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با محوریت ایمیدرو و شرکت ملی فوالد ایران

رسمقاله
صرفه هاي ناشي از
توليد به مقياس
درصنعت فوالد
بهرام مسعودي
مدير روابط عمومي شركت ملي فوالد ايران

توليد به مقياس يا استفاده از صرفه هاي ناشي ازمقياس يك مفهوم كاربردي
در صنعت و توليدات صنعتي مي باشد .
امروزه به استفاده از مزاياي مقياس در بازارهاي داخلي وخارجي براي رقابت
بصورت امري كامال ضروري نگريسته مي شود .زيرا زمانيكه حجم توليد يك
شــركت يا يك كارخانه افزايش مي يابد متوســط هزينه هر واحد محصول
توليــدي كاهش مي يابــد و توان توليد و عرضه يك محصــول با هزينه كم
البتــه با قيمت كم بيانگر يك منبع مهمــي از مزيت رقابتي در مقابل عرضه
رقبا در بازار محســوب مي شود  .توليد به مقياس هم در سطح يك كارخانه
و هم در ســطح شركت ها ( متشــكل از چند كارخانه ) از اهميت ويژه اي
برخوردار است .
در تمام صنايع وقتي اندازه بزرگ تري از توليد اتفاق مي افتد در دراز مدت
هزينه هر واحد توليد شده كاهش يافته و صرفه جويي ناشي از مقياس حاصل
مي شود .كاهش هزينه از مزيت اصلي توليد به مقياس است ضمن آنكه توليد
بــه مقياس يا توليد در اندازه هاي بزرگ تــر قدرت در چانه زني براي خريد
مواد اوليه  ،كاهش هزينه هاي بازاريابي و فروش  ،امكان اســتفاده از وام ها
 ،دسترســي به نيروي كار متخصص  ،دسترسي آسانتر به تامين كنندگان ،
كاهش هزينه هاي حمل و نقل و ...را نيز با خود همراه دارد .
اقتصــاد دانان نيــز بــر اهميــت اســتفاده کارا از ظرفيت بــراي افزايش
نــرخ رشــد بهــره وري صنعــت تاكيــد دارند .رشــد بهــره وري صنعت
و اســتفاده از ظرفيــت دو پديــده مهــم هســتند كــه بــا هــم ارتباط
تنــگا تنــگ دارنــد  .هــر چقــدر از ظرفيــت باالتــري
اســتفاده شــود محصــول بيشــتري توليــد و رشــد
بهره وري صنعت سرعت بيشــتري خواهد گرفت .استفاده از ظرفيت بيانگر
ميزاني اســت كه يك شــركت يا يــك كارخانه و يا يك اقتصــاد از ظرفيت
توليــدي خود اســتفاده مي كند .بنا بر اين به رابطــه بين بازده يا خروجي
واقعي و خروجي بالقوه كه اگر از ظرفيت نصب شــده بطور كامل اســتفاده
شود اشاره دارد.
بنا بر تئوري توليد رشد توليد از دو طرق تحقق مي يابد .
 -1افزايش توليد با به كار گيري عوامل توليد بيشتر با ثابت بودن تكنولوژي
 -2افزايش توليد با بكارگيري روش هاي پيشــرفته و كارآمد با بهره وري باال
براي استفاده از ظرفيت ها .
بسياري از محققان اقتصادي اتفاق نظر دارند كه استفاده از ظرفيت براي رشد
بهره وري در بخش صنعت ضروري است و رشد بهره وري يكي از عوامل مهم
دست يابي به مزيت نسبي يك فعاليت صنعتي است .
توليد به مقياس در صنعــت فوالد از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و حاوي
مزايايي است كه در اينجا به مواردي از آنها اشاره مي شود.
در يك تحقيق كه تحت عنوان صرفه جويي ناشــي از مقياس در صنعت آهن
ســازي جهان توسط پال كرمپتون از مدرســه اقتصادي و بازرگاني دانشگاه
غرب اســتراليا و جين باپتيت لئوســورد از گروه تحقيق اقتصادي دانشــگاه
مارســلي فرانسه انجام شد .اطالعات  69كارخانه يكپارچه توليد فوالد از 27
كشــور جهان بين ســال هاي  2001-2003از نقــاط جغرافيا يي متفاوت
از امريكاي شــمالي و اروپاي غربي و كشــورهاي آســيايي  ،و بطور كلي از
اقتصادهاي پيشــرفته و نوظهور و در حال توســعه شــامل ميزان و ظرفيت
توليد ،ميزان كارصرف شــده ( ساعت بر روز ) و ميزان سرمايه به دالر امريكا
گرد آوري و مورد بررسي قرار گرفت.
اين  69كارخانه حدود يك ســوم توليد فــوالد جهان يعني  304/7ميليون
تن فوالد در ســال  2003توليد داشــته اند .ميزان توليد اين كارخانه ها از
 1/3ميليون تن تا  16/4ميليون تن در ســال متفاوت بود .متوسط توليد 69
كارخانه  4/5ميليون تن بوده است .
در اين تحقيق به اين نتيجه رســيدندكه توليد بــه مقياس در صنعت فوالد
داراي اثرات چشمگيري دركاهش هزينه ها و قيمت تمام شده براي هر واحد
محصول توليدي و همچنين افزايش توان رقابتي است .
هزينه ها درتوليد آهن اساسا» تحت تاثير  -1مقياس عمليات  -2هزينه هاي
مواد اوليه است كه مهمترين آن قيمت سنگ آهن مي باشد  .هزينه نيروي
كار سهم كمتري درتوليد آهن دارد.
امروزه با توجه به اهميت توليد به مقياس فوالد ســازان سعي دارند با ادغام
يا خريد و تمليك كارخانه ها و شــركت هاي ديگر از صرفه جويي ناشــي از
مقياس برخوردار شوند .
شــايان ذكــر اســت بزرگــي كارخانه هــاي فوالد ســازي ممكن اســت
هميشــه بــا صرفه هــاي ناشــي از مقيــاس همراه نباشــد زيــرا ممكن
اســت با بــزرگ شــدن كارخانــه پيچيدگــي هــا ی مديريت بــر آن ها
به حدي شود كه شركت با عدم صرفه جويي به مقياس مواجه شود .
موضوع مهم ديگري كه در رابطه با مقياس كارخانه ها بايد به آن اشاره شود
( )MOSاســت .حداقل مقياس بهينه يعني
حداقل مقياس بهينه
كوچــك ترين ظرفيت يــا بازده يك كارخانه كه در آن صرفه جويي ناشــي
ازمقياس اتفــاق مي افتد .اندازه بهينه واحد هــاي توليد فوالد عامل تعيين
كننده اي در ميزان كارآيي آنها محسوب مي شود كه غالبا از سه روش براي
تعيين حداقل ظرفيت بهينه كارخانه هاي فوالدي استفاده مي شود .
همچنين رشــد و توســعه تكنولوژي فوالد نيز بر انــدازه مقياس اقتصادي
كارخانه هاي فوالدي اثر گذار است .مثال» درتكنولوژي كوره ها ي فوالدي
ازكوره هاي  Open Hearthتا  BOFو  EAFپيشــرفت تكنولوژي
منجر به كوچك تر شــدن حداقل مقياس كارآمد يــا حداقل مقياس بهينه
كارخانه هاي فوالدي شده است...
ادامه در صفحه4

تفاهم نامه ایجاد کنسرسیوم توسعه فوالد تا  10میلیون تن
در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس امضاء شد

به دنبال
روشهای جدید تأمین
مالی هستیم

سخن روز

خداداد غریب پور

معاون وزیر و رییس هیات عامل ایمیدرو

فوالد وتوسعه  :تفاهم نامه ایجاد کنسرسیوم توسعه فوالد تا 10
میلیون تن در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس بعدازدوســال
مذاكره سرانجام به امضا رسيد.
بــه گــزارش خبرنگارفوالد وتوســعه ؛ايــن تفاهمنامــه كه با
مديريت وهدايت شــركت ملي فوالد نهايي وبه امضا رســيد؛به
حدود سه سال پيش ياز مي گرد كه ررئيس جمهور درسفرخود
بــه هرمزگان خواســتار اين شــده بود كه ظرفيــت توليدفوالد
درمنطقه خليج فارس به بيش از ده ميليون تن افزايش يابد.
به گزارش خبرنگار ما؛ پس از دســتور رئيــس جمهور؛مقدمات
تشــكيل كارگروه هاي بررســي طرح ادغــام واحدهاي توليدي
همگن با هدايت شركت ملي فوالد ايران فراهم گرديدكه درنتيجه
مذاكرات سه ساله در18تيرماه اين تفاهمنامه به امضا رسيد.
رئیس هیات عامل ایمیدرو درحاشــيه مراسم امضاي تفاهمنامه
اعالم کرد :سیاســت ایمیدرو توســعه صنایع بزرگ در کنار دریا
است .وی همچنین از امضا تفاهمنامه ایجاد کنسرسیوم با هدف
توســعه و افزایش ظرفیــت فوالد تا  10میلیــون تن در منطقه
اقتصادی خلیج فارس و تامین زیرســاخت های این طرح توسط
ایمیدرو خبر داد .خداداد غریب پور که در نشســت «توســعه و
افزایش ظرفیت تولید فوالد تا ســقف  10میلیون تن در منطقه
اقتصادی صنایع انرژی بر خلیج فارس» ســخن می گفت ،افزود:
سرمایه گذاری در قالب طرح های بزرگ سیاستی است که امروز

باید در الویت های برنامه های معدن وصنایع معدنی قرار بگیرد.
وی با تاکید بر سرمایه گذاری با نگاه جامع ملی به منظور تکمیل
زنجیــره ارزش محصوالت عنوان کرد :بــه طور حتم این دیدگاه
منجر به ایجــاد ارزش افزوده در بخش معــدن وصنایع معدنی
خواهد شد و ایمیدرو عاله بر فوالد ،به دنبال تدوین برنامه جامع
و راهبردی دیگر محصوالت همچون مس و سرب و روی است.
غریــب پور ضمــن قدردانی از شــرکت های معــدن و صنایع
معدنی در تشــکیل کنسرســیوم توســعه و افزایش تولید فوالد
تا  10میلیــون تن در منطقه خلیج فارس ،گفت :پس از ســال
ها این طرح با مشــارکت بخش خصوصی به ســرانجام رسید و
امیدواریم ،رویه تشکیل کنسرسیوم در سرعت بخشیدن به دیگر
طرح ها تعمیم داده شود.

فعــاالن صنعتی و معدنی کشــور در حالی گردهم آمدند کــه در خط مقدم تولید با
مســائل متعددی روبهرو هستند .تردیدی نیست که چالشهایی که اکنون کارگزاران
عرضه تولید با آن مواجه هســتند ،فقط در ســایه خرد جمعی و تعامل با تشکلهای
بخــش خصوصی مرتفع میشــود.کما اینکــه تمامی چالشهای پیش رو در ســایه
همکاری نزدیک دســتگاههای دولتی و حاکمیتی با تشکلها و شرکتهای خصوصی
مدیریت و به فرصت تبدیل شده است.
روز صنعــت و معدن به معنــای واقعی کلمه ،روز متعلق به بخش خصوصی اســت.
در چنیــن روزی سیاســتگذاران و راهبران حاضر در بخش دولت ،خود را بخشــی
از جریان تســهیل ســاز توسعه و توانمندســاز میدانند .این موضوع در حوزه معدن
و صنایــع معدنی که نقش مؤثری در عبور اقتصاد کشــور از شــرایط تحریم دارند،
همواره صادق بوده است.
خوشــبختانه باوجود تمامی تنگناهایی که در باال بدان اشاره شد ،در سایه مشارکت
و مقاومــت بخش خصوصی در خط مقدم عرضه تولید ،آمارهای تولید و حتی تجارت
وضعیت قابل قبولی داشــته که نشان از حرکت به سمت رونق تولید و صادرات دارد.
بخشهای اصلی همچون تولید فوالد ،سنگ آهن ،زغالسنگ ،مس ،آلومینیوم و حتی
طال همچنان حرکتی رو به رشــد دارند و امســال با همگرایی افزونتر با تشکلهای
صنعتی و معدنی و همچنین شرکتهای پیشرو بخش خصوصی ،همین شرایط ادامه
دار خواهد بود.
موضوع دیگر تجارت خارجی این حوزه و جایگاه آن در اقتصاد کشــور است .در سال
گذشته ارزش صادرات معدن و صنایع معدنی معادل  21درصد از کل صادرات کشور
بــود .این امر بــه مفهوم اثرگذاری باالی این بخش در تولید،اشــتغال ،درآمدزایی و
ارزآوری کشــور دارد .خوشبختانه مســئوالن و نمایندگان مجلس شورای اسالمی به
نقش صنایع معدنی و معدن واقف بوده و با حمایت بیشــتر از دســتگاههای مسئول،
زمینه توسعه و نقش آفرینی سیاســتهای بخشی را افزونتر میکنند .افزون براین،
حوزه تأمین مالی و روشهای تجارت خارجی شــاهد گشــایشهایی بوده است که با
جهت دهی طرحها با استفاده از منابع بازار سرمایه میتوان شتاب بیشتری به اجرای
پروژههای صنعتی و معدنی داد.
مــا هماکنون در حال کار روی روشهای جدید تأمین مالی هســتیم و پس از نهایی
شــدن اقدامات مشترک با سایر دســتگاهها و نهادها ،جزئیات بیشتری از این مدلها
منتشــر میشــود .سیاســتگذاران این حوزه همواره بر ارتباط منســجمتر با بخش
خصوصی تأکید داشته و چنانچه نتایجی در جهت منافع تولید و تولید ایجاد شده ،به
سبب همفکریها و نشستهای هم اندیشی بوده است.
رفع موانع ارزی صادرکنندگان ،تســهیل واردات مواد اولیه و تجهیزات یا تأمین مواد
اولیه در داخل کشــور نتیجه تعامالت بخش خصوصی با بخش دولتی بوده اســت و
امروز فرصت دوبارهای اســت که با همگرایی همه جانبه روند رو به رشــد و توســعه
کشور هموارهتر شود.

حمایت استاندار هرمزگان از
توسعه فوالد در منطقه خلیج فارس
به گزارش خبرنگارفوالد وتوســعه ؛اســتاندار هرمزگان نیز طی
سخنانی اعالم کرد :تجمیع واحدهای کوچک و توسعه واحدهای
بزرگ مقیاس ،طرحی اســت که در کشــور چین اجرایی شد و
دستاوردهای قابل توجهی را برای این کشور به همراه داشت.
فریدون همتی افزود :با این تعریف در شــرایط تحریم ،تشکیل
کنسرســیوم در طرح هــای بزرگ صنعتــی و معدنی می تواند
ارزش افزوده بســیاری را نصیب کشــور کند .وی گفت :ظرفیت
هــای قابل مالحظه در جنوب کشــور ما را ملــزم به حمایت از
طرح هایــی همچون توســعه صنعت فــوالد در منطقه خلیج
فــارس می کنــد .از ایــن رو حمایت همــه جانبه خــود را از
این طرح که در راســتای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است،
اعالم می کنیم.
بنابه این گزارش ،ایمیدرو به همراه شرکت های ملی فوالد ایران،
فوالد هرمزگان ،فــوالد کاوه جنوب کیش ،مادکوش ،صبا فوالد
خلیج فارس و گل گهر کنسرســیوم توســعه و افزایش ظرفیت
تولید فوالد تا ســقف  10میلیون تن در منطقه اقتصادی خلیج
فارس را تشــکیل می دهند.گفتنی اســت ،تفاهمنامه همکاری
طرح توســعه فوالد تا سقف  10میلیون تن به امضا شرکت های
وي تاكيد كرد  :متقاضياني كه خواســتار ايجاد واحدهاي جديد در منطقه ويژه
حاضر در این کنسرسیوم رسید.
اقتصادي خليج فارس باشــند  ،چنانچه خارج از چار چوب كنسرســيوم مزبور
باشــند اجازه فعاليت نخواهند داشــت و اين مســئله اهميت برنامه راهبردي
را نشان مي دهد.
همتي با ابراز اميدواري از شــكل گيري شــركت و تسريع درآن عنوان كرد هر
مانعي كه پيش روي كار اين كنسرسيوم قرارگيرد ،استانداري هرمزگان به همراه
ايميدرو آن را از ســر راه بردارند  .همتي تصريح كرد  :با اين تعريف در شــرايط
تحريم ،تشــكيل كنسرسيوم در طرحهاي بزرگ صنعتي و معدني ميتواند ارزش
افزوده بسياري را نصيب كشور كند.
وي گفت  :ظرفيت هاي قابل مالحظه در جنوب كشور  ،مارا ملزم به حمايت از
طرح هايي همچون توسعه صنعت فوالد در منطقه خليج فارس مي كند  .ازاين
رو حمايت همه جانبه خود را از اين طرح كه در راســتاي تحققاهداف اقتصادي
مقاومتي است اعالم مي كنيم.
حســن خلج طهراني در حاشــيه اين آيين عنوان كرد  ،يك شركت جديد براي
برنامه ريزي توليد تا سقف  10ميليون تن فوالد تاسيس خواهد شد كه تاكنون
شركت هاي فوال هرمزگان و صبا فوالد در اين شركت جديد اعالم آمادگي كرده
و ســهم دارند و بقيه شــركت هاي فوالدي نيز به اندازه آورده هاي خود امكان
ورود دارند و شامل سهم خواهند شد.
وي دربــاره شــرايط و تعهدات منطقه ويژه اشــاره كرد  :وظيفــه منطقه ويژه
در اين برنامه تامين زير ســاخت هاســت و وظيفه دولــد در منطقه را اجرايي
خواهد كرد .زير ســاخت هاي توليد مورد نيــاز آب  ،برق  ،گاز و زمين  ،تامين
اســت پيش از ايــن زميني به صبا فوالد اختصاص داده شــد كــه ميتواند در
پروژه به عنوان قدرالســهم از آن اســتفاده كنند خلج طهراني افزود  :درباره آب
هم به لحاظ موقعيت منطقه  ،آب شــيرين كن هاي موجود امكان تامين تا 10
توسعه خارج از كنسرسيوم ممنوع
استاندار هرمزگان نيز درنشســت توسعه افزايش ظرفيت توليد ميليو تن را دارند.
فوالدتا سقف 10ميليون تن درمنطقه اقتصادي صنايع انرژي بر اين برنامه در چارچوب ســند چشــم انداز  1404مبني بر دستيابي به ظرفيت
خليج فارس  ،در ســخناني اعالم كرد تجمع واحدهاي كوچك  55ميليــون تن فوالد پيــش بيني شــده و انتظار مي رود در مدت  5ســال
و توســعه واحدهاي بزرگ مقياس  ،طرحي اســت كه در چين با سرمايه گذاري  5ميليارد دالر بهره برداري شود.
اجرايي شد و دستاوردهاي قابل توجهي براي اين كشور داشت .جمهوري اســامي ايران اكنون در بين  10فوالد ساز بزرگ جهان جاي دارد و
فريدون همتي افزود :امروز توان تجمع شده واحدهاي مرتبط با سال گذشته با دســتيابي به ظرفي  35ميليون تن فوالد حدود  25ميليون تن
اين كنسرسيوم (  7مجموعه مربوط ) براي شرايط كنوني كشور توليد داشت.
به ويژه در دوره تحريم ميتوانــد نقش موثري ايفاء كند اعضاي انتظار مي رود با تحقق برنامه ســند چشــم انداز ايران بتواند ساالنه حدود 20
اين كنسرســيوم ضمن اينكه نگاه بنگاه داري دارند يك نگرش ميليون تن توليدات خود را به بازارهاي هدف صادر كند  .ارزش صادرات زنجير
راهبردي با مشخصه ملي هم مورد توجه قرارمي دهند تا بتوانند فوالد ســال گذشته با رتبه نخســت در بخش معدن و صنايع معدني به حدود
 4ميليارد دالر رسيد.
ظرفيت  10ميليون تني را تحقق بخشند.

خرب
ظریف :دنیا را
مجبور خواهیم کرد
جز با زبان احترام با
ایران سخن نگویند

فوالد و توســعه :وزیر امور خارجه
کشــورمان با تاکید برای که دنیا
را مجبور خواهیــم کرد که جز با
زبان احترام با ایران و ایرانی سخن
نگویند ،تصریح کرد :حتی اگر الزم
باشد در مذاکره هم آنها را سر جای
خودشانمینشانیم.
به گزارش خبرنگار فوالد و توسعه،:
محمد جــواد ظریف در مراســم
گرامیداشــت روز ملــی صنعت و
معدن با اشــاره به لزوم اهتمام به
حوزه صنعت و معدن در شــرایط
فعلی کشــور گفت :فشارهایی که
امروز آمریکا به جمهوری اسالمی
ایران وارد کرده اســت ناشــی از
قدرت آمریکا و یا ضعف ما نیست.
این فشارها به دلیل شکستهای
مســتمر ایالت متحــده در حوزه
منطقه و در حــوزه بینالمللی در
برابر جمهوری اسالمی ایران است.
وی افزود :آمریکاییها متوجه این
هستند که جمهوری اسالمی ایران
با تفاهم نامه برجام از زنجیرهایی
که به دســتش بســته بودند آزاد
شده در منطقه پیشروی میکند
و حضــورش افزایش پیــدا کرده.
این در حالی اســت که آمریکا هر
روز در صحنه بینالمللی منزویتر
میشود .امروز آمریکا برای این که
علیه جمهوری اسالمی ایران حامی
پیدا کند به هر وسیلهای مستمسک
میشود و شکســت میخورد در
سال گذشته آمریکا چهار بار برای
محکومیت ایران جلســه شورای
امنیت برگزار کرد که هر چهار بار
هم شکست خورد.
وزیر امــور خارجه کشــور تاکید
کرد :در حــوزه میدانی جمهوری
اســامی ایران در شــرایط ضعف
نیســت .ما شــاهد اتفاقات عراق
بودیم یا مالحظه کردیم در سوریه
تمام دنیا متحد شدند که حکومت
سوریه را با مشــکل روبرو کنند و
به کمک تروریســتها بروند ولی
شکست خوردند .آنها قصد داشتند
در لبنان شــرایط را به هم بریزند.
میپنداشــتند کــه میتوانند در
یمن بر مردم مســلط شوند .اما در
تمامی این مناطق شکست خوردند.
در ســطح بینالمللی هم شکست
خوردنــد .در حــوزه اقتصادی در
فرصت میان مدت از حضور حاکمه
دالر در صحنــه جهان اســتفاده
کردند و بر جمهوری اسالمی فشار
وارد کردند ولی با این کار برای خود
تداوم حضور ایران در جمع
غول های فوالدی جهان

سهم  1.4درصدی در
تولید جهانی فوالد
ایران با سهم  1.4درصدی در
تولید جهانی فوالد همچنان
دهمیــن فوالدســاز برتــر
جهان است.
به گــزارش پایــگاه خبری
ایمیدرو ،تولید فــوالد ایران
در آوریل  2019میالدی2.2
میلیون تن بــود که حاکی از
ســهم  1.4درصدی در تولید
جهانی این محصول اســت.
ایران با این میزان تولید فوالد
توانســت جایگاه خــود را به
عنوان دهمین فوالدساز جهان
تثبیت کند.طی مدت یادشده
 ،چین با تولید  85میلیون تن
فوالد همچنان در رتبه نخست
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نیز مشکالتی ایجاد کردند .اکنون
شاهد هســتیم که روسیه و چین
تصمیم گرفتند که از معامالت خود
دالر را حذف کنند.
وی افزود :سال گذشته  ۳۵درصد
معامالت ترکیــه و ایران فاقد دالر
بود .اکنون امــارات متحده عربی
و هنــد نیز تصمیم گرفتند از دالر
اســتفاده نکننــد .ایــن یعنی در
درازمدت استفاده افراطی از قدرت
دالر به معنی کاهش نقش دالر در
روابط بینالمللی است.
ظریف ادامه داد :اینستکس اگرچه
پاسخی به خواستههای جمهوری
اسالمی و تعهدات اروپا نیست ولی
ارزشی استراتژیک و راهبردی دارد.
این موضوع یعنی نزدیکترینها با
آمریکا در حال فاصله گرفتن از او
هستند .اکنون آمریکا در بسیاری
از حوزهها شکســت خورده از این
رو به عامل اقتصــادی روی آورده
اســت .ما در داخل و بــا تکیه بر
ظرفیت و تولید داخلی میتوانیم
در این حوزهها او را ناکام کنیم .ما
شاهد تأکیدات مقام معظم رهبری
در خصــوص رونــق تولید و تکیه
بر ظرفیت داخلــی بودهایم .دولت
حتی در این حوزه افراد را تشویق
میکنند .با تکیه بر ظرفیت و تولید
در داخل میتوانیم در این حوزه نیز
فشارها را برطرف کنیم.
وزیر امــور خارجــه تصریح کرد:
جمهوری اسالمی ایران نشان داده
که در برابر احترام با احترام برخورد
میکند و در مقابل فشار مقاومت
میکند و با تمرکز بر حوزهای که
فشار وارد میشود ،یعنی شکستن
مقاومت و شکستن معیشت مردم،
فشارها را برطرف میکند .این کافی
نیست که بگوییم مردم ما مقاومت
میکنند بله مردم  ۴۰ســال است
که مقاومت میکننــد ولی ما به
عنوان دولت و شما عزیزان در حوزه
صنعت باید حامی مردم باشــید.
ما شاهد ســالروز حمله شیمیایی
سردشــت بودیم .مردم در مقابل
سالح شیمیایی مقاومت کردند اما
ننشستند مردم در مقابل تحریمها
مقاومت کردند ولی ننشستند این
مردم به گردن ما حق دارند ما باید
برای آنها تالش کنیم.
ظریف گفت :همانطور که توانستیم
در حــوزه سیاســی ،بینالمللی و
میدانی نشــان دهیم در ســطح
بینالمللــی حرفی بــرای گفتن
داریم و نمیگذاریم با ملت ایران با
زبانی به جز احترام صحبت کنند،
در حوزه اقتصــادی هم میتوانیم
به آنهایی که این ملــت از این راه
نمیشناختند ،پاسخ خوبی بدهیم.
فقط با نشــان دادن اقتدار اســت
که میتوانیم آنها را حتی اگر الزم
باشــد ،در حوزه مذاکــره هم در
جای خودشان بنشانیم .چرا که ما
در برابر فشار کوتاه نمیآییم اما با
کسی که با ما راه احترام را مورد نظر
قرار دهد ،در نتیجه حتماً با احترام
برخورد میکنیــم .دنیا را مجبور
خواهیم کرد که جز با زبان احترام
با ایران سخن نگوید و هیچ گاه یک
ایرانی را تهدید نکند

جهان قرار دارد و  54.3درصد
تولید فــوالد جهان را به ثبت
رساند .همچنین هند با تولید
 8.8میلیون تن فوالد توانست
 5.6درصد تولید جهانی را به
خود اختصاص دهد و در رتبه
دوم قرار گیرد.
ژاپن و آمریکا نیز به ترتیب با
تولیــد  8.6میلیون تن و 7.4
میلیون تن در رتبه ها ی سوم
و چهارم ایستادند .کره جنوبی
به عنوان پنجمین فوالدســاز
جهــان توانســت در آوریل
 2019میالدی  6میلیون تن
فوالد تولید کند.
طی سال گذشــته ایران 4.2
میلیارد دالرفوالدبه  63کشور
جهان صادر کرده است که از
این میــزان  82درصد مربوط
به  10بازار عمده فوالد ایران
در جهان است.

معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت تاکیدکرد:

جدیت «صمت» در اجرای طرح جامع فوالد

شــرکت های معدنی خصوصا ســنگ آهنی ها سرمایه
گــذاری قابل توجهی در بخش فرآوری و افزایش ظرفیت
کمی و کیفی خود انجام داده اند .ولی به نظر می رســد
ذخایر کشــف شده سنگ آهن کشور ،تا  ۵سال آینده به
اتمام می رســد و این موضوع دغدغه هایی برای فعاالن
حوزه معدن ایجاد کرده اســت .ضمــن اینکه در صورت
اجرای طرح جامع فوالد در سال های آتی تقاضای سنگ
آهن بازار داخل افزایش خواهد یافت
جعفر ســرقینی معاونــت امور معــادن و صنایع معدنی
وزارت صنعت ،معدن و تجــارت در خصوص راهکارهای
این وزارتخانه جهت ترغیب به ســرمایه گذاری در حوزه
معادن گفت :بدون شــک تداوم حیات معادن کشــور به
اکتشــافات وابسته است .اگر اکتشــافات مورد توجه قرار
نگیرد و ادامه دار نباشــد ،ذخایــر فعلی باالخره یک روز
به اتمام خواهد رســید و آن زمان راهی برای جبران این
اشتباه وجود نخواهد داشت.
وی افزود :به همین منظور از  ۴سال قبل برنامه اکتشاف
در پهنه ها در حال اجرا اســت و خوشــبختانه به ذخایر
خوبی هم رسیده ایم .به نظر می رسد ذخایر فلزی کشور

دو برابر خواهد شــد و امیدواریم بعد از آنکه حفاری های
عمقی انجام شــد این خبر رســما اعالم شــود تا معدن
کاران هم خرسند شوند .برنامه اکتشاف در پهنه ها ادامه
خواهد داشــت و امســال هم قصد واگذاری  ۳۰پهنه در
کل کشور را داریم.
سرقینی تصریح کرد :اکتشافات در بخش معادن در سال
جــاری نیازمند هزینه ای در حــدود  ۲۰۰میلیون یورو
برای استفاده از تکنولوژی های جدید خصوصا ژئوفیزیک
هوایی است تا بتوان به ذخایر جدید دسترسی پیدا کرد.
ســرقینی در پاسخ به این ســوال که آیا با شرایط فعلی،
طرح افزایش ظرفیت صنعت فوالد کشور ،اجرا خواهد شد
یا نه اظهار داشــت :طرح جامع صنعت فوالد و دستیابی
به ظرفیت  55میلیون تن در افق  1404طرحی است که
آغاز شده و نمی توان آن را متوقف کرد.
وی افزود :در حال حاضر صنعت فوالد کشــور به ظرفیت
 35میلیــون تن دســت یافته و  10میلیــون تن هم در
مرحله ای است که نمی توان آن را متوقف کرد .توقف این
طرح را بــه مصلحت نمی دانیم و با جدیت پیگیر اجرای
آن هســتیم .باالخره روزی ساخت و ساز در کشور رونق

نعیمی قائم مقام ایمیدرو خبر داد:

بخش فوالدسازی سفید دشت نیمه دوم امسال راه اندازی می شود

عباس نعیمی قائم مقام ایمیدرو خبر داد:
کارخانه فوالدسازی سفید دشت در نیمه
دوم امسال راه اندازی می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ایمیدرو،
قائم مقام ایمیدرو در آســتانه روز صنعت
و معــدن با اعالم این خبــر افزود :یکی از
اهــداف اصلی ایمیــدرو راه اندازی بخش
فوالدسازی طرح های فوالد استانی است
به طوری که پیش بینی می شود کارخانه
فوالدسازی سفید دشــت به عنوان طرح
پیشرو در زمستان امسال راه اندازی شود.
وی تاکیــد کرد :طبــق برنامه ریزی های
صورت گرفته مقرر شده بخش فوالدسازی
طرح های اســتانی به مرور تا انتهای سال
 99به اتمام برسد.
مشاور ارشــد رییس هیات عامل ایمیدرو
اظهار داشــت :سازمان توســعه و نوسازی
معادن و صنایع معدنی ایران در حال پیاده

احیای معادن کوچک ،می تواند
رویکرد صادراتی داشته باشد
مدیرعامــل شــرکت تهیــه و تولید مواد
معدنی ایــران ضمن اعالم اینکه امســال
احیای معادن کوچک در چارچوب اجرای
پروژه اقتصاد مقاومتی احیاء ،فعال سازی
و توســعه معــادن کوچک مقیــاس قرار
دارد ،گفــت :این معادن عــاوه بر تامین
نیاز داخل ،می توانــد رویکرد به بازارهای
صادراتی داشته باشد.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو« ،وجیه
اهلل جعفری تصریح کــرد :موضوع احیای
معادن کوچــک در اواخر  ۹۶کلید خورد،
واقعیــت اینکه ســرمایه گذارانــی بودند
چون نیاز به مصــرف برخی اقالم معدنی
داشتند ،معادن غیرفعال در ارتباط با حوزه

خواهد گرفت و خواهید دید که این طرح چقدر سودمند
است .البته از این ظرفیت ،صادرات  15میلیون تن فوالد
و عرضه مابقی در کشور برنامه ریزی شده است.
وی در رابطــه با علــت تغییرات مدیــران صنایع بزرگ
معدنی گفت :ریشــه این تغییــرات را باید در تصمیمات
ســهامداران پیدا کرد و وزارتخانه نقشی در تغییر مدیران
نداشــته اســت .شــرکت هایی که مدیران آنهــا تغییر
کــرده ،خصوصی بــوده و صمت در تعییــن مدیریت در
آنها مداخله ای ندارد.

انجمن جهانی فوالد خبر داد:

افزایش سرانه جهانی مصرف فوالد در 2018

سازی ایده های نو برای تامین مالی پروژه
ها است این سازمان در عین حال اقدامات
مستمری با همراهی بخش خصوصی برای
راه اندازی طرح ها ،شروع کرده است.
بــه گفته نعیمی ،به طــور کلی دو راهبرد
تســریع در اتمام پروژههای توســعهای و
توانمندســازی شــرکتها و بنگاه ها در
دســتور کار مدیریت ارشد ســازمان قرار
گرفته اســت .نعیمی افزود :در این راستا
کمیته هــای پایش طرحهــا و پروژهها با
حضور همــه ذینفعان و مدیــران مرتبط
تشــکیل شــده و بــا برگزاری جلســات
مستمر نسبت به بررســی روند پیشرفت
و مشــکالت اقداماتی صــورت می گیرد.
پــس از آن با طراحی و اجرای راهکارهای
مناســب ،برنامــه ریزی در جهــت اتمام
آنها انجام می شــود.وی افزود :همچنین
تشــکیل کمیته هــای تخصصی در حوزه
های تامین مالــی ،مقابله با تحریم ،منابع
انســانی و  .......با هدف استفاده از نظرات
کارشناســی بدنــه ســازمان در دســتور
کار قــرار گرفته اســت.قائم مقام ایمیدرو
تاکیــد کرد :در واقــع اقدامات فوق منجر
بــه اتمام پروژه ها ،ایجاد اشــتغال ،حفظ
صــادرات و تــداوم ورود ارز به کشــور و
تامیــن مــواد اولیه ،تــداوم و رونق تولید
شرکتها خواهد شد

سرانه جهانی مصرف فوالد در سال 2018
میالدی به 224کیلــو و 500گرم افزایش
یافت .این در حالی است که سرانه مصرف
ایــران در مــرز  238کیلوگرم قــرار دارد
که از میانگین جهانی باالتر اســت.انجمن
جهانی فوالد در جدیدترین گزارش خود
از افزایش ســرانه جهانی مصــرف فوالد
در ســال  2018میالدی خبر داد .سرانه
جهانی مصــرف این محصول از  216کیلو
و 300گــرم در ســال  2017میالدی به
 224کیلــو و  500گرم در ســال 2018
افزایــش یافته است.ســرانه مصرف فوالد
در ایران طی ســال  2018میالدی 238
کیلو و 500گرم به ثبت رســید که باالتر
از میانگیــن مصرف جهانی اســت .با این
حال ســرانه مصرف در ایران نســبت به
ســال  2017میــادی (245کیلو و 900
گرم ) کاهش یافته اســت.طی این مدت،
بیشترین سرانه مصرف فوالد با یک هزار و
 47کیلو و  200گرم متعلق به کره جنوبی
بود .کمتریــن میزان مصرف نیز با  5کیلو
و 300گرم در ونزوئال اعالم شــده اســت.
ســرانه مصرف این محصــول در اتحادیه
اروپــا 332کیلو و 900گــرم ،در منطقه
 CISسرانه مصرف 193کیلوو 700گرم،
منطقه  NAFTAسرانه مصرف 289کیلو
گرم ،آفریقا  28کیلو و 700گرم ،آمریکای

مرکــزی و جنوبی  83کیلــو و 700گرم،
آســیا  283کیلو و  500گرم و خاورمیانه
 197کیلو و یکصد گرم عنوان شده است.
انجمن جهانی فوالد مصــرف جهانی این
محصول در ســال  2018میالدی را یک
میلیــارد و 712مليــون و یکصد هزار تن
اعالم کرد .مصرف جهانی فوالد در ســال
 2017میالدی یک میلیارد و  632مليون
و  500هزار تن ثبت شــده اســت.مصرف
فوالد ایران در ســال گذشته میالدی 19
میلیــون و  600هزار تن بــود که حاکی
از کاهش مصرف نســبت به ســال 2017
میالدی(20میلیون تن) اســت.طی سال
گذشــته میالدی چین بــا مصرف 835
میلیون تــن بیشــترین میــزان مصرف
فوالد را به خود اختصــاص داد .کمترین
میزان مصرف نیز بــا 200هزار تن متعلق
به ونزوئــا بود.همچنین میــزان مصرف
فــوالد در اتحادیه اروپــا  169میلیون و
700هزارتن  ،کشــورهای CISمصرف
فوالد  56میلیون و 200هزار تن  ،منطقه
 NAFTAمصــرف فــوالد 142میلیون
و  900هزارتــن  ،آفریقــا  37میلیون تن
،آمریــکای مرکزی و جنوبی  43میلیون و
 300هزار تن  ،آســیا یک میلیارد و 167
میلیون و  500هــزار تن و خاورمیانه 50
میلیون و یکصد هزار تن اعالم شد

عملکردشــان را خواســتار بودند تا امکان
تهیه مواد اولیه موردنیاشان فراهم شود.
بــه گفته وی ،اواخر ســال  ۹۶تفاهم نامه
مربوطه بیــن گل گهر ،میدکــو و برخی
مجموعه های معدنی مربوطه امضا ،اما در
ســال  ۹۷گام های ابتدایی برداشته شد و
امسال شتاب گرفت و سازمان ایمیدرو هم
نقش خود را در این ارتباط به شرکت تهیه
و تولید مواد معدنی به عنوان بازوی اجرایی
خود محول کرد.
جعفری خاطرنشــان ســاخت :بررسی ها
نشان می دهد  ۹۸.۳درصد از معادن کشور
کوچک مقیاس محســوب می شوند و در
عین حال  ۸۵درصد اشــتغال و  ۶۵درصد
تولید مربوط به این بخش است.
وی گفت :برخی مزیت ها وجود دارد که با

تجمیع معادن کوچک می توان از آن بهره
گرفت ،در واقع چنانچه  ۱۰معدن کوچک
که در یک شعاع قرار گرفته اند ،می توانند
نســبت به ایجاد یک واحد فرآوری اقدام
کرده و این امکان فراهم می شود که بازار
تولیدشان فراهم شود ،بنابراین سرمایه گذار
بخش خصوصی با ایجاد یک واحد فراوری
مــی توانــد از مزیت آن برخوردار شــود.
جعفری توضیح داد :ارزیابی معادن کوچک
مقیاس گویای آن است که آنها از نظر زیر
ســاخت ،نقدینگی ،مسایل حقوقی و فنی
مشکل دارند و متقاضی اینگونه معادن که
مصرف کننده ماده معدنی استخراجی هم
هستند ،به این ترتیب بخشی از مشکالتش
قابل برطرف شدن است.وی یاداور شد :این
طرح از طرحهای اقتصاد مقاومتی دولت و

مربوط بــه وزارت صنعت ،معدن وتجارت
اســت که این وزارتخانه هم مســئولیت
خود را به سازمان توسعه ونوسازی معادن
وصنایع معدنی ایــران (ایمیدرو) محول و
این ســازمان نیز در بعد اجــرا ،در ارتباط
با معادن کوچک مقیاس ،مســئولیت را به
شــرکت تهیه و تولید واگذار کرده است.
مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی
ایران اضافه کرد :دولت و ســرمایه گذاران
که مــی خواهند مصرف کننــدگان مواد
معدنی باشــند ،معدنکاران یا مجوز داران
معادن غیر فعال و تشــکل هــا و انجمن
های ذیربط (اتــاق بازرگانی ،خانه معدن،
سازمان نظام مهندســی معدن ،انجمنها)
در مجمــوع چهــار رکن احیــای معادن
کوچک محسوب می شوند.

مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو:

جذب و آموزش نیروهای
بومی در اولویت است
ســمیه خلوصی مدیر برنامه ریــزی و نظارت راهبردی
ســازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
گفت :جــذب و آموزش نیروهــای توانمند و متخصص
بومی از برنامه های اولویت دار این ســازمان است زیرا
یکی از اهــداف اجرای طرح های ایمیــدرو در مناطق
کمتر توســعه یافتــه ایجاد و پایداری اشــتغال در این
مناطق است
خلوصــی در جریــان بازید از زیر ســاخت هــا و روند
پیشــرفت صنایع مستقر در این سایت افزود :جلوگیری
از خام فروشــی ،فرایند ایجاد صنایع مــادر برای رونق
اقتصادی و توســعه این مناطق بــه عنوان دیگر اهداف
اســتقرار این مناطق از ســوی مدیریت ارشد سازمان و
دیگر مسئوالن با جدیت پیگیری می شود.
وی با اشــاره به وفور سنگ معدن دولومیت در مجاورت
منطقه ویژه اقصادی المرد گفــت :تولید فلز منیزیم از
ســنگ معدن دولومیــت منجر به خلــق ارزش افزوده
بســیاری برای اقتصاد می شــود که ایــن امر منوط به
تدوین طرح جامع است.
وی ادامه داد :با توجه به نقش معادن در اقتصاد مقاومتی
و همچنین برون رفت از تنگناهای اقتصادی ،این طرح
در حال تهیه اســت که امیدواریم با فراهم شدن ساز و
کارها شاهد عملیاتی شدن آن باشیم.
وی با تقدیر از تالش مجری طرح صنایع انرژی بر المرد
و پارســیان و مدیر عامل منطقه ویــژه اقتصادی المرد
تصریح کرد :مناطق ویژه پارسیان و المرد الزم و ملزوم
یکدیگرند و بنابراین توســعه متوازن آنها دارای اهمیت
است و برای نظامند شدن پروسه فعالیت در این مناطق
کمیته کنترل و بررســی طرح ها جریــان احداث زیر
ساخت ها را رصد می کند.

خلوصی اظهار داشــت :آب و برق دوران ســاخت برای
متقاضیان ســرمایه گذاری در منطقه ویــژه اقتصادی
صنایع انرژی بر المرد تامین شــده اســت .وی افزود :با
مهیا بودن شــرایط الزم برای جذب سرمایه گذار انتظار
می رود با تعریف بســتههای سرمایه گذاری ،استفاده از
رویکردهای تبلیغاتی نوین و انتخاب اســتراتژی منظم
و منســجم برای جذب ســرمایه گذار در این عرصه نیز
همپای سایر بخش ها موفق عمل شود.
وی با بیــان اینکه پروژههای زیرســاختی منطقه ویژه
اقتصادی المرد در ابتدای ســال برای اجرا ابالغ شــده
اســت ،گفت :صنایع انرژی بر المــرد؛ پروژههای اصلی
زیرســاختی را اجرا کرده اســت و تعدادی پروژه های
تکمیلی درحال احداث اســت که بودجه الزم برای آنها

پیش بینی شــده است و از این منظر افق روشنی برای
این منطقه راهبردی ترسیم می شود.
مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو با اشــاره
به طرح های درخواســت شــده از ســوی مجری طرح
انــرژی بر المــرد و پارســیان گفت :اخیــرا پروژههای
جدیدی از جمله اجرای فضای ســبز ،ســاخت سردر و
پارکینگ ورودی ،روشــنایی بلوارهــا ،احداث درمانگاه
منطقــه ویژه اقتصادی المرد از ســوی «فدایی دولت»
مجری طرح پیشــنهاد شــده اســت که اجــرای این
طــرح ها بــا توجه بــه صنایــع درحال بهــره برداری
منطقــه دارای توجیــه اجرایی اســت که با پیشــنهاد
مکتوب مجری توســط بخش های ایمیدرو بررســی و
اقدام مقتضی انجام میشود

اخبار کوتاه

دوران بلوغ
صنعت فوالد ایران

چالــش اصلی صنعــت فوالد به
عنــوان پیش گام ســایر صنایع
کشــور ،رشــد نامتوازن ســایر
بخش ها است.
نوید ایزدپناه عضو هیئت مدیره
شــرکت هفــت المــاس گفت:
صنعت فوالد ایران در مقایســه
با ســایر صنایع داخلــی قابلیت
رقابــت بــا بازارهای تــراز اول
دنیــا را دارد و هم اکنون دانش
تولیــد بســیاری از فوالدها در
کشور وجود دارد.
وی افزود :در بســیاری از صنایع
کشــور ،ظرفیت تولیــد با نگاه
به نیــاز داخــل شــکل گرفته
اســت اما در صنعــت فوالد این
موضوع مطرح نیســت و در اکثر
محصوالت فوالدی ،تولید بیش
از دو برابــر نیاز کشــور بوده و
پتانســیل افزایش آن نیز وجود
دارد.ایزدپناه اظهار داشت :برای
پیشــرفت اقتصاد کشــور ،تمام
بخش ها باید با یکدیگر همســو
بوده و به صورت یکســان رشد
نمایند به طور مثال باید صنعت
حمــل و نقــل ،فــوالد ،بیمه و
بانکداری باید متناسب با یکدیگر
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه
گذاری ایمیدرو تاکید کرد:

برنامه افزایش ذخایر
مواد اولیه واحدهای
معدنی توسط ایمیدرو
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه
گذاری ایمیدرو گفت :در شرایط
حاضر به دنبال این هســتیم که
ضمن تنوع بخشی به تامین مالی،
ذخایر مــواد اولیه اســتراتژیک
واحدهای بخش معدن و صنایع
معدنی افزایش یابد
بــه گــزارش روابــط عمومــی
ایمیدرو ،امیــر صباغ افزود :یکی
از مهمترین اقداماتی که ایمیدرو
برای تقویت تولید حوزه معدن و
صنایع معدنی در حال اجرا دارد،
تنوع بخشــی به تامیــن مالی و
ارایه روش های نوین است.
وی گفت :شــرایط بیــن المللی
کشــورمان به گونه ای است که
حفظ و تــداوم تولید و همچنین
صادرات از اهداف اصلی ایمیدرو
و وزارت صنعت معدن و تجارت
قرار گرفته است.
صبــاغ در عیــن حال بــا تاکید
بر اینکه حوزه معــدن و صنایع
معدنی در بخش ارزی مســتقل
شده،اظهار کرد :منابع ارزی این
حــوزه را از محل صادرات تامین
رئیس مرکز تحقیقات فرآوری
مواد معدنی ایران مطرح کرد:

اعالم چالش های
تحقیقاتی بخش معدن
و صنایع معدنی
رئیس مرکــز تحقیقات فرآوری
مواد معدنی ایــران چالش های
بخش معدن و صنایع معدنی در
حوزه تحقیقات را اعالم کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان
توسعه و نوسازی معادن و صنایع
معدنی ایــران (ایمیدرو) ،مجید
وفایی فرد که امــروز در جریان
بازدیــد رییــس هیــات عامل
ایمیدرو و خبرنگاران از این مرکز
ســخن می گفــت،تصریح کرد:
چالش های بخش معدن شــامل
عیار پاییــن ذخایر کانی و تاکید
روز افــزون بر کاهــش گازهای
گلخانه و حفظ انرژی است.
وی که پیش از امضای تفاهمنامه
همــکاری مرکــز تحقیقــات و
فــراوری مــواد معدنی بــا خانه
معدن به ارایه گــزارش عملکرد
این مرکــز می پرداخت ،بر نقش
تشــکل ها در فرهنگ توســعه
تاکید کرد.
به گفته وفایی فرد ،سهم ایران از
درآمد ناخالص داخلی ()GDP
در تحقیقات زیر نیم درصد است.
وی درباره عملکرد این مجموعه
گفت :بخشی از فعالیت های این
مرکز در ســال  ۹۷شــامل ارائه
خدمــات آنالیز حــدود ۱۲هزار
نمونــه بخش خصوصــی ،انجام
پژوهش های کارشناســی های
ارشــد و دکتــری دانشــجویان
معرفی شــده از ســوی مدیریت
آمــوزش ،پژوهــش و فنــاوری
ایمیدرو ( ۹۰مورد) ،انجام ۱۵۰
پــروژه تحقیقاتــی و خدماتی از
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رشــد کننــد .در حالــی که در
شرایط فعلی که در صنعت فوالد
در رتبه دهم اســت برای نمونه
صنعت بانکداری از رتبه پنجاهم
برخــوردار می باشــد .بنابراین
چالــش اصلی صنعــت فوالد به
عنــوان پیش گام ســایر صنایع
کشــور ،رشــد نامتوازن ســایر
بخش ها است.
وی تصریح کــرد :ما در صنعت
یاد گرفتــه ایم که واردات محور
باشــیم ،بــر این اســاس تمام
بخشــنامه ها و یــا مذاکرات ما
نــگاه واردات محــور دارنــد اما
صنعت فوالد به بلوغ رســیده و
صادرات محور شده و باید بدانیم
که بــازار جهانی دیگر رفتارهای
لحظه ای را نمی پســندد.عضو
هیئت مدیره هفت الماس اظهار
داشــت :واردکننده می تواند به
یکباره تصمیم بــه عدم واردات
بگیرد اما صادرکننده نمی تواند
به یکباره بازارهای جهانی را رها
کــرده و صادرات انجــام ندهد.
اگر صادرکننده بازار را از دست
بدهــد ،به دســت آوردن مجدد
آن ،هزینه بیشتری می خواهد،
بنابراین اگر صنعتی به بلوغ می
رســد ،باید رفتارها متناســب با
شرایط جدید باشد

مــی کنیــم .وی در ادامه گفت:
اکنون در ایمیدرو استقالل ارزی
داریم و منابع ارزی این سازمان
کاهش چندانی نداشته و در واقع
روند صادرات ادامه دارد.
نمایشگاه بومی سازی
این مســوول ایمیدرو در بخش
دیگری از ســخنانش اعالم کرد:
ایمیدرو توجــه ویژه ای به بومی
سازی و اســتفاده از تجهیزات و
مواد اولیه داخلــی دارد؛ به این
دلیل که توانمندی شرکت های
داخلی از ســالیان گذشته به این
سو افزایش یافته است.
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه
گــذاری ایمیــدرو افــزود :این
موضوع را عالوه بر کارخانه های
فعلی ،در طرح های توســعه هم
در نظــر گرفته ایــم و در حال
حاضر برنامه گســترش بومی را
در حــال اجرا داریــم تا حداکثر
استفاده از توان داخلی در جهت
تولید و توسعه به عمل آید.
صبــاغ گفــت :در نیمــه دوم
امســال نمایشــگاه بومی سازی
برگــزار خواهد کرد.به گفته وی،
نمایشــگاه امســال در سطحی
وسیع تر نسبت به نمایشگاه های
گذشــته طراحی و اجرا می شود
و مــدت زمان برگــزاری آن نیز
طوالنی خواهد بود
بخــش دولتــی و خصوصی در
زمینه فــرآوری مــواد معدنی،
مطالعات بهینه ســازی فرآوری
عناصر نادر خاکی در کانســنگ
آنومالــی  ۵ســاغند ،طراحی و
ســاخت تیکنرهای خمیری در
مقیاس بنچ و پایلوت است.
وی بــه زمینــه هــای همکاری
معدنی شامل تحقیقات و توسعه
اشــاره کــرد و گفت :ســاخت
تجهیــزات فــرآوری پایلــوت و
سیار در راســتای توسعه معادن
کوچک ،عارضه یابــی فرایندی
و ارتقای بازاریابــی و بهره وری
در کارخانــه های فرآوری ،جلب
و جذب ایــده های فــرآوری و
بسترسازی مشارکت در توسعه و
تجاری سازی آنها ،اولویت دهی
پژوهش در چالــش های صنایع
فرآوری مــواد معدنی ،توســعه
تحقیقات و بسترسازی مطالعات
ارزیابی و اســتراتژیک زیســت
محیطی در راستای توسعه بهره
وری و اقتصاد ســبز بــه عنوان
زمینه های همکاری با این مرکز
به شمار می آید.
در این برنامه رییس خانه معدن
ایــران نیــز گفت :وجــود مرکز
تحقیقات فــرآوری مواد معدنی
سرمایه ملی است و نیاز است که
ظرفیت های آن برای همگان از
سوی رسانه ها معرفی شود.
وی با بیان اینکه از وجود چنین
ســرمایه گذاری هایــی ،افتخار
می کنیــم ،تصریح کرد :در حال
حاضر دنیا به سمت فرآوری مواد
معدنی با عیار پایین رفته است.
بهرامن افــزود :از نگاه ســنتی
فاصلــه گرفتــه ایم و بــه آینده
پژوهی روی آورده ایم و نیازهای
ایــن بخش را در همین مســیر
پیگیری خواهیم کرد.
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در نشست هم اندیشی ایمیدرو و رایزنان اقتصادی وزارت امور خارجه عنوان شد:
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نقش کلیدی رایزنان اقتصادی در جنگ تجاری و اقتصادی

معاون برنامــه ریزی و توانمندســازی ایمیدرو در
نشست هم اندیشــی ایمیدرو با وزارت امور خارجه
بر نقش کلیدی رایزنان اقتصادی در جنگ تجاری
و اقتصــادی تاکید کردبه گــزارش روابط عمومی
سازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی
ایــران( ایمیدرو) ،امیر خرمی شــاد ،معاون برنامه
ریزی و توانمند ســازی ایمیدرو امروز در نشســت
هم اندیشی با رایزنان اقتصادی وزارت امور خارجه
اظهار کرد :با توجه به نامگذاری ســال ها توســط
رهبر معظم انقالب اســامی طی  30سال گذشته
می توان به تاکید ایشــان بر مســائل اقتصادی پی
برد از این رو با توجه به شرایط فعلی کشور ،رایزنان
اقتصادی وزارت امور خارجه نقش کلیدی در جنگ
اقتصادی و تجاری ایفا می کنند.
وی افزود :دسترســی به آبهای آزاد ،نیروی انسانی
تحصیلکرده و دسترســی به بازارهای منطقه ای از
جمله مزیــت های رقابتی بخش معــدن و صنایع
معدنی ایران اســت که آشــنایی رایزنان اقتصادی

تولید ورق های فوالدی سرد و
گرم برای تأمین نیاز صنعت
یکی از شرکت های فناور داخلی با تولید ورق
های نورد ســرد و گرم ،بخشی از نیاز صنعت
به این محصول راهبردی را تأمین کرده است.
به گــزارش معاونت علمی و فناوری ریاســت
جمهوری ،افزایش مقاومت ورق های فلزی که
کاربردهای گسترده شان را در صنایع گوناگون
مانند خودروســازی به رخ کشیده اند یکی از
دغدغه های تولیدکنندگان فرآورده های فلزی
اســت .حال ،یکی از شرکت های فناور با تکیه
بر تجربه و دانش بومی توانسته است انواع ورق

وزارت امورخارجــه با این مزیت هــا و توانمندی
ها بســیار مهم بوده و می تواند در پیشبرد اهداف
اقتصادی این حوزه موثر واقع شود.
خرمی شــاد خاطر نشــان کرد :ایمیدرو از ابتدای
تاســیس تاکنون بیش از  14.5میلیارد دالر طرح
بهره برداری کرده اســت و تا پایان سال جاری نیز
ارزش طــرح های مورد بهره بــرداری از  3میلیارد
دالر عبور می کند .وی ادامه داد :طی ســال های
 1399و  1400ایمیــدرو به ترتیب  3میلیارد دالر
و  6.7میلیــارد دالر طرح در بخش معدن و صنایع
معدنی افتتاح خواهد کرد.
در این نشست محسن مالجعفری رایزن اقتصادی
سفارت ایران در ترکیه ضمن معرفی پتانسیل های
حوزه معدن و صنایع معدنی این کشور گفت :نبود
نیروی متخصص و تحصیلکــرده در حوزه معدن و
صنایع معدنی ترکیه یکی از فرصت هایی است که
بخش معدن ایران می تواند از آن اســتفاده کند .از
ســوی دیگر ترکیه با بازار های بین المللی ارتباط

های فلزی را به تولید انبوه برساند.
عزیز قنواتــی مدیرعامل یک شــرکت دانش
بنیــان ،با بیان این کــه ورق گالوانیزه یکی از
تولیدات این واحــد فناور و جزو نیازهای مهم
صنعت به شمار می رود ،افزود :در حال حاضر
با تولید ورق های فوالدی نورد با ســختی باال،
ورق سرد آنیل شــده و ورق گرم اسیدشویی
شده است.
وی با اشــاره به تفاوت ســاختاری و کاربردی
میان ورق های نورد ســرد و گــرم گفت :در
فرآیند نــورد گرم ،ورق های فوالدی در دمای
باالتــر از  ۹۲۶درجه ســانتی گراد متبلور می
شــود .در این دما شکل دهی به ورقه آسان تر

رشد  ۲درصدی تولید فوالد میانی
ایران در  ۲ماهه اول امسال

هزار تــن رســیده و تولید آهن
اســفنجی هم در مدت مذکور با
 9درصد رشــد بــه  4میلیون و
 994هزار تن رسیده است.

میلیون تن رسید

رشد  ۲درصدی تولید فوالد
میانی کشور
به گــزارش چیالن براســاس
آمــار انجمــن تولیدکننــدگان
فوالد ایران ،تولیــد فوالد میانی
با رشــد  ۲درصدی از  ۴میلیون
و  ۲۵۸هزار تــن به  ۴میلیون و
 ۳۳۵هزار تن رسیده است که ۲
میلیون و ۵۶۸هــزار تن بیلت و
بلوم بــوده و یک میلیون و ۷۶۷
هزار تن نیز اسلب می باشد.
رشــد تولید بیلت و بلوم کشــور
 ۱۵درصــد بــوده درحالــی که
تولید اســلب افــت  ۱۳درصدی
داشته است.

تولید محصوالت میانی

با  ۱۶درصد رشد به ۳.۵

انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد
ایــران گزارش آمــاری دو ماهه
اول  98فــوالد ایران را منتشــر
کرد که بر اســاس این گزارش،
فوالدســازان ایران موفق شــده
انــد با توليــد  2میلیون و 177
هزار تــن فوالد میانی رشــد 2
درصدی را بــه ثبت برســانند.
انجمــن توليدكننــدگان فــوالد
ایــران همچنیــن در گــزارش
آماری خود اعــام کرده که در
دو ماهه اول از ســال  ،98تولید
محصوالت فوالدی ایران با رشد
 16درصدی به  3میلیون و 522

کارنامه طرح ها؛
راه اندازی  ۲.۲میلیارد دالر
طرح و پروژه ایمیدرو در سال ۹۷

بخش معــدن و صنایع معدنی ایران به عنوان یکی از بزرگ
ترین حوزه های تولید و اشتغال ،طی سال  97نقش تعیین
کنندهای در تولید ،صادرات ،توســعه ،اشــتغال و نیز ایجاد
ثبات اقتصادی در شــرایط تحریم ایفا کرده است .این حوزه
عالوه بر افزایش تولید ،ســهم قابل توجهی در صادرات (21
درصد کل صادرات) داشــت .در این میان سازمان توسعه و
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران – به عنوان بال توسعه
ای بخش معــدن و صنایع معدنــی وزارت صنعت معدن و
تجارت  -توانست در راستای نقشه راه معدن و صنایع معدنی
و نیز اســتراتژی توسعه و توانمندســازی ،با جلب مشارکت
بخش خصوصی در ســرمایهگذاری ،نقش موثری جهت راه
اندازی  20طرح و پروژه عمــده معدن و صنایع معدنی ایفا
نماید .ارزش ســرمایه گذاری این طرح ها از  2میلیارد دالر
نیز عبور کرد .این ســازمان در عین حــال با هدف تقویت
بخش اکتشــاف ،انجام  149هزار متر حفاری را در کارنامه
ســال قبل به ثبت رساند .ایمیدرو از ســال گذشته تقویت
همــکاری ها با بخش خصوصی و همفکری با تشــکل های
تخصصی را در دستور کار قرار داده است.
تولید
نگاهی به عملکرد بخش تولید نشــان می دهد بخش اعظم
حوزه معدن و صنایع معدنی در سال  97با رشد تولید همراه
بود که این امر حاصل سیاست گذاری ها و اجرای استراتژی
مشارکت جویی از بخش خصوصی است.
فوالد
تولیــد فوالد خــام و محصــوالت فوالدی طی ســال 97
نســبت به ســال  96به ترتیب  13و  9درصد رشــد یافت.
شــرکت های فــوالد ســاز کشــور در ســال  ،97حدود
 24میلیــون و  670هزارتــن فــوالد خام تولیــد کردند.
ایــن رقــم در مــدت مشــابه ســال  21 ،96میلیــون
و  884هزار تن بود.عالوه بر این طی ســال  ،97حدود 21
میلیــون و  542هزار تن انواع محصــوالت فوالدی (کالف،
تیرآهن ،ورق عریض ،میلگرد ،ورق گرم و غیره) در کشــور
تولید شد که در مقایسه با سال  19( 96میلیون و  776هزار
تن) ،حاکی از رشد  9درصدی است.همچنین طی سال ،97
 26میلیون و  359هزار تن آهن اسفنجی تولید شد که نسبت
به آمار ســال  22( 96میلیون و  560هزار تن) 17 ،درصد
رشد نشان می دهد.

دارد و می توانیــم در زمینه فناوری از تجارب آنها
بهره بگیریم.
وی به داشــتن روی گشــاده ترک ها در همکاری
ها اشــاره کرد و افزود :امکان جذب سرمایه گذار و
همکاری مشــترک با شرکت های ترکیه در منطقه
وجود دارد.
محمد رضا شعبانی ،رایزن اقتصادی ایران در حوزه
آفریقا نیز خاطر نشــان کرد :نگاه آفریقا به ایران در
خدمات فنی و مهندسی و جذب فناوری و سرمایه
است .یکی از موانع سرمایه گذاری در منابع معدنی
این منطقه بی ثباتی سیاســی است در صورتی که
ایران در خدمات فنی و مهندسی مزیت نسبی دارد
و آماده هدایت شــرکت های دانــش بنیان به این
سمت است.
از سوی دیگر محمد نوروزی رایزن اقتصادی وزات
امورخارجــه در ژاپن عنوان کرد :ســعی ما بر این
اســت که ارتباط ایران و ژاپــن در حوزه آموزش و
دانشــگاهی حفظ شود و با توجه به پیشرفت دانش

است و می توان ورق های بزرگ تری ساخت.
وی بــا بیان ایــن که در فرآیند فوالد ،ســرد
فوالد در دمای پایین شــکل دهی می شــود،
افزود :هنگامی که دمای فوالد کاهش پیدا می
کند ،حجم آن نیز کم می شود بنابراین میزان
کنترل برای تغییر سایز و شکل فوالد در دمای
باال در مقایسه با نورد سرد کمتر است .در این
نوع نــورد ،محصول در قالب های دمای پایین
قــرار می گیرد و قطعه ،پــس از نورد آنیلی تا
دمای اتاق سرد می شود.
وی با اشــاره به فرآیند فناورانه فرآوری و فرم
دهی خطوط نورد گفت :محصوالت خط نورد
ســرد ،در یک فرآیند مداوم و پیوســته ،پس

رشــد تولیــد محصــوالت
فوالدی  ۱۶درصد اعالم شد
براســاس آمار انجمن رشد تولید
محصوالت فوالدی نیز  ۱۶درصد
بــوده و از  ۳میلیون و  ۳۵هزار
تن به  ۳میلیون و  ۵۲۲هزار تن
رسیده است.
از این میزان یک میلیون و ۸۳۸
هزار تن محصوالت مقاطع تخت
فوالدی شــامل یــک میلیون و
 ۵۸۹هزار تــن ورق گرم۲۹۰ ،
هزار تن ورق ســرد و  ۲۳۳هزار
تن ورق پوششــدار بوده اســت.
رشــد تولید ورق گرم کشور ۱۳
درصــد اعالم و ورق پوششــدار
 ۱۳درصــد بــوده درحالــی که
تولیــد ورق ســرد افــت ۱۹
درصدی داشــته است.درمجموع
محصــوالت تخت فوالدی رشــد

سنگ آهن
رقم کلی تولید ســنگ آهن در ســال  97به  86میلیون تن
رسید که یک درصد بیش از تولید سال ماقبل محسوب می
شود .ســال  96میزان تولید این ماده معدنی به  85میلیون
تن رسیده بود.
زغال سنگ
میزان تولید کنسانتره زغال سنگ در کشور به  1.5میلیون
تن رسید .پیش بینی می شود این میزان تولید در سال 98
به  1.8میلیون تن افزایش یابد.
زنجیره مس
میزان تولید آند و کاتد مس شــرکت صنایع ملی مس ایران
طی سال  97به ترتیب  56و  54درصد افزایش یافت.
شــرکت های زیر مجموعه شــرکت ملی صنایع مس ایران
شامل «مس سرچشــمه» و «مس میدوک» طی سال ،97
 313هزار و  784تن مس آند تولید کردند .این رقم در سال
 201 ،96هزار و  234تن بود.میزان تولید کاتد شرکت های
«مس سرچشــمه» و «مس میدوک» طی سال  ،97حدود
 247هزار و  384تن بود .این آمار در ســال  160 ،96هزار
و  128تن بود.طی سال  ،97شرکت های«مس سرچشمه»،
«مس سونگون» و «مس میدوک» ،یک میلیون و  174هزار
و  486تن کنســانتره مس تولید کردند .میزان تولید ســال
 ،96یــک میلیون و  141هــزار و  189تن بود که حاکی از
افزایش  3درصدی این محصول است.
صادرات
طــی ســال  ،97بیــش از  9میلیــارد و  226میلیون دالر
محصــوالت معدنی و صنایع معدنی صادر شــد كه زنجیره
فوالد با  4.1میلیارد دالر صادرات در رتبه نخســت زنجیره
معدن قرار دارد .در ســال  ،97بیــش از  57میلیون و 707
هزار تــن انواع محصوالت معدنی صادر شــد .این در حالی
اســت كه میزان صادرات وزنی این محصوالت در سال 97
 ،پنج درصد نسبت به ســال  96كاهش داشته است.بخش
معدن و صنایع معدنی طی مدت مذکور ،سهم  21درصدی
از ارزش كل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داد.
طرحهای توسعه:
راه اندازی  20طرح با سرمایه  2.2میلیارد دالری
در ســال گذشــته 20 ،طرح و پروژه عمده در بخش معدن
و صنایع معدنی راه اندازی شــد .این طرح ها مشــتمل بر
واحد  800هزار تنی احیای مســتقیم فوالد استانی سبزوار،

فنی ژاپن در حــوزه فوالد می توانیم از این فرصت
برای کســب دانش وهمینطور آموزش متخصصان
ایرانی در این حوزه استفاده کنیم.
وی در خصــوص فرصت های ســرمایه گذاری در
ترکمنســتان اظهار کرد :ترکمنستان دارای معادن
نمک اســت و در ایــن خصوص تمایــل به جذب
ســرمایه از ایــران را دارند اما مســائل بین المللی
جاری ،سبب بروز مشکالتی شده اند.
طی این نشســت ،علیرضا نوروزی رایزن اقتصادی
در حوزه آسیای مرکزی و اوکراین درباره مشکالت
موجــود در این منطقه گفت :عدم شــناخت کافی
تجار ایرانی از بازار این منطقه ،وجود رقبای جدی
همچون چین ،روســیه و ترکیه و مشکالت حمل و
نقل و بوروکراســی از جمله مشکالت این بخش به
شمار می آید.
به گفته وی ،دسترســی آســان و به صرفه به بازار،
تمایل به استفاده کاالهای ایرانی و صرفه اقتصادی
صادرات از جمله مزیت های این منطقه هستند.

از شست وشــو و تمیزکاری ،احیا ،اکسیدهای
ســطحی ،عملیات حرارتــی و تنظیم خواص
متالوژیکــی از وان مــذاب روی عبور کرده و
گالوانیزه می شــوند .بعد از عملیات گالوانیزه،
عملیات تکمیلی روی ورق پیاده می شود.
قنواتی با بیان این کــه خط تولید گالوانیزه با
توانمندی بومی و با ســرمایه گذاری پایین تر
از نمونه خارجی راه اندازی شــده است افزود:
خط گالوانیزه ،با بــه کارگیری توان داخلی و
فناوری بومی با هزینه ای پایین تر از شــرکت
های خارجی اجرا شد.
وی با بیان این که تولیدات این شرکت ضمن
تأمیــن نیازهای داخلی صنعــت ،به بازارهای

رایزن اقتصادی در حوزه آسیای مرکزی و اوکراین،
قرار دادن اطالعات حوزه معــدن و صنایع معدنی
ایــران در اختیــار رایزنان اقتصــادی و حضور آنها

منطقه نیز ورود پیدا کرد ،گفت :سال گذشته
بیش از  ۱۳۷هزارتــن از فرآورده ها گالوانیزه
به بازار داخلی تزریق شــد و امسال نیز با رشد
مطلوبی نسبت به سال گذشته تولید خواهیم
داشت.
این فعال فناور ،با اشــاره بــه این که حمایت
از تولیــد ایران ســاخت ایــن محصول صرفه
جویی ارزی و اشــتغال آفرینــی را به ارمغان
آورده اســت ،اظهار کرد :با ســاخت تجهیزات
و ماشــین آالت بــه کمــک دانــش فنــی
بومی ،ضمن صرفه جویی در هزینه ها ،بخشی
از هزینــه ها بــرای واردات ایــن محصوالت
متوقف شد

این میزان یــک میلیون و ۳۲۴
هزار تــن میلگرد ۲۲۶ ،هزار تن
تیرآهن و  ۱۳۴هزار تن نبشــی،
ناودانی و ســایر مقاطع فوالدی
بوده اســت که تمامی محصوالت
رشــد تولیــد را شــاهد بودند.
رشــد تولید تیرآهن چشمگیر و
 ۳۱درصد بــود و افزایش تولید
میلگرد  ۱۸درصد اســت .رشــد
تولید نبشــی و ناودانی هم تنها
 ۲درصد است.

 ۱۵درصدی را نســبت به مدت
مشابه ســال قبل داشــت.تولید
مقاطــع طویــل فــوالدی نیز با

رشد  ۱۸درصدی از یک میلیون
و  ۴۳۱هزار تــن به یک میلیون
و  ۶۸۴هزار تن رســیده است.از

گندله سازی  2.5میلیون تنی مجتمع فوالد خراسان ،توسعه
فوالدسازی و نورد پیوسته  850هزار تنی مجتمع فوالد سبا،
فاز نخســت  90مگاواتی نيروگاه هرمز  -غدیر و اکســین،
باند دوم  121کیلومتری جاده خواف  -سالمی در محدوده
مجتمع معدنی ســنگان ،احیای مستقیم  1.55میلیون تنی
چادرملو ،فوالدســازی یک میلیون تنی بردســیر (میدکو)،
گندله سازی  2.5میلیون تنی سیرجان (میدکو) ،واحد 50
هزار تنی کاتد مس میدکو ،آهن اسفنجی  1.85میلیون تنی
گل گهر ،طرح سولفوره معدن انگوران ،گازرسانی به منطقه
ویژه اقتصادی المرد ،احداث دایک و ســیل بند ضلع غربی
منطقه ویژه اقتصادی المرد ،احداث راه دسترسی به معادن
شمال شهرســتان خوی ،احداث راه اصلی به معادن باریت
عبد الصمدی شهرســتان مریوان ،احداث راه دسترسی 4.7
کیلومتری به معادن طالی زرشوران و طرح احداث کارخانه
اسید سولفوریک سرچشمه (ملی مس) است.میزان سرمایه
گذاری طرح های مذکور 2 ،میلیارد و  175میلیون دالر بود
که برای  3890نفر به طور مســتقیم و  23هزار و  670نفر
غیر مستقیم اشتغال زایی شد.

تولیــد آهن اســفنجی ۵
میلیون تنی شد
در  ۲ماهه اول امسال درمجموع
 ۴میلیــون و  ۹۹۴هــزار تــن
آهن اســفنجی در کشــور تولید
شده که نســبت به مدت مشابه
ســال قبــل رشــد  ۹درصدی
داشته است.

جمعی اتخاذ شــود .همچنین تاکید بر مسوولیت اجتماعی
از اولویت های اجرای طرح های ایمیدرو اســت که در این
میان توجه به حقوق مردم منطقه به ویژه در اشتغال و رفاه
اهمیت وافری دارد.
توجه به اکتشاف
یکی دیگر از رویکردهای سال جدید ،تمرکز بیش از پیش به
اکتشــاف است که پایه رشد تولیدات معدن و صنایع معدنی
محسوب می شود.
آموزش
اولویت دهی به آموزش کیفی نیروی انســانی بخش معدن
و صنایع معدنی ،مد نظر این ســازمان اســت به طوری که
بتــوان با نیاز ســنجی ،برنامه ها را از پایین بــه باال ارایه و
تعریف کرد .همکاری هایی که طی ســال های گذشــته با
مراکز علمی و دانشــگاهی آغاز شده ،خود نوید بخش توجه
بیشتر به آموزش و پژوهش کاربردی ،با هدف توسعه اشتغال
و کارآفرینی است.

اکتشاف:
 102هزار متر حفاری اکتشافی
ایمیدرو در سال  1397به رغم فشارهای خارجی و تاثیرات
تحریم 149 ،هزار متر حفاری اکتشــافی انجام داد .عملیات
اکتشافی انجام شده شامل اکتشافات عمومی ،شناسایی و پی
جویی بوده که عمدتا معطوف به ســنگ آهن ،زغال سنگ،
بوکسیت ،عناصر نادر خاکی ،طال و مس است.مجموع هزینه
های اکتشــافی سازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع
معدنی ایران و شــرکت های تابعه و وابســته در سال  97از
 1168میلیارد ریال عبور کرد .براســاس تقسیم بندی های
صورت گرفته ،کل عملکرد اکتشــافی ایمیدور به دو بخش
«پهنه های اکتشــافی» و «پروژه های اکتشــافی» تقسیم
بندی می شود.

روش های نوین تامین مالی
با توجه به موانع خارجی و مشــکالت ناشی از تحریم ،تعامل
بیشــتری بین ســازمان و ذینفعان در جهت فعال ســازی
پتانســیل های موجود برقرار شــده است .در این میان بهره
گیری از توان بازار سرمایه ،به منظور تامین مالی با ابزارهای
نوین ،از دیگر برنامه های در دســتور کار ایمیدرو به شــمار
می آید که در شرایط کنونی اهمیت بیشتری یافته است .هم
اینک شــرایط اولیه برای اجرای ابزارهای جدید تامین مالی
مهیا شــده و مقدمات مورد نیاز فراهم شــده است .ایمیدرو
این اقدام را در راستای توانمندسازی بخش خصوصی انجام
مــی دهد به طوری که میدان داری توســعه در اختیار این
بخش قرار گیرد.

سیاستها و برنامه ها
توجه به ساختار و تعامل با دستگاه ها و نهادها
یکی از نکات مورد توجه ایمیدرو ،توجه به ساختار و ساختار
گرایی بوده اســت .در این میان با همکاری مدیران بخش ها
و شــرکت های مختلف ،کمیته هایــی در حوزه های مالی،
زیرساختی ،محیط زیســتی و  ...با این نگرش شکل گرفته
است.همزمان ،ایجاد تعامل با دستگاه های مختلف همچون
بانک مرکزی ،مجلس شــورای اسالمی و تشکل های بخش
خصوصی انجام پذیرفته به طوری که تالش می شود تصمیم
گیری های این ســازمان در فضای ارتباط دوســویه و خرد

طرحهای توسعه:
افتتاح  3.5میلیارد دالر طرح و پروژه
طبق پیش بینی های انجام شــده تا پایان ســال  98ارزش
طــرح هایی کــه در بخش معدن و صنایــع معدنی به بهره
برداری میرســد از  3.5میلیــارد دالر عبور خواهد کرد که
شــامل پروژه های زنجیره فوالد ،مس ،آلومینیوم و به ویژه
زیر ســاخت ها خواهــد بود.هم اینک دو طــرح آلومینیوم
جاجرم و آهن اســفنجی بافت ( که از فروردین  98به تولید
رسیده اند) آماده افتتاح رسمی هستند.

در نمایشــگاه های معدن و صنایع معدنی داخل و
خارج کشــور را از عوامل موثر در رسیدن به اهداف
اقتصادی حوزه معدن و صنایع معدنی دانست.

دريچه

جدیدترینآمارتولیدفوالدسازانبرترجهان
به روایت انجمن جهانی فوالد

فوالد وتوسعه:براســاس جدیدترین اعالم انجمن جهانی فوالد ،تولید
فوالد میانی  64کشــور جهان در چهار ماهه ابتدای ســال  2019با
رشد  4.8درصد به  600میلیون تن رسید .جهان در آوریل هم 156
میلیون و  822تن فوالد میانی تولید کرده بود که رشد  6.5درصدی
نسبت به آوریل سال قبل داشت.
چین :سهم  ۵۲.۵درصدی از کل تولید فوالد جهان
به گزارش فوالد وتوسعه  ،چین با تولید  ۳۱۴میلیون و  ۹۶۱هزار
تن فوالد میانی تا پایان آوریل ســهم  ۵۲.۵درصدی از کل تولید
جهان داشــت و رتبه نخســت را با اقتدار حفظ کرده است .دولت
چین با سیاســت های حمایتی همچنان عامل باال بودن حاشــیه
سود فوالدسازان و درنتیجه تمایل آنها به افزایش تولید است .رشد
تولید فوالد میانی چین در  ۴ماهه اول امسال  ۱۰.۱درصد نسبت
به  ۴ماهه اول سال  ۲۰۱۸بود.
هند :رتبه دوم با تولید  ۳۶میلیون فوالد
هند با تولیــد  ۳۶میلیون و  ۱۱۸هزار تن فوالد میانی در  ۴ماهه
 ۲۰۱۹رتبه دوم را دارد که رشــد تولید این کشــور در این مدت
تنها  ۰.۲درصد بود .هند در آوریل هم با رشد  ۱.۵درصدی تولید
خود را به  ۸میلیون و  ۷۸۵هزار تن رساند که البته نسبت به تولید
ماه مارس یعنی  ۹میلیون و  ۴۱۲هزار تن ،کاهش داشته است.
ژاپن :سومین فوالدساز برتر دنیا
ژاپن به عنوان سومین فوالدســاز برتر دنیا در  ۴ماهه امسال ۳۳
میلیــون و  ۶۱۷هزار تن فوالد میانی تولید کرده بود که افت ۴.۳
درصدی در آن مشــهود بود .ژاپــن در آوریل با افت  ۰.۸درصدی
تولید را به  ۸میلیون و  ۶۴۷هزار تن رساند.
آمریکا :رشد  ۶.۷درصدی تولید فوالد
آمریکا چهارمین فوالدســاز بزرگ دنیا در آوریل  ۷میلیون و ۴۲۸
هزار تن فوالد میانی تولید کرد که  ۷.۳درصد باالتر از آوریل سال
قبل است .این کشــور در  ۴ماهه امسال هم با رشد  ۶.۷درصدی
تولید فوالد خود را به  ۲۹میلیون و  ۵۸۸هزار تن رساند.
کره جنوبی :پنجمین فوالدساز برتر دنیا
کره جنوبی پنجمین فوالدســاز برتر دنیا در  ۴ماهه امســال ۲۴
میلیــون و  ۳۸۷هزار تن فوالد میانی تولیــد کرد که  ۲.۸درصد
بیشــتر از مدت مشابه سال قبل اســت .این کشور در آوریل هم
موفق به تولید  ۵میلیون و  ۹۷۸هزار تن فوالد میانی شد که ۱.۴
درصد بیشتر از آوریل سال قبل است.
روسیه :افت چشمگیر  ۶.۱درصدی
روســیه ششمین فوالدساز جهان تا پایان آوریل  ۲۲میلیون و ۴۱۰
هزار تن فوالد میانی تولید کرده است که افت چشمگیر  ۶.۱درصدی
داشــت .روسیه در آوریل به تنهایی  ۵میلیون و  ۶۰۰هزار تن فوالد
میانی تولید کرد که افت ماه مذکور هم  ۸.۳درصد بوده است.
آلمان :هفتمین فوالدساز بزرگ دنیا با تولید نزدیک به ۱۴
میلیون تن
تولید فوالد میانی آلمان به عنوان هفتمین فوالدســاز بزرگ دنیا
 ۱۳میلیون و  ۹۹۱هزار تن بود که افت  ۳.۶درصدی نســبت به ۴
ماهه اول سال داشت .آلمان در آوریل با کاهش  ۳.۵درصدی تولید
فوالد خود را  ۳میلیون و  ۵۵۰هزار تنی کرده بود.
برزیل :افت تولید فوالد
هشتمین فوالدســاز بزرگ دنیا برزیل است که توانست در طی ۴
ماه به تولید  ۱۱میلیون و  ۲۷۷هزار تن دســت یابد که البته ۲.۵
درصد کمتر از مدت مشــابه سال قبل است .تولید فوالد برزیل در
آوریل با افت  ۱.۹درصد به  ۲میلیون و  ۸۸۶هزار تن رسید.
ترکیه :افت  ۱۰.۵درصدی نهمین فوالدساز برتر دنیا
ترکیه بــا تولید  ۱۱میلیون و  ۲۳۳هزار تــن فوالد میانی ،نهمین
فوالدساز برتر دنیا شد و تولید این کشور در طول  ۴ماه  ۱۰.۵درصد
افت داشــت .درحالی که نرخ رشد تولید این کشور در آوریل مثبت
شده و با  ۲.۶درصد افزایش نسبت به آوریل سال قبل و حتی رشد
نسبت به مارس امسال به  ۳میلیون و  ۴۴هزار تن رسیده است.
ایران :تثبیت جایگاه دهم تولید جهانی فوالد
ایــران مجددا جایگاه دهــم را از آن خود کــرد و طی چهارماهه
نخســت ســال جاری میالدی ۸ ،میلیــون و  ۳۸۸هزارتن فوالد
میانی تولید کرد که در مقایســه با تولید ســال گذشــته یعنی ۷
میلیون و  ۹۱۷هزار تن ۶ ،درصد رشــد نشان می دهد .همچنین
تولید فوالد خام ایران در آوریل  ۲۰۱۹با رشــد  ۲.۸درصدی به۲
میلیون و  ۱۶۵هزارتن رسید .این رقم در مدت مشابه سال گذشته
 ۲میلیون و ۱۰۶هزار تن بود.
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مطالب این نشریه در پورتال شرکت ملی فوالد ایران در دسترس عالقمندان قرار دارد
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رئیس جمهور در مراسم گشایش نمایشگاه بین المللی الکامپ:

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

رحمانی در مراسم افتتاحیه نخستین نمایشگاه
فرصت های ساخت داخل تاکید کرد:

فضای مجازی مشارکت مردم در اداره کشور را
آسان تر کرده و روزانه به حاکمان نمره می دهند

نقش موثر فعال سازی واحدهای فوالدی
در راه اندازی طرح های کوچک

رئیس جمهور با بیــان اینکه در دنیای امروز با یک انقالب بزرگ
دیجیتالــی و فضــای مجازی مواجه هســتیم که چــه بخواهیم و
نخواهیــم یک واقعیت اســت ،تأکید کرد :ایــن فضای بزرگ یک
فرصــت برای کشــور اســت و ایجاد تســهیالت الزم بــرای بهره
گیری نســل جــوان از فضای مجــازی از افتخــارات دولت های
یازدهم و دوازدهم است.
کشــورهای منطقه و دوســت برای جلوگیری از یکجانبه گرایی و
سوءاســتفاده قدرتها ،باید در کنار هم قدرت فناوری را باال ببرند
حجت االسالم و المســلمین دکتر حسن روحانی در نشست ایران
هوشــمند و مراسم گشایش بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی
الکامپ  ،اظهارداشت :هر چند که ممکن است عده ای بخواهند به
نفع شــخصی و یا جمعی از این فضا سوء استفاده کنند اما هیچگاه
نمیشود یک حرکت بزرگ و جهانی را بخاطر عدهای سوء استفاده
کننده تعطیل کرد .
رئیــس جمهور با اشــاره به اینکه امروز همه شــهرها و  78درصد
روســتاهای کشــور از اینترنت پرســرعت و یااینترنت همراه نسل
ســوم و چهارم برخوردارند ،تصریح کــرد :یکی از افتخارات بزرگ
دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه ایجاد فضای جدید برای کســب
و کار و تحوالت اجتماعی و سیاسی است.
دکتــر روحانی با بیان اینکــه امروز در بحث فضــای مجازی و یا
حرکت در مســیر ایران هوشــمند ،تنها اقتصاد و اشــتغال مطرح
نیســت ،افزود :حتی از لحاظ اجتماعی ،فرهنگی و سیاســی ،این
فضای مجازی اســت که مشــارکت مردم را در همه امور کشــور
آســانتر کرده است ،روزانه به مســئوالن و حاکمان نمره میدهد
کــه تا چــه حــد دارای مقبولیت و حتی مشــروعیت هســتند و
همچنین بــرای تحوالت اجتماعــی و جامعه ایرانــی فرصتهای
مناسب بوجود آورده است.
رئیس جمهور با اشــاره به برگزاری جلســه با فعالین حوزه فضای
جدید کســب و کارهای نوپا در کشور ،گفت :امروز تحوالت بزرگی
با کمک فضــای مجازی در حوزه های اقتصادی ،محیط زیســت،
رشــد اقتصادی و ارتباطات اجتماعی و سیاسی ایجاد شده است.
دکتر روحانی با بیان اینکه امروز یک استارتاپ قادر است ،اشتغال
عظیمی برای کشــور ایجاد نماید ،افزود :اینکه یک استارتاپ بتواند
یک میلیون و  600هزار شــغل طی  4ســال ایجاد نماید ،افتخار
بزرگی برای نســل جوان و تحصیلکــرده و همچنین رفاه اجتماعی
مردم اســت .امروز مردم میتوانند از طریق همین اســتارتاپها
ســفرهای درون شهری خود را انجام دهند که این امنیت و رفاه را
فضای مجازی بوجود آورده است.
دکتر روحانی اظهارداشت :اینکه ســاکنان روستاها نیز اکنون می
توانند از همان درون روســتا محصوالت تولیــدی خود را به طور
مســتقیم و بدون واسطه های مزاحم کســب و کار  ،به مشتریان
عرضه کنند  ،کار بســیار بزرگی است که دانش فناوری اطالعات و
ارتباطات برای ما بوجود آورده است.
رئیــس جمهور با تأکید بــر اینکه امروز بیــن واقعیت موجود در
فضای مجازی که شــرایطی مدرن است با شــرایط سنتی دیروز،
فاصلهای بســیار زیاد وجود دارد ،تأکید کرد :باید این فاصله را کم
کنیم که البته این کار آســانی نیست و اگر این جمع جوان وجود
نداشــت و اراده قدرتمند جوانی نبود ،قطعاً عقبنشینی میکردند.
رئیــس جمهور با بیان اینکه دنیای جدید علیرغم فرصتی که ایجاد
کرده ،ممکن است به عنوان فضایی برای سوء استفاده باشد ،ادامه
داد :امکان دارد عدهای بخواهند با ســوء استفاده از فضای مجازی
بــه آبرو ،حیثیت ،امنیت و اموال مردم تعرض کنند که باید جلوی
آن ها گرفته شود.
دکتــر روحانی با بیان اینکه به فضای مجازی امن ،آســان و ارزان
و همچنیــن مقرراتــی که همــگان بتواند از این فضــا به راحتی
اســتفاده کنند ،نیازمند هســتیم ،گفت :باید نسل جوان و جامعه
خود را با شــرایط جدید ،کام ً
ال منطبــق نماید و از این فضا بیش
از پیش بهره بگیرد.
رئیــس جمهور بــا تأکید بر اینکه راهی جز همــکاری همه قوا که
نماینــدگان آنها در شــورای عالی فضای مجازی هســتند ،وجود
ندارد ،گفت :بدون همکاری و تشــویق جامعه و نسل جوان رسیدن
به اهداف امکانپذیر نیست.
رئیس جمهــور همچنین از شــرکتهای نوپای کســب و کار که
تحول بزرگی در کشور بوجود آوردهاند قدردانی کرد.
دکتر روحانی خاطر نشــان کرد :امروز در تمام امور جامعه و کشور
از جمله مســایل فرهنگــی ،علمی ،اقتصادی ،سیاســی ،اجتماعی
و بهداشــتی ،راهــی نداریــم ،جز اینکــه از این فضا اســتفاده و
بهرهبرداری کنیم.
رئیس جمهور افزود :با اســتفاده از فضای مجازی و اســتارتاپها
میتوانیم بازار را با تولیدگر آشتی دهیم و علم را با فناوری جدید،
آشــنا کنیم .امــروز نمیتوانیم در امور مربوط به محیط زیســت،
کنترل آبها و فناوریهای نویــن آبیاری فضای مجازی را نادیده
بگیرد و راهی نداریم جز اینکه از فناوری نوین اســتفاده کنیم.
رئیــس جمهور با تأکید بــر اینکه دولت بر مبنــای اصول خود و
قولهایــی که به مردم داده بــرای باز بودن این فضا ایســتادگی
خواهــد کرد ،گفــت :از تمام توان خود برای این منظور اســتفاده
خواهیم کرد.
دکتــر روحانــی تأکیــد کــرد :از نظــر مقــررات و قوانیــن و
تســهیل شــرایط برای فعالیت در فضــای مجازی و اســتفاده از
فناوریهــای نویــن ،از جوانان فعــال در این کســب و کارهای
نوپا حمایت خواهیم کرد.

در استقبال سومین جشنواره عکس معدن

غریب پور تاکید کرد:

ایمیدرو اعتقاد به انتقال مدیریت با حفظ مالکیت دارد

رئیــس هیات عامــل ایمیدرو اعالم کــرد :تجربه انتقال
مدیریت ،استراتژی درستی است و در این راستا ایمیدرو
اعتقاد به انتقال مدیریت با حفظ مالکیت دارد
به گزارش روابــط عمومی ایمیدرو ،خــداداد غریب پور
که در نشست ستاد تســهیل و رفع موانع تولید مجتمع
پتاس خور و بیابانک ســخن می گفــت ،افزود :مدیریت
دولتی ،پاشــنه آشــیل بنگاه داری در کشــور اســت و
تجربه انتقال غیر کارشناســی برخی پروژه های کشــور
گواه این مدعا است.
وی اعالم کرد :متاســفانه انتقال مدیریت و مالکیت طرح
ها ،تبعات بسیاری برای کشور داشت و در ادامه نباید این
مدل نادرســت را در طرح های صنعتی و معدنی کشور
پیاده سازی کرد.
رئیــس هیات عامــل ایمیــدرو که در مجتمــع خور و
بیابانــک ســخن می گفت افــزود :ایمیــدرو تالش می
کند در کنار ســرمایه گذار باشــد و بهرمندی از ظرفیت
هــای بخــش خصوصی بــا حفــظ منافع دولــت را بر
خود تکلیف می دانیم.
غریب پور ادامــه داد :منابع حاصــل از واگذاری ها ،در
مناطق محروم ســرمایه گذاری و سپس برنامه واگذاری
پیاده خواهد شد.
تولید  ۲۵هزار تن پتاس در خور و بیابانک
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تولید
 ۲۵هــزار تن پتاس طی ســال  ۹۸در خــور و بیابانک
هدفگذاری شــده اســت ،گفت :مجتمــع پتاس در یک
چشم انداز می تواند به بزرگترین مجتمع استحصال مواد
معدنی کشور تبدیل شود.

شرکت های وابسته به
ایمیدرو ۱۶.۵میلیون تن
فوالد تولید کردند
دراین بررســی مشخص شده است که
شــرکت فوالد مبارکه بــا زیرمجموعه
هــای خود یعنی فــوالد مبارکه،فوالد
ســبا و فوالد هرمزگان ،در مجموع 9
میلیون تن درسال  1397اسلب تولید
کرده اند که بر این اساس  54.5درصد
از کل تولیــد فوالد مورد اشــاره را به
خود اختصاص داده و بیشترین درصد
را در میان دیگر شرکت ها از آن خود

رییس هیات عامــل ایمیدرو تاکید کــرد :پتاس خور و
بیابانــک با تکمیل زنجیــره ارزش و تولید محصوالت با
ارزش ،گام های اساسی در بخش معدن و صنایع معدنی
کشور بردارد.
غریب پور :مدل استخراج و فروش
خاک معدن سرب و روی انگوران تهیه شود
رییس هیات عامل ایمیدرو در نشســت هم اندیشــی با
انجمن صنایع و معادن ســرب و روی ایران بر تهیه مدل
اســتخراج و فروش خاک معدن ســرب و روی انگوران
تاکید کرد .به گزارش روابط عمومی ســازمان توســعه و
نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) ،خداداد
غریــب پور ،رییس هیات عامل ایمیدرو در این نشســت
اعالم کرد :برای رفع مشــکالت این حــوزه کمیته ای با
حضور نمایندگان ایمیدرو ،انجمن صنایع و معادن سرب

کرده اند.شــرکت فوالد خوزســتان با
تولیــد  1.3میلیون تن اســلب465 ،
هــزار تــن بیلــت و  1.9میلیون تن
بلوم در ســال  1397در مجموع 3.8
میلیــون تــن تولید داشــته و 23.1
درصــد از کل تولید فــوالدرا به خود
اختصاص داده است.
این شــرکت فوالدی جایــگاه دوم را
پس از فوالد مبارکه به خود اختصاص
داده است.ذوب آهن اصفهان هم پس
از فوالد مبارکه و فوالد خوزســتان در
رتبه سوم قرار دارد.
ذوب آهــن اصفهــان بــا تولید 2.2
میلیــون تــن بلــوم 13.7 ،درصد از

صرفه هاي ناشي از توليد به مقياس درصنعت فوالد
ادامه رسمقاله از صفحه یک

 ...بــا توجه بــه اهميت توليد فــوالد درمقياس هاي بــزرگ كه از نيمه
دوم قــرن نوزدهــم اثر مهم آنها بر كارايي مشــهود تر شــد .كوره هاي
فوالدي از نظر ظرفيت بزرگ تر و بزرگتر شــدند ،بطوريكه بين سال های
 1840تا  2015اندازه كوره هاي فوالدي از توليد روزانه  50تن در سال
 1840به  10000تن در روز در نيمه دهه  1970و در ســال  2016به
 17000تن در روز افزايش يافت .
از نظر تاريخي امريكا دراستفاده از كوره هاي فوالدي با مقياس بزرگ در
اواخر قرن  19در راس توليد كنندگان فوالد قرار داشــت از دهه 1930
برنامه ريزان كشــورهاي ديگر تصميم گرفتند كه مســير و سبك اياالت
متحده را دنبــال كنند تا دنباله روي اروپا با واحدهاي كوچك فوالدي
باشند .چين عمال در دهه  1980بويژه در دهه  1990توانست به ظرفيت
هــاي بزرگ دســت يابد و رهبري توليــد فوالد جهان بــا ظرفيت هاي
بزرگ را در دست گيرد.
در تحقيقي ديگر كه توســط هانا نيلســن ( )Hana Nilsenانجام شد
اين نتيجه حاصل شــد كــه مقياس هاي بزرگ توليد فــوالد مي توانند
مصرف انرژي را از طريق صرفه جويي ناشي از مقياس و اثرات ياد گيري
ضمن كار بهبود بخشند .
بر اســاس گزارش  ( OECDدر ســال  )2015بخش صنعت در سال
2012حدود  % 5كل انرژي جهان را مصرف و  % 7گاز  CO2را منتشر

و روی و شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران تشکیل
شــود.وی ادامه داد :این کمیته عالوه بر بررســی و حل
مشــکالت ،به تهیه مدل استخراج و فروش خاک معدن
ســرب و روی انگوران نیز بپردازند.دبیــر انجمن صنایع
و معادن ســرب و روی ایران نیز در این نشســت اظهار
کرد :حضور نماینده انجمن صنایع و معادن سرب و روی
ایران در زمان تصمیم گیری های مهم در این حوزه ،می
تواند نقش اساسی در راهبردی بودن تصمیم ها داشته و
مانع از اشــتباهات احتمالی شود.یوسف مرادلو افزود :در
تصمیــم گیری ها به ویژه در بحــث قیمت گذاری بهتر
اســت با رویکرد برد-برد پیش برویم تا شاهد نتایج قابل
قبول و تاثیرگذار در صنعت ســرب و روی باشیم.وی به
هزینه باالی اســتخراج ماده معدنی اشــاره کرد و گفت:
تاکنون  10درصد از محدوده های شناســایی شده سرب
و روی ،به بهره برداری رسیده که با سرمایه گذاری بخش
خصوصی صورت گرفته است.مرادلو خاطرنشان کرد :در
حــال حاضر ظرفیــت تولید بخش ســرب و روی 475
هزار تن اســت که تنها  30درصــد از این ظرفیت مورد
استفاده قرار می گیرد.وی افزود :سال گذشته  200هزار
تن شــمش روی تولید کردیم که به دلیل محدودیت ها
ی صادراتی قادر به صادرات آنها نبودیم.در این نشســت،
اعضــای انجمن صنایع و معادن ســرب و روی ایران نیز
خواستار حل مشکالتی همچون تامین مواد اولیه ،قیمت
گذاری ،عرضه خاک معدن سرب و روی انگوران در بورس
کاالی ایران ،واگذاری مدیریت اســتخراج و فروش خاک
معدن انگوران ،اکتشــاف ،رفع موانع تولید و محدودیت
های صادراتی شدند

تولیــد کل فوالد چهار شــرکت را به
خــود اختصــاص داده است.شــرکت
ملی فــوالد ایران نیز بــا زیرمجموعه
های خودیعنــی گروه ملــی صنعتی
فوالد ایران ،فوالد آلیاژی ایران ،فوالد
خراســان درمجمــوع  1.4میلیون تن
تولید دارد و بــا اختصاص  8.8درصد
از تولید کل فوالد در پایین ترین رتبه
قرار دارد.
این چهارشــرکت های ازجمله شرکت
های فعــال در زمینه تولید فوالد خام
و از واحدهای زیر مجموعه ایمیدرو به
شمار می روند.
پارسال کل تولید فوالد خام ( میانی )

کشور به رقم  24میلیون و  670هزار
تن رسید که در مقایسه با  21میلیون
و  884هزار تن عملکرد سال  96رشد
 13درصدی یافت.
میــزان تولید بیلت و بلوم در  12ماهه
سال گذشــته با رشد  22درصدی در
مقایسه با ســال  96به  14میلیون و
 168هزار تن رســید و اسلب تولیدی
هم با افزایش ســه درصدی نسبت به
ســال  96برابر با  10میلیون و 502
هزار تن ثبت شده بود.
ســال  96تولیــد بیلــت و بلــوم 11
میلیون و  658هزار تن و اســلب هم
برابر  10میلیون و  226هزار تن بود.

نمــود  .بين ســال هاي  1900تــا  2010مصرف انرژي بــه ازاي توليد
هر تن فوالد % 80كاهش يافــت  .افزايش ظرفيت كوره هاي فوالدي و
تغييــرات تكنولوژيك و افزايش بهره وري و نياز به كاهش هزينه ها عامل
اصلي اين كارايي بوده است.
نــكات ديگري كــه درتوليد مقياس و اســتفاده از ظرفيــت هاي بزرگ
حائز اهميت اســت كســب ســهم بيشــتري از بــازار ،تضميــن تامين
مــواد اوليه و راه يافتن به بازارهاي جديــد و  ...براي رقابتي عمل كردن
اســت  .براي رسيدن به اين اهداف شــركت ها معموال از طريق ادغام و
خريــد و تمليك كارخانه هاي ديگر اقدام مي كنند .مقیاس بســیار مهم
است اما تنها عامل موفقیت نیست.
درصنعت فوالد كشــور ما نيز در ســال هاي اخير بيشــتر بــراي تامين
مواد اوليه مواردي از اين دســت خريدها صورت گرفته است  .همچنين
در صنعــت فوالد ايران رویکــرد ايجاد كارخانه هــاي بزرگ فوالدي در
دســتور كار قــرار دارد و گام هايــي بــراي ايجاد كنسرســيوم و ايجاد
واحدهاي بزرگ فوالدي درمنطقه خليج فارس برداشــته شــده است،
البته در فعاليت هاي معدني اكنون رویکرد فعال سازي واحدهاي معدني
كوچك مقيــاس در حال پيگيري اســت.نكته مهم و تعييــن كننده در
موفقيــت اين رويكردها در گرو انجام تحقيقات و بررســي هاي جامع از
لحــاظ فني و اقتصــادي و اجتماعي و حتي فرهنگــي درهر كدام ازاين
رويكردها و پرهیز از سیاست زدگی است.
بدون بررســي هاي جامع هيــچ تضميني درموفقيت واحدهاي بزرگ يا
كوچك وجود نخواهد داشت.

فوالد وتوســعه :وزیر صنعت ،معــدن و تجارت در مراســم افتتاحیه
نخســتین نمایشگاه فرصتهای ســاخت داخل و رونق تولید گفت :با
فعال شدن واحدهای فوالدی کشور ،واحدهای کوچک صنایع معدنی
با شتاب بیشتری در مدار تولید قرار می گیرند
به گزارش خبرنگارما ،رضا رحمانی در آیین افتتاح این نمایشگاه افزود:
اگــر صنعت و تولید فعال باشــد آثارش فراگیر خواهد شــد و راهکار
اساسی حل مسایل کشورمان نیز در دنبال کردن این رویه است.
وی گفت :اگر تولید رونق بگیرد اشــتغال ایجاد می شود و موضوعاتی
مانند مالیات و روابط کارگر و کارفرما دارای نمود بیشتری خواهد شد.
رحمانی با بیان اینکه شــکوفایی صنعــت به دو بال فناوری و صادرات
نیاز دارد ،افزود :مردم باید احساس کنند که در جبهه جنگ اقتصادی
داریم مبارزه می کنیــم .جوانان متخصص و توانمند پای کار آمدند و
بایــد از فرصت جوانان و توانمندی آنها در بخش های مختلف صنعتی
استفاده کرد.
وزیر صنعت ،معــدن و تجارت تصریح کرد :جوانان ما افتخار کشــور
هســتند و در همه عرصه ها می توانند افتخــار بیافرینند .هدف ،آغاز
یک حرکت اســت ۲۵ ،مهرماه سال قبل رهبر معظم انقالب بزرگوارانه
در خصوص ساخت داخل نکاتی را فرمودند و از همان روز با یک توان
جدید حرکت هایی را انجام دادیم.
وی افزود :همایش روســای دانشگاه ها که در دانشگاه الزهرا به همت
وزارت علوم برگزار شــد و نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق
تولید که امروز افتتاح شده است در راستای هم قرار دارد.
رحمانــی تاکید کرد :همگان باید مــا میتوانیم و خودباوری را که در
فرمایشات امام و رهبری است باور کنیم و در جهت آن حرکت کنیم.
نقش انجمن ها در معرفی توانمندی ها
رحمانــی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به اهمیت بهره
مندی از توان بخش خصوصــی در معرفی توانمندی ها گفت ۶ :هزار
واحد فناور مســتقر در پارک های علم و فناوری ظرفیت خوبی است،
در ســه ماهه اول سال  ۱۳۹۸بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی ۱.۴
درصد کاهش یافته است.
وی افزود :این نمایشــگاه در واحدهای بزرگ تداوم داشــته باشد ،در
واحدهای کوچک از طریق تشــکل ها ادامه یابد ،اطالع رسانی دقیق
انجام بشــود.رحمانی با اعالم اینکه انجمن ها ،وب سایت های معرفی
فرصت هــا و توانمندی هــا و نیازها را راه اندازی کننــد اظهار کرد:
متناسب با هر نمایشگاه تخصصی ،پیوست ساخت داخل تهیه و تنظیم
شود .رحمانی گفت :در سیاســت های تجاری و وارداتی این برنامه را
داریم که اگر کاالیی به حد کافی ســاخت داخل داشــتیم ،واردات آن
را ممنوع کنیم.وی ادامه داد :مجموعه ای را برای شناســایی کاالهای
دارای امکان ســاخت داخل به عنوان مرکز ساخت داخل راه انداختیم
که به این امورات رسیدگی می کنیم.
خودکفایی در صنعت فوالد
وزیر صنعت ،معدن و تجارت اعالم کرد :در صنعت فوالد به طور نسبی
خودکفا هستیم ،اما در دیگر حوزه نیاز به یک کار جهادی داریم.
رحمانی گفت :امیدوارم این نمایشــگاه تاثیر خود را در صنایع مختلف
داشــته باشد و برپایی اینگونه نمایشــگاه ها ،قطعا مورد رضایت مقام
معظم رهبری و حمایت دولت خواهد بود
باحكم حسن يونسيان:

معاون جديد برنامه ريزي وتوسعه
شركت ملي فوالد ايران منصوب شد
فوالد وتوسعه  :مديرعامل شركت
ملي فوالد ايــران ؛معاون جديد
برنامه ريزي وتوسعه اين شركت
را منصوب كرد.
بــه گزارش خبرنــگار ما درحكم
يونســيان ضمن آرزوي موفقيت
بــراي معاون جديد آمده اســت
 :با توجــه به تخصص ،ســوابق
و شايســتگي جنابعالي ،شــما را
به ســمت معاون برنامه ريزي و
توسعه منصوب مي نمايم.
گفتني اســت محمد خادمي كه پيش از اين مشاور ارشد مديرعامل
شــركت ملي فوالد ايران بوده اســت به جاي صــادق جاهد خطيبي
منصوب گرديده و درســوابق كاري خود؛ معاون منابع انساني وامور
اجتماعي شركت ملي فوالد ايران  ،مجري و مدير عامل شركت فوالد
ني ريز را دارد.
فوالد و توسعه ضمن تبريك به آقاي محمد خادمي ؛براي وي
درسمت جديد آرزوي موفقيت دارد.

تغییرترکیبهیئتمدیرهبورسکاال

فوالد وتوســعه :جلســه هیئــت مدیره بــورس کاال جهــت تغییر
نماینــدگان اعضــای حقوقــی و تعیین ســمت برگزار شــد که با
تغییراتــی از جملــه حضور عضو شــورای عالی بــورس همراه بود..
به گزارش خبرنگارما ،در این جلســه نعمت اهلل محســنی جایگزین
منصور یزدی زاده به نمایندگی از شــرکت ذوب آهن شــد.همچنین
علیرضــا صادقــی ،بهمن تجلــی زاده و امیر حمزه مالیــر به ترتیب
به نمایندگی شــرکت هــای بانک آینده ،فوالد خوزســتان و تامین
ســرمایه تمدن که فاقد نماینده بودند ،انتخاب شدند.شاهین چراغی
(عضــو جدید شــورای عالی بورس) نیــز به نمایندگی از ســرمایه
گذاری توسعه ملی به ســمت رئیس هیئت مدیره انتخاب و محمود
اکبری مزرعچه به نمایندگی از شــرکت فوالد مبارکه به عنوان نایب
رئیس هیئت مدیره ابقا شد.

