گزارش ویژه

اقتـــــصادی

ارزانی مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان:

با وجود تحریم ها و فشارهای اقتصادی

افزایش تولید داشتیم

شــرکت فوالد هرمزگان دومین کارخانه بزرگ تولید فوالد بعد از انقالب ،در کنار خلیج نیلگون همیشه
فارس در زمینی به مساحت  95هکتار در  13کیلومتری غرب شهر بندرعباس و در منطقه ویژه اقتصادی
صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس واقع شده است ،با وجود این شرکت استان هرمزگان به قطب سوم
فوالد کشور تبدیل میگردد .از ویژگیهای این شرکت مجاورت آن با آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس
و دسترســی آســان به آبهای آزاد ،نزدیکی به مخازن عظیم گاز عســلویه ،مجاورت با ذخایر سنگ آهن
گل گهــر ،مجتمــع بندری شــهید رجایی و حمل و نقــل جادهای و ریلی میباشــد .در بــاره فعالیت این
شرکت با «فرزاد ارزانی مدیر عامل شرکت فوالد هرمزگان» به گفت و گو نشستیم که میخوانید :

کتابچه دوم
بهار 1398
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در حال حاضر مجتمع فوالد هرمزگان از نظر
تولیدات در چه وضعیتی قرار دارد؟
شــرکت فــوالد هرمــزگان بــا ایفــای نقــش
راهبردی در توســعه صنعتی در منطقه جنوب
کشور با رویکرد توسعه پایدار به عنوان سازمانی
ســرآمد در صنعــت فــوالد ،همواره بــرآن بوده
بــا بــه کارگیــری رویکردهــای بهبــود مســتمر و
اســتراتژیهای توســعه بازار ،در راستای جلب
نظــر مشــتریان و ارائــه محصــوالت مطابــق
اســتانداردهای روز دنیا،اهــداف و برنامههــای
خود را تهیه و تدوین نماید .اخذ عنوان برترین
صادرکننده نمونه اســتانی در چهار سال اخیر،
عرضــه بیــش از یک میلیــون تن محصــول به
بازارهای جهانی و تأمیــن پایدار نیاز نوردکاران
داخلــی گــواه ایــن مدعــا اســت .شــرکت فوالد
هرمزگان که از سال  1390رسماً محصول اسلب

خــود را بــه صــورت انبــوه تولیــد و بــه بازارهای
داخل و صادراتی عرضه نموده ،تاکنون روندی
صعــودی را در تولیــد و فــروش محصــوالت
تجربه کرده اســت که این امر ناشــی از استفاده
نیروهــای متخصــص و جــوان و بــا انگیــزه
و تکنولــوژی بــاالی خــط تولیــد و بازاریابــی و
شناســایی دقیــق بازارهــای هــدف صادراتــی و
داخلی و پاســخگویی به نیازهای فنی و تجاری
مشــتریان میباشــد.فوالد هرمــزگان دارای دو
واحــد احیای مســتقیم بــه ظرفیــت  825هزار
تــن جمعــاً  1میلیــون و  650هزار تــن  ،دو کوره
ریختهگــری و دو خــط ریختهگری میباشــد که
ظرفیت تولیــد فوالد آن یک میلیون و500هزار
تــن در ســال اســت .کارخانــه فــوالد هرمــزگان
چهارمین کارخانه فوالد کشور است و  %8فوالد
خام کشور را تولید میکند.

لغــو برجام و اعمــال تحریمهــای یک جانبه
آمریکا چه تاثیری بر عملکرد این شرکت در سال
 1397داشت؟
در ســال  97نســبت بــه ســال  96علیرغــم
تحریمهــا و فشــاری کــه بعــد ازخــروج امریــکا
از برجــام اتفــاق افتاد خوشــبختانه بــا همت و
تالش مســوالن و کارکنان شرکت موفق شدیم
که همچنان افزایش تولید داشــته باشــیم و در
ســال  97علیرغم مشــکالت متعدد نسبت به
ســال  96تولید را افزایش دهیم  .در ســال ، 96
 1.448.000تن تولید اســلب و تختال داشــتیم
کــه این رقم در  18اســفند  %3/5رشــد داشــته
و توانســتیم  1.409.000تــن تا  18اســفند تولید
کنیــم و تولید بعد از آن افزایش رکوردی اســت
که اتفاق افتاده است.
در زمینــه آهن اســفنجی تــا  18اســفند ،96
 1457تن آهن اســفنجی تولیــد کرده بودیم که
این رقم تا  18اسفند  1645 ،97هزار تن بود که
 %13رشد نشان میدهد.
این ارقام برای کشــور و صنعت فوالد کشــور
در ایــن زمان و این برهه قابل ســتایش اســت.
در زمینه تولید آهناســفنجی موفق شــدیم در
خرداد  158 ،97هزار تن تولید داشــته باشــیم،
کــه یــک رکــورد قابــل قبــول بــرای واحــد آهن
اســفنجی در ایــن شــرکت اســت ،کــه بیشــتر از
ظرفیت اسمی آن است.
محقق شــدن رکــورد تولید ماهیانــه تختال
یــک رکــورد واقعــاً بینظیــر اســت کــه موفــق
شــدیم مــازاد بــر  135هــزار تــن تولیــد کنیــم
کــه رکــورد بســیار خوبــی اســت .ایــن رکوردهــا
حاصل هماهنگیهای مختلف بین بخشــهای
فوالدسازی و ریختگری است.

