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رسمقاله
تيم و سازماني برنده است
كه نيمكت نشينان قدر
داشته باشد

بهرام مسعودي

مدير روابط عمومي شركت ملي فوالد ايران

در دنياي ورزش تيمي برنده خواهد شــد كه نيمكت نشينان قدر داشته باشد و در
دنياي كسب وكار  ،شركتي برنده است كه از ذخيره و بانك مديريريتي غني مديران
استراتژيك و جانشينان قدر براي احراز پست هاي كليدي برخوردار باشد .
جيمر بولت و مك كراث و دال ورث ســه نفر ازمحققــان وصاحب نظران مديريت
بمــدت بيش از  20ســال درتحقيقي تحــت عنوان « گلوبــال  »500تعداد 500
شــركت پيشــرو و قدر جهاني كه نيمي از آنها در فهرســت مجلــه فورچن قرار
داشــتند را مورد مطالعه قرار دادند و نتايج تحقيقات خود را در كتابي تحت عنوان
« توسعه وتوانمندسازي مديران استراتژيك » منتشر نمودند  .دراين تحقيقات آينده نگر
كه روندهاي آينده دنياي كسب وكار را مورد مطالعه قرار مي داد در شناسايي روندها از
ســال  2004نياز به جانشــين پروري در اولويت اول و در صدر نياز شركت ها قرار
گرفــت « .نبود ذخيره مديريتي براي جايگزيني مديران يا نبود نيمكت نشــينان
قدر « و ضرورت تســريع در توســعه افراد با پتانســيل باال و نگراني از ابعاد و عمق
استعدادهاي مديريتي از مشكالت اصلي شركت هاي بزرگ جهاني شناسايي شد .
تاكيد محوري اين كتاب بر اين ديدگاه استوار است كه تيمي در دنياي ورزش برنده
است كه نيمكت نشينان قدر داشته باشد و شركتي مي تواند در دنياي رقابتي برنده
باشد كه جايگزينان قدري براي احراز پست هاي كليدي تربيت نمايد در تائيد نتايج
اين تحقيقات در زمينه ورزشي مي توان به ماجراي نايب قهرماني تيم پرسپوليس در
ليگ جهاني آسيا آنچه كه اخيرا» در كشور ما اتفاق افتاد و با ديدگاه فوق مطابقت
دارد اشاره كرد .برانكو ايوانكوويچ بعنوان يك مربي با تجربه و مطرح در دنياي فوتبال
در اواخر ليگ چهاردهم ( ســال  ) 94ســكان هدايت تيم پرسپوليس را به عهده
گرفت .تيمي كه شيرازه آن پاشيده و بي نظمي و بي انضباطي بر آن حاكم بود  .او
توانست اين تيم در حال فرو پاشي و قعر جدولي را در مدت كوتاهي به صدر جدول
برده و تيمي منسجم براي مسابقات ليگ قهرمانان آسيا آماده كند.
با هدايت برانكو پرسپوليس توانست در رقابت هاي باشگاهي داخلي ركورد دار كلين
شــيت شود و در فصل ليگ قهرمانان آســيا نيز اين ركورد را حفظ كند و تا نايب
قهرماني ليگ آســيا پيش رود  .اما يكي از داليل اصلي شكســت تيم پرسپوليس
درمقابله با تيم كاشــيما در ژاپن و عدم دسترســي به گل در استاديوم آزادي براي
كسب عنوان قهرماني ليگ آسيا را مي توان به ضعف يا نبود نيمكت نشينان قدر در
تيم پرسپوليس نسبت داد كه در اين مسابقات بويژه مسابقات فينال بداليل مختلف
نيمكت پرسپوليس از بازيكنان قدر خالي بود و برانكو حتي براي تعويض مصدومين
هم مشكل داشت.
در نتيجه عليرغم همه تالش هاي بازيكنان و تدابير برانكو و تشــويق تماشــاگران
پرشور اين تيم نتوانست در شب فينال بعنوان برنده از زمين خارج و قهرمان ليگ
آسيا شود  .چنانچه بارها شاهد آن بوديم درمسابقات مهم اين تعويضي هاي مربيان
بزرگ هســتند كه در اغلب موارد گل زني مي كنند .مطمئنا» اگر برانكو از نيمكت
نشينان قدري برخوردار بود مي توانست با واردكردن آنان به زمين سرنوشت بازي
را عوض كند.
در دنياي كسب و كار و صنعت وتجارت نيز نمي توان بدون داشتن ذخيره مديريتي
قوي و جانشينان مناسب رقابتي عمل كرد و حتي بقاي سازمان ها را تضمين نمود.
متاســفانه ما دراين زمينه بداليل مختلف داراي ضعف هاي اساســي هستيم  .نياز
به كارگيري باالجبار بازنشســتگان درسال  92نشــانه عدم جانشين پروري و رشد
استعدادها در جامعه ماست كه البته ريشه ديرينه دارد.
روش گزينش و انتصاب سفارشي مديران و در اغلب موارد بدون داشتن شرايط الزم
كه بصورت يك امر معمول در آمده است يكي از عوامل اصلي آشفتگي هاي مديريتي
درسازمان ها مي باشد.
ما در روش انتخاب مديران  ،رشد و توسعه استعدادها  ،آموزش عملي و حين كار،
جانشين پروري وتوانمند سازي وتربيت افراد براي احراز پست هاي كليدي و حفظ
و نگهداري انگيزه افراد برنامه جامعي نداشته و مشكل داريم  .در نتيجه با انتصاب
افراد نامناسب براي پست هاي كليدي مشكالت سازمان ها بطور تصاعدي افزايش
مي يابد  .دراين رابطه گاي كاواساكي(  ) Guy Kawasakiاز نظريه پردازان مديريت
كه سالها در بخش موتورالي گوگل و شركت اپل بعنوان رئيس تبليغات و بازاريابي
و مشــاور فعال بود وضعيتي را در سازمان هاي اداري و صنعتي مطرح مي كند كه
منجر به انباشــت ناداني در سازمان ها مي شود .وي مي گويد وقتي مديران درجه
يك و قدر و كار آمد ســكان سازماني را بدست مي گيرند سعي دارند كه كساني را
استخدام يا انتصاب كنند كه از خودشان بهتر و تواناتر باشند [.دراين صورت انباشت
دانايي و مهارت در سازمان ها صورت خواهد گرفت] .
اما وقتي كه افراد ضعيف ومديران ناكارآمد ســكان مديريتي را بدست مي گيرند
نگران از دســت دادن جايگاه خود هســتند و ســعي دارند افراد پائين تر از خود را
استخدام و در پست هاي مختلف قرار دهند و همينطور نفرات رده پائين تر نفرات
پائين تر از خود را برمســند خواهند نشاند و بدين ترتيب چرخه باطل ناكار آمدي
تشــديد و ادامه خواهد يافت و پس از مدتي سازمان مملو از افراد و مديران ضعيف
و ناكارآمد ( انباشــت ناداني ) مي شود كه دراين صورت چنانچه افراد توانمندي در
ســازمان باقي مانده باشند عمال» فلج خواهند شــد و كاري از آنان بر نخواهد آمد
.مشكل ديگر بكار گماردن افراد ناتوان و كم دانش در پست هاي كليدي ايجاد توهم
هايي در اين افراد نسبت به موقعيت حرفه اي شان است كه به اثر دانينگ -كروگر
() Dunnig- kruger Effetمعروف است بدين صورت كه افراد ناكارآمد و كم دانش
كه پســت هاي كليدي را اشــغال مي كنند به ناگاه يك اعتماد به نفس كاذب از
احساس دانشمندي و حرفه اي گرايي درآنان ايجاد مي شود و اين امر بر آنها مشتبه
مي شود كه نسبت به ديگران برتري دارند در نتيجه نه انتقاد و پيشنهاد و مشورتي
از كســي قبول مي كنند و نه در جهت ياد گيري گامي بر نخواهند داشت و بدين
ترتيب بكلي يادگيري شان متوقف مي شود در نتيجه آنها براي سرپوش گذاشتن

طی حکمی از سوی وزیر صنعت ،معدن و تجارت،

غریب پور رئیس هیات عامل ایمیدرو شد

رحمانی:در دوره جدید ،یکی از ضرورت ها ،توجه به سرمایه گذاری است

فوالدوتوسعه :طی حکمی از سوی وزیر
صنعت ،معدن و تجــارت خداداد غریب
پور به عنوان معاون وزیر و رئیس هیات
عامل سازمان توســعه و نوسازی معادن
و صنایع معدنی ایران منصوب شــد .به
گزارش فوالدوتوسعه ،خداداد غریبپور
جهانآبــاد متولــد  ۱۳۴۹و مدیرعاملی
شــرکت ســرمایهگذاری گروه توســعه
ملی ،فرمانداری شهرستان بویراحمد در
دولت اصالحات و مدیرعاملی پتروشیمی
شازند را در کارنامه مدیریتی خود دارد.از
دیگر سوابق وی می توان به مدیرعاملی
شرکت ســرمایهگذاری و توسعه صنایع
سیمان (سیدکو) اشاره کرد.رضا رحمانی
وزیر صنعت ،معدن و تجارت همچنین از
تالش های جمشید مالرحمان در طول
دوران حضــور او در ایمیــدرو به عنوان
سرپرست این سازمان ،قدردانی کرد.
رحمانی درآیین معارفه رییس جدید
ایمیدرو:
ســرمایه گذاری در بخش معدن و
صنایع معدنی ،جــزو اولویت های
ایمیدرو است
به گزارش خبرنگارفوالدوتوســعه ؛رضا
رحمانــی در مراســم معارفــه و تکریم
رئیس هیات عامــل ایمیدرو با بیان این
مطلب اظهــار داشــت :در دوره جدید،
یکی از ضــرورت ها ،توجه به ســرمایه
گذاری اســت و از دالیــل انتخاب آقای
غریــب پور ،همیــن موضوع اســت به
همین ســبب از همه همــکاران انتظار
داریم در بخش ســرمایه گذاری به طور
جد پیگیری کنند.وی افزود :طی  5سال
گذشته ،حدود  23میلیارد دالر در حوزه
معدن و صنایع معدنی ســرمایه گذاری
شده که آثار آن در دوره تحریم از جمله
ارز حاصــل از این واحدهــا ،گویای این
ســرمایه گذاری ها است .وی ادامه داد:
هرچند پــس از برجام ،اقداماتی را برای
ورود ســرمایه گذار خارجی شروع کرده
بودیم اما اکنون در بخش معدن و صنایع
معدنی ،ضرورت بیشــتری برای سرمایه
گذاری خارجی است.وزیر صنعت ،معدن
و تجارت گفت :بــا ارزیابی های صورت
گرفته ،بخشی از ســرمایه گذاران آماده
ورود به کشور هستند که باید برای این
کار ،سازو کار درستی تدوین کنیم.
حفظ وضع موجود و ایجاد اشتغال
رحمانــی با بیان اینکه یکــی از وظایف
فعلی و مورد تاکید مقام معظم رهبری و
رئیس جمهور ،حمایت از کاالی ایرانی،
ایجاد اشتغال و حفظ وضع موجود است،
گفت :برای این کار ،ساختار ایجاد کردیم
و بــه طور مرتب ،پیگیــری های الزم را
انجام می دهیم که ایــن اقدام به گفته
مقام معظم رهبری ،کار جهادی است.
وی افزود :در این شــرایط اقتصادی که
مــورد هجمه غرب قــرار گرفته ایم ،هر
کس در هر جایی که قرار دارد می تواند
ایــن کار را انجام دهد و نیاز به ابالغیه و
بخشنامه هم نیست .حفظ وضع موجود
از تامین مواد اولیه تا سایر شرایط را در
بر می گیرد .بخش دیگــر ،تنظیم بازار
و تامیــن نیازهای مردم اســت و نباید
بگذاریم برای مردم مشــکل ایجاد شود.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به
اینکه از جملــه کارهای زیربنایی ،توجه
به حوزه معدن و صنایع معدنی اســت،
تصریح کرد :همه اذعــان دارند که این
حوزه ،ســهم و نقش قابــل توجهی در
اقتصــاد دارد .وجــود منابــع خدادادی
معدنی و متنوع ،جزو پتانسیل های این
کشور اســت که البته طبق آمارها ،این
ســهم در اقتصاد پایین اســت.وی ادامه
داد :اگر در بخش صنایع پایین دســتی
کار کنیم ،اثرات تحریم کمتر می شــود.
تولید ملی باید توســعه و تقویت شود و
سهم صنایع معدنی بیشتر شود.
تعریف  10پروژه در وزارتخانه
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رحمانــی با بیــان اینکه  10پــروژه در
وزارتخانه تعریف شــده اســت ،گفت :از
این تعداد 2 ،مورد شامل زنجیره فلزات
اساسی و توســعه معادن کوچک است.
وی یادآور شــد :در بخش فوالد ،پیشتر
 120میلیون تن ظرفیت تولید داشتیم
کــه این رقــم اکنــون از  205میلیون
تن گذر کرده اســت .وی در عین حال
تاکید کرد :قرار است طی  2سال آینده،
بخشی از زنجیره کامل و با برنامه ریزی
ها متوازن تر شــود.وی ادامه داد :توسعه
معادن کوچک می توانند در محرومیت
زدایی نقش ایفا کننــد .اکنون ظرفیت
تولید مس داریم اما کمبود کنســانتره
داریم که بــا حمایت معادن کوچک می
توانیم این مشکل را برطرف کنیم.
ضرورت انجام اکتشافات عمقی
وزیر صنعــت ،معدن و تجــارت با بیان
اینکــه یکی از دیگــر از اولویت های ما،
توجه به بخش اکتشــاف اســت ،گفت:
در گذشــته اکتشــافات حداکثر در حد
ژئوفیزیــک هوایــی بوده اســت اما در
این حوزه برنامه داریم و باید به ســمت
اکتشافات عمیق پیش رویم که ظرفیت
های بی نظیری کشــف خواهد شد .پس
از دستیابی به نتایج تا  2سال دیگر ،می
توانیم صنایع معدنی را به پیش بریم.وی
افزود :اکنــون  400محدوده امیدبخش
داریم که حداقــل  3-2معدن همچون
معــادن مگا ســایز داریم کــه معتقدم
بیش از این تعــداد خواهند بود .در این
بخش ،سازمان ها و شرکت های ذینفع
بایــد با هم هماهنگ باشــند و بین آنها
همپوشانی ایجاد شود.رحمانی گفت :در
زیرســاخت ها ،بنادر و تخلیه و بارگیری
مــواد و نیز صادرات ،شــاهد نبود توازن
هســتیم .البته کارهایی در کشور انجام
می شود و بر اساس جلسه امروز با وزیر
راه ،قرار شــد نقشــه ها را با هم تطبیق
دهیم.وی افزود :یکی از معضالت کشور،
طوالنی شــدن پروژه ها است در حالی
که اجرای پروژه سنگان طی  32ماه ،به
گفته آقــای جهانگیری ،غرورآفرین بود.
رحمانی افــزود :یکی از ضــرورت های
دیگر در بخش معدن ،ورود فناوری های
جدید و استارتاپ هاست.
تاکید بر اجرای نقشــه راه معدن و
صنایع معدنی
وزیر صنعت ،معدن و تجارت خاطرنشان
کرد :نقشــه راه معــدن و صنایع معدنی
مصــوب و ابــاغ شــده و مــا متعهد و
مصر به اجرایی شــدن آن هســتیم.وی
در ادامــه گفت :بدون تردیــد ،در دوره
جدید ،مبنای کار باید تشکل ها باشد .از
تفویض اختیار به اســتان ها و تشکل ها
استقبال می کنیم و هر جا قابل واگذاری
باشد اســتقبال می کنیم .همچنین ،در
شرایط تحریم و مقابله با تهاجم دشمن
باید به مردم اعتماد کنیم.

بر ناتواني هاي خود و حفظ موقعيت خود به رويكرد پوپوليســي روي
مي آورند و سعي دارند با انواع لطايف الحيل كار آيي و دانايي نداشته
خود را براي ديگران به اثبات برسانند.
در مورد نظر كاواســاكي كه افراد ضعيــف  ،افراد ضعيف تر از خود را
اســتخدام يا سمت مي دهند .نمونه ها فراوان است و نيازي به توضيح
ندارد .اما در مورد آنكه افراد قوي  ،افراد قوي تر را بكار مي گمارند كه
در جامعه ما كمتر شاهد آن هستيم به يك نمونه اشاره مي شود .جف
وينر( ) Jeff weinerمدير عامل لينكدين كه داراي  14000نفر پرسنل
است بعنوان يكي از قدرتمند ترين مدير اجرايي حال حاضر در جهان
تكنولوژي درمورد روش استخدام و انتصاب در مصاحبه با شبكه سي ان
بي ســي مي گويد .من در زمان مصاحبه شغلي از مصاحبه شونده مي
پرسم شما خود را در آينده در چه جايگاهي مي بيني؟
اگر نگاهي روشن به آينده خود و روحيه قوي و نگرش روشني به مسير شغلي
خود داشته و بخواهد كه درآينده يك كسب و كار راه بيندازد يا بخواهد
جاي مرا بگيرد و رهبر يك سازمان بزرگ شود .من او را استخدام مي كنم
و سعي مي كنم هر چه بيشتر به او كمك كنم و دراين مسير من مثل
يك مشــاور و راهنما عمل نموده تمام تجربيــات و آموخته ام را براي
پيشرفت او صرف خواهم كرد.

اولویت اجرای پروژه های نیمه تمام
رحمانی با تاکید بــر اجرای پروژه های
نیمه تمــام و اقتصاد مقاومتی باالی 60
درصد پیشــرفت ،گفت :برای این پروژه
هــا ،ردیف یارانه و تســهیالت بانکی در
نظر می گیریم.
وی افزود :در حوزه ایمیدرو ،پروژه های
نیمه تمام باید اولویت داشــته باشــد تا
بخش عمده آنها طی سال های 99-98
به بهره برداری برسد.
غریب پور رییس هیات عامل ایمیدرو
در مراسم معارفه اعالم کرد:
یک چهارم بازار سرمایه در اختیار
کانی های فلزی و فلزات است
خداداد غریب پــور رییس جدید هیات
عامل ایمیدرو گفت :یک چهارم از ارزش

تومان از ســود بازار ســرمایه16 ،هزار
میلیــارد تومان متعلق بــه حوزه فلزات
اساســی اســت .همچنین 33درصد از
ســود نیز در اختیار بخــش کانی های
فلزی اســت.رییس هیات عامل ایمیدرو
خاطر نشــان کرد :به طور کلی بین 60
تا 70هزار میلیارد تومان از ارزش بورس
متعلــق به کانــی های فلــزی و فلزات
اساسی است که این امر اهمیت جایگاه
ایمیدرو را در اقتصاد به عنوان سازمانی
پیشــرو که نقش توســعه ای و تسهیل
کنندگی دارد ،نشان می دهد.
ایجاد زیرساخت برای توسعه
وی یکــی از وظایف ایمیــدرو را ایجاد
زیرســاخت ها برای توسعه بخش معدن
و صنایــع معدنی عنوان کــرد و گفت:

بازار سرمایه ایران متعلق به بخش کانی
های فلزی و فلزات اساســی است و این
امــر نقش رهبــری ایمیــدرو در فراهم
کردن شرایط توســعه را پررنگ تر می
کند.به گزارش خبرنگارفوالدوتوســعه،
غریب پورکه در آیین معارفه و در حضور
وزیر صنعــت معدن و تجــارت ،رییس
کمیته معدن مجلس و رییس ســازمان
نظام مهندسی معدن و همچنین جمعی
از روسای تشکل ها ،مدیران شرکت های
این حوزه و بازار سرمایه سخن می گفت،
تصریح کرد :آمار به روز شــده نشان می
دهد نیمــی از ارزش 627هزار میلیارد
تومانــی بازار بورس متعلــق به دو گروه
کانی های فلزی و فلزات اساســی و نیز
بخش پتروشیمی است و این رقم به غیر
از سهم سیمان در بازار سرمایه است.وی
ادامه داد :فلزات اساســی به رغم اینکه
سهم 15درصدی در بازار بورس دارند اما
معادل 23درصد حاشیه سود را به خود
اختصاص داده اند کــه 8درصد بیش از
سهم بازار آن ها است.
به گفته غریب پــور ،از 45هزار میلیارد

همکاری بــا بخش خصوصــی و تعامل
نزدیک با فعاالن این بخش از وظایف این
سازمان توسعه ای است.غریب پور به دو
وظیفه «توســعه ای» و «توانمندسازی»
ایمیدرو اشــاره کرد و اظهار داشت :باید
خلق ثروت به نحوی انجام شود که آحاد
جامعه از آن بهره مند شــوند.وی تاکید
کرد :اگرچه ایجاد اشــتغال عملی بزرگ
و حیاتی است اما حفظ اشتغال مقدم بر
توسعه آن است.
سازمانی نمونه را تحویل گرفته ام
غریب پور با ابراز خرســندی نســبت به
انتخاب ایمیدرو به عنوان سازمان نمونه
و برتر دولتی گفت :از دکتر کرباسیان که
طی ســال های گذشته توانست رهبری
پروژه هــای بزرگی همچون اکتشــاف
270هزار کیلومتر مربعی ،توسعه سنگان
و  ...را برعهده گیرد و انجام دهد تشــکر
می کنم و افتخار می کنم که ســازمان
برتر و شــکوفا را تحویل گرفته ام.وی در
عین حال با تشکر از مالرحمان در دوره
سرپرستی ایمیدرو...

فوالد وتوسعه :حسن يونســيان مدير عامل شركت ملي فوالد ايران در جلسه
بررسي و پيشــرفت طرح هاي فوالدي كه بصورت ماهانه در شركت ملي فوالد
ايران برگزار مي شــود عنوان نمود ما بايد با توجه به تحريم و شــرايط بوجود
آمده شــناخت كافي از نقاط قوت و ضعف خود در اجراي طرح ها داشته باشيم
و راههايي را انتخاب كنيم كه تحريم كمترين مشكل و صدمات را درمسير اين
پروژه ها ايجاد كند.
يونسيان افزود تا كنون اغلب واحدهاي احياي طرحهاي هفتگانه به بهره برداري
رسيده اند اميدواريم واحد احياي بافت نيز تا پايان امسال به بهره برداري برسد.
براي ادامه پيشرفت و احدهاي فوالد سازي طرحهاي هفتگانه نيز در تالشيم كه
با همكاري مشاركين بخش خصوصي وكمك وزارت صمت و ايميدرو با سرعت
متناســب عمليات پيشرفت پروژه ها ادامه يابد .يونسيان ادامه داد عليرغم همه
فشارها هم اكنون نيز شركت هايي هستند كه همچنان به همكاري شان پايبند
هستند.مدير عامل شــركت ملي فوالد ايران افزود شركت ملي فوالد ايران يك
شركت تخصصي اســت و ما تالش داريم با موافقت وزارتخانه در حوزه ماشين
آالت و ماشــين سازي و مشاوره بخش فوالد بصورت تخصصي وارد عمل شويم
.وي گفت ما با اخذ تدابير خاص تمام تالش هايمان را براي انجام وظائف مان و
گذر از اين دوران بكار خواهيم گرفت.
در مدت  8ماهه  97محقق شد

تجارت خارجی معدن و
صنایع معدنی :افزایش 7
درصدی صادرات ،کاهش
27درصدی واردات
ارزش صــادرات محصــوالت معدنی طی
 8ماهه امســال  7درصــد افزایش یافت.
در ایــن مدت بیــش از  6میلیارد و 870
میلیــون دالر از تولیدات این بخش روانه
بازارهای صادراتی شــد .به گزارش روابط
عمومی ســازمان توسعه و نوسازی معادن
و صنایع معدنی ایران ،از ابتدای فروردین
تا پایان آبــان 39 ،میلیون و  882هزار و
 883تــن انواع محصــوالت معدنی صادر
شــد که ارزش آن بــه  6میلیارد و 874
میلیــون و  131هزار دالر رســید .میزان
صادرات وزنی این محصوالت 10 ،درصد
کاهش یافت.از این میزان ارزش صادرات،
 3میلیــارد و  298میلیــون و  923هزار
دالر مربوط به زنجیره فوالد و محصوالت
فوالدی 514 ،میلیــون و  817هزار دالر
زنجیره مس و محصوالت پایین دســتی،
 391میلیــون و  434هــزار دالر زنجیره
سیمان 335 ،میلیون و  105میلیون دالر
کنسانتره سنگ آهن 260 ،میلیون و 716

هزار دالر انواع سنگ و محصوالت مرتبط،
 187میلیــون و  809هــزار دالر زنجیره
روی 92 ،میلیون و  399هزار دالر زنجیره
سرب و  88میلیون و  587هزار دالر آهن
اسفنجی صادر شــد.همچنین طی مدت
یاد شــده 61 ،میلیــون و  170هزار دالر
زغال ســنگ و کک 39 ،میلیون و 369
هــزار دالر زنجیــره کــروم 23 ،میلیون
و  447هــزار دالر زنجیــره مولیبدن8 ،
میلیــون و  206هزار دالر انواع ســفال،
آجر ،کاشی و ســرامیک 220 ،هزار دالر
پودر آلومینا و محصــوالت مرتبط219 ،
هزار دالر زنجیــره تیتان 137 ،هزار دالر
آنتیموان 116 ،هزار دالر فلزات و ســنگ
های گرانبها 76 ،هزار دالر میکا 16 ،هزار
دالر نیکل و محصــوالت و همچنین یک
میلیــارد و  179میلیون و  162هزار دالر
سایر معادن و صنایع معدنی صادر شد.
کاهش 36درصدی واردات
طی  8ماهه سال  ،97افزون بر  2میلیون
و  573هزار تن انــواع محصوالت معدن
و صنایــع معدنــی بــه ارزش  2میلیارد
و  291میلیــون و  876هــزار دالر وارد
شــد که حاکی از کاهــش  36درصدی
میزان تناژ و کاهــش  27درصدی ارزش
محصوالت است.

توليد765هزارتني آهن اسفنجي درمجتمع فوالدي ميانه

فوالدوتوســعه :مديرمجمع فوالدي ميانه گفت :اين مجتمع توانســته اســت از شهريور
 1396تا پايان ابان ماه سال جاري  765هزار و  764تن اهن اسفنجي توليد نمايد.
مهردادناجي درگفت وگو باخبرنگارفوالدوتوســعه اظهارداشــت:طي شــش ماه ســال
1396ميزان 285هزارو194تن وازابتداي ســال جاري تاپايان آبان ماه گذشــته ميزان
ادامه در صفحه480 4هزارو570تن آهن اسفنجي با روش كامال ايراني پرد توليدنماييم.
ما براي داشــتن مديران برجسته و سازماني پويا و پيشرفته به تحول وي اعالم داشت :پرسنل سختكوش اين مجتمع تمام توان خودرا بكارگرفته اندتادرشرايط
نظام اداري و شايسته ساالري و مديراني با توان و فلسفه افرادي چون كنوني كشوربتوانند باتوليد هرچه بيشتراين محصول استراتژيك ؛گام مهمي را درزنجيره
فوالد كشورومقابله با تحريم هاي تحميلي بردارند.
جف وينر نيازمنديم كه الگوي مديران ما قرار گيرند.
شايان ذكر است مجتمع فوالد ميانه يكي از  4طرح فوالدي است كه به روش ايراني پرد
كارهايي كه در شــركتهاي پيشرو جهان در اين رابطه انجام مي شود
توليدات خود را انجام ميدهد

شــامل جذب و استخدام بر مبناي شايســتگي نه بر اساس سفارش و
دخالت و اعمال نفوذ نهادهاي مختلف ،تدوين برنامه جامع و منســجم
براي گزينــش و ارتقاي توانمندي افراد  ،آمــوزش مهارتها  ،گماردن
افراد مناســب در شغل هاي مناسب ،ســرعت بخشيدن به توسعه و
توانمندســازي افراد با پتانســيل باال بطور سيماتيك و هدفمند نه بر
اســاس روش هاي موقتــي و منقطع و مهمتر از همــه توجه ويژه به
جانشــين پروري بر اســاس برنامه هاي علمي و دقيق و جامع و غني
نمودن بانك ذخيره مديريتي  ،از جمله برنامه هايي اســت كه شركت
هاي طراز اول جهان براي توانمند ســازي مديران استراتژيك و ايجاد
سازماني ياد دهنده و ياد گيرنده و رقابتي تدوين و اجرا مي نمايند
تا نيمكت نشــينان قدر و بانك مديريتي قوي براي جايگزيني مديران
استراتژيك داشته باشند.
ما نيز بايد براي موفقيت ســازماني و داشتن مديران استراتژيك قوي
براي جايگزيني از اين الگوها پيروي كنيم.

خرب

مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد داد:
 8راهکار برای ارتقای استانداردهای
زیست محیطی در فعالیت های معدن

فوالدوتوسعه:مرکز پژوهش
هــای مجلــس ،ضــرورت
اجــرای  8اقــدام را بــرای
ارتقای اســتانداردهای زیست
محیطی در فعالیت های معدن
پیشنهاد داد.
بــه گــزارش خبرنــگار
فوالدوتوســعه ،مرکز پژوهش
های مجلس شــورای اسالمی
با بررســی قوانین و مقررات محیط زیستی حاکم بر فعالیت های
معدنی ،گزارش داد :برنامهریزی برمبنای شــاخصهای توســعه
گرفتــن همزمان جنبههای اقتصادی ،اجتماعی
پایدار  -با درنظر
ِ
و زیســتمحیطی طرحهای توســعهای -راهکار صیانت از محیط
زیست در کنار دســتیابی به توسعه اقتصادی و فرهنگی محسوب
می شود .با این حال ،شاخصهای بومی توسعه پایدار برای بخش
معدن که متناسب با مختصات اقلیمی ،اقتصادی و اجتماعی کشور
باشد ،هنوز مشخص نشدهاست.
در ادامه این گزارش آمده اســت :به رغم تأکید برنامههای مختلف
توســعه کشور بر ضرورت توسعه پایدار ،قوانین و مقررات حاکم بر
بخــش معدن با نگاه محدود ســازمانی و با تمرکز صرف به برخی
از محورهای توســعه پایدار تهیه میشــوند .تــا زمانی که تمرکز
مســئوالن وزارت صنعت ،معدن و تجارت تنها بر توســعه هرچه
بیشتر بخش معدن باشد و ســازمان حفاظت محیط زیست تنها
به جنبههای زیستمحیطی فعالیتهای معدنی تأکید کند ،توسعه
پایــدار در بخش معدن که بتواند منجر بــه افزایش رفاه مردم در
مناطق کمتر توسعهیافته کشور شود ،محقق نخواهد شد.
درحال حاضر ،قوانین و ضوابط زیستمحیطی فعالیتهای معدنی
غیرشفاف و در برخی موارد ،ناکارآمد هستند که موجب کند شدن
توسعه پایدار بخش معدن میشوند.
پیشــنهادهای کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس برای ارتقای
عملکرد ســازمان حفاظت محیط زیست ،برای جلوگیری از وضع
قوانین موازی و ایجاد پنجره واحد برای توسعه پایدار بخش معدن
شامل «تنقیح قوانین زیست محیطی حوزه معادن و صنایع معدنی
و حذف و اصالح قوانین غیرشفاف و متناقض»« ،اصالح آیین نامه
هــای موجود و کاهش پیچیدگی و آشــفتگی قوانین و مقررات»
و «شــفاف سازی فرآیند نظارت ســازمان حفاظت محیط زیست
بر فعالیت های معدنی براســاس معیارهای علمی و مشــخص و
خودداری از برخورد سلیقه ای و غیرکارشناسی» است.
همچنین« ،اصالح قوانین و مقــررات کلیدی و اثرگذار در تعامل
سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت معدن و تجارت»،
«تدویــن اســتانداردهای ملــی آلودگی محیط زیســتی فعالیت
های معدنی»« ،اصالح روند فعالیت شــرکت های مشــاور زیست
محیطــی»« ،ارائه گزارش های نظارتی و پایش زیســت محیطی
معادن توسط مسئوالن فنی معادن» و نیز «صدور مجوز اکتشاف
و بهره برداری معادن براساس نقشه راه مشخص و با رویکرد ملی»،
از دیگر موارد مذکور است.

آمارهای صادرات زنجیره سنگ آهن و فوالد
ایران در ماه نوامبر منتشر شد
صادرات سنگ آهن ایران در ماه
نوامبــر به یک میلیــون و 323
هزار و  284تن رسید که نسبت
به نوامبر ســال گذشته که یک
میلیــون و  537هزار و  200تن
بود کاهش را نشان می دهد.
بیشترین صادرات در ماه نوامبر
به چین بــا حجم یک میلیون و
 273هــزار و  284تن بود و 50
هزار تن باقی مانده به هند صادر شد.
این درحالی است که در نوامبر سال قبل صادرات به چین یک میلیون
و  415هــزار و  200تن بــوده و صادرات به هند هــم  80هزار تن
گزارش شد.
ایــن گزارش می افزاید صادرات در نوامبر نســبت به اکتبر که حجم
صادرات یک میلیون و  670هزار و  900تن بود کمتر است.
از ابتدای ســال تا پایان نوامبر ایران  9میلیون و  306هزار و  584تن
سنگ آهن صادر کرد که  8میلیون و  692هزا و  534تن به چین بود.
صادرات در مدت مشابه سال قبل یعنی  8ماهه اول سال  13میلیون
و  466هزار و  984تن بود.
صادرات به هند  260هزار تن ،امارات  82هزار و  500تن ،مالزی 77
هزار و  550تن ،پاکستان  25هزار تن ،اندونزی  22هزار تن ،سریالنکا
 20هزار تن و صادرات به مقاصد نامعلوم ( 127 )N/Aهزار تن بود.
این گزارش می افزاید ،در  8ماهه اول سال ایرانی عالوه بر صادرات 9
میلیون و  306هزار و  584تن ســنگ آهن 2 ،میلیون و  446هزار و
 250تن بیلت ،یک میلیون و  194هزار و  200تن اسلب 390 ،هزار
و  635تن نورد 311 ،هزار تن آهن اســفنجی و  343هزار و  600تن
گندله از ایران صادر شد.
الزم به ذکر است ،صادرات بیلت ایران در نوامبر  248هزار تن ،اسلب
 108هزار تن ،نورد  15هزار و  200تن ،آهن اســفنجی  21هزار تن
و گندله  90هزار و  600تن بوده که در صادرات بیلت ،اســلب و آهن
اسفنجی شاهد رشد بودیم درحالی که صادرات نورد و گندله و همین
طور سنگ آهن افت داشته است.

اخذگواهينامه ايزو  9001ويرايش 2015
توسط شركت ملي فوالد ايران
فــوالد و توســعه  :شــركت
ملــي فوالدايــران موفــق
شــد درنخســتين مرحلــه
مميزي ؛گواهينامــه ويرايش
2015استاندارد ايزو 9001را
ازشــركت توف نــورد آلمان
دريافت كند.
بــه گــزارش خبرنگارفــوالد
وتوســعه ؛درمميزي شــخص
ثالث ومميزي سيســتم مديريت كيفيت كه درمردادماه ســال
جاري صورت گرفت ؛ شــركت ملي فوالدايــران درهمان مرحله
نخست موفق به اخذ این گواهینامه شد.
بنابه اين گزارش ؛ازشهريور1397ويرايش قبلي ( ) 2008منقضي
ومتقاضيــان از ان تاريخ به بعد براســاس ويرايش 2015مميزي
خواهند شــد و شركت ملي فوالد ايران پيش از انقضاي بازه زماني
قانوني توانست تائيديه استاندارد را دريافت كند
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اخبار

دو ماهنامه اختصاصی صنعت فوالد شماره  30آذر 1397

تشکیل شورای عالی معادن با حضور وزیر صنعت

رحمانی مطرح کرد :شکوفایی معادن یکی از راه های بی اثرکردن تحریم ها
نشست شورای عالی معدن با حضور وزیر صنعت ،معدن
و تجارت با تبیین سیاســت های کالن توســعه بخش
معدن برگزار شد .رضا رحمانی در این نشست شکوفایی
معادن را یکی از راه های بی اثرکردن تحریم ها عنوان و
بر عملیاتی کردن نقشه راه معدن تاکید کرد.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در این شــورا که با حضور
معاون معدنی وزارت صمت و نمایندگانی از قوه قضاییه،
ســازمان محیط زیست ،ســازمان زمین شناسی ،خانه
معدن ،اتاق بازرگانی و مجلس شــورای اسالمی تشکیل
شد ،گفت :کشــور ما از لحاظ منابع معدنی در شرایط
بسیار مناسبی قرار دارد و همه به این باور رسیده اند که
اگر پیش از این به معدن توجه الزم می شد تحریم های
امروز بسیار ضعیف تر و بی اثر تر از شرایط کنونی بود.
وی توســعه بخش معدن را مناســب نداســت و اضافه
کرد :با توجه به امکاناتی که در این زمینه وجود دارد و
همچنین با عنایت به منابع بسیاری که در بخش معدن
کشــور ما دیده می شود الزم اســت با توجه به نقشه
راه معــدن بهترین برنامه اجرایی را تدوین کرد و برنامه
اکتشاف نیز در این راستا هرچه زودترنوشته شود.
یکی از نقاط عطف در مدیریت من
بخش معدن خواهد بود
وزیــر صمت در ادامــه بر پیگیری تدویــن برنامه های

معدنی در راستای عملیاتی کردن نقشه راه معدن تاکید
کرد و افزود :نقشــه راه معدن نقطه عطفی در مدیریت
معدنی کشور است که من شخصا برنامه ریزی و اجرای
آن را دنبــال خواهم کرد و به طــور کلی یکی از نقاط
عطف در مدیریت من بخش معدن خواهد بود.
رحمانی در ادامه با اشــاره به ظرفیت های شورای عالی
معدن افزود :این شــورا ظرفیت توسعه و بهبود وضعیت
معادن را دارد و در همین راستا الزم است هرچه زودتر
با برنامه های مربوط به اکتشــاف که مبنای کار معدن
است شروع شــود.وی همچنین توسعه معادن را بسیار
کمتر از ظرفیت های معدنی کشــور دانســت و گفت:
توســعه معادن ما متناســب با منابع موجود در کشور
نیســت و الزم اســت در این زمینه همــکاری هایی با
سازمان های دیگر مثل وزارت راه به منظور تسهیل این
فرآیند صورت گیرد.رحمانی تفویض اختیار به استان ها
را در بهبود و توسعه معادن کشور موثر برشمرد و افزود:
نظارت بر عملکرد اســتان ها نیــز الزمه فعالیت در این
زمینه است و باید انجام شود.
وزیر صمت همچنین با اشــاره به لزوم تسریع در ورود
تکنولوژی و فناوری های جدید به بخش معدن تصریح
کــرد :در این زمینه الزم اســت تســهیالت برای ورود
فناوری و تکنولوژی و هچمنین نوســازی ماشین آالت
معدنی در نظر گرفته شــود از طــرف دیگر اگر نیاز به

واردات این ماشــین آالت احساس شــود این روند نیز
تســهیل شود تا بتوان به راحتی و با آخرین امکانات در
بخش معدن فعالیت کرد.
وی در ادامه شــکوفایی معادن را یکــی از راه های بی
اثرکردن تحریم ها دانست و افزود :معادن می توانند به
راحتی تحریم های سال های پیش رو را بی اثر کنند .
رضــا رحمانی در ادامه با اشــاره به لــزوم بازنگری در
رســیدگی به مناطق محروم توضیح داد :رســیدگی به
مناطق کمتر توســعه یافته ،نیازمند تغییر نگرش فعلی
اســت و در این زمینه باید ابتدا آسیب شناسی کنیم و
ایرادات را پیدا کنیم تا بتوانیم در این مناطق به توسعه
یافتگی دست پیدا کنیم.

سعدمحمدی:

روحیه فداکاری در معدن ،همچون ایثارگریهای دوران جنگ است
دومیــن جشــنواره ملی عکس معدن ،با رویکــرد بازتاباندن مفاهیــم معدنی و ترویج
تخصصگرایــی و مهارتمحوری در بین جامعه عکاســان به طــور خاص و هنرمندان
بهطور عام ،با محوریت بخش معدن و ارتباط آن با حیات اجتماعی برگزار شد.
در آیین گشــایش این جشنواره ،اردشیر ســعدمحمدی قائم مقام ایمیدرو ،محمدرضا
بهرامن رئیس خانه معدن و جمعی از عکاسان ،هنرمندان و هنردوستان حضور داشتند.
تصویرگری باید بر اساس واقعیتها و سختیها باشد
اردشــیر ســعدمحمدی ،قائم مقام ایمیدرو ،در آیین گشــایش دومین جشنواره ملی
عکــس معدن ،در حاشــیه این نمایشــگاه در گفتوگو با روزگار معــدن ،اعالم کرد:
انعکاس فعالیتهای معدنی ســبب تقویت روحیه صبر و مقاومت در جامعه میشــود.
به اعتقاد ســعدمحمدی ،روحیه فــداکاری در بخش معدن ،همچــون ایثارگریهای
دوران جنگ است.
این مقام مســئول ،با بیان اینکه معدنکاری هنوز برای عامه مردم شناخته شده نیست،
اظهار داشــت :فضای معدن ،آنگونه که باید برای عامه مردم انعکاس داده نشده است.
البته این واقعیت که کار در معدن ســخت اســت از سوی بیشــتر مردم پذیرفته شده
اســت .با این حال در عکسهای این دوره از جشــنواره نمیتوان سختی کار در معادن
را بهخوبی مشــاهده کرد.ســعدمحمدی با بیان اینکه هنرمندان ،آنچه در ذهن دارند
را به تصویر میکشــند ،گفت :به نظر من ،به تصویر کشــیدن روحیه معدنکاران ،برای
مخاطبان بیشــتر ارزشمند اســت .کار در معدن زغال سنگ بسیار دشوار است .اگر در
یکــی از معادن حادثهای رخ دهد کارگــران دیگر با یکدلی مثالزدنی برای نجات جان
دیگر دوســتان و همکاران خود تالش میکنند و این روحیه بســیار ستودنی است .به
جرات میتوان گفت در کمتر شغلی میتوان این روحیه را مشاهده کرد.
وی با اشاره به دشواری فعالیت معدنکاری ،گفت :معدنکاران میدانند که با این فعالیت
به استقبال مرگ میروند اما بیشتر کارگران معدن با عشق و عالقه خاصی کار میکنند.
فقط کارگران معدن میدانند که فعالیت در یک محیط  60ســانتی متری در حالی که
گرد و غبار زغال در آنجا پراکنده اســت ،یعنی چــه؟ آنها میدانند که فعالیت در یک
فضای تنگ و تاریک ،به مدت طوالنی بدون اینکه روشنایی روز را ببینند ،چه مفهومی
دارد.قائم مقام ایمیدرو ،افزود :فعالیت در چنین محیطی بدون تردید تاثیر مســتقیمی
در روح و روان کارگــران معدن بر جــای میگذارد .از اینرو به نظر من عکسهای این
دوره ،آنطور که شایسته است نتوانسته دشواری فعالیت معدنکاران را به خوبی انعکاس
دهد .کارگران معدن ،با اســتقامت و روحیه باال از نعمتهای درون زمین برای معیشت
بهره میگیرند.

ســعدمحمدی گفت :به نظر من عکاســان آنگونه که باید ،هدایت نشده و مسیر و راه
برای آنها مشخص نشده است .از اینرو آنها نتوانستهاند آنگونه که باید ،ایدههای جدید
بگیرند و فضا را از زاویه دید یک معدنچی به تصویر بکشند.
به گفته وی ،اگر از زاویه دید معدنچیان ،هنر ورود کند بدون تردید میتواند تاثیرگذاری
زیادی داشته باشد .معدنکاری در ایران  ۵۰سال است که به شکل سیستماتیک ،انجام
میشود اما باید بگویم که برای این قدمت  ۵۰ساله در این زمینه کم کاری کردهایم.
این مقام مســئول در پایان ،بیان کرد :در پایان از هنرمندان تشــکر میکنم اما از آنها
درخواســت دارم سال آینده ،تصاویری که واقعیتهای کار در معادن را بیشتر منعکس
میکنند به نمایش بگذارند.
انسان ،محور عکسها
همچنین در این زمینه ،فرهود حقی ،پیشکسوت و مدرس هنر عکاسی که در نمایشگاه
حضور یافته بود ،اظهار داشــت :معدن ،موضوعی اســت که کمتر عکاسان به آن سمت
رفتهاند چراکه ســوژه دشواری است .عکاســی معدن مانند عکاسی تبلیغاتی که بیشتر
عکاسان جذب آن میشوند ،نیست .محور اصلی عکاسیها در این جشنواره انسان است.

میزان تولید فوالد خام کشــور طی  7ماهه
ســال جاری 18 ،درصد افزایش یافت .در
این مدت تولید آهن اسفنجی و محصوالت

فوالدی نیز با رشد قابل توجه مواجه شدند.
به گزارش روابط عمومی ســازمان توسعه
و نوســازی معادن و صنایــع معدنی ایران،
انجمن فوالد ایران گزارش داد :شرکت های
فوالد ساز کشور از ابتدای فروردین تا پایان
مهر 14 ،میلیون و  454هزارتن فوالد خام
تولید کردند .این رقم در مدت مشابه سال
گذشــته 12 ،میلیون و  249هزار تن بود.
عالوه بر این طی  7ماهه امسال 12 ،میلیون

زهرا سعیدی سخنگوی
کمیسیون اقتصادی مجلس:

کاالیی کاهش درآمدهای ارزی کشــور را
به دنبال خواهد داشت که در اوضاع فعلی
به صالح کشور نیست.

زهرا ســعیدی نماینده مردم شهرســتان
مبارکــه در مجلس شــورای اســامی و
سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس،
یادداشــتی درباره وضعیت صنعت فوالد
در ماه های اخیر نوشــته و در اختیار این
خبرگزاری قرار داده است که متن کامل
آن در ادامه آمده است:
نگاهی به آمار صادرات شرکتهای فوالدی
و تعداد درخواست های وصول شده نشان
می دهد که حجــم صادرات آنها طی ماه
اخیر کاهــش قابل مالحظه ای داشــته
اســت .دلیل این امر را نه تنها در تحریم
های ایاالت متحده بلکه در تصمیم گیری
ها و سیاست گذاری های داخلی بایستی
جســتجو نمود .با تحقیقات انجام شــده،
عمده صادرکنندگان فوالد کشــور دلیل
اصلی کاهش درخواست ها و سخت شدن
صادرات را قوانین جدید بانک مرکزی در
بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و تعیین
میزان تعهد بازگشــت ارز بنا بر اظهارنامه
های گمرکی می دانند.
شــکی وجود ندارد که صادرات به صورت
ریالی در شــرایط حســاس کنونی کشور
معایب بیشــتری نســبت به مزایــا دارد.
تبدیل منابع کشور به محصوالت با ارزش
افزوده باال از جمله فوالد و سپس تحویل
آن به خریدار خارجی خصوصا در عراق و
افغانستان بدون بازگشت هیچگونه ارز یا

اما ،در کنار این ،دولت بایستی تمهیداتی
بیندیشد تا مســئله صادرات ریالی برای
کلیــه صادرکنندگان به صورت یکســان
متوقف شــود .بســیار شــنیده می شود
که برخــی با بهره گیــری از کارت های
بازرگانی یکبار مصرف و یا اجاره ای ،اقدام
به صادرات محصوالت فوالدی خریداری
شــده از بازار داخل با قیمتهای بســیار
پایین تــر از صادرکننــدگان بزرگ می
نمایند و از این طریق الزام به بازگشت ارز
حاصل از صادرات را دور می زنند .اختالف
قیمت میان صادرات توسط برخی تجار و
شــرکتهای تولیدکننده بعضا تا  150دالر
به ازای هر تن نیز می رسد که رقم بسیار
بزرگی می باشد.
از سوی دیگر ،این دست صادرکنندگان با
بهره گیــری از چند کارت بازرگانی عمال
گردش ســالی خود را بین این کارت ها
تقســیم می نمایند .آنها علیرغم عبور از
ســطح صادرات مجاز ســالیانه  1میلیون
دالر برای معافیت از عرضه ارز در سامانه
نیمــا ،ملزم به بازگشــت هیــچ ارزی در
سامانه نیما نخواهند بود و قادرند ارز خود
را به بهای بازار آزاد به فروش برسانند.
این امــر در حالی صورت مــی گیرد که
صادرکننــدگان بزرگ کشــور با توجه به
قــرار گرفتــن تحت نفوذ دولــت و بانک
مرکزی برای تامین نیاز ارزی خود ،تنها با
الزام عرضه ارز بدست آمده از صادرات در

ســامانه نیما آن هم به میزان بسیار باالتر
از صادرکنندگان جزء می توانند صادرات
انجــام دهنــد .البته در نفــس این عمل
مشــکلی وجود ندارد .مشــکل از آنجایی
نشــات می گیــرد که قیمــت های درج
شده در ســامانه گمرک برای محصوالت
مختلف که فوالدسازان بایستی بر مبنای
آن مقدار ارز خود را به سامانه نیما عرضه
کننــد ،هیچ ســنخیتی با ارقــام واقعی
فروش فوالدســازان ندارد و تنها از چند
مجله خارجی در حــوزه تخصصی فوالد
که قیمتهای بازارهای رقیــب را ارزیابی
می نمایند استخراج شده اند .حال آنکه،
قیمت در این بازارها تابع عوامل محیطی
آن کشور مانند نحوه فروش ،میزان تقاضا،
روش تولید ،نحوه تسویه و… می باشد و
نباید قیمت فروش منطقه  CISیا ســایر
رقبای فوالد کشور ما را مالک عمل برای
بازار صادراتی ایران لحاظ نمود.
قیمت های باالی اظهارنامه های گمرکی
باعث شــده تا محصــوالت ایرانی قدرت
رقابتی خود را در بازارهای بین المللی از
دست بدهند .از این رو ،مشتریان کمتری
حاضر به پذیرش ســطوح قیمت از سوی
کشورمان می باشند ،حتی اگر اثر تحریم
های امریکا بر ذائقه مشــتریان را نیز در
نظر نگیریم.
عراق و افغانســتان به دلیل داشــتن مرز
طوالنی با ایران و نیاز مبرم به فوالد برای
بازســازی زیرســاخت های تخریب شده
در طول ناآرامی های ســال های گذشته
بازارهــای مناســبی برای فوالد کشــور
محسوب می شــوند .اما این مسئله نباید

به این معنا تلقی شــود کــه به هر قدر و
قیمتی سرمایه کشــور را بایستی به این
بازارها صادر نمــود .مطمئنا این دو بازار
توان الزم برای تبادالت ارزی با شرکتهای
ایرانی را خواهند داشت ،اما سود نهفته در
خرید ریالی از ایران باعث شده که آنها در
برابر این مســئله مقاومت نشان دهند .در
صورتی که مبلغ درج شــده در اظهارنامه
هــای گمرکی به شــکل معقــول اصالح
شوند ،شاهد حضور بیشــتر تجار این دو
کشــور در ایران و از ســرگیری تجارت
خواهیم بود.
در پایان دولــت محترم بایســتی توجه
کافی به چگونگی انجام معامالت صادراتی
کشور داشــته باشد .وضع موانع در مسیر
صادرات موجب انباشــت حجم زیادی از
فوالد در داخل کشــور و تشــدید رکود
حاکم بر بازار و شــاید تعطیلی واحدهای
کوچکتر خواهد شد ،مانند اتفاقی که برای
گروه ملی فوالد ایران حادث شــده است.
البته این مســئله نباید اینگونه برداشت
شــود که صادرات به هر شــکلی را مجاز
بداند .بهترین راه حل در شــرایط کنونی
اصالح اظهارنامه های گمرکی به گونه ای
اســت که در کنار تســویه ارزی کاالهای
صادراتی ،قدرت رقابت تولیدکننده ایرانی
را در قیاس با رقبا حفظ نماید .همچنین،
توجه الزم بایســتی به صادرات ریالی که
بدون تعهدســپاری ارزی و با بهره گیری
از کارت های بازرگانی یکبار مصرف ،پیله
وری و یا اجاره ای صورت می گیرد بشود
تا از خروج سرمایه های ارزشمند مملکت
جلوگیری شود.

صادرات فوالد را دریابیم

رفع مشکالت صنعت
فوالد و استفاده از
ظرفیت های موجود
برای صادرات
محصوالت فوالدی

فوالدوتوسعه:رئیس مجلــس
شــورای اســامی در نشستی
با حضــور وزیر صنعــت ،معدن
و تجــارت و رئیــس کل بانک
مرکزی و تولیدکنندگان فوالد،
بر لــزوم رفع مشــکالت حوزۀ
صنعــت فوالد و خــودرو تأکید
کرد.
به گزارش خبرنگارفوالدوتوسعه،
علی الریجانی در نشستی که با
حضور رضا رحمانی وزیر صنعت،
معــدن و تجــارت ،عبدالناصر
همتی رئیس کل بانک مرکزی،
تولیدکننــدگان فــوالد ،قطعه

تولید آهن اسفنجی
در چهارمحال و
بختیاری رکورد زد
مدیــر عامــل شــرکت فــوالد
سفیددشــت چهارمحــال و
بختیــاری از تولیــد 63هزار و
 45تن آهن اســفنجی در آبان
ماه امســال خبــر داد و گفت:
این مجتمع صنعتی نخســتین
بار رکــورد تولید یــک ماهه را
شکســت.محمود ارباب زاده در
گفت وگو با ایرنــا ،رکورد قبلی
تولید آهن اسفنجی این مجتمع
در اسفندماه سال گذشته را 62
هــزار و  200تن اعــام کرد و
افزود :آبانماه امســال تولید این
مجتمع  845تن بیشتر از سال
گذشته بود.
وی افزود :رکورد کســب شده،

کانون های بازنشستگی:

و  339هــزار تن انــواع محصوالت فوالدی
(ورق عریض ،کالف ،تیرآهن ،میلگرد ،ورق
گرم ،ورق سرد ،ورق پوشش دار و غیره) در
کشور تولید شد که در مقایسه با میزان تولید
مدت مشابه ســال  11( 96میلیون و 315
هزار تن) ،حاکی از رشــد  9درصدی است.
همچنین ،طی  7ماه یاد شده 15 ،میلیون
و  199هزار تن آهن اسفنجی تولید شد که
نسبت به آمار مدت مشابه سال گذشته (12

افزایش  18درصدی
تولید فوالد خام

تاکید الریجانی رئیس مجلس :

عسکری در نشست با مسئوالن

میلیون و  590هزار تن) 21 ،درصد رشــد
نشان می دهد.بنا به این گزارش ،طی مدت
یاد شده  3میلیون و  117هزار تن شمش و
یک میلیون و  622هزار تن انواع محصوالت
فوالدی صادر شد که نسبت به مدت مشابه
ســال گذشــته ( 3میلیون و  516هزار تن
شمش و  690هزار تن محصوالت فوالدی)
به ترتیــب  11درصد کاهش و  135درصد
رشد داشته است.

گزارش  7ماهه تولید فوالد
در سال  97اعالم شد:

اخبار کوتاه

به طور جدی
پیگیر حل مشکالت
بازنشستگان هستم
مسئوالن کانون های بازنشستگی
در فضایی صمیمانه با عســکری
مدیرعامل صندوق بازنشســتگی
فوالد دیــدار و گفتگــو کردند.به
گــزارش مرکز روابــط عمومی و
ارتباطات صندوق بازنشســتگی
فوالد ،در این نشســت ،مسئوالن
کانــون هــای بازنشســتگی در
سخنانی به بیان مشکالت مختلف
آمار  7ماهه تولید شرکت های
بزرگ سنگ آهن اعالم شد:

افزایش  18درصدی
تولید کنسانتره و 12
درصدی دانه بندی
سنگ آهن
میــزان تولید کنســانتره و دانه
بندی ســنگ آهن شرکت های
بــزرگ طی  7ماهه امســال به
ترتیــب  18و  12درصد افزایش
یافت.به گــزارش روابط عمومی
ســازمان توســعه و نوســازی
معادن و صنایــع معدنی ایران،
تولیدکنندگان بزرگ سنگ آهن
کشور از ابتدای فروردین تا پایان
مهــر 25 ،میلیون و  892هزار و
 574تن کنســانتره سنگ آهن
تولید کردنــد .این رقم در مدت
مشابه سال گذشته 21 ،میلیون
و  871هزار و  649تن بود.
از این میزان ،شرکت های «گل
گهر»  9میلیــون و  303هزار و
 771تن« ،چادرملو»  5میلیون
و  207هزار و  945تن« ،سنگ
آهن مرکزی»  3میلیون و 101
هزار و  334تن« ،توسعه معادن
و صنایع معدنــی خاورمیانه» 2

تغییرات جدید در شرایط
پیمانسپاری ارزی

صادرات زیر یک
میلیون دالر معاف از
تعهد ارزی شد
عدنــان موســی پــور رییــس
کمیسیون توسعه صادرات اتاق
بازرگانی ایران جزئیاتی از برخی
تغییرات در شرایط پیمانسپاری
ارزی صادرکننــدگان را اعــام
کرد.
ت زیر یک میلیون
قرار شد صادرا 

فوالد و توسعه

ســازان و خودروســازان برای
بررسی مشکالت تولیدکنندگان
فــوالد ،خودروســازان و قطعه
سازان برگزار شــد ،بر لزوم رفع
مشــکالت حوزۀ صنعت فوالد و
خودرو تأکید کرد.رئیس مجلس
شورای اســامی اظهار داشت:
باید نیاز داخلی کشــور به فوالد
تأمین شود ،اما در شرایط فعلی
الزم است از ظرفیت های موجود
بــرای صادرات ایــن محصوالت
نیز استفاده شــود.همچنین در
ایــن نشســت پیرامــون میزان
صادرات فوالد بــا توجه به نیاز
داخلی به این محصول ،راه های
بازگرداندن ارز حاصل از صادرات
به کشور با توجه به تحریم های
آمریکا و نیز تأمیــن مواد اولیۀ
موردنیــاز تولیدکنندگان فوالد
کشور مســائلی مطرح و راه حل
هــای آن مورد بحث و بررســی
قرار گرفت

مســیر این واحد را در دستیابی
به اهداف ســاالنه خود هموارتر
خواهد کرد.
مدیرعامل شــرکت فوالد سفید
دشــت چهارمحــال و بختیاری
همچنین از پیشــرفت فیزیکی
 71درصــدی فاز دوم توســعه
فوالدسازی این مجتمع خبر داد
و افزود :اکنــون عملیات نصب
برخــی از تجهیزات این فاز آغاز
شــده اســت و بیش از نیمی از
تجهیزات این طرح از کشورهای
اروپایــی و چین در  6ماهه دوم
امسال وارد سایت می شود.
اربــاب زاده تاکید کــرد :واحد
احیــاء مســتقیم ایــن مجتمع
صنعتــی بــه عنوان نخســتین
طرح واحدهای هفتگانه استانی
فوالد در آبانماه سال  95به بهره
برداری رسید.
بازنشستگان فوالد به ویژه در حوزه
درمان پرداختند.
عسکری نیز با صبوری به سخنان
و دغدغه های شرکت کنندگان در
این نشست گوش فرا داد و با تشریح
اقداماتی که صندوق بازنشستگی
فوالد در سال جاری برای خدمت
به بازنشستگان محترم انجام داده
اظهار داشت :به بازنشستگان فوالد
و مسئوالن کانون های بازنشستگی
اطمینان می دهم که به طور جدی
پیگیر حل مشــکالت این عزیزان
هستم..این نشســت  ۴ساعت به
طــول انجامید و راجــع به تمام
جزئیات مشــکالت بازنشستگان
بحث و تبادل نظر شد
میلیــون و  904هزار و  84تن،
«گهــر زمین»  2میلیون و 628
هزار و  662تن« ،اپال پارســیان
ســنگان» یک میلیــون و 683
هــزار و  423تــن« ،صنعتی و
معدنی توســعه ملی»  756هزار
و  488تن و «جالل آباد» 306
هزار و  867تن کنسانتره سنگ
آهن تولید کردند.
افزایش  12درصدی
تولید دانه بندی
بنا بــه این گزارش 5 ،شــرکت
بــزرگ معدنــی طــی  7ماهه
امسال 3 ،میلیون و  216هزار و
 423تن ســنگ آهن دانه بندی
تولید کردند .این در حالی است
که میزان تولید این محصول در
مدت مشــابه ســال گذشته2 ،
میلیــون و  976هزار و  924تن
بود.از این میزان ،شرکت سنگ
آهن ســنگان «یــک میلیون و
 294هزار و  407تن» ،ســنگ
آهــن مرکــزی «یــک میلیون
و  2هــزار و  114تــن» ،فالت
مرکزی « 605هزار و  891تن»،
چادرملو  251هزار و  779تن و
میشدوان « 62هزار و  232تن»
تولید کرده است.
دالر معاف از تعهد ارزی شــود و
صادرات بین یک تا سه میلیون
دالر شامل معافیت  ۵۰درصدی
شــود کــه بــرای هزینههــای
صــادرات ،برای تجــارت ریالی
یــا واردات در مقابــل صادرات
در نظــر گرفته شــد .همچنین
مقرر شــد کــه صــادرات بین
ســه تا  ۱۰میلیون دالر شــامل
معافیــت  ۳۰درصدی شــود و
صــادرات باالی  ۱۰میلیون دالر
همچنان بــه روال قدیم ۹۰ ،تا
 ۹۵درصد موظف به تعهد ارزی
خواهند بود.

فوالد و توسعه
سهامداران ذوبآهن بخوانند

اقتصاد فوالد

فوالدوتوســعه:مدیرعامل شــرکت ذوب
آهــن با بیان اینکه این شــرکت  ۴۰میلیون
نفر سهامدار دارد ،گفت :علت افزایش قیمت
سهام در بازار سرمایه نوسانات قیمت ارز بوده
که امیدواریم وقتی نمــاد ما از حالت توقف
درآمد با قیمت منطقی مواجه باشیم؛ تاکنون
هم سهامداران از افزایش قیمت سهام راضی
بودهاند.
منصور یزدیزاده با اشاره وضعیت قیمتها
در بورس و فرابورس ایــران اظهار کرد۴۰ :
میلیون نفر به صورت مستقیم یا غیر مستقیم
سهامدار ذوب آهن هستند ،در نتیجه به هیچ
وجه نمیتوانیم نســبت به نوســانات قیمت
ســهام در بازار ســرمایه و ســهامدارانمان
بیتفاوت باشیم.
وی با اشــاره به قیمت سهام «ذوب» که در
بــازار دوم فرابورس ایران معامله میشــود،
اظهــار کــرد :بخــش بزرگــی از افزایــش
قیمت ســهمها در بازار ســرمایه ایران طی
ماههــای گذشــته ناشــی از افزایش قیمت
دالر بوده است.
مدیرعامل ذوب آهن با تاکید بر اینکه قیمت
سهمها باید منطقی باشد ،گفت :قیمت سهام
ذوب آهن در چند ماه گذشــته به رقمهای
باالیی رســید ،انتظار داریم سهم ذوب آهن
بعد از اینکه بازگشایی شد با قیمتی منطقی
در ســهام ذوب آهن روبرو شــویم .معتقدیم
که قیمتها باید واقعی باشــد و قیمتسازی
را درســت نمیدانیم .به هیچ وجه با دارایی
های مردمی که به بازار ســرمایه آمده بازی
نمیکنیم.
یزدیزاده با اشــاره به قیمتهای شــمش و
تاثیر آن بر ســودآوری شرکت و سهامداران
خرد گفــت :همــه مالحظــات را در بحث
ســهامداری خواهیم داشــت و قطعا EPS
شــرکت را مد نظر قرار خواهیم داشت .چه
قیمت شــمش افزایش پیدا کند چه کاهش
داشته باشــد ما منافع سهامداران را مد نظر
خواهیم داشت.
وی افــزود :به نظر من رضایت نســبی برای

سهام داران وجود دارد ،چرا که قیمت سهام
ما از حدود  ۷۰تومان به  ۲۶۰تومان رسیده
اســت اما شخصا از شــرایط موجود رضایت
ندارم.
یزدیزاده در پاسخ به اینکه افزایش سرمایه
شــما از چه محلی بوده اســت؟ گفت :همه
تجدید ارزیابی از محل تجهیزات بوده و این
افزایش ســرمایه ما را از قانــون  ۱۴۱خارج
کرده که ایــن موضوع برای ما بســیار مهم
است.
وی در پاســخ به سوالی درباره نیروی انسانی
گفت :شــرکتی که با  ۵۵درصد ظرفیت کار
میکند و همچنان سود ده است از نظر مازاد
نیروی کار مشکلی نخواهد داشت.
او در پاســخ به اینکه اگر قیمت ارز افزایش
پیدا نکــرده بود ،همچنان ســودآور بودید؟
گفت :اگــر را در نظر نمیگیریم و شــرایط
فعلی را در نظر میگیریم .باید منتظر باشیم
اتفاق های خوبی از جانــب افزایش نرخ ارز
باشیم ،همچنان که تلخی افزایش نرخ ارز را
همه مردم چشیدند.
وی ادامه داد :جهت گیــری تجدید افزایش
ســرمایه الزاما سودآوری نبوده است ،چرا که
امکان داشت که ســوددهی کاهش نیز یابد
ما می خواستیم از مشمولیت در قانون ۱۴۱
خارج شویم.
مدیر عامل شرکت ذوب آهن درباره بدهی ها
و بحــث تهاتر نیز گفت :کارهای خوبی انجام
شده اســت؛ از مجموع بدهیهای بانکی مان
که حدود  ۳۸۰۰میلیارد تومان اســت ســه
بانک قطعی شده است.
یــزدیزاده دربــاره داراییهــای شــرکت
کــه در قالب زمیــن و امالک اســت گفت:
داراییهایــی همچون زمین کــه غیر مولد
هســتند را از طریق بــورس کاال به فروش
گذاشتیم که ارزش دفتری آنها  ۶۲میلیارد
تومان اســت و ســند قطعــی دارد و قیمت
کارشناســی روز قیمتی از زمینهای شرکت
حــدود  ۲۱۵میلیارد تومان اســت .در مورد
ســایر زمین های شــرکت هم امیدواریم در

طرح های توسعه فوالد سفید دشت
چگونه از تحریم ها عبور می کند؟
شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری یکی از طرح
های هفتگانه فوالد استانی است که در  35کیلومتری جاده
شهرکرد به بروجن قرار دارد که عملیات اجرایی آن در تیرماه
 1386آغاز گردید .این شــرکت با ظرفیت تولیدی ســاالنه
 800هزار تن تختال شامل نواحی انباشت و برداشت ،احیاء
مســتقیم به روش میدرکس و ذوب و ریخته گری می باشد
که واحد احیا مستقیم به عنوان اولین طرح فوالد استانی در
سال  95به بهره برداری رسید و پروژه فوالدسازی در دست
اجرا می باشد که به گفته محمود ارباب زاده ،مدیرعامل این
شــرکت به پیشرفت فیزیکی  70درصد رسیده و احتماال در
سال  98به بهره برداری می رسد.
محمود ارباب زاده مدیرعامل فوالد سفیددشــت چهارمحال
و بختیاری در توضیح وضعیت طرح فوالدســازی شرکت به
خبرنگار چیالن گفت :طرح فوالدســازی ســفید دشت در
وضعیت مناســبی نسبت به دیگر طرح های هفتگانه استانی
قرار دارد و به پیشرفت فیزیکی  ۷۰درصد رسیده و در مرحله
نصب تجهیزات می باشد .خوشبختانه بیشتر تجهیزات جنبی
با حمايت شرکت های بزرگ فوالدی و معدنی به صورت رسمی کلید خورد:

نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد
ایران با رویکرد بومی سازی
مدیران شــرکت های بزرگ فــوالدی و معدنی در انجمن
تولیــد کنندگان فوالد گرد هم آمدند تــا با اعالم حمایت
از یــک رویداد منحصر به فرد ،عملیات اجرایی نخســتین
جشــنواره و نمایشــگاه ملی فوالد ایران با رویکرد حمایت
شــرکت های فوالدی از تامین داخلی و بومی ســازی در
زنجیره فوالد را رسما آغاز کنند.
دوشــنبه  ۵آذرماه ســال جاری روز مهمی برای همگرایی
شــرکت های فــوالدی و معدنــی و تامین کننــدگان و
متخصصان فوالد کشــور در دوران تحریم اقتصادی بود .در
این روز ،مدیران شــرکت های بزرگ فوالدی و معدنی در
انجمن تولیــد کنندگان فوالد گرد هم آمدنــد تا با اعالم
حمایت از یک رویــداد منحصر به فــرد ،عملیات اجرایی
نخستین جشنواره و نمایشــگاه ملی فوالد ایران با رویکرد
حمایت شرکت های فوالدی از تامین داخلی و بومی سازی
در زنجیره فوالد آغاز شود.
در این جلســه که عالوه بر اعضای هیئــت مدیره انجمن
فوالد ،مدیران شــرکت های فــوالد مبارکه اصفهان ،ذوب
آهن اصفهان ،فوالد خوزســتان ،فوالد خراســان ،هلدینگ
میدکــو ،هلدینــگ کاوه پارس ،فوالد هرمــزگان ،مجتمع
معدنــی و صنعتــی گل گهر و مجتمــع معدنی و صنعتی
چادرملو حضور داشتند ،موضوع حمایت واحدهای فوالدی
ت های دانش بنیان ،استارت
از بومی ســازی در قالب شرک 
آپ ها و تامین کنندگان داخلی مورد تصویب قرار گرفت و
مقرر شــد طبق هماهنگی های قبلی ،دستاوردها و فرصت
های بومی سازی در زنجیره فوالد کشور در قالب نخستین
جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران ارائه شود.
دکتر بهرام سبحانی ،رئیس جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد
ایران در ایــن خصوص گفت :در این جشــنواره ،عالوه بر
ارائه توانمندی های شــرکت های زنجیــره فوالد و تامین
کنندگان آنها ،مجموعه ای از نیازمندی های زنجیره فوالد
کشــور که فرصتی برای بومی سازی محسوب می شود نیز
ارائه خواهد شد.
دکتر ســبحانی افزود :نکته قابل توجه در این جشــنواره و
نمایشــگاه ،پذیرش ریسک بومی سازی توسط فوالدسازان
و شرکتهای بزرگ معدنی و حمایت آنها از داخلی سازی

فهرست فروش قرار دهیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت موجود
در بازار سرمایه گفت :ما هم به عنوان بخشی
از بازار ســرمایه هســتیم افراد در مورد بازار
سرمایه دو دسته هســتند؛ یکی افرادی که
مــی گفتند نــرخ ارز باید واقعی شــود این
موضوع اتفاق افتاده ولی موضوع دیگر اعتماد
سازی در بازار ســرمایه است که سرمایه ها
از بازارهای مختلف به ســمت بازار ســرمایه
بیاید .اگر ســرمایه ها از ارز و سکه به سمت
بازار ســرمایه بیاید قطعا آینده خوبی را برای
صنعت و بورس متصور خواهیم بود.
مدیرعامل شرکت ذوبآهن در پاسخ مبنی بر
اینکه تا کنون چه مقدار از ارز ناشی صادرات
خود را در هشــت ماه امسال در سامانه نیما
اظهار کردهاید؟ گفــت :نیاز ارزی ما با توجه
به تولید فعلی  ۳۶۰میلیون یورو است .سال
گذشته بیش از این عدد را صادرات داشتیم،
سال گذشته از طریق صرافی های رسمی ارز
خود را می فروختیم .از دوم اردیبهشــت ماه
بحث ســامانه نیما شــکل گرفت .طبیعتا در
فروردین ماه حــدود  ۳۰تا  ۴۰میلیون یورو
فروختــه بودیم و از آن بــه بعد بیش از ۵۰
میلیون دالر در ســامانه نیمــا اظهار کردیم.
البته بخشــی از ارزهایی کــه وارد میکنیم
درهم و دینار است که در این رقمی که اعالم
کردهام ارزها را به دالر معادلسازی کردهایم.
باقی ارزی که باقی مانده را به عنوان مصرف
خودمــان اســتفاده کردیــم و  ۶۱۰میلیارد
تومان صادرات ریالی به عراق و افغانســتان
بوده است.
وی در پاســخ به این ســوال کــه مبنی بر
بخشــنامه ســازمان بورس مبنی بر افشای
اطالعــات تولید و فروش در کــدال و اینکه
موضوع چقدر در افشــای درســت اطالعات
شرکت موثر بوده است؟ گفت :مشکلی از این
بابت نداریم و اطالعات را میدهیم .فقط تعداد
بخشــنامههایی که در رابطه با بخش قسمت
در بورس کاال صادر می شــود تعداد زیادی
اســت ،سعی کردیم با تعامل با وزارت صمت

شــامل جرثقیل های سالن های آهن قراضه ،ذوب و ریخته
گری و اسلب ،ماشــین ریخته گری ،کوره  ،EAFتجهیزات
تولید گاز اکســیژن و نیتروژن ،سیســتم آب و پمپ خانه،
کمپرسورهای هوای فشــرده و  SVCوارد سایت شده اند و
در حال نصب می باشند ولی با توجه به شرایط جدید ایجاد
شده احتمال می رود عملیات نصب تا پایان امسال به اتمام
برسد و راه اندازی واحد در سال آینده رقم بخورد.
مدیرعامل فوالد ســفید دشت چهارمحال و بختیاری با بیان
اینکه این شــرکت احداث دو واحد دیگر را مطالعه می کند
گفــت :با راه انــدازی فاز دوم طرح که در حال اجرا اســت،
در مرحله نخست قرار است شــمش تختال تولید گردد اما
طرح توسعه ای برای تولید شمش اسلب (بیلت) تعریف شده
تا نیاز کارخانه همجوار با فوالد ســفید دشــت در منطقه را
تامین نماید .همچنین طرح دیگر فوالد ســفید دشت ،یک
خط نورد سرد خواهد بود که در حال مذاکره با شرکت های
خارجی برای اجرای آن هســتیم و امیدوارم بتوانیم قرارداد
آن را منعقد نماییم تا نیاز شــرکت ورق خودرو چهارمحال و
گالوانیزه تاراز تامین شود.ارباب زاده در پاسخ به این پرسش
کــه برنامه فــروش تختال تولیدی در واحــدی که نهایتا تا
ســال آینده راه اندازی می شــود چیست؟ اظهار داشت :در

قطعات و تجهیزات مورد نیاز است که برای
اولین بار در کشور اتفاق می افتد.
مهنــدس حمیدرضا عظیمیــان ،مدیرعامل
فوالد مبارکــه اصفهان نیز در این جلســه
با اشــاره به شــرایط خاص اقتصادی کشور
گفــت :رویکردهــای فعلی شــرکت ها در
بومی سازی هر چند دســتاوردهای بزرگی
تاکنون به همراه داشــته اســت اما با توجه

نگاه روز

کمترین آســیب را از بابت قیمت ها داشته
باشــیم و به دنبال این هستیم که بخشنامه
جدیــد وزارت صمت ابــاغ و محدودیت ها
برداشــته شود تا فروش محصوالت در بورس
کاال شکل عادی به خود بگیرد.
یزدیزاده نیز در پاســخ درباره اظهار ارزهای
صادراتی در ســامانه نیما گفت :واقعیت این
اســت که کاالیی که از کشور صادر می شود
منابع ملی است و کشــور و دولت حق دارد
بداند که ارز ناشی از خروج آن کاالها به کجا
می رود .نمیشــود برای خروج ارز از کشور
محدودیت گذاشت و در مقابل خروج کاال از
کشور ساکت بود .نمیشود گفت صادرکننده
کاال را صادر کند و ارز آن را داخل نیاورد .این
ارز باید به منابع کشــور اصافه شود نیازهای
ارزی کشور حل شود.
وی افــزود :تولیدکننــدگان در مقابل انتظار
دارند نیاز ارزشــان تامین شــوند .بخشنامه
هایی که می آیند ایــن الزامات را نقض می
کند ما می خواهیم ارزی که آورده شــده با
اولویــت به خودمان بدهنــد .درنتیجه بانک
مرکزی باید ارز را مدیریت کند و واحد های
تولیدی هم باید ارزشان تامین شود.
او دربــاره مزایای تجدید ارزیابی توضیح داد:
شفاف شــدن صورتهای مالی ،به روز شدن

بیاعتناییبازارفوالدبهتحریم
بر اســاس آمارهای بانک اطالعاتی از زمان
اجرایی شدن تحریم های جدید (مصادف با
 ۱۳آبان) در دو هفته گذشته ،روال عمومی
در بازار فوالد با یک کاهش نرخ آرام همراه
بود که نمــودار همراه این گزارش نشــان
دهنده این روند است؛
در ایــن باره باید گفت بــازار نزدیک به دو
هفته اســت که در یک فاز نزولی نوســان
کرده است و این موضوع از نگاهی دیگر هم
مهم ارزیابی می شــود ،چراکه در این زمان
به صورت کلی بازار ارز نیز با روند کاهشــی
قیمــت دالر روبه رو بوده اســت .بررســی
ها نشــان می دهند در فاصلــه بعد از آغاز
دور دوم تحریم ها تا روز گذشــته بهای هر
کیلوگرم میلگرد ســایز  ۸از  ۴هزار و ۶۵۰
تومان به  ۴هزار و  ۴۷۰تومان کاهش پیدا
کرده و تیرآهن سایز  ۱۴هم از قیمت ۸۲۳
هــزار تومان برای هر شــاخه به  ۸۱۵هزار
تومان رســیده است که افت قیمت  ۸هزار
تومانی را نشان می دهد ،این در حالی است
که در میان بقیه انــواع مصنوعات فوالدی
هم این شــرایط آرام کاهشی مشاهده می
شــود.به صورت دقیق تر با آغاز تحریم ها
آنچه بیش از همه خودنمایی کرده اســت،
کاهش نرخ بوده کــه البته در عین حال با
کاهش تقاضای خرید هم در این بازار روبه
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بازارهای صادراتی و
فرهنگ صادرات
مهم ترین مسئله در
آینده فوالد ایران

فــروش این محصول ،بازار داخل را مدنظــر قرار داده ایم و
برنامه این است که این تختال به شرکت فوالد مبارکه برای
طرح توسعه نورد  ۲داده شود تا در آینده این شرکت بتواند
ظرفیت خــط نورد  ۲را با یک میلیون تــن تختال تولیدی
سفیددشت به حداکثر برساند.مدیرعامل فوالد سفید دشت
درخصوص میزان ســرمایه مورد نیاز دو طرح توســعه این
شرکت نیز خاطرنشــان کرد :برآوردها این است که در این
دو طرح چیزی حدود  ۱۰۰میلیون یورو سرمایه گذاری نیاز
داشــته باشد که عمده آن از طریق فاینانس چین تامین می
شــود تا به کمک پیمانکاران داخلی این دو پروژه عملیاتی
گردند .برای اجرا نیز با شرکت های دانیلی SMS ،و MCC
وارد مذاکره شــده ایم .البته امیدواریم تحریم ها تاثیری بر
روی این پروژه نگذارد و تمهیداتی با ایمیدرو و شرکت ملی
فوالد در این زمینه اندیشیده شده تا این تاثیرات به حداقل
ممکن برسد.مدیرعامل فوالد سفید دشت درباره تاثیر جنگ
تجــاری که آمریکا و قدرت های اقتصاد جهان آغاز کرده اند
گفت :تصمیم ترامــپ و آمریکا برای اعمال تعرفه واردات بر
روی فوالد و آلومینیوم که با واکنش کشورهای دیگر همراه
شد و ســبب گردید این کشــورها نیز اقدامی متقابل انجام
دهند ،خالف سیاست هایی است که در دنیا وجود دارد و به

رو بوده اســت .با این حال اتفاقاتی که در
بــازه  ۱۴روزه ای که از آغــاز تحریم ها تا
به امــروز می گذرد نیز قابل رصد اســت،
رخدادهایی اســت که در بــازار فوالد تاثیر
گذاشته اما از منشا تحریم اثر نگرفته است؛
در دو هفته گذشته شاهد  ۶عامل کلی بوده
ایم که بــازار فوالد از آنها تاثیر پذیرفته که
از آن جمله به این موارد باید اشــاره کرد:
کاهش قیمت های جهانی ،کاهش نســبی
قیمت نفت با چنــد جرقه مقطعی ،کاهش
قیمت دالر ،تداوم سختگیری ها بر صادرات
مصنوعات فوالدی ،بارش های موســمی و
فصلــی در این دو هفته که باز هم جذابیت
خرید و حمل و نقل آن را کاهش می دهد،
رکود نسبی در اغلب بازارهای کاالیی که نه
فقط بــرای فوالد بلکه برای بقیه کاالها نیز
وجود دارد و شــائبه ای از یک رکود جدید
را در فاز تقاضا ایجاد کرده اســت.به صورت
دقیق تر ،تاثیر تحریــم ها در این برهه دو
هفته ای را باید تنها بخشــی از رخدادهای
بازار دانســت که شــاید از کم اثرترین آنها
بــر روال عمومی قیمت ها باشــد ،آنچه در
حال حاضر در بازار فوالد شاهد آن هستیم
کاهش صادرات فوالد به کشورهای همسایه
است که در این باره اندک تقاضای پیشین
هم محدود شــده اســت ،ضعف ساخت و
بــه تغییر شــرایط محیط کســب و کار و
اعمال تحریمهای ظالمانه دشــمنان ،قصد
داریم با برگزاری این جشــنواره و نمایشگاه
و شناســایی افراد و شــرکت هایی که می
تواننــد به ما در بهره بــرداری از فرصت ها
کمک کنند ،فرآیند ارزیابی و انتخاب تامین
کنندگان را تســریع و تسهیل کنیم و حتی
در مواردی که نیازمند حمایت مالی در بدو
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افزایش داراییهــا ،محاســبه هزینه واقعی
تولیدات به دلیل تخصیص هزینه استهالک و
افزایش رتبه اعتباری که بر این اساس نسبت
مالکانه از  ۱۵به  ۳۳درصد می رسد.
مدیرعامــل شــرکت ذوب آهــن ادامه داد:
بحــث خــروج از مــاده  ۱۴۱بــرای تغییر
در ســاختار مالــی شــرکت و اســتفاده از
تمامــی ظرفیت هــا و منابع بیرونی اســت
تا شرکت بتواند با در فضای مناسبی سرمایه
گذاری داشته باشد.
یــزدی زاده تصریح کرد :ظرفیت تولید فعلی
شــرکت ســه میلیون و  ۶۰۰هزار تن چدن
اســت که برای ارتقای ظرفیت تولید با توجه
به تصویب افزایش سرمایه ،برنامه ریزی موثر
انجام می شود.
وی تامین مواد اولیه را به عنوان چالش اصلی
در زمــان فعلی مطرح کرد و گفت :در داخل
فنس کارخانه مشــکلی که مانع تولید شود
وجود ندارد تنها مشــکل ،تامین پایدار مواد
اولیه و به ویژه مواد آهندار است.
او همچنین در خصوص تامین زغال ســنگ
گفت :در حال حاضر حدود  ۶۵درصد از زغال
از داخل کشــور تامین می شود اما به دلیل
حفظ کیفیت تولید به ناچار حدود  ۴۰درصد
نیز وارد میشود

نظر می رسد بیشــتر کشورهای دنیا با سیاست های آمریکا
مخالفند و این سیاســت ها قطعا به شکســت می انجامد و
تداوم آن امکان پذیر نیست.

ســاز ،کاهش جذابیت سفته بازی و کاهش
تقاضای موثر ،نیز از دیگر مواردی است که
به افت قیمت فوالد کمک کرده اســت .از
طرف دیگر آنچــه از االن انتظار داریم این
اســت که در مســیر صــادرات مصنوعات
فوالدی موانعی ایجاد شود که گفت وگو با
کارشناسان نشان می دهد این موانع حداقل
در فاز حمل و نقل و تســویه وجوه (نقل و
انتقــاالت مالی) خودنمایی کرده اســت ،با
توجه به این شرایط پتانسیل عرضه بیشتر
فوالد در بازار داخلی ناخودآگاه تقویت شده
است ،آن هم در شرایطی که تقاضای موثر
موجود در بــازار نه تنها افزایش پیدا نکرده
بلکه بعضا کاهش پیدا کرده اســت.در کنار
هم قرار دادن مجموعه این موارد نشان می
دهد که بازار نه تنها جذابیت خاصی ندارد،
بلکه جذابیت های پیشــین خــود را نیز از
دست داده اســت ،خروجی این موضوع تا
این لحظه کاهش قیمت ها بوده است .نکته
ای که شــاید مهم ارزیابی شــود این است
که کاهش نرخ در بازار فوالد در هفته های
گذشته بسیار آرام صورت گرفته است ،آن
هم در شرایطی که حتی به صورت مقطعی
در این بازار ،جرقه هایی از رشد قیمت نیز
دیده شده است ،یعنی بازار در برابر کاهش
قیمت ها به شیوه های مختلف مقاومت می
کند ،این در حالی اســت که این مقاومت
در برابر کاهش نرخ باید جدی گرفته شود؛
دلیل اصلی این مقاومت این اســت که در
روزهای قبــل از  ۱۳آبان هم قیمت ها در

کانال باالیی به سر نمی برد ،یعنی از لحاظ
بنیادی و فنی خیلی هم جایی برای رشــد
نرخ وجود ندارد ،اما موضوع این اســت که
همین قیمت های فعلی هم جوابگوی نیاز
بازار نیست.تعویق خرید و به آینده موکول
کردن تقاضا ،کاهــش جذابیت خرید حتی
در فاز واســطه گری و سفته بازی و در یک
کالم کاهش حجم خرید و تقاضای داخلی
حتی با رویکــرد صادراتی از جمله مواردی
اســت که بازار فوالد را تحت الشــعاع قرار
داده است .البته این نکته را نباید فراموش
کرد که با توجه به زمان تنظیم این گزارش
که روز شــنبه اســت ،برخــی رخدادهای
اصلی هنوز خودنمایی نکرده و باید منتظر
روزهای آتی ماند.تجمیع این موارد در کنار
روند کاهشــی و ممتد قیمت ارز و ســکه
که موجب شــده اســت جو روانی بازار هم
از کاهــش قیمت ها حمایــت کند ،تعویق
خرید و تحرک محــدود خریداران و تجار
شــرایطی را ایجاد کرده که اگر همین روند
بدون تغییر ادامه پیدا کند ،باز هم شــاهد
کاهش شکننده قیمت ها خواهیم بود؛ این
در حالی است که اتفاقی که در اواخر هفته
گذشته و روز گذشته رخ داده این است که
شتاب افت قیمت ها افزایش پیدا کرده؛ به
این معنا که قیمت ها با سرعت بیشتری در
حال کاهش اســت ،دلیل این موضوع هم،
کاهش قیمت های جهانی و کاهش قیمت
دالر اســت کــه توامان به افزایش شــتاب
کاهش نرخ کمک کرد.

فعالیت باشند ،این کار را انجام دهیم.
عظیمیان با اشاره به نقش ویژه استارتاپ ها
و شــتاب دهنده ها در توسعه بومی سازی
در کشور اظهار داشــت :در این جشنواره و
نمایشــگاه بزرگ ،حمایت ویــژه ای از این
شرکت ها بعمل خواهد آمد و فوالد مبارکه
در کنار ســایر فوالدسازان ،عزم جدی برای
شــکل گیری تحولی نوین در بومی ســازی

زنجیره فوالد دارد.به گزارش  ،این جشنواره
و نمایشگاه از  ۱۷تا  ۲۰دی ماه در برج میالد
تهــران و با حضور گســترده تولیدکنندگان
فوالدی و معدنی ،بخــش خصوصی ،تأمین
کننــدگان و مقامات عالی کشــور برگزار و
در آن از برگزیدگان زنجیره فوالد کشور در
حوزه های مختلــف ،با حضور مقامات عالی
رتبه کشور تجلیل خواهد شد..

مهمترین بحــث در آینده فوالد ایران،
بحــث بازارهای صادراتــی و فرهنگ
صادرات است.
مهندس علی پالیزدار ،قائم مقام مدیر
عامل و عضو هیئــت مدیره هلدینگ
صنایع معدنــی خاورمیانــه (میدکو)
در گفــت و گــو با خبرنــگار چیالن
گفت :در دنیــا تولید فوالد  ۷۱درصد
ظرفیت اسمی اســت به عبارت دیگر
اگر ظرفیت اســمی فوالد جهان ۲.۲
میلیارد تن باشد تولید  ۱.۶میلیارد تن
می باشد که چین با سهم  ۴۹درصدی
 ۸۰۰میلیون تن فوالد در ســال تولید
می کند
وی افزود :با احتساب تولید ژاپن و کره
حــدود یک میلیارد تــن از این میزان
تولید ،ســهم آســیای جنوب شرقی
اســت لذا آینده اقتصاد جهان را آسیا
به واســطه سهم قابل توجه در فوالد و
سایر مواد معدنی به غیر از سنگ آهن
رقم خواهد زد.
پالیزدار خاطرنشان کرد :ظرفیت تولید
فوالد خــام ایران بــه  ۵۵میلیون تن
خواهد رســید .با فرض بهره وری ۷۵
درصدی از ظرفیت اســمی ،به تولید
 ۴۰میلیون تن فوالد دســت خواهیم
یافــت .با فرض ســرانه  ۲۵۰کیلوگرم
و جمعیــت  ۸۰میلیون نفری ،مصرف
فــوالد چیزی حــدود  ۲۰میلیون تن
خواهــد بود بنابرایــن مهمترین بحث
در آینده فوالد ایــران ،بحث بازارهای
صادراتــی و فرهنگ صادرات اســت
درحالــی که عمده فــوالد ،در مرکز و
جنوب کشور است و هزینه های حمل
را باال می برد.وی تصریح کرد :جانمایی
واحدها برای دســتیابی به ظرفیت ۵۵
میلیون تن انجام شده و چنانچه قصد
افزایش ظرفیت هــای موجود مطرح
باشــد ،مصلحت نیست که واحدها در
داخل کشــور احداث شــوند و باید به
مدیر تکنولوژی و توسعه فوالد سفید دشت؛

طرح فوالدسازی
سفید دشت تا پایان
سال تکمیل و راه
اندازی می شود
مدیر تکنولوژی و توسعه کارخانه
فوالد ســفید دشت گفت :پروژه
فوالدسازی ســفید دشت با 70
درصد پیشرفت فیزیکی بهعنوان
پیشتاز پروژههای فوالدسازی در
بین مجموعه طرحهای فوالدی
هفتگانه کشور قرار گرفته است.
رامین لطفی افــزود :با توجه به
روند اجرایی مطلوب ،این پروژه
تا اواخر امسال ( )1397تکمیل
و راهاندازی میشود.
وی گفــت :این مجتمــع در 3
فاز شــامل ســاخت واحد احیا
مســــتقیم ،واحد فوالدســازی
و واحــد زیرســاخت و جنبی و
پشــتیبانی در نظر گرفته شده
است.
لطفی گفت :فاز نخســت (واحد
احیا مستقیم) به عنوان نخستین
طــرح از مجموعه  7طرح فوالد
استانی کشور در آبان پارسال به
بهرهبرداری رسید و فــــاز دوم
معاون برنامه ریزی و توانمندسازی
ایمیدرو اعالم کرد:

ایمیدرو  32طرح
در دست اجرا دارد
معاون برنامــه ریزی و توانمند
ســازی ســازمان توســعه و
نوسازی معادن و صنایع معدنی
ایران گفت :ایمیدرو اکنون 32
طرح در دســت اجرا دارد که
طبــق بر آوردها ،اشــتغالزایی
طرح ها به  12هزار  800نفری
به طور مســتقیم و حدود 45
هزار غیر مستقیم می رسد.
بــه گــزارش روابــط عمومی
ایمیدرو ،امیر خرمی شاد افزود:
 48درصد طرحهای معدنی در
مناطق محــروم در حال اجرا
است و وظیفه ما این است این
طرحها را ادامه دهیم تا بخش
خصوصــی داخلــی و خارجی
تمایل به سرمایه گذاری در آن
ها را داشته باشد.
معــاون برنامه ریزی ســازمان
توســعه و نوســازی معادن و
صنایع معدنی ایران گفت :این
ســازمان در طرحهای فوالدی
اقدام به جذب شــریک کرد به
طوری که شــرکتهای بخش
خصوصــی و خصولتــی وارد
پروژه ها شدند.
وی ادامــه داد :مشــارکت با
بخش خصوصی در طرح های
فوالد شادگان و یا فوالد غدیر
در نی ریز همگی باعث شــدند

ســواحل خلیج فارس و دریای عمان
منتقل شود .بنابراین موضوع مهمی که
صنعت فوالد با آن مواجه اســت بحث
صادرات اســت .حتما نیاز است از ۴۰
میلیون تن فوالد با توجه به مصرف ۲۰
میلیون تنی آن ۲۰ ،میلیون تن صادر
گــردد و از هم اکنون بایــد به دنبال
بازارهای هدف صادراتی بود.
پالیزدار بــا بیان اینکه ایــن حجم از
صادرات نشان می دهد ،صنعت فوالد
مــا باید نــگاه صادرات محور داشــته
باشــد گفت :ایران در ســال گذشته
 ۸.۵میلیون تن فوالد صادر کرد و این
رقم باید  ۲.۵برابر گردد و این نیازمند
تغییر رویکرد و فرهنگ صادراتی است
و بایــد از هم اکنون ایــن فرهنگ در
میان مسئوالن کشور و تولیدکنندگان
ایجاد شود.
وی مهــم ترین چالــش صنعت فوالد
کشــور را مواد اولیه و تامین آن خواند
و تاکید کرد :ذخایر موجود سنگ آهن
در کشور حداکثر برای  ۲۵سال تولید
فــوالد کفایت می کند و از همین االن
وزارت صمت و واحدهای فوالدســازی
باید بر روی اکتشاف جدید در صنعت
فوالد کشور اقدام نمایند .در کشورهای
معدنی نظیر اســترالیا ،کانادا ،برزیل و
آفریقای جنوبی ســاالنه حفاری های
اکتشــافی زیادی انجام می شود پس
باید در امر اکتشاف پهنه های ایران به
طور جدی کار شود و یکی از اقدامات
بزرگــی که میدکو در حــال انجام آن
است بحث اکتشافات است و در حدود
 ۸هــزار کیلومتــر مربع محــدوده در
اســتان های کرمان ،خراسان جنوبی،
آذربایجان شــرقی ،اردبیــل و قزوین
در حال اکتشــاف اســت .البته توجه
به این امر که اکتشــافات امری هزینه
بر اســت ضروری می باشــد و شرکت
های خصوصی به جهت ریســک باالی
آن ورود چندانــی در آن نمی کنند و
بهتر آن اســت وزارت صنعت ،معدن
و تجارت و ســازمان زمین شناســی
بــا دید دیگری به ایــن موضوع بنگرد
در غیر این صــورت تامین مواد اولیه
چالش اصلی صنعت فوالد کشور باقی
خواهد ماند

این مجتمع (واحد فوالدسـازی)
پس از وقفه چندساله ،با حمایت
فوالد مبارکه پس از بهرهبرداری
واحد احیای مستقیم آغاز شد.
وی افــزود :فــــاز ســــوم
ایــن شــرکت ،شــامل ایجــاد
واحــد زیرســــاخت ،جنبــی
و پشــــتیبانی ایــن شـــرکت
اســــت کــه وظیفــه تامیــن
زیرســــاختهای موردنیــاز و
احداث ســــاختمانهای جنبی
موردنیاز واحد احیا و فوالدسازی
را بر عهده دارد.
مدیرتکنولوژی و توسعه کارخانه
فوالد ســفید دشــت با اشاره به
استفاده بهینه از آب در شرکت
فــوالد سفیددشــــت ،گفــت:
برنامهریزی برای ساخت تصفیه
خانه پساب صنعتی و بهداشتی و
استفاده از آن به جای اســتفاده
از منابــع آب شــــرب ،یکی از
اقدامــات اجرایی برای کمک به
منابع آب کشــور است.
لطفــی گفــت :در عملیــــات
ســــاخت فــاز دوم (واحــد
فوالدســازی) ،حــدود  250نفر
مشــغول کار هســتند و پس از
راهانــدازی نیز بــرای  300نفر
فرصت شغلی ایجاد خواهد شد

که ســرعت ما در تولید و بهره
وری فوالد افزایــش پیدا کند
ضن آنکه اشتغال زایی زیادی
هم داشتیم.
امیــر خرمی شــاد افــزود :به
طــور مثــال بــه ازای هر تن
فوالد تولید شــده  4تن حمل
و نقــل داریم که شــامل مواد
اولیــه و محصــول اســت در
واقــع بــه ازای ایجــاد هــر
شــغل مســتقیم در فوالد 3
تا  5نفر شــغل غیر مســتقیم
ایجاد میشود.
خرمی شــاد در بخش دیگری
از صحبت های خود با اشــاره
بــه تحریم های آمریــکا علیه
ایــران و تاثیــر آن در ایــن
حوزه گفت :حضــور برخی از
شــرکتهای بیــن المللی در
این حوزه کاهــش پیدا کرده
اســت اما برخی شــرکت ها
که عمده آنها روسی و هندی
هســتند به رغــم تهدیدهای
آمریــکا همچنان در کشــور
فعالیت میکنند.
معــاون برنامــه ریــزی و
توانمنــد ســازی افــزود :ما
جزو نخســتین ســازمانهایی
بودیم کــه "کارگروه ســتاد
مقابلــه بــا تحریــم" را در
این ســازمان تشــکیل دادیم
که عالوه بر اعضای ســازمان،
نمایندگانــی از وزارت
خارجــه و اتــاق بازرگانی در
آن حضور دارند.
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رئیس جمهور:

ملت ایران نمی گذارد لبخند بر لب دشمن بنشیند

رئیــس جمهور ،پیــروزی های ملت بزرگ ایران طی  40ســال
گذشته در برابر آمریکا به عنوان دشمن ظالم و ستمگر را کم نظیر
خواند و تاکید کرد :آمریکا بداند که ملت بزرگ ایران پیروز نهایی
نبــرد خواهد بود و اجازه نخواهد داد لبخند بر لبان دشــمنانش
بنشیند.
حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی در اجتماع بزرگ
مردم شــاهرود با تاکید بر اینکه ارتباط با همسایگان ،کشورهای
اسالمی و جهان را توسعه خواهیم داد ،اظهارداشت :آمریکا گفت
ایران را از صادرات نفت و تبادل تجاری محروم و منزوی می کند
اما نتوانســت و نمی تواند و همچنین قادر نخواهد بود رابطه ما با
ملتهای منطقه را قطع کند.
رئیــس جمهور با تبریــک میالد با ســعادت و عطرآگین پیامبر
عظیمالشــأن اسالم(ص)،گفت :در این ایام میهمان وطن و زادگاه
خود بودن نعمت و سروری دیگر دارد.
دکتــر روحانی با تأکید بر اینکه ملت ایران نخواهد گذاشــت که
لبخند بر لبان دشــمن نقش ببندد ،افزود :آمریکا به دنبال کودتا
در این کشور بود و تجزیه ایران و جدا کردن خوزستان را با حمله
افلقیان دنبال میکرد و با تحریم قصد شکســتن کشور را داشت،
اما هرگز موفق نبود.
رئیــس جمهور با بیــان اینکه امروز چرا آمریــکا از ملت ایران و
ایرانیها عصبانی اســت ،گفت :ایران قدرتمند برای آمریکاییها و
صهیونیستها غیرقابل تحمل است و ملت بزرگ و غیور ایران در
برابر آنان سر فرود نیاورده و نمیآورد.
دکتر روحانی اظهار داشــت :آمریکا خواست و اعالم کرد که ایران
را از صــادرات نفت محروم و از تبادل تجاری با دنیا باز داشــته و
ایران را در منطقه و جهان منزوی و به اهدافی که در منطقه دارد،
دســت خواهد یافت اما ملت بزرگ ایــران در تمام این صحنهها
ثابت کرده و خواهد کرد که پیروزی نهایی این نبرد است.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه آمریکا بداند نفتمان را میفروشیم
و آنها قادر نیستند و نمیتوانند جلوی فروش نفت ایران را بگیرند،
گفت :اگر آمریکا بخواهد روزی جلوی فروش نفت ایران را بگیرد،
نفتی از خلیج فارس صادر نمیشود.
دکتر روحانی با بیان اینکه آمریکا به دنبال تضعیف رابطه ایران با
دیگر کشورهای جهان است ،گفت :امروز بیشتر و بهتر از هر زمان
دیگر رابطه ما با همســایگانمان در غرب ،شرق ،شمال و جنوب
کشور اســت و ما با همه دوســتانمان روابطی صمیمی داریم و
خواهیم داشت و آمریکا قادر نیست رابطه ما را با ملتهایی که در
طول قرنها دوستان عزیزمان بودند ،برهم بزند.
رئیس جمهور ادامه داد :آمریکا قادر نیســت ،روابط تجاری ما با
منطقه و جهان را قطع کند و باید بداند در سراســر این سرزمین،
ملت ایران روابط فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی خود را با کشورهای
منطقه و جهان حفظ خواهد کرد.
دکتر روحانی با بیان اینکه ارتباط خود را با همسایگان ،کشورهای
اسالمی و سایر کشورهای جهان توسعه خواهیم داد ،گفت :آمریکا
تالش میکند همسایگان ایران ،اروپا ،چین و هند را از ایران جدا
کند و ایرانهراســی را ترویج میکند و این در حالی است که ما
دشمن هیچکدام از همسایگان خود نبوده و نخواهیم بود.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه در بودجه سال آینده نرخ کاالهای
اساســی مردم را با قیمت مناسب تضمین میکنیم ،اظهار داشت:
ق بگیران است و در این راستا حقوق
دولت به دنبال کمک به حقو 
همه حقوق بگیران و بازنشستگان  20درصد افزایش خواهد یافت.
دکتر روحانی ادامه داد :دولت برای اشتغال مردم و حرکت تولید،
صنعت ،کشاورزی و خدمات در سراسر کشور تالش میکند.
رئیس جمهور با بیان اینکه در ســال آینده شــاهد تحول بسیار
خوبی در بخش مســکن خواهیم بود تــا نگرانیهای مردم برای
مسکندار شدن خانه اولیها و ترمیم بافت فرسوده برطرف شود،
افزود :دولت به دنبال مبارزه با فقر مطلق است.
دکتــر روحانی با بیان اینکه به تمــام وعدههایی که در انتخابات
به ملت ایران داده شــده عمل خواهــم کرد ،گفت :هرگز از وعده
خود عقبنشینی نمیکنیم ،البته شــرایط ما ،شرایطی است که
باید هماهنگی ،وحدت ،همکاری و انســجام بیش از گذشــته در
میان ملت باشد.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه مطمئناً با انســجام از مشــکالت
عبــور خواهیــم کرد ،اظهار داشــت :کشــور در بحران نیســت
و در بحــران نخواهــد بود؛ ابر تــورم و ابر بیکاری مــا را تهدید
نمیکنــد اما عدهای نادانســته این ســخنان را در رســانهها و
مطبوعــات بیــان میکنند .ما باید دســت به دســت هم دهیم
تا از مشکالت عبور کنیم.
دکتر روحانی ادامه داد :همانطــور که مردم میدانند در ماههای
گذشته قدمهای خوبی برداشته شــد و مقداری از فشاری که بر
دوش مردم بود ،کاهش پیدا کرد.
البته باید در راستای کاهش فشارها بر مردم تالش بیشتری انجام
شود و امید و تالش ما این است که روند صعودی تورمی را که در
ماههای گذشته مردم را آزار داد ،کاهش دهیم و در برابر دشمنان
به پیروزی نهایی برسیم.
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توسعه ناوگان ریلی زمینهساز تحقق سند چشماندار توسعه فوالد
افتتاح پروژه بهره برداری از  ۲۰۰واگن
لبه بلند در خط ریلی با حضور نوراهلل
بیرانوند معــاون برنامهریزی و اقتصاد
حملونقل شــرکت راهآهن ،ســعید
رســولی عضو هیات مدیــره راهآهن
جمهوری اســامی ایــران و مدیرانی
دیگر با میزبانی شرکت فوالد هرمزگان
برگزار شد
مدیرعامل شــرکت فــوالد هرمزگان
در حاشــیه این مراســم با بیان اینکه
حمل و نقل ریلی بر امنیت و توســعه
پایدار تاثیر مستقیم دارد گفت :توسعه
نــاوگان حمــل و نقل ریلی کشــور
زمینهساز تحقق تولید  55میلیون تن
فوالد ،مطابق ســند چشمانداز توسعه
است.
مهندس فــرزاد ارزانی ضمن اشــاره
به تاثیر توســعه حملونقــل ریلی در
صنعت فوالد اظهارداشــت :توســعه
حملونقل ریلی بــه افزایش امنیت و
توسعه پایدار کشور کمک خواهد کرد.
وی درادامــه افزود :توســعه حمل و
نقل ریلی عــاوه بر افزایــش امنیت
در محیط زیســت و اقتصادکشور نیز
تاثیر مســتقیم دارد و طبیعتا شرکت
فوالدهرمزگان نیــز با توجه به نیاز در
بخش جابجایی مواد اولیه و محصوالت
تولیدی از توســعه حملونقل ریلی و
اضافه شــدن  200واگن باری به این
ناوگان استقبال میکند.
ارزانــی ادامــه داد :افتتــاح اولین فاز
توســعه حمل و نقل ریلی کشــور در
استان ،میتواند در جابجایی مواد اولیه
مورد نیاز شرکت فوالد هرمزگان بسیار
اثرگذار باشد.
مدیرعامل شــرکت فوالد هرمزگان با
بیان اینکه مــواد اولیه مورد نیاز برای
یــک میلیــون و500هزارتن محصول
فــوالد در ایــن شــرکت ،بــه میزان

2میلیون و 600هزار تن است ،تصریح
کرد :خوشبختانه امسال نسبت به سال
گذشته ظرفیت حمل و نقل ریلی این
شــرکت از  32درصد بــه  76درصد
ارتقاء یافته است.
وی با بیان اینکه توســعه ریلی کشور
به ایجــاد مســیری ایمن بــرای بار
و مســافر کمــک میکنــد گفت :در
راســتای سند چشم انداز  1404طبق
برنامهریزیهای انجام شــده ،کشــور
بایســتی به تولید 55میلیون تن فوالد

دســت یابد و ســهم هرمزگان در این
چشمانداز  10میلیون تن درنظرگرفته
شده است.
ارزانی با اشــاره به کمبود آب در مرکز
و شمال کشور به دلیل خشکسالیهای
اخیــر ،بیــان داشــت :راه گریزی جز
توســعه صنایــع آببــر در اســتان
هرمزگان ،حاشیه خلیجفارس و دریای
عمان وجود ندارد.
مدیرعامل شــرکت فــوالد هرمزگان
در ادامه تاکیــد کرد :تحقق تولید 10
میلیون تن محصول فوالد در هرمزگان

به بیش از  40میلیــون تن جابجایی
نیاز دارد که بایســتی به آمادهســازی
زیرســاختهای آن به ویــژه در حوزه
حمل و نقل ریلی توجه داشت.
ایــن مســوول ادامــه داد :عــاوه بر
آمادهســازی زیرســاختهای حمل و
نقل ،بــه زیرســاختهایی نظیر ،آب،
بــرق ،گاز و … در هرمــزگان جهت
عملیاتی شدن توسعه  10میلیون تنی
فوالد در این اســتان نیاز داریم که با
انجام پیگیریها در تمام سطوح استان

 ،و همچنین جذب ســرمایهگذار ،این
امر میسر خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با
اشاره به کسب عنوان صادرکننده برتر
استان برای چهارمین ســال متوالی،
اظهار داشــت :فوالد هرمزگان بر پایه
صادرات برنامهریزی شده است و سال
گذشــته بالغ بر  70درصد محصوالت
تولیــدی ایــن مجموعه صــادر و 30
درصد در داخل به مشــتریان تحویل
داده شد.
ارزانی در ادامه با بیان اینکه در ســال

کاهش هزینه اجاره کشتیهای فلهبر ،دستاورد یک اتحاد

مهــرداد اکبریــان ،رئیــس انجمــن
تولیدکننــدگان و صادرکنندگان ســنگ
آهن ایــران با بیان ایــن مطلب گفت :از
طرفی صادرکننــدگان ایرانــی به دلیل
اینکه وضعیت کشــتیرانی یا تحریمها را
نامشخص میدیدند ســعی کردند به هر
قیمتی کشتیها را اجاره کنند
از این فرصت صاحبان کشــتیها نهایت
اســتفاده را میکردند و نــرخ اجارهها را
بسیار باال بردند ،به حدی که از قیمتهای
منصفانه منطقه به ویژه در مقایسه با بندر
صحار عمان  ۱۴تا  ۱۵درصد باالتر بود .به
طور نمونه اجاره کشــتی  ۱۸دالر بود اما
در بارهای جدید ناچار به اجاره آن به ۳۰
دالر به ازای هر تن میشدیم.
وی افــزود :نکته این بــود که این پول به

جیــب تاجران ایرانی چــه تولیدکننده و
چه صادرکننده نمیرفــت بلکه از ذخایر
پولی این کشــور خارج میشد و به جیب
خارجیها میرفت.
اکبریــان با بیان اینکه ایــن افزایش نرخ
هیــچ ربطی به هزینههای کشــتی مانند
افزایش نرخ ســوخت یا بیمه کشــتیها
نداشــت ،گفت :انجمن ســنگ آهن در
راســتای رفع ایــن موانع بــا همگرایی و
وحــدت بیــن اعضا ،جلســهای با حضور
صادرکنندگان عمده سنگ آهن تشکیل
داد و حساسیت موضوع را گوشزد کردیم.
در این جلســه به ویژه از صادرکنندگان
عمده و تعیینکننده نرخ درخواســت شد
از آنجا که رفتار آنها بیشترین تاثیر را در
تعیین نرخ کشتیها دارد ،با توجه به نرخ

طرح های جدید احیا مستقیم
با ظرفیت زیر یک میلیون تن با
تکنولوژی بومی پرد عملیاتی می
شوند
پــرد ( )PEREDروش بهینه ســازی شــده بــرای تولید
آهن اســفنجی اســت .این تکنولوژی با عنــوان Persian
 ،Reductionدر آلمــان و تحت لیســانس شــرکت ایرانی
شرکت مهندسی معادن و فلزات  MMEبه ثبت رسیده است.
به اعتقاد کارشناسان و متخصصان صنعت فوالد ،بهره گیری از
این روش جدید برای تولید آهن اسفنجی نسبت به روش های
ســابق مزیت های قابل توجهی را به دنبال دارد و با دستیابی
به این تکنولوژی  ،صنعت فوالد ایران مسیر کامال متفاوتی را
در زمینه تولید دنبال می کند.
حسن کرباسچی ،مدیرعامل شرکت  MMEاز دستاوردهای
این تکنولوژی بومی گفته و با اشــاره به همکاری مســئوالن
مربوطه اعالم کرد :با ابالغ بخشنامه ای از سوی وزارت صمت
از این پس پروژه های احیا مستقیم کشور با ظرفیت زیر یک
میلیون تن فقط با تکنولوژی ایرانی پرد عملیاتی خواهند شد.
مهندس کرباســچی تکنولــوژی پــرد ( )PEREDدر چه
شرایطی قرار دارد؟
پــس از آنکه در خرداد ماه  ۹۶اولین پروژه پرد با موفقیت در
فوالد شادگان راه اندازی شد توانستیم در ادامه پروژه میانه و
پروژه نی ریز را نیز با این تکنولوژی راه اندازی نماییم.
روند تکمیلی کار همانند اجرایی شدن سایر ابداعات ،به نحوی
بود که از نتایج و تجربیاتی که در پلنت های اول و دوم حاصل
شــده بود ،بهره گرفته و در نتیجه در پروژه نی ریز با شرایط
بهتری مواجه بودیم .دســتاورد بزرگ ما این بود که با وجود
نوپا بودن ایــن روش ،دو روز بعد از تزریق گاز ،محصول آهن
اســفنجی قابل فروش به بازار عرضه شد و خوشبختانه شاهد
استمرار تولید ،بدون وقفه و با کیفیت خوب بودیم.
پس از کسب دستاوردهای مهم از این پروژه ها و موفقیت در
طول دوران بهره بــرداری ،توجه تمامی صنعت گران فوالد و
مســئوالن به تکنولوژی پرد بیش از همیشه جلب شد .لذا به
مرحله ای رسیدیم که خوشبختانه توانستیم با حمایت شرکت
ملی فوالد ایران ،ســازمان ایمیدرو و وزارت صنعت ،معدن و
تجــارت ابالغیه ای را اخذ نماییــم مبنی بر اینکه از این پس
همه طرح های احیا مستقیم با ظرفیت زیر یک میلیون تن در

منطقه و بنادر همتراز ،نرخ بدهند.
وی تصریــح کــرد :این کار انجام شــد و
آن زمــان نــرخ منصفانهای را پیشــنهاد
دادیــم .در وهله نخســت ،شــرکتهای
کشتیرانی مقاومت کردند اما وقتی دیدند
تمام اجارهکننــدگان از یک نرخ صحبت
میکننــد آنها هم نرخ را پایین آورده و به
نرخ تعیین شده در کارگروه رساندند.
بــا این حال در مرحلــه دوم ،قیمتها را
باز هم کاهش دادیم تــا اجاره اعالمی بر
سر جای خود بنشیند .با توجه به شرایط
فعلــی ،مالکان کشــتیها تمکین کردند
و نــرخ توافقی به شــرایط بین صاحبان
محصوالت معدنی ایرانی و شــرکتهای
خارجی تبدیل شد.
رئیس انجمن ســنگ آهــن ایران تاکید

کشور باید با تکنولوژی ایرانی پرد عملیاتی شود.
پس از حمایت اولیه مســئولین در ســالهای گذشته از بومی
سازی تکنولوژی احیا و اجازه ورود تکنولوژی پرد به طرحهای
اســتانی ،این گام را می توان دومین قدم در راستای حمایت
از تکنولوژی ایرانی در بخش آهن اســفنجی و احیا مستقیم
دانســت .به اعتقاد من با برنامه هایی که شرکت  MMEبرای
ارتقاء مســتمر این تکنولوژی دارد و حمایت هایی که از این
تکنولوژی در ســال های آتی انجام خواهد شد و همچنین با
توجــه به مزایا و دالیل توجیهی اقتصــادی از جمله ارز بری
کمتر ،در آینده نزدیک شاهد اجرایی شدن ظرفیت های باالتر
احیا مستقیم به روش پرد خواهیم بود و این روش جایگاه ویژه
ای در ایران و جهان کسب خواهد نمود.
 ۴طرح استانی که به روش پرد عملیاتی شدند در چه وضعیتی
هستند؟
از چهار پروژه احیای مستقیم استانی به روش پرد ،تنها پروژه
بافــت باقی مانده که با پیگیری های کارفرمای محترم و عزم
پیمانکاران ،امیدواریم بزودی شاهد افتتاح این پروژه نیز باشیم.
در خصــوص پروژه های جدید شــرکت  MMEمی توان به
دو پروژه احیای مســتقیم بیجار و قروه در اســتان کردستان
و نیــز پروژه احیای بافت  ،۲هر یک به ظرفیت  ۸۰۰هزار تن
اشاره نمود.
مذاکرات اولیه برای آغاز این طرح ها در مراحل نهایی است و
پس از فراهم شدن مقدمات الزم توسط کارفرمایان این طرح
ها ،وارد فاز عملیاتی و اجرایی خواهیم شد.
از دیگر دســتاوردهای پرد به چه نکته ای می توانید اشــاره
کنید؟
یکی از دستاوردهای مهم پرد پس از افتتاح طرحهای استانی
و بازتاب نتایج آن ،توجه و اســتقبال سایر کشورها به احداث
پروژه و همکاری مشــترک فنی با شرکت  MMEمی باشد.
در این خصوص درخواســتهایی از چند شرکت خارجی داریم
که امضای تفاهم نامه همکاری با یک شــرکت چینی نهایی
شده است.
ام ام ای برای حضور در پروژه های سواحل جنوب نیز حضور
داشته یا قصد حضور دارد؟
در مناقصه پروژه مگا مدول مکران در کنار شرکت هایی مانند
ام ام تی ای و ایریتک اعالم حضور کردیم .در آن مقطع هیچ
کدام از پروژهای اســتانی افتتاح نشده بودند و طبیعتاً نتایج
موفقیت های ما برای کارفرما محرز نشده بود بنابراین تصمیم
بر استفاده از تکنولوژی پرد در فازهای بعدی بود.

نقل مطالب نشریه با ذکر منبع و ماخذ بالمانع است
مدیر هنری و طراح  :حامد بنائی
چاپ  :گلریز

جاری نیز این هــدف پیگیری خواهد
شــد افزود :البته نیاز اولیه کشــور که
مصرف داخلی اســت در اولویت قرار
دارد و مازاد تولید به ســایر کشورهای
خواهــان این محصول ،صــادر خواهد
شد.
مدیرعامل شــرکت فــوالد هرمزگان
ادامــه داد :البته با توجه به تشــدید
تحریمهــا مشــکالتی هم بــرای این
حوزه ایجاد شده اســت ،اما با درایت
مسئولین و مجموعه مدیریت شرکت
فوالد ،به دنبال ارائه راهکار برای عبور
از تحریمها هستیم.
ارزانــی هــدف اصلی صنعــت فوالد،
از افزایــش میزان تولیــد این صنعت
در هرمــزگان را توســعه صادرات این
محصــول عنوان کرد و بیان داشــت:
با توجه بــه برنامه دولت برای افزایش
ظرفیــت تولیــد فوالد کشــور به 55
میلیون تــن ،بالغ بر  35میلیون تن از
این میزان محصــول با هدف صادرات
برنامهریزی شده است.
مدیرعامل شــرکت فــوالد هرمزگان
در ادامه بیان داشــت :بحث صادرات
فوالد بحــث پررنگی اســت و نیاز به
زیرســاختهای اساسی دارد و به نظر
میرســد اصل موضوع نیز بایستی در
هرمزگان دنبال شود.
وی در بخش پایانی ســخنان خود با
اشــاره به اهمیت جذب ســرمایهگذار
برای تحقــق  10میلیون تن محصول
فــوالد در هرمزگان تصریح کرد :نقش
محوری در آماده سازی زیرساختهای
مورد نیــاز برای این مهــم را منطقه
ویژه صنعتــی معدنی خلیــج فارس
ایفا میکنــد که شــرکتهای فوالد
هرمزگان ،صبا ،کاوه و مادکوش بتوانند
به تحقق ســند چشــم انــداز 1404
کمک کنند.
کرد :در شــرایط فعلی کشور ،مواردی از
این دست زیاد داریم؛ شرایطی که موجب
میشــود چه خریداران و چه واســطهها،
حملونقلکننــدگان بارهــای معدنی و
حتی بانکها با تصور اینکه تاجران ایرانی
مجبورنــد با هــر قیمتی کــه آنها اعالم
میکننــد کار کنند قیمتهــا را افزایش
دهند و موجب هیجــان و نگرانی در آن
صنف میشــوند که این امر خود به خود
باعث رفتار نادرست تاجران ایرانی شده و
به افزایش قیمتها دامن میزند.
اکبریان ادامــه داد :هر چه تب تقاضا باال
برود ،اشتهای طرف خارجی برای افزایش
قیمتهــا باالتر میرود .بــه همین دلیل
میتوان با روشــی که انجمن سنگ آهن
ایران به کار گرفــت تاجران را ترغیب به
صبر کرد تا از حالت هیجانی بیرون بیایند
و با شرایط برنده-برنده ،کار را پیش ببرند

اکنون با توجه به گذشــت بیش از یک ســال از افتتاح پروژه
های شرکت و رضایت دست اندرکاران این صنعت  ،موقعیت
منحصر به فردی برای ورود به ظرفیت های باالتر ایجاد شده
است.
خواسته شــما از دولت و مســئوالن وزارت صنعت ،معدن و
تجارت چیست؟
به شدت نیازمند آن هستیم که در عرصه داخلی از این طرح
و تکنولوژی حمایت شــود .واضح بود کــه در ابتدا ابهاماتی
درخصوص نتیجه کار پرد وجود داشته باشد (که آیا می تواند
هم سطح سایر تکنولوژی بوده و عملکردی مشابه آنها داشته
باشــد) اما خوشبختانه به دلیل نتایج مثبت ثبت شده ،از این
نقطه گذر کردیم و کارفرمایان به این موضوع اذعان کرده و از
تکنولوژی پرد ابراز رضایت می کنند .بنابراین بهتر آن اســت
که اکنون برخی احتیاط ها را کنار گذاشته و به تکنولوژی نو
پای ایرانی اعتماد کنیم.
پرد در مقایســه با ســایر روش های متداول که چندین دهه
از حضــور آنها در صنایع می گذرد در ابتدای ظهور و حضور،
شرایط بهتری دارد .لذا حال که به این نقطه رسیده ایم ،توقع
ما این اســت که نهادهای تصمیم گیر و سیاســت گذار چه
در بخش دولتی و چه خصوصی و همینطور دســت اندرکاران
صنعت آهن و فوالد ،از این تکنولوژی حمایت کنند.
آیا پروژه ای برای اجرا در کشــورهای دیگر به شما پیشنهاد
شــده اســت چراکه حضور در مجامــع بین المللــی و ارائه
دســتاوردهای این تکنولوژی ازجمله برنامه های ام ام ای از
ابتدای تاسیس بوده است؟ تحریم چه تاثیری بر برنامه حضور
ام ام ای در کشورهای دیگر دارد؟
همزمان بــا پروژه های داخلی یک پروژه  ۳۰۰هزار تنی احیا
مســتقیم به روش پرد در چین تعریف شــد که در حال کار
هستیم .پروژه فوق در مراحل تکمیل نصب بوده و امیدواریم
در ســال آینده به بهره برداری برســد .تحریم ها اگر چه در
مــراودات تجاری و خریــد تجهیزات ،مســائل مالی یا اخذ
تکنولوژی های جدید تاثیرگذار است اما فرصت مناسبی برای
ما و صنعت گران ایرانی هســت که با تکیه بر توان و تخصص
داخلی و حمایت از شرکتهای دانش بنیان مثل  MMEنسبت
به قطع وابستگی اقدام نماییم.
البته با توجه به حضور شرکت  MMEدر کشور آلمان و ثبت
شرکت در کشور چین ،شرایط ما در دوران تحریم نیز بهتر از
سایر شرکت های داخل ایران خواهد بود.

خرب

غریب پور رئیس هیات عامل ایمیدرو شد

ادامه از صفحه یک

 ...به برنامه های آتی این ســازمان اشــاره و تاکید کرد :سنگان که وظیفه تامین
 17.5میلیون تن کنســانتره سنگ آهن را برای شرکت های سرمایه گذار برعهده
گرفته ،نیاز به اســتخراج  40میلیون تن ســنگ آهن دارد که کاری بزرگ است و
به ساختاری دقیق نیاز دارد.
معــاون وزیر صنعت معدن و تجارت افزود :صنعتی که 23درصد حاشــیه ســود
بازار ســرمایه را در اختیار دارد برای ادامه فعالیت ها ،نیاز به توســعه زیرساخت
ها و اکتشــاف دارد.به گفته وی ،تســهیل صادرات ،تعامل بــا بخش خصوصی و
صادرکنندگان و جلوگیری از اقدامات شــتاب زده از اهم روش های مدیریتی این
بخش به شمار می آید.
غریب پور بهره گیری از شــرکت های بزرگ برای افزایش ظرفیت ها و توسعه این
بخش را ضروری خواند و گفت :مســیر پیش رو با نقشه راه معدن و صنایع معدنی
کــه حاصل کار جمعی ایمیدرو ،بخــش خصوصی ،مجلس ،دولت و وزارت صنعت
معدن است ،طی خواهد شد.
الگوی مدیریتی
وی دربــاره منش مدیریتی خود گفت :حرمت نهادن به افراد اولویت نخســت من
در مدیریت اســت ،پس از آن  4شــعار را همواره در مدیریت اجرایی کرده ام که
شــامل پاســخگو بودن ،انجام کار تیمی و توجه به مســوولیت اجتماعی و انجام
درست کار درست است.
برنامه ها به ساختار نیاز دارد
غریب پور پاســخگویی و انجام کار تیمــی را از ارکان تاثیرگذار مدیریتی خواند و
گفت :بســیار سخنانی زیبا درباره موضوعات مختلف زده می شود اما تا زمانی که
ساختار ایجاد نشــود به موفقیت دســت نخواهیم یافت.وی تصریح کرد :با ایجاد
ســاختار در نظام مدیریتی اســت که می توان به کاهش هزینه ها و زمان اجرای
طرح ها،تامین مالی و  ...دســت یافت.غریب پور اظهار امیدواری کرد که بتوان با
الگوهــای صحیح مدیریتی نقش پررنگ تری را برای حوزه معدن و صنایع معدنی
در اقتصاد ایفا کرد.
نیروی انسانی،دارایی ایمیدرو
پیش از وی ،جمشــید مالرحمان سرپرســت ســابق ایمیدرو با ابراز خرسندی از
پذیرش مســوولیت توســط غریب پور اظهار داشت :وجود ســرمایه های انسانی،
مهمترین دارایی مجموعه ایمیدرو محسوب می شود.وی ادامه داد :ایمیدرو تقریبا
تمــام دارایی های فیزیکی خود را طی دهه گذشــته واگذار کرده و اکنون تنها و
مهمترین دارایی اش نیروی انســانی اســت.مالرحمان تکید کرد :با توکل به خدا
و بــا به کارگیری توان مدیریتی و کارشناســی مجموعه ،روزهای خوبی در انتظار
ایمیدرو خواهد بود.در این برنامه داریوش اسماعیلی رییس سازمان نظام مهندسی
معدن و رییس کمیته معدن مجلس شــورای اسالمی با تقدیر از اقدامات صورت
گرفته  5ســال گذشــته در ایمیدرو گفت :اقدامات ارزشمندی در دوره مورد نظر
انجام شــده است و این امر جای تقدیر از عملکرد کرباسیان در مدت  5سال اخیر
دارد .وی همچنین از مالرحمان در دوره سرپرستی تشکر کرد.اسماعیلی در عین
حال با اعالم حمایــت از دکتر رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت گفت :آرزوی
ما این بود که آقای دکتر رحمانی سکان دار هدایت وزارت صنعت معدن و تجارت
شود و خوشــبختانه امروز این امر عملی شده است.رییس سازمان نظام مهندسی
معدن ،دربــاره توانمندی های بخــش معدن و صنایع معدنی گفــت :این حوزه
پتانسیل باالیی برای جذب بخشــی نقدینگی موجود در جامعه را دارد.اسماعیلی
به تدوین نقشــه راه معدن و صنایع معدنی اشــاره کرد و گفت :این سند حاصل
کار  40نفر و همچنین  15تشکل تخصصی این بخش به شمار می آید .به اعتقاد
رییس نظام مهندســی معدن ،اجرای نقشــه راه معدن و صنایع معدنی ،موفقیت
100درصدی را برای این حوزه به همراه خواهد داشــت.وی با اعالم حمایت نظام
مهندســی معدن و کمیته معدن از غریب پور گفت :تقاضای ما اســتفاده از افراد
متخصص و سپردن مسوولیت به این افراد است.
دریافت حکم
در پایان این مراســم ،دکتر خداداد غریب پور حکم ریاست هیات عامل ایمیدرو و
معاونــت وزارت صنعت معدن و تجارت را از دکتر رضا رحمانی وزیر صنعت معدن
و تجارت دریافت کرد.
در سمینار استیل پرایس مطرح شد

رفتارشناسی عملکرد فوالدی ها و
سنگ آهنی در دوران تحریم
کارشــناس بازار ســرمایه با بیان این مطلب که با توجه به اینکه
شــرکتها در بخش تدوام تولیــد و راهبری تولیــد ،هزینههای
تجهیــزرا در نظر گرفته و اقدام به ذخیره ســازی اقالم کرده اند،
تحریمها نمیتواند در بخش قطعات یدکی شرکتها را فلج کند.
بهروز زنــدی فر پیرامون تاب آوری شــرکتهای معدنی و فلزی
گفــت :معدنیها مخصوصا ســنگ آهنیها نســبت به فوالدیها
شــرایط بهتری خواهند داشــت چرا که در بازار فوالد با وضعیت
اشباع مواجه هستیم در حالی که تقاضا برای صادرات سنگ آهن
از کشــوری مثل چین که به هر نحوی با ایــران کار خواهد کرد،
وجود دارد.
کارشــناس بازار سرمایه در حاشیه «ســیمنار تحلیل شرکتهای
معدنی و فلزی در دوران تحریم» که با مشــارکت اســتیل پرایس
و گروه دانش پژوه ســرمایه در اتاق ایران برگزار شد ،در خصوص
تاثیر تحریمها بر شــرکتهای بزرگ فلزی و معدنی تصریح کرد:
تحریمها در دو بخش قطعات یدکی و طرحهای توسعه مطرح بوده
و بر این اساس در بخشهای های تک ،کنترل سیتم و اتوماسیون
آســیب پذیری بیشتری وجود خواهد داشــت چرا که زمان تهیه
قطعــات طوالنیتر خواهد بود و از نظر هزینهای نیز به صورتهای
مالی شرکتها فشار خواهد آورد.زندی فر افزود :از طرف دیگر در
بخش «های تک» مجبوریم تحریمها را دور بزنیم و با شرکتهای
واسطهای کار کنیم و با توجه به اینکه برخی موسسات حمل و نقل
بین المللی ایران را در لیســت سیاه خود قرار داده اند ،به راحتی
نمیتوان تجهیزات را به کشور منتقل کرد بنابراین قطعات یدکی
و تجهیزات دو فاکتور افزایــش زمان و هزینه در دوران تحریم بر
شرکتها فشار خواهد آورد.وی تاکید کرد :در طرحهای توسعهای
با مشــکل جدی روبه رو خواهیم بود چرا که در این قسمت حجم
کار بســیار بیشــتر از قطعات یدکی خواهد بود و با توجه به اینکه
نقل و انتقال پول به مشــکل برخورده و با توجه به محدودیتهای
که با آن مواجه هســتیم به نظر میرسد در مقیاس باال طرحهای
توسعهای تقریبا به سمت متوقف شدن پیش میرود.
استاندارد های ورق های فوالدی بازنگری می شوند
جلسه کمیســیون فنی بازنگری استانداردهای «ورق فوالد کربنی
گالوانیــزه به روش غوطه وری گرم پیوســته بــا کیفیت معمولی
و کششــی» و «ورق فوالدی گرم نوردیده کالف شــده استحکام
تســلیم باال با شــکل پذیری بهبودیافته و ضخامت باال» با حضور
نمایندگانی از صنایع مختلف نظیر فــوالد مبارکه اصفهان ،فوالد
امیرکبیــر ،فوالد هفت المــاس ،فوالد بهمن ،آزمایشــگاه مرجع
بنیاد رازی و ســازمان ملی اســتاندارد روز گذشته ( 28آبان ماه)
در انجمــن تولیدکنندگان فوالد برگزار گردید.به گزارش چیالن ،
بهرام باقرزاده ،دبیر کمیته اســتاندارد انجمن تولیدکنندگان فوالد
ایران که دبیری جلســات مذکور را نیز به عهده دارد درباره جلسه
روز گذشــته اظهار کرد :این دو عنوان استاندارد از پرکاربردترین
عناوین اســتانداردی در عرصه تولید و مصرف هستند که در آنها
سعی شده با درنظر گرفتن محدودیتها و مشکالت تولید و مصرف
در کشور ،مراجع بین المللی نظیر استانداردهای ISO ، EN ، JIS
و  ASTMو نقطه نظرات کارشناســان حاضر نقاط ضعف ویرایش
هــای قبلی اصالح و بعد از تصویب مورد اســتفاده در صنایع قرار
گیرند هند ،چین و استرالیا آمادگی خود را برای همکاریهای فنی
مشترک ابراز نمودند.

