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مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان عنوان کرد :

رشد 60 درصدی در مقادیر فروش فوالد هرمزگان

شرکت فوالد هرمزگان دومین کارخانه بزرگ تولید فوالد بعد از انقالب، در کنار 
خلیج نیلگون همیشه فارس در زمینی به مساحت ۹۵ هکتار در ۱۳ کیلومتری 
غرب شهر بندرعباس و در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 
است که با وجود این شرکت استان هرمزگان به قطب سوم فوالد کشور تبدیل 

می شود.
به  تختال)اسلب(  تن  میلیون   ۱.۵ اسمی  ظرفیت  دارای  هرمزگان  فوالد  شرکت 
تا  و طول ۶۰۰۰  تا ۲۰۰۰میلیمتر  میلیمتر، عرض ۹۰۰  و ۲۵۰  ضخامت ۲۰۰ 
میانی  محصوالت  تولید  به  قادر  شرکت  این  همچنین  است.  میلیمتر   ۱۲۰۰۰
ازجمله یک میلیون و ۶۵۰ هزار تن آهن اسفنجی در سال، ۹۰ هزار تن آهک 
در سال، ۷۵۰۰ نرمال مترمکعب اکسیژن بر ساعت، ۱۸۰۰۰ نرمال مترمکعب بر 

ساعت نیتروژن و ۱۲۰ نرمال مترمکعب بر ساعت آرگون است. 
کاربری  برای  عمده  طور  به  گرم  نورد  خط  در  شرکت  این  تولیدی  تختال های 
فوالدی  سنگین  قطعات  و  فشار  در  مخازن  و  نفت  آب،  لوله های  پروفیل سازی، 
مورد استفاده قرار می گیرد و ورق های تولیدی در نورد سرد جهت کاربری ورق 
بدنه خودرو، بدنه لوازم خانگی ازجمله یخچال، بخاری و همچنین کاربردهای ویژه 

مانند ورق های قلع اندود و گالوانیزه است.
فرزاد ارزانی مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان در گفت وگویی عنوان کرد :  این 
شرکت فوالدی توانسته است در ۳ ماه نخست امسال ۳۸۵۰۰۰  هزار تن تولید 
داشته باشد و رشد /۳ )سه دهم( درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته برای 

خود رقم بزند. در ادامه شرح این گفتگو را می خوانیم .
شرکت فوالد هرمزگان چه برنامه هایی برای سال جدید دارد؟

برسیم که ۹۶۰  تختال  تن  میلیون و ۵۰۰ هزار  تولید یک  به  است  قرار  امسال 
هزار تن آن را به بازارهای صادراتی و ۵۴۰ هزار تن را نیز به بازار داخل اختصاص 
 می دهیم. در ۳ ماه نخست سال ۹۸ فوالد هرمزگان موفق شده ۳۸۵۰۰۰ هزار تن 

تختال تولید داشته باشد .
این شرکت در این مدت ۱۹۸ هزار تن را به بازارهای صادراتی و ۲۲۶ هزار تن را  
به بازار داخل اختصاص داده است که مطابق با اهداف از پیش تعیین شده، برنامه 

های مورد نظر در این ۳ ماه محقق گردیده است .
سال  مشابه  مدت  با  را  جاری  سال  ابتدایی  ۳ماه  فروش  مقادیر  رشد  میزان  اگر 
قبل مقایسه کنیم،  شاهد رشد  ۱۹۶ درصدی در بازار داخل، ۵ درصدی در بازار 
صادرات و در مجموع شاهد رشد  ۶۰ درصد در میزان تناژ فروش فوالد هرمزگان 

هستیم.
آیا با وجود تحریم های امریکا، مشتری  های صادراتی قبل خود را دارید یا 

مشتری های جدیدی پیدا کرده اید؟
برخی مشتری های قبلی همچنان مشتری های ما هستند، البته به دنبال بازارهای 
جدید نیز هستیم. شرایط تولید تا اندازه ای مشکل شده اما تالش ما این است که 
به تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن برسیم و هم بازارهای قبل را داشته باشیم و 

هم بازارهای جدید را رصد کنیم.
اما تمام تالش ما این است که این  البته مشکالتی در زمینه تولید وجود دارد   
مشکالت در روند تولید تاثیرگذار نباشد و حتی قرار است عملکردی بهتر از سال 

۹۷ داشته باشیم.
در تامین مواد اولیه کارخانه مشکلی ندارید؟

مواد اولیه ما در فوالد هرمزگان گندله است و این مواد را از بازار داخل و معادن 
و  دارند  کارخانه های گندله مجوز صادرات  آنجا که  از  اما  تامین می کنیم  کشور 
اقدام به صادرات می کنند، کارخانه هایی که گندله نیاز دارند برای تامین نیاز خود 

دچار مشکل شده اند.
آیا تامین نیاز گندله برای تولیدکنندگان داخلی در اولویت قرار ندارد یا 

گندله در بورس کاال عرضه نمی شود؟
از آنجا که کارخانه های معادن مجوز صادرات دارند، تامین گندله برای واحدهای 
تولیدی دچار مشکل شده و با توجه به اینکه نرخ جهانی گندله افزایش یافته است، 

واحدهای تولید گندله ترجیح می دهند صادرات داشته باشند. 
صادرات هم ارزآوری خوبی به همراه دارد. در بورس کاال گندله عرضه نمی شود 
اما در کل تامین داخل باید جزو اولویت ها قرار گیرد، چراکه برخی کارخانه ها که 
دچار مشکل  اگر  زیرا  است  حیاتی  برای شان  اولیه  مواد  تامین  دارند  نیاز  گندله 

شوند، بخشی از نیروی انسانی بیکار خواهد شد و کارخانه دچار مشکل می شود. 
البته ما با همکاری معادن در حال کار هستیم و مواد اولیه خود را در داخل تامین 

می کنیم.
برای سهامداران  برگزاری مجمع ساالنه فوالد هرمزگان است،  تیر فصل 

خود چه خبر خوشی دارید؟
فوالد هرمزگان به دنبال افزایش سرمایه خود است. این شرکت اهداف خود را در 
سال ۹۷ محقق کرده و افزایش سرمایه نیز ناشی از این سود است، البته ما قصد 
از  افزایش سرمایه شرکت درحقیقت ناشی  این  برابر کنیم.  این سود را ۲  داریم 

سود انباشته است.
چه برنامه  توسعه ای برای فوالد هرمزگان دارید؟

ما در حال پیگیری برنامه های توسعه ای شرکت نیز هستیم. تا پیش از تحریم ها 
برای برنامه توسعه ای شرکت نیز فاینانس خارجی گرفته بودیم اما بعد از تحریم ها 
دچار مشکل شدیم که هم اکنون در حال پیگیری این برنامه از طریق منابع دیگر 

هستیم.
آینده صنعت فوالد استان هرمزگان را چگونه می بینید؟

مسائل  تا  می شوند  ساخته  دریا  و  آب  کنار  در  معمول  به طور  فوالد  واحدهای 
محیط زیستی و تامین آب را بهتر مدیریت کنند. با توجه به اینکه در افق۱۴۰۴ 
باید به تولید ۵۵ میلیون تن در سطح کشور برسیم، بهترین مکان برای توسعه های 
فوالد کشور کنار دریا است و یکی از بهترین مکان ها برای توسعه صنعت فوالد 

ایران، استان هرمزگان خواهد بود. 
 این استان ظرفیت ها و زیرساخت هایی چون تامین آب و گاز و آب شیرین کن و... 

را دارد و منطقه  ویژه  اقتصادی مناسبی است، از این رو برنامه ریزی شده ۱۰میلیون 
تن فوالد در این استان تولید شود و حتی معتقدیم بیشتر از این میزان نیز ظرفیت 

تولید دارد.
وضعیت صنعت فوالد را برای امسال و با توجه به تحریم ها چگونه ارزیابی 

می کنید؟
تحریم ها  پیشانی  در  پتروشیمی  و  نفت  از  پس  اینکه  به  توجه  با  فوالد  صنعت 
این  برای  را  مشکالتی  موضوع  همین  که  است  رصد  مورد  همواره  گرفته،  قرار 
به  می تواند  که  موضوعی  خارجی،  مسائل  این  جدای  اما  می کند  ایجاد  صنعت 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان فوالد کمک کند، قوانین داخلی است که باید به 
سمت قوانین سهل انگارانه تری پیش برود تا تولیدکنندگان بتوانند از این پیچ  ها 

به سالمت عبور کنند. 
به عبارت دیگر نباید با قوانین داخلی پیچیده شرایط تحریم را برای تولیدکننده 
سخت تر کنیم یا آنچه در کمرگ است اگر مواد اولیه کارخانه ها است را باید آزاد 
کنیم تا کارها راحت تر شود و صادرات هم با روند بهتری انجام شود که این امر 

سبب ارزآوری بیشتر برای کشور می شود.
 به نظر می رسد برای صادرات باید مشوق های صادراتی بیشتری درنظر گرفته شود. 
در مقابل واردات مواد اولیه به کشور نیز تسهیل شود چون اگر تولیدکننده یک 
کاال را با هزاران دردسر وارد کشور کند اما همان کاال در مبادی ورودی کشور و در 
گمرک گرفتار شود، کار برای تولیدکننده بسیار مشکل خواهد شد. از این رو باید 
شرایط را برای تولید آسان تر کرد. باید با قوانین ساده کمک کرد تا از این شرایط 

بحرانی به سالمت عبور کنیم.

مدیر منطقه سه شهرداری بندرعباس خبر داد:

 گزارشی از عملکرد و اقدامات معاونت خدمات شهری منطقه3 و چهار نواحی زیر مجموعه این منطقه در سه ماهه نخست سال  98

سازی  شاداب  و  نظافت  منظور  به  شهرداری  منطقه۳  شهری  خدمات  معاونت   
سیمای شهر و نیز ایجاد رضایتمندي شهروندان به دستور مدیر شهرداری منطقه 

اقداماتی را در سطح منطقه انجام داده است
به گزارش روابط عمومی,روح اهلل مرادی زاده مدیر منطقه۳ شهرداری بندرعباس 
با بیان این که در راستاي بهسازی, زیباسازی منظر شهری و همچنین ساماندهی 
به وضعیت عمرانی منطقه باید تالش کرد و گفت: این شهرداري توسط نیروهای 
زحمتکش خدمات شهری منطقه و نواحی چهارگانه ، اقدامتی که شرح بخشی از 

وظایف عملکرد محسوب می شود در دستور کار روزانه که بصورت شبانه روزی 
آمیزی جداول  رنگ  مدیر منطقه۳ شهرداری گفت:  است.  داده  انجام  باشد,  می 
خیابانهای پاسداران, شهدای محراب,ملوان, بلوار هرمز,بلوار  امام سجاد)ع(, بلوار 
باشد و  ادامه دار می  این روند  انجام گرفته است که هنوز هم  امام خمینی)ره( 
اینگونه اقدامات عالوه بر بهینه سازی و زیباتر شدن فضاهای محیطی، باعث ارتقاء 

زیبایی نمای شهری نیز می شوند.
های  آلودگی  منظور حذف  به  منطقه سه  افزود: شهرداری  زاده  مرادی  اهلل  روح 
محیطی و حفظ زیبایی های بصری و همچنین رفع گرد و خاک و در راستاي 
نظافت بیشتر محیط شهری، اقدام به شست و شوی جداول خیابانها و همچنین 

نرده ها و عالئم هشدار دهنده، المان ها و تابلوهای مسیر نما نموده است.
مرادی زاده ادامه داد: نیروهای خدمات شهری در ادامه فعالیت های خود اقدام 
به لکه گیری و آسفالت تعدادی از خیابان های سطح این محدوده نموده است و 
بخشی از ترمیم و لکه گیری های آسفالت معابر هنوز مانده است که در مرحله 

بعدی که همان ۳ ماهه دوم است, اقدام می شود.
این مقام مسئول در بخش دیگری از اقدامات انجام شده خدمات شهری و نواحی 
۴ گانه با اشاره به دیگر وظایف محوله بیان داشت: جمع آوری مستمر زباله, نخاله 
سطح معابر عمومی و محالت,رفت و رب کوچه ها و معابر اصلی,کاشت گلهای 
فصلی, حفاری جهت کاشت لوله های آب جهت آبیاری فضای سبز, جمع آوری 
مستمر زباله در ساعت مقرر ۹ شب, هرس, زیرگیری و فرم دهی شکل درختان, 

بالصاحب,  سگهای  آوری  محدوده,جمع  سطح  وکانالهای  خورها  تمامی  الیروبی 
جلوگیری  بتنی,  های  دال  با  شود  بسته  باید  که  مکانهایی  جهت  بند  راه  انجام 
تعمیرات  محالت,  در  چهره  به  چهره  تپش  طرح  اجرای  ساختمانی,  تخلفات  از 
تاسیساتی لوازم بازی در بوستانها,انجام خدمات عمرانی سطحی, تعمیرات برقی 
روشنایی و برجکهای نور مستقر در بوستانها,جلسه شهرداران نواحی با معتمدین و 
اعضای شورای اجتماعی محالت که بخشی از دیگر اقدماتی هست که در خدمات 

شهری و نواحی این منطقه صورت می گیرد.
مدیر  منطقه۳ افرود: یکی دیگر از دغدغه هایی که شهروندان با آن مواجه هستند 
خود  که  مکانهایی  و  برق  تیر  محل  شامل  که  مکانها  از  برخی  در  زباله  موضوع 
ساکنین در محالت زباله می گذارد که این کاری است نادرست و لطمه به محیط 
این موضوع می تواند حل  از نظر ظاهری شکل جالبی ندارد و تنها راهی که  و 
شود گذاشتن زباله درب منزل راس ساعت ۹ شب و چنانچه غیر از این ساعات 
باشد با مشکل روبرو می شود و به ناچار شهروندان صبح روز بعد,در مکانهایی که 
خودشان زباله بگذارند, یک ناهماهنگی صورت می گیرد و باعث نارضایتی دیگر 

همشهریان می شود.
مهمی  امر  یک  زباله  آوری  موضوع جمع  کرد:  عنوان  پایان  در  منطقه۳  شهردار 
است و خواهشمندم شهروندان گرامی در بحث گذاشتن زباله به موقع درب منازل 
و تفکیک زباله خشک و تر که همان طرح طپش است را مد نظر قرار داده و با 

شهرداری همکاری الزم را داشته باشند.

برگزاری جلسه با حضور اعضای قرارگاه طرح تحول 
محله کوی ملت در دفتر شهردار منطقه3

از مطالبه گری وپیگیری مشکالت  روح اهلل مرادی زاده مدیر منطقه۳ ضمن تشکر 
مدیریت  و  منطقه  شهری  خدمات  معاونت  به  را  دستوراتی  افراد,  این  توسط  محله 
عمرانی در جهت تسریع هر چه سریعتر ابالغ نمود و تاکید کرد,تمام امورات و پیگیری 

مشکالت با هماهنگی و در راستای قرارگاه طرح تحول در محالت انجام می شود.

شهردار بندرعباس مطرح کرد:

مشارکت جدی شهرداری بندرعباس در برگزاری کنگره ملی شهدا

شهردار بندرعباس از مشارکت و نقش جدی این شهرداری در برگزاری کنگره ملی 

بندرعباس،  بین الملل شهرداری  امور  ارتباطات و  به گزارش مدیریت  شهدا خبر داد. 
عباس امینی زاده در جلسه شورای معاونین شهرداری که با حضور دبیر برگزاری کنگره 
ملی شهدا و مسئول فرهنگی سپاه امام سجاد)ع( هرمزگان برگزار شد، اظهار کرد: در 
حال حاضر با توجه به تأکید رهبر معظم انقالب بر حفظ فرهنگ دفاع مقدس و انتقال 
آن به نسل های بعد، با برگزاری یادواره ها و کنگره ها می توان فرهنگ دفاع مقدس را 
حفظ و به نسل بعد منتقل کنیم. وی افزود: فرهنگ ایثار و شهادت و هشت سال دفاع 
مقدس باید در فضای مجازی، کلیپ ها، فیلم ها، کتب و اشعار وارد شود تا فرصت فضای 

مجازی برای جذب جوانان و نوجوانان به فرهنگ ایثار و شهادت بهره ببریم.
اثبات  برای  کنگره  این  میزبانی  فرصت  از  باید  اینکه  بر  تاکید  با  بندرعباس  شهردار 
کرد:  خاطرنشان  کنیم،  استفاده  بندرعباس  خصوصا  و  استان  اجرایی  توانایی های 
مشارکت  و  همراهی  دنبال  به  نگاهی جدی،  با  مسئله  این  در  بندرعباس  شهرداری 
هرچه بیشتر است. امینی زاده تصریح کرد: تمامی بخش های شهرداری شامل معاونت ها، 
کنگره هستند.  این  برگزاری  در  به همکاری  موظف  مدیریت ها  و  سازمان ها  مناطق، 
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنانش نیز اضافه کرد: شهر ما دارای سابقه 

تاریخی در مبارزه با ظلم و استکبار است که نشان دادن این مسئله به شهروندان و 
خصوصا نسل جدید و همچنین سایر مردم کشورمان  ضروری است. اضافه می شود، 
در ادامه این جلسه نیز رسول جهانداری به پیشنهاد فرمانده سپاه امام سجاد)ع( استان 
با سپاه  رابط  و  کنگره شهدا  برگزاری  موضوع  در  مشاور شهردار  عنوان  به  هرمزگان 
کرد:  اظهار  نشست  این  ادامه  در  نیز  جهانداری  رسول  شد.  منصوب  امام سجاد)ع( 
راه اندازی قرارگاه تحول محالت در بندرعباس به عنوان الگوی موفق در سطح کشور 
معرفی شده که سایر استان ها نیز از این مسئله الگو گرفته و از این طریق به آبادانی 
این قرارگاه در راستای خدمت خالصانه  افزود:  شهر و رفع مشکالت می پردازند. وی 
به مردم را ه اندازی شده که در همین مدت کوتاه با توجه به دستاوردهای قابل توجه، 

مورد تقدیر قرار گرفته است.
حادثه 12 تیر نمونه کوچکی از حقوق بشر 

آمریکایی است
ایران و حرکت ضد  نشانگر مظلومیت ملت  تیر  بندرعباس گفت: حادثه ۱۲  شهردار 
نه یک حادثه  این حادثه  و  برسد  به گوش همه جهانیان  باید  بود که  آمریکا  بشری 

استانی و کشوری، بلکه بین المللی است. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری بندرعباس، عباس امینی زاده با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای حادثه ۱۲ 
تیرماه، اظهار کرد: توطئه آمریکا در پس پرده همه جنایات وجود دارد و ریختن خون 
هزاران کودک و مردم بیگناه از جمله آن هاست. وی افزود: مردم ایران در طول عمر 
۴۰ ساله انقالب ثابت کرده اند توطئه های آمریکا و همراهانش در منطقه را تشخیص 
داده و در مقابل آن از نظام و انقالب حفاظت می کنند.  شهردار بندرعباس با بیان اینکه  
فاجعه ۱۲ تیرماه سال ۶۷ یک بار دیگر خباثت آمریکا را به همه مردم دنیا نشان داد، 
ادامه کرد: آمریکا هرگز حاضر به عذرخواهی بابت این خطای خود نشد و پس از چند 
سال فقط به رخ دادن اشتباه، تاکید کرد، در حالی است که حتی با چشم غیر مسلح 
هم امکان تشخیص نوع این هواپیما وجود داشت.امینی زاده با تاکید بر اینکه زنده نگه 
داشتن نام و یاد شهدا یکی از نیازهای اساسی نسل حال و آینده کشور است، ادامه داد: 
باید در دنیا پرده از چهره تزویرگر آمریکا برداشته شود.این مقام مسئول گفت: حادثه 
۱۲ تیر نشانگر مظلومیت ملت ایران و حرکت ضد بشری آمریکا بود که باید به گوش 
همه جهانیان برسد و این حادثه نه یک حادثه استانی و کشوری، بلکه بین المللی است.


