صنعت فوالد کشــور در حــال حاضر با چه
مشکالت و نارسایی هایی مواجه است؟
كامــل نبــودن زنجیــره تولیــد از ســنگ آهــن تــا
محصــول نهایــی ،تأثیــر قیمت بــازار جهانی بــر بازار
داخلــی ،هزینههــای باالی تولیــد در کشــور ،ضعیف
بــودن زیرســاختهای حمل و نقــل جــاده ای ،ریلی
و دریایــی و بــاال بــودن ســودهای بانکــی از مهمترين
چالشهاي تاثيرگذار اين حوزه هستند. .
شــرکت فوالد هرمزگان در یازده ماهه سال
جاری با چه مشکالتی مواجه بوده است؟
همــان گونــه کــه میدانیــد مــاده اولیــه در فــوالد
هرمزگان ،گندله است و یک کارخانه احیای مستقیم
برای تولید آهن اســفنجی در اینجا مشــغول فعالیت
هســتند که گندله را به آهن اســفنجی تبدیل میکنند.
گاه در زمینه آهن اسفنجی با کمبود روبه رو میشویم
و ممکن اســت از خــارج از واحد تهیه کنیــم .در کل در
تأمین گندله دچار مشــکل هســتیم .موضــوع تأمین
گندله در زنجیره فوالد باید به درســتی مدیریت شــود
تا شــرکتهای داخلی دچــار مشــکالتی مانند تأمین
مواد اولیه نشوند.
آیا حمایتهای الزم از تولید فوالد از سوی
دولت و مراجع ذیصالح ادامه دارد یا خیر؟
صنعت فوالد کشــور نیازمنــد تعرفههای واردات
بهصــورت نظاممنــد و هدفمنــد اســت .در بخــش
تســهیالت نیز باید نگاهها به سمت وسوی واحدهای
تولیدی و اشتغالزا بیشتر شود.
چــه پیشــنهادهایی بــرای حــل مشــکالت
موجود در بخش فوالد دارید؟
پیشــنهاد ما این اســت باید با ســاخت واحدهای
کوچــک فوالدســازی خداحافظــی کنیــم و توســعه
کارخانههــای بزرگ فــوالد را رواج دهیم و از ســوی
دیگر واحدهای کوچک فوالدســازی را درهم ادغام
کنیــم .برای رســیدن به تولیــد  55میلیون تن فوالد
در افق  1404میبایســت تمام زیرســاخت ها آماده
باشــند .بــرای تأمیــن مــواد اولیه بــرای ایــن حجم
از تولیــد بایــد برنامــه دقیــق ومنظمــی را تدویــن و
اجرایی نمود.

نیم نگاه
ویژگیهای منحصر به فرد فوالد هرمزگان:
استفاده از سیستم کنترل آلودگی  Dog Houseجهت کنترل و کاهش آلودگی برای نخستین مرتبه در کشور
وجود یکی از پیشرفته ترین آب شیرین کنهای جنوب کشور جهت استفاده از آب دریا در فرایند تولید
تولید عریض ترین تختال کشور به عرض  2000میلی متر امکان تولید تختال به دو ضخامت  200میلی متر و 250
میلی متر به منظور تنوع تولید و کسب جایگاه برتر در بازار
تولید فوالدهای پر کربن برای تولید فوالدهایی با استحکام باال
استفاده از کوره آهک پزی عمودی دوقلو
باالترین سرعت ریخته گری تختال در کشور ،حداکثر  6 .1متر بر دقیقه به منظور افزایش راندمان تولید
اســتفاده از سیســتم  95درصد شــارژ اســفنجی (امکان نگهداری  60تن مذاب در کوره) که عدم وابســتگی به
نوسانات بازار قراضه از مزیتهای آن میباشد.
عدم نیاز به پاتیل سرباره و تخلیه سرباره روی زمین جهت حذف زمان انتظار پاتیل و افزایش راندمان
وجودخطریختهگریعمودیقوسیجهتتولیدفوالدهایکیفی،افزایشتولیدذوبباکیفیتباالوکاهشناخالصیها
امکان تغییر عرض در حین ریخته گری جهت کاهش زمان آماده سازی و افزایش تولید
یکی از پیشرفته ترین ماشین ریخته گری و تمام اتوماسیون جهت تولید تختال
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