گزارش ویژه

در بخش ذوب هم توانستیم  1157تن ذوب
داشــته باشــیم که رکــورد ماهیانه قابــل قبولی
برای فوالد هرمزگان است
اعمــال تحریم ها و شــرایط اقتصــادی جدید
نیازهای متفاوتی را در بازار داخلی ایجاد می کند
برای رفع این نیازها چه چاره ای اندیشیده اید؟
مــا در بخــش تحقیــق و توســعه شــرکت
تفاهمنامههــا و قراردادهایــی با دانشــگاههای
اســتان داریــم .دانشــگاههایی کــه میتوانند با
نیاز مــا ارتباط برقرار کنند.با دانشــگاه صنعتی
اصفهان ،پژوهشــکده فوالد دانشگاه هرمزگان
و صنعتــی شــریف کــه در قالــب پروژههایــی
نیازهای خودمان را از طریق دانشــگاهها ،مراکز
تحقیقاتی و جوانان نخبهای که در کشــور وجود
دارند مانند مــواد ،قطعات و تولید محصوالت
جدید و همچنین نیازهای تکنولوژیک شــرکت
را بــرآورده کنیــم .در ایــن رابطه کارهای بســیار
خوبــی با هماهنگــی فوالد مبارکه انجام شــده،
در پژوهشکده فوالد که به نوعی سهامدار فوالد
مبارکــه و فــوالد هرمــزگان هــم هســت ،یکی از
کارهای مهمی که در زمینه تحقیقات و توسعه
انجام شــده تولید محصول جدید اســت .برای
تولیــد محصــول جدید بایــد به نیاز بــازار توجه
ویژه داشت.
خوشبختانه در بخش تولید محصول جدید
با تالش واحد تحقیق و توسعه و هماهنگیهای
صــورت گرفتــه بــا مشــتریان و دانشــگاهها
توانســتیم پنــج محصــول جدیــد بــه ســبد
محصــوالت فــوالد هرمزگان اضافــه کنیم .این
محصــوالت برای صنایع نفــت ،گاز و صنایعی
کــه نیــاز بــه فوالدهای بــا اســتحکام بــاال دارد و
همچنین فــوالد الزم برای صنایع دریایی قابل

استفاده است.
یکــی از ایــن محصوالت بنــام  CK50موفق
شــد در جشــنواره محصــول نــوآوری کشــور در
دانشــگاه صنعتی شــریف برنده شــود .البته در
بحــث نــوآوری در صنعــت فــوالد بایــد توجــه
داشــت که در این صنعت ،تکنولــوژی کندتر از
بسیاری از صنایع تغییر میکند و لذا باید توجه
داشــت که ما در قدم اول باید نیازهای صنعت
فــوالد را درک کنیــم و در قدم بعدی بتوانیم با
بهبود مستمر اجزای کوچک آن را اصالح کنیم
و با مدیریت هزینهها و تولید محصوالت جدید
به شــکلی عمــل کنیم که صنعت فــوالد روزبه
روز صرفه اقتصادی بیشتری داشته باشد که در
مقایسه با آلیاژهای دیگر ،صنعت پیشرو باشد
کــه خوشــبختانه ایــن اتفــاق با تــاش جمعی
پرسنل در حال وقوع است.
صنعت فوالد یکی از صنایع مادر محســوب
می شود برای حمایت از ســایر تولید کنندگان و
صنایع داخلی چه برنامه ای در نظر گرفته شــده
است؟
ما در بحث فــروش در بازار داخل علیرغم
مشــکالت موجــود موفــق شــدیم  648000تن
محصول به فروش برسانیم که نسبت به مدت
مشابه سال قبل  %45رشد داشته است .که این
رشــد حاکی از آن اســت که نیاز کشــور و صنایع
داخلی مدنظر قرار گرفته است.
تختال ماده اولیه کارخانجات نورد است ،با
هماهنگیهایــی که با کارخانجات فوالد کشــور
انجــام شــد ســعی کردیــم از حداکثــر ظرفیت
تولیــد در ایــن بخــش اســتفاده کنیــم .یکــی از
رســالتهایی که ما در مجموعه فــوالد هرمزگان
همیشه مدنظر داشتهایم کمک به کارخانجات

اقتـــــصادی

نورد است تا بتوانند با تأمین مناسب مواد اولیه
توسط ما با حداکثر ظرفیت کار کنند که هم نیاز
نورد در داخل کشــور تأمین شــود و هم بتوانند
مازاد آن را صادر کنند.
در حــال حاضــر صنایــع
فــوالد بیــش از  6میلیــون
تن صادرات داشــته اســت و
بیش از  21میلیون تن فوالد
ما در بحث فروش
تولیــد شــده کــه ایــن ارقام،
در بازار داخل
ارقــام افتخارآمیــزی بــرای
علیرغم مشکالت
صنعت فوالد کشــور اســت.
در بحــث صــادرات از آنجــا
موجود موفق
که فــوالد هرمزگان شــرکت
شدیم  648000تن
صادرات محوری اســت نیز
محصول به فروش
ســعی کردیم بــه اهــداف و
برسانیم که نسبت
برنامههــای خود دسترســی
به مدت مشابه سال
پیدا کنیم.
قبل  %45رشد
چه عواملی را در پیشــبرد
داشته است .که این
و موفقیــت مجموعــه فوالد
هرمزگان موثر می دانید؟
رشد حاکی از آن
آنچــه مســلم اســت
است که نیاز کشور
دسترســی بــه ایــن اهــداف
و صنایع داخلی
و افتخــارات بــدون تکیــه بر
مدنظر قرار گرفته
نیــروی انســانی متخصــص
است
مقــدور نیســت.در شــرکت
فــوالد هرمــزگان  1600نفــر
نیــروی انســانی بــه صــورت
اســتخدامی مشــغول بــه
کار هســتند 2200 .نفــر پیمانــکار داریــم کــه در
زمینههــای مختلــف به رفــع نیازهای شــرکت
کمــک میکننــد کــه در قالــب هماهنگیهــا و
مدیریــت صــورت گرفته بــه بهترین شــکل به
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