300 میلیارد ریال در دست اجرا دارد که از 

تکمیل   1401 سال  پایان  تا  پروژه   12 تعداد،  این 

می شوند. همچنین طرح توسعه فضای سبز 24 

هکتاری در محدوده ضلع شرقی منازل سازمانی 

نیز در دست اقدام بوده که تا پایان سال پیش، 21 

هکتار آن به همراه احداث شبکه آبیاری قطره ای 

تکمیل شد. امیدواریم در کنار ثبت رکوردهای 

در  گذشته  همچون  توسعه،  و  تولید  در  جدید 

عرصه حفاظت و صیانت از محیط زیست کشور 

نیز موفقیت های جدیدی را به ثبت برسانیم.

شرکت فوالد خوزستان به چه میزان اجرای   
مسئولیت های اجتماعی را در دستور کار خود قرار 

داده است؟
باور ما بر این است که توسعه تولید در کنار 

اجتماعی  به مسئولیت های  و عمل  ارتقا  و  رشد 

فوالد  شرکت  در  می کند.  پیدا  معنا  منطقه 

از  یکی  اجتماعی  پذیری  مسئولیت  خوزستان، 

فعالیت  می شود.  محسوب  سازمانی  ارزش های 

اقتصادی و کسب سود، تنه یک بخش به شمار 

می آید. تعهد شرکت ها به منظور کمک به توسعه 

اقتصادی پایدار، از طریق خدمت رسانی به جامعه 

از محیط  از طرفی، حمایت  پیدا می کند.  نمود 

زیست نقش موثری در اقلیم منطقه برجای خواهد 

گذاشت. نقش کلیدی فوالد خوزستان در تولید، 

صادرات، ارزآوری و اشتغال زایی زمانی معنا پیدا 

می کند که در عمل به مسئولیت های اجتماعی 

کارکنان  و  مدیریت  مجموعه  باور  باشد.  موفق 

شرکت فوالد خوزستان بر این است که در کنار 

تولید مستمر و خلق ارزش، با عمل به مسئولیت های 

اجتماعی در مسیر آبادانی کشور و استان مثمر ثمر 

باشند. حفظ و تداوم تولید، مهم ترین مسئولیت 

اجتماعی شرکت فوالد خوزستان به شمار می  آید 

زیرا اشتغال 16 هزار نفر وابسته به فعال بودن این 

مسئولیت  عینی  مصداق  است.  مجموعه 

اجتماعی شرکت فوالد خوزستان، باشگاه فرهنگی 

ورزشی فوالد خوزستان است که می تواند باعث 

بهبود و تقویت روحیه مردم استان شود. ساخت و 

پل  فنی  بررسی کامل کارشناسی های  و  تکمیل 

فوالد و تحویل قطعی آن به شهرداری اهواز، یکی از 

این  اقدامات عمرانی شرکت فوالد خوزستان در 

حوزه بوده است. ساخت درمانگاه تخصصی و فوق 

چنعان،  قلعه  محروم  منطقه  در  تخصصی 

خدمات رسانی به مردم در شرایط شیوع ویروس 

کرونا با تامین دستگاه اکسیژن، تامین تجهیزات 

بیمارستانی و راه اندازی مراکز تجمیعی از ابتدای 

شیوع ویروس کرونا تا به امروز و راه اندازی هفت 

مرکز واکسیناسیون در مناطق محروم، از اقدامات 

مسئولیت های  حوزه  در  مجموعه  درمانی 

اجتماعی محسوب می شوند.. همچنین بازسازی 

و تعریض اساسی جاده قلعه چنعان به شهرستان 

ارزی  صرفه جویی  محل  از   )کانتکس(  کارون 

قطعات بومی سازی شده در سال  1401 در راستای 

مسئولیت های اجتماعی انجام خواهد شد.

طرح های    چه  خوزستان  فوالد  شرکت 
توسعه ای را در دست اجرا دارد؟

اسفنجی  آهن  مگامدول  کارخانه  احداث 

زمزم 3 با سرمایه گذاری 37 هزار و 159 میلیارد 

با  برق  مگاواتی   520 نیروگاه  احداث  ریال، 

ریال،  میلیارد   300 و  هزار   78 سرمایه گذاری 

ماشین  و  ثانویه  متالورژی  پکیج  احداث 

 34 سرمایه گذاری  با  عریض  اسلب  ریخته گری 

کارخانه  احداث  ریال،  میلیارد   716 و  هزار 

اکسیژن 4 با سرمایه گذاری 9 هزار و 450 میلیارد 

با  فوالدسازی   7 شماره  کوره  احداث  ریال، 

نوسازی  یورو،  میلیون   68 سرمایه گذاری 

 362 سرمایه گذاری  با  فوالدسازی  کوره های 

میلیون یورو و پروژه فوالدسازی دو میلیون تنی 

سرمایه گذاری  با  شادگان  فوالد  صنعت  شرکت 

طرح های  جمله  از  ریال،  میلیارد  هزار   110

شمار  به  خوزستان  فوالد  شرکت  توسعه ای 

گام  طرح ها،  این  از  کدام  هر  اجرای  می آیند. 

مهمی در راستای توسعه و پیشرفت شرکت فوالد 

خوزستان در آینده خواهد بود.
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بومی سازی درفوالد خوزستان
پرونده:

یکهتازی»فخوز«دربومیسازی

عزمراسخفوالدخوزستانبرایتغییروبهینهسازیساختارتامینمالی

توسعهفرهنگ،ایمنیونوآوریدرکسبوکارفوالدخوزستان

فرهنگبومیسازیدرفوالدخوزستاننهادینهشدهاست

پشتیبانیهمهجانبهازسازندگان،وجهتمایزفوالدخوزستان

فوالدخوزستان،دانشگاهتخصصیدرصنعتفوالدکشور

توسعهبازارهایخارجیوداخلیبامتنوعسازیمحصوالت

گامهایاستوارفوالدخوزستاندرمسیرتعالیوتوسعه

توسعهبومیسازیدرفوالدخوزستانشتابگرفتهاست

حیاتصنعتفوالدبهاکتشافوابستهاست

سرمایهگذارییکهزارمیلیاردتومانیفوالدخوزستاندربومیسازیتاسال1402

فوالدخوزستاندرمسیرفتحدستاوردهایبلندمدت

سرعتبخشیبهتولیدباتامینپایدارقطعاتوتجهیزات

چارهاندیشیفوالدخوزستاندرزمینهمدیریتهزینههایحملونقل

بومیسازیبدونکارگروهیممکننیست

اخذعوارضصادراتی،ترمزدستیارزآوری

همپایفوالدخوزستاندرمسیربومیسازیگامبرداشتهایم

بیلتفوالدخوزستان،باکیفیتترینمحصولفوالدیکشور
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روز سه شـنبه ۲5 بهمـن مـاه، آییـن رونمایی از یک هـزار و 560 قطعه بومی سـازی شـده گروه 
فوالد خوزسـتان در سـال های 1400 و 1401 و دسـتگاه اندازه گیری میزان آهن کل و فلزی در آهن 
اسـفنجی بـا حضـور مدیرعامـل و مدیران شـرکت فوالد خوزسـتان، جمعـی از مسـئوالن و مقامات 

استانی، مدیران شرکت های فوالدی و اعضای انجمن آهن و فوالد ایران برگزار شد.

یکهتازی»فوالدخوزستان«دربومیسازی

تحلیلی  و  خبری  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 

»فلزات آنالین«، امین ابراهیمی در آیین رونمایی 

از یک هزار و 560 قطعه بومی سازی شده گروه 

و   1401 و   1400 سال های  در  خوزستان  فوالد 

و فلزی در  اندازه گیری میزان آهن کل  دستگاه 

فوالد  مجموعه  کرد:  بیان  اسفنجی،  آهن 

خوزستان همواره به عنوان بزرگ ترین صادرکننده 

محصوالت فوالدی کشور با تکیه بر توان داخلی 

و اعتماد به جوانان این مرز و بوم، اتفاقات خوبی 

 

را در حوزه بومی سازی رقم زده است. اقدامات 

شرکت فوالد خوزستان منجر به بومی سازی 25 

یورویی  میلیون   600 صرفه جویی  و  قطعه  هزار 

شده است. 

وی افزود: تولید فوالد قبل از انقالب، 1٫8 میلیون تن 

بود و این میزان در سال 2021 به 27٫9 رسیده است. در 

افق 1404، رسیدن ایران به رتبه اول تولید فوالد در منطقه 

ظرفیت های  به  توجه  با  و  است  شده  هدف گذاری 

ایجادشده، تولید 55 میلیون تن محقق خواهد شد.

بومی سازی 1560 قطعه طی دو سال   
اخیر در »فوالد خوزستان«

مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان با بیان اینکه 

مزیت رقابتی شرکت فوالد خوزستان، نیروی انسانی 

متخصص، خالق، تالشگر و صاحب دانش صنعت 

فوالد است، تصریح کرد: شرکت فوالد خوزستان در 

سال های 1400 و 1401، موفق به بومی سازی یک هزار 

استراتژیک  اغلب  که  است  شده  قطعه   560 و 

هستند. در این دو سال، 37 میلیون یورو صرفه جویی 
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ارزی از طریق بومی سازی قطعات و تجهیزات رخ 

دانش بنیان  شرکت های  جذب  درصد   40 و  داده 

افزایش یافته است. ابراهیمی با بیان اینکه به ازای 

هر دو شغل در صنعت فوالد، بیش از 12 شغل در 

سراسر زنجیره عرضه و پشتیبانی ایجاد می شود، 

بزرگ ترین  خوزستان«،  »فوالد  کرد:  مطرح 

عرضه کننده فوالد میانی و بزرگ ترین صادرکننده 

کشور در بخش صنایع فوالدی است. همچنین در 

سال جاری، این شرکت با 354 شرکت دانش بنیان 

مذاکره داشته و با 335 شرکت وارد تعامل و همکاری 

خوزستان  فوالد  شرکت  مدیرعامل  است.  شده 

خاطرنشان کرد: »فوالد خوزستان« بحث تاسیس 

با همکاری تافکو به  مرکز نوآوری فوالد خوزستان 

منظور گسترش فرهنگ نوآوری و بومی سازی را در 

سال جاری در دستور کار قرار داده است. ضمن 

اینکه از محل صرفه جویی ارزی به دنبال بومی سازی، 

اجرای پروژه های مسئولیت های اجتماعی در دستور 

کار قرار گرفته است.

کاهش ارزبری صنعت فوالد زیر سایه   
بومی سازی

در ادامه این مراسم سید رسول خلیفه سلطان، 

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران بیان کرد: 

آذربایجان،  یزد،  کرمان،  خوزستان،  استان های 

در  فوالد  تولید  قطب های  هرمزگان،  و  اصفهان 

کشور هستند به لحاظ آمایش سرزمینی، دو استان 

از  برخورداری  دلیل  به  هرمزگان  و  خوزستان 

به شمار  تولید فوالد کشور  آبی، سرآمد  مرزهای 

می آیند. دسترسی به حمل ونقل جاده ای و ریلی و 

همچنین دسترسی به منابع آبی و انرژی، مواردی 

هستند که توسعه فوالد را توجیه می کنند. میزان 

ارزبری در ازای تولید هر تن فوالد طی پنج سال 

گذشته، 130 دالر بوده که به دنبال اقدامات انجام 

شده در حوزه بومی سازی، این رقم در حال حاضر 

به حدود 80 دالر رسیده است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران تصریح کرد: 

شرکت فوالد خوزستان با مدیریت امین ابراهیمی به 

اقدامات بزرگی را در  عنوان مدیر جوان و جسور، 

صنعت فوالد کشور انجام داده است. سرمایه گذاری 

27 همت و هدف گذاری های شرکت فوالد خوزستان 

برای افق 1410، نویدبخش تحول صنعت فوالد کشور 

است. شرکت فوالد خوزستان همواره در توسعه و ترویج 

مفاهیم بومی سازی پیشرو بوده است.

توسعه بومی سازی در »فوالد   
خوزستان«، نتیجه اعتماد به توان داخلی 

است
نادر سلیمانی، عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد 

ایران نیز در این مراسم عنوان کرد: اگر سرانه مصرف 

فوالد کشور به 200 کیلوگرم برسد، در افق 1404 در 

حدود 18 میلیون تن فوالد مصرف خواهد شد و از 

ظرفیت 45 میلیون تن، قطعا به 55 میلیون تن خواهیم 

رسید. میزان تولید نیز از بیش از 30 میلیون تن فعلی 

به همین میزان رشد خواهد یافت. وی افزود: شرکت 

فوالد خوزستان امروز یکی از قطب های اصلی صنعت 

فوالد کشور است که بیش از سه میلیون و 500 هزار تن 

فوالد تولید می کند. دستیابی شرکت فوالد خوزستان 

به بومی سازی 25 هزار قطعه و صرفه جویی های ارزی 

و  شکست تحریم های غرب، نتیجه نگاه و اعتماد به 

توان داخلی است. در ادامه این مراسم، پرویز درویش، 

معاون تدوین و ترویج سازمان ملی استاندارد ایران 

استانداردسازی  در حوزه  فوالد  بیان کرد: صنعت 

پیشرو بوده و 9 استاندارد بین المللی در شرکت فوالد 

خوزستان تدوین شده است که دستاورد بزرگی به 

شمار می آید. وی اضافه کرد: شرکت فوالد خوزستان، 

حوزه  در  ویژه  به  فوالد  دانش  در  پیشرو  شرکتی 

استانداردسازی محسوب می شود و استاندارد ملی 

شمش فوالد به دبیری فوالد خوزستان تدوین شده 

است. سازمان ملی استاندارد در حال حاضر در رتبه 22 

جهان قرار دارد که بخشی از آن به دلیل عملکرد 

صنعت فوالد و اقدامات انجام شده در شرکت فوالد 

خوزستان است. درویش در پایان خاطرنشان کرد: 

شرکتی که بتواند استاندارد بین المللی را تدوین 

کند، بدون شک با دانش و استاندارد مسیر توسعه را 

طی خواهد کرد. زمانی که دانش و استاندارد در یک 

نیز  قطعات  ساخت  در  باشد،  حاکم  مجموعه 

استاندارد رعایت خواهد شد و این مسئله از نتایج 

توجه شرکت فوالد خوزستان به استانداردها است.

مجموعه فوالد خوزستان 
همواره به عنوان 

بزرگ ترین صادرکننده 
محصوالت فوالدی کشور 
با تکیه بر توان داخلی و 

اعتماد به جوانان این مرز 
و بوم، اتفاقات خوبی را 
در حوزه بومی سازی رقم 

زده است
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عضو هیئت مدیره شرکت فوالد خوزستان گفت: شرکت فوالد خوزستان به عنوان دومین شرکت 
فوالدساز کشور، تالش کرده است تا با شرایط فعلی اقتصاد کالن و متغیرهای پولی سازگار شود و 

اقدام به استفاده حداکثری از شرایط بازار سرمایه کند تا در این حوزه پیشگام باشد.

عزمراسخفوالدخوزستان
برایتغییروبهینهسازیساختارتامینمالی

عضو هیئت مدیره شرکت فوالد خوزستان عنوان کرد:

با  گفت وگو  در  مومن زاده  محمدمهدی 

خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

که  است  صنایعی  از  فوالد  صنعت  کرد:  بیان 

ماهیت آن صادرات محور بوده و حتی قیمت های 

بازارهای  به شرایط  زیادی  تا حد  نیز  آن  داخلی 

جهانی وابسته است و به همین علت، اثرگذاری 

متغیرهای بیرونی اقتصاد کشور بر آن بسیار زیاد 

است. به بیان دیگر، برون گرایی صنعت فوالد و 

در  جهانی  زنجیره  به  آن  باالی  نسبتا  اتصال 

فرآیند  تا  شده  سبب  صنایع  سایر  با  مقایسه 

زیاد  بسیار  جهانی  متغیرهای  از  آن  اثرپذیری 

تا  است  شده  سبب  موضوع  همین  باشد. 

چشم انداز فعالیت های آتی این صنعت، بیش از 

هر چیز تابع وضعیت اقتصاد جهانی باشد. شرایط 

اقتصاد  بزرگ ترین  عنوان  به  چین  نامناسب 

کارخانه ای جهان، در سه فصل ابتدایی سال 2022 

این  جهانی  قیمت های  تا  است  شده  سبب 

محصول کاهش محسوسی را تجربه کند و حتی 

از  بعد  فوالد  تمام شده  بهای  افزایش  موضوع 

باالی  هزینه های  دلیل  به  اوکراین،  جنگ  شروع 

انرژی، نیز نتوانسته است مانع از کاهش قیمت ها 
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شود. تداوم این شرایط در اقتصاد چین و کاهش 

همراه  به  کشورها  سایر  در  اقتصادی  رشد  نرخ 

سیاست های پولی انقباضی، مهم ترین متغیرهای 

خارجی موثر بر صنعت  فوالد در ماه های آینده 

خواهند بود.

اثرگذاری  امکان  عدم  اینکه  بیان  با  وی 

بنگاه های داخلی و البته سیاست گذاران کشور 

بر شرایط جهانی بازار فوالد، سبب شده است تا 

وضعیت آینده این صنعت تا حد زیادی از حیطه 

دامنه  شرایط  این  و  باشد  خارج  شرکت ها  اراده 

است،  ساخته  محدود  بسیار  را  تصمیم گیری 

به  وضعیت  کشور  داخل  در  البته  کرد:  عنوان 

گونه ای است که ثبت رشد اقتصادی مثبت طی 

رشد  این  تداوم  چشم انداز  و  اخیر  فصل  هفت 

حداقل تا پایان سال جاری، چشم انداز مناسبی از 

است.  کرده  ایجاد  تقاضا  باالی  نسبتا  سطوح 

همچنین چشم انداز افزایش ساخت وساز در لوای 

قانون جهش تولید مسکن و همچنین تغییر شرایط 

توافق  هرگونه  حصول  صورت  در  خودروسازان 

بین المللی می تواند وضعیت تقاضا را به صورت 

محسوس بهبود دهد.

چالش های اساسی در صنعت فوالد  
عضو هیئت مدیره شرکت فوالد خوزستان در 

کرد:  مطرح  فوالد،  صنعت  مشکالت  خصوص 

فوالد صنعتی انرژی بر، آب بر، سرمایه بر و متکی 

به مواد اولیه معدنی است. بررسی همین چند 

و  اقلیم  جاری  شرایط  با  آن ها  انطباق  و  ویژگی 

که  است  آن  بیانگر  سادگی  به  ایران،  اقتصاد 

چالش هایی  با  همواره  کشور  فوالد  صنعت 

ساختاری سروکار دارد. شرایط زیست محیطی به 

ویژه وضعیت ذخایر آبی کشور از یک سو و نظام 

سوی  از  انرژی  قیمت گذاری  و  تولید  ناکارآمد 

در  فوالد  صنعت  جدی  بسیار  چالش  دو  دیگر، 

سال های  در  که  هستند  کوتاه مدت  وضعیت 

اخیر از مرز هشدار عبور کرده اند و وارد شرایط 

اضطرار شده اند. توقف فعالیت های تولیدی به 

دلیل کمبود برق و گاز و وقوع تنش های اجتماعی 

شرایط  این  بیرونی  نمود  آب،  کمبود  دلیل  به 

اضطراری است. از منظر وضعیت بلندمدت نیز 

مسئله دسترسی و تامین پایدار مواد اولیه تولید 

به  نیاز  کنار  در  سنگ آهن  ویژه  به  فوالد 

سرمایه گذاری گسترده در حوزه زیرساخت ها و 

محسوب  مهمی  چالش  دو  تولید،  تجهیزات 

می شوند که هرچند فوریت کمتری نسبت به دو 

نیازمند  نیز  این موارد  اما  ابتدایی دارند  چالش 

سیاست گذاری  سطح  در  گسترده  برنامه ریزی 

کالن هستند.

مومن زاده تصریح کرد: الزم به ذکر است که 

با توجه به وضعیت نامناسب تشکیل سرمایه در 

به  فوالد  صنعت  در  و  عام  صورت  به  کشور 

دو  بین  از  تحریم  سال های  طی  خاص،  صورت 

برای  مالی  منابع  تامین  موضوع  اخیر،  چالش 

سرمایه گذاری با استفاده از انواع روش ها و منابع 

به  است.  برخوردار  بیشتری  فوریت  از  داخلی، 

دلیل استراتژیک بودن صنعت فوالد، عمال امکان 

در  خارجی  سرمایه گذاری  از  گسترده  استفاده 

این حوزه وجود ندارد. در کنار موارد فوق الذکر، 

بهبود تکنولوژی تولید و زیرساخت های لجستیک 

و حمل ونقل نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تامین مالی صنعت فوالد نیز 

مشابه سایر صنایع کشور به شدت وابسته به نظام 

بانکی است، مطرح کرد: حتی به نظر می رسد که 

باالی  این صنعت و قدرت  بنگاه های  ابعاد بزرگ 

چانه زنی آن ها در مقابل نظام بانکی سبب شده تا 

به سایر  فوالد نسبت  مالی صنعت  تامین  میزان 

صنایع، بانک محورتر باشد. به عنوان نمونه، تنها برای 

تسهیالت  مانده  کشور،  بزرگ  فوالدی  شرکت   10

بانکی بر اساس آخرین صورت های مالی حسابرسی 

شده )پایان سال 1400( بیش از 60 هزار میلیارد تومان 

محسوب  مالحظه ای  قابل  رقمی  که  است  بوده 

می شود. البته مانده تسهیالت بزرگ ترین شرکت 

مانده  سرجمع  از  تنهایی  به  نیز  کشور  فوالدی 

خراسان  و  ایالم  نظیر  استان ها  برخی  تسهیالت 

شمالی در اسفند ماه 1400 بیشتر بوده است. در 

سمت مقابل، تامین مالی این صنعت از طریق بازار 

سرمایه بسیار محدود است؛ به شکلی که در پایان 

فلزات  بدهی صنعت  اوراق  مانده  ماه 1401،  مهر 

اساسی )به صورت عام و نه فقط فوالدسازان( کمتر 

از سه هزار میلیارد تومان است. البته انتشار اوراق 

نیز غالبا مربوط به شرکت های با سایز متوسط )و نه 

گروه  وضعیت  مقایسه  برای  است.  بوده  بزرگ( 

فلزات با سایر صنایع باید توجه داشت که در صنعت 

شامل  غالبا  که  مصرفی  کاالهای  مانند  کوچکی 

شرکت های کوچک و متوسط می شود، ارقام مربوط 
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به انتشار و مانده اوراق تامین مالی بیش از اعداد 

مربوط به گروه فلزات است. مجموع این اعداد، به 

خوبی بیانگر عدم ورود جدی فوالدسازان به حوزه 

تامین مالی از طریق بازار سرمایه است.

ضرورت تغییر رویکردها در صنعت   
فوالد

عضــو هیئــت مدیــره شــرکت فــوالد خوزســتان در 

رفــع  جهــت  پیشــنهادی  راهکارهــای  بــا  ارتبــاط 

مشــکالت فــوق، عنــوان کــرد: پیــش از ورود بــه بحــث 

بــازار ســرمایه، ارائــه تصویــری کوتــاه از سیاســت های 

بانــک مرکــزی و وضعیــت تســهیالت نظــام بانکــی 

ــا  ــد راهگشــا باشــد. در نیمــه اول امســال و ب می توان

هــدف کنتــرل تــورم، بانــک مرکــزی سیاســت های 

انقباضی سخت گیرانه ای را اتخاذ و محدودیت های 

مقــداری را بــر رشــد تســهیالت بانکی وضع کــرد. این 

شــرایط ســبب شــد تــا نــرخ رشــد تســهیالت به شــدت 

کاهــش یابــد و حتــی با در نظر گرفتن مقادیر حقیقی 

تســهیالت می تــوان گفــت کــه در نیمــه اول ســال 

ســال  بــه  نســبت  بانکــی  تســهیالت  مانــده   ،1401

گذشــته حــدود 15 درصــد کاهــش یافتــه اســت. ایــن 

شــرایط ســبب شــده اســت تــا موضــوع نقدینگــی بــه 

یــک چالــش جــدی بــرای بنگاه هــا تبدیــل شــود؛ بــه 

طــوری کــه دریافــت تســهیالت بانکــی بــرای آن هــا 

بســیار دشــوار شــده اســت. ایــن وضعیــت بــه معنــای 

آن اســت کــه حرکــت بنگاه هــا از ســمت نظــام بانکــی 

ــه یــک  ــی، دیگــر ن ــرای تامیــن مال ــازار ســرمایه ب ــه ب ب

انتخــاب بلکــه یــک ضــرورت اســت و شــرکت های 

حــوزه فــوالد نیــز از ایــن موضــوع مســتثنی نیســتند. 

مومــن زاده تاکیــد کــرد: بر همین اســاس، شــرکت های 

صنعــت فــوالد بایــد بــه تدریــج در حــوزه تامیــن مالــی 

ــازار ســرمایه و انتشــار اوراق وارد شــوند و  از طریــق ب

متناســب بــا وضعیــت و شــرایط خــود از ابزارهــای 

متنــوع اســتفاده کننــد. به عنوان نمونــه و با توجه به 

اینکــه بســیاری از شــرکت های ایــن حــوزه در ســایر 

شــرکت های گــروه و ســایر صنایــع ســهام دار هســتند، 

اســتفاده از اوراق اجــاره ســهام )و رفــع نیــاز بــه ارائــه 

ضامــن و وثایــق بانکــی( می توانــد بــه صــورت وســیع 

مــورد اســتفاده شــرکت ها قــرار گیرد.همچنیــن بــه 

دلیــل وضعیــت مالــی مناســب شــرکت های بــزرگ 

حــوزه فــوالد، اســتفاده از ظرفیــت اعتبارســنجی و 

رتبه بنــدی در انتشــار اوراق )و عــدم نیــاز بــه ضمانــت 

بانکــی( می توانــد بــه شــدت توســط شــرکت ها مــورد 

اســتقبال قــرار گیــرد. اوراق مرابحــه نیــز از ابزارهایــی 

اســت کــه می توانــد توســط فوالدســازان بــرای تامیــن 

منابــع جهــت انــواع فعالیت هــا و ســرمایه گذاری های 

میان مــدت و بلندمــدت مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. 

اوراق ســلف و ســلف مــوازی اســتاندارد نیــز از دیگــر 

توســط  نیــز  ایــن  از  پیــش  کــه  اســت  ابزارهایــی 

شــرکت های گروه و با هدف تامین مالی کوتاه مدت 

مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. وی ابــراز کــرد: در 

مجمــوع، شــرایط فعلــی ابزارهــای مالــی کشــور بــه 

شــکلی اســت کــه طیــف گســترده ای از انــواع اوراق 

بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای مختلــف و شــرایط هــر 

شــرکت وجود دارد. اســتفاده فوالدســازان از خدمات 

مشــاوره ای نهادهــای مالــی، می توانــد ایــن شــرکت ها 

را در اســتفاده از ابزارهــای متناســب بــا نیازهای آن ها 

راهنمایی کند.

نوآوری فوالد خوزستان در بازار   
سرمایه

عضو هیئت مدیره شرکت فوالد خوزستان با 

بیان اینکه با توجه به شرایطی که ذکر شد، شرکت 

فوالد خوزستان به عنوان دومین شرکت فوالدساز 

کشور، تالش کرده است تا با شرایط فعلی اقتصاد 

کالن و متغیرهای پولی سازگار شود و اقدام به 

استفاده حداکثری از شرایط بازار سرمایه کند تا 

به  باشد، خاطرنشان کرد:  این حوزه پیشگام  در 

پایه  بر  مرابحه  اوراق  نخستین  منظور،  همین 

یا  و  ضامن  به  نیاز  بدون  و  اعتباری  رتبه بندی 

وثیقه کردن سهام، در آبان ماه جاری توسط این 

شرکت و با همکاری کنسرسیومی از شرکت های 

تامین سرمایه منتشر شد که نوآوری جدیدی در 

بازار سرمایه کشور به شمار می آید. ارزش تامین 

هزار  چهار  از  بیش  اوراق  این  بر  مبتنی  مالی 

داخلی  ابعاد  منظر  از  که  بود  تومان  میلیارد 

شرکت، بیش از دو برابر مانده تسهیالت بانکی 

در پایان سال گذشته است.

مومن زاده در پایان یادآور شد: از منظر ابعاد 

شد،  اشاره  پیش تر  که  گونه  همان  نیز  صنعت 

حدود دو برابر کل تامین مالی صنعت فلزات از 

طریق بازار سرمایه بوده است. این ابعاد، نشانگر 

عزم جدی شرکت فوالد خوزستان برای تغییر و 

که  است  مالی  تامین  ساختار  بهینه سازی 

می تواند زمینه ساز نوآوری های دیگر در این حوزه 

شود. در کنار این موضوع، برنامه های دیگری نیز 

در زمینه استفاده از سایر اوراق و ابزارهای تامین 

مالی در جریان است که در آینده و متناسب با 

شرایط و وضعیت اقتصاد کالن و بازارهای مالی 

به تدریج اجرایی خواهد شد.

شرایط زیست محیطی 
به ویژه وضعیت ذخایر 
آبی کشور از یک سو و 
نظام ناکارآمد تولید و 
قیمت گذاری انرژی از 
سوی دیگر، دو چالش 

بسیار جدی صنعت فوالد 
در وضعیت کوتاه مدت 

هستند

کنــار ایــن مــوارد، ظرفیــت جدیــدی بــا نــام اوراق گام 

پدیــد آمــده کــه طــی ماه هــای اخیــر در بــازار ســرمایه 

زنجیــره وار  ماهیــت  و  اســت  داشــته  زیــادی  رواج 

ــا  ــی ســنگ آهن ت ــوالد از نقطــه شــروع یعن صنعــت ف

انواع محصوالت نهایی پایین دســت، اســتفاده از این 

ابــزار را بــرای فوالدســازان در طــول زنجیــره بســیار 

زمانــی  اســت. دوره  کــرده  امکان پذیــر  و  مناســب 

کوتاه مــدت اوراق گام )غالبــا کمتــر از یــک ســال( و 

عــدم نیــاز بــه پرداخــت دوره ای ســود، دو ویژگــی 

بــرای  ابــزار را  ایــن  از  مهمــی اســت کــه اســتفاده 

تامیــن  ویــژه  بــه  کوتاه مــدت  کاربردهــای 

ســرمایه درگردش بســیار مناســب کــرده اســت. در 
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عضو هیئت مدیره شرکت فوالد خوزستان گفت: فوالد خوزستان، متعهد به دستیابی به قله 
تعالی کسب وکار همراه با دستیابی به باالترین استانداردهای اخالقی است. این شرکت همواره در 
مسیر تعالی، در پی ایجاد فرهنگ، ایمنی و نوآوری در کسب و کار است و این موضوع کامال در 
موفقیت ها و نتایج ساالنه آن قابل مشاهده است. به جرات می توان گفت آنچه امروز فوالد خوزستان 
را از سایرین متمایز کرده، تعهد رهبران، مدیران، کارشناسان و کارکنان سازمان در تمامی رده ها 

به کسب موفقیت است.

توسعهفرهنگ،ایمنیونوآوری
درکسبوکارفوالدخوزستان

عضو هیئت مدیره شرکت فوالد خوزستان مطرح کرد:

علی محمدی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری 

سازمان،  کرد:  بیان  آنالین«  »فلزات  تحلیلی  و 

مجموعه ای از افراد است که به صورت هماهنگ با 

یکدیگر کار می کنند تا به هدف های فردی و جمعی 

خود برسند. با توجه به این تعریف، می توان گفت 

رفتار سازمانی، بیش از آن  که یک دانش بین رشته ای 

باشد، یک دانش چندرشته ای است و بخش غالب 

دانسته های  و  داشته ها  گرفتن  قرار  از  آن،  مطالب 

رشته های دیگر گرد هم آمده است. علوم مختلفی 

همچون روانشناسی، فیزیک و شیمی در کنار مباحث 

تصمیم گیری،  استرس،  مدیریت  گروهی،  کار 

علوم  این  از  بخشی  انگیزش  و  شخصیت شناسی 

هستند. باید در نظر داشت که تنها انگیزه های مالی و 

درآمدی بر رفتار سازمانی کارکنان تاثیر گذار نیست و 

عوامل دیگری نیز بر آن تاثیر می گذارند.

ایجاد شرایطی که کارکنان احساس  وی افزود: 

کنند حضور آن ها برای بنگاه موثر است، عالوه بر 

افزایش بهره وری، منجر به تعلق سازمانی می شود. 

بنابراین، بنگاه  هایی موفق عمل می کنند که با در نظر 

گرفتن فاکتورهای مختلفی مانند شرایط محیط کار، 

دیگران،  رهبری  تعلق،  احساس  قدرت،  کسب 

مشارکت در تصمیم گیری ها و تجربه آموزی نسبت به 

پایش رفتار درون سازمانی کارکنان به منظور شناخت، 

آموزش و شکوفایی مجموعه گام بردارند.

وجه اشتراک کارکنان در سازمان  
عضو هیئت مدیره شرکت فوالد خوزستان عنوان 

کرد: رفتار سازمانی، یکی از وجوه اشتراک بین کارکنان 

مختلف یک بنگاه اقتصادی است و به افراد کمک 

می کند علی رغم تفاوت های فرهنگی و فکری، در 

کنار یکدیگر کار کنند، باهم تعامل داشته باشند و 

از  یکی  کنند.  خلق  قدرتمندی  همکاری  تجربه 

تیم،  سرپرستان  و  مدیران  پیش روی  چالش های 

مدیریت افرادی است که طرز فکرها، شخصیت ها و 

فرهنگ اجتماعی متفاوتی دارند و این تفاوت ها گاهی 

برای تیم و مدیران مشکل ساز می شود. استفاده از 

مدیریت رفتار و فرهنگ سازمانی در کنار یکدیگر، 

بازدهی کارکنان و تیم را افزایش می دهد. بنابراین 

افزایش بازدهی و ارتقای عملکرد نیز می تواند جزو 

اهداف اصلی مدیریت رفتار سازمانی بر شمرده شود. 
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انجام  به  کارکنان  مدیریتی،  رویکرد  این  کمک  به 

کارهای درست عادت می کنند.

محمدی با بیان اینکه زمانی که کارکنان رفتاری 

و  بنگاه  ارزش های  با  مطابق  که  باشند  داشته 

برنامه ریزی های مدیر است، میزان رفتارهای غیرقابل 

پیش بینی در محیط به حداقل می رسد، تصریح کرد: 

به همین دلیل است که پیش بینی نیز جزئی از اهداف 

علم رفتار سازمانی شناخته می شود. زمانی که افراد 

دلیل انجام یک کار را می دانند، با پذیرش آن را انجام 

می دهند اما اگر دلیل موجهی نداشته باشند، یا کار را 

انجام نمی دهند و یا پیوسته به دنبال علتی برای 

انجام این کار خواهند بود. بنابراین، یکی از اهداف 

تا علت  است  کارکنان  توجیه  رفتار سازمانی،  علم 

مشخصی برای رفتارهایی که باید در فضای کار انجام 

بدهند، داشته باشند.

بعد  سه  در  سازمانی  رفتار  کرد:  اضافه  وی 

فردی، گروهی و کالن )کلی( سنجیده می شود. در 

جنبه فردی، تاثیر شخصیت هر فرد بر رفتار وی 

مورد بررسی قرار می گیرد. در جنبه گروهی، تاثیر 

شخصیت فرد در تعامالت بین اعضای گروه و تیم 

بررسی می شود و در نهایت در بعد کلی تاثیری که 

مورد  می گذارد،  افراد  رفتار  بر  سازمانی  فرهنگ 

کلی  حالت  در  می گیرد.  قرار  تحلیل  و  بررسی 

می توان گفت افراد شواهدی را که در محیط کار 

خود مشاهده می کنند، تعمیم می دهند. به عنوان 

مثال، اگر فردی زیاد در محیط راه برود و مدام 

که  می شود  تصور  دهد،  نشان  شلوغ  را  خود 

سخت کوش و پرکار است. در مقابل، اگر کسی 

پیوسته پشت میز خود باشد، تصور می شود که 

هیچ کاری انجام نمی دهد و احتماال به کار دیگری 

سرگرم شده است. این نوع برداشت ها به محیطی 

که فرد در آن کار می کند نیز بستگی دارد زیرا به 

طور کلی، افراد در مقایسه با سایر اعضا و همچنین 

بر اساس رفتار عمومی حاکم در سازمان ارزیابی و 

قضاوت می شوند.

عضو هیئت مدیره شرکت فوالد خوزستان با تاکید 

بر اینکه به طور کلی، محیط سازمانی که فرد در آن 

قرار می گیرد، روی رفتار وی تاثیر دارد، مطرح کرد: 

بنابراین برای کنترل رفتار کارکنان در مجموعه، باید 

برای محیط کاری و فضایی که کارکنان در آن حضور 

دارند نیز برنامه ریزی کرد. برای نمونه، فضای کاری 

یک شرکت استارت آپ با محیط کاری یک کارخانه 

این  در  رفتارها  نوع  و  دارد  بسیاری  تفاوت های 

محیط  ها هم دستخوش تغییر فضای آن ها می شود. 

حتی فضای کار در تیم های مختلف هم ممکن است 

با یکدیگر تفاوت داشته باشد. برای مثال، جو موجود 

در تیم فنی یک سازمان ممکن است با جو تیم مالی آن 

از  که  رفتاری  اساس  همین  بر  و  باشد  متفاوت 

رفتار  با  می شود،  مشاهده  بخش  هر  کارمندان 

کارمندان بخش دیگر تفاوت دارد.

سایه ای از افکار و شخصیت مدیران  
محمدی در ادامه فرهنگ را یکی از تاثیرگذارترین 

فاکتورهای موثر بر رفتار سازمانی دانست و با بیان 

اینکه فرهنگ، راهنمای اصلی رفتار افراد و تیم ها 

محسوب می شود، خاطرنشان کرد: این فرهنگ از 

رفتار مدیران و موسسان هر شرکت نشئت می گیرد و 

در شرکت های مختلف با کمی دقت، می توان اثر 

رفتار مدیران روی رفتار و فرهنگ سازمانی را مشاهده 

کرد. به عبارت دیگر، فرهنگ هر سازمانی سایه ای از 

برای  بنابراین،  است.  آن  مدیر  شخصیت  و  افکار 

دستیابی به باالترین بهره وری و کارایی ضروری است 

که مدیران روی مباحث رفتار سازمانی عمیق تر وارد 

شوند و با استفاده از این  مباحث تیم هایی حرفه ای 

بسازند. سازگاری با محیط، استرس کاری و شادی در 

محیط کار و خوشحالی کارکنان، مهم ترین عوامل 

تاثیرگذار بر نیازها و عوامل موثر بر عملکرد فرد به 

شمار می آیند. احترام کارکنان به یکدیگر حتی در 

شرایط بحران و عصبانیت، تابعیت کارکنان از رهبر 

سازمان، نظم در انجام وظایف روزمره، تمرکز روی کار 

و صحبت کردن با همکاران تنها در زمان استراحت، 

بین  عدالت  و  مجموعه  در  تبعیض  وجود  عدم 

کارکنان مختلف در استفاده از منابع و پاداش های 

موجود، از دیگر مواردی هستند که باید از سوی 

مدیران به منظور بهبود رفتار سازمانی کارکنان در 

نظر گرفته شوند.

وی در همین راستا ادامه داد: عالوه براین، رفتار 

اخالقی در سازمان ها به عنوان سیستمی از ارزش ها، 

بایدها و نبایدها تعریف می شود که بر اساس آن نیک 

و بدهای مجموعه مشخص و عمل بد از خوب متمایز 

و  فردی  بعد  در  انسان ها  کلی،  طور  به  می شود. 

شخصیتی دارای ویژگی های خاص اخالقی هستند 

که پندار، گفتار و رفتار آن ها را شکل می دهد. ممکن 

پست  و  جایگاه  یک  در  وقتی  افراد  همین  است 

سازمانی قرار  گیرند، عواملی موجب شود که پندار، 

گفتار و رفتار متفاوتی از آن ها سر بزند و این ویژگی های 

انسانی بر روی میزان کارایی و اثر بخشی بنگاه تاثیر 

بگذارد. عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخالقی کارکنان را 

می توان در سه دسته کالن، میانی و خرد جای داد. 

عوامل کالن، فاکتورهای بیرون از بنگاه ها هستند که 
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معموال تحت کنترل آن ها نیستند اما در سطح میانی 

مولفه ها هم سطح سازمان قرار می گیرند و اکثر آن ها از 

طریق سیاست ها و برنامه ریزی ها قابل کنترل هستند. 

سطح خرد، اشاره به فاکتورهای سطح فردی دارد. این 

سازمان  و  دارند  جای  کارکنان  درون  در  فاکتورها 

می تواند از طریق تغییر دادن فاکتورهای سطح میانی، 

روی بعضی از فاکتورهای این سطح نیز تاثیر بگذارد.

عضو هیئت مدیره شرکت فوالد خوزستان یادآور 

افراد در همه سطوح، به  صورت  شد: نحوه تعامل 

فردی، گروهی و نحوه رفتار خود سازمان به  صورت 

مستقل، چگونگی بهینه سازی این تعامالت در راستای 

افزایش بهره وری کسب وکار و سایر عوامل هم چون 

رضایت نیروهای کار، عملکرد شغلی و مهارت های 

مدیریتی و رهبری که در بهبود عملکرد کسب وکار 

تاثیر دارند. از طرفی عوامل اجتماعی، محیط کاری و 

در  تکنولوژی های  و  ابزارها  و  شغلی  مهارت های 

دسترس، مواردی هستند که در میزان بهبود رفتار 

بهبود  این  می کنند.  ایفا  مهمی  نقش  سازمانی، 

می تواند به نتایج مثبتی همچون افزایش مشارکت و 

رضایت نیروهای کار، بهره وری نیروهای انسانی در 

سطوح بسیار باالتر، فرایند کاری مستقیم و صریح تر، 

محیطی بسیار بهتر، سازگاری بیشتر میان فرهنگ 

اهداف  به  رسیدن  و  شاغل  نیروهای  و  سازمانی 

سازمانی به شکل سریع تر و موثرتر منجر شود .

آغاز مسیر تعالی فوالد خوزستان  
محمدی در ادامه به مسیر رشد و تعالی شرکت 

فوالد خوزستان اشاره کرد و گفت: در سال 1372 

گشت های  استقرار  با  خوزستان  فوالد  شرکت 

»VIP«، سفر تعالی خود را آغاز کرد و در سال های 

مختلف به موفقیت های بی شماری نظیر استقرار 

نظام  تحقیقات و خودکفایی، پیشنهادها و گروه های 

 ISO« کیفیت  مدیریت   ،»WIT« و   »QCC«

9001:94«، طراحی سیستم های اطالعات مدیریت 

موفقیت ها  این  چه  اگر  شد.  نائل   ... و   »MIS«

مطلوب بودند اما برای پیشرو شدن در کیفیت و 

همسو شدن در حرکت به سوی چشم انداز بنگاه، 

نیاز به ابزار اندازه گیری بود که این ابزار در مضمون 

مدل تعالی سازمانی قرار داشت. به همین منظور 

در سال 1382، آشنایی با مدل تعالی سازمانی در 

دستور کار مدیران قرار گرفت. این مدل، منجر به 

حرکت در مسیر رشد و تعالی شرکت فوالد خوزستان 

آن، پروژه های  بر اساس  شده است؛ به طوری که 

بهبود سازمانی بر اساس فرایند خود ارزیابی تعریف 

چارچوب  در  پروژه ها  پیشرفت  بر  نظارت  و  شده 

صورت  به  تعالی  عالی  و  تخصصی  کمیته های 

متمرکز انجام می گیرد.

وی اضافه کرد: شرکت فوالد خوزستان متعهد 

با  همراه  کسب وکار،  تعالی  قله  به  دستیابی  به 

دستیابی به باالترین استانداردهای اخالقی است. 

این شرکت همواره در مسیر تعالی، در پی ایجاد 

فرهنگ، ایمنی و نوآوری در کسب  و کار است و این 

موضوع کامال در موفقیت ها و نتایج ساالنه آن قابل 

مشاهده است. به جرات می توان گفت آنچه امروز 

تعهد  متمایز کرده،  از سایرین  را  فوالد خوزستان 

رهبران، مدیران، کارشناسان و کارکنان سازمان در 

تمامی رده ها به کسب موفقیت است.

عضو هیئت مدیره شرکت فوالد خوزستان اظهار 

داشت: در مجموع، راهبری شرکت نه با دستور بلکه 

با نظام رهبری است که از شورای راهبردی، کمیته 

تعالی  تخصصی  کمیته  استراتژیک،  برنامه ریزی 

و  فرایندی  تا کمیته های  راهبری  سازمانی، کمیته 

کارگروه های تخصصی تشکیل شده است. این نظام 

می کند.  پرداخته  و  ساخته  ارزیابی،  را  تصمیمات 

هم اکنون پس از چندین سال حرکت در مسیر تعالی، 

و  اولویت ها  شرکت،  درباره  جامع نگر  دیدگاهی 

و  است  شده  ایجاد  بهبود  فعالیت های  مدیریت 

را  خود  فعالیت های  کلیه  خوزستان  فوالد  شرکت 

مبتنی بر اهداف استراتژیک، آرمان و ماموریت خود 

به پیش می برد.

محمدی در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع، 

بهبود نگرش و نگهداشت موثر سرمایه های انسانی 

در سراسر گروه و توانمندسازی سرمایه های انسانی 

گروه، ارتقای اثربخشی و یکپارچگی نظام مدیریت و 

توسعه شایستگی های رهبران گروه، راهبرد اصلی 

شرکت فوالد خوزستان در مواجه با کارکنان است. 

بدون شک تداوم بهره وری و حرکت در مسیر تعالی 

در گروی توجه به سرمایه های انسانی است. شرکت  

فوالد خوزستان با در نظر گرفتن تعالی سازمانی و 

این  دارایی  باالترین  انسانی  سرمایه های  اینکه 

مجموعه محسوب می شوند، در مسیر بهبود شرایط 

کار و ارتقای منابع در اختیار گام بر می دارد. ترویج 

فرهنگ مسئولیت پذیری و آموزش ضمن خدمت از 

موارد مهمی به شمار می آیند که این شرکت به آن  ها 

توجه می کند. مسؤلیت پذیری، با این تعریف که هر 

فرد شاغل، مسئولیت تمام رفتارها و وظایف خود را 

بر عهده می گیرد. آموزش ضمن خدمت نیز با هدف 

افزایش کارایی، تبعیت از فرهنگ سازمانی یکپارچه و 

توجه به این اصل که هر یک از کارکنان بدون توجه 

به رده ی سازمانی برای مجموعه ارزشمند هستند.
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 معاون بهره برداری شرکت فوالد خوزستان گفت: در حالی یک هزار و 560 قطعه استراتژیک صنعت 
فوالد طی دو سال اخیر در شرکت فوالد خوزستان بومی سازی شده است که در گذشته بسیاری از 
قطعات و تجهیزات مورد استفاده در این شرکت از طریق واردات تامین می شد. در حال حاضر با اقدامات 
پررنگ فوالد خوزستان در حوزه بومی سازی، بی نیاز از واردات این قطعات هستیم که به مراتب از کیفیت 

بهتری نسبت به نمونه مشابه خارجی برخوردارند. 

فرهنگبومیسازیدرفوالدخوزستاننهادینهشدهاست
 معاون بهره برداری شرکت فوالد خوزستان:

محمــود لنــدی در گفت وگــو بــا خبرنــگار پایگاه 

خبــری و تحلیلــی »فلــزات آنالیــن« در خصــوص 

هــدف از برگــزاری ســومین نمایشــگاه تخصصــی 

بومی ســازی قطعــات، تجهیــزات و مــواد مصــر فــی 

صنعــت فــوالد توســط شــرکت فــوالد خوزســتان، 

شــرکت  اولیــن  خوزســتان،  فــوالد  کــرد:  بیــان 

و  مســتقيم  احیــا  روش  بــه  فــوالد  تولیدکننــده 

دومین فوالدســاز بزرگ در ســطح کشــور اســت. در 

گذشــته بســیاری از تجهیــزات و ملزومــات مــورد 

اســتفاده صنعــت فــوالد، از طریــق واردات تامیــن 

می شــد امــا بــا اقدامــات پررنــگ شــرکت فــوالد 

اخیــر، در حــال حاضــر  خوزســتان در ســال های 

حدود 25 هزار قطــــعه مـــورد نیاز در این صنـــــعت 

بومی سازی شـــده است.

هدف گذاری تولید بیش از 13 میلیون   
تن فوالد در استان خوزستان

وی افزود: با توجه به پتانسیل های موجود در 

استان خوزستان، تولید حدود 13 تا 14 میلیون تن 

ترویج  دلیل  همین  به  و  فوالد هدف گذاری شده 

فرهنگ بومی سازی اهمیتی بیش از پیش پيدا کرده 

است. فرهنگ بومی سازی به اشتغال زایی در استان 

و همچنین توسعه  تولید کمک های فراوانی می کند. 

به همین دلیل شرکت فوالد خوزستان در برگزاری 

قطعات،  بومی سازی  تخصصی  نمایشگاه  سومین 

تجهیزات و مواد مصرفی صنعت فوالد پیش قدم 

همچنین  و  دانش بنیان  شرکت های  از  و  شد 

مجموعه هایی که سابقه همکاری با فوالد خوزستان 

داشتند، جهت حضور در این نمایشگاه دعوت به 

نیاز  مورد  قطعات  کتابچه  همچنین  آورد.  عمل 

در  نشده اند،  بومی سازی  هنوز  فوالد که  صنعت 

فوالد خوزستان  قرار گرفت؛  این شرکت ها  اختیار 

از  الزم  مالی  حمایت های  که  است  متعهد 

این  بومی سازی  جهت  دانش بنیان  مجموعه های 

قطعات را به عمل آورد.

معاون بهره برداری شرکت فوالد خوزستان در 

ارتباط با مقایسه کیفیت قطعات بومی سازی شده 

با نمونه های مشابه خارجی، تصریح کرد: در گام 

نخست، بدیهی است مقایسه کیفیت قطعه ای که 

به تازگی بومی سازی شده با قطعه ای که چندین 

سال در شرکت های معتبر خارجی مورد استفاده 

قرار گرفته است، کمی زیاده خواهی باشد. با توجه 

به توسعه و پیشرفت قابل توجهی که طی سالیان 

اخیر در صنعت فوالد کشور حاصل شده است، 

تولیدکنندگان داخلی به خوبی توانستند تولیدات 

و  کرده  خارجی  تامین کنندگان  جایگزین  را  خود 

حتی قطعاتی با کیفیت بهتر نسبت به نمونه های 

مشابه خارجی را تولید کنند. این در حالی است 

قطعات  و  تقلبی  برندهای  از  مملو  بازار،  که 

غیراستاندارد شده است و قطعات اصلی در اختیار 

مصرف کنندگان قرار نمی گیرد.

حامل های  قطعی  معضل  به  ادامه  در  لندی 

انرژی در کارخانجات فوالدی در روزهای مختلف 

فوالد  متاسفانه صنعت  و گفت:  اشاره کرد  سال 

کشور در حوزه انرژی مظلوم واقع شده است. وجود 

سبب  خوزستان،  استان  در  عظیم  گازی  منابع 

راه اندازی نخستین واحد احیا مستقیم کشور توسط 

شرکت فوالد خوزستان شده و این شرکت به عنوان 

سردمدار تولید فوالد به این روش در داخل کشور 

معرفی شد. حدود 5 درصد فوالد در قاره اروپا به 

روش احیا مستقیم تولید می شود و ایران، دومین 

تولیدکننده فوالد به این روش در سطح جهان است. 

در  مستقیم  احیا  روش  به کارگیری  بنابراین 

و  مکزیک  مصر،  هند،  ایران،  مانند  کشورهایی 

عربستان سعودی که گازمحور هستند، مقرون به 

صرفه است و بدون شک قطعی گاز به تولید فوالد در 
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این کشورها آسیب خواهد زد. از سوی دیگر، میزان 

تنها 5  کشور،  فوالد  صنعت  در  گاز  مصرف  کل 

درصد است و بخش بسیار ناچیزی )حدود 30 تا 40 

میلیون   650 مصرف  از  مترمکعب(  میلیون 

مترمکعبی کل کشور را شامل می شود. یعنی اینکه 

در صورت اصالح الگوی مصرف و صرفه جویی 4 تا 5 

درصدی در مصرف گاز، مشکل قطعی گاز صنایع 

فوالد مرتفع خواهد شد.

وی در همیـن راسـتا ادامـه داد: در کشـورهای 

مختلف جهان، به صنایع مختلف یارانه انرژی تعلق 

می گیـرد و بـرای مثـال در قـاره اروپـا، قیمـت بـرق 

صنایـع، نصـف بـرق سـایر بخش های مصرف  اسـت؛ 

در حالـی کـه قیمـت بـرق صنایـع در داخـل کشـور، 

حدود هفت تا هشت برابر این بخش هاست. ضمن 

اینکه زیرسـاخت های الزم جهت تامین برق صنایع 

بایـد از سـوی سـازمان های ذی ربـط فراهـم شـود. نـه 

اینکـه خـود صنایـع بـه دنبـال تامیـن آب، گاز و بـرق 

مورد نیاز خود باشند. متاسفانه صنایع مختلف به 

ایـن زمینـه  بی مهـری مسـئوالن در  بـا  فـوالد  ویـژه 

مواجـه هسـتند کـه بـه هیـچ وجـه بـه نفـع تولیـد و 

صنعت کشور نیست.

به دنبال تامین پایدار حامل های انرژی   
هستیم

معــاون بهره بــرداری شــرکت فــوالد خوزســتان بــا 

بیــان اینکــه ایــن شــرکت تمهیــدات الزم جهــت 

تامیــن انــرژی مــورد نیــاز خــود را اندیشــیده اســت، 

خاطرنشــان کــرد: احــداث نیــروگاه 520 مگاواتــی 

جهــت تامیــن برق در دســتور کار قرار گرفته اســت 

کــه بهره بــرداری از آن حــدود 36 مــاه زمــان خواهــد 

بــرد. همچنیــن بــا تولیــد »CBSI« )بریکــت ســرد 

آهــن اســفنجی(، بــه نوعــی در حــال ذخیــره گاز 

هســتیم. بدیــن معنــا کــه در روزهایــی از ســال کــه 

چالــش تامیــن گاز نداشــته و مــازاد تولیــد آهــن 

اســفنجی داریــم، بتوانیــم بــا تبدیــل آهــن اســفنجی 

بــه بریکــت ســرد و ذخیره ســازی آن، مــواد اولیــه 

کافــی بــرای فوالدســازی در زمان هــای قطعــی گاز 

در روزهــای ســرد ســال را در اختیــار داشــته باشــیم 

آهــن  تولیــد  امــکان  دیگــر  گاز،  قطعــی  بــا  زیــرا 

اســفنجی نداریــم. واقعیــت امر این اســت کــه گاز، 

تنها مشــکل ما در روزهای ســرد ســال نیســت بلکه 

ــن گاز مواجــه  ــش تامی ــا چال ــز ب خــود نیروگاه هــا نی

هســتند و تمامــی ایــن مســائل دومینــووار بــر میزان 

تولید مجموعه  تاثیر می گذارد.

لندی با بیان اینکه طرح های خوبی در شرکت 

صنعت فوالد شادگان به عنوان یکی از شرکت های 

زیرمجموعـه فـوالد خوزسـتان جهـت تامیـن پایـدار 

انرژی در حال انجام اسـت، تصریح کرد: بر اسـاس 

افـق 1404، تولیـد 55 میلیـون تـن فـوالد در دسـتور 

کار شرکت های فوالدی قرار گرفته است. اگر قرار 

باشـد شـرایط بـه همیـن شـکل ادامـه پیـدا کنـد و 

کیفیـت  کاهـش  بـا  معـادن  از  برداشـت  افزایـش 

نیـاز  مـورد  اولیـه  مـواد  باشـد،  همـراه  کنسـانتره 

فوالدسـازان تـا 16 سـال دیگـر پایـان خواهـد یافـت. 

سـرمایه گذاری در اکتشـاف، مقولـه مهمـی اسـت 

کـه می توانـد زمینـه تامیـن خـوراک هرچـه بیشـتر 

علی رغـم  سـازد.  فراهـم  را  فـوالدی  واحدهـای 

اقدامـات  متاسـفانه  اکتشـاف،  فـراوان  اهمیـت 

مناسـبی در ایـن حـوزه انجـام نشـده اسـت. البتـه 

شرکت فوالد خوزستان با راه اندازی شرکت توسعه 

معـادن فوالد خوزسـتان، اقدامـات قابل توجهی در 

اکتشـاف پهنه هـای سـنگ آهن انجـام داده اسـت. 

سـرمایه گذاری در منابـع خـارج از کشـور ماننـد 

معـادن سـنگ آهن افغانسـتان نیـز می توانـد در ایـن 

زمینـه تاثیرگـذار واقـع شـود. وی در همیـن راسـتا 

اضافـه کـرد: از سـوی دیگـر، بایـد مطالعـات کافـی 

و  تکنولـوژی  و  انجـام  عمـق،  در  اسـتخراج  روی 

تجهیزات مورد نیاز نیز به داخل کشـور وارد شـود. 

در حال حاضر، برداشت از ذخایر سطحی سنگ آهن 

انجـام می  شـود و امـکان برداشـت از عمـق بـه دلیـل 

عـدم دسترسـی بـه دانـش و تجهیـزات تخصصـی 

فراهـم نیسـت. نکتـه مهـم دیگـر اینکـه به کارگیـری 

سـنگ  آهن   از  اسـتفاده  بـرای  تکنولوژی هـای  روز 

کم عیار باید در دستور کار قرار بگیرد زیرا تا زمانی 

کـه سـنگ   آهن پرعیـار در دسـترس تولیدکننـدگان 

فـوالد قـرار دارد، بـه دنبـال سـرمایه گذاری در زمینه 

سنگ  آهن کم عیار نخواهند رفت.

فـوالد خوزسـتان  بهره بـرداری شـرکت  معـاون 

خوزسـتان  فـوالد  شـرکت  شـد:  یـادآور  پایـان  در 

تولیـد سـه میلیـون و 800 هـزار تـن شـمش فـوالدی 

در  اسـت.  کـرده  هدف گـذاری  را   1401 سـال  در 

حالـی در سـال 1400، حـدود 630 هـزار تـن تولیـد 

دسـت  از  انـرژی  تامیـن  عـدم  دلیـل  بـه  را  خـود 

دادیـم کـه موفق شـدیم با برنامه ریـزی و اقدامات 

انجام شـده، این میزان را در سـال جاری به حدود 

350 هـزار تـن کاهـش دهیـم و در سـال آینـده، بـه 

هسـتیم.  میـزان  ایـن  حداکثـری  کاهـش  دنبـال 

همچنین تولید سـاالنه 6 میلیون تن گندله و سـه 

در  اسـفنجی  آهـن  تـن  هـزار   900 و  میلیـون 

گرفتـه  نظـر  در  شـرکت  بلندمـدت  برنامه ریـزی 

شـده اسـت کـه امیـدوار هسـتیم بـه یـاری خـدا و 

حمایـت سـازمان های ذی ربـط به ایـن میزان تولید 

دست پیدا کنیم.
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معـاون خریـد شـرکت فـوالد خوزسـتان گفت: بـا توجه بـه سیاسـت گذاری های شـرکت فوالد 
خوزسـتان در راسـتای بومی سـازی، این مجموعه در تمـام مراحل، حامی تولیدکننـدگان داخلی بوده 
و بـا اعتمـاد بـه آن ها، فرصـت آزمـون و خطا برای ارتقـای کیفیت محصوالت بومی سـازی شـده را، 

در اختیار آن ها قرار داده است. 

پشتیبانیهمهجانبهازسازندگان،
وجهتمایزفوالدخوزستان

عطــا تفضلــی در گفت و گــو بــا خبرنــگار پایــگاه 

خبــری و تحلیلــی »فلــزات آنالیــن«، در حاشــیه 

ســومین نمایشــگاه تخصصــی بومی ســازی قطعات، 

تجهیــزات و مــواد مصرفــی صنعــت فــوالد، بیــان 

کــرد: بــا توجــه بــه اهمیــت بومی ســازی در کشــور و 

رهنمود هــای مقــام معظــم رهبــری در رابطــه بــا ایــن 

موضوع، شــرکت فوالد خوزســتان که از گذشته در 

مقولــه  بــود،  نهــاده  قــدم  بومی ســازی  مســیر 

بومی ســازی را بیــش از پیــش مــورد توجــه قــرار داد. 

همچنیــن در حــوزه معاونــت خریــد شــرکت فــوالد 

خوزســتان، تمــام سیاســت گذاری ها حــول محــور 

از  اســتفاده  و  داخلــی  تامین کننــدگان  از  خریــد 

 معاون خرید شرکت فوالد خوزستان عنوان کرد: 

قطعــات و ماشــین آالت ســاخت داخــل پایه ریــزی 

شــده اســت؛ از مزایــای ایــن اقدامــات می تــوان بــه 

دسترســی ســریع و آســان جهــت تامیــن نیاز هــای 

مربوطــه و قیمــت مناســب اشــاره کــرد. از جملــه 

بــرای  فرصت هایــی  زمینه ســاز  کــه  ابزار هایــی 

داخلــی  تامین کننــدگان  بــا  بیشــتر  آشــنایی 

می شــود، برگــزاری نمایشــگاه های مختلــف اســت. 

البتــه در ایــن گونــه رویداد هــا تامین کنندگانــی هــم 

وجــود دارنــد کــه از طریــق واردات نیاز شــرکت های 

داخلی را رفع می کنند اما برگزاری نمایشــگاه های 

تخصصــی بــا محوریــت بومی ســازی، ایــن فرصت را 

شــرکت های  و  داخلــی  تامین کننــدگان  بــرای 

دانش بنیــان کــه بــا رویکــرد بومی ســازی در حــال 

فعالیــت هســتند فراهــم کــرده تــا از دســتاورد های 

نیــاز  شــناخت  بــا  یــا  و  کــرده  رونمایــی  خــود 

گام  آن هــا  رفــع  راســتای  در  بــزرگ،  شــرکت های 

برگــزاری  بــا  خوزســتان  فــوالد  شــرکت  بردارنــد. 

نمایشــگاه   های بومی ســازی طــی چنــد ســال اخیــر با 

هــدف ایجــاد فرصتی بــرای تولیدکننــدگان داخلی، 

ســعی بــر ایــن داشــته تــا بتوانــد از توانمندی هــای 

آن هــا حداکثــر بهره را بــرده و تولیدکنندگان داخلی 

هــم توانســته اند بــا برنامه ریــزی ســالیانه، در هــر 

بــه  نمایشــگاه ها  ایــن  در  شــرکت  بــا  دوره 

موفقیت های جدیدی دست یابند.  
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فــوالد خوزســتان بــا اعتمــادی کــه بــه تولیدکننــدگان 

داخلــی دارد ایــن فرصــت را بــرای آن هــا فراهــم کرد تا 

اگــر در اولیــن تــالش نتیجــه مطلــوب حاصــل نشــد، 

ناامیــد نشــوند و همــواره در ایــن مســیر پشــتیبان 

ــا بتواننــد کیفیــت محصــوالت خــود را  آن هــا بــود ت

ارتقــا دهنــد؛ ایــن مســئله مزیتــی اســت کــه شــرکت 

ــه ســایر شــرکت ها دارد.  فــوالد خوزســتان نســبت ب

زیــرا هــر مجموعــه ای ایــن فرصــت آزمون و خطــا را به 

تولیدکننــدگان نمی دهــد و ممکــن اســت اگــر در 

پــروژه ای موفــق نشــوند دیگــر بــه ســراغ بومی ســازی 

بــا  کــه  هســتیم  آن  شــاهد  همچنیــن  نرونــد. 

بومی سازی قطعات، هر سال تعداد تامین کنندگان 

خارجــی لیســت خریــد شــرکت فــوالد خوزســتان 

کاهــش یافتــه و تامین کننــدگان داخلــی جایگزیــن 

آن ها می شوند.  

معاون خرید شــرکت فوالد خوزســتان در همین 

راســتا ادامــه داد: الزم بــه ذکــر اســت کــه مقولــه 

بومی ســازی تنهــا مختــص بــه قطعــات نبــوده و 

شــرکت فــوالد خوزســتان در رابطــه بــا مــواد اولیه هم 

گام هایــی بــرای بومی ســازی برداشــته اســت؛ بــه 

همچــون  افزودنــی  مــواد  بــه  نیــاز  مثــال  عنــوان 

فروســیلیکو منگنــز در ســال های گذشــته کامــال  از 

طریــق واردات رفــع می شــد امــا هم اکنــون ایــن نیــاز 

از طریــق تامین کننــدگان داخلــی مرتفــع می شــود. 

در حــوزه بومی ســازی مــواد اولیــه هــم ســعی بــر ایــن 

ــرای ارتقــای کیفیــت  ــدگان ب ــه تولیدکنن ــا ب ــوده ت ب

محصــوالت خــود، فرصــت آزمــون و خطــا داشــته 

شــود. بــا اتخــاذ سیاســت بومی ســازی در شــرکت 

فــوالد خوزســتان، رونــد بومی ســازی ســیر صعــودی 

بــه خــود گرفتــه اســت و همیــن مســئله ســبب شــده 

تــا تعــداد تامین کننــدگان داخلــی افزایــش یابــد و 

افراد بیشــتری تمایل داشــته باشــند تا در این مسیر 

حرکــت کننــد، بــه ویــژه شــرکت های دانش بنیــان 

کــه بــا تســهیالتی کــه در اختیــار آن هــا قــرار گرفتــه 

اســت روزبه روز توســعه یافته و اقدامات مهمی در 

ــال  ــوان مث ــه عن راســتای بومی ســازی داشــته اند. ب

در پــارک علــم و فنــاوری خوزســتان، شــرکت  های 

دانش بنیــان توانســته  اند قطعــات اســتراتژیکی را 

تامین کننــدگان قطعــات  از  و  کــرده  بومی ســازی 

شرکت فوالد خوزستان باشند.  

تفضلــی در خصــوص حمایت هایــی کــه شــرکت 

فــوالد خوزســتان از شــرکت ها داخلــی در زمینــه 

ــراز کــرد: در  ــه عمــل آورده اســت، اب بومی ســازی ب

حــال حاضــر و هم زمــان بــا برگــزاری ایــن نمایشــگاه، 

تیم ارزیابی تامین کنندگان و کارشناســان مربوطه، 

بــه صــورت حضــوری در نمایشــگاه مســتقر بــوده و 

بــرای تســهیل در رونــد ارتبــاط و جــذب شــرکت های 

جدیــد کــه در اصــل بایــد از طریــق ســایت و بــه 

ایــن  کمــک  بــه  کننــد،  اقــدام  مجــازی  صــورت 

شــرکت ها آمده انــد و توضیحــات الزم را در اختیــار 

ــه صــورت مجــازی هــم  آن هــا قــرار می دهنــد امــا ب

همچنیــن  اســت.  انجــام  حــال  در  فراینــد  ایــن 

شــرکت های زیرمجموعــه فــوالد خوزســتان در ایــن 

نمایشــگاه بــا به نمایش گذاشــتن قطعــات مختلف، 

بــه  را  خــود  نیــاز  تــا  داشــته  اند  ایــن  بــر  ســعی 

تولیدکنندگان داخلی بشناســانند تا آن ها در صدد 

رفع این نیاز ها برایند.  

وی بــا بیــان اینکــه اصــل بومی ســازی، موضــوع 

مهمــی اســت کــه بــه درســتی انتخــاب شــده و باید 

نحــوه اجــرای آن در کشــور بــا دقــت و ظرافــت 

بیشــتری صــورت گیــرد، خاطرنشــان کــرد: تمــام 

سیاســت گذاری های شــرکت فــوالد خورســتان در 

رابطــه بــا حمایــت از تولیدکننــدگان داخلــی اســت 

امــا در برخــی مــوارد، قطعــات و تجهیزاتــی کــه در 

می گیرنــد  قــرا  اســتفاده  مــورد  تولیــد  رونــد 

اســتراتژیک هســتند و اگــر قطعــات بومی ســازی 

شــده عملکــرد مطلوبــی نداشــته باشــند، ممکــن 

بــه  بســیاری  مالــی  خســارت های  اســت 

تولیدکننــدگان وارد  شــود. در ایــن زمــان اســت کــه 

ایــن  باالدســتی مجــوز واردات  بــه صنایــع  بایــد 

قطعــات و تجهیــزات کــه ریســک مالــی باالیــی نیــز 

دارنــد، ارائــه شــود. بــه عنــوان مثــال موقعیتــی 

پیــش آمــده کــه بــه دلیــل ثبــت تولیــد یــک قطعــه یــا 

دســتگاه در ســامانه ثبــت سفارشــات توســط یــک 

نتوانســته اند  باالدســتی  صنایــع  تولیدکننــده، 

اقــدام بــه واردات کننــد و در نهایــت تولیدکننــده 

مدعــی نیــز نتوانســته اســت قطعــه یــا دســتگاه 

مربوطه را تامین کند. 

ارتقای سهم تولیدکنندگان داخلی در   
صنعت فوالد 

وی در رابطه با نتایج رویکرد استفاده از ساخت 

تولیدکننــدگان  توانایــی  از  بهره منــدی  و  داخــل 

داخلــی، اظهــار کــرد: از نتایــج، حرکــت کشــور در 

مســیر بومی ســازی طــی ســال های متمــادی کــه 

اســاس آن تکیــه بــر دانــش تولیدکننــدگان داخلــی 

بــوده اســت، می تــوان بــه رونــد صعودی بومی ســازی 

از  آن هــا  واردات  از  شــدن  بی نیــاز  و  قطعــات 

کشــور های خارجــی اشــاره کــرد؛ بــه طــوری کــه در 

حــال حاضــر نیــاز خــود بــه ایــن قطعــات را تمامــا از 

تولیدکننــدگان داخلــی تامیــن می کنیــم. البتــه ایــن 

نتایــج بــه تدریــج و بــا اعتمــاد بــه تولیدکننــدگان 

داخلــی حاصــل شــده اســت. قطعــا بایــد بــه این نکته 

توجــه داشــت کــه ســاخت داخلــی قطعــات بــرای 

اولیــن بــار ممکــن اســت نتیجــه بخــش نبــوده و نیــاز 

به افزایش کیفیت محصول احســاس شــود؛ شــرکت 
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معـاون منابع انسـانی و امـور اجتماعی شـرکت فوالد خوزسـتان گفـت: آموزش نیروی انسـانی 
متخصص و متعهد، همواره در دسـتور کار شـرکت فوالد خوزسـتان قرار داشـته اسـت؛ به نحوی که 
بسـیاری از پروژه هـای مرتبـط بـا طرح هـای هفت گانه فـوالدی توسـط کارشناسـان و متخصصان 

این شرکت به مرحله اجرا درآمده است.

فوالدخوزستان،دانشگاهتخصصیدرصنعتفوالدکشور
معاون منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت فوالد خوزستان عنوان کرد:

عباســعلی تقــوی در گفت وگــو بــا خبرنــگار 

در  آنالیــن«،  »فلــزات  تحلیلــی  و  خبــری  پایــگاه 

خصــوص اهمیــت و جایــگاه نیــروی انســانی در 

ســازمان، بیان کرد: مولفه قدرت در یک ســازمان، 

وابســته بــه نیــروی انســانی متخصــص و متعهــد 

اســت. شــرکت فوالد خوزســتان به خوبی توانســته 

اســت بــا به کارگیــری نیــروی انســانی توانمنــد و 

علیــه کشــور طــی ســالیان اخیــر، بومی ســازی 

بــه  و تجهیــزات در صنایــع مختلــف  قطعــات 

کــرده  پیــدا  بیشــتری  اهمیــت  فــوالد  ویــژه 

اســت. البتــه همچنــان در برخــی صنایــع ماننــد 

قطعــات  بومی ســازی  بــه  موفــق  فضــا،  و  هــوا 

مــورد نیــاز نشــده ایم و بــا مشــکالت مختلفــی 

بومی ســازی  خوشــبختانه  هســتیم.  مواجــه 

صنایــع  در  تخصصــی  تجهیــزات  و  قطعــات 

فــوالد، نفــت و گاز و پتروشــیمی بــا پیشــرفت 

بــه  منجــر  و  بــوده  همــراه  توجهــی  قابــل 

ــع شــده اســت.  ــن صنای ــزون ای پیشــرفت روزاف

خوزســتان  فــوالد  شــرکت  راســتا،  همیــن  در 

ــک هــزار و 560 قطعــه  ــه بومی ســازی ی ــق ب موف

شــده   1401 و   1400 ســال های  در  اســتراتژیک 

تــوان  و  بــر دانــش  تکیــه  بــا  ایــن مهــم  اســت. 

ــه وقــوع پیوســته اســت و  متخصصــان داخلــی ب

توانســته ایم بــه خودکفایــی در تولیــد قطعــات، 

در  نیــاز  مــورد  مصرفــی  مــواد  و  تجهیــزات 

صنعت فوالد دســت یابیم.

در  ســرعت  بــه  را  توســعه  مســیر  متخصــص، 

سال های گذشته طی کند.

ســومین  برگــزاری  بــه  ادامــه  در  وی 

قطعــات،  بومی ســازی  تخصصــی  نمایشــگاه 

فــوالد  صنعــت  مصرفــی  مــواد  و  تجهیــزات 

توســط شــرکت فــوالد خوزســتان اشــاره کــرد و 

اعمال شــده  تحریم هــای  بــه  توجــه  بــا  گفــت: 
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آموزش نیروی انسانی متخصص در   
فوالد خوزستان

معاون منابع انســانی و امور اجتماعی شــرکت 

فــوالد خوزســتان بــا بیــان اینکــه ایــن شــرکت، یــک 

دانشــگاه بزرگ و تخصصی اســت که ردپای آن در 

سراســر زنجیــره فــوالد کشــور بــه چشــم می خــورد، 

مطــرح کــرد: آمــوزش نیــروی انســانی متخصــص، 

همــواره در دســتور کار مــا قــرار داشــته اســت؛ بــه 

نحــوی که بــرای مثال، تعداد زیادی از کارشناســان 

ــن شــرکت های فــوالدی کشــور،  یکــی از بزرگ تری

در شــرکت فــوالد خوزســتان آموزش هــای الزم را 

پروژه هــای  از  بســیاری  همچنیــن  دیده  انــد. 

طرح هــای هفت گانه فوالدی یعنی فوالد شــادگان، 

فــوالد سپیددشــت چهارمحال وبختیــاری، فــوالد 

میانــه، فــوالد غدیــر نی ریــز، فــوالد ســبزوار، فــوالد 

قائنــات و فــوالد بافــت توســط متخصصــان شــرکت 

فوالد خوزستان به اجرا درآمده اند.

ــا حضــور  تقــوی در همیــن راســتا ادامــه داد: ب

ممیزیــن ISO10015 کــه دی مــاه امســال بــه منظــور 

بررســی شــرایط اداری شــرکت فــوالد خوزســتان 

انجــام شــد، بــه دو مولفــه آمــوزش و اســتخدام 

تعلــق  عالــی  نمــره  شــرکت  انســانی در  نیــروی 

زمینــه  در  گفــت  می تــوان  جــرات  بــه  گرفــت. 

آمــوزش نیــروی انســانی، فــوالد خوزســتان در رتبــه 

قــرار دارد.  فــوالدی  بیــن شــرکت های  نخســت 

فــوالد  شــرکت  در  ارزیابــی  کانــون  همچنیــن 

خوزســتان جهــت جانشــین پروری شایســته ایجــاد 

شــده اســت. نکتــه قابــل توجــه اینکــه آمــوزش بــدو 

اســتخدام نیروهــای انســانی جدیــد در شــرکت 

فــوالد خوزســتان بــه مــدت دو مــاه زمــان می بــرد. 

بــه  انســانی  نیروهــای  همچنیــن دوره کارورزی 

مــدت 45 روز در مجموعــه بــه طــول می انجامــد. 

مــا برنامه هــای جدیــدی را در حــوزه آمــوزش طــی 

هــر ســال در نظــر می گیریــم تا بتوانیم به بیشــترین 

میزان بهره وری در این زمینه دست پیدا کنیم.

بــا مدیرعامــل و  بــا بیــان اینکــه ارتبــاط  وی 

ــه  ــران بخش هــای مختلــف شــرکت، منجــر ب مدی

افزایــش روحیــه و انگیــزه کارکنــان شــرکت فــوالد 

خوزســتان شــده اســت، تصریــح کــرد: اقدامــات 

خدمــت  جبــران  زمینــه  در  مهمــی  و  بــزرگ 

کارکنــان در فــوالد خوزســتان طــی دو ســال اخیــر 

وام  اعطــای  مثــال،  بــرای  اســت.  شــده  انجــام 

قرض الحســنه 200 میلیــون تومانــی بــه کارکنــان 

ایــن مــوارد اســت. همچنیــن  شــرکت، یکــی از 

تســهیالت ویــژه ای در حــوزه رفاهــی مجموعــه 

ماننــد برگزاری تورهای مســافرتی بــرای کارکنان 

در نظــر گرفته ایــم. همچنیــن قــرارداد اســتفاده از 

شناخته شــده  و  مطــرح  رســتوران های  خدمــات 

شــهر اهــواز را منعقــد کرده ایــم و بــه همیــن منظور 

بــن کارت هــای مخصوصی برای کارکنان شــرکت 

فوالد خوزستان در نظر گرفته ایم.

استخدام 500 نفری فوالد خوزستان   
در سال 1401

معاون منابع انســانی و امور اجتماعی شــرکت 

فــوالد خوزســتان بــا اشــاره بــه اســتخدام 500 نیــروی 

بومــی در ابتــدای ســال جــاری در دومیــن فوالدســاز 

بزرگ کشــور، خاطرنشــان کرد: 100 نفر کارشــناس 

و 400 نفر تکنسین در ابتدای سال 1401 در شرکت 

فــوالد خوزســتان اســتخدام شــدند. همچنیــن رتبــه 

در  شــاغل  انســانی  نیــروی  از  نفــر   75 شــغلی 

مجموعــه در ســال جــاری ارتقــا پیــدا کــرد. آزمــون 

اســتخدامی برای تکمیل کادر کارشناســی شرکت 

فــوالد خوزســتان در ســال 1402 برگــزار خواهــد شــد 

ــان متعهــد و متخصــص  ــا بتوانیــم از حضــور جوان ت

استان خوزستان در مجموعه بهره مند شویم.

بومی گزینــی،  شــد:  یــادآور  پایــان  در  تقــوی 

ــت ارشــد شــرکت  همــواره در دســتور کار مدیری

آزمــون  و  اســت  داشــته  قــرار  خوزســتان  فــوالد 

اســتخدامی ســال آینــده نیــز بــه منظــور جــذب 100 

اســتان  بومــی  نیروهــای  میــان  از  درصــدی 

خوزستان برگزار خواهد شد.
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 سرپرسـت معاونت بازاریابی و فروش شـرکت فوالد خوزسـتان گفت: شـرکت فوالد خوزستان، 
بزرگ تریـن صادرکننده فوالد کشـور اسـت و با پتانسـیل هایی که ایـن مجموعه داراسـت، می تواند 
ارزآوری بسـیاری برای کشـور داشـته باشـد؛ همچنین تنوع بخشـیدن به سـبد محصوالت تولیدی 
هـم گام بـا هدف گذاری هایـی که شـرکت فوالد خوزسـتان بـرای افزایش تولیـد فـوالد دارد، باعث 

توسعه بازار های داخلی و خارجی می شود.  

توسعهبازارهایخارجیوداخلی
بامتنوعسازیمحصوالت

رضا وکیلی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری 

سومین  حاشیه  در  آنالین«،  »فلزات  تحلیلی  و 

نمایشگاه تخصصی بومی سازی قطعات، تجهیزات 

طی  کرد:  بیان  فوالد،  صنعت  مصرفی  مواد  و 

سال های گذشته با توجه به تحریم هایی که علیه 

کشور وضع شده، تمامی شرکت های داخلی سعی 

از تجهیزات و  بتوانند بخشی  تا  این داشتند  بر 

قطعات وارداتی مورد نیاز خود را بومی سازی کرده 

فرایند  شوند.  بهره مند  داخلی  ظرفیت های  از  و 

بومی سازی در کشور چندین سال است که شروع 

شده اما با نامگذاری سال 1401 توسط مقام معظم 

رهبری به نام »تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین«، 

جهت  را  خود  تالش  تمام  داخلی  شرکت های 

بومی سازی تجهیزات و قطعات مورد نیاز به کار 

برگزاری  با  هم  خوزستان  فوالد  شرکت  گرفتند. 

نمایشگاهی با محوریت بومی سازی، زمینه ای را 

هم  و  فوالد  تولیدکنندگان  هم  تا  کرد  فراهم 

تامین کنندگان فعال قطعات و تجهیزات صنعت 

از دستاور ها و توانمندی های خود  بتوانند  فوالد 

 سرپرست معاونت بازاریابی و فروش شرکت فوالد خوزستان عنوان کرد: 

رونمایی کرده و آن را به نمایش بگذارند.   

فوالد  شرکت  عملکرد  با  رابطه  در  وی 

در  محصوالت  فروش  زمینه  در  خوزستان 

جاری،  سال  طی  خارجی  و  داخلی  بازار های 

مطرح کرد: در رابطه با مقوله تولید محصوالت، 

سال  به  نسبت  بهتری  عملکرد  جاری  سال  در 

گذشته داشته ایم؛ زیرا در سال گذشته موضوع 

بود.  پررنگ  بسیار  انرژی  تامین  در  محدودیت  

بین  که  توافقاتی  با  جاری  سال  تابستان  در 

سازمان های مربوطه به منظور مدیریت ساعات 

خاموشی برق شکل گرفت و همچنین تجربه ای 

بودیم،  آورده  دست  به  زمینه  این  در  که 

توانستیم عملکرد بهتری داشته باشیم. در سال 

جاری محدودیت گاز واحد های صنعتی نسبت 

در  اما  بود  بیشتر  گذشته  سال  زمستان  به 

مجموع افت تولید محصوالت در سال جاری به 

دالیل ذکر شده نسبت به سال گذشته کمتر بود 

سال  در  محصوالت  فروش  میزان  آن  تبع  به  و 

جاری از شرایط مطلوبی برخوردار بود. 

شرکت  فروش  و  بازاریابی  معاونت  سرپرست 

فوالد خوزستان در همین راستا ادامه داد: الزم به ذکر 

است که اخذ عوارض صادراتی در ابتدای سال باعث 

شد تا در روند فروش محصوالت و سودآوری اخالل 

ایجاد شود و به همین دلیل اکثر تولیدکنندگان داخلی 

فروش خارجی خود را متوقف کرده و منتظر نتیجه 

نهایی ماندند زیرا میزان عوارض صادراتی محصوالت 

فوالدی که شامل شمش فوالدی هم می شد، به 24 تا 

25 درصد می رسید. این در حالی است که قیمت 

بسیار  جهانی  بازار های  در  فوالدی  محصوالت 

مناسب بود و می توانستیم از این موقعیت استفاده 

کنیم اما این فرصت را از دست دادیم؛ بعد از این 

جریانات، قیمت های جهانی به دلیل رکود های به 

وجود آمده، روند نزولی به خود گرفت و دامپینگ 

کشور روسیه در بازار به این جریان نزولی، سرعت 

بخشید اما در حال حاضر با خروج کشور روسیه از 

در  است.  شده  بهتر   شرایط  فوالدی،  اسلب  بازار 

مجموع با در نظر گرفتن تمام محدودیت ها، افزایش 

هزینه ها و کنترل قیمت محصوالت توسط نهاد های 
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جاری  سال  در  شرکت  سود آوری  میزان  مربوطه، 

نسبت به سال گذشته کمی کاهش یافت. مجموع 

میزان درآمد شرکت در 10 ماه سال جاری حدود 39 

هزار میلیارد تومان بود که پیش بینی می کنیم به 

امید خدا تا پایان سال میزان درآمد شرکت به رقم 50 

هزار میلیارد تومان و میزان فروش محصوالت به سه 

میلیون و 550 هزار تن برسد.  

فروش پایدار محصوالت  
فوالد  شرکت  هدف گذاری  درباره  وکیلی 

خوزستان در زمینه فروش محصوالت در بازار های 

داخلی و خارجی در سال آینده، ابراز کرد: یکی از 

وظایف ما فروش بهینه محصوالت است اما در 

کنار آن یکی از اهداف دیگر شرکت ارزآوری برای 

آینده  سال  برای  دلیل  همین  به  است؛  کشور 

به  فوالدی  محصوالت  تن  میلیون  دو  صادرات 

بازار های خارجی و فروش یک میلیون و 800 هزار تن 

در بازار های داخلی هدف گذاری شده است. در 

کنار این اهداف  فروش بهینه محصوالت شرکت در 

بازار های داخلی و خارجی همواره در دستور کار ما 

قرار دارد. 

گرفته  صورت  اقدامات  خصوص  در  وی 

بازار های  در  کرد:  مطرح  بازار،  توسعه  جهت 

و  تولیدکنندگان  افزایش  به  توجه  با  داخلی 

در  گفت  می توان  کشور،  کل  در  نوردکاران 

تمامی استان ها مشتریان زیادی برای محصوالت 

اما  دارند  وجود  خوزستان  فوالد  شرکت 

استان هایی که از لحاظ مسافت دور هستند در 

فوالد  شرکت  ندارند؛  قرار  ما  مشتریان  لیست 

شمال  و  جنوب  غرب،  مرکز،  مناطق  خوزستان 

کشور را تحت پوشش خود دارد. در سال جاری، 

فوالد خوزستان  بازار داخلی محصوالت  توسعه 

حوزه  در  مشتریان  تعداد  افزایش  به  منجر 

بازار های  مورد  در  شد.  بازرگانی  و  نوردکاری 

صادراتی دو موضوع باید مورد توجه قرار بگیرد؛ 

مورد اول هزینه های حمل و نقل محصوالت است 

که در انتخاب مشتریان بسیار تاثیر گذار است 

بر  که  هستند  تجاری  تحریم های  دوم  مورد  و 

دلیل،  همین  به  شده اند.  وضع  کشور  علیه 

برای  خوزستان  فوالد  شرکت  اصلی  اهداف 

جنوب  کشور های  صادراتی،  بازار های  توسعه 

فارس  خلیج  حاشیه  کشور های  و  آسیا  شرقی 

است اما سعی بر این داریم تا بتوانیم محصوالت 

و  کنیم  صادر  بیشتری  کشور های  به  را  خود 

بازار های خارجی خود را توسعه دهیم. این امر 

روند فروش محصوالت را هم تسهیل می کند.

بازار های خارجی تشنه صادرات   
فروش شرکت  و  بازاریابی  معاونت  سرپرست 

فوالد خوزستان در رابطه با تسهیل روند صادرات و 

قیمت گذاری محصوالت، اظهار کرد: شرکت فوالد 

خوزستان بزرگ ترین صادر کننده فوالد و محصوالت 

و  باالدستی  صنایع  بین  در  آن  میانی  و  نهایی 

پایین دستی است به طوری که در سال گذشته این 

شرکت موفق شد یک میلیارد و 300 میلیون دالر 

بازار های  در  باشد.  داشته  ارزآوری  کشور  برای 

توسط  محصوالت  قیمت گذاری  دلیل  به  داخلی 

نهاد  های مربوطه و همچنین تعیین مقدار عرضه 

قیمت  کاذب  کاهش  بازار،  در  محصوالت 

اقدامات  این  که  هستیم  شاهد  را  محصوالت 

ضرر های بسیاری را به تولیدکنندگان وارد می کند. 

میزان مازاد عرضه داخلی شمش فوالد در کشور به 

بیش از هشت میلیون تن در سال می رسد که برای 

صادرات آن باید مسیر های صادراتی هموار باشد و 

همچنین برای توجیه پذیر بودن صادرات باید نرخی 

که برای تسعیر ارز در نظر گرفته می شود منطقی و 

نرخ موثر بازار باشد؛ زیرا اگر تسعیر ارز با نرخ ارز 

نمایی صورت گیرد صادرات توجیه پذیر نبوده و 

این امر باعث کاهش صادرات و به تبع آن کاهش 

موارد  این  اگر  به کشور می شود.  ارزآوری  میزان 

مورد توجه قرار گیرند قطعا شاهد افزایش میزان 

صادرات خواهیم بود. 

وکیلی در پایان با اشاره به هدف گذاری هایی که 

در چشم انداز 1410 شرکت فوالد خوزستان در زمینه 

شده اند،  گرفته  نظر  در  بازار ها  توسعه  و  فروش 

شرکت  میان مدت  اهداف  از  یکی  کرد:  خاطرنشان 

افزایش  زیرمجموعه،  شرکت های  و  خوزستان  فوالد 

تولید محصوالت به 6 میلیون تن در سال است اما بر 

بلند مدت  چشم انداز  در  تعین شده  اهداف  اساس 

شرکت یعنی افق 1410، تولید شرکت فوالد خوزستان 

باید به 13 میلیون و 600 هزار تن محصول برسد که 

تملک  ظرفیت،  توسعه  استراتژی های  شامل 

تولیدکنندگان دیگر و شراکت با دیگر مجموعه های 

فعال در صنعت فوالد می شود. این توسعه در رابطه با 

و  طویل  محصوالت  تولید  شامل  نهایی  محصوالت 

تخت و در رابطه با محصوالت میانی، شامل تولید 

اقدامات  این  نهایت  در  که  می شود  عریض  اسلب 

باعث متنوع شدن سبد محصوالت، افزایش مشتریان 

و توسعه بازار ها می شوند.
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مدیر اسـتراتژی و تعالی سـازمانی شـرکت فوالد خوزسـتان گفت: اگـر نگاه واقع بینانـه به آینده 
داشـته باشـیم، بـه جـرات می تـوان گفـت بیـش از ۸0 درصد اهداف شـرکت فـوالد خوزسـتان در 
مسـیر توسـعه و بالندگـی محقـق خواهنـد شـد. البتـه تحقـق این امـر، مسـتلزم همکاری بیشـتر 

سازمان های ذی ربط و ایفای حداقل نقش تسهیل گری در این زمینه است.

گامهایاستوارفوالدخوزستاندرمسیرتعالیوتوسعه

بــا  گفت وگــو  در  بابــادی  شــیری  محســن 

خبرنــگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلــزات آنالین«، 

در حاشیه سومین نمایشگاه تخصصی بومی سازی 

قطعــات، تجهیــزات و مــواد مصرفــی صنعــت فــوالد 

در خصــوص رویکــرد شــرکت فــوالد خوزســتان 

در زمینــه حمایــت از شــرکت های دانش  بنیــان و 

ارتقــای تــوان تولیــد داخــل، بیــان کــرد: اعضــای 

فــوالد  شــرکت  مدیرعامــل  مدیــره،  هیئــت 

رویکــرد  همــواره  مدیریتــی،  تیــم  و  خوزســتان 

از  اســتفاده  بــه  نســبت  ســازنده ای  و  مثبــت 

پتانســیل های داخــل کشــور بــه ویــژه در اســتان 

خوزســتان داشــته اند تــا بتواننــد از طریــق ایــن 

فراینــد، طــی یــک رابطــه بــرد بــرد نقــاط قابــل 

بهبــود مجموعــه را پوشــش دهنــد. بومی ســازی 

یــک قطعــه و یــا تجهیــز زمانــی امکان پذیــر خواهد 

بــود کــه دسترســی بــه دانــش و تکنولــوژی آن 

وجود داشــته باشــد. در این صورت بومی ســازی 

تکنیک هــای  و  معکــوس  مهندســی  طریــق  از 

ــا  ــوب ب مختلــف، انجــام و در ادامــه نتیجــه مطل

حاصــل  منطقــی  خطاهــای  و  آزمــون  انجــام 

می شــود. ایــن فراینــد پــس از کســب مهارت های 

الزم تــا جایــی پیــش مــی رود کــه یــک مجموعــه به 

بومی ســازی  تکنولــوژی  و  دانــش  صادرکننــده 

تجهیزات و قطعات تبدیل شود.

مدیر استراتژی و تعالی سازمانی شرکت فوالد خوزستان بیان کرد:

نکات  از  یکی  افزود:  راستا  همین  در  وی 

این است  بومی سازی  اساسی در حوزه  و  مهم 

که سازمان ها و شرکت ها باید فرهنگ سازی در 

قرار دهند.  کار خود  در دستور  را  زمینه  این 

که  است  دانش  مدیریت  همانند  مسئله  این 

دانش  افراد  توسط  آن  پذیرش  آمادگی  باید 

وجود داشته باشد و در ادامه اشتراک دانش با 

تشویق و ترغیب صورت پذیرد. در حالی شاهد 

برگزاری سومین نمایشگاه بومی سازی قطعات 

فوالد  شرکت  که  هستیم  فوالد  صنعت 

و  دانش  اشتراک گذاری  بستر  خوزستان 

تجهیزات  و  قطعات  بومی سازی  تکنولوژی 

فراهم  را  مختلف  شرکت های  در  فوالدی 

ساخته است. این گردهمایی باعث خواهد شد 

هم  و  فوالد  صنعت  هم  نهایت  در  که 

کسب وکارهای جدید و استارت آپ ها از فواید 
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آن منتفع شوند.

اهمیت مدیریت استراتژی در سازمان  
مدیــر اســتراتژی و تعالــی ســازمانی شــرکت 

فــوالد خوزســتان در ارتبــاط بــا سیاســت های ایــن 

بخــش و وظایــف مرتبــط بــا آن، عنــوان کــرد: در 

حــوزه مدیریــت اســتراتژی، بررســی و پیگیــری 

فعالیــت هــا در جهــت انجــام موفــق ماموریــت و 

تحقــق چشــم انداز ســازمان در دســتور کار قــرار 

دارد. همچنیــن نــگاه بــر آن اســت کــه فلســفه 

چارچــوب  در  و  چیســت  ســازمان  وجــودی 

ارزش هــای ســازمانی بایــد فعالیت هــای خــود را 

انجــام دهــد. تحلیــل نیازهــا و انتظــارات کلیــه 

ســهام داران،  شــامل  مجموعــه  ذی نفعــان 

نهادهــای قانونــی، کارکنــان، تامین کننــدگان ، 

مشــتریان ، جامعــه و شــرکت های تابعــه همــراه 

ــا بررســی تغییــر و تحــوالت صنعــت فــوالد در  ب

ســطح جهــان و همچنیــن وضعیــت واحدهــای 

مختلــف شــرکت  در حــوزه مدیریــت اســتراتژی 

انجــام می شــود. پــس از تعییــن فرصــت هــا و 

تهدیدهــا و نقــاط قــوت و قابــل بهبــود، چیدمــان 

اســتراتژی و در ادامــه رصــد و ارائــه راهکارهــای 

اساسی در اجرای آن انجام می شود.

شــیری بابــادی در ادامــه بــه چشــم انداز فــوالد 

خوزســتان در آینــده اشــاره کــرد و گفــت: اگــر 

بــه  باشــیم،  داشــته  آینــده  بــه  واقع بینانــه  نــگاه 

جــرات می تــوان گفــت بیــش از 80 درصــد اهداف 

شــرکت فوالد خوزســتان در مســیر توســعه محقق 

خواهنــد شــد. ایــن شــرکت در حالــی طــی ســالیان 

اخیــر بــه درســتی در ایــن مســیر قدم برداشــته که 

البتــه بــا چالش هایــی نیــز مواجــه بــوده اســت. 

دو  بــه  تولیــد ،  بخــش  در  موجــود  ریســک های 

غیرسیســتماتیک  و  سیســتماتیک  دســته 

تقســیم بندی می شــود کــه ریســک سیســتماتیک، 

ــرار  ــر ق عملکــرد تمامــی شــرکت ها را تحــت تاثی

می دهــد و ریســک غیرسیســتماتیک مختــص بــه 

عملکــرد خــود یک شــرکت اســت. کمبــود انرژی، 

شــمار  بــه  سیســتماتیک  ریســک های  از  یکــی 

می آیــد کــه چــون تمهیــدات الزم جهــت تامیــن 

ــع  ــاز صنای ــی مــورد نی ــرق و آب کاف ــدار گاز، ب پای

اندیشــیده نشــده اســت ، آن هــا را بــا مشــکالت 

فراوانــی مواجــه ســاخته کــه بــدون شــک در آینــده 

نزدیــک شــدیدتر خواهنــد شــد. در همیــن راســتا، 

برخــی از شــرکت ها دســت بــه کار شــده و اقــدام 

بــه احــداث نیــروگاه و … جهــت تامیــن انــرژی 

مــورد نیــاز خــود کرده انــد. بــرای مثــال، طبــق 

نخســت  فــاز  شــده،  انجــام  برنامه ریزی هــای 

نیــروگاه 520 مگاواتــی شــرکت فــوالد خوزســتان  

بــا تمــام تــوان در حــال پیگیــری و اجــرا اســت . 

ســازمان های  کــه  داشــت  نظــر  در  بایــد  البتــه 

دولتــی ذی ربــط بایــد یــک نیــروی پیش برنــده در 

مســیر توســعه باشــند و حداقل نقش تســهیل گری 

را در این زمینه ایفا کنند.

چتر حمایتی فوالد خوزستان بر سر   
دانش بنیان ها

وی در پایــان در خصــوص برگــزاری ســومین 

قطعــات،  بومی ســازی  تخصصــی  نمایشــگاه 

تجهیــزات و مــواد مصرفــی صنعــت فــوالد بــه 

خاطرنشــان  خوزســتان،  فــوالد  شــرکت  همــت 

کــرد: شناســایی شــرکت ها و تامین کنندگانــی 

کــه فرصــت نمایــش توانایــی و قابلیت هــای خــود 

نیاورده انــد،  دســت  بــه  اخیــر  ســالیان  طــی  را 

یکــی از مزایــای برگــزاری ایــن نمایشــگاه بــوده  

فــوالد  ماننــد  بزرگــی  شــرکت های  اســت. 

شــرکت ها،  ایــن  شناســایی  ضمــن  خوزســتان 

جهــت  مجموعه هــا  ایــن  از  الزم  حمایت هــای 

ــزات مــورد  بومی ســازی برخــی قطعــات و تجهی

نیــاز خــود را بــه عمــل می آورنــد تــا در شــرایط 

ــزات و  ــه تجهی تحریمــی کــه امــکان دسترســی ب

تامیــن  بــا  نــدارد،  وجــود  اســتراتژیک  قطعــات 

پایــدار آن هــا دغدغــه چندانــی در خصــوص تولیــد 

پیوســته خــود نداشــته باشــند. در واقــع شــرکت 

فــوالد خوزســتان بــا حمایــت از تامین کننــدگان 

همانــا  کــه  خــود  وجــودی  فلســفه  بــه  داخلــی، 

و  صنعتــی  توســعه  در  محــوری  نقــش  ایفــای 

زندگــی   کیفیــت  بهبــود  و  کشــور  اقتصــادی 

اســت و همچنیــن ایفــای نقــش مســئولیت های 

اجتماعی، جامه عمل پوشانده است.

شرکت های بزرگی مانند 
فوالد خوزستان ضمن 

شناسایی این شرکت ها، 
حمایت های الزم از 

این مجموعه ها جهت 
بومی سازی برخی قطعات 

و تجهیزات مورد نیاز 
خود را به عمل می آورند
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 مدیر بخش مواد اولیه شرکت فوالد خوزستان گفت: همگام با افزایش تحریم ها علیه کشور، 
توسعه بومی سازی در شرکت فوالد خوزستان شتاب بیشتری به خود گرفته است؛ در حال حاضر 
به جرات می توان گفت بیش از 90 درصد قطعات مکانیکی مورد نیاز در بخش های مختلف تولید 
شرکت بومی سازی شده است که یک دستاورد بزرگ برای صنعت فوالد کشور محسوب می شود.

پایگاه  خبرنگار  با  گفت وگو  در  بهارلو  امین 

حاشیه  در  آنالین«،  »فلزات  تحلیلی  و  خبری 

سومین نمایشگاه تخصصی بومی سازی قطعات، 

بیان  فوالد،  صنعت  مصرفی  مواد  و  تجهیزات 

کرد: بخش مواد اولیه در شرکت فوالد خوزستان 

توسعهبومیسازیدرفوالدخوزستانشتابگرفتهاست
 مدیر بخش مواد اولیه شرکت فوالد خوزستان:

دو،   و  یک  گندله سازی  واحد  چهار  شامل 

این  و  بوده  آهک  تکلیس  و  برداشت  و  انباشت 

بخش از اهمیت باالیی در راستای توسعه تولید 

اولیه،  مواد  تامین  است.  برخوردار  مجموعه 

همواره یکی از گلوگاه های اصلی صنعت فوالد 

نشود،  رفع  معضل  این  که  صورتی  در  و  بوده 

 1404 افق  در  فوالد  تن  میلیون   55 تولید 

امکان پذیر نخواهد بود.

کنسـانتره  افـزود:  راسـتا  همیـن  در  وی 

سـنگ آهن، خـوراک ورودی بخـش مـواد اولیه در 
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 9 حـدود  از  کـه  اسـت  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت 

در  می شـود.  تامیـن  کشـور  سراسـر  در  معـدن 

واحـد انباشـت و برداشـت مجموعـه، سـنگ  آهن 

ورودی بـا توجـه بـه عیـار و سـایر خصوصیاتـی که 

بتوانیـم  تـا  ترکیـب می شـوند  یکدیگـر  بـا  دارنـد، 

در  کنیـم.  تولیـد  را  مطلـوب  خـواص  بـا  گندلـه 

حالـی شـرکت های فـوالدی بـا کمبـود مـواد اولیـه 

مواجهنـد کـه خـود شـرکت های معدنـی، اقـدام 

بـه سـاخت فـوالد کرده انـد و خـوراک مـورد نیـاز 

قـرار  آن هـا  اختیـار  در  را  فـوالدی  واحدهـای 

نمی دهنـد. ایـن مسـئله، در حـال حاضـر یکـی از 

در  اسـت.  فـوالدی  مهـم شـرکت های  معضـالت 

فـوالد  معـادن  توسـعه  شـرکت  راسـتا،  همیـن 

شـرکت های  از  یکـی  عنـوان  بـه  خوزسـتان 

زیرمجموعـه هلدینگ راه اندازی شـده اسـت که 

معـادن  توسـعه  همچنیـن  و  اکتشـاف  وظیفـه 

تـا  کوچک مقیـاس سـنگ آهن را در اختیـار دارد 

خوراک کافی در اختیار شـرکت فوالد خوزسـتان 

قرار بگیرد.

جای خالی بومی سازی در اتوماسیون   
و ابزار دقیق

مدیر بخش مواد اولیه شرکت فوالد خوزستان 

در خصوص بومی سازی تجهیزات و قطعات در 

با  عنوان کرد: هم زمان  فوالد خوزستان،  شرکت 

افزایش تحریم ها علیه کشور، توسعه بومی سازی 

به  در مجموعه فوالد خوزستان شتاب بیشتری 

می توان  جرات  به  حاضر  حال  در  گرفت.  خود 

گفت بیش از 90 درصد قطعات مکانیکی مورد 

شرکت  تولید  مختلف  بخش های  در  نیاز 

بزرگ  دستاورد  یک  که  است  شده  بومی سازی 

برای ما به شمار می آید. ضمن اینکه کیفیت این 

خارجی  مشابه  نمونه های  از  مراتب  به  قطعات 

ابزار  و  اتوماسیون  زمینه  در  البته  است.  بهتر 

حوزه  در  مطلوبی  جایگاه  به  هنوز  دقیق، 

بومی سازی دست نیافته ایم و جای کار بسیاری 

در  بهارلو  دارد.  وجود  داخلی  سازندگان  برای 

تولید  در  اولیه  مواد  کیفیت  اهمیت  به  ادامه 

اشاره کرد و گفت: نتایج حفاری های انجام شده 

گوگرد  میزان  که  می دهد  نشان  معادن،  در 

حال  در  کشور  معادن  سنگ آهن  در  موجود 

از  یکی  گوگردزدایی،  بنابراین  است.  افزایش 

اولیه  مواد  کیفیت  افزایش  برای  مهم  اقدامات 

یعنی  حالت  بهینه ترین  همواره  ما  البته  است. 

ترکیبی از سنگ های پر گوگرد و کم گوگرد را در 

نظر گرفته ایم تا در زمان تولید کنسانتره، کمترین 

مشکل هم برای نیروی انسانی و هم برای محیط 

زیست ایجاد شود. همچنین به دنبال آن هستیم 

گاز  حجم  مبتکرانه،  و  نوآورانه  اقدامات  با  تا 

کنیم.  کنترل  را  دودکش ها  از   »SO2« خروجی 

با  و  شده  انجام  زمینه  این  در  کافی  تحقیقات 

دانش بنیان مطرح  از شرکت های  یکی  همکاری 

کشور، به زودی وارد فاز عملیاتی خواهیم شد.

یکی از برترین تولیدکنندگان گندله   
کشور هستیم

برداشت  و  انباشت  واحد  کرد:  اضافه  وی 

می تواند در هر یک از شرکت های فوالدی وجود 

داشته باشد. ترکیب کردن سنگ های مختلف با 

کیفیت  با  کنسانتره  تولید  منظور  به  یکدیگر 

مطلوب، یک هنر است. این کنسانتره در ادامه 

به واحد گندله سازی و در نهایت در واحد احیا 

مستقیم مورد استفاده قرار می گیرد. بر همین 

اساس اگر در هر کدام از این بخش ها با کاستی 

مواجه شویم، آهن اسفنجی با کیفیت مطلوب 

در  ادامه  در  مسئله  این  شد.  نخواهد  تولید 

واحد فوالدسازی نیز تاثیر خواهد گذاشت و در 

نهایت تولید محصول نهایی یعنی شمش هم از 

نظر کمی و هم  از نظر کیفی با مشکل مواجه 

شرکت  گفت  می توان  جرات  به  شد.  خواهد 

تولیدکنندگان  برترین  از  یکی  خوزستان،  فوالد 

این  می تواند  که  است  کشور  سطح  در  گندله 

بازارهای  روانه  عالی  کیفیت  با  را  محصول 

صادراتی کند.

فـوالد  شـرکت  اولیـه  مـواد  بخـش  مدیـر 

بازسـازی  کـرد:  خاطرنشـان  پایـان  در  خوزسـتان 

و  انباشـت  واحـد  در  موجـود  دسـتگاه های 

برداشـت از حـدود یـک سـال پیـش آغـاز شـده و 

حـدود 70 تـا 80 درصـد ایـن دسـتگاه ها نوسـازی 

شـده اند. بایـد توجـه داشـت کـه ایـن تجهیزات و 

بـر  و  هسـتند  گران قیمـت  بسـیار  دسـتگاه ها 

کافـی  توجـه  و  دقـت  بـا  بایـد  اسـاس  همیـن 

همچنیـن  شـود.  انجـام  بازسـازی  عملیـات 

باکتویـل شـماره یـک واحـد انباشـت و برداشـت 

که مدت هاسـت از مدار خارج شـده و به تازگی 

خریـداری شـده اسـت، نصـب و وارد مـدار تولیـد 

خواهد شد.
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 مدیـر خریـد مواد اولیه و انرژی شـرکت فوالد خوزسـتان گفت: بـه دلیل عدم سـرمایه گذاری در 
بخـش معـدن، اگر برنامه ریز ی هایی در راسـتای اکتشـاف منابع جدید سـنگ آهن صـورت نگیرد در 
آینـده بـرای تامیـن مـواد اولیـه خـود بایـد بـه واردات متوسـل شـویم، ایـن در حالـی اسـت کـه 
شـرکت های معدنـی که وظیفـه تامین پایدار مـواد اولیه را داشـتند، به تولیـد فـوالد روی آورده اند و 

از ماهیت ابتدایی خود فاصله گرفته اند.

حیاتصنعتفوالدبهاکتشافوابستهاست

یوســف زاهــدی مقــدم در گفت وگــو بــا خبرنگار 

پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، در حاشیه 

ســومین نمایشــگاه تخصصــی بومی ســازی قطعــات، 

تجهیــزات و مــواد مصرفــی صنعــت فــوالد، بیــان 

کــرد: در خصــوص مــواد اولیــه در حــال حاضــر بــا 

کمبــود کنســانتره ســنگ آهن کــه خــوراک اصلــی 

ایــن  اســت مواجــه هســتیم؛  فوالد ســازان کشــور 

ــدادن و  ــرار ن ــت ق ــه از اولوی موضــوع، نشــات گرفت

عــدم برنامه ریــزی صحیــح در ســال های گذشــته 

بــرای اکتشــاف منابــع جدیــد اســت. هم اکنــون در 

قطعــی  منابــع  میــزان  کــه  داریــم  قــرار  مقطعــی 

ــا 13 ســال آینــده پاســخگوی  ســنگ آهن حــدود 12 ت

نیــاز صنعــت فــوالد اســت و اگــر اکتشــافی صــورت 

نگیرد در افق 1420 عمال باید به واردات ســنگ آهن 

روی بیاوریــم کــه بــا در نظــر گرفتــن قیمــت جهانــی 

حاضــر  حــال  در  دالر  داخلــی  نــرخ  و  ســنگ آهن 

باعــث  و  نداشــته  اقتصــادی  توجیــه  آن  واردات 

شــدن  متضــرر  حتــی  و  ســود  حاشــیه  کاهــش 

فوالد ســازان می شــود. از دالیــل اصلــی کــه باعــث به 

وجــود آمــدن چنیــن شــرایطی شــده اند می تــوان بــه 

عدم فعالیت و ســرمایه گذاری در بخش اکتشــاف 

 مدیر خرید مواد اولیه و انرژی شرکت فوالد خوزستان:

منابــع معدنــی، تغییــر رســالت شــرکت های معدنی 

و ورورد آن هــا بــه حــوزه تولیــد فوالد و تکمیل زنجیره 

ــات، شــرکت های  ــن اتفاق ــی ای آن اشــاره کــرد. در پ

فوالد ســازی بــرای تامیــن مــواد اولیــه خــود بــه ناچــار 

مجبــور شــدند بــه حــوزه معــدن نیــز وارد شــوند؛ در 

صورتــی کــه انجــام چنیــن اقداماتــی در حــوزه کاری 

فوالد سازان نیست.

وی در همیــن راســتا ادامــه داد: ایــن موضــوع 

پهنه هــای  در  و  نمی شــود  خالصــه  اینجــا  در 

زمین شناســی موجــود، عیــار ســنگ آهن اســتخراج 

شــده در حــال کاهــش و میــزان گوگــرد آن در حــال 

افزایــش اســت و اگــر شــرایط بــه همیــن منــوال 

خــود  آتــی  ســال های  در  کنــد  پیــدا  ادامــه 

شــرکت های معدنــی هــم بــا چالــش تامیــن مــواد 

اولیــه روبــه رو خواهنــد شــد. ایــن موضــوع زنــگ  

خطــری اســت کــه اکنــون به صــدا در آمده اســت و 

نهاد هــای مربوطــه هــم بــه دنبــال رفــع آن هســتند، 

اکتشــافات مناســبی در  و  اقدامــات موثــر  اگــر 

زمینــه منابــع معدنــی صــورت گیــرد، می توانیــم به 

آینده امیدوار باشیم. 

تامین پایدار مواد اولیه   
مدیــر خریــد مــواد اولیــه و انــرژی شــرکت فــوالد 

خوزســتان در رابطــه بــا برنامه هــای این شــرکت برای 

تامیــن مــواد اولیــه، عنــوان کــرد: شــرکت فــوالد 

خوزســتان بــه عنــوان دومیــن فوالد ســاز بزرگ کشــور 

بــرای تامیــن مــواد اولیــه خــود سیاســت گذاری های 

مختلفــی در ایــن بخــش اجرایــی کــرده اســت. بــا 

ــا  ــه معضــالت زیســت محیطی در رابطــه ب توجــه ب
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گوگــرد و همچنیــن موقعیــت فــوالد خوزســتان، بــه 

ســمتی حرکــت کرده ایــم کــه کنســانتره خریــداری 

شــده دارای حداقــل میــزان گوگــرد باشــد. در ســال 

جــاری ایــن موضــوع بــا جدیــت تمــام دنبــال شــد بــه 

صورتــی کــه کنســانتره گوگــرد باال که در گذشــته 10 

تــا 15 درصــد کنســانتره ورودی را تشــکیل مــی داد 

ــاال و میــزان گوگــرد  ــار ب ــا کنســانتره عی هم اکنــون ب

کمتــر  جایگزیــن شــده اســت. بــه منظــور تامیــن 

کنســانتره بــا کیفیــت بــاال بــا معــادن شــمال غــرب و 

مرکــزی کشــور همکاری  هــای خوبــی شــکل گرفــت و 

خریــد ایــن نــوع از مواد اولیه باکیفیــت،  خرید های 

خوزســتان از شــرکت صنعتــی و معدنــی توســعه 

فراگیــر ســناباد تامیــن  می شــود. همچنیــن در کنــار 

و  جدیــد  اکتشــافی  برنامه هــای  اقدامــات،  ایــن 

بــرای  بــزرگ  معــادن  بــا  بلند مــدت  قرارداد هــای 

تامیــن مــواد اولیه در دســتور کار شــرکت قــرار دارد. 

بــا وجــود محدودیت هایــی کــه در  خوشــبختانه 

خصــوص قیمــت و تامین مــواد اولیه وجود داشــت، 

طبــق  تــا  شــد  موفــق  خوزســتان  فــوالد  شــرکت 

برنامه ریــزی انجــام شــده مــواد اولیــه مــورد نیــاز 

خود را تامین کند.   

هدف گــذاری  خصــوص  در  مقــدم  زاهــدی 

ــد.  ــرای شــرکت بودن ــه ای ب ــه صرف بســیار مقــرون ب

ســرمایه گذاری های  و  اقدامــات  مــورد،  دومیــن 

شــرکت توســعه معــادن شــرکت فــوالد خوزســتان 

اســت کــه در بخــش معــدن، وظیفــه تامیــن پایــدار 

مــواد اولیــه مجموعــه مــادر را بــر عهــده دارد؛ بــا 

ســرمایه گذاری انجام شــده توســط ایــن شــرکت، در 

ســال آینده اســتخراج از معادنی که تملک آن ها در 

اختیــار شــرکت فــوالد خوزســتان قــرار دارد، بــرای 

تامیــن بخشــی از کنســانتره مــورد نیــاز شــرکت 

شــروع خواهــد شــد. البتــه چنــد ســالی اســت کــه 

بخشــی از کنســانتره مــورد نیــاز مجموعــه فــوالد 

شــرکت فــوالد خوزســتان در افــق 1410 بــرای تولیــد 

ــرای  ــراز کــرد: ب ــوالد، اب ــن ف ــون 600 هــزار ت 13 میلی

ــه  ــن هــدف، بخشــی از مــواد اولی محقــق کــردن ای

مــورد نیــاز مجموعــه به صــورت گندله و کنســانتره 

تامیــن خواهــد شــد و بخــش دیگــر آن از طریــق 

عملیــات  اکتشــافی و اســتخراجی در معــادن تحت 

تملک شرکت فوالد خوزستان تامین خواهد شد. 

سرباالیی مسیر تولید   
وی بــا اشــاره بــه افزایــش قیمــت حامل هــای 

تمام شــده  بهــای  بــر  آن  اثــرات  و  انــرژی 

ــا توجــه بــه بهــای  محصــول، خاطرنشــان کــرد: ب

یــک مزیــت رقابتــی  انــرژی  ایــران،  انــرژی در 

بــرای مــا محســوب می شــد و انتظــار داشــتیم 

ــه ادامــه دار باشــد  ــن زمین کــه حمایت هــا در ای

امــا بــا یکسان ســازی بهــای انــرژی، ایــن رونــد 

بهــای  درصــد   15 تــا   10 نکــرد.  پیــدا  ادامــه 

تمام شــده محصــول بــه هزینــه انــرژی اختصــاص 

انــرژی،  بهــای  افزایــش  عالوه بــر  دارد. 

بــرای  آن  تامیــن  در  کــه  محدودیت هایــی 

چرخــه  بــه  دارد،  وجــود  صنعتــی  واحد هــای 

فــوالد  شــرکت  امــا  اســت  زده  آســیب  تولیــد 

ایــن  در  کــه  برنامه ریزی هایــی  بــا  خوزســتان 

نهایــی  همچــون  اســت  داده  انجــام  زمینــه 

 520 بــرق  نیــرو گاه  ســاخت  قــرارداد  کــردن 

مگاواتــی و تشــکیل کنسرســیوم مشــترک بیــن 

در  ســرمایه گذاری  و  فــوالدی  شــرکت های 

منطقــه پــارس جنوبــی، ســعی بــر ایــن دارد تــا 

بگــذارد.  ســر  پشــت  را  ایــن چالش هــا  بتوانــد 

نهاد هــای  کــه  سیاســت هایی  بــا  امیدواریــم 

و  گرفته انــد  پیــش  در  مربوطــه  باالدســتی 

افزایــش  ایــن  بتوانیــم  ارز،  نــرخ  یکسان ســازی 

قیمت انرژی را جبران کنیم.  
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 مدیر ساخت سفارشات و قطعات شرکت فوالد خوزستان گفت: در سال 1400، شرکت فوالد 
خوزستان حدود 500 میلیارد تومان سرمایه گذاری در زمینه بومی سازی قطعات داشته و  این رقم 
در سال جاری به حدود 650 میلیارد تومان افزایش یافته است. امیدوار هستیم با هدف گذاری 
شرکت که از قبل انجام شده است، به سرمایه گذاری یک هزار میلیارد تومانی در حوزه بومی سازی 

قطعات و تجهیزات در سال آینده دست پیدا کنیم.

ــگار  ــا خبرنـ ــو بـ ــر در گفت وگـ ــر اعتمادی فـ امیـ

پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، در حاشـــیه 

ســـومین نمایشـــگاه تخصصـــی بومی ســـازی قطعـــات، 

تجهیـــزات و مـــواد مصرفـــی صنعـــت فـــوالد، در 

خصـــوص اهمیـــت بومی ســـازی قطعـــات و تجهیزات 

در صنعـــت فـــوالد کشـــور، بیـــان کـــرد: تامیـــن پایـــدار 

قطعـــات مـــورد اســـتفاده در زنجیـــره تولیـــد فـــوالد که 

همچـــون چرخ دنده هـــای یـــک ســـاعت در کنـــار 

یکدیگـــر کار می کننـــد، یـــک ضـــرورت مهـــم به شـــمار 

ــام  ــع انجـ ــه موقـ ــم بـ ــن مهـ ــر ایـ ــه اگـ ــد؛ چراکـ می آیـ

نشـــود، منجـــر بـــه تاخیر در تولیـــد و در نهایت توقف 

ـــزود: شـــرکت های صنعتـــی  آن خواهـــد شـــد. وی اف

پیشـــگام در ســـطح جهـــان بـــه ویـــژه در قـــاره اروپـــا، 

دانـــش و تکنولـــوژی مـــورد اســـتفاده در خطـــوط تولید 

خـــود را بـــه آســـانی در اختیـــار ســـایر شـــرکت ها قـــرار 

نمی دهنـــد و بـــه نوعـــی شـــاهد انحصـــار در ایـــن 

ــد  ــدر یـــک صنعـــت ماننـ ــر چقـ ــتیم. هـ ــه هسـ زمینـ

فـــوالد بـــا توســـعه و پیشـــرفت بیشـــتری همـــراه شـــود، 

دســـتیابی بـــه ایـــن تکنولـــوژی بیـــش از پیش دشـــوارتر 

خواهـــد شـــد. بنابرایـــن در چنیـــن شـــرایطی، تکیـــه بـــر 

دانـــش و تکنولـــوژی داخلـــی اهمیـــت دو چندانـــی 

و  معکـــوس  مهندســـی  اگـــر  و  می کنـــد  پیـــدا 

بومی ســـازی در دســـتور کار قـــرار نگیـــرد، وابســـتگی 

سرمایهگذارییکهزارمیلیاردتومانیفوالدخوزستان
دربومیسازیتاسال1402

 مدیر ساخت سفارشات و قطعات شرکت فوالد خوزستان مطرح کرد:
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شرکت فوالد خوزستان 
از همان ابتدا، امتیازات 
و تمهیدات خاصی را 

برای حضور شرکت های 
دانش بنیان در وندور 

لیست خود در نظر گرفته 
و موفق به شناسایی 354 
شرکت دانش بنیان برای 

دعوت به همکاری در زمینه 
بومی سازی شده است

بـــه واردات تکنولـــوژی و تجهیـــزات همچنـــان ادامـــه 

پیدا خواهد کرد.

بومی سازی ۸5 درصدی قطعات   
مکانیکی در خطوط تولید فوالد 

خوزستان
شرکت  قطعات  و  سفارشات  ساخت  مدیر 

هدف گذاری  به  ادامه  در  خوزستان  فوالد 

بلندمدت فوالد خوزستان در حوزه بومی سازی 

گفت:  و  کرد  اشاره  تولید  فناوری  ارتقای  و 

شرکت  داخل  ساخت  و  بومی سازی  کمیته 

فوالد خوزستان در سال 1378 توسط جمعی از 

مهندسان متالورژ و مکانیک شاغل در شرکت 

و  کمیته  این  تاسیس  از  هدف  شد.  تاسیس 

چشم انداز آن، مهندسی معکوس و بومی سازی 

واحدهای  در  استفاده  مورد  وارداتی  قطعات 

بهره برداری فوالد خوزستان توسط شرکت های 

دانش  بنیان داخلی بوده است. دستاورد مهمی 

که به جرات می توان گفت طی این سال ها در 

این کمیته به دست آمده است، بومی سازی 85 

در  استفاده  مورد  مکانیکی  قطعات  درصدی 

کلیه خطوط تولید شرکت فوالد خوزستان اعم 

فوالدسازی  و  مستقیم  احیا  گندله سازی،  از 

اخیر  سالیان  طی  خوشبختانه  است.  بوده 

این  تولید  فناوری  و  دانش  به  توانسته ایم 

قطعات دست پیدا کنیم؛ البته این امر هنوز در 

تولید قطعات برقی و الکترونیکی محقق نشده 

توسعه سرمایه گذاری هستیم  نیازمند  و  است 

تا بتوانیم به حد مطلوبی دست پیدا کنیم.

 اعتمادی فــر در ارتبــاط بــا چالش های موجــود در 

بومی ســازی قطعــات برقــی و الکترونیکــی مــورد 

اســتفاده در خطــوط تولیــد فــوالد خوزســتان، مطــرح 

شــهرک های  در  فعــال  تولیــدی  واحدهــای  کــرد: 

صنعتــی در سراســر کشــور، بــه طــور عمــده در زمینه 

تولید قطعات مکانیکی رشــد و پیشــرفت داشته اند؛ 

در حالی که ضرورت دارد ســرمایه گذاری بیشــتری 

در بخــش الکترونیــک انجام شــود. از هر 100 شــرکت 

تولیــدی فعــال در شــهرک های صنعتــی، 80 تــا 90 

شــرکت در حــال تولیــد قطعــات مکانیکــی هســتند و 

حــدود 10 شــرکت در بخــش تولیــد قطعــات برقــی 

فعالیــت می کننــد. امیــدوار هســتیم در ادامــه بــا 

و  برقــی  قطعــات  تولیــد  از  حمایــت  افزایــش 

الکترونیکــی، بــه اهــداف مطلــوب خــود در ایــن حوزه 

دست پیدا کنیم.

مهندسی معکوس قطعات خاص   
فوالدی با حمایت از دانش بنیان ها

بر  مبنی  امسال  شعار  به  اشاره  ضمن  وی 

به  اشتغال آفرین«،  و  دانش بنیان  »تولید، 

هدف گذاری شرکت فوالد خوزستان در زمینه 

حمایت از شرکت های دانش بنیان اشاره کرد و 

ابتدا،  از همان  فوالد خوزستان  گفت: شرکت 

حضور  برای  را  خاصی  تمهیدات  و  امتیازات 

شرکت های دانش بنیان در وندور لیست خود 

در نظر گرفته و موفق به شناسایی 354 شرکت 

دانش بنیان برای دعوت به همکاری در زمینه 

نهایت  در  مسئله  این  است.  شده  بومی سازی 

منجر به انعقاد حدود 250 قرارداد همکاری با 

از  یکی  مثال،  برای  است.  این شرکت ها شده 

به  موفق  داخلی  دانش بنیان  شرکت های 

بسیار  کیفیت  با  کنترلی  ولوهای  بومی سازی 

عالی شده  است. این ولوها از اهمیت فراوانی 

تا مدتی  و  تولید فوالد برخوردارند  فرایند  در 

پیش از کشور ژاپن وارد می شدند. خوشبختانه 

در حال حاضر این قطعات با بیشترین کیفیت 

ممکن، در اختیار خطوط مختلف تولید شرکت 

قرار گرفته است.

شرکت  قطعات  و  سفارشات  ساخت  مدیر 

در  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  خوزستان  فوالد 

 500 1400، شرکت فوالد خوزستان حدود  سال 

زمینه  در  سرمایه گذاری  تومان  میلیارد 

بومی سازی قطعات داشته و  این رقم در سال 

افزایش  تومان  میلیارد   650 حدود  به  جاری 

فوالد  پیشرفت  و  توسعه  مسیر  است.  یافته 

شده  مشخص  و  برنامه ریزی  کامال  خوزستان 

هزار  یک  سرمایه گذاری  دنبال  به  و  است 

میلیارد تومانی در زمینه بومی سازی  قطعات و 

تجهیزات در سال 1402 هستیم.
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مدیـر تضمیـن کیفیـت شـرکت فـوالد خوزسـتان گفت: انعطاف پذیـری سـازمان ها در مقابل 
تغییـر، مسـتلزم اسـتقرار مدل هـای مختلف مدیریت فرایند اسـت. در شـرکت فوالد خوزسـتان، 
بـه ایـن مقولـه مهـم توجـه شـده و دسـتاوردهای درخشـان ایـن شـرکت حاصـل توجـه بـه 
زیرسـاخت های اساسـی نظام مدیریت یکپارچه و نیـز طراحی و بازنگری به  موقـع در فرایندهای 

کلیدی در انقالب صنعتی چهارم است.

فوالدخوزستاندرمسیرفتحدستاوردهایبلندمدت
مدیر تضمین کیفیت شرکت فوالد خوزستان عنوان کرد:

پایگاه  خبرنگار  با  گفت وگو  در  اکابر  محمود 

کرد: در  بیان  آنالین«،  »فلزات  تحلیلی  و  خبری 

سطح کالن، عملکرد یک بنگاه اقتصادی، قبل از هر 

چیز باید جایگاه نگاه فرایندی و یا در قالبی بهتر، 

جایگاه معماری فرایندها مشخص شود. هر بنگاه 

را  خود  چشم انداز  و  ماموریت  ابتدا  اقتصادی 

مشخص می کند و با توجه به شرایط محیط بیرونی، 

چالش ها، منابع و به طور کلی تحلیل از موقعیت 

خود در بازارهای هدف، به ترسیم نقشه راهی کالن 

شروع  از  به  ویژه  سازمان ها  تمامی  می پردازد. 

دامنه  و  ابعاد  به  توجه  بدون  صنعتی،  انقالب 

فعالیت، در حوزه سرمایه های انسانی و استفاده از 

تحقق  در  حوزه  این  شایستگی های  و  قابلیت ها 

رویکرد  با  و خرد، همواره  اهداف در سطح کالن 

وظیفه ای و فرایندی تعامل داشته اند.

وی افزود: رشد و توسعه حرکت در این مسیر، 

فعالیت ها را روز به روز پیچیده تر کرده و ساختارهای 

مواجه  بسیاری  چالش های  با  وظیفه ای  عمدتا 

شده اند. امروزه سیستم سلسله مراتبی با سرعت های 

متفاوتی دگرگون شده اند و بر این اساس، یکی از 

موفقیت  بر  صحه گذاری  معیارهای  بارزترین 

با  همگام  جهان،  سطح  در  مختلف  بنگاه های 

نتیجه،  در  و  رقابت  و  محیطی  شرایط  تغییرات 

و  چشم انداز  ماموریت،  در  تغییرات  شکل گیری 

نقشه راه، تغییر نگاه و رویکردها به توسعه تفکر 

رویکرد  بر  آن  غلبه  و  تفکر  این  تعمیم  و  فرایندی 

وظیفه ای و سلسله مراتبی بوده است.

مدیر تضمین کیفیت شرکت فوالد خوزستان با 

بیان اینکه رویکرد فرایندی برای اولین بار بر اساس 

 2000 ویرایش   »9001  ISO« بین المللی  استاندارد 

و  شد  تعریف  فرایندها  مدیریت  نظام  استقرار 

سازمان های مختلف، بر اساس این الگو و چرخه 

در  را  سازمانی  مختلف  فعالیت های   ،»PDCA«

قالب فرایندها تعریف و بر مبنای آن، شاخص هایی 

را برای پایش و اندازه گیری عملکرد استخراج و 

 »PDCA« مدیریت کرده اند. عنوان کرد: چرخه

دمینگ  توسط  و  معرفی   1920 سال  در  آیندی 

برنامه ریزی،  سپس  شد.  کاربردی   »Deming«

اجرا، کنترل و بهبود مداوم کلیه فرایندهای این 

چرخه مورد توجه صاحبان بنگاه های مختلف قرار 

گرفت. در این چرخه، ارزش مستقل فرایندها و 

تعامل بین آن ها پایش می شود. همچنین، در طراحی 

منابع،  خروجی ها،  ورودی ها،  کلیه  فرایندها، 

مسئولیت ها و اختیارات هر حلقه در تعامل با سایر 

اهداف  تحقق  جهت  در  و  تعیین  حوزه ها 

نشئت گرفته از چشم انداز، هم راستا می شوند.

انتخاب مدل، عاملی مهم در مدیریت   
فرایندها

از  یکی  افزوده  ارزش  اینکه  به  اشاره  با  اکابر 

مسائل بسیار مهم در مدیریت فرایندها به شمار 

 Brain« می آید که با تکنیک های مختلفی از جمله

پرداخت.  آن  محاسبه  به  می توان   »Storming

تصریح کرد: در واقع تفاوت اصلی میان فرایند و 

فعالیت در ایجاد ارزش افزوده است که منجر به 

مالی  اهداف  تحقق  و  کیفیت  و  سرعت  بهبود 

می شود. در مرحله اولیه طراحی سیستم مدیریت 

فرایندها و در دوره های زمانی خاص، باید ارزش 

افزوده و سطح بلوغ فرایندها بر اساس مدل های 

مناسب و بومی شده ارزیابی شوند تا در انطباق با 

فضای کسب وکار موجود و آینده، بتوان تغییرات را 

به  خوبی مدیریت کرد. اگرچه تغییرات تدریجی و 

پیوسته و انجام اقدامات کوتاه مدت نقش مهمی 

در بهبود شرایط انطباق سازمان در تحقق اهداف 

خرد و کالن دارند اما اگر به یک عادت مستمر 

تبدیل شوند، به  ویژه در شرایطی که سازمان ها به 
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دلیل عوامل رقابتی و محیطی نیازمند تحوالت و 

ایجاد  به  منجر  می تواند  بنیادی اند،  تغییرات 

مقاومت شود. آنچه گاهی باعث شکست بسیاری 

بنیادی  تغییرات  به  زدن  دست  در  سازمان ها  از 

می شود، غالب شدن تفکر بهبودهای کوچک است 

که حتی امکان دارد به صورت مستمر در سازمان ها 

صورت گیرد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تعیین سطح بلوغ 

در  فرایندها  ممیزی  طریق  از  می تواند  فرایندها 

خبرگی  پرسشنامه های  تکمیل  مختلف،  سطوح 

ارزیابی عملکرد فرایندها، تحلیل حاصل از یافته های 

شاخص های  کنترل  و  ارزیابی  و  ممیزی  هم زمان 

عملکردی منتج از فرایندها و یا تحلیل روندهای 

ناشی از عملکرد فرایندها و شاخص های بهره وری 

انجام شود. شناسایی نقاط قوت، نقاط قابل بهبود، 

عدم انطباق های بنیادی در فرایندها و یا حلقه های 

اتصال و تعامل بین فرایندها، اگر فقط به تعیین و 

پایش،  مناسب،  اصالحی  اقدامات  انجام 

بینجامد،  استانداردسازی  و  تثبیت  اندازه گیری، 

بدون شک هیچ ارزش افزوده ای برای سازمان ها در 

بر نخواهد داشت بلکه پایه های تغییر مبتنی بر 

تحلیل ریسک و فرصت را نیز در سازمان ها تضعیف 

در  مختلفی  تجربیات  سازمان ها  می کند. 

برای  مختلف  ابزارهای  و  تکنیک ها  به کارگیری 

سنجش بلوغ فرایندها دارند. یکی از متداول ترین 

که  است  این  مدل ها  به کارگیری  در  اشتباهات 

تجربه موفق یک مدل در اروپا با اندکی تغییرات 

برای سازمان ها تجویز می شود و یا با یک الگوبرداری 

از  خارج  یا  داخل  در  موفق  سازمان  یک  از  ساده 

کشور، مدلی انتخاب و بومی سازی می شود.

مدیر تضمین کیفیت شرکت فوالد خوزستان 

مطرح کرد: در انتخاب یک ابزار یا یک مدل، باید تمام 

ویژگی های ساختاری، فرایندی، فرهنگی، سیاسی و 

… در نظر گرفته شود. مدلی که به  سادگی می تواند 

در  شود،  افزوده  ارزش  به  منجر  سازمان  یک  در 

سازمانی دیگر به دالیلی مثل پایین بودن سطح تعهد 

مدیریت ارشد، تغییرات مداوم مدیریتی، فضای 

قوانین و مقررات و فرهنگ و رفتار سازمانی، نه تنها 

منجر به ارزش افزوده نمی شود بلکه سازمان را با 

سرخوردگی و حس شکست و ترس از تغییرات مواجه 

و  انتخاب  در  که  است  مهم  بسیار  می سازد. 

بومی سازی هر مدل، ابتدا مطالعات امکان سنجی 

صورت پذیرد و سپس سند ارزیابی ریسک و فرصت، 

با نگاه به وضعیت موجود و تغییرات در آینده و نیز 

معیارهای تعهد و حمایت مدیریت ارشد، تهیه شود.

اکابر با تاکید بر اینکه در سازمان ها، به  تدریج 

مدل ها و ابزارهای نیمه کاره رها می شوند و تمایل 

بنیادی  و  اساسی  تغییرات  به  سازمان ها  رهبران 

کاهش می یابد، ابراز کرد: گاهی بخش عمده ای از 

تغییرات مهم، به خصوص تغیرات مرتبط با توسعه 

در  موفقیت  الزمه  که   »ITC« زیرساخت های 

کسب وکارهای امروزی است، در نیمه راه متوقف 

مهندسی  برای  روش هایی  می شوند.  فراموش  و 

مجدد فرایندهای کسب وکار »BPR« وجود دارند 

که می توانند سازمان ها را از حالت وظیفه گرایی به 

سمت فرایندمحوری هدایت کنند و به این ترتیب، 

بعد از تعیین سطح بلوغ فرایندها و شفاف سازی 

مطلوب،  وضعیت  با  موجود  وضعیت  فاصله 

موجب اثربخشی هرچه بیشتر فرایندها شوند. در 

تمامی روش های مهندسی مجدد تجزیه وتحلیل 

بهترین ها،  از  الگوبرداری  موجود،  فرایندهای 

بازتعریف اندازه گیری عملکرد، خالقیت و نوآوری 

اهرم های  تشخیص  و  جدید  ایده های  طرح  در 
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تغییر مورد توجه قرار می گیرند.

وی اضافه کرد: به هر حال، باید توجه داشت که 

هر کجا برنامه تغییر در دستور کار و تعهد و حمایت 

و  ریسک ها  تحلیل  بگیرد،  قرار  سازمان  رهبران 

فرصت ها می تواند بر سرنوشت سازمان بسیار تاثیر 

بگذارد. مهندسی مجدد فرایندها تغییرات مورد نیاز 

در آن ها را مشخص می کند. ایجاد تغییر در فرایندها 

درست در مقطع و موقعیتی ضروری بسیار اهمیت 

دارد که به تغییر در ساختار می انجامد و مقاومت 

در  واقع،  در  می کند.  ایجاد  سازمان ها  در  زیادی 

چنین مواردی، راس هرم ساختارهای موجود همیشه 

از  یکی  این  و  است  خود  وضعیت  تغییر  نگران 

مجدد  مهندسی  شکست  در  عوامل  مهم ترین 

همچنین  می آید.  شمار  به  سازمان ها  در  فرایندها 

ساختارهای اضافی، موازی یا ناکارآمد، درست مثل 

سرعت کاه های موجود در اتوبان، همیشه سازمان ها 

را از چابکی و چاالکی دور می کنند.

راز بقای سازمان فوالد خوزستان  
خوزستان  فوالد  شرکت  کیفیت  تضمین  مدیر 

خاطرنشان کرد: در سال 1370، فرایند کسب دانش فنی 

از شرکت کوبه استیل ژاپن، در قالب قراردادی چند 

میلیون دالری، نقطه عطفی در مستندسازی فرایندها، 

فعالیت مستندسازی شده و شاخص ها در شرکت فوالد 

شد.  پایش  و  استخراج  فرایند  این  و  بود  خوزستان 

همچنین نظام کایزن نیز در کنار نظام مدیریت کیفیت 

در شرکت استقرار یافت. در همان دوران، حلقه های 

بهبود کیفیت نیز در واحدهای عملیاتی شرکت شکل 

اساس  بر  کار،  بهبود  گروه های  نهایتا  و  گرفتند 

فعالیت های کارشناسانه، شروع به فعالیت کردند. بر 

با  کمیته ای   ،»ISO9001:2000« استاندارد  اساس 

محوریت مدیریت کیفیت فراگیر و با حضور ذی نفعان 

اصلی تشکیل و 42 فرایند شناسایی شد. در محدوده 

 »APQC« انتخاب مدل با  تا 1387،  سال های 1384 

توسط کمیته مدیریت فرایندها و بومی سازی آن، اولین 

دوره بازنگری فرایندها در شرکت فوالد خوزستان انجام 

و شناسنامه  فرایندها تدوین شد و صاحبان فرایندها در 

خصوص مسئولیت ها و اختیارات آموزش دیدند.

اکابر در همین راستا ادامه داد: در این دوران، 

نتایج حاصل از ارزیابی بر اساس مدل »EFQM« و 

گزارش های بازخورد نیز در کمیته تخصصی تعالی 

از  برخی  در  اصالحات  و  شدند  بررسی  سازمانی 

فرایندها در دستور کار مدیریت ارشد قرار گرفت. پس 

کلیه   ،1390 تا   1388 سال های  محدوده  در  آن،  از 

فرایندهای کسب وکار ابتدا با استراتژی های سازمان 

همسو شدند و سپس کلیه فرایندها و فعالیت ها به 

قرار  صورت مکانیزه در سیستم کنترل مستندات 

گرفتند. همچنین در شرکت فوالد خورستان از سال 

و   »SAP« مدل های  از  استفاده  با  تاکنون،   1391

»APQC«، بازنگری کالن فرایندها در سه سطح انجام 

بر اساس  می شود و شناسنامه های فرایندی دوباره 

مورد   2015 ویرایش   »ISO9001« استاندارد  الزامات 

فرایندی چندماهه،  در  قرار می گیرند.  نظر  تجدید 

پروژه ارزیابی سطح بلوغ فرایندها و نظام مدیریت 

فرایندها انجام و پروژه های بهبودمحور از این نتایج 

تعریف و به اجرا گذاشته شد. در سال 1401 نیز پروژه 

مهندسی مجدد فرایندها تحت تعهد و حمایت رهبران 

سازمان تعریف شد که اکنون در مرحله اجرا قرار دارد.

وی با بیان اینکه شرکت فوالد خوزستان در سه 

دهه گذشته تجربیات بسیار زیادی در طرح ریزی و 

اجرای سیستم ها و به کارگیری ابزارها و تکنیک های 

مختلف مدیریتی و مهندسی کسب کرده است، 

این  امروز  دستاوردهای  شک  بدون  کرد:  تاکید 

زیرساخت های  به  توجه  برایند  و  نتیجه  شرکت 

به  توجه  نیز  و  یکپارچه  مدیریت  نظام  اساسی 

طراحی و بازنگری به  موقع فرایندها به خصوص 

چهارم  صنعتی  انقالب  در  کلیدی  فرایندهای 

است. این موضوع در تحقق شاخص های کلیدی 

عملکرد مشاهده می شود که در کمیته های عالی 

سازمان از جمله راهبری، »HSE«، انرژی، تحول در 

مدیریت امور پیمانکاران و مهندسی ترافیک مورد 

پایش و اندازه گیری قرار می گیرد و در صورت نیاز، 

راز  می شوند.  انجام  و  تعیین  اصالحی  اقدامات 

بقای سازمان ها و تمرکز محوری در تحقق اهداف 

برخاسته از چشم انداز، در توجه جدی به فرایند 

تغییر است و مهم ترین نقطه تمرکز تغییر، به عنوان 

بنیادی ترین اصل بقا، تغییر در فرایندها به صورت 

جزئی و تدریجی و به شکل تغییرات بنیادی است. 

اگر سطوح چارچوب طبقه بندی فرایندها از وظیفه، 

فعالیت و فرایند و گروه های فرایندی تعریف شود، 

تمامی سرمایه های انسانی سازمان ها باید از نقش و 

در سطوح مختلف  اختیارات خود  و  مسئولیت 

تحقق اهداف به شکل مناسب آگاهی داشته باشند.

مدیر تضمین کیفیت شرکت فوالد خوزستان در 

کسب وکار،  فضای  در  تغییرات  شد:  یادآور  پایان 

رقابت در سطح ملی و بین المللی، تغییرات در نیازها 

و انتظارات ذی نفعان، پیچیده تر شدن فرایندها به  

در  تغییرات  برون سپاری،  فرایند  به  نگاه  با  ویژه 

مدیریت، رویکردها و جهت گیری های استراتژیک، 

بهینه سازی  و  انرژی  و  مواد  تامین  در  چالش ها 

تکنولوژی و بهره وری سرمایه های انسانی و ناکارآمدی 

سیستم های نظارت چندالیه در کنترل فرایندها، 

زنگ خطر بزرگی هستند که اگر سازمان های امروزی 

به آن ها توجه نکنند، قطعا فردا دیر خواهد شد. امروزه 

صنعت در شرایطی قرار دارد که سرعت تغییرات 

بیرونی به  مراتب بیشتر از قابلیت ها و شایستگی های 

فوالد  شرکت  اگر  است.  انسانی  سرمایه های 

خوزستان صرفا به مقایسه خود با رقبا و یا بهترین ها 

متمرکز باشد، از تمرکز بر خلق آینده دور خواهد شد 

فتح  از  برآمده  غرور  از  سرشار  فضایی  در  و 

دستاوردهای کوتاه مدت، با چالش های بنیادی در 

آینده روبه رو خواهد شد.

اگر شرکت فوالد 
خوزستان صرفا به مقایسه 
خود با رقبا و یا بهترین ها 
متمرکز باشد، از تمرکز بر 

خلق آینده دور خواهد شد و 
در فضایی سرشار از غرور 
برآمده از فتح دستاوردهای 
کوتاه مدت، با چالش های 
بنیادی در آینده روبه رو 

خواهد شد
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مدیر انبار ها و کنترل کاالی شرکت فوالد خوزستان گفت: فرایند بومی سازی در شرکت فوالد خوزستان از 
حدود ۲0 سال قبل آغاز شده و در نهایت منجر به بومی سازی یک هزار و 560 قطعه استراتژیک در صنعت 
فوالد طی دو سال اخیر شده است. قطار توسعه در فوالد خوزستان همگام با تامین پایدار قطعات و تجهیزات، 

به سرعت در حال حرکت است و خوشبختانه مشکلی در زمینه تامین کاال نداریم.

سرعتبخشیبهتولیدباتامینپایدارقطعاتوتجهیزات
مدیر انبار ها و کنترل کاالی شرکت فوالد خوزستان بیان کرد:
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حســین بوعــذار در گفت وگــو بــا خبرنــگار پایــگاه 

آنالیــن«، در حاشــیه  »فلــزات  تحلیلــی  و  خبــری 

ســومین نمایشــگاه تخصصــی بومی ســازی قطعــات، 

تجهیــزات و مــواد مصرفی صنعت فوالد، بیــان کرد: 

انبــار داری، زیرشــاخه  ای از زنجیــره تامیــن اســت. 

باعــث  انبار هــا،  در  آمادگــی  و  انعطــاف  بنابرایــن 

کاهــش زمــان آماده ســازی محصــول بــرای مشــتریان 

ــژه ای در  ــگاه وی ــر همیــن اســاس از جای می شــود و ب

تولیــد برخــوردار اســت. وی در همیــن راســتا افــزود: 

فــوالد  ماننــد  فــوالدی  بــزرگ  شــرکت های  در 

خوزســتان، بــه دلیــل اســتفاده از قطعــات خــاص، 

استراتژیک و گران قیمت، مقوله انبار داری اهمیت 

بیشــتری پیــدا خواهــد کــرد. گاهــی اوقــات ممکــن 

اســت کاالی خریــداری شــده بــه مــدت طوالنــی در 

انبــار باقــی بمانــد. همچنیــن ممکــن اســت بــه دلیــل 

عــدم خریــد یــک کاال بــه میــزان کافــی، بــا کمبــود آن 

مواجه شــده و در ادامه فرایند تولید متوقف شــود. 

از  یکــی  بیــن،  ایــن  در  تعــادل  برقــراری  بنابرایــن 

مهم تریــن وظایــف انبــار داری تحــت عنــوان کنتــرل 

موجــودی اســت.  مدیــر انبار هــا و کنتــرل کاالی 

شــرکت فــوالد خوزســتان عنــوان کــرد: مدیریــت 

انبار هــای شــرکت فــوالد خوزســتان تابــع سیســتمی 

بــه نــام »SAP« اســت؛ یعنــی ســاختار سفارشــات و 

ــت انبار هــا  کنتــرل موجــودی، زیرمجموعــه مدیری

قــرار دارد. برقــراری تعــادل و خرید بهینــه و کافی در 

صنایــع بــزرگ، ســاالنه منجــر بــه صرفه جویــی ارزی 

بیــش از 500 تــا 600 میلیــون دالری می شــود کــه 

اجــرای صحیــح آن، بــه دانــش تخصصــی نیــاز دارد. 

در حالــی کــه دانــش و فناوری هــای مــورد اســتفاده 

در کشــور در ایــن زمینــه بــه روز نبــوده و متعلــق به 10 

تا 20 سال پیش است.

پیشروی فوالد خوزستان در مسیر   
توسعه

از  استفاده  با  اینکه  بیان  با  بوعذار 

خطی  برنامه ریزی های  و  جدید  الگوریتم های 

جدید در دنیا، این دانش متحول شده است و ما 

هستیم،  راستا  همین  در  حرکت  حال  در  هم 

قطار  از  خوزستان  فوالد  شرکت  کرد:  تصریح 

پیشرفت جا نمانده و همگام با آن در حال حرکت 

است؛ به طوری که در واحد   سفارشات شرکت، از 

بهره  داکیومنتیشن  و  کاتالوگینگ  مباحث 

می بریم. وی در ادامه تصریح کرد: با خرید بیش 

ایجاد  انبار ها  در  راکد  اقالم  کاال،  یک  نیاز  از 

صورت  هم  نیاز  اندازه  به  خرید  اگر  می شود. 

با  تولید  توقف  می شود.  متوقف  تولید  نگیرد، 

از  اما  شد  خواهد  داده  پوشش  اظطراری  خرید 

آنجایی که هزینه یابی درستی در این زمینه انجام 

نمی شود، این مسئله نمی تواند معیار خوبی برای 

انعطاف پذیر بودن یا نبودن سفارشات و انبار ها 

راکد  اقالم  مقابل،  در  و  شود  گرفته  نظر  در 

زمینه  این  در  خوبی  بسیار  شاخص  می تواند 

باشد. در شرکت فوالد خوزستان، 13 درصد ارزش 

راکد  اقالم  جزو  انبار،  در  موجود  کاال های  کل 

است و در رابطه با اقالم عمومی، این میزان به 6 

درصد می رسد. در حالی که میزان اقالم راکد در 

یکی از شرکت هایی که نزدیک به چهار تا پنج سال 

است از زمان تاسیس آن می گذرد، به 21 درصد 

رسیده است. خوشبختانه طی چهار سال اخیر، 

تعیین  خوزستان  فوالد  شرکت  در  راکد  اقالم 

تکلیف شدند و در حال حاضر به یک حد پایدار 

در اقالم راکد رسیده ایم و دغدغه خاصی نیز در 

این زمینه وجود ندارد.

تامین پایدار قطعات گلوگاهی در فوالد   
خوزستان

مدیــر انبار هــا و کنتــرل کاالی شــرکت فــوالد 

کاالهــای  تامیــن  بــه  ادامــه  در  خوزســتان 

ایــن مجموعــه اشــاره  اســتراتژیک در انبارهــای 

کــرد و گفــت: کاالهــا در مجمــوع بــه چهــار گــروه 

روتیــن  و  اهرمــی  گلوگاهــی،  اســتراتژیک، 

اســتراتژیک  اقــالم  می شــوند.  تقســیم بندی 

مــورد نیــاز یــک شــرکت، اقالمــی هســتند کــه در 

صــورت عــدم تامیــن آن هــا، تولیــد بــه طــور کامــل 

آهــن  و  ســنگ آهن  شــد.  خواهــد  متوقــف 

اســفنجی، از جملــه اقــالم اســتراتژیک در صنعت 

ــدات الزم  ــوالد هســتند کــه خوشــبختانه تمهی ف

جهــت تامیــن پایــدار آن هــا در زمــان مدیریــت 

جدیــد شــرکت فــوالد خوزســتان اندیشــیده شــده 

کــه  اقالمــی هســتند  اقــالم گلوگاهــی،  اســت. 

ــدارد و از  امــکان تولیــد آن هــا در داخــل وجــود ن

ــق واردات تامیــن می شــوند. گاهــی اوقــات  طری

هزینــه تامیــن ایــن اقــالم بــه بیــش از ســه تــا چهــار 

ــر قیمــت واقعــی آن هــا می رســد و در چنیــن  براب

شــرایطی، بومی ســازی می توانــد بهتریــن راهــکار 

باشــد.  گلوگاهــی  اقــالم  پایــدار  تامیــن  جهــت 

بوعــذار در پایــان خاطرنشــان کــرد: بومی ســازی 

ســال   20 حــدود  خوزســتان،  فــوالد  شــرکت  در 

پیــش آغــاز شــده اســت و بومی ســازی یــک هــزار 

و 560 قطعــه اســتراتژیک طــی دو ســال اخیــر در 

بومی ســازی  نیســت.  اتفاقــی  شــرکت  ایــن 

قطعــات مــورد نیــاز در شــرکت فــوالد خوزســتان، 

از توقــف تولیــد در ایــن مجموعــه عظیــم فــوالدی 

بــه تامیــن موجــودی  جلوگیــری کــرده و منجــر 

کافی قطعات در انبارهای شرکت شده است.
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شرکت فوالد خوزستان

شناسایی 354 شرکت دانش بنیان برای 
دعوت به همکاری در زمینه بومی سازی 

طی سال های 1400 و 1401

  4149 سفارش بومی سازی قطعات
 به شرکت های توانمند داخلی 

بومی سازی 1560 
قطعه استراتژیک 

صنعت فوالد 

مجموع 1527 سازنده، موجود در 
وندور لیست شرکت فوالد خوزستان 

افزایش 40 درصدی جذب 
شرکت های دانش بنیان 

1527 زمینه فعالیت موجود برای 
سازندگان در شرکت فوالد خوزستان 

افزایش 73 درصدی زمینه 
بومی سازی توسط سازندگان داخلی 

20 میلیون یورو صرفه جویی 
ارزی فقط در سال 1401 

KSC

KSC

واگذاری 6011 سفارش ساخت 
و بومی سازی قطعات به 

شرکت های فناور و دانش بنیان 

 بر بلندای قله بومی سازی
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شرکت فوالد خوزستان

شناسایی 354 شرکت دانش بنیان برای 
دعوت به همکاری در زمینه بومی سازی 

طی سال های 1400 و 1401

  4149 سفارش بومی سازی قطعات
 به شرکت های توانمند داخلی 

بومی سازی 1560 
قطعه استراتژیک 

صنعت فوالد 

مجموع 1527 سازنده، موجود در 
وندور لیست شرکت فوالد خوزستان 

افزایش 40 درصدی جذب 
شرکت های دانش بنیان 

1527 زمینه فعالیت موجود برای 
سازندگان در شرکت فوالد خوزستان 

افزایش 73 درصدی زمینه 
بومی سازی توسط سازندگان داخلی 

20 میلیون یورو صرفه جویی 
ارزی فقط در سال 1401 

KSC

KSC

واگذاری 6011 سفارش ساخت 
و بومی سازی قطعات به 

شرکت های فناور و دانش بنیان 

 بر بلندای قله بومی سازی
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مدیـر بخش خدمات صنعتی شـرکت فوالد خوزسـتان گفـت: عالوه بر مزایـای عمومی حمل ونقل 
ریلـی ماننـد ایمنـی باالتـر، کاهـش مصـرف سـوخت و آلودگی کمتر، شـرکت فـوالد خوزسـتان از 
پتانسـیل حمل ونقل ریلی داخلی مناسـبی برخوردار اسـت. این شـرکت به منظور اسـتفاده حداکثری 
از ظرفیـت حمل ونقـل ریلی خود که شـامل حدود ۷0 کیلومتر خطوط ریلی، هشـت دسـتگاه لکوموتیو 
مانـوری و یـک هزار و ۷00 دسـتگاه واگـن لبه بلند حمل مواد اولیه اسـت، تالش می کند کـه از توان 

حمل  ونقل ریلی کشور استفاده و مواد اولیه خود را از طریق خطوط ریلی جابه جا کند.

چارهاندیشیفوالدخوزستاندرزمینهمدیریت
هزینههایحملونقل

علی امیدی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری 

و تحلیلی »فلزات آنالین« عنوان کرد: حمل ونقل از 

بخش های کلیدی اقتصاد به شمار می آید و تاثیر قابل 

کشورها  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه  بر  توجهی 

بین  ارتباط  ایجاد  دلیل  به  صنعت،  این  دارد. 

تولیدکننده و مصرف کننده، نقش انکار ناپذیری در 

زنجیره تامین صنایع دارد. بنابراین توسعه صنعت 

و  از جمله صنایع معدنی  حمل ونقل، سایر صنایع 

فوالدی را به سمت توسعه سوق می دهد.

وی در ادامه افزود: ایران، نهمین دارنده بزرگ 

بزرگ  تولید کننده  دهمین  و  سنگ آهن  ذخایر 

دلیل  به  و  می شود  محسوب  جهان  در  سنگ آهن 

داشتن منابع قابل توجه انرژی، جزو دو کشور برتر 

جهان در زمینه منابع گازی است. بنابراین ایران 

دارای  فوالد  تولید  در  کشورها  سایر  به  نسبت 

از  برخورداری  است.  فراوانی  نسبی  مزیت های 

مزایای مذکور باعث شده است که ایران، با تولید 

ساالنه حدود 30 میلیون تن فوالد خام، دهمین کشور 

تولید کننده محصوالت فوالدی باشد.

فوالد  شرکت  صنعتی  خدمات  بخش  مدیر 

خوزستان عنوان کرد: بر اساس آمارهای منتشرشده، 

با توجه به موقعیت معادن و کارخانجات فوالدی و 

نوردی، بیش از 65 درصد حمل ریلی مواد اولیه و 

محصوالت کشور مربوط به محموله های زنجیره های 

فوالد است. همچنین کاالهای معدنی و فلزی به  

حمل  میزان  در  چهارم  و  اول  رتبه  دارای  ترتیب 

جاده ای بوده اند که این خود نشان دهنده حجم باالی 

از  یکی  است.  کشور  در  معدنی  مواد  جابه جایی 

مهم ترین عوامل موثر بر قیمت تمام شده محصوالت 

دلیل  به  که  است  حمل ونقل  هزینه های  فوالدی، 

صنعت  نبودن  رقابتی  و  صنعت  این  کم  توسعه 

تولید  در  حمل ونقل  تمام شده  هزینه  حمل ونقل، 

محصول بیش از رقم معمول جهانی است.

عدم تناسب میان ظرفیت و تولید فوالد  
امیدی با بیان اینکه بررسی روند تولید فوالد 

صنعت  که  می دهد  نشان  گذشته  سال های  در 

داشته  مناسبی  رشد  اخیر  سال های  در  فوالد 

 1395 سال  در  فوالد  تولید  کرد:  تصریح  است، 

حدود 18 میلیون تن بوده که با رشد 67 درصدی، 

رسیده  تن  میلیون   30 از  بیش  به   1399 سال  در 

است. هرچند به دلیل محدودیت های برق و گاز 

این رشد در سال 1400 متوقف شد و تولید فوالد 

درصد   8 حدود   ،1399 سال   به  نسبت  کشور 

نشان  تولید  ظرفیت  بررسی  اما  یافت  کاهش 

می دهد که ظرفیت های معدنی و فوالدی کشور 

روبه رشد بوده است؛ به طوری که ظرفیت تولید 

فوالد در سال 1400 به 44 میلیون و 300 هزار تن 

 27 یعنی  ظرفیت  این  درصد   63 فقط  و  رسیده 

میلیون و 900 هزار تن فوالد خام تولید شده است. 

با توجه به برنامه های راه اندازی شرکت صنعت 

و  اورند  جهان آرا  فوالد  شرکت  و  شادگان  فوالد 

مدل  از  استفاده  و  فوالدی  طرح های  سایر 

که  می شود  پیش بینی  خطی،  برنامه ریزی 

محصوالت  تن  میلیون   55 ظرفیت  به  دستیابی 

فوالدی در سال 1404 امکان پذیر باشد. با این حال، 

تولید 55 میلیون تن با چالش هایی اساسی از جمله 

تامین کنستانتره سنگ آهن، تامین انرژی پایدار و 

حمل ونقل مواد اولیه و محصوالت روبه روست.

وی با اشاره به اینکه بررسی ها نشان می دهند 
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که روند جابه جایی بار ریلی از سال 1397 تا 1400 

کاهشی بوده و از 52 میلیون و 300 هزار تن در سال 

تن در سال 1400  و 800 هزار  میلیون  به 43   1397

رسیده است، مطرح کرد: این در حالی است که 

برای تولید 55 میلیون تن فوالد در سال 1404، باید 

200 میلیون تن مواد اولیه و محصول جابه جا شود و 

سهم ریلی از 10 درصد فعلی به 30 درصد برسد. 

توسعه نیافتگی  که  گفت  می توان  بنابراین 

حمل ونقل  خصوص  به   حمل ونقل  زیرساخت های 

ریلی، مهم ترین چالش در مسیر دستیابی به تولید 

55 میلیون تن فوالد در سال 1404 است. از مهم ترین 

به  نسبت  ریلی  حمل ونقل  عقب ماندگی  عوامل 

در  دولت ها  دیدگاه  به  می توان  توسعه  برنامه 

اولویت بندی توسعه بخش های صنعت حمل ونقل، 

هزینه باالی احداث زیرساخت های حمل ونقل ریلی 

نسبت به جاده ای و طوالنی بودن دوره بازگشت 

سرمایه در حمل ونقل ریلی اشاره کرد. از دیدگاه 

دولت ها، حمل ونقل جاده ای، جامعه هدف بیشتری 

دارد و توسعه و تسهیل حمل ونقل جاده ای، مصداق 

دیدگاه  این  است.  مردم  به عموم  خدمت رسانی 

باعث شده است که همواره توسعه حمل ونقل ریلی 

در اولویت اول نباشد و به دلیل محدودیت منابع در 

شرایط اعمال تحریم ها، سرمایه گذاری قابل توجهی 

در این بخش صورت نگیرد.

ضرورت استفاده از پتانسیل های   
موجود کشور 

فوالد  شرکت  صنعتی  خدمات  بخش  مدیر 

خوزستان مطرح کرد: در کشورهای پیشرفته، سهم 

حمل ریلی مواد معدنی و محصوالت فوالدی، به 

دلیل مزیت های فراوان حمل ریلی، به  مراتب بیشتر 

به دلیل  ایران،  اما در  از حمل ونقل جاده ای است 

دسترسی نداشتن بعضی از کارخانه ها و معادن به 

شبکه ریلی، فرسودگی ناوگان حمل ریلی، کمبود 

نیروی کشش و سرعت پایین این نوع حمل ونقل، 

عمال بخش زیادی از تقاضای حمل ونقل ریلی بدون 

پاسخ مانده است و حمل بار به  ناچار به جاده ها منتقل 

در  سرمایه گذاری  گذشته،  سال های  در  می شود. 

و  است  بوده  ریلی  از  بیشتر  جاده ای  حمل ونقل 

هم اکنون ساالنه بیش از 500 میلیون تن بار از طریق 

بودن  فرسوده  دلیل  به  اما  می شود  حمل  جاده ها 

ناوگان حمل ونقل جاده   ای، کشش نداشتن جاده ها 

برای اعمال بار بیشتر، یارانه باالی سوخت و ایمنی 

هزینه های  ساله  هر  حمل ونقل،  نوع  این  پایین 

حمل ونقل زنجیره فوالد افزایش یافته و در نتیجه، 

بهای تمام شده محصول بیشتر شده است.

امیدی اضافه کرد: در سال های اخیر، هزینه های 

حمل ونقل هم در بخش ریلی و هم در بخش جاده ای، 

افزایشی بوده است. از مهم ترین دالیل این افزایش ها 

و  تقاضا  رشد  کشور،  اقتصاد  در  باال  تورم  می توان 

محدودیت های ناشی از تحریم ها را نام برد. به این 

دالیل، هزینه های حمل ونقل از سال 1388 تاکنون به طور 

میانگین ساالنه حدود 50 تا 60 درصد رشد داشته است.

عمومی  مزایای  عالوه بر  اینکه  بیان  با  وی 

حمل ونقل ریلی مانند ایمنی باالتر، کاهش مصرف 

سوخت و آلودگی کمتر، شرکت فوالد خوزستان از 

پتانسیل حمل ونقل ریلی داخلی مناسبی برخوردار 

است، خاطرنشان کرد: بر این اساس، این شرکت 

به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت حمل ونقل 

خطوط  کیلومتر   70 حدود  شامل  که  خود  ریلی 

ریلی، هشت دستگاه لوکوموتیو مانوری و یک هزار 

و 700 دستگاه واگن لبه بلند حمل مواد اولیه است، 

ریلی کشور  توان حمل  ونقل  از  تالش می کند که 

استفاده و مواد اولیه خود را از طریق خطوط ریلی 

جابه جا کند. با این حال، به دالیلی همچون ظرفیت 

محدود شبکه ریلی کشور، گلوگاه های موجود در 

مسیر شمال به جنوب، دسترسی نداشتن مستقیم 

بعضی از معادن به شبکه ریلی و امکان ناپذیر بودن 

بارگیری مکانیزه واگن در برخی از معادن، شرکت 

فوالد خوزستان نیز بخشی از مواد اولیه مورد نیاز 

خود را از طریق جاده حمل می کند. مدیر بخش 

خدمات صنعتی شرکت فوالد خوزستان در پایان 

یادآور شد: گفتنی است که هزینه های حمل ونقل 

ریلی در مسیرهای باالی یک هزار و 500 کیلومتر 

ندارد.  جاده ای  حمل ونقل  با  معناداری  تفاوت 

بنابراین شرکت فوالد خوزستان برای تامین مواد 

برای  حمل ونقل  ظرفیت های  تمام  از  اولیه 

جابه جایی مواد اولیه مورد نیاز کارخانه استفاده 

از 500  کمتر  در مسیرهای  حال،  این  با  می کند. 

حمل   ونقل  هزینه  بین  زیادی  اختالف  کیلومتر، 

ریلی و جاده ای وجود دارد و با انتخاب حمل ونقل 

ریلی، می توان بهای تمام شده محصول را کاهش 

داد. بنابراین شرکت فوالد خوزستان از این مزیت 

استفاده کرده است و تمام محصوالت صادراتی 

خود را از طریق ریل به بندر امام حمل می کند تا با 

کاهش بهای تمام شده، محصولی رقابتی را به بازار 

عرضه کند.
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 مدیـر بخـش تعمیر و نگهداری شـرکت فـوالد خوزسـتان گفت: حرکت در مسـیر بومی سـازی، 
انتخابـی هوشـمندانه برای ارتقای دانش فنی و مهندسـی اسـت. تشـکیل کمیته های بومی سـازی و 
هم پیمان شـدن شـرکت های بزرگ فوالدی کشـور، سـبب هموار شـدن این مسـیر برای دسـتیابی 
بـه تکنولوژی هـای پیچیده تـر و بی نیـاز شـدن از واردات می شـود؛ می تـوان گفـت کار گروهی الزمه 

حرکت در مسیر بومی سازی است. 

بومیسازیبدونکارگروهیممکننیست

خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  جعفــری  فــرخ 

پایــگاه خبــری و تحلیلــی »فلــزات آنالیــن«، در 

حاشــیه ســومین نمایشــگاه تخصصی بومی ســازی 

صنعــت  مصرفــی  مــواد  و  تجهیــزات  قطعــات، 

فــوالد بیــان کــرد: فراینــد بومی ســازی در شــرکت 

فــوالد خوزســتان از ســال های گذشــته در جریــان 

بــوده اســت و ایــن مجموعــه بالــغ بــر 20 ســال 

فعالیــت  بومی ســازی  زمینــه  در  کــه  اســت 

بومی ســازی  مســیر،  ابتــدای  در  می کنــد. 

ــا  ــرار داشــت ام ــات ســاده در دســتور کار ق قطع

هم اکنــون ایــن موضــوع بســیار گســترده شــده 

اســت و در ایــن برهــه زمانــی کــه کشــور تحــت 

شــدید ترین تحریم هــا قــرار گرفتــه اســت موضــوع 

پیــدا  اهمیــت  پیــش  از  بیــش  بومی ســازی 

می کنــد. البتــه بومی ســازی محــدود بــه شــرایط 

و زمــان نیســت و شــرکت فــوالد خوزســتان به طور 

ایــن  مجموعــه،  بخش هــای  تمــام  در  مــداوم 

 مدیر بخش تعمیر و نگهداری شرکت فوالد خوزستان:

هــدف را ســرلوحه کار خــود قــرار داده اســت. در 

رابطــه بــا بومی ســازی، چندیــن ســال اســت کــه 

کمیتــه بومی ســازی انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد 

کمیتــه  ایــن  اســت؛  شــده  تشــکیل  ایمیــدرو  و 

زمینــه همــکاری شــرکت های فــوالدی بــا یکدیگــر 

را فراهــم کــرده  اســت تــا ایــن شــرکت ها بــا یــاری 

یکدیگــر در ایــن مســیر گام بردارنــد. برگــزاری 

فــوالد  شــرکت  توســط  بومی ســازی  نمایشــگاه 

ــرای ســازندگان  ــه تشــویقی ب خوزســتان هــم جنب

داخلــی دارد و هــم جنبــه هم افزایــی دانــش و 

توانمندی تولیدکنندگان با یکدیگر. 

ایــن نمایشــگاه ســبب می شــود تــا ســازندگان 

داخلــی، انــرژی و انگیــزه بیشــتری کســب کننــد، 

ایــن  دســتاور  بزرگ تریــن  گفــت  می تــوان 

و  ارتبــاط  ایجــاد  انگیــزه،  افزایــش  نمایشــگاه 

ســازندگان  بــرای  فرصت هــا  کــردن  فراهــم 

داخلی است.   

بومی سازی میان بری برای تبدیل   
شدن به قدرت صنعتی 

و  بومی ســازی  اهمیــت  بــا  رابطــه  در  وی 

اظهــار  کشــور،  فــوالد  صنعــت  بــر  آن  تاثیــرات 

ــه  کــرد: یکــی از نتایــج مهمــی کــه بومی ســازی ب

ایجــاد قــدرت صنعتــی و ارتقــای  همــراه دارد، 

دانــش فنــی و مهندســی اســت یعنــی در وهلــه 

اول اگــر تحریم هــا هــم وجــود نداشــته باشــند، مــا 

توســعه  را  خــود  توانمند ی هــای  بتوانیــم  بایــد 

و  اقتصــادی  قــدرت  کشــور،  بــرای  و  دهیــم 

فنــاوری بــه ارمغــان آوریــم. در مرحلــه بعــدی اگر 

بگیــرد،  قــرار  تحریم هــا  فشــار  تحــت  کشــور 

زیــرا  بومی ســازی دوچنــدان می شــود  اهمیــت 

حیاتــی  امــری  بومی ســازی  مســیر  در  حرکــت 

ــه  ــا توجــه ب محســوب می شــود. صنعــت فــوالد ب

اینکــه از ســالیان گذشــته در مســیر بومی ســازی 

قــدم برداشــته اســت بــا وضــع تحریم هــا، دچــار 
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بــه  البتــه مشــکالتی  چالش هــای بزرگــی نشــد، 

وجــود آمــد امــا از ســرعت تولیــد و رونــد روبه جلــو 

ایــن صنعــت کاســته نشــد. ایــن دســتاورد مرهــون 

شــرکت های  داخلــی،  ســازندگان  اقدامــات 

شــرکت های  و  حــوزه  ایــن  در  فعــال  معدنــی 

وجــود  بــا  کــه  طــوری  بــه  اســت  فوالد ســازی 

صنعــت  چالــش   عمــده   گســترده  تحریم هــای 

فــوالد تنهــا بــه موضــوع تامیــن انــرژی بازمی گــردد 

نه تامین قطعات و تجهیزات. 

لزوم توسعه فرهنگ بومی سازی  
مدیــر بخــش تعمیــر و نگهــداری شــرکت فــوالد 

خوزســتان در خصــوص اســتراتژی های مجموعــه 

در راســتای بومی ســازی، عنــوان کــرد: بــرای اینکــه 

بتوانیــم قطعــات و تجهیــزات مــورد نیــاز خــود را از 

گام  در  کنیــم،  تهیــه  داخلــی  تامین کننــدگان 

ــج فرهنــگ بومی ســازی در  ــه تروی ــد ب نخســت بای

شناســایی  ســمت  بــه  ســپس  بپردازیــم،  کشــور 

و  دانش بنیــان  شــرکت های  داخلــی،  ســازندگان 

ــه در  ــم. البت ــا آن هــا گام برداری ــاط ب ــراری ارتب برق

ــا ایــن موضــوع در نمایشــگاه های مربــوط  رابطــه ب

تامین کننــدگان  ارزیابــی  تیــم  بومی ســازی،  بــا 

شــرکت فــوالد خوزســتان بــه صــورت حضــوری هــم 

فعالیــت دارنــد و شــرکت های جدیــد را شناســایی 

می کننــد؛ ایــن امــر موجــب گســترده شــدن منابــع 

تامین کننــده و توســعه ســرمایه گذاری ها در ایــن 

بخش می شــود. شــرکت فوالد خوزســتان ســعی بر 

ایــن دارد تــا سیاســت گذاری ها و برنامه ریز هــای 

فرهنــگ  ببــرد.  پیــش  مســیر  ایــن  در  را  خــود 

بومی ســازی در تمــام بخش هــای شــرکت فــوالد 

خوزســتان حاکــم شــده اســت، همیــن موضــوع 

منجــر بــه تشــکیل کمیتــه عالــی بومی ســازی و 

دانش بنیان در این مجموعه شد. 

کــه  دســتاورد هایی  بــه  اشــاره  بــا  جعفــری 

شــرکت فــوالد خوزســتان بــا در پیش گرفتن مســیر 

ــراز کــرد:  ــه دســت آورده اســت، اب بومی ســازی ب

دســتاوردی کــه در ابتــدا بــه آن اشــاره شــد، تولیــد 

خوشــبختانه  اســت؛  فــوالد  صنعــت  در  پایــدار 

تولیــد ایــن صنعــت در کشــور بــه دلیــل تحریم هــا 

ــوالد  ــا دچــار اخــالل نشــد. شــرکت ف متوقــف و ی

ــزرگ  ــوان یکــی از شــرکت های ب ــه عن خوزســتان ب

تولیدکننــده فــوالد کــه ســه میلیــون و 800 هــزار 

بــا  و  می کنــد  تولیــد  فــوالدی  شــمش  تــن 

داده  انجــام  کــه  بلند مدتــی  برنامه ریز هــای 

ــوا در مســیر پیشــرفت حرکــت  ــا تمــام ق اســت، ب

بتوانــد  تــا  دارد  ایــن  بــر  ســعی  و  می کنــد 

گســترش  پیــش  از  بیــش  را  خــود  فعالیت هــای 

دهــد. از دســتاورد های دیگــری کــه شــرکت فــوالد 

خوزســتان بــرای اولیــن بــار در جهــان بــه ارمغــان 

آورده اســت، ســاخت دســتگاه اندازه گیــری آهــن 

اســت؛  اســفنجی  آهــن  در  فلــزی  آهــن  و  کل 

ســاخت ایــن دســتگاه دیگــر در مقوله بومی ســازی 

جــای نمی گیــرد زیــرا ایــن اقــدام، پیشــتازی در 

توسعه تکنولوژی محسوب می شود. 

وی در همیــن راســتا ادامــه داد: در شــرکت 

فــوالد خوزســتان و دیگــر شــرکت های فوالد ســازی 

فــوالد  تولیــد  بــه  مســتقیم  احیــا  روش  بــه  کــه 

مشــغول هســتند، در ابتــدای زنجیره تولیــد فوالد، 

بــه  تبدیــل  گندله ســازی  فراینــد  در  ســنگ آهن 

گلوله هــای متخلخــل نســبتا مســتحکم می شــود؛ 

در مرحلــه احیــا بــا گازدهــی بــه گندله هــا، میــزان 

آهــن موجــود در آن هــا کــه قبــل از فراینــد احیــا 

چیــزی در حــدود 65 درصــد اســت بایــد بــه بــاالی 

90 درصــد ارتقــا یابــد. اگــر میــزان آهــن موجــود در 

آهــن اســفنجی، کمتــر از میــزان اســتاندارد باشــد، 

در فراینــد فوالد ســازی اخــالل ایجــاد می شــود. بــه 

همیــن دلیــل بایــد در کوتاه تریــن زمــان ممکــن و بــا 

دقــت بــاال میــزان آهــن موجــود در آن اندازه گیــری 

شــود تــا آهــن اســفنجی بــا عیــار آهــن پاییــن بــه 

ــا  ــا آهــن اســفنجی ب کــوره ذوب ارســال نشــود و ی

عیــار آهــن بــاال احیانــا از رونــد تولیــد خــارج نشــود. 

شــیمیایی  روش هــای  بــا  اندازه گیــری  فراینــد 

امــا  می انجامــد  طــول  بــه  ســاعت  چندیــن 

زمــان  دســتگاه،  ایــن  از  اســتفاده  بــا  هم اکنــون 

آهــن  در  فلــزی  آهــن  و  کل  آهــن  اندازه گیــری 

اسفنجی به پنج دقیقه کاهش می یابد.

مدیــر بخــش تعمیــر و نگهــداری شــرکت فــوالد 

خوزســتان در پایــان خاطرنشــان کــرد: بــه طــور کلی 

کــه  هدف گذاری هایــی  بومی ســازی،  حــوزه  در 

بــرای ســال های آینــده در نظــر گرفتــه شــده اســت، 

بومی ســازی تمــام فناوری هــای صنعــت فــوالد و 

عــدم وابســتگی بــه واردات اســت. در گذشــته، 

فوالد ســازان بــرای اینکــه بتواننــد طبــق قــرارداد 

میــزان مشــخصی از محصــول را تحویــل مشــتریان 

نهایــی  محصــول  وزن کشــی  بــه  نیــاز  دهنــد 

داشــتند، ایــن موضــوع در آن زمــان یــک چالــش 

محســوب می شــد امــا اکنــون 10 ســال اســت کــه 

ایــن چالــش بــه دســت توانــای ســازندگان داخلــی، 

مرتفع شده است. 
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مدیر صادرات شرکت فوالد خوزستان گفت: سال گذشته، سال بسیار عالی برای صادرات فوالد بود 
اما در سال جاری با وضع عوارض صادراتی متاسفانه نتوانستیم آن طور که باید در بازا های جدید 
صادراتی حضور فعالی داشته باشیم؛ در این زمان رقیبان، فرصت را مغتنم شمرده و در صدد پیشی 

گرفتن از ما برآمدند.

اخذعوارضصادراتی،ترمزدستیارزآوری
مدیر صادرات شرکت فوالد خوزستان مطرح کرد: 

مجید عبیات در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

حاشیه  در  آنالین«،  »فلزات  تحلیلی  و  خبری 

سومین نمایشگاه تخصصی بومی سازی قطعات، 

تجهیزات و مواد مصرفی صنعت فوالد، بیان کرد: 

سال 1400 سال طالیی برای صادرکنندگان فعال در 

حوزه فوالد بود زیرا قیمت ها روند صعودی داشت 

وجود  دلیل  به  محصوالت  برای  تقاضا  میزان  و 

پروژه های عمرانی و ساختمانی داخلی و منطقه ای 

فوالد  شرکت   1400 سال  در  بود.  افزایشی  بسیار 

خوزستان موفق به صادرات دو میلیون و 94 هزار 

تن محصول به ارزش یک میلیارد و 300 میلیون دالر 

شد که یک رکورد جدید محسوب می شد؛ در واقع 

بسیار  سال  ارزی  درآمد های  نظر  از   ،1400 سال 

خوبی برای شرکت بود. شروع سال 1401 مصادف با 

اتخاد تصمیماتی در سطح کالن کشور شد که با 

وجود آنکه هدف از آن ها تنظیم و کنترل بازار بود 

اما لطماتی به صادرات تمام صادرکنندگان فوالد 

کشور وارد شد؛ از جمله این تصمیمات می توان به 

به صورت  اشاره کرد که  وضع عوارض صادراتی 

پلکانی از 11 تا 22 درصد محاسبه می شد. وضع 

از  صادرات  تا  شد  باعث  صادراتی  عوارض 

حیز انتفاع بیفتد و تمایل صادرکنندگان به صادرات 

نهاد های  مصوبه  دلیل  به  ناچار  به  یابد.  کاهش 

مربوطه که به گمرکات کشور ابالغ شده بود این 

عوارض  وضع  اما  کردیم  پرداخت  را  عوارض 

صادرکنندگان  از  را  طالیی  فرصت  یک  صادراتی 

فوالد کشور دریغ کرد و باعث شد تا نتوانیم در 

جایگزین  گذشته،  سال های  طی  که  بازار هایی 

ادامه  به  تمایل  دیگر  که  بودیم  کرده  بازار هایی 

همکاری با ما نداشتند، نقش پررنگی ایفا کنیم. 

اروپا، منطقه خاورمیانه، کشور های حاشیه جنوبی 

آفریقا مشتریان  و کشور های شمال  فارس  خلیج 

دائمی صادرات ما محسوب می شدند اما با خروج 

آمریکا از برجام، بازار  صادراتی این کشور ها را از 

دست داده  بودیم و برای ادامه روند صادرات برای 

جایگزینی این بازار ها در صدد ارتباط با کشور های 

آسیای جنوب شرقی و چین برآمدیم. وضع عوارض 

اوکراین،  همچون  رقبایی  تا  شد  سبب  صادراتی 

ترکیه و هند از ما پیشی بگیرند و نتوانیم آن طور که 

باید در این بازار ها حضور داشته باشیم. 
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وی در همین راستا ادامه داد: مورد دیگری 

بازار های  باعث کم رنگ شدن حضور ما در  که 

جنوب شرقی آسیا شد، اتفاقات بین کشور های 

این  ارزان  فوالد  صادرات  و  روسیه  و  اوکراین 

بود.  آسیا  شرقی  جنوبی  بازار های  به  کشور 

برای  تقاضا  روسیه،  تحریم  و  اوکراین  جنگ 

محصوالت روسیه در بازار های غربی را کاهش 

محصوالت  روسیه  تا  شد  سبب  امر  این  داد. 

طریق  از  پایین  بسیار  قیمت  با  را  خود  فوالدی 

چین به بازار های جنوب شرقی آسیا صادر کند، 

فعال  حضور  از  جلوگیری  باعث  که  مسئله ای 

سایر کشور ها از جمله ایران در این بازار ها شد 

بدنه صادرات کشور  بر  دیگری  که خود ضربه 

بود. به همین دلیل مجموع صادرات این شرکت 

در سال جاری تاکنون به حدود یک میلیون و 100 

هزار تن رسیده که در مقایسه با سال گذشته، 

کاهش چشمگیری داشته است. 

بازگشتی قدرتمند   
مدیر صادرات شرکت فوالد خوزستان در رابطه 

با اهداف و برنامه ریزی های سال آینده شرکت برای 

صادرات محصوالت، اظهار کرد: برای سال آینده 

برنامه ریز هایی انجام شده و مذاکراتی هم جهت 

حال  در  جدید  بازار های  به  ورود  و  آماده سازی 

کشور های  اقدامات  این  کنار  در  است؛  انجام 

منطقه خاورمیانه و حاشیه جنوبی خلیج فارس که 

در گذشته از باز ارهای  هدف ما خارج شده بودند 

اینکه  عالوه بر  زیرا  هستند  بازگشت  حال  در 

کشور های تحریم کننده کمکی به آن ها نکردند، در 

حال حاضر به دلیل اتفاقات رخ داده در اوکراین، 

محصوالت  واردات  نیازمند  و  بوده  فشار  تحت 

به  اروپایی  کشور های  همچنین  هستند.  فوالدی 

دلیل کاهش فعالیت فوالد سازان اوکراینی که یکی 

از تامین کنندگان اصلی فوالد اروپا بودند، اکنون از 

این  دارند.  قرار  تنگنا  در  خود  فوالد  تامین  نظر 

جریانات باعث شده تا قیمت ورق کویل که عمدتا 

در صنایع خودرو سازی در اروپا مورد استفاده قرار 

می گیرد به یک هزار دالر بر تن برسد که نتیجه آن 

توقف تولید در برخی از شرکت های اروپایی بود. 

تولیدکنندگان اوکراینی نتوانستند هم زمان با تامین 

فوالد برای اروپا، نیاز کشور های منطقه خاورمیانه 

و شمال آفریقا را برطرف کنند؛ به همین دلیل این 

کشور ها هم که در این جریان دچار ضرر و زیان های 

محصوالت  خرید  برای  مجددا  شدند،  بسیاری 

بخش  هم اکنون  و  آوردند  روی  ایران  به  فوالدی 

شرکت های  از  را  فوالد  به  خود  نیاز  از  عمده ای 

فوالدی ایرانی تامین می کنند. با تبدیل شدن ایران 

به تامین کننده اصلی در منطقه، کشور های غربی 

برای محدود کردن خرید کشور های عربی و ایجاد 

تالش های  ایران،  به  ارز  انتقال  برای  محدودیت 

بسیاری می کنند. سعی ما بر این است تا در سال 

آینده ضمن حفظ بازا های جنوب شرق آسیا و چین 

بتوانیم نیاز مشتریان دائمی خود را برآورده کنیم و 

تن  میلیون  دو  صادرات  برنامه  امیدواریم 

محصوالت را که در دستور کار شرکت قرار دارد، 

محقق کرده و با توسعه مجموعه فوالد خوزستان و 

اصلی،  محصوالت  به  اسفنجی  آهن  شدن  اضافه 

درآمد ارزی بیشتری در سال آینده نسبت به سال 

1401 داشته باشیم. 

نظرات کارشناسی  
عبیــات در پایــان خاطرنشــان کــرد: صنعــت 

فــوالد کشــور بعــد از صنعــت نفــت و پتروشــیمی، 

محســوب  کشــور  ارزآور  صنعــت  بزرگ تریــن 

محصــوالت  صــادرات  زمینــه  در  و  می شــود 

در  پتروشــیمی  محصــوالت  از  بعــد  غیر نفتــی 

رتبــه دوم قــرار دارد. خواســته مــا ایــن اســت کــه 

گرفتــن  نظــر  در  ضمــن  مربوطــه  نهاد هــای 

تنظیــم  در  صــادرات،  بــر  موثــر  موئلفه هــای 

بــا هــدف  دســتور العمل هایی کــه عمــده آن هــا 

بــه  می شــود،  وضــع  داخلــی  بازار هــای  تنظیــم 

نتایــج و اثــرات ابــالغ ایــن بخشــنامه ها در حــوزه 

صــادرات، توجــه کــرده و از نظــرات کارشناســان 

انجمــن  همچــون  نهاد هایــی  و  متخصــص 

تولیدکننــدگان فــوالد و حتــی شــرکت هایی کــه 

بــه  بیشــتری  اشــراف  و  بــوده  محــور  صــادرات 

بــه  تــا  ببرنــد  بهــره  دارنــد،  بــازار   و  صــادرات 

صادرات کشور کمترین آسیب وارد شود. 

وضع عوارض صادراتی 
یک فرصت طالیی را از 

صادرکنندگان فوالد کشور 
دریغ کرد و باعث شد تا 

نتوانیم در بازار هایی که طی 
سال های گذشته، جایگزین 

بازار هایی کرده بودیم 
که دیگر تمایل به ادامه 
همکاری با ما نداشتند، 
نقش پررنگی ایفا کنیم
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مدیرعامل شـرکت صنایـع مکاترونیک ایران گفت: بومی سـازی برخی قطعـات و تجهیزات خاص 
در صنعـت فـوالد مانند جک های هیدرولیک، در حالی با همکاری شـرکت فوالد خوزسـتان در مجموعه 
ما انجام شـده اسـت که حمایت هرچه بیشـتر از شـرکت های دانش بنیـان داخلی، بدون شـک منجر 

به رونق تولید و بومی سازی و در نهایت پیشرفت صنعتی و اقتصادی کشور خواهد شد.

همپایفوالدخوزستان
درمسیربومیسازیگامبرداشتهایم

ــگار  ــا خبرن محمــود هاشــمی پور در گفت وگــو ب

پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، در حاشــیه 

ســومین نمایشــگاه تخصصــی بومی ســازی قطعــات، 

تجهیــزات و مــواد مصرفی صنعت فوالد، بیــان کرد: 

شرکت صنایع مکاترونیک ایران، فعالیت خود را در 

زمینــه هوشمندســازی خطــوط تولیــد بــا بهره گیــری 

رشــته نــو مکاترونیــک )مکانیــک و الکترونیــک( در 

ســال  1388 آغــاز کــرد. دانــش فنی مجموعه، متعلق 

بــه کشــور آلمــان اســت و هدف گــذاری خــود را بــر 

مبنای جذب و اســتخدام نیروهای انســانی جوان و 

متخصــص و در ادامــه آمــوزش آن هــا قــرار داده ایــم. 

 مدیرعامل شرکت صنایع مکاترونیک ایران:

ضمــن اینکــه همــواره بــه دنبــال اســتفاده از ایده های 

ــد پیشــرفت  ــه دقــت رون ــه هســتیم و ب ــو و فناوران ن

صنایع بزرگ همچون فوالد، نفت، گاز و پتروشیمی 

را رصد می کنیم.

جای خالی فرهنگ  در هوشمندسازی   
تولید

صنایع  حرکت  اهمیت  با  ارتباط  در  وی 

مختلف به ویژه فوالد به سمت انقالب صنعتی 

چهارم، عنوان کرد: کشورهای توسعه یافته جهان 

در حال حرکت به سمت انقالب صنعتی پنجم 

هستند و مسیر حرکت به سمت انقالب صنعتی 

در  است.  شده  آغاز  ایران  در  تازگی  به  چهارم 

نیروی  حذف  شاهد  چهارم،  صنعتی  انقالب 

 »IOT« نام  به  ابرازی  از  به کارگیری  و  انسانی 

اشیا( هستیم. متاسفانه هنوز فرهنگ  )اینترنت 

استفاده از اینترنت اشیا در کشور ما شکل نگرفته 

تولید  هوشمندسازی  بحث  که  زمانی  و  است 

مطرح می شود، اکثر افراد نسبت به بیکار شدن 

حالی  در  این  می گیرند.  موضع  انسانی  نیروی 

جایگاه  هوشمندسازی،  صورت  در  که  است 

نیروی انسانی در بخش تولید ارتقا خواهد یافت؛ 
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چراکه ضمن هوشمندسازی تولید، خطای نیروی 

انسانی هم کاهش پیدا خواهد کرد. این مسئله 

در نهایت منجر به افزایش بهره وری و ارتقای نگاه 

به  مدیریتی  و  کالن  نگاهی  به  انسانی  نیروی 

تولید خواهد شد.

مدیرعامــل شــرکت صنایــع مکاترونیــک ایــران در 

همیــن راســتا ادامــه داد: هوشمندســازی تولیــد، نــه 

یــک  انســانی در  نیــروی  بــه کاهــش  تنهــا منجــر 

مجموعه نخواهد شــد بلکه باعث اثربخشــی بیشتر 

در بخش هــای مختلــف ماننــد تحقیــق و توســعه 

انســانی  نیــروی  شــرایطی،  چنیــن  در  می شــود. 

موظــف اســت دانــش خــود را بــه روز کند و اگر ســطح 

علمــی افــراد بــه دنبــال هوشمندســازی افزایــش پیــدا 

نکنــد، ناخــودآگاه و بــه مــروز زمــان از عرصــه تولیــد 

حــذف خواهنــد شــد. بنابرایــن افزایش ســطح آگاهی 

و دانــش نیــروی انســانی در انقالب صنعتــی چهارم، 

یــک ضــرورت اســت کــه منجــر بــه افزایــش بهــره وری 

در تولید خواهد شــد و این مهم باید در دســتور کار 

صنایع مختلف به ویژه فوالد قرار بگیرد.

همکاری با شرکت های برتر فوالدی   
کشور

بــا  همــکاری  بــه  ادامــه  در  هاشــمی پور 

شــرکت های مطــرح فــوالدی اشــاره کــرد و گفــت: 

شــرکت صنایــع مکاترونیــک ایــران، همــواره در راس 

ونــدور لیســت شــرکت های فــوالدی کشــور قــرار 

داشــته اســت و قدیمی تریــن مشــتری مــا، شــرکت 

فوالد خوزســتان اســت. همچنین در حال همکاری 

بــه عنــوان بزرگ تریــن  بــا شــرکت فــوالد مبارکــه 

شــرکت فــوالدی کشــور هســتیم کــه عملکــرد قابــل 

توجهــی در هوشمندســازی تولیــد طــی ســالیان 

اخیر داشته است.

وی در خصــوص همــکاری بــا شــرکت فــوالد 

خوزســتان، مطــرح کــرد: همــکاری مجموعــه مــا بــا 

دومیــن شــرکت فــوالدی کشــور از حــدود 12 ســال 

پیــش آغــاز شــده اســت. هوشمندســازی دســتگاه 

بورینــگ فــوالد خوزســتان بــا اســتفاده از اینترنــت 

اشــیا توســط مجموعــه مــا انجــام شــده اســت. 

جک هــای  از  بســیاری  بومی ســازی  همچنیــن 

هیدرولیــک کــه از اهمیــت ویــژه ای در بخش هــای 

ریخته گــری  ویــژه  بــه  فــوالد  تولیــد  مختلــف 

برخــوردار اســت و تــا پیــش از ایــن بــه داخــل کشــور 

ــع مکاترونیــک  وارد می شــد، توســط شــرکت صنای

ایــران انجــام شــده اســت. از جملــه ایــن جک هــا 

ــن اشــاره  ــه پوشــر و جــک جرثقیــل 88 ت ــوان ب می ت

کــرد. همچنیــن در حــال همــکاری در زمینه اجرای 

 Bearing« بیرینــگ  روانــکاری  سیســتم 

ــا فــوالد خوزســتان هســتیم و بــه  Lubrication« ب

بلوک هــای  ســری  یــک  بومی ســازی  تازگــی 

ایــن شــرکت توســط مــا  نیــاز  هیدرولیــک مــورد 

انجام شده است.

مدیرعامــل شــرکت صنایــع مکاترونیــک ایــران بــا 

تاکیــد بــر اینکــه حمایــت از شــرکت های داخلــی، 

بــدون شــک منجــر بــه رونــق تولیــد و بومی ســازی 

خواهــد شــد، خاطرنشــان کــرد: کیفیــت و قیمــت 

داخلــی  شــده  بومی ســازی  تجهیــزات  و  قطعــات 

نســبت بــه نمونه هــای مشــابه خارجــی، بــه مراتــب 

بهتــر اســت. ضمــن اینکــه ســازندگان داخلی، همــواره 

در دســترس هســتند و می تواننــد خدمــات پــس از 

فــروش کافــی را در اختیــار مشــتریان قــرار دهنــد. 

ــه شــرکت های خارجــی،  ــم و عــدم دسترســی ب تحری

باعــث شــده اســت کــه بومی ســازی بیــش از پیــش 

پیــدا کنــد. خودکفایــی و خودبــاوری در  اهمیــت 

تولیــد و عــدم واردات قطعــات خــاص و اســتراتژیک، 

اســت.  کــرده  چنــدان  دو  را  بومی ســازی  اهمیــت 

بــدون شــک توســعه بومی ســازی، در گــرو حمایــت 

هرچه بیشتر سازمان های ذی ربط است.

هاشــمی پور در پایــان بــا بیــان اینکــه مــا چــاره ای 

تولیــد در  تکنولــوژی  و  دانــش  به  روزرســانی  جــز 

صنایــع مختلــف بــه ویــژه فــوالد نداریــم، اظهــار 

در  بایــد  خصوصــی  بخــش  از  حمایــت  داشــت: 

دســتور کار مســئوالن قــرار بگیــرد؛ چراکــه اقدامــات 

ســازنده بســیاری توســط ایــن بخــش در صنعــت 

فــوالد کشــور طــی ســالیان اخیــر بــه وقــوع پیوســته 

اســت. بــاور مــا ایــن اســت کــه حمایــت، منجــر بــه 

رونق تولید و اشــتغال زایی خواهد شــد و امیدواریم 

ــد در  مشــکالت اقتصــادی موجــود در عرصــه تولی

آینده نزدیک کاهش پیدا کند.

 افزایش سطح آگاهی و 
دانش نیروی انسانی در 
انقالب صنعتی چهارم، 
یک ضرورت است که 

منجر به افزایش بهره وری 
در تولید خواهد شد و این 
مهم باید در دستور کار 
صنایع مختلف به ویژه 

فوالد قرار بگیرد
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مدیر کنترل کیفی شرکت فوالد آتیه خاورمیانه گفت: با توجه به کیفیت باالی بیلت شرکت 
فوالد خوزستان، شرکت فوالد آتیه خاورمیانه برای تولید محصوالت خود یعنی میلگرد فوالدی از 
محصوالت شرکت فوالد خوزستان استفاده می کند. باید گفت باکیفیت ترین بیلت فوالدی در 

کشور بیلت تولید شده در شرکت فوالد خوزستان است.

داریوش دارابی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«،  در حاشیه سومین 

نمایشگاه تخصصی بومی سازی قطعات، تجهیزات و 

مواد مصرفی صنعت فوالد، بیان کرد: فاز اول شرکت 

فوالد آتیه خاورمیانه در سال 1395 به منظور تولید 

میلگرد با ظرفیت 450 هزار تن در سال به بهره برداری 

رسید. از زمانی این مجموعه شروع به تولید کرد تا به 

به  آن  تولیدی  باالی 95 درصد محصوالت  امروز، 

کشور  های جنوب شرقی آسیا، منطقه خاورمیانه و 

البته تا چندی پیش به کشور اوکراین صادر شده 

است؛ در حال حاضر عمده محصوالت مجموعه در 

بازار های داخلی و بازار کشور عراق به فروش می رود. 

خط تولید ورق فوالدی با مصارف ساختمانی شرکت 

به  آینده  سال  در  که  است  احداث  دست  در 

بهره برداری می رسد؛ عرض ورق تولیدی این واحد 

یک متر و 80 سانتی متر و ضخامت  آن هشت تا 10 

میلی متر خواهد بود. این مجموعه در شهرک صنعتی 

پنج اهواز واقع شده است که به دلیل مسائل محیط 

بیلتفوالدخوزستان،
باکیفیتترینمحصولفوالدیکشور

مدیر کنترل کیفی شرکت فوالد آتیه خاورمیانه عنوان کرد: 

زیستی آن، مجوز احداث واحد ذوب و ریخته گری از 

سوی نهاد ها مربوطه صادر نمی شود این امر موجب 

شد تا برای تامین مواد اولیه خط تولید ورق، خریداری 

اسلب در دستور کار ما قرار گیرد، با توجه به اینکه 

شرکت فوالد خوزستان تولیدکننده اسلب فوالدی 

است و با در نظر گرفتن کیفیت باالی محصوالت 

تولیدی آن، بهترین گزینه برای تامین اسلب فوالدی 

شرکت فوالد خوزستان است.

کیفیت، اولویت اول انتخاب   
وی در رابطه با سبد محصوالت تولیدی شرکت 

فوالد آتیه خاورمیانه، گفت: در این مجموعه میلگرد 

سایز هشت تا 32 برای مصارف ساختمانی، تولید 

می شود؛ به دلیل اینکه عمده سفارشات ما از بخش 

ساختمان سازی است سبد محصوالت تولیدی ما هم 

اگر  اما  است  صرفا شامل محصوالت ساختمانی 

سفارشی برای تولید مقاطع آلیاژی داشته باشیم، 

هیچ محدودیتی برای تولید آن ها نداریم. مواد اولیه 

مورد استفاده در این شرکت عمدتا از شرکت فوالد 

خوزستان تهیه می شود زیرا باکیفیت ترین بیلت 

تولیدشده در کشور متعلق به شرکت فوالد خوزستان 

است؛ همچنین مسافت نزدیک این دو مجموعه که 

اولیه  مواد  حمل و نقل  هزینه های  کاهش  باعث 

می شود، مزید بر علت شد تا شرکت فوالد خوزستان 

را به عنوان تامین کننده خود انتخاب کنیم. بیلت 

فوالدی مورد استفاده برای تولید محصول در شرکت 

فوالد آتیه خاورمیانه، بیلت 12 متری با مقطع 150 در 

150 میلی متری شرکت فوالد خوزستان است. 

دومینوی مشکالت   
مدیر کنترل کیفی شرکت فوالد آتیه خاورمیانه 

در رابطه با چالش هایی که در مسیر تولید وجود 

دارد، اظهار کرد: تاثیر هرگونه چالشی که در صنایع 

باال دستی رخ می دهد، در صنایع پایین دستی هم 

مشاهده می شود. به عنوان مثال محدودیت های 

تامین انرژی واحد های صنعتی مانند قطعی برق در 

تابستان سبب شد تا ما در آن برهه زمانی البته به 

صورت کوتاه مدت، در تامین مواد اولیه خود دچار 

چالش شویم.    

دارابـی در پایـان بـا اشـاره بـه اینکـه شـرکت فـوالد 

آتیـه خاورمیانـه مجموعـه ای صـادرات محـور اسـت، 

صـادرات  مسـیر  در  موجـود  موانـع  خصـوص  در 

خاطرنشان کرد: تغییر مداوم قوانین، محدویت های 

صادراتی و مالی، تاثیرات بسیاری بر مقوله صادرات 

عـدم  و  اقتصـادی  ثبـات  بـا  شـرایط  ایجـاد  دارنـد. 

تصمیم گیری های مقطعی، راهکار هایی هسـتند که 

تولیدکننـدگان،  اعتمـاد  افزایـش  باعـث  می تواننـد 

بـرای  بلند مـدت  اهـداف   تعییـن  و  توسـعه  افزایـش 

آینده تولید شوند. تغییر مداوم سیاست گذاری های 

اقتصـادی و صنعتـی از سـوی دولـت باعـث می شـود 

برنامه ریزی هـای  در  تولیدکننـده  شـرکت های 

بلندمدت خود دچار چالش  شوند.  
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سومیننمایشگاهتخصصیبومیسازیقطعات
گـزارش تـصویـری
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،تجهیزاتوموادمصرفیصنعتفوالدسومیننمایشگاهتخصصیبومیسازیقطعات
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بـا توجـه بـه افزایش شـدید قیمت هـا در چندین بـازار عمـده قراضه فـوالد حمل شـده از طریق 
دریا که در آغاز سـال ۲0۲3 به ثبت رسـیده اسـت، می توان به راحتی بسـیاری از مسـائل سـاختاری 

را که هنوز در سطح تجاری وجود دارند، نادیده گرفت.

ترکیهدرنبردباچالشهایافزایشقیمت
قراضهفوالدیدرسال202۳

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین«  

و به  نقل از موسسه »Fastmarkets«، هنگامی 

که افزایش شدید قیمت ها در چندین بازار عمده 

قراضه فوالدی حمل شده از طریق دریا در اولین 

هفته کاری سال 2023 به ثبت رسید، شاخص های 

 »Fastmarkets« واردات قراضه فوالد موسسه

برای بازارهای ترکیه و تایوان با شرایط تحویل 

به  خریدار  کشورهای  گمرک  در  محصول 

و  رسید   2022 ژوئن  ماه  از  خود  سطح  باالترین 

قیمت  افزایش  بازار،  فعال  چندین  حتی 

یک  کردند.  پیش بینی  را  بیشتری  کوتاه مدت 

در  قیمت ها،  مداوم  افزایش  برای  مهم  دلیل 

بازارهای  محدودیت دسترسی به قراضه ها در 

آمریکا  متحده  ایاالت  مانند  مهم  تامین کننده 

همچون  فصلی  عوامل  با  مسئله  این  که  است 

 2023 ژانویه  ماه  در  زمستانی  جوی  بد  شرایط 

از  تقاضا  حجم  حال،  عین  در  یافت.  شدت 

واحدهای تولیدی ترکیه که قصد داشتند پس از 

به  اقدام  اخیر  ماه های  در  خرید  حجم  کاهش 

افزایش  کنند،  خود  انبارهای  در  ذخیره سازی 

عمیق تر  مسئله  این  بر  کمی  اگر  است.  یافته 

از  برخی  که  شد  خواهد  مشخص  کنیم،  نظاره 

تقاضا هنوز در  و  با روند عرضه  مسائل مرتبط 

ترکیه باقی مانده است که به گفته برخی منابع، 

صعودی  حرکت  ادامه  از  می تواند  شرایط  این 

قیمت ها در میان مدت جلوگیری کند.

معضلی با نام کاهش حاشیه سود  
پیش بینی هــای  بــه  گــذرا  نــگاه  یــک  حتــی 

اقتصادی نشــان می دهد که ســال ســختی در انتظار 

بســیاری از کشــورها خواهــد بــود. در مــاه اکتبــر 

2022، صنــدوق بین المللــی پــول »IMF« پیش بینــی 

خــود را بــرای رشــد اقتصــاد جهانــی بــه 2٫7 درصــد 

بــرای ســال 2023 بــدون در نظــر گرفتــن بحــران مالی 

ســال 2008 و مرحلــه گســترش همه گیــری کوویــد 19 

کاهــش داد کــه ضعیف تریــن میــزان از ســال 2001 

اســت. ایــن ســازمان اکنــون پیش بینــی می کنــد کــه 

یــک ســوم کشــورهای جهــان در ســال 2023 بــا رکــود 

اقتصادی دست و پنجه نرم خواهند کرد.

پــول پیش بینــی  اگرچــه صنــدوق بین المللــی 

می کند تولید ناخالص داخلی ترکیه در ســال 2023 

حــدود 3 درصــد رشــد کنــد کــه نســبت بــه رشــد 5 

درصــدی در ســال 2022 کاهــش را نشــان می دهد اما 

در  رکــود  پیش بینــی  کــه  کــرد  ادعــا  می تــوان 

بازارهــای فــوالد و قراضــه ترکیــه در ســال 2022 قابــل 

تشخیص بود.

 ،»TÜIK« ترکیــه  آمــاری  موسســه  گفتــه  بــه 

بزرگ تریــن واردکننــده قراضــه آهنــی جهــان در بازه 

زمانــی ماه هــای ژانویــه تــا نوامبــر 2022، حــدود 19 

میلیــون و 620 هــزار تــن از ایــن مــواد را خریــداری 

کــرد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 2021، حــدود 
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12٫7 درصد کاهش را نشان می دهد.

بــر اســاس گــزارش انجمن جهانی فــوالد، حجم 

تولیــد فــوالد ترکیــه در پایــان ســال 2022 بــا در نظــر 

گرفتــن حجــم تولیــد 32 میلیــون و 500 هــزار تــن 

فــوالد خــام در ماه هــای ژانویــه تــا نوامبــر 2022، 

کاهــش 12٫3 درصــدی نســبت بــه ســال 2021 را 

تجربــه کــرد. بــه عــالوه حجــم تولیــد در مــاه نوامبر 

2022، بــه حــدود دو میلیــون و 400 هــزار تــن رســید 

کــه نســبت بــه ســال قبــل، 30٫7 درصــد کاهــش 

داشــت. دلیــل عمــده کاهــش تولیــد و متعاقــب آن 

کاهــش رونــد تقاضــا برای قراضــه فــوالد را می توان 

کاهش حاشیه سود اعالم کرد.

در حالــی کــه افزایش هزینه های انرژی مطمئنا 

در  قراضه هــا  بازیافــت  کارخانه هــای  و  واحدهــا 

مناطــق دیگــر ماننــد اتحادیــه اروپــا را بــا مشــکل 

مواجه می کند، در سال 2022 این مصرف کنندگان 

ترکیه از جمله مشارکت کنندگان در بازار فوالدی 

بودند  که بیشترین آسیب را از این مسئله دیدند.

شــاید چشــمگیرترین افزایش قیمت انرژی در 

روز اول ســپتامبر 2022 رخ داد؛ زمانــی کــه ناظــر 

بــازار انــرژی ترکیــه یعنــی اداره »EPDK«، افزایش 

50 درصــدی هزینــه بــرق صنعتــی را اعــالم کــرد. 

در یــک رخــداد، 25 دالر در هــر تــن بــه هزینه هــای 

فوالدســازی در ترکیه در راســتای هزینه های برق 

در بــازار فیزیکــی و 15 دالر دیگــر در هــر تــن بــرای 

گاز طبیعی به هزینه های قبلی اضافه شد.

موسســه  بــه  بــازار  فعــاالن  از  برخــی 

»Fastmarkets« عنــوان کردنــد: کاهــش حاشــیه 

ــا در نظــر  ســود فوالدســازان بــدان معناســت کــه ب

گرفتــن کاهــش حجم تولید فوالد از قراضه در ســه 

انــرژی  تامیــن  و   2022 ســال  پایانــی  ماهــه 

ایــن  فیزیکــی،  بــازار  از  ترکیــه ای  کارخانه هــای 

واحدهــای تولیــد بایــد حاشــیه ســود حــدود 335 تــا 

350 دالر در هــر تــن بــا اعمــال هزینه هــای قراضــه 

فوالد با شــرایط تحویل محصول در گمرک کشــور 

عرضه کننــده و تحویــل میلگــرد در گمــرک کشــور 

خریدار را تعیین کنند.

بــه همیــن دلیــل نــه تنهــا ایــن حاشــیه ســود بــه 

شــدت نســبت بــه میــزان معمول حاشــیه ســود 150 

تا 170 دالر در هر تن که در ســال 2021 تعیین شــده 

بــود، افزایــش یافتــه اســت بلکــه واحدهــای تولیــد 

قیمت هــای  جدیدتریــن  اســاس  بــر  نیــز  ترکیــه 

قراضــه فــوالد و میلگــرد خــود نمی تواننــد به چنین 

حاشیه سودی برسند.

 »Fastmarkets« در عین حال، ارزیابی موسسه

نشان می دهد حاشیه سود با در نظر گرفتن هزینه 

صــادرات میلگــرد فــوالدی، هزینــه تحویــل محصول 

در گمــرک بنــادر اصلــی ترکیــه و قراضــه فــوالد 

اروپــای شــمالی و هزینه تحویل محصــول در گمرک 

ترکیــه فقــط 282 دالر در هــر تــن در روز پنجــم مــاه 

ژانویــه 2023 بــود کــه بــرای یــک واحد تولید معمولی 

به اندازه کافی باال نیست.

مســئله نگران کننــده بــرای فوالدســازان ایــن 

اســت کــه حاشــیه ســود از مــاه اکتبــر 2022 یعنــی 

زمانــی کــه میانگیــن آن 325 دالر در هــر تــن بــود، 

روند نزولی را تجربه کرده است.

 الکــس کرشــاو، تحلیلگــر ارشــد در موسســه 

ســود  حاشــیه  کــه  کــرد  بیــان   »Fastmarkets«

بــرای واحدهــای تولیــد ترکیــه در وضعیــت دشــوار 

خود باقی خواهند ماند.

وی پیش بینــی می کنــد کــه اختــالف قیمــت 

کاهــش  اینکــه  از  قبــل  ترکیــه  میلگــرد  قراضــه 

بیشــتری پیــدا کنــد، در حــدود 285 تــا 290 دالر در 

ــرای نیمــه اول ســال 2023 باقــی  ــل ب ــن حداق هــر ت

بمانــد کــه بخشــی از آن بــه دلیل کاهش هزینه های 

انرژی است.

کرشاو تاکید کرد که در نیمه دوم سال 2023، 

انتظار می رود که این اختالف قیمت در بحبوحه 

کاهش هزینه های انرژی برای واحدهای تولید بر 

اساس پیش بینی های قیمت گاز، کاهش بیشتری 

پیدا کند.

این حاشــیه ســود ممکن اســت به دلیل افزایش 

قیمــت قراضــه فــوالد در طــول ســال آســیب ببینــد 

زیــرا عرضــه قراضــه فــوالد از ایــاالت متحده آمریکا 

بــه دلیــل افزایــش اســتفاده از کوره قوس الکتریکی 

در  فرایند تولید آن کشور کاهش یافته است.

طبق  اگر  گه  کرد  عنوان  ادامه  در  وی 

انتظارات، اختالف قیمت ها در ماه آگوست 2023 

مسئله نگران کننده برای 
فوالدسازان این است که 
حاشیه سود از ماه اکتبر 
۲0۲۲ یعنی زمانی که 

میانگین آن 3۲5 دالر در 
هر تن بود، روند نزولی را 

تجربه کرده است
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در حدود 250 دالر در هر تن باقی بمانند، این امر 

باعث می شود حجم تقاضای ترکیه برای قراضه ها 

همچنان کاهشی باشد.

کاهش حجم تقاضای میلگرد صادراتی  
یکی دیگر از مشــکالتی که فوالدســازان ترکیه 

بــا آن مواجــه هســتند، عــدم تقاضای مســتمر فوالد 

بازارهــای  در  کشــور  ایــن  شــده  ســاخته  طویــل 

صادراتی طی ماه های اخیر بوده است.

بازارهــای آســیایی بــه قیمت هــای ارزان تــری از 

و  خاورمیانــه  در  طویــل  فــوالد  تامین کننــدگان 

آســیای جنــوب شــرقی رســیدند و بــه انــدازه ترکیــه 

تحــت تاثیــر هزینه هــای انــرژی قــرار نگرفتنــد امــا 

تقاضــای کــم بــرای صــادرات فــوالد طویــل، در واقــع 

منجــر بــه افزایــش تقاضــای قراضــه وارداتــی ترکیــه 

شــد کــه بــه انــدازه قیمــت واردات بیلــت فــوالد 

هزینه بر است.

ــه واردات  ــا حــدی ناشــی از تعرف ــر ت ــن تغیی ای

بیلــت اســت کــه در  بــر  22٫4 درصــدی ترکیــه 

صــورت صــادرات محصــول فــوالدی ســاخته شــده 

و  دوری  آن  از  می تــوان  وارداتــی،  بیلت هــای  از 

حتی این میزان از تعرفه را حذف کرد.

بــه دلیل عدم تقاضا بــرای صادرات محصوالت 

طویل فوالدی، واحدهای تولید فوالد ترکیه اکنون 

نمی تواننــد از ایــن سیســتم بهره منــد شــوند. در 

نتیجــه، آن هــا در عــوض تصمیــم دارنــد از قراضــه 

وارداتی بیشتری برای تولید استفاده کنند.

یک منبع تجاری مطرح کرد که واحدهای تولید 

فوالد در ترکیه، همچنان به دنبال خرید قراضه 

هستند اما همچنان با قیمت های مقطوع دست و 

پنجه نرم می کنند؛ هرچند که واحدهای تولید 

ترکیه در حال حاضر تمایلی به واردات بیلت زیادی 

ندارند. به عالوه این واحدها نمی توانند از واردات 

بیلت و تبدیل آن به محصوالت با هدف صادرات، 

منتفع شوند؛ چراکه حجم فروش صادرات فوالد 

طویل محدود است.

پیش بینی می شود که این روند در سال 2023 

ادامه یابد؛ مگر اینکه حجم تقاضای صادرات برای 

فوالد طویل دوباره افزایش یابد. فعاالن بازار بیان 

کردند که این مسئله می تواند بدین معنی باشد که 

واحدهای تولید فوالد ترکیه همچنان به قراضه 

این  که  بود  متکی خواهند  تولید  برای  وارداتی 

افزایش حجم تقاضا و  بالقوه به  موضوع به طور 

قیمت قراضه جهانی منجر خواهد شد.

دیدگاه خود  بر  این حال، کرشاو همچنان  با 

مبنی بر اینکه واحدهای تولید ترکیه همچنان با 

مسئله حاشیه سود دست و پنجه نرم خواهند کرد، 

تاکید دارد که این موضوع می تواند به ادامه روند 

حجم تقاضای آن ها برای قراضه وارداتی فوالد در 

سال 2023 منجر شود. با این حال، وی به تعدادی از 

خطرات اساسی این دیدگاه اشاره می کند.

ــرات در جنــگ بیــن  ــن خطــرات شــامل تغیی ای

روســیه و اوکرایــن، تنــش احتمالــی ژئوپلیتیکــی و 

درگیــری بــا چیــن و ظهــور احتمالــی گونه هــای 

جدیــد ویــروس کرونــا اســت. وجــود چنیــن عوامــل 

بی ثبات کننــده ای بیــش از پیــش الزمــه بررســی 

اطالعــات دقیــق و ارزیابــی داده هــا را بیــش از هــر 

زمــان دیگــری ایجــاب می کنــد. در همیــن راســتا، 

نقــش موسســه »Fastmarkets« بیــش از گذشــته 

نمود پیدا خواهد کرد.
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هم سـویی روش هـای مختلف محاسـبه و گـزارش انتشـار گازهـای گلخانـه ای »GHG« در فرایند 
فوالدسـازی، به چالشـی در تالش برای کربن زدایی در صنعت تبدیل شـده اسـت اما درخواست هایی 

برای هم سوسازی آن وجود دارد.

تالشهابرایکربنزداییفوالد،نیازبههمسویی
بیشتریدارد

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

هم سویی   ،»Fastmarkets« موسسه  از  نقل  به   و 

روش های مختلف محاسبه و گزارش انتشار گازهای 

گلخانه ای در فرایند فوالدسازی، به چالشی در تالش 

برای کربن زدایی در صنعت تبدیل شده است اما 

درخواست هایی برای همسوسازی آن وجود دارد.

کوین دمپسی، رئیس و مدیر اجرایی سازمان آهن 

 »Fastmarkets« به موسسه »AISI« و فوالد آمریکا

اعالم کرد که رهبری صنعت فوالد آمریکا در کاهش 

انتشار گازهای گلخانه ای امری شناخته شده است اما 

اغلب منابع و راه های متفاوتی برای ارائه محاسبات و 

گزارش های مرتبط با آن وجود دارد. چالشی که در این 

میان وجود دارد، این است که گروه های مختلف این 

ارقام را متفاوت محاسبه می کنند. همه این منابع از 

گستره های مختلفی استفاده می کنند و بنابراین نتایج 

متفاوتی به دست می آورند. این امر می تواند منجر به 

مقایسه بین داده های جمع آوری شده توسط دو گروه 

مختلف شود که واقعا قابل قیاس نیستند.

 ،»Shivakumar Kuppuswamy« طبق گفته

 Responsible« مدیر سیاست گذاری و اثرات سازمان

و  استانداردها  ارائه دهنده  عنوان  به   »Steel

روش ها،  ثالث،  شخص  پایداری  گواهی های 

بر  که  دارد  وجود  متعددی  اصول  و  چارچوب ها 

کربن زدایی فوالد با تناقض در مواردی چون سرحد 

گستره  ها، میزان انتشارات در نظر گرفته شده و رفع 

واکنش شیمیایی متمرکز  از یک  تولیدی  گازهای 

شده اند. تقاضای فزاینده ای برای هماهنگ کردن به 

جای ابداع مجدد روش ها برای کاهش این چالش 

وجود داشته و این روندها، نشان از هم سویی بیشتر 

بین روش های مختلف دارد.

الچالن رایت، مدیر اطالعات اقلیمی سازمان 

»RMI« به عنوان سازمانی غیردولتی که استفاده 

موسسه  به  می کند،  ترویج  را  سبز  انرژی  از 
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»Fastmarkets« اعالم کرد که بر اساس آنچه از 

فوالدسازان شنیده می شود، تمایل به عدم افزایش 

استانداردها وجود دارد. تمایل کلی برای ائتالف 

حول یک موضوع وجود دارد و این مسئله، این کار 

را هم در راستای ارائه گزارش و هم از نظر ایجاد 

اعتماد برای آن ها آسان تر می کند.

وی افزود که هر بار که این سازمان با یک فوالدساز 

صحبت می کند، آن ها از عالقه مندی در رابطه با 

میان  به  سخن  هماهنگی  این  ایجاد  چگونگی 

می آوردند. همچنین ما متوجه تشخیص خریداران 

فوالد در رابطه با شکاف های موجود در سیستم ها و 

نیاز به هم سویی آن ها شده ایم.

سخنگوی شرکت »Nucor« در اواخر ماه ژانویه 

با موسسه »Fastmarkets« مطرح کرد که   2023

مشتریان فوالد از یک استاندارد جهانی واحد و شفاف 

برای انتشار گازهای گلخانه ای بهره مند خواهند شد.

محاسبه روش های مختلف انتشارات   
محدود گستره

در ماه نوامبر 2022، سازمان »AISI« مستقر در 

واشنگتن، توصیه های خود برای دستورالعمل های 

محاسبه انتشار گازهای گلخانه ای در صنعت فوالد را 

منتشر کرد.

به گفته این سازمان، این دستورالعمل ها برای ارائه 

داده های منسجم و جامع در سراسر صنعت فوالد در 

رابطه با انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از فرایند تولید 

فوالد با تمرکز بر افشای سطح محصول و گزارش دهی 

در مورد سطح شرکت طراحی شده اند.

روش های این سازمان تولید فوالد برای محاسبه 

انتشــار گازهــای گلخانــه ای بــر ایــن مــوارد تاکیــد دارد 

کــه ایــن محاســبات بایــد شــامل یــک گســتره جامــع 

)انتشــار  گســتره 1  بــا  مشــابه  مصــرف  بــه  تولیــد 

مســتقیم(، گســتره 2 )انتشــار از انــرژی و مــواد اولیــه 

مــورد اســتفاده در تولیــد( و انتشــار مــواد اولیــه، انرژی 

و حمل ونقل در گستره 3 باشد.

همچنین محاسبه انتشارات محدود گستره 1 باید 

از روش قانون ارائه گزارش گازهای گلخانه ای آژانس 

حفاظت از محیط  زیست برای تاسیسات مستقر در 

ایاالت متحده آمریکا که آستانه گزارش آن کمتر از 25 

است،  سال  در  معادل  کربن  دی اکسید  تن  هزار 

استفاده کند.

اساس  بر  باید  برق  انتقال  از  ناشی  انتشارات 

فاکتورهای شبکه برق محلی باشد و ابزارهای انرژی 

تجدیدپذیر را در موارد مشخص منعکس کند.

همچنین انتشارات باید در سطح محصول برای 

برداشت  و  عرضه  و  تدارکات  تجاری،  اهداف 

محصوالت دوستدار محیط زیست محاسبه شود و 

در عین حال باید از یک مبنای گسترده در شرکت ها 

برای گزارش دهی آن استفاده کند.

به گفته سازمان »AISI«، این توصیه ها به عنوان 

یک استاندارد رسمی صنعتی در نظر گرفته نشده 

است بلکه تقویت کننده تالش های تولیدکنندگان 

فوالد آمریکایی و جهانی و سایرین بوده است که در 

گازهای  انتشار  محاسبه  روش های  توسعه  حال 

گلخانه ای هستند.

 »AISI« برندی سباستین، مدیر پایداری سازمان

اظهار داشت: در حالی سازمان های دیگر، برنامه های 

کربن زدایی را اجرا کرده اند که یک رویکرد محاسباتی 

و معیاری را برای مقایسه انتشار گازهای گلخانه ای 

چارچوب  صرفا  سازمان  این  اما  می کند  ایجاد 

محاسباتی را برای تعیین کمیت انتشارات بدون 

تعیین یا نیاز به ایجاد معیارها و یا آستانه های خاص 

تعیین می کند.

وی افزود که این سازمان به دنبال یک محاسبه گر 

کامل تر انتشار آالینده ها در صنایع باالدستی است تا 

در  مربوطه  فرایندهای  تمامی  در  محصول  سطح 

فوالدسازی را به تصویر بکشد.

 Responsible« در ماه سپتامبر 2022، سازمان

Steel« استاندارد جهانی جدیدی را برای صنعت 

فوالد با تمرکز بر منبع یابی معتبر ایجاد کرد.

صنعت فوالد ایاالت متحده آمریکا با الزامات 

بالقوه گزارش انتشار گازهای گلخانه ای گستره 3 از 

سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار مواجه است؛ 

هرچند که نمایندگان این صنعت، نگرانی هایی را در 

مورد آن ابراز کرده اند که چگونه این قانون می تواند 

انگیزه هایی در جهت تغییر مسیر برای واردات مواد 

اولیه مانند چدن خام از تولیدکنندگان دیگر کشورها با 

انتشار دی اکسید کربن باال ایجاد کند.

صنعت فوالد ایاالت 
متحده آمریکا با الزامات 

بالقوه گزارش انتشار 
گازهای گلخانه ای گستره 3 
از سوی کمیسیون بورس 

و اوراق بهادار مواجه است؛ 
هرچند که نمایندگان این 
صنعت، نگرانی هایی را در 

مورد آن ابراز کرده اند
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معدن

»SafeAI«توسعهفراینداتوماتیکسازیخودروهایمعدنیدرشرکت

افزایشسهامشرکتهایمعدنیبهنسبتشرکتهایفناورمحور

تحققافزایشتولیدوتوسعهپایدار»ودانتا«وسوددهیبیسابقه

بررسیواگذاریبخشیازسهامدومینشرکتبزرگمعدنیجهان
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توسعهفراینداتوماتیکسازیخودروهایمعدنی
»SafeAI«درشرکت

 »SafeAI«شرکتی است که وسایل نقلیه تجهیزات ساختمانی و معدنی را با سخت افزار و نرم افزار 
و خدمات پس از فروش اختصاصی آن ارائه می کند. این شرکت 3۸ میلیون دالر سرمایه گذاری را 

برای گسترش بهره برداری و ادامه توسعه فناوری خود دریافت کرد.

مناسب  و  می گیرد  قرار  دسترس  در  صنعت 

شرکت های بزرگ معدنی بوده، این تکنولوژی را 

در  را  صنعت  در  تحول  تا  است  داده  توسعه 

ایجاد کند. وی خاطرنشان کرد:  واقعی  مقیاس 

رشد  سال  یک  از  پس  جدید  سرمایه گذاری  این 

جمله  از   ،»SafeAI« شرکت  برای  چشمگیر 

 »MACA« مشارکت با گروه پیمانکاری شرکت

معدن،  مخصوص  کامیون   100 استقرار  برای 

همکاری با شرکت زیمنس برای الکتریکی سازی 

و اتوماتیک سازی خودروها و همکاری با شرکت 

برای  جدید  روش های  توسعه  در   »Obayashi«

 ،»Bibhrajit Halder« شد.  ارائه  ساخت وساز 

بنیان گذار و مدیرعامل شرکت »SafeAI« اذعان 

مقاوم سازی  و مدل  یک روش  این شرکت  کرد: 

طراحی  مقیاس پذیر  و  اجرا  قابل  انعطاف پذیر، 

کرد تا شرکت ها در صنایع سنگین بتوانند نسبت 

اقدام کنند.  بهره برداری خود  ارتقای میزان  به 

که  است  سال ها  معدن  بخش  رابطه  همین  در 

با  محدود  مقیاس  در  را  اتوماتیک سازی  فرایند 

رابطه  همین  در  است.  کرده  اجرا  موفقیت 

رویکرد هدفمند این شرکت، سرعت بخشیدن به 

دسترسی پذیری و استقرار فرایند اتوماتیک سازی 

این  بنابراین  است.  توجه  قابل   مقیاسی  در 

سرمایه گذاری تنها به منزله آغاز فرایند گسترش 

و رشد در این شرکت خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« و 

به  نقل از سایت »Mining.com«، شرکت هایی چون  

 Builders VC« ، »McKinley Management«،

 Energy« و »»George Kaiser  Family Foundation

 »SafeAI« شرکت  در   »Innovation Capital

 ،»Moog« سرمایه گذاری کردند. در عین حال، شرکت

تولیدکننده سیستم ها و کنترل های حرکتی الکتریکی، 

شرکت های  به  هیدرولیک،  و  الکتروهیدرولیک 

سرمایه گذار در شرکت »SafeAI« پیوست.

بسیار  جهانی  بازار  یک  دارای  سنگین  صنایع 

شده  ارائه  داده های  اساس  بر  هستند.  گسترده 

و   »Australia Mining Consultancy« شرکت 

صنعت  ارزش   ،»Parker Bay Mining« شرکت 

از 18  بیش  به  نزدیک  تنهایی  به  معدن  تجهیزات 

میلیارد دالر است و انتظار می رود 7 درصد افزایش 

نرخ رشد مرکب ساالنه داشته باشد. البته مسائلی 

چون ناکارآمدی در بهره وری، مسائل ایمنی و تاخیر 

در زمان بندی و بودجه پروژه ها، صنعت را تهدید 

این  حل  موجب  اتوماتیک سازی  فرایند  می کند. 

مسائل از طریق ارائه راندمان بیشتر و بهره وری 24 

ساعته در هفت روز هفته می شود. به همین دلیل 

شرکت »SafeAI« برای پاسخ گویی به این حجم از 

مسیر  این  در  قدم  فزاینده  و  توجه  قابل   تقاضای 

گذاشت. به گفته این شرکت، یکی از مزیت های 

اصلی فناوری اتوماتیک سازی این شرکت این است 

که نیازی به تهیه تجهیزات جدید توسط معدن کاران 

ندارد؛ چراکه خودروها و بازار فروش لوازم یدکی 

را  خودرو  نوع  یا  سازنده  نوع  از  نظر  صرف  آن ها 

می توان به این فناوری اتوماتیک سازی مجهز کرد.

شرکت  در  تضامنی  شریک  ول،  بلک  مارک 

خود  مطبوعاتی  گزارش  در   ،»Builders VC«

تکنولوژی  در  رفته  به کار  روش  کرد:  مطرح 

بازارهایی  بر  تاثیر  منظور  به   »SafeAI« شرکت

توسعه داده شده است که نیازمند تامین فوری 

تجهیزات معدنی هستند. شرکت »SafeAI« با 

این  برای  گسترده  طور  به  که  روش  این  ارائه 
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افزایشسهامشرکتهایمعدنی
بهنسبتشرکتهایفناورمحور

وب سایت  »MINING.COM«، تعداد 50 شرکت برتر معدنی جهان را بر اساس ارزش جاری بازار رصد 
کرد و ارزش بازار این 50 شرکت در پایان سال ۲0۲۲، در مجموع به حدود 1٫39 تریلیون دالر رسید.

تحلیلـــی  و  خبـــری  پایـــگاه  گـــزارش  بـــه 

ســـایت   وب   از  نقـــل  بـــه   و  آنالیـــن«  »فلـــزات  

ــالف  ــده اختـ ــالم شـ ــم اعـ »Mining.com«، رقـ

ایـــن  ارزش  دربـــاره  اعالمـــی  رقـــم  بـــا  جزئـــی 

شـــاخص  دارد.   2021 ســـال  در  شـــرکت ها 

میانگیـــن صنعتـــی داو جونـــز، حـــدود 9 درصـــد و 

شـــاخص »S&P500« بـــورس ســـهام نیویـــورک 

 2022 ســـال  طـــول  در  درصـــد   20 بـــه  نزدیـــک 

رونـــد  یـــک  بـــا   2022 ســـال  یافـــت.  کاهـــش 

افزایشـــی شـــدید در شـــاخص های ارزشـــی آغـــاز 

ایـــن  منحصربه فـــرد  ســـهام های  و  شـــد 

ـــن رکوردهـــای 52 هفتـــه ای را  شـــرکت ها باالتری

در ماه هـــای مـــارس تـــا آپریـــل 2022 بـــه ثبـــت 

رســـاندند و در عیـــن حـــال ارزش مجمـــوع ســـهام 

50 شـــرکت برتـــر، بیـــش از یـــک تریلیـــون دالر 

کاهـــش یافـــت. ایـــن رقـــم نشـــان از یـــک رونـــد 

کاهشـــی بـــا شـــیب نزولـــی اســـت امـــا در مقایســـه 

شـــرکت های  ویـــژه  بـــه  بخش هـــا،  ســـایر  بـــا 

ـــا  ـــا ت ـــن زیان ه ـــزرگ، بســـیاری از ای فناورمحـــور ب

پایان سال جبران شدند.

ارزش جـــاری پنـــج شـــرکت برتـــر فناورمحـــور 
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حـــدود 4٫55 تریلیـــون دالر در ابتـــدای ســـال 

2023 اســـت کـــه نســـبت بـــه ســـال 2022، حـــدود 

2٫9 تریلیـــون دالر کاهـــش را نشـــان می دهـــد. 

ـــا مجمـــوع ارزش جـــاری حـــدود 454  ـــن رقـــم ب ای

برتـــر در حـــوزه  میلیـــارد دالری شـــرکت های 

معـــدن قابـــل مقایســـه اســـت.  نادیـــده گرفتـــن 

ایـــن واقعیـــت ســـخت اســـت کـــه تنهـــا بـــا ســـرمایه 

شـــرکت اپـــل حتـــی پـــس از کاهـــش نزدیـــک بـــه 

750 میلیـــارد دالری در ســـال 2022، می تـــوان 

100 شـــرکت معدنـــی بـــا ارزش دنیـــا را خریـــد و 

بـــا مابقـــی ســـرمایه شـــرکت اپـــل می تـــوان هزینـــه 

ـــه  تولیـــد معـــدن مـــس در طـــول ســـه ســـال و هزین

ـــا در  ـــق دری ـــد ســـنگ آهن حمـــل شـــده از طری خری

ســـال 2022 را پرداخـــت کـــرد. در حالـــی کـــه 

بـــه  اکنـــون  حیاتـــی  فلـــزات  و  معدنـــی  مـــواد 

و  شـــده اند  تبدیـــل  ژئوپلیتیـــک  بحـــث 

ایـــن  بـــا  ســـرانجام  توســـعه یافته  اقتصادهـــای 

واقعیـــت مواجـــه هســـتند کـــه تـــا حـــد زیـــادی از 

دور زنجیـــره تامیـــن کاالهـــای ســـخت )منابـــع 

می تـــوان  شـــده اند،  خـــارج  جهانـــی  طبیعـــی( 

عنـــوان کـــرد کـــه هنـــوز میـــان ارزش گـــذاری 

دارایی هـــای  و  مجـــازی  دارایی هـــای  نســـبی 

واقعی یک گسل بزرگی وجود دارد. 

در ســـال 2019، برنشـــتاین پـــل گیـــت مقالـــه ای را 

مالـــی  مدیـــران  کنفرانـــس  برگـــزاری  از  پـــس 

نیویـــورک در مـــورد کربن زدایـــی و حجـــم عظیـــم 

فلـــزات و مـــواد معدنـــی و ســـرمایه گذاری هنگفـــت 

ـــرای دســـتیابی  ـــاز ب ـــد مـــورد نی در پروژه هـــای جدی

بـــه اهـــداف آب و هوایـــی جهـــان نوشـــت. پـــل گیـــت 

در مـــورد صرفـــه اقتصـــادی دســـتیابی بـــه ایـــن 

اهـــداف و ارزش گـــذاری نســـبی ســـهام های بـــزرگ 

شـــرکت های فناورمحـــور و شـــرکت های موجـــود 

در صنعـــت معـــدن چنیـــن اظهـــار داشـــت: یـــادآوری 

ایـــن نکتـــه مهـــم اســـت کـــه وقتـــی تاثیـــر کربن زدایـــی 

بـــر قیمـــت مـــس برجســـته می شـــود، در ایـــن میـــان 

ـــه  ـــوان آن را ب ـــدارد کـــه بت ـــای خاصـــی وجـــود ن معن

معنـــای ناکامـــی در گـــذار از فرایندهـــای صنعتـــی و 

اقتصـــادی بـــه روش ســـنتی بـــه اقتصـــاد مبتنـــی بـــر 

انرژی هـــای تجدیدپذیـــر تقلـــی کـــرد. ارزش جـــاری 

بـــازار شـــرکت هایی ماننـــد فیس بـــوک یـــا نتفلیکـــس 

نشـــان می دهـــد کـــه ســـرمایه کافـــی بـــرای گـــذار بـــه 

اقتصـــاد مبتنـــی بـــر انرژی هـــای تجدیدپذیـــر وجـــود 

دارد. هـــر چنـــد ایـــن واقعیـــت بـــا اولویـــت آشـــکار و 

اعـــالم شـــده مـــا مبتنـــی بـــر آینـــده اقتصـــاد پایـــدار 

ـــه اشـــتباه  ـــد ب ـــدان مغایـــرت دارد و نبای ـــرای فرزن ب

از ایـــن مســـئله بـــه ایـــن نتیجـــه رســـید کـــه برخـــی 

محدودیت هـــای مالـــی بـــرای اهـــداف انتخابـــی 

وجود دارد.



71         اسفند ماه  1401        شماره  257 

معــدن
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی



شماره  257          اسفند ماه  1401 72

معــدن
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

تحققافزایشتولیدوتوسعهپایدار»ودانتا«
وسوددهیبیسابقه

 شرکت ودانتا ، یک مجموعه بزرگ تولید مواد معدنی و فلزی در هند است که تمرکز آن بر تولید روی 
بوده و عالوه براین، در زمینه های تولید دیگر مواد معدنی و همچنین انرژی فعالیت دارد. این شرکت عالوه 
بر سوددهی و جلب اعتماد سهام داران، در راستای توسعه پایدار انتشار کربن خود را هم کاهش داده  
است. شرکت منابع ودانتا، یک شرکت تولیدکننده منابع معدنی و فلزات در سطح جهان است که 
مجموعه ای وسیع از صنایع فلزی، انرژی، منابع معدنی و نفتی را در اختیار دارد. شرکت  منابع ودانتا از 
بزرگ ترین تولیدکننده های آلومینیوم و مس در هند به  شمار می رود و همچنین ۸0 درصد از تولید روی 
و ۲5 درصد از تولید نفت و گاز در بازار هند را در دست دارد. این شرکت عمده  تقاضا در بازار هند برای 

مس، قلع، آلومینیوم و سنگ آهن را پوشش می دهد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

مشــاوره  شــرکت  عمومــی  روابــط  از  نقــل  بــه  و 

اقتصــادی آرمــان آتورپــات، شــرکت منابــع ودانتــا، 

ــی و  ــع معدن ــده مناب ــزرگ تولیدکنن ــک شــرکت ب ی

کــه  اســت  جهــان  ســطح  در  فلــزی  صنایــع 

مجموعــه ای وســیع از صنایــع فلــزی، انــرژی، منابع 

معدنــی و نفتــی را در اختیــار دارد. شــرکت  منابــع 

ــوم  ــن تولیدکننده هــای آلومینی ــا از بزرگ تری ودانت

ــه  شــمار مــی رود و همچنیــن 80  و مــس در هنــد ب

درصــد از تولیــد روی و 25 درصــد از تولیــد نفــت و 

گاز در بــازار هنــد را در دســت دارد و عمــده  تقاضا 

و  آلومینیــوم  قلــع،  مــس،  بــرای  هنــد  بــازار  در 

منابــع  شــرکت  می دهــد.  پوشــش  را  ســنگ آهن 

ودانتــا، مالکیــت 79.4 درصــد از معــدن مــس و 

65.2 درصــد از شــرکت ودانتــا را دراختیــار دارد 

 HZL«،« کــه شــامل بخشــی از ســهام شــرکت های

و   »FACOR« و   »»BALCO«، »ESL Steel

 Talwadi Sabo« شــرکت های  کامــل  مالکیــت 

Power« و »Zinc International« است.

برخــورداری از مدیرانــی بــا تجربــه بیــش از 30 

ســال مدیریــت و مجموعــه ای وســیع با بیــش از 76 

هــزار نفــر از کارکنــان، یــک مزیــت فوق العــاده بــرای 

ایــن شــرکت بــه  شــمار مــی رود. ایــن شــرکت در 

مخــارج  تــا  اســت  شــده  موفــق  گذشــته  دهــه  

ســرمایه ای خــود را بــدون جــذب ســرمایه از بــازار 

ســهام پوشــش دهــد کــه قدمــی بــزرگ در جلــب 

ــن شــرکت در  اعتمــاد ســهام داران خــود اســت. ای

دهــه  گذشــته پرداخــت ســود تقســیمی  بیــش از 9 

میلیــارد دالر بــه ســهام داران خــود را عــالوه بــر دو 

میلیــارد و 400 میلیــون دالر پرداختــی ســود در 

نیمه اول ســال مالی 2023 )مارس 2022- ســپتامبر 

ــک  ــه خــود، ی 2022( ثبــت کــرده اســت کــه در نوب

 Zinc« شــرکت های  می شــود.  محســوب  رکــورد 

ترتیــب  بــه    »Zinc International« و    »India

بزرگ تریــن تولیدکننــده کنســتانتره روی بــا تولیــد 

بیــش از یــک میلیــون تــن و صاحــب بزرگ تریــن 

منابــع روی بــا عمــر بهره بــرداری بیــش از 30 ســال 

ــن تولیدکننــده  ــا، بزرگ تری هســتند. شــرکت ودانت

و  هنــد  خــام  نفــت  تولیــد  بخــش خصوصــی در 
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 Lisheen Zinc« ایرلنــد ،»Fujairah Gold Mine«

 Western Cluster« لیبریــا   ،»& Lead Mine

Project« و نامیبیا »Scorpion Zinc Mine« را در 

اختیار دارد.

مجموعه هــای تحــت اختیــار ایــن شــرکت، از 

پرچمــداران تولیــد منابــع معدنــی در هنــد و جهــان 

هســتند. تولیــدات زیرمجموعه هــای ایــن شــرکت 

در هند در جدول 1 مشخص شده  است.

ــر مجموعه هــای  ــر زی ــا در اکث  شــرکت ودانت

خــود، شــاهد رشــد ســودآوری در نیمــه  نخســت 

ــه مــدت مشــابه ســال  ــی 2023 نســبت ب ســال مال

 Zinc« گذشــته بــوده  اســت. عملکــرد شــرکت

از 18  بیــش   تولیــدات روی،  بخــش  در   »India

 43 و  روی  شــمش  تولیــد  در  را  رشــد  درصــد 

 »Gamsberg« درصــد افزایــش تولیــد در معــدن

نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال قبــل نشــان 

می دهــد. تولیــدات آلومینیــوم ایــن شــرکت نیــز 2 

درصــد افزایــش داشــته  اســت کــه ایــن میــزان 

تولیــد بــا تکمیــل معــدن »JSG«، بــه یــک میلیــون و 

800 هــزار تــن در ســال افزایــش خواهــد  یافــت. 

برخــالف مــوارد مذکــور، میــزان تولیــد آلومینــای 

این شــرکت در نیمه نخســت ســال مالی 2023، با 

کاهــش مقــدار و افزایــش هزینه هــای تولیــد همراه 

بــوده  اســت کــه بــه افزایــش هزینه هــای انــرژی در 

فــوالد در  تولیــد  مربــوط می شــود.  بخــش  ایــن 

نیمــه نخســت ســال مالــی 2023، حــدود 11 درصــد 

تولیــد  درصــدی   43 رشــد  بــا  همــراه  افزایــش 

ســنگ آهن در مجموعــه »FACOR« نســبت بــه 

مدت مشابه سال قبل را نشان می دهد.

برنامه های رشد و توسعه پایدار  
کربن  انتشار  تحقق  جهت  در  ودانتا  شرکت 

انتشار  کاهش 25 درصدی  و  سال 2050  تا  صفر 

از  اقدامات  از  مجموعه ای   ،2030 سال  تا  کربن 

جمله اختصاص 50 میلیارد دالر در 10 سال آینده به 

در  را  اجرایی  برنامه های  از  مجموعه ای  همراه 

دستور کار خود دارد. در سال مالی 2022، شرکت 

صورت  به   را  پروژه ای   ،»Sterlite Copper«

قراضه  بازیافت  با  مس  تولید  برای  آزمایشی 

ششــمین تولیدکننــده نقــره بــا تولیــد 20 میلیــون و 

800 هــزار اونــس از معــادن تحــت اختیــار خــود بــا 

عمــر بهره بــرداری معــادن بیــش  از 25 ســال اســت. 

همچنیــن ایــن شــرکت بــا صــادرات بیــش از پنــج 

عنــوان  ســنگ آهن،  تــن  هــزار   400 و  میلیــون 

بزرگ تریــن صادرکننــده ایــن مــاده معدنــی در هنــد 

را داراســت. ایــن شــرکت عــالوه بــر بیــش از 30 

معــدن در کشــور هنــد، معادنــی در کشــورهای 

Black-« جنوبــی  آفریقـــــای  جملــه  از  مختلــف 

بــا   »Mountain & Gamsberg Zinc Mine

 Mt. Lyell« مالکیــــــت 74 درصـــــــد، استـــــرالیا

عربــی  متحــده  امــارات   ،»Copper Mine
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پیاده سازی کرد که با تولید سه هزار تن مس به 

نتیجه رسید و برای توسعه این اقدام در سال 2023 

نیز برنامه هایی در حال پیاده سازی هستند. تولید 

برج های  شعله  از  شده  بازیابی   »CNG« از  برق 

تقطیر، بازیابی و صرفه جویی آب مورد استفاده در 

نیروگاه ها به  همراه حفظ منابع آبی و استفاده از 

و  فلزی  )بیومس( در صنایع  گازهای زیست توده 

بخش انرژی این شرکت، از دیگر برنامه های شرکت 

این  صنایع  سازگاری  و  بهبود  جهت  در  ودانتا 

مجموعه با شرایط زیست محیطی هستند.

برای  شرکت  این  آلومینیوم،  تولید  بخش  در 

توسعه تولید به میزان سه میلیون تن در سال برای 

توسعه معادن »JSG« و »BALCO« و همچنین رفع 

توسعه  این  است.  کرده  برنامه ریزی  تولید  موانع 

سبب رشد ارزش افزوده این معادن در مجموع به 

نیز  آلومینا  تولید  بود.  خواهد  درصد   90 میزان 

افزایش یک میلیون تنی با رفع موانع تولید و افزایش 

یک میلیون و 500 هزار تنی در سه ماهه پایانی سال 

مالی 2023 و یک میلیون و 500 هزار تنی در سه 

ماهه سوم سال 2024 را با ایجاد معادن جدید ذیل 

بزرگ محقق خواهد کرد. همچنین  پروژه   این دو 

پروژه های اکتشاف معادن جدید بوکسیت و بهبود 

وضعیت تحویل سنگ از معادن موجود نیز ادامه 

خواهد یافت.

رشد تولید در شرکت های زیر   
مجموعه ودانتا

ــا  ــد ب عملکــرد شــرکت »Zinc India« در تولی

رشــد پایــدار همــراه بــوده  اســت و بیشــترین تولیــد 

ــی  ــع و روی در فصــل دوم ســال مال کنســتانتره قل

تاکنــون را بــا افزایــش 3 درصــدی نســبت بــه ســال 

قبــل ثبــت کــرده اســت. نمــودار 1 میــزان تولیــد در 

مالــی  ســال های  در  زمانــی  مشــخص  بازه هــای 

2022 و 2023 را نشان می دهد.

 رشد میزان تولید شمش روی و نقره با پایان 

یافتن دوره تعمیرات و نگهداری ذوب ریزی ها 

انجامیده  بود، محقق  به  طول  قبل  که در سال 

وجود  با  نیز  تولید  هزینه های  در  بهبود  شد. 

بهره وری  افزایش  با  زغال سنگ  قیمت  افزایش 

عملیاتی، طبق نمودار 2 در نیمه دوم سال مالی 

2023 برآورده شده  است.

مشاهده  قابل   2 نمودار  در  که  همان طور   

 Zinc« نقره شرکت  و  روی  تولید  هزینه   است، 

قیمت  توجه  قابل  افزایش  علی رغم   »India

سوخت در سال  2022 میالدی )نیمه نخست سال 

مقداری  اگرچه  ودانتا(،  شرکت   2023 مالی 

اعمال  با  افزایش  این  اما  است  داشته  افزایش 

سیاست های کنترل هزینه و افزایش بهره وری به  

مورد  بازه  در  ایجاد شده  تورم  از  کمتر  مراتب 

بررسی بوده است؛ به  طوری که هزینه تولید هر 

تن روی در نیمه نخست سال مالی 2023 نسبت 

 14 حدود  رشد  با  قبل،  سال  مشابه  مدت  به 

درصدی به حدود یک هزار و 260 دالر در هر تن 

رسیده است.
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بررسیواگذاریبخشیازسهام
دومینشرکتبزرگمعدنیجهان

شرکت واله به عنوان دومین شرکت معدنی بزرگ سنگ آهن و تولیدکننده برتر نیکل در جهان، 
پیشنهاد واگذاری 10 درصد از سهام بخش فلزات پایه خود که ارزش آن نزدیک به دو میلیارد و 500 
میلیون دالر تخمین زده می شود را از میان متقاضیان آن بررسی می کند و متقاضی نهایی را اعالم 

خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از وب ســایت »Mining.com«، این شــرکت 

برزیلــی کــه ســال 2022 مشــاورانی را بــرای ارزیابــی 

گزینه هــای واگــذاری ســهام ایــن واحد اســتخدام کرد، 

به روزنامه فایننشــال تایمز اعالم کرد که شــرکت های 

خودروســازی، ســرمایه گذاران دولتــی و صندوق هــای 

بازنشستگی در این مناقصه فروش حضور دارند.

 10 فــروش  برزیلــی،  رســانه های  گفتــه  بــه 

درصــد از ســهام واحــد فلــزات پایــه، بخشــی از 

واحــد  کــردن  جــدا  بــرای  والــه  شــرکت  تصمیــم 

تولیــد ســنگ آهن از دارایی هــای مــس، نیــکل و 

پالتیــن خــود و تبدیــل آن بــه شــرکت جدیــدی بــه 

نــام »Vale Base Metals« اســت کــه در بریتانیــا 

مستقر خواهد شد.

ایــن شــعبه جدیــد از شــرکت کــه هنــوز توســط 

ــد نشــده اســت،  ــه تایی ــره شــرکت وال هیئــت مدی

مدیــره ای  هیئــت  و  نظــارت  سیســتم  دارای 

متخصصــان  شــامل  کــه  بــود  خواهــد  مســتقل 

و  زیرزمینــی  روش  بــه  معــادن  اســتخراج 

متخصصان وسایل نقلیه الکتریکی می شود.

دارای   ،»Vale Base Metals« شــرکت 

معــادن نیــکل در کانــادا و اندونــزی، معــادن مــس 

فلــزات  گــروه  بخــش  در  ســهامی  و  برزیــل  در 

کبالــت و پالتیــن ایــن شــرکت خواهــد بــود. ایــن 

از  بیشــتر  می توانــد  حتــی  دارایی هــا  از  حجــم 

دارایی های شرکت واله باشد.

شــرکت  اجرایــی  مدیــر  بارتولومئــو،  ادواردو 

والــه بــه روزنامــه فایننشــال تایمــز اعــالم کــرد کــه 

رویکــرد ایــن شــرکت جهــت جداســازی بخشــی از 

طبــق  و  نبــوده  کوتاه مــدت  خــود،  تجــارت 

برنامه ریزی قبلی، طرحی بلندمدت است.

ایــن  کــه  افــزود   2022 دســامبر  مــاه  در  وی 

جداســازی کســب وکار برای دســتیابی به ســرمایه 

ــارد دالر  ــرای حــدود 20 میلی ــاز ب رقابتــی مــورد نی

مهــم  پایــه  فلــزات  بخــش  در  ســرمایه گذاری 

محسوب می شود.

از  ســال ها  طرحــی  چنیــن  اجــرای  احتمــال 

ســوی ایــن شــرکت مــورد بررســی قــرار گرفتــه بــود. 

همچنیــن اکثــر دارایی هــای نیــکل و مــس شــرکت 

از طریــق خریــد 17 میلیــارد دالری ســهام  والــه 

بــه   2006 ســال  در   »Canada’s Inco« شــرکت 

دست آمده است.
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Steel Logestic Co.
www.mslc.ir

فو الد لجستیک
شرکت چندوجهى

info@mslc. i r

بزر گ ترین شر کت  ریلی حمل مواد اولیه کشور
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