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مدیرعامل شرکت ملی فوالدایران مطرح کرد:

خرب
مدرس خیابانی خبر داد:

ممنوعیت صادرات همه نوع سنگ آهن

فوالد و توسعه  :سرپرست وزارت صنعت  ،معدن و تجارت از ممنوعیت صادرات
همه نوع ســنگ آهن خبر داد.به گزارش فوالد وتوسعه  ،حسین مدرس خیابانی
در نشست بررسی و رفع موانع جهش تولید در شرکت ذوب آهن اصفهان با بیان
این مطلب گفت  :باید به ذوب آهن به عنوان نماد فوالد کشور کمک کنیم .حفظ
جایگاه و ارتقای این شرکت مهم است.وی افزود  :باید شرایط صادرات ذوب آهن
را فراهم کنیم تا عدم النفع دیگر محصوالت را جبران کند.
مدرس خیابانی با اشــاره به اینکه اقدامات زیســت محیطی شــرکت ذوب آهن
اصفهان قابل تقدیر اســت ،تصریح کرد  :این شرکت ده ها برابر آلودگی ،فضای
سبز ایجاد کرده است.
وی ادامه داد  :بهینه سازی آب در این شرکت نیز قابل تقدیر است.
سرپرســت وزارت صنعت ،معدن و تجارت اظهار داشــت  :صادرات پاشنه آشیل
اقتصاد کشور در سال جهش تولید است.
وی ادامه داد :شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی مســئول جهش تولید در ذوب
آهن است.
مدرس خیابانی بیان داشــت :محدودیت واردات بــرای همه محصوالت تولیدی
داخلــی از جمله محصــوالت ذوب آهن و به ویژه ریل در ســال جاری عملیاتی
خواهد شد.
پیشنهاد تامین سنگ آهن ذوب آهن از  ۳معدن
خداداد غریب پور ،رئیس هیات عامل ایمیدرو در این نشســت گفت  :برداشتن
موانع بروکراتیک برای تسهیل صادرات ذوب آهن اصفهان منصفانه و مورد تایید
اســت.وی افزود  :برای رفع مشکل ماده اولیه این شرکت ،پیشنهاد ما این است
که کل نیاز شرکت ذوب آهن به سنگ آهن طی  ۵سال آینده از طریق  ۳معدن
چاه گز ،مرکزی و سنگان به مقدار  ۳تا  ۴میلیون تامین شود.
تشکر از مسئوالن بابت تامین مواد اولیه در پارسال
منصور یزدی زاده  ،مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان در نشست با بیان این
درخواســت که در عرضه شمش تحت فشار قرار نگیریم ،گفت  :همه تالش خود
را به کار خواهیم بست تا شمش را به اوراق و سازه های فوالدی تبدیل کنیم.وی
افزود  :به دنبال افزایش ظرفیت واحدها هستیم.
یــزدی زاده خاطرنشــان كرد  :پارســال نــه تنها نیــاز ارزی خــود را تامین
کردیــم  ،بلکــه ارز مــازاد را به بخــش های دیگــر دادیم.مدیرعامل شــرکت
ذوب آهن اصفهان خواســتار شــد  :ضریب قیمتی و ســهمیه مشــخص شود
تا بتوانیم برنامه ریزی کنیم.

باید بررسی شود چرا دستاوردهای طرح جامع فوالدکشور
درسیاستگذاری های صنعتی اجرایی نشده است؟
فوالد و توســعه :مدیرعامل شــرکت ملی
فوالد ایــران گفت :باید بطورجدی بررســی
شودکه چرا دســتاوردهای طرح جامع فوالد
کشور،درسیاســتگذاری های صنعت فوالد و
معــدن و دیگرصنایع مالک عمل قرار نگرفته
است؟!
به گزارش خبرنگارفوالد وتوسعه،امیرحســین
نــادری درنشســت تخصصــی پایــش طرح
جامــع فــوالد کشــورکه روزدوشــنبه دوم
تیرمــاه درمحــل شــرکت ملــی فوالدایران
برگزارشــد،بابیان مطلب فوق اظهارداشــت:وجود حتی یــک برنامه بد
بهترازبی برنامه بودن اســت وجای بسی تاسف وتعجب است که باوجود
طــرح مهم وبســیارخوبی همچون طرح جامع فوالد کشــوربعنوان یک
ســند وبرنامه باالدستی  ،شاهدهســتیم که عدم توجه به این طرح چه
مشــکالت بزرگی رابرای کشوروصنعت فوالدومعدن ایجادکرده است.
وی خاطرنشــان ساخت :بدلیل عدم توجه به این سن دشاهد جزیره ای
عمل کردن وبخشــی نگری درایجاد واحداث وصدورمجوزهای فوالدی
ومعدنی بوده وهســتیم که این عدم توجه باعــث ازبین بردن مزیت ها
وظرفیت های همه جانبه کشــورومنابع ملی شده است.
نادری اضافه کرد:طرح جامع فوالد کشــور،یک ســند متقن ومحکمی
اســت که وضعیت همه جانبه وزوایــای مختلف صنعت کشــورومنابع
خــدادادی رااحصاکــرده وبــا اماروارقام چشــم اندازی بــرای حرکت
درمسیری درست راپیش پای ما گذاشته است.
به گــزارش خبرنگارما،دراین نشســت تخصصی،عــاوه بردکترنادری
،اعضای هیئت مدیره ،معاونین وکارشناســان شــرکت ملی فوالدایران
حضورداشتند وکارشناسان شــرکت فوالد تکنیک بعنوان متولیان انجام
مطالعات طرح جامع فوالدکشــور ،دراین نشست به ارائه گزارش پایش
های جدید دراین طرح پرداختند.
به گــزارش خبرنگارما،درابتدای این نشســت تخصصی ،محجوب نژاد
معاون شــرکت فوالدتکنیک وشــش نفرازکارشناســان این شرکت به
ارائه گزارش درزمینــه وضعیت بازارفوالد،انرژی،حمل ونقل ،آب،محیط
زیســت ،وسنگ آهن پرداختند پس ازاتمام ارائه گزارش ها :
مدیرعامل شــرکت ملی فوالدایران باتشــکرازتالش های انجام شــده
اظهارداشــت :باتوجــه به آنچــه که امــروز دیدیم ضــرورت دارد که
بادرنظرگرفتن شــرایط اقتصادی کشور وتوجه به لزوم طرح های جامع
درزمینه فوالد ،مس ،آلومینیم و .....بایک روشــنگری همه جانبه توجه
تمام مســئولین وتصمیم گیران سیاسی واقتصادی کشورومجریان را به
این نکته جلب کنیم که همگان باید ذیل مفاد طرح جامع فوالدکشــور
عمــل وبرنامه ریزی کننــد وازاقدامات جزیره ای وبخشــی خودداری
نماینــد .دکترنــادری همچنیــن خاطر نشــان ســاخت:باید دراجرای
مطالعــات بیشــتردرزمینه فوالدبه موضوع محصــوالت فوالدی باارزش
افــزوده باالتر وجدای ازمحصــوالت فعلی توجه جدی شــود وحتما به
گونه ای برنامه ریزی شــودکه بتوانیم نیازهای آتی کشوروصنایع فلزی
براوردشودوبراســاس یک نیازســنجی واقعی مجوزهای الزم وســرمایه
گذاری مالی انجام شود.
بنابه این گــزارش ،مدیرعامل شــرکت ملی فوالدایــران افزود:برنامه
ریــزی برای ســرمایه گذاری ها بایــد به گونه ای باشــد که نهادهای

مالی وسرمایه گذاری های بزرگ به میدان
بیایندوبراساس دســتاوردهای طرح جامع
فوالدکشور،نســبت بــه تولیــد محصوالت
موردنیازاقــدام نمایندومجوزهــای صادره
بــرای ســرمایه گــذاری درکشــورمبتنی
برنیازهــای واقعی ودرمــکان هایی صورت
بگیرد که دارای زیرســاخت های اساســی
واصولی باشد.
دکترنــادری همچنین گفت:درهمســایگی
ایــران بیــش از۵۰۰میلیــون نفرجمعیت
ســاکن هســتند واین جمعیت دردرازمــدت نیازبه محصــوالت جدید
فــوالدی دارند که ما براســاس ظرفیت های موجودمــی توانیم بخش
مهمی ازاین بازاررا دراختیاربگیریم.
مدیرعامــل شــرکت ملــی فوالدایــران ازمجریــان طــرح جامــع
فوالدکشورخواست به مبحث ســاخت صنایع تبدیلی درجوارطرح های
هفتگانه فوالدی ورودکنند وطرحی ارائه نمایند که بتوانیم بســته های
سرمایه گذاری متناسب باهرمنطقه رابه سرمایه گذاران پیشنهادنماییم.
بــه گزارش خبرنگارفــوالد وتوســعه ،دکترنادری همچنیــن ازمدیران
شــرکت فوالد تکنیک خواســت با توجه به نزدیک شدن به اتمام زمان
برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور ،درخصوص بخش حمل ونقل ریلی
ودریایــی به گونه ای طراحــی ومطالعات راانجام دهند که بشــود این
نیازها را ضمن تشــریح برای مسئولین کشــوردربرنامه پنجساله هفتم
بگنجانیم که بعنوان یک ســند مهم باالدســتی دردستورکارمســئولین
اجرایی کشوربشــود وازاین رهگذرارزش افزوده فراوان برای کشورایجاد
شود.
درادامــه این نشســت مدیرعامل شــرکت ملی فوالدایران پیشــنهاد
کــرد که برای رفع مشــکالت حقوقی صنایع فــوالدی کارگروهی برای
تبیین وتعیین مشــکالت پیش روی واحدهای تولیدی فوالدی ومعدنی
ایجادشودکه بتواندمشکالت موجوداین واحدهارااحصا نموده وبرای رفع
آنهابه مسئولین ذیربط ارائه نماییم.
درهمین راســتا دکترخلفی عضوهیئت مدیره شــرکت ملی فوالدایران
نیز پیشــنهاد کرد که همایشــی با حضورهمه ذینفعــان صنعت معدن
وفوالد با محوریت شــرکت ملی فوالدایران برگزارشــود که این واحدها
تمامی مشــکالت خودرابیان نمایند ودرنهایت باجمعبندی این مشکالت
،مســئولین تصمیم گیردرجریان قراربگیرنــد واقدامات الزم رابرای این
موانع قانونی بعمل آورند.
بــه گزارش خبرنگارما،دکترنادری درخاتمه این نشســت چهارســاعته
ازمجریان طرح جامع فوالد کشورخواســت درزمینه مســائل زیســت
محیطی صنعت فوالد ،اســتانداردهای تخصصــی وفنی دراین خصوص
راتهیه نمایند وبه ســازمان محیط زیســت ارائه کنند تا این ســازمان
یک نگاه تخصصی نســبت به این صنعت داشــته باشــد واز پیشداوری
نســبت به آالیندگی صنعت فــوالد خودداری کند.مدیرعامل شــرکت
ملــی فوالدایــران ازحوصله ای کــه حضار بخــرج دادند تشــکرکرد
واظهارامیــدواری نمود موارد مطرح شــده دراین جلســه به ســرعت
درطرح لحاظ شــود تا بتوانیم دریک مراســم رســمی باحضورمقامات
ارشدکشورووزارت صمت وذینفعان طرح جامع فوالد رونمایی شود وبرای
اجرابه مجریان ذیربط ارائه شود.

نگاه روز
پیام دکترغریب پور به مناسبت روزصنعت و معدن

تسهیل گری و راهبری ،
زمینه ساز تقویت حضور
بخش خصوصی

خداداد غریب پور

معاون وزیر و رییس هیات عامل ایمیدرو

روز صنعت و معدن ،متعلق به بخش خصوصی است و در واقع هر آنچه که تمامی دستگاه ها و
نهادها برای تســهیل کسب و کار در بخش معدن و صنایع معدنی انجام می دهند برای تقویت
جایگاه بخش خصوصی اســت .ایمیدرو نیز در جایگاه تنها ســازمان توسعه ای این حوزه تالش
می کند در این روز به بیان خالصه ای از اقدامات خود برای اثرگذاری روزافزون بخش خصوصی
در حوزه معدن و صنایع معدنی بپردازد.
در واقع طی  2سال اخیر مجموعه ایمیدرو تالش کرده تمرکز خود را به تسهیل گری و راهبری
معطوف سازد .راهبری در حوزه برنامه های کالن و همچنین تامین خوراک کارخانه ها ،کاهش
موانع تولید و صادرات و نیز هر حوزه ای که بخش خصوصی در آن مشغول به کار است ،ایمیدرو
بتوانــد به ایفای تعهد خود بپردازد .تاکیداتی که مقام معظــم رهبری و رئیس جمهوری برای
زمینه سازی بیشتر حضور بخش خصوصی در اقتصاد داشته اند ،الگوی این سازمان برای ترسیم
استراتژی و برنامه ها بوده است.
رایزنی مســتمر برای رفع چالش های ارزی شرکت های صادراتی  ،راه اندازی واحدهای جدید
برای تامین خوراک بخش تولید  ،جذب ســرمایه های غیردولتی برای اجرای طرح های توسعه
و تالش برای ایجاد توازن در زنجیره تولید فوالد  ،مس  ،آلومینیوم و  ...بخشــی از این اقدامات
است که ایمیدرو بر آن تاکید داشته است.
از دیگر سو این سازمان تمامی برنامه های جامع در حوزه های فوالد  ،روی  ،مس و اخیرا گوهر
ســنگ ها و همچنین ســنگ های تزئینی را با حضور نمایندگان تشکل های تخصصی  ،چهره
های دانشگاهی و مراکز علمی صورت داده است .به واقع ایمیدرو در دو استراتژی کالن خود که
همانا «توسعه» و «توانمندسازی» است  ،بدون حضور و اثرگذاری بخش خصوصی تصمیمی
اتخاذ نمی کند .به تازگی این ســازمان طرح جامع گوهرســنگ ها را نهایی کرده که گامی در
جهت توانمندسازی بخش خصوصی بوده است .ایجاد و توسعه بازارگوهر سنگ ها در شهرهایی
با پتانسیل باال در همین راستا اجرایی شده است.
ایمیدرو توســعه را به معنای عام منظور کرده و آن بخش هایــی که مغفول مانده بودند را در
حال فعال ســازی دارد .جملگی این تحرکات با هدف میــدان داری روزافزون بخش خصوصی
بوده است .حتی در حوزه هایی همچون بزرگ ترین پروژه صنعت روی ایران  ،ایمیدرو به جای
«واگذاری مالکیت»  ،نگرش «واگذاری مدیریت» را به آزمون گذاشته که موفقیت آمیز بوده
است و بخش غیردولتی  ،از آن استقبال کرده است.
همانطور که اعالم شد تسهیل گری در حوزه قوانین یا آماده سازی زمینه گسترش حضور بخش
خصوصی از جمله وظایف ذاتی این ســازمان اســت که این امر با رایزینی با نهادهایی همچون
بانک مرکزی ،گمرک و حتی اســتانداری ها ،محیط زیســت و  ...در حال انجام است و به طور
مستمر پیگیری می شود.
ســازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران مفتخر به همکاری نزدیک به بخش
خصوصی اســت و روز صنعت و معدن را مجالی برای تقدیر و سپاس از این بدنه به هم پیوسته
می داند که در تمامی ســطوح کارگری  ،کارشناسی و مدیریتی فعاالنه در مسیر توسعه کشور
مشغول به فعالیت هستند به طوری که در شرایط تحریم های متعدد و پیچیده ؛ توسعه ،تولید
 ،اشتغال و کاهش محرومیت از سوی فعاالن بخش خصوصی از حرکت نایستاده است و به طور
قطع و یقین  ،نقطه کانونی آن سرمایه های انسانی این مرز و بوم است.
روز صنعــت و معــدن را بــه تمامی فعــاالن این عرصــه تبریک مــی گویم و از پــروردگار
متعــال  ،نقــش آفرینــی روز افــزون حــوزه معــدن و صنایــع معدنی بــرای ایرانــی آباد
و آینده ای درخشان ،خواستارم.

گزارشي ازسفرهاي استاني مديرعامل واعضاي هيئت مديره شركت ملي فوالدايران ازطرح هاي فوالدي

فوالد وتوســعه:مديرعامل ؛اعضــاي هيئت
مديره ؛معاونين وكارشناســان شــركت ملي
فوالد ايران طي دو ماه گذشته وپس ازعادي
شدن شــرايط كاري برنامه سفرهاي استاني
براي بازديــد ازطرح هاي هفتگانه فوالدي را
دردستور كارخود قراردادند.
اين سفرها هنگامي انجام شده است كه قبل
ازآن مديــران ؛پيمانكاران ومشــاوران طرح
هاي مذكور درجلســات فشــرده وپرچالشي
كه درمحل شــركت ملي فوالد ايران باحضور
مديران ارشد اين شركت ؛برگزارشده بود به

بررســي وضعيت همه جانبه شرايط طرح ها
پرداخته بودند ومشــكالت وموفقيت ها وهمه
نارســايي هايي كه مي توانست عامل مهمي
براي كندشــدن روند پيشرفت طرح ها باشد
مــورد بررســي مديرعامل واعضــاي هيئت
مديره شــركت ملي فوالد ايــران قرارگرفته
بود.
بازدیــد مدیرعامل شــرکت ملی فوالد
ایــران و هیــات همــراه از مجتمــع
فوالدسازی شادگان
فوالدوتوســعه:مدیرعامل شــرکت ملی فوالد

ایــران برای بازدیــد ازمجتمع فوالدســازی
شادگان وارد این مجتمع شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت ملی
فوالد ایــران ،درایــن بازدید که نخســتین
دیــدار دکترنــادری پــس ازانتصابــش می
با شد  ،د کتر خلفی  ،د کتر خسر و ی  ،عبا ســی
ازاعضــای هیات مدیــره ومهنــدس محمد
خادمــی معــاون برنامــه ریــزی وتوســعه
وســیدکاظم خادمــی سرپرســت حراســت
شــرکت ملی فوالدایران نیزحضور داشتند..
بنابــه این گزارش بازدید ازطرح درحال بهره
برداری احیای مســتقیم تولیدآهن اسفنجی،
طرح درحال ســاخت فوالدســازی شادگان،
دیدار با کارگران وپرســنل شــرکت ونشست
باپیمانکاران ومشــاوران طــرح ازاهداف این
ســفر یکروزه با حفظ پروتكل هاي بهداشتي
می باشد.
الزم بذکراست که ناصری نژاد نماینده مردم
شــادگان درمجلس شــورای اســامی وتنی
چند ازمقامات محلی نیزحضورداشــتند.

بنابــه ایــن گــزارش  ،درابتــدا مهنــدس
فخرآبادی مدیــر مجتمع ضمــن خیر مقدم
بــه مدعویــن ،گزارشــی از وضعیــت طرح
احیای مســتقیم وواحدفوالدسازی ارائه کرد
و اظهارداشــت حضــور این هیئــت بلندپایه
ضمــن دلگرمی همه ما،باعــث تقویت روحیه
پرسنل شــده وبه بهره برداری ازطرح کمک
فراوانی می کند.
فخرآبادیهمچنین اظهارداشــت:بعدازاصفهان
ویزد ؛ خراســان جنوبی سومین استان کشور
اســت که دارای هردو روش فوالد می باشد.
مدیرمجتمــع قائنــات ســپس گزارشــی از
وضعیت مشــاورین و پیمانــکاران ارائه نمود
و از شــرکت های مهندسی تاسیسات دریایی
,ایریتک وبرسو تشکر نمود.
بنابه ایــن گزارش  ،دراین جلســه همچنین
نمایندگان شــرکت های مهندسی تاسیسات
دریایــی ,ایریتــک وبرســو گــزارش هایی
درخصوص پیشــرفت های طــرح تولید آهن
اســفنجی وواحد فوالدسازی ارائه نمودند.

گزارش کامل بازدید مدیرعامل شــرکت
ملی فوالد ایران وهیئت همراه ازمجتمع
فوالدقائنات
فوالدوتوســعه  :مدیرعامل واعضــای هیئت
مدیره و معاونین شــرکت ملــی فوالد ایران
بعدازظهــر روزششــم خردادمــاه 99ازطرح
فوالد قائنات بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی شــرکت ملی فوالد
ایــران در این بازدید ودرجلســات فشــرده
مشــکالت ومســائل پیش روی این مجتمع
مورد بحث و بررسی قرارگرفت.

حضورمدیرعامل  ،اعضای هیئت مدیره
 ،معاونین وکارشناســان شــرکت ملی
فوالدایران درطرح فوالدی سپیددشت
چهارمحال وبختیاری
فــوالد و توســعه  :کارخانــه تولیدآهــن
اســفنجی سپیددشت وطرح دردست احداث
فوالدسازی آن روز 31خرداد99موردبازدید
مدیــران ارشــد شــرکت ملــی فوالدایران
قرارگرفت.
بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت ملی
فوالدایران  ،این بازدید درراســتای سفرهای

اســتانی دکترنــادری مدیرعامــل واعضای
هیئــت مدیــره این شــرکت ازطــرح های
هفتگانه فوالدی انجام می شود.
بنابــه این گــزارش دراین بازدیــد  ،عالوه
برواحدتولیدآهــن اســفنجی سپیددشــت ،
واحدفوالدســازی ومیــزان پیشــرفت آن ،
گفتگوبامدیران وپیمانکاران ومشــاوران این
کارخانه دردستورکاراین هیئت قراردارد.
مدیرعامــل مجتمــع فوالدسپیددشــت
بااظهارخوشــحالی ازحضورمدیــران ارشــد
شــرکت ملــی فوالدایــران گفت:بــرای

ماجای بســی خوشــحالی اســت که هیئتی
بلندپایــه ازمدیران وکارشناســان شــرکت
ملــی فوالدایــران بعنــوان تنهامتولی طرح
هــای هفتگانــه فــوالدی درایــن مجتمــع
حضوردارندکه به یمــن این حضورمی توانیم
باهمیــاری وهمدلــی جمعــی پــروژه رابه
جلو ببر یم .
دکترنــادری اظهارامیــدواری کــرد با راه
انــدازی واحــد فوالدســازی ،ارزش افزوده
زیادی برای کشــور وتوسعه منطقه به ارمغان
بیاورد.

اخبار کوتاه

چه کنیم تا در 1404
ظرفیت  20میلیون تنی جدید
شمش تعطیل نشده باشد ؟
فوالدوتوسعه:ســجاد غرقــی  ،عضو
هیات نمایندگان اتاق تهران  ،گزارشی
درباره چالشها  ،پیامدها و راهکارهای
توسعه زنجیره فوالد ارائه کرد.
او بــا اشــاره بــه برآوردها بر اســاس
اکتشــافات معدنی انجام شــده گفت :
ایــران  7درصد ذخایر معــادن جهان
را در اختیــار دارد .محصوالت معدنی
ایران با تنوع باال شــامل  68نوع ماده
معدنی غیرنفتی اســت و ذخایر کشف
شده به حدود  37میلیارد تن میرسد.
همچنین برآوردها نشــان میدهد که
ذخایر بالقوه در کشــور  57میلیارد تن
بــوده و ارزش ذخایر معدنی نیز معادل
 1400میلیارد دالر است.
غرقی با بیان اینکه مقایسه سهم معدن
در تولیــد ناخالص داخلی کشــورهای
معدنــی و تجربــه ســایر کشــورهای
معدنــی نشــاندهنده ظرفیــت بزرگ
رشــد این بخش در کشور است  ،افزود
 :ذخایــر واقعی معدنی ایران  ،فراتر از
تصور اســت ؛ حال آنکه میانگین عمق
اکتشــافات ایران از  5متر فراتر نرفته
اســت .امــا میانگین عمق اکتشــافات
در جهان  100متر اســت .ضمن آنکه
میزان حفاری انجام شده برای اکتشاف
ذخایر معدنــی در کل تاریــخ ایران ،
حدود  6میلیون متر بوده و میزان این
حفاریها در استرالیا و کانادا ساالنه 6
میلیون متر است.
او در بخــش دیگری از ســخنانش به
ارزش افــزوده معــادن اشــاره کرد و
ارزش افــزوده معادن ســنگ آهن در
کشور را حدود  54درصد و معادل 16
هزار میلیارد تومان برشــمرد .این عضو
هیــات نمایندگان اتاق تهــران میزان
سرمایهگذاری موردنیاز در معادن برای
تامین نیاز صنعــت فوالد در  1404را
مورد اشــاره قرار داد و گفت  :میزان
تولید فوالد براساس طرح جامع در افق
 1404حــدود  55میلیــون تن تعیین
شــده و میزان ســنگآهن مــورد نیاز
بــا ضریب  2.8برای تولیــد این میزان
فــوالد معادل  154میلیون تن اســت.
بنابراین میزان کمبود ســنگ آهن به
 75میلیــون تن میرســد .از طرفی ،
میزان ســرمایهگذاری مورد نیاز برای
دســتیابی به تولیــد  154میلیون تنی
سالیانه معادل  9میلیارد دالر است.
او با طرح این پرســش که «چه کنیم
تــا در  1404ظرفیــت 20میلیــون
تنــی جدیــد شــمش تعطیل نشــده
باشــد؟» ادامــه داد  :در حال حاضر
تامین ســرمایه بــرای صنایع فوالدی
بــا چالشهایی مواجه اســت ؛ چنانکه
تامین ســرمایه از طریق نظــام بانکی
با مانــع نرخ بهــره باال روبهروســت.

تولید  ۵۵۳هزار تن
آهن اسفنجی در کارخانه
احیا استیل فوالد بافت
فوالدوتوسعه:مدیرعامل شرکت احیا
اســتیل فوالد بافت اعالم کــرد :میزان
تولید آهن اســفنجی در ایــن کارخانه
در ســال  ۹۸به  ۵۵۳هزار تن رسید که
باالتر از استانداردهای تعیین شده است
به گزارش فوالدوتوسعه،ســورنا زمانیان
افزود :طبق اســتانداردهای میدرکس،
میزان تولید آهن اسفنجی در نخستین
ســال راه اندازی کارخانه بر مبنای ۶۰
درصد ظرفیت اســمی است اما کارخانه
احیا اســتیل فوالد بافــت که باید ۴۸۰
هزار تن آهن اســفنجی تولید می کرد،

وزیر صنعت عوارض ۲۵
درصدی صادرات فلزات و مواد
معدنی غیر آهنی را لغو کرد
با دســتور رضا رحمانــی وزیر صنعت و
معدن و تجــارت عــوارض ۲۵درصدی
صادرات برای فلزات غیر آهنی لغو شد .
یــک منبــع آگاه از خانه معــدن ایران
گفت  :طی جلســه ای که برخی معدن
داران مس  ،کرومیت  ،ســرب و روی با
وزیر صمت داشتند .وی قول داد تا طی
روزهای آینده مصوبه عوارض۲۵درصدی

بازار ســرمایه نیــز نوپا بــوده و فاقد
سازوکارهای الزم است .تامین سرمایه
از طریق صــادرات نیز با وضع عوارض
صادراتی از ســوی دولت ،دشوار شده
است .افزون بر این ،فعاالن این صنعت
برای فروش داخلــی نیز با چالشهایی
نظیــر مداخله دولــت و قیمتگذاری
دستوری دست و پنجه نرم میکنند.
او در ادامــه بــرای توســعه متــوازن
زنجیــره فــوالد  ،پیشــنهاداتی چون
«ترمیــم فاصلــه نرخهــای جهانی و
داخلی با افزایش نســبتهای قیمتی»
« ،کاهش هزینههــای محیطی معدن
از قبیل حقــوق دولتی،جرایم افزایش
تولیــد و درصــد محیــط زیســت» ،
«لغو عوارض صادراتی» « ،مشــارکت
بازیگران مختلف زنجیره فوالد کشــور
در تصمیمگیریهــا» و «تعیین قیمت
کنســتانتره ،گندله  ،آهن اســفنجی و
شــمش فوالد براســاس نظام عرضه و
تقاضا» را مطرح کرد.
سهم نیم درصدی ایران
در ذخایر معدنی جهان
جعفر ســرقینی معاون ســابق معدنی
وزارت صمت نیز در واکنش به گزارش
تحلیلــی ســجاد غرقی  ،میزان ســهم
ایران در ذخایر معدنی جهان را که وی
 7درصد اعالم کرد را اشــتباه خواند و
گفت  :این ســهم بــرای ایران نزدیک
بــه  0.5درصد اســت و نــه  7درصد.
چــرا که در دنیا برای محاســبه ذخایر
معدنی مواردی چون آهک را محاســبه
نمیکنند .برابر یک محاســبه دقیق و
اصولی برمبنای اســتانداردهای جهانی
میــزان ذخایر ما  0.5درصد کل ذخایر
معدنی در جهان است.
ســرقینی همچنیــن میــزان صادرات
ســنگ آهن ایران طی مدت  10ساله
 1383تــا  1393را  220میلیــون تن
اعــام کرد و افزود  :طی ســال  90تا
 ،91متوســط واردات بخــش معدن و
صنایع معدنی در کشور  6میلیارد دالر
و صادرات این بخــش نیز  4.5میلیارد
دالر بود که طی ســال گذشــته میزان
واردات به  3.5میلیارد دالر و صادرات
محصــوالت معدنی و صنایع معدنی نیز
به حدود  10میلیارد دالر رسید.
بازدهــی فــوالد قابــل مقایســه بــا
صنایــع باالدســتی نیســتنایبرئیس
اتــاق بازرگانــی تهــران نیز با اشــاره
به صحبتهای ســجاد غرقــی گفت :
بازدهــی فوالد قابل مقایســه با صنایع
باالدســتی و معــدن نیســت و ســود
زنجیرههای پاییندستی سود بیشتری
نسبت به باالدستیها دارند.
محمــد اتابــک افــزود  :انجمنهای
مربوطــه پس از نشســتهایی  ،میزان
ســرمایهگذاری را نتیجهگیری کردهاند
و اینکــه بگوییــم این مقــدار تحمیل
شــده اســت  ،منطقی نیست .عالوه بر
این دولت نیز بر این مقوله تاثیر منفی
گذاشته است.
موفق به تولید  ۵۵۳هزار تن شد.
وی گفت :دســتیابی به تولید مذکور در
حالی است که این کارخانه در ماه های
اردیبهشت ،خرداد و تیرماه سال گذشته
به علت کمبود گندله ( ماده اولیه تولید
آهن اسفنجی) تقریبا تولید قابل توجهی
نداشت.زمانیان افزود :میزان اشتغالزایی
در کارخانه احیاء استیل بافت  ۲۵۰نفر
به طور مستقیم اســت که برای حدود
 ۸برابر این رقم به صورت غیرمســتقیم
فرصت شغلی ایجاد می شود.
پروژه فــوالد بافت یکــی از طرح های
هفتگانه فوالد اســتانی اســت.کارخانه
احیا اســتیل فوالد بافــت ،بزرگترین و
تنهــا مجتمــع صنعتی بــزرگ منطقه
در ســطح ســه شهرســتان بافت ،رابر
و ارزوئیــه اســت کــه در ســال رونق
تولید( )۹۸افتتاح شد
را بــرای فلزات غیرآهنــی نظیر  ،مس و
مشــتقات آن  ،کرومیت  ،سرب و روی و
برخی مواد معدنی به غیر از ســنگ آهن
لغو شــود و عوارض ۸درصدی را بصورت
موقت جایگزین عوارض ۲۵درصدی کند.
این منبــع آگاه تصریح کــرد  :نامه لغو
عوارض ۲۵درصدی برای صادرات فلزات
و مــواد معدنی غیر آهنــی بزودی ابالغ
خواهد شــد.و این مصوبه فعال مشمول
ســنگ آهن نخواهد بود .همچنین رضا
رحمانی وزیر صمت در این جلســه قول
داد تا حقوق دولتی فلزات غیر آهنی در
سال ۹۸تغییر نکند.

استخراج بیش از  ۶۴.۲میلیون تن
سنگ آهن در سال ۹۸

فوالدوتوســعه:آمارهای سازمان توســعه ونوســازی معادن و صنایع معدنی ایران(
ایمیــدرو) گویای آن اســت که  ۱۰واحد بزرگ معدن و صنایع معدنی پارســال بیش
از  ۶۴.۲میلیون تن ســنگ آهن استخراج کردندبه گزارش فوالدوتوسعه،برپایه جداول
آماری مربوطه حاکی است ،مجموع سنگ آهن استخراجی واحد های یاد شده در سال
 ۹۸رقــم  ۶۴میلیون و  ۲۷۴هزار و  ۹۸۳تن بود.همچنین میزان تولید ســنگ آهن(
کنسانتره) در سال گذشته واحد های سنگ آهن مرکزی ،گهر زمین ،معدنی و صنعتی
گل گهر ،ســنگان ،گسترش صنایع و معادن ماهان ،میشدوان ،سیرجان  ،۲جالل آباد،
چادرملو و ســنگ آهن فالت مرکزی (چاه گز) به  ۳۳میلیون و هشت هزار و  ۲۷۵تن
رسید.عالوه براین میزان سنگ آهن ارسالی به مبادی مصرف هم در مجموع پارسال از
ســوی واحدهای یاد شــده ۳۶ ،میلیون و  ۸۳۶هزار و  ۳۶۵تن ثبت شد.آمارهای مورد
بررســی نشان می دهد در بخش استخراج گهر زمین با رقم  ۱۷میلیون و  ۲۴۷هزار و
 ۵۴۹تن با ســهم  ۲۶.۸درصد از استخراج کل باالترین میزان را به خود اختصاص داد.
براســاس این بررســی معدنی و صنعتی گل گهر نیز در ســال  ۹۸با  ۱۶میلیون و ۱۱
هزار و  ۷۲۰تن بیشــترین ســهم در تولید سنگ آهن ( کنســانتره) را بین واحد های
مورد ارزیابی با  ۴۸.۵درصد به خود اختصاص داد.میزان ارســال سنگ آهن به مبادی
مصرف هم سهم چادرملو با رقم  ۱۳میلیون و  ۴۹۱هزار و  ۸۶۲تن بالغ بر  ۳۶.۶درصد،
بیشترین عملکرد را در بین واحد های مزبور نشان می دهد.
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برنامه تولید  ۳۳میلیون تن فوالد در سال ۹۹
بخش شــمش (بیلت) بود که با رقم  ۲۰هزار و ۳۸۰
هزار تن ،نســبت به عملکرد در فروردین  ۹۸به میزان
 ۷۹درصد افت نشان می دهد.همچنین فوالد مبارکه
با تولید  ۶۳۶هزار و  ۱۶۰تن که در مقایسه با فروردین
 ۹۸رشد  ۹درصدی دارد ،بیش از  ۳۵درصد کل تولید
فروردین را در بین واحد های فوالد ســاز یاد شــده
به خود اختصاص داد.

فوالدوتوسعه:بررســی آمــار عملکرد شــرکتهای
بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی و تابعه ســازمان
ایمیدرو در زمینه تولید شــمش فوالدی در فروردین
 ،۹۹گویای دســتیابی به حــدود  ۵.۴درصد از برنامه
تولید  ۳۳میلیون تن نقشــه راه امســال اســت .به
گــزارش فوالدوتوســعه ،برابــر نقشــه راه بخــش
معدن و صنایع معدنی ایران ،قرار اســت امسال میزان
تولید شــمش فوالد بــه رقم  ۳۳میلیون تن برســد
که عملکرد شــرکت های یادشــده گویای تولید یک
میلیون و  ۷۹۷هزار و  ۹۲۷تن اســت که در مقایسه
با ماه مشــابه سال گذشته رشــد یک درصدی دارد.
پارسال پیش بینی شــده بود که میزان تولید شمش
فــوالد به رقم  ۳۱میلیون تن برســد که آمار اعالمی

معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت (در
نخســتین نشست خبری که به شکل ویدئو کنفرانس
در اردیبهشت ماه جاری برگزار شد) دستیابی به رقم
بیش از  ۲۸میلیون تن اســت ،امــا آمارهای انجمن
تولیــد کنندگان فــوالد ایران افزون بــر  ۲۷میلیون
تن است.فروردین ماه امســال عملکرد فوالد مبارکه،
هرمزگان ،ســبا ،فوالد خوزســتان ،ذوب آهن ،فوالد
آلیاژی ،گروه ملی صنعتــی فوالد ،فوالد کاوه جنوب،
فوالد خراســان ،فــوالد چادرملو ،آهــن و فوالد ارفع
 ،فوالد بردسیر و بناب نشان می دهد که بیشترین رشد
تولید متعلق به فوالد بردســیر با رشد  ۲۵۸درصدی
نسبت به فروردین  ۹۸است و بر مبنای تولید  ۴۹هزار
و  ۳۷۱تن شــمش محقق شد.بیشترین کاهش تولید
هم در نخستین ماه امسال مربوط به فوالد خراسان در

تولیدات فوالدی  ۱.۱میلیون تنی
آمارهای مورد بررســی گویای آن است که تولیدات
فوالدسازان مزبور در نخستین ماه امسال به رقم یک
میلیون و  ۱۰۹هزار و  ۸۵۵تن رســید که نسبت به
عملکرد فروردین پارسال کاهش چهاردرصدی دارد.
تولیــد تیرآهن در گروه ملی صنعتــی فوالد ایران با
رقم هشــت هزار و  ۶۹۶تن در فروردین  ۹۹رشــد
 ۲۸۵درصدی را نسبت به ماه مشابه سال گذشته در
بین واحد های مورد بررســی رقم زد .عالوه بر این،
فوالد خراسان با تولید  ۱۴هزار و  ۵۰۴تن میلگرد در
فروردین امســال نسبت به ماه مشابه پارسال کاهش
 ۷۵درصدی را ثبت کرد.همچنین فوالد مبارکه (ورق
گرم ،ســرد وواحد سبا) در مجموع  ۷۳۷هزار و ۳۳۸
تن تولید در فروردین  ۹۹را محقق ساخت که نسبت
به ماه مشابه در سال گذشته سه درصد کاهش نشان
می دهد ،اما  ۶۶.۴درصد کل تولید واحد های مورد
بررســی را در اختیار گرفت .ایران اکنون در بین ۱۰
فوالد ســاز شــاخص جهان جای گرفته و انتظار می
رود در قالب سند چشــم انداز  ۱۴۰۴و دستیابی به
ظرفیت  ۵۵میلیون تــن فوالد ،به جایگاه هفتم دنیا
ارتقا یابد

مدیرعامل شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان :

صباغ خبرداد:

فوالد سنگان فرزند تحریم است
در اوج تحریم ها ساخته و به بهره برداری رسید

برنامه افتتاح  200طرح در پویش
« تولید ملی  ،اشتغال پایدار ،صادرات مستمر»

فوالد و توســعه  :مدیرعامل شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان گفت :
فوالد ســنگان فرزند تحریم است  ،در تحریم ساخته و در اوج آن به بهره
برداری رســیده و به دست متخصصان داخلی این کار انجام شده است.
به گزارش فوالدوتوســعه  ،علــی امرانی در آیین افتتــاح و بهره برداری
کارخانه کنسانتره ســازی ســنگان زیر مجموعه فوالد مبارکه اصفهان ،
اظهار داشت  :تالشگران فوالد سنگان حماسه ملی و صنعتی را رقم زدند
 ،ما در فوالد سنگان تحت مدیریت شرکت فوالد مبارکه و به فرموده مقام
معظم رهبری برای جایگزینی معدن به نفت قدم برداشتیم.
وی افزود  :این کارخانه با همت و ســرمایه گذاری شرکت فوالد مبارکه
و به منظور تامین مواد اولیه بزرگ ترین فوالدســاز خاورمیانه راه اندازی
شــد.مدیرعامل شرکت صنایع معدنی فوالد ســنگان گفت  :سرمایه این
طــرح 3800میلیارد تومان بوده و اشــتغالزایی  3500نفری مســتقیم و
غیرمستقیم را شامل می شود.
وی بیان کرد  :هم اکنون رتبه  3تولید کنســانتره کشور را داریم و باعث
افزایش تولید  10درصدی کنسانتره کشور شده ایم.
بهره برداری از  2طرح مهم فوالدی با فرمان رئیس جمهور در ســنگان /
اشــتغالزایی برای  5هزار نفربهره برداری از  2طرح مهم فوالدی با فرمان
رئیس جمهور در ســنگان  /اشــتغالزایی برای  5هزار نفرافتتاح  2طرح
فوالدی  5میلیون تنی امروز به دستور رئیس جمهور
امرانــی اظهــار داشــت  :از ویژگــی های بــارز این طرح بــرای اولین
بــار در کشــور  ،راه انــدازی آبگیــری باطله اســت تــا  50درصد آب
مصرفی به چرخه برگردد.
مدیرعامل شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان گفت  :فوالد سنگان فرزند
تحریم اســت  ،در تحریم ساخته و در اوج آن به بهره برداری رسیده و به
دست متخصصان داخلی این کار انجام شده است.
وی بــا بیــان اینکه فــاز دوم این کارخانه نیــز آماده راه اندازی اســت
 ،بیــان کــرد  :ما به عنوان معین اقتصادی اســتان انتخاب شــدیم و 4
مدرســه را در کمتر از  100روز ســاختیم ،طرح توســعه خواف در این
استان انجام می شود.

فوالدوتوسعه  :مشاور طرحهــا و ســرمایهگذاری وزارت صنعت  ،معدن و تجارت
از آغاز پویش«تولید ملی  ،اشــتغال پایدار و صادرات مستمر» به منظور افتتاح200
طــرح صنعتی و معدنی به ارزش  169هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت  :کمیته
بهرهبرداری از طرحها در این وزارتخانه تشکیل شد.
به گزارش فوالدوتوسعه  ،امیر صباغ از اعالم آمادگی وزارت صنعت معدن و تجارت
برای افتتاح طرحهای سرمایهگذاری با هدف جهش تولید  ،افزایش اشتغال و توسعه
صادرات خبر داد و گفت :پویش«تولید ملی ،اشــتغال پایدار ،صادرات مســتمر» از
هفته جاری به منظور افتتاح  ۲۰۰طرح مهم و استراتژیک وزارت صنعت  ،معدن و
تجارت آغاز به کار میکند .مشاور طرحها و سرمایهگذاری وزارت صمت افزود  :این
طرح ها برای  ۴۱هزار نفر اشــتغال ایجاد خواهد کرد  ،این در حالی است که ۱۰۰
طرح آن در ســال  ۹۹و  ۱۰۰طرح دیگر در ســال  ۱۴۰۰به بهره برداری خواهند
رســید .طرح های منتخب با پیشــرفت باال وی تصریح کرد  ۲۰۰ :طرح مذکور که
در حوزههــای مختلف صنعتی و معدنی قرار دارنــد ،از میان  ۱۲هزار و  ۵۰۰طرح
کوچک  ،متوســط و بزرگی انتخاب شــدهاند که باالی  ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی
دارنــد  ،ضمن اینکه از این تعداد  ۳هزار و  ۸۰۰طرح نیز دارای پیشــرفت فیزیکی
باالی  ۸۰درصد هستند.
مشــارکت جمعی صباغ با بیان اینکه کمیته پیگیــری و بهرهبرداری از طرحها در
وزارت صنعــت  ،معدن و تجارت با مســئولیت معاونت طــرح و برنامه و عضویت
سازمانهای توسعهای ایدرو و ایمیدرو ،شرکت شهرکهای صنعتی  ،سازمان توسعه
تجارت ،مرکز اصناف ایران و ســازمانهای صمت در اســتانها تشکیل شده است ،
گفت  :اجرای این طرحها تأثیر بسزایی در حوزه اشتغال و دستیابی به جهش تولید
به جای خواهند گذاشت که بر اساس اولویتها  ،افتتاح آنها از سوی ریاست محترم
جمهور ،سرپرســت وزارت صمت و معاونان وزیر صــورت خواهد گرفت .وی اظهار
داشت  :در اولین هفته و بعد از تعطیالت عید سعید فطر ،با پیشنهاد معاونت طرح
و برنامه وزارت صنعت  ،پنج طرح قابل افتتاح با هماهنگی نهاد ریاســت جمهوری
معرفی و به صورت ویدئو کنفرانس از سوی رئیسجمهور افتتاح خواهند شد.
اولویت دادن به استان های مرزی و کم برخوردار صباغ ادامه داد  :با توجه به تأکید
وزارت کشــور مبنی بر توسعه شــرق و غرب با محوریت استانهای مرزی  ،یکی از
اصلیتریــن اولویتهــا در بهرهبرداری از طرحها  ،راهاندازی پروژههای مســتقر در
اســتانهای مرزی و کمتر برخوردار اســت .مشاور طرح ها و سرمایه گذاری وزارت
صمت تأکید کرد  :همزمان با بهرهبرداری و افتتاح طرحهای مذکور ،عملیات اجرایی
پروژههای استراتژیک و جدید توسعهای این وزارتخانه نیز ،آغاز خواهد شد.

رییس هیات عامل ایمیدرو در گزارش به رییس جمهور:

سنگان  ،خوراک تولید  10میلیون تن فوالد را تامین می کند

فوالد و توســعه  :خداداد غریب پــور رییس هیات
عامل ایمیدرو خبر داد  :بــا راه اندازی کارخانه گندله
سازی توسعه فراگیر ســناباد  ،مجموع سرمایه گذاری
ها در عســلویه شرق کشور ( ســنگان) به بیش از 1.4
میلیارد دالر رسید.
به گزارش فوالدوتوســعه  ،غریب پور روزپنجشــنبه در
آیین افتتاح دو کارخانه فرآوری ســنگ آهن در سنگان
که بــا فرمان رییس جمهور انجام شــد  ،تصریح کرد :
سنگان با راه اندازی مابقی کارخانه های فراوری سنگ
آهن  ،در مجموع  1.9میلیارد دالر ســرمایه جذب می
کند.
دستیابی به ظرفیت اسمی گندله سازی
وی درباره ویژگی راه اندازی این کارخانه گفت  :گندله
ســازی توســعه فراگیر ســناباد ظرف مدت یک ماه به

ظرفیت اســمی رسید در صورتی که معموال این امر در
مدت یکسال انجام می شود.
غریب پور تاکید کرد  :صاحبان تکنولوژی گندله سازی
ســناباد  ،از راه اندازی این کارخانــه در دوران کرونا و
بدون حضور کارشناسان خارجی  ،اظهار تعجب کردند.
وی همچنین خبر داد کــه کارخانه دیگری برای تولید
کنسانتره ســنگ آهن تا پایان سال در مجتمع سنگان
راه اندازی می شود.
خوراک تولید  10میلیون تن فوالد
معــاون وزیر صنعت معــدن و تجارت دربــاره جایگاه
ســنگان در زنجیره فوالد  ،اظهار داشت  :ایجاد 17.5
میلیون تن ظرفیت تولید کنســانتره و  15میلیون تن
گندله در ســنگان در سال های آتی  ،خوراک تولید 10
میلیون تن فوالد را تامین می کند.

اهتمام دولت به اکتشاف و افزایش ذخایر به یک
میلیارد تن
وی با اشــاره به اهمیت اکتشاف در توسعه معدن گفت
 :با اجرای اکتشــافات جدید در سنگان  ،میزان ذخایر
سنگ آهن این ناحیه از یک میلیارد تن عبور می کند.
غریب پور تاکیــد کرد  :اهتمام دولــت دکتر روحانی
بــه امر اکتشــاف ســبب شــد ســطح اکتشــاف در
دولــت یازدهم بــه  250هــزار کیلومتر مربع برســد
و در دولت دوازدهم این وســعت به  650هزار کیلومتر
مربع ارتقا یابد.
چهارمین افتتاح دولت در سنگان
غریب پور یادآور شــد  :کارخانه گندله ســازی توسعه
فراگیــر ســناباد  ،چهارمین افتتــاح در منطقه معدنی
سنگان در دولت دکتر روحانی است.

صادرات  ۴۰۰هزار تنی فوالد در دو ماهه اول سال ۹۹

فوالد و توسعه  :عملکرد صادرات هفت واحد فوالد
سازی بزرگ کشــور در دو ماهه نخست امسال گویای
صدور  ۴۰۴هزار و  ۶۴۴تن شــمش و تولیدات فوالدی
است.
برپایــه جداول آماری شــرکت های ذوب آهن  ،فوالد
مبارکه  ،فوالد خوزســتان  ،هرمــزگان  ،کاوه جنوب ،
فوالد بناب(میلگرد) و چادرملو حاکی است  ،اردیبهشت
ماه امســال مجموع صادرات شمش و تولیدات فوالدی
واحدهــای مزبور به  ۱۸۳هزار و  ۵۲تن رســید که در
مقایســه با ماه مشابه در ســال  ۹۸به میزان  ۷۰درصد
کاهش دارد.
بیشترین رشد صادرات در زمینه میلگرد
جداول مورد بررســی گویای آن اســت که فوالد بناب
بــا صادرات چهار هزار و  ۵۵۰تــن میلگرد در دو ماهه
نخســت امسال در مقایسه با مدت مشابه سال  ۹۸رشد
 ۳۴۹درصدی دارد و ضمن اینکه در اردیبهشــت ماه با
صدور ســه هزار و  ۶۰۱تن میلگرد در مقایســه با ماه

مشابه سال گذشته  ۲۵۵درصد افزایش نشان می دهد.
کاهش  ۹۱درصدی صادرات مبارکه
برابر داده های مورد بررسی صادرات فوالد مبارکه در دو
ماهه امسال کاهش عملکرد داشت که با صدور  ۱۵هزار
و  ۶۳۲تــن افت  ۹۱درصــدی را ثبت کرد.ضمن اینکه
در اردیبهشت ماه نیز صادرات این واحد صنعتی با رقم
هفت هزار و  ۲۱۰تن بالغ بر  ۹۴درصد در مقایسه با ماه
مشابه پارسال کاهش داشت.
افزایش تقاضا فوالد در بازار داخلی
بررســی کارشناسان بازار فوالد گویای آن است که افت
صادرات بــه معنی افزایش عرضــه در بازارهای داخلی
اســت و مرتبط با رشــد مصرف یا تقاضای انبار سازی
برای آینده بوده و الزم اســت بررســی تکمیلی بر روی
ریشه این امر انجام شود تا صادرات آسیب نبیند.
ضمن اینکه دست اندرکاران بازار فوالد موجودی پایین
انبارهای فوالدســازان را یکی از عوامل  ،نزول صادرات
می دانند.

رشد چهار درصدی تولید فوالد سازان
فوالد ســازان بزرگ در دوره دو ماهه نخســت امسال
چهار میلیون و  ۶۹۷هزار تن شمش تولید کردند که در
مقایســه با دوره مشابه پارسال که چهار میلیون و ۵۲۹
هزار تن تولید شده بود  ،چهار درصد افزایش نشان می
دهد .ایــران در بین  ۱۰فوالد ســاز بزرگ جهان جای
دارد و پیش بینی شــده که میزان تولید امسال به ۲۸
میلیون تن برسد.

اخبار کوتاه

دكترروحاني:

تولید فوالد کشور به
دو برابر در تاریخ
ایران رسیده است

فوالد و توسعه  :رئیس جمهور
گفت  :امسال ســال تولید ملی و
رونق تولید نیست بلکه سال جهش
تولید اســت و ما باید همه توانمان
را به کار ببریم و حرکت مان را به
گونه ای افزایش دهیم که امســال
ســال پر افتخاری برای ملت ما و
کشور باشد.
به گزارش فوالدوتوسعه  ،حجت
االسالم حســن روحانی؛ در آیین
افتتــاح طــرح های ملــی وزارت
صمت در اســتان های اصفهان و
خراســان رضوی اظهار داشــت :
برای ما بسیار مهم است که امسال
ســالی پرکار و پر شتاب برای همه
مسئولین و کارگران ما باشد.
وی افزود  :امسال سال تولید ملی
و رونق تولید نیســت بلکه امسال
ســال جهش تولید است و ما باید
همه توانمــان را بــه کار ببریم و

عملکرد خیره کننده
فوالد سازان ایرانی
در شرایط تحریم

فوالد و توســعه  :متال بولتن
در جدیدتریــن گــزارش خود در
خصــوص بــازار فوالد ایــران می
نویسد  ،اگر چه میزان تقاضا برای
خرید بیلت در بازارهای آســیایی
روند کاهشــی را نشان می دهد ،
تولید کنندگان بهای این محصول
را در ایران افزایش داده اند.
فــوالد و توســعه  :متــال بولتن
در جدیدتریــن گــزارش خود در
خصــوص بــازار فوالد ایــران می
نویسد  ،اگر چه میزان تقاضا برای
خرید بیلت در بازارهای آســیایی
روند کاهشــی را نشان می دهد ،
درمجمع عمومی عادی سالیانه :

صورت های مالی
شرکت ملی فوالد
ایران  ،مورد تایید و
تصویب قرار گرفت

فوالدوتوســعه :مجمــع عمومی
عادی سالیانه شرکت ملی فوالد
ایران ،بعد از ظهر ديروز عملکرد
و صورت های مالی این شــرکت
را مورد تایید و تصویب قرار داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی
شــرکت ملــی فــوالد ایــران،
جلســه مجمــع عمومــی
با حضو ر مد یر عا مل  ،ا عضــا ی
هیئــت مدیــره ومعاونیــن
ومشــاورین ایــن شــرکت،
مدیرمجامــع ســازمان ایمیدرو،
نمایندگان ســازمان حسابرسی
بعد ازظهرديروز تشــکیل شد و
با سخنان موســوی مدیرمجامع
ســازمان ایمیدرو ورییس مجمع
آغاز بــکار کرد.ســپس اعضای

75درصد اعضای
نظام مهندسی معدن ،
پروانه اشتغال ندارند

 ۷۵فــوالد و توســعه  :براســاس
آمارهای ســازمان نظام مهندسی
معــدن که بــر روی ســایت این
ســازمان قــرار دارد  ،از مجمــوع
اعضای این ســازمان که حدود دو
دهه از فعالیت آن ســپری شده ،
حــدود  ۷۵درصد پروانه اشــتغال
ندارند .به گزارش فوالد و توسعه
 ،مجمــوع اعضای ســازمان نظام
مهندســی معدن در ســطح ۳۱
استان کشــور  ۴۰هزار و  ۷۳۳نفر
ثبت شــده که تعداد  ۲۵.۹درصد
آنها پروانه اشتغال اخذ کرده اند.
شمار اعضای این سازمان که تا ۲۴
خرداد ماه  ۹۹پروانه اشتغال گرفته
اند (بنابر آمار مندرج در سایت این
سازمان) تعداد  ۱۰هزار و  ۵۵۲نفر
به ثبت رسیده است.وزارت صنعت
 ،معــدن و تجارت تعــداد معادن
دارای پروانــه بهرهبرداری را بیش
از  ۱۰هزار معــدن اعالم کرده که
از این رقم پنج هزار و  ۶۰۰معدن
فعال و بقیه راکد گزارش شده اند.
سازمان نظام مهندسی معدن ایران
شــمار معادن فعال کشور را هفت
هزار و  ۵۶۲معدن در ســایت خود
ثبت کــرده که یکهــزار و ۹۶۲
معدن بیــش از آمار وزارت صنعت
اســت.معلوم نیســت  ،چرا مرجع
اطالعــات (وزارت صنعــت) آمار
معادن فعال کمتری را ثبت کرده
اســت و ســازمان نظام مهندسی
معدن ایران هم توضیح شفافی در
این زمینه ارایه نکرده است.

فوالد و توسعه

حرکت مان را به گونه ای افزایش
دهیم که سال ما سال پر افتخاری
برای ملــت ما و کشــور عزیزمان
باشد.
روحانی با بیــان این که در افتتاح
امروز ما به چند نکته رسیدیم که
بسیار مهم است و آن اینکه تولید
فوالد کشــور در دولــت یازدهم و
دوازدهم به دو برابر تولید فوالد در
تاریخ ایران رســیده است  ،گفت :
یعنی هرچه ما تولید فوالد داشتیم
در این  ۷ســال به دو برابر رسیده
و این به معنای آن اســت که همه
ســرمایه گــذاران و کارآفرینان و
مهندســین ما برای آبادانی کشور
تالش می کنند.
رئیس جمهور افزود  :مهم اســت
که در فوالد رتبــه ما دهم بوده و
به رتبه هشتم می رسیم و ظرفیت
 ۵۵میلیــون تن فوالد را امروز دارا
هســتیم و در فوالد  ،معدن  ،آهن
اسفنجی و شمش فوالد زنجیره ما
منظم و کامل شــده و این که می
بینیــم یک جا کنســانتره و جای
دیگر گندله افتتاح می شود  ،یعنی
یک زنجیره شکل می گیرد.
تولید کنندگان بهای این محصول
را در ایران افزایش داده اند.
این گزارش حاکی اســت در حال
حاضر بهای هر تن بیلت صادراتی
ایــران در منطقــه خارومیانــه
در محــدوده  370-380دالر
قیمتگذاری شده است.
این محصول در یک هفته گذشته
 370دالر قیمتگذاری شده بود.
همچین شرکت کاوه جنوب کیش
محموله ای بیلت به حجم  15هزار
تن را به آفریقا صادر کرده است.
همچنین فوالد خوزســتان ایران
چندین محموله بیلت برای تحویل
در ماه اوت را حدود  380دالر در
هر تن قیمتگذاری کرده است.
قــرار اســت ایــن محمولــه به
کشــورهایی جنوب شــرق آسیا و
چین صادر شود.

هیئت رییســه مجمــع انتخاب
وجلسه رسمیت یافت.
بنا به این گزارش  ،پس ازقرائت
گــزارش توســط حســابرس
وبــازرس قانونی و پاســخ های
مدیر مالی شــرکت درخصوص
عملکــرد مالــی منتهــی بــه
۲۹/۱۲/۱۳۹۸شرکت ملی فوالد
ایران ،بحــث واظهارنظرپیرامون
این عملکــرد بین اعضای مجمع
آغــاز و درپایــان بررســی ها،
صورت های مالی شــرکت ملی
فــوالد ایران به تاییــد وتصویب
مجمع رسید.
همچنین دراین جلســه ،روزنامه
دنیــای اقتصاد بعنــوان روزنامه
رسمی کثیر االنتشــار وسازمان
حسابرســی جمهوری اسالمی
ایران بعنوان حســابرس وبازرس
قانونی شــرکت ملی فوالدایران
انتخاب شدند.
دراین گزارش آمده است،اعضای
حقوقــی هیئت مدیــره متعاقبا
اعالم خواهد شد.
ســازمان یاد شــده به استناد آمار
معادن فعال  ،تعداد مسووالن فنی
فعال را در معادن کشــور  ۶هزار و
 ۲۳۲نفر ثبت کرده که نســبت به
معادن فعال یکهزار و  ۳۳۰مسوول
فنی کمتر اســت.بنابراین مشخص
نیســت که معادن فعال کشــور از
نظر وزارت صنعت  ،مســوول فنی
کــم دارد  ،یا زیاد اســت  ،اگر کم
دارد کــه در رفع ایــن نقیصه باید
برنامه ریزی فوری به عمل آورد و
چنانچه مازاد اســت ،شرح وظایف
مشــخصی باید برای آنها ترســیم
شود« .داریوش اسماعیلی» معاون
امور معادن و صنایع معدنی وزارت
صنعــت که بهمــن ماه پارســال
منصــوب شــده (رییس پیشــین
سازمان نظام مهندسی معدن) در
روز  ۱۹خــرداد از امضــای حدود
 ۱۵تا  ۲۰میلیــارد تومان قرارداد
میــان وزارت صنعت و ســازمان
نظام مهندسی معدن خبر داد ؛ اما
مشخص نیســت که این قراردادها
مبتنی بر کدام بررســی و ارزیابی
وکار کارشناســی بوده  ،قرارداد را
از ســوی وزارت صنعت و سازمان
یاد شده چه اشخاصی امضا کردند
و جایــگاه حقوقی آنها چگونه بوده
اســت  ،تاکنون اطالع رسانی الزم
صورت نگرفته اســت .کمیسیون
صنایع و معادن مجلس در گزارش
خرداد ماه  ۱۳۹۶از معدن زمستان
یورت  -آزاد شهر(استان گلستان)
خود از ســازمان نظام مهندســی
معدن به عنوان ناظر اصلی بر حفظ
ایمنی در معادن نــام برد و اعالم
کرد  :معدن زمســتان یورت فاقد
سیستم تهویه مکانیزه بوده است.

فوالد و توسعه

اقتصاد و فوالد

نكته

چالش تامین مواد اولیه
هر یک از حقله ها با حلقه
باالدستی طبیعی است

فوالد و توســعه  :دکتر بهرام سبحانی  ،رئیس
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران  ،در گفتوگویی
اظهار داشت که انجمن تازهتاسیس نوردکاران را در
تقابل با انجمن فوالد نمیبیند و در حال حاضر نیز
«تعداد کثیری از کارخانجــات نورد کماکان عضو
انجمن تولیدکنندگان فوالد هستند که تعداد آنها
بیشــتر از اعضای انجمن تازه تاســیس نوردکاران
است».
آقای دکتر سبحانی  ،تعدادی از شرکتهای نوردی
در هفته گذشــته انجمن مســتقل نوردکاران را به
ثبت رســاندند .لطفا در این مورد توضیح بیشتری
بفرمایید که چه اتفاقی روی داده است؟
ببینید ،از ســال  ۱۳۸۰که انجمن تولید کنندگان
فوالد تاســیس شــد در عضوگیــری از واحدهای
زنجیره آهن و فــوالد هیچ گونه محدودیتی اعمال
نکرد و از عضویت کارخانجات گندله ســازی ،احیاء
مستقیم ،فوالدســازی و نورد مقاطع فوالدی ،نورد
ســرد و گرم ورق و گالوانیزه کــه در زنجیره تولید
آهــن و فــوالد قرار دارنــد به عنــوان عضو اصلی
استقبال نمود.
در حال حاضــر هم انجمن فــوالد «بیش از 260
عضــو» از کارخانجات حلقههــای مختلف زنجیره
فوالد دارد که بسیاری از شرکتهای عضو بسته به
نوع فعالیت ،هم زمان در انجمنها و ســندیکاهای
دیگری نیز عضویت دارند.
در واقــع یکی از اهــداف انجمن از بدو تاســیس
تاکنــون ایجاد هماهنگــی و تعامل ســازنده بین
اعضایی است که در حلقههای مختلف زنجیره قرار
دارند و همواره هر یک از حقلهها با حلقه باال دستی
بــرای تامین مواد اولیه خــود چالش دارند که این
موضوع در فضای کســب و کار کامال طبیعی است.
واحدهای گندله ســازی انتظار دریافت کنسانتره با
قیمت مناسب از واحد باال دستی دارند و واحدهای
احیاء مســتقیم عینا همین توقع را از گندله سازی
دارند و ایضــا فوالدســازها از تولیدکنندگان آهن
اسفنجی و نوردکاران از فوالدسازها انتظار مشابهی
دارند.
در این میان  ،انجمــن تولیدکنندگان فوالد که از
همه زنجیره تولید در آن عضویت دارند ،بایســتی
حتی المقــدور و با رعایت انصــاف و اعتدال برای
رســیدن واحدها بــه خواســتههای منطقی مورد
نظر تالش نمایــد که همه اعضــای هیئت مدیره
و دبیرخانــه انجمن که کل زنجیــره را نمایندگی
میکنند ،به این اصل اعتقاد داشــته و در راستای
این ماموریت از هیچ کوششــی فروگــذار نکرده و
نخواهند کرد.
معهــذا  ،گاهی تضاد منافع و اختالف نظر بین یک
واحد با واحد باال دستی به حدی است که با وجود
تالش و میانجیگری انجمن  ،به دلیل پافشاری هر
طرف بــر مواضع خود و انتظــار حداکثری ،امکان
رســیدن به توافق مطلوب دو طرف بسیار دشوار و
تقریبا غیر ممکن میشود.
در همین خصوص هم یکی از مهمترین چالشهای
این روزها مســائلی اســت که بین فوالدســازان و
واحدهــای نوردی خریدار شــمش مطرح اســت
و لــذا تعــدادی از واحدهای نــوردی عضو انجمن
تولیدکننــدگان فوالد علی رغــم تالش حداکثری
انجمن برای مدیریت تضــاد منافع موجود ،صالح
را در این دیدهاند که با تشــکیل انجمن مســتقل

مرجع رسیدگی به خواستههای
نوردکاران فوالدی تعیین شد

همزمان با شــکلگیری انجمن نوردکاران فوالدی
کــه  ۹۰درصد تولیــدات این بخــش را در اختیار
دارند  ،ایــن انجمن به عنوان مرجع رســیدگی به
خواســتههای نوردکاران اعالم شد.نخستین جلسه
هیات موســس انجمن در اتــاق بازرگانی  ،صنایع،
معادن و کشــاورزی ایران شامگاه چهارشنبه برگزار
شــد و از میــان  ۵۲عضو  ۳۸ ،عضــو حاضر ضمن
بررسی و تصویب اساســنامه  ،اعضای هیأت مدیره

نوردکاران به دنبال مطالبات صنفی خود باشند.
نظر و موضع انجمن تولیدکنندگان فوالد در رابطه
با این انجمن تازه تاسیس چیست؟
انجمن تولیدکنندگان فوالد نظر خاص یا مخالفتی
با این موضوع نــدارد و دو انجمن را در تقابل باهم
نمیبیند کما اینکه در باالدســت فــوالد  ،انجمن
ســنگ آهن و زغال سنگ هست و در پایین دست
هم انجمن لوله سازان و سندیکای لوله و پروفیل و
انجمن لوازم خانگی و غیره وجود دارد.
بنابرایــن طبعا نوردکارانی کــه معتقدند مطالبات
صنفــی آنهــا از طریق انجمــن فوالد بــه نتیجه
نمیرسد ،حق دارند مطالبات خود را از هر طریقی
که فکر میکنند به نتیجه میرســد دنبال کنند و
انجمن تولیدکنندگان فوالد مخالفتی با آن ندارد.
آیا تاســیس انجمن نــوردکاران بــه معنی خروج
واحدهای نوردی از انجمن فوالد است؟
بــه هیچ وجــه ؛ همان طور که قبــا بیان کردم ،
برخی واحدهای نــوردی این طور فکر کردهاند که
بهتر اســت مطالبات خود را از طریق تاسیس یک
انجمن دیگر دنبال کنند اما همه واحدهای نوردی
لزوما این طور فکر نمیکنند .در حال حاضر تعداد
کثیــری از کارخانجات نورد کمــاکان عضو انجمن
تولیدکنندگان فوالد هســتند که بیشتر از انجمن
تازه تاسیس نوردکاران است .این در حالی است که
در انجمن فوالد ،واحدهای نورد سرد مقاطع طویل
و همچنین واحدهای نوردی با ظرفیت کمتر از 30
هزار تن امکان عضویت ندارند.
در واقــع هم اکنــون بیــش از  80درصد ظرفیت
نورد گرم کشور همچنان در انجمن فوالد عضویت
دارند و این فعاالن نوردی در جلســات هم اندیشی
رســته نورد حضور فعال دارنــد و در همفکری با
ســایر حلقههای زنجیره فوالد بــه مذاکره و تعامل
میپردازنــد .از طرفی ،تعدادی از واحدهای نوردی
که امکان عضویت در انجمن فوالد را نداشــتهاند ،
در انجمن تازه تاســیس نوردکاران عضو شدهاند و
تعداد انگشت شماری از واحدهای نوردی بزرگتر
هم در هر دو انجمن عضو هستند .فقط یک شرکت
نوردی تاکنــون از حضور در انجمن تولیدکنندگان
فوالد انصراف داده است که این اتفاق در طول سال
در هر تشکل صنفی رخ میدهد و طبیعی است که
عضوی انصراف میدهد و یــا عضویت آن از طرف
انجمن تعلیق میشود.
پیشــنهاد شــما برای افزایــش هــم افزایی بین
تولیدکنندگان زنجیره فوالد چیست؟
باالخره حلقههای مختلــف زنجیره تولید از معدن
تا محصول نهایی الزم و ملزوم یکدیگر هســتند و
در شرایطی که رئیس جمهور زورگوی آمریکا تمام
تــوان خود را برای مختل کــردن این صنعت بکار
گرفتــه  ،تولیدکنندگان زنجیره بایســتی با درک
مشــکالت یکدیگر ،در کنار هم دســت در دست
دهند و با همفکری و همافزایی برای توســعه این
صنعت تالش نمایند.
و بازرســان را برگزیدند.اعضــای انجمن نوردکاران
فــوالدی ایران تولید  ۱۶میلیون تن مقاطع فوالدی
را برعهده دارند.
ایران امــروز دهمین فوالدســاز جهان محســوب
میشود و در افق چشمانداز  ۱۴۰۴دستیابی به رتبه
هفتم دنیا را برنامهریزی کرده است.
موضوع افزایش قیمت شمش فوالدی و محدودیت
عرضه آن در بازار از جمله دالیل شکلگیری انجمن
مزبور اعالم شــده است.امســال برنامه تولید فوالد
رسیدن به رقم حدود  ۳۰میلیون تن اعالم شده که
 ۱۰میلیون تن راهی بازارهای صادراتی خواهد شد

انجمن جهانی فوالد گزارش داد ؛

ایران بر بام تولید
آهن اسفنجی دنیا ایستاد

ایران در حالی که تحت شــدیدترین تحریم ها
قرار داشــته  ،طی بیش از  5ماه نخســت سال
جاری میــادی در جایگاه نخســت تولید آهن
اسفنجی جهان قرار گرفت .کشورمان در همین
حال باالتریــن تولید ماه مــی  2020را نیز به
دست آورد.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو ،طبق گزارش
جدیــد انجمن جهانی فــوالد  ،ایران در ماه می
 2020توانســت با پشت سرگذاشتن هند  ،رتبه
نخســت تولید آهن اســفنجی بــه روش احیای
مســتقیم را در اختیار گیرد .عــاوه بر این در
بیــش از پنج ماه ســال جاری میــادی ،ایران
افزون بــر  12میلیون تن آهن اســفنجی تولید
کــرد در حالی که تولید هنــد به 11میلیون تن
رسید.
یکــی از مهمتریــن دالیل افزایــش تولید آهن
اســفنجی ایــران  ،راه انــدازی کارخانــه های
جدید آهن اســفنجی در کشــور است .ایمیدرو
طی ســال های اخیر با اســتراتژی جدید خود
و بــا مشــارکت گرفتــن از بخــش خصوصی ،
توانســت طرح های متعددی را برای تولید آهن
اســفنجی  ،وارد مدار تولید کند.
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چرا الکترود گرافیتی کاالیی استراتژیک در صنعت فوالد کشور محسوب می شود ؟

واکنش رئیس انجمن فوالد ایران درباره
انجمن تازه تاسیس نوردکاران :

بر اســاس ایــن گزارش ایــران طی مــاه می،
در عیــن حال حــدود 50درصــد از تولید این
ماده در جهــان را در اختیار گرفته اســت .در
ایــن مدت  ،در مجمــوع تولید یــک ماه مورد
بررســی  5.6میلیــون تــن آهن اســفنجی در
جهــان تولید شــد که پس از کشــورمان ،هند
بــا  1.5میلیون تــن تولید در رتبــه دوم قرار
گرفــت .تولید این کشــور با افــت 55درصدی
مواجه شد در حالی که ایران رشد 7.6درصدی
را کسب کرد.
پس از هنــد ؛ مصر ،مکزیک و عربســتان جای
گرفتنــد که به ترتیب تنها 462هزار 390 ،هزار
و 342هزار تن آهن اســفنجی تولید کردند.
تولید آهن اســفنجی تا  22ماه ژوئن امسال در
جهان به  32.1میلیون تن رســید که همچنان
پــس از ایــران؛ کشــورهای هنــد ،مصر(2.2
میلیــون تــن) ،مکزیــک ( 2.05میلیون تن) و
عربســتان ( 1.7میلیون تن) قرار گرفتند.

ایران تولید فوالد به روش صنعتی را از ابتدای
دهه  50باتولید اولین محصول چدن به روش
کوره بلند در ذوب آهــن اصفهان آغاز کرد.
درنیمــه های دهه  50خورشــیدی به دلیل
فراوانی گاز درکشــور تولیــد فوالد به روش
احیای مســتقیم وکوره قوس الکتریکی نیز
در دستور کار قرار گرفت  .دراین راستا اولین
کارخانه تولید فوالد به روش احیا مستقیم و
کوره قوس الکتریکی در اهواز( کارخانه فوالد
خوزســتان ) از اواخر دهه ( 60سال )1368
راه اندازی شد.
تولید فوالد به روش کــوره قوس الکتریکی
شــدیدا به الکترود گرافیتی وابســته است و
هنوز هم هیــچ جایگزینی بــرای آن وجود
ندارد.الکترود گرافیتی از خانواده مواد کربنی
اســت که جریان برق را با قــدرت زیاد و با

حداقل مقاومت عبور می دهد و از خورندگی
کمی برخوردار اســت وتحمل حرارت بسیار
باال را دارا می باشد .
الکتــرود گرافیتــی یک قطعه فــوق العاده
استراتژیک بویژه برای تولید فوالد در کشور
ما محســوب می شــود زیرا در جهان حدود
 70درصــد تولید فوالد به روش غیر از کوره
قــوس الکتریکی و حدود  30درصد به روش
قوس الکتریکی انجام می شود ولی درکشور
مــا بیش از  85درصــد تولید فوالد به روش
قوس الکتریکی انجام می شــود .لذا هر گونه
تغییر در قیمت و عرضه آن شدیدا بر صنعت
فوالد ما اثر گذار اســت  .در ســالهای اخیر
اثرات این تغییرات کامال محسوس است که
در اینجــا به روند این تغییرات بطور مختصر
اشاره می شــود.بازار جهانی عرضه الکترود

گرافیتی تا ســال  2000میالدی و دهه اول
آن تقریبا وضعیت متعادلی داشت و در سال
های  2012تا  2015تقریبا عرضه و تقاضای
الکتــرود گرافیتی در جهان برابر بود .پس از
ســال  2015کاهش عرضه شروع و در سال
 2017میزان عرضه % 20از میزان مورد نیاز
نیز کمتر شد و این شدیدا بر قیمت الکترود
گرافیتی اثر گذاشت بطوریکه قیمت از حدود
 2000دالر بــر تن در اوایــل دهه 2010
درسال  2017به  18000دالر بر تن وحتی
باالتر  25000دالر بر تن نیز رســید ( حتی
به 35000دالر بر تن نیز اشاره شده است ) .
میزان مصرف الکتــرود در ایران به ازای هر
تــن حدود  2تا  3گیلوگرم اســت که تقریبا
حدود  10درصد قیمت تمام شده محصوالت
فوالدی را تشکیل می دهد.

ایمیدرو به مناسب روز صنعت و معدن گزارش می دهد ؛

همگرایی ایمیدرو و بخش خصوصی در توسعه معدن و صنایع معدنی

ســازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع
معدنی ایران(ایمیدرو) در راســتای وظایف
ذیل سیاست های کالن کشور،
تعیین شــده ِ
امســال نیز همچون ســال های گذشته با
راهبری بخش معــدن و صنایع معدنی2.2 ،
میلیــارد دالر طــرح را با مشــارکت بخش
خصوصــی در مدار تولید قــرار می دهد که
زمینه ســاز ایجاد  4هزار شغل مستقیم در
نقاط مختلف کشــور به ویژه مناطق محروم
خواهد شد .این اقدامات در حالی صورت می
گیرد که کاهش وابستگی به نفت ،انتظارات
از نقــش آفرینی این حوزه در اقتصاد ملی را
باال برده است در این میان ایمیدرو سیاست
های جدید خود را بر مبنای کاهش ارزبری و
توسعه بومی سازی قرار داده است.
به گزارش فوالد وتوسعه ،عالوه بر هدفگذاری
افزایش سهم معدن و صنایع معدنی در تولید
ناخالص داخلی و صادرات « ،رونق اشتغال»
از جمله عواملی محسوب می شود که بیش
از پیش نیاز امروز کشــور است .بیش از 90
درصد معادن کشور ،در شعاع  20کیلومتری
روســتاها قرار دارد .در این راســتا ایمیدرو
برنامه توســعه متوازن و محروميت زدايي در
مناطق غير برخــوردار (با تعریف طرح های
توسعه ای) که یکی از مقوله های مهم کشور
محسوب می شــود را به همراه شرکت های
معدن و صنایع معدنی اجرایی کرده است.
ارزآوری و افزایش سهم اقتصاد معدن
در صادرات غیرنفتی
از ســوی دیگر قابليت ارز آوري و توســعه
صادرات غير نفتي یکی دیگر از رویکردهای
کالن دولــت ،وزارت صنعت معدن و تجارت
و ایمیدرو به شــمار می رود و در این زمینه
ســهم ارزش بخش معدن و صنایع معدنی از
صادرات غیرنفتی از  20درصد به  33درصد
افزایش یافته است.
این جهش صادراتی موجب شده تا این حوزه
اثرگذار در اقتصاد ،قابليــت تأمين نيازهاي
بخش گســترده اي از صنايع داخلي و کمک
به استقالل صنعتی کشور را داشته باشد .این
مهم در سایه افزایش حضور بخش خصوصی
در اقتصاد ملی که ذیل برنامه های توســعه
ای کشــور آمده است ،به عنوان یک اصل در
ایمیدرو مورد توجه اســت که مشارکت این
ســازمان و بخش خصوصی در بســیاری از
پروژه ها گواه این مدعا است.
بهره بــرداری از  3.2میلیارد دالر طرح
در سال 98
عملکرد کالن ایمیدرو در توســعه و تکمیل
طرح های بخــش معــدن و صنایع معدنی
موجب شــد تا در ســال  ،98حــدود 3.2
میلیارد دالر طرح به بهره برداری برسد .این
دســتاورد در حالی محقق شد که کشور در
وضعیت تحریم های بی سابقه قرار دارد.
اشتغالزایی  4100نفر در سال 99
افتتاح  2.2میلیارد دالر طرح در ســال 99با
اشتغال مســتقیم  4100نفر و  15هزار نفر
به طور غیر مســتقیم هدفگذاری شده است.
همچنین عالوه بر هدفگذاری فوق ،ایمیدرو
به عنوان یک سازمان توسعه ای بستر کمک
بــه افتتاح یــک میلیــارد دالر طرح بخش
خصوصی در سال 99را فراهم خواهد کرد.
ایمیدرو همچنین در راســتای اســتراتژی
توانمندســازی ،از  108شهرســتان کمتــر
توســعه یافته کشــورمان ،در  82شهرستان
ســرمایه گذاری کرده اســت که  44درصد
شهرســتانهای کمتر توســعه یافته کشور را
شامل می شود.
توسعه اکتشافات؛ تضمینی برای جهش
تولید
در حوزه اکتشــاف ،ایمیــدرو فعالیت های
اکتشافی در  41ناحیه کمتر توسعه یافته را
مورد توجه قرار داد که  82درصد شهرستان
های کمترتوسعه یافته کشور را پوشش داده
است.
تا پایان نیمه نخست سال  ،۹۷ایمیدرو ۲۵۰
هزار کیلومتر مربع کار اکتشــافی انجام داده
بــود اما از نیمه دوم  ۹۷تا پایان ســال ،۹۸
معادل  ۴۰۰هزار کیلومتر مربع به پهنههای
اکتشــافی افزوده شــد .در حال حاضر کل
مســاحت اکتشــافی ایمیدرو و شرکت های
زیرمجموعه  650هــزار کیلومتر مربع (65
درصد مساحت قابل اکتشاف کشور) است.
ایمیدرو ،عــاوه بر این ،به ســبب نیازهای
کشور به مواد معدنی ،اکتشافات عمقی را در

دستور کار قرار داده است.
احیای معــادن کوچک و متوســط با
مشارکت بخش خصوصی
طرح فعالسازی معادن کوچک و متوسط در
نقاط مختلف کشــور ،با هدف فعال ســازی
معادن بخش خصوصی که به دلیل شــرایط
داخلــی یا بین المللی نیمه فعال و یا تعطیل
شده اند ،از آذر ماه سال  97تعریف و در سال
 98با راهبری ایمیدرو و توسط شرکت تهیه
و تولیــد مواد معدنی ایــران (از زیرمجموعه
های ایمیدرو) ،عملیاتی شد.
معادن کوچک و متوسط به دلیل گستردگی
( 98درصــد از تعــداد کل معادن کشــور)،
اشــتغالزایی ( 85درصد از ســهم اشــتغال
معادن کشــور) و تولید ( 65درصد از ســهم
تولیدات معدنی کشور) دارای اهمیت هستند
و می توانند در ایجاد اشتغال پایدار در بخش
معدن و توســعه متوازن کشــور نقش بسیار
مهمی ایفا کنند.
با اجرای این طرح تا پایان ســال گذشــته،
146معدن در مناطق کمتر توسعه یافته احیا
شده است.
در ادامه اجرای برنامــه های مرتبط با فعال
ســازی اینگونه معادن ،احیــای  200معدن
و احــداث  25واحــد فرآوری در ســال 99
هدفگذاری شده است .عملکرد تا اردیبهشت
 99نشــان نیز می دهد که بررســی 2183
معــدن در قالب  375پروژه انجــام و اقدام
کلینیکی بر روی  1058معدن عملیاتی شده
است.
رشد تولید با مدیریت ارزی بنگاه های
بزرگ معدنی و صنایع معدنی توســط
ایمیدرو
آمارها حاکی است ،میزان تولید محصوالتی
همچــون شــمش طــا ،آهن اســفنجی،
محصوالت فوالدی ،شمش فوالد ،کنسانتره
آهن و کاتد مس در شرکت های بزرگ ،طی
ســال  98نسبت به ســال  ،97رشد داشته
است.
نام محصول تولید ســال( 98هزار تن) تولید
سال (97هزار تن) درصدرشد
كنسانتره آهن  4 45484 47306درصد
آهن اسفنجی  7 25253 27036درصد
شمش فوالد  5 19344 20226درصد
محصول فوالدی  6 12586 13378درصد
کنســانتره مس  - 1174 1170كاتد مس
 1 247 250درصد
شــمش طال (کیلوگــرم) 13 1001 1128
درصد
ایــن گزارش می افزاید ،بــه رغم محدودیت
های حاکم در داخل کشور (تحریم های بی
سابقه) و جهان (بیماری کرونا) ،طی  2ماهه
امسال همچنان (طبق جدول) تولید شرکت
های بــزرگ ادامه دارد و خانــواده معدن و
صنایــع معدنی محدودیت هــا را به فرصت
تبدیل کرده اند.
نام محصول تولید  2ماهه اول سال  -99تن
پودر آلومينا 41,699
شمش آلومینیوم 39,752
آهن اسفنجی 4,558,674
شمش فوالد 2,706,518
محصول فوالدی 1,543,374
كنسانتره مس 209,450
آند مس 61,649
كاتد مس 43,188
سرب و روی 121,323
افزایش سرمایه شرکت ها
بــا توجه به نیــاز مالی شــرکت های بزرگ
در تعریــف طرح های توســعه ای ،ایمیدرو
استراتژی افزایش سرمایه شرکت ها از محل
ســود انباشته را از ســال گذشته کلید زد و
امســال هم شــرکت هایی همچون مبارکه،
مــس ،گل گهر ،چادرملــو و ...این راهبرد را
عملیاتی خواهند کرد .این رویکرد به منظور
تکمیــل راه انــدازی طرح های توســعه ای
شــرکت ها و با هدف «جهــش تولید» اجرا
می شود.
بر این اساس امسال مبارکه و مس هر کدام
 10000میلیــارد تومــان ،گل گهر 5200
میلیــارد تومــان ،چادرملــو  1200میلیارد
تومان و خوزســتان  1300میلیــارد تومان
افزایش سرمایه خواهند داشت.
برنامه رشــد تولید انواع محصوالت در
سال 99
اهداف مورد توجه در ســال «جهش تولید»
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گویای این اســت که تولید انواع محصوالت
در ســال  99نســبت به ســال  ،98روندی
افزایشــی خواهــد داشــت به طــوری که
شــمش آلومینیوم  90درصــد ،دانه بندی
ســنگ آهن  31درصد ،اســتخراج ســنگ
آهن  19درصد ،شمش طال  17درصد ،آهن
اســفنجی 13درصد و کاتد مس  12درصد
رشد خواهد داشت.
اولین ها در ایمیدرو
برنامــه تولید الکتــرود گرافیتــی به میزان
 15هــزار تــن بــرای نخســتین بــار در
کشــور ،بهینه ســازی صنعت ســنگ های
قمیتــی و نیمــه قیمتــی و ســنگ های
تزئینــی با تشــکیل کاگــروه توســعه ای
این صنعت در ایمیدرو ،افزایش استخراج مس
به میزان  7میلیون تن ،افزایش استخراج سرب
و روی به میزان  32هزار تن در ســال جاری
صورت خواهد گرفت.
راه اندازی نخســتین بازارچه تخصصی
سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی
نخستین بازارچه ســنگهای قیمتی و نیمه
قیمتی با حدود هزار و  ۵۰۰مترمربع مساحت
و  ۱۸غرفه خردادماه امسال با حضور خداداد
غریب پور معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت
در ارگ جهان نمای شهر اصفهان افتتاح شد.
عالوه بــر ارگ جهان نمــا  ۸۰غرفه نیز در
ســرای گوهر واقع در میدان امام (ع) به این
موضوع اختصاص یافته اســت .قرار اســت
بازارچه سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی در
پنج نقطه از کشور احداث شود که  ۲نقطه از
آن در اصفهان است.
از ســوی دیگــر تفاهــم نامــه همــکاری
بیــن ایمیــدرو و اســتانداری خراســان
رضوی بــه منظور ایجــاد بازارچه ســنگ
هــای قیمتــی و نیمــه قیمتی در مشــهد
امضا شده اســت .از اهداف این سند عالوه
بر شکل گیری بازارچه سنگ های قیمتی و
نیمه قیمتی در مشــهد ،می توان به تشویق
فعاالن بخش خصوصی برای سرمایه گذاری
و هم افزایی و تســهیل ورود گوهر ســنگ
ها از افغانســتان با فعال کردن پایانه مرزی
دوغارون اشاره کرد.
صادرات و برنامه ریــزی  3.5میلیارد
دالری
برنامــه ســال  99در بخش صــادرات این
حوزه نیز نشــان می دهد کــه صادرات 3.5
میلیارد دالری شــرکت هــای زیرمجموعه
ایمیــدرو رقــم خواهــد خورد کــه حاکی
از رشد  9درصدی برنامه نسبت به عملکرد
سال  98دارد.
بومی سازی و توسعه ساخت داخل
ایمیدرو از ابتدای ســال ،اســتراتژی بومی
سازی و توسعه ساخت داخل را ابالغ ،اهداف
عملیاتی آن را از شــرکت های زیرمجموعه
دریافت کرده و پایش این اســتراتژی را در
اولویت برنامه های خود قرار داده اســت .به
عنوان نمونه شرکت های بزرگ ،بومی سازی
 1000قطعه در ســال جاری را هدفگذاری
کرده اند.
از حفظ سود شرکت ها جهت توسعه تا
ارایه تسهیالت از طریق صندوق سرمایه
گذاری فعالیت های معدنی
بهبــود مدیریــت شــرکت هــا و نقــش
ایمیــدرو در حفظ ســود شــرکت ها جهت
توســعه ،حمایت از ســرمایه گذاری بخش
خصوصی از طریق افزایش ســرمایه صندوق
بیمــه معدنــی و صنایــع معدنــی ،ایجاد
زیرســاخت های مــورد نیاز توســعه بخش
معدن و صنایع معدنی و پرداخت بی ســابقه
مطالبات و دیــون دولت از دیگــر اقدامات
توســعه ای ایمیدرو به شــمار مــی رود که
اجرای این برنامه ها به منظور دســتیابی به
اهداف ،همچنان ادامه دارد.
دیون و تعهدات ایمیدرو از سال  89تاکنون
به دولت شــامل حقوق دولتی ،ســود سهام
دولت ،مالیات ،عــوارض و  ...به میزان بیش
از  4400میلیارد تومان به خزانه پرداخت و
تسویه شده است.
پژوهش ،توســعه و بومی ســازی فناوری و
ساخت داخل نیز با تمرکز بر تعریف همکاری
های دوجانبه با دانشگاه های مطرح کشور و
همچنین حمایت از ایده های ارزش آفرینی
که پاســخگوی عرصه تولید در این صنعت
باشد ،در اهداف توسعه ای ایمیدرو گنجانده
شده است.

اخبار کوتاه

قیمت گذاری
در زنجیره فوالد
به نفع کدام بخش
تمام می شود ؟

فوالد و توسعه  :قیمت گذاری
در زنجیــره فوالد برای ســال 99
 ،که اســتارت آن از اواخر ســال
گذشــته زده شــد  ،تا کنون یک
نتیجه داشــته است ،آن هم اینکه
معدنی ها و فــوالدی ها همصدا ،
خواهــان عدم دخالــت دولت در
قیمت گذاری هســتند؛ اما امروز
بعد از  4ماه تکلیف قیمتگذاری در
این زنجیره مشخص خواهد شد.
به گزارش فوالدوتوســعه  ،قیمت
گذاری در زنجیره فوالد برای سال
 ، 99که استارت آن از اواخر سال
گذشــته زده شــد  ،تا کنون یک
نتیجه داشــته است  ،آن هم اینکه
معدنی ها و فــوالدی ها همصدا ،
خواهــان عدم دخالــت دولت در
قیمت گذاری هســتند ؛ اما امروز
بعد از  4ماه تکلیف قیمتگذاری در
این زنجیره مشخص خواهد شد .به
گزارش تابناک اقتصادی به نقل از
ایراســین ؛ در ایــن میان  3پیش
بینی وجود دارد .اول اینکه تغییری
در ضریب قیمت کنسانتره ،گندله
و آهــن اســفنجی که به نســبت
قیمت فوالد خوزســتان مشخص
می شــود  ،ایجاد نشــود و با روند
قبلی معامــات ادامه یابد .این در
حالیســت که به گفته صنعتگران
فــوالد و همچنیــن آمــار و ارقام
موجود از صورت های مالی شرکت
هــای معدنــی و تولیدکننده این
محصوالت ،درصد ســود شــرکت
های معدنی نســبت به فوالدی ها
بســیار باالتر و تقریبا  2برابر بوده
و بازگشــت سود و ســرمایه آنها
نسبت به فوالدی ها زودتر محقق
می شــود .امــا حالــت دومی که

در یک اطالعیه اعالم شد ؛

تصمیم جدید وزارت
صمت برای حمایت از
زنجیره فوالد

فوالد و توسعه  :صادرات سنگآهن
 ،کنسانتره و گندله با مجوز معاونت
امور معادن و صنایع معدنی وزارت
صمت امکانپذیر است
وزارت صنعت  ،معدن و تجارت در
راســتای حمایــت از زنجیره فوالد
و صنایــع پاییندســتی  ،صادرات
ســنگآهن  ،کنسانتره و گندله که
مورد استفاده تولیدکنندگان فوالد
کشــور قرار نمیگیــرد را ،صرفا با
اخذ مجوز از معاونــت امور معادن

واکنش فوالدیها به
تحریمهای آمریکا

فوالد و توسعه  :وزارت خزانهداری
آمریکا از تحریم هشــت شــرکت
جدید مرتبط بــا ایران خبر داد که
بین این شرکتها نام چهار شرکت
غیرایرانی نیز دیده میشود .اکنون
این پرسش در میان فعاالن صنعتی
مطرح شده اســت که این اقدام تا
چه میزان می توانــد بر روند تولید
و صادرات این محصول استراتژیک
اثرگذار باشــد؟ فعــاالن این بخش
توگویی بــر این نکته تاکید
در گف 
کردند که تولیدکنندگان مسیر عبور
از تحریمها را به سختی آموختهاند
و فقط روند یادشــده چالشبرانگیز
میشــود.از حدود دو سال پیش که
آمریکا از برجام خارج شد  ،تاکنون
فوالدیها چند بــار طعم تحریمها
را چشــیدهاند ؛ تحریمهایی که در
ابتدای امــر بهنظر میرســید این
صنعــت اســتراتژیک را زمین گیر
خواهد کــرد ،اما با گذشــت زمان
مشخص شد هر چند سخت اما این
صنعت توانســت از پس تحریمهای
بینالمللــی برآید و به مســیر خود
ادامه دهد و تولیدکنندگان محصول
میانی فوالد سال گذشته را با رشد
ســپری کردند .براســاس دادههای
اعالم شده در سال  ۹۸تولید فوالد
با رشد  ۱۰درصدی نسبت به سال
 ،۹۷به  ۲۷میلیون و  ۲۴۰هزار تن
رسید .تولید محصوالت فوالدی نیز
با رشــد  ۶درصدی به  ۲۰میلیون
و  ۱۸۲هزار تن رســید .تولید آهن
اسفنجی نیز در ســال  ،۹۸با رشد
 ۶درصــدی به حــدود  ۲۸میلیون
تن رســید .صادرات فوالد ایران نیز
در سال  ،۹۸رشــد قابل توجه ۲۲
درصدی را تجربه کرده اســت .این
روند در سال جاری نیز ادامه داشت؛
بهطوریکه براســاس آمــار انجمن
جهانی فوالد (ورلد اســتیل) تولید
فوالد خام در دوماه ابتدایی ســال
جاری رشــدی نزدیک به  ۹درصد
داشــته و مجموع تولید ثبت شده

برای تعییــن قیمت در نظر گرفته
می شــود باال بردن ضریب قیمتی
است که با توجه به شرایط موجود
و اینکــه شــاهد افزایــش ضریب
قیمت ها در زنجیره فوالد باشــیم
باز هم کفه ترازو به نفع معدنی ها
سنگین خواهد شــد ،چرا که این
افزایش قیمت منجــر به باالرفتن
میزان قیمت تمام شــده محصول
می شود و ســودآوری فوالدی ها
را تحت تاثیر قرار خواهد داد .این
درحالیســت که فوالدیهــا بر این
باورنــد باتوجه به کنتــرل قیمت
فوالد از سوی دولت ،باید در مقابل
قیمت سنگ آهن نیز کنترل شود.
بنابرایــن در شــرایط فعلــی باید
ضریــب قیمت های فعلی که برای
کنســانتره 16درصد شمش فوالد
خوزستان و گندله نیز 23.5درصد
شــمش فوالد خوزســتان در نظر
گرفته شــده؛ با همین ارقام حفظ
شــود .اما حالت ســوم نیز کاهش
ضریب قیمتی زنجیره فوالد است
که در صورت رخــدادن این اتفاق
 ،با مخالفت سنگ آهنی ها مواجه
خواهد شــد .چراکه آنها اکنون بر
ایــن موضوع اتفاق نظــر دارند که
باید قیمتها مطابق با اســتاندارد و
فرمول جهانی تعیین گردد که در
این صورت باید قیمت کنسانتره و
گندله باالتر از درصد فعلی تعیین
شود .به نظر می رسد یکی از عمده
مشــکالتی که بــا افزایش قیمت
زنجیره فوالد رخ می دهد ملتهب
شدن بازار بوده و به نظر می رسد
که تعیین قیمت ها با نگاه تقسیم
عادالنه ســود انجام شود .از سوی
دیگر صنعت فوالد به عنوان یکی از
صنایع درآمدزای کشور که تاکنون
نقش پررنگی در حرکت اقتصادی
کشور به ســمت غیرنفتی شدن را
ایفا کرده ،الزم است تا بیشتر مورد
حمایت دولت باشــد و تامین نیاز
مواد اولیه فوالدســازان در اولویت
قرار گیرد.

و صنایــع معدنی ایــن وزارتخانه و
پرداخت عوارض مجاز دانست.
بــه گــزارش فــوالد و توســعه ،
وزارت صنعــت  ،معــدن و تجارت
در اطالعیــهای اعــام کــرد  :به
منظور حمایــت از تولیدکنندگان
فوالد و ضــرورت توجه به ارزآوری
زنجیــره تولیــد ایــن محصوالت
 ،هــر گونــه صادرات ســنگآهن
 ،کنســانتره و گندلــه صرفــا در
شــرایطی مجاز خواهد بود که نیاز
تولیدکنندگان فوالد کشــور تامین
شده باشد.
بر این اساس  ،صادرات اقالم مذکور
صرفا با مجــوز معاونت امور معادن
و صنایــع معدنــی وزارت صنعت
 ،معــدن و تجــارت و بــا پرداخت
عوارض امکانپذیر خواهد بود.
فوالد در مدت زمان مورد بررســی
بــه  ۲ /۳۵میلیون تن رســید .این
روند در حالی اســت که طبق آمار
انجمــن جهانی فوالد ،تولید جهانی
فوالد خام طی ماه میالدی گذشته
به دلیل مشکالت اقتصادی ناشی از
شیوع پاندمی ویروس کرونا کاهش
داشته است .تولید فوالد خام در ۶۴
کشور عضو این گروه طی ماه مه /۷
 ۸درصد نسبت به مدت مشابه سال
گذشــته کاهش یافت و به ۱۴۸ /۸
میلیون تن رســید .دولــت آمریکا
پیش از این در اواخر ســال ۲۰۱۸
(آبانمــاه  )۱۳۹۷شــرکت فــوالد
مبارکه را که بزرگترین تولیدکننده
فوالد در ایران بهشمار میرود تحریم
کرده بــود و پس از آن نیز در اوایل
ژانویه ســال جاری میالدی (اواسط
دیماه) برخی دیگر از شــرکتهای
مهم فعال در صنعت فوالد و فلزات
ایران از جمله «فوالد صبا»« ،فوالد
هرمــزگان»« ،فــوالد اصفهــان»،
«فوالد کاوه جنوب»« ،فوالد آلیاژی
ایران»« ،شــرکت صنعتی و معدنی
گلگهر»« ،شرکت صنعتی و معدنی
چادرملــو»« ،آهن و فــوالد ارفع»،
«شرکت آلومینیوم ایران»« ،شرکت
آلومینیوم المهدی»« ،شرکت ملی
مس ایران»« ،فوالد خوزســتان» و
«شــرکت آهن» و «فوالد غدیر» را
به فهرست شرکتهای تحت تحریم
خود افزوده بود.پنجشــنبه گذشته
وزارت خزانــهداری آمریکا از تحریم
هشت شرکت جدید مرتبط با ایران
خبر داد که بین این شــرکتها نام
چهار شــرکت غیرایرانــی نیز دیده
میشود .خبری که این سوال را در
میان فعاالن صنعتی مطرح کرد که
این اقدام تا چــه میزان میتواند بر
رونــد تولید و صادرات این محصول
استراتژیک اثرگذار باشد؟ سوالی که
در پاســخ به آن فعاالن این بخش
بر این نکته تاکیــد کردند که روند
پیش گرفتــه از ســوی آمریکا به
دفعات تکرار شده و تولیدکنندگان
مسیر عبور از تحریمها را هرچند به
سختی آموختهاند.

فوالد و توس هع

رخداد

دستورهای دکتر روحانی
به سرپرست جدید
وزارت صنعت معدن و تجارت

فوالد وتوســعه :دکتر روحانی
رییــس جمهــوری در گفت و گوی
تلفنــی با سرپرســت وزارت صنعت
معــدن و تجــارت ،دســتوراتی در
حوزه های مختلــف صادر کرد و در
آن خواهان افزایش ســهم معدن در
اقتصاد کشور شد
به گــزارش روابط عمومی ســازمان
توســعه و نوســازی معادن و صنایع
معدنی ایــران (ایمیدرو) ،روز حجت
االســام و المســلمین دکتر حسن
روحانــی در گفتوگــو با حســین
مــدرس خیابانی به اهمیــت برنامه
ریزی برای بهره گیری مناســب تر
از معادن کشور اشــاره کرد و گفت:
بایــد با تدوین یک برنامه یکدســت
و روشــن ،فعالیت معادن در اختیار
کســانی قرار گیرد که با تالش خود،
ســهم معادن را در اقتصاد کشــور
ارتقاء ببخشند و کشــور را به جمع
کشورهای تاثیرگذار در حوزه معادن
برسانند.
رئیسجمهور دســتور داد با انتخاب
نیروهای دلسوز ،متخصص ،با تجربه
و جوان ،تالش خــود را بر مدیریت
بــازار و تأمیــن کاالهای اساســی،
ســاماندهی قیمت خــودرو ،جهش
تولید ،کمــک به توســعه صادرات
غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار
متمرکز کند.
ضرورت توجه ویژه به جهش تولید
دکتــر روحانی با تاکیــد بر ضرورت
توجه ویژه به جهش تولید بیان کرد:
باید بــا ارتباط موثر بــا صنعتگران،
تولیدکنندگان و صاحبان کســب و
کار و صادر کننــدگان ،حوزه تولید
بیش از پیش تقویت و شــعار جهش
تولید در عمل محقق شــود و تحقق
این شــعار باید به گونه ای باشد که
مردم تاثیر ملموس آن را در زندگی
خود مشاهده کنند.
تــاش در جهــت رفــع دغدغــه
تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه
غریب پور اعالم کرد :

شرکت ملی فوالد ایران
پیشنهاد مشخص خود را
در زمینه اکتشاف ،استخراج،
باطله ها و فروآلیاژها
ارایه کند
معاون وزیر صنعت  ،معدن و تجارت
در خصوص طرح جامع فوالد ،گفت :
بازنگری در طرح جامع فوالد توسط
شــرکت ملی فوالد در حــال انجام
است .وی افزود  :شرکت ملی فوالد
ایران پیشنهاد مشــخص خود را در
زمینه اکتشاف  ،استخراج  ،باطله ها
و فروآلیاژها ارایه کند.
رئیــس هیات عامل ایمیــدرو اعالم
کرد  :پیشــنهاد ایمیدرو تشــکیل
ســتاد بررســی طرح های جامع در
وزارت صنعت ،معدن و تجارت است
و در صــورت موافقت وزیر و معاونت
معدنی وزارتخانــه ،مجوزهای جدید
با اســتناد به طرح های جامع صادر
می شود.
به گزارش روابــط عمومی ایمیدرو،
خــداداد غریــب پــور در نشســت
«کمیته طرح هــای جامع معدن و
صنایــع معدنی» که به صورت ویدئو
کنفرانس برگزار شد ،افزود :به دنبال
این هســتیم که بــا تهیه طرح های
جامع ،سند ملی حوزه های مختلف
معدن و صنایع معدنــی را تدوین و
بعد از موافقت وزارتخانه  ،به سازمان
های صنعت ،معدن و تجارت استان
ها ابالغ شود.
وی با بیــان اینکه ایمیدرو به عنوان
ســازمان توسعه ای  ،آمادگی دارد تا
طرح های جامع را پایش کند ،گفت
 :طــرح های جامع معــدن و صنایع
معدنی(فــوالد  ،آلومینیــوم  ،مس ،
ســرب و روی  ،زغال سنگ و طال)
با مشــارکت معاونت معدنی وزارت
صنعت  ،معدن و تجــارت و انجمن
های تخصصی توسط ایمیدرو تدوین
می شود.
معاون وزیر صنعت  ،معدن و تجارت
در بخــش دیگری از ســخنانش در
خصوص طــرح جامع فوالد  ،گفت :
بازنگری در طرح جامع فوالد توسط
شــرکت ملی فوالد در حــال انجام
است .وی افزود  :شرکت ملی فوالد
ایران پیشنهاد مشــخص خود را در
زمینه اکتشاف  ،استخراج  ،باطله ها
و فروآلیاژها ارایه کند.
غریب پور با بیان اینکه اســتحصال
مواد معدنــی باطله ها در طرح های
جامع معــدن و صنایع معدنی لحاظ

رییس جمهــور همچنین بر ضرورت
تــاش در جهــت رفــع دغدغــه
تولیدکنندگان و صاحبان کارخانه ها
برای تامین مــواد اولیه تاکید کرد و
گفت :تامین مــواد اولیه کارخانه ها
را وظیفه ای ویژه برای تحقق شــعار
جهش تولید تلقــی کنید و در رفع
نیــاز صنعتــکاران و تولید کنندگان
سیاســتگذاری ،برنامه ریزی و تالش
کنید.
وی تصریــح کــرد :کنترل بــازار و
حمایــت از مصرف کننــده و ایجاد
آرامش در فضای کسب و کار و مسیر
شفاف میان تولید کنندگان و مصرف
کنندگان ،مطالبــات منطقی مردم،
صاحبان کســب و کار و دولت است
که ضروری است به جدیت در تحقق
این اهداف اهتمام داشته باشید.
ضــرورت برنامــه ریــزی دقیق در
مدیریت بازار
دکتــر روحانی با اشــاره به ضرورت
برنامه ریــزی دقیق در مدیریت بازار
برای تامیــن کاالهای ضروری مردم
افــزود :رصد دائمی بــازار در جهت
تامیــن کاالهای اساســی و ضروری
مردم و کنترل عرضــه وتقاضا قطعا
نقش اساســی در مدیریــت قیمت
ها خواهد داشــت .همچنین باید در
جهت رفع دغدغــه تولیدکنندگان و
صاحبان کارخانــه ها در تامین مواد
اولیه به جدیت تالش کرد.
حذف فضای داللی
رئیــس جمهور با بیــان اینکه برای
تســریع در تحقق موارد ذکر شــده
در حکــم سرپرســتی بایــد برنامه
ریزی دقیق انجــام گیرد ،به موضوع
نابسامانی در بازار خودرو اشاره کرد
و گفت :در همین راســتا طبق یک
برنامه ریزی روشــن و شفاف که هم
برای تولید کننــدگان خودرو و هم
برای مردم کامال آشــکار و مشخص
باشــد ،باید با حذف فضای داللی و
واسطه گری ،خودرو با قیمت منطقی
از تولیــد کننده به دســت مصرف
کننده برسد .این مسیر باید به گونه
ای طراحی شــود که به حذف نقش
آفرینــی کاذب واســطه ها و دالالن
در تعییــن قیمت خودرو و ارجحیت
یافتن منفعت مردم و تولیدکنندگان
خــودرو منجر شــود و قطعا تحقق
ایــن موضوع عمل به مصوبه ســتاد
اقتصادی دولت خواهد بود.
دکتــر روحانی تاکید کــرد :به هیچ
وجه از ســوی مردم و مسئوالن قابل
تحمل نخواهد بود که با جهش های
غیرمنطقی و کاذب در بازار خودرو،
خودروهای تولیدی کشور با قیمتی
گزاف به دست مردم برسد.
شود ،گفت  :طرح جامع زغال سنگ
 ،طــا و ســرب و روی بــا راهبری
شــرکت تهیه و تولید مــواد معدنی
ایران و در حوزه های طال و ســرب
و روی  ،توســط مجتمع های طالی
موته و سرب و روی مهدی آباد تهیه
می شود.
صفری ادامــه داد  :در اســتخراج ،
کافی نبودن ماده معدنی استخراجی
برای ظرفیت های فرآوری کشــور،
ایجــاد ظرفیت های مــازاد فرآوری
بــدون توجه به تامین مــاده اولیه و
کوچک مانــدن ظرفیت های صنایع
پایین دســت به عنوان مرکز ایجاد
ارزش افــزوده در زنجیــره تولید از
مســائل پیش روی این صنعت است
که باید مورد توجه قرار بگیرد.
تهیه طرح جامع طال
برای نخستین بار
در این جلســه مدیر مجتمع طالی
موته گفت  :طــرح جامع طال برای
نخســتین بار در کشور تهیه خواهد
شــد .علیرضا طاالری افزود  :در این
راســتا مواردی همچون ایجاد بانک
اطالعاتی کامل حاوی تمام اطالعات
مربوط به کانــی طال از مراحل اولیه
تولید ،شناســایی رقبــای خارجی ،
تعیین اســتراتژی مشخص و تعریف
شــده در بلندمــت بــرای ذخایر و
همچنین کاهش ریســک ســرمایه
گذاری از جمله مســائل مهمی است
که در طرح جامع طــا مورد توجه
است.
در این جلسه عنوان شد که کوچک
بــودن محــدوده های اکتشــافی و
پروانه های بهره برداری و همچنین
مشکالت مالی و ســرمایه گذاری از
جمله مسائل مهم حوزه زغال سنگ
اســت که راهکارهای حل مشکالت
آن در طرح جامع زغال سنگ دیده
شده است.
در حال حاضر از مجموع  186معدن
زغال ســنگ در کشور  114 ،معدن
فعال زغال ســنگ در کشــور وجود
دارد و  63معــدن غیرفعال اســت.
همچنین  9معــدن در حال تجهیز
است.
در نشســت کمیته طرح های جامع
معدن و صنایع معدنی ،عباس نعیمی
قائم مقام ایمیــدرو ،محمد آقاجانلو
معــاون طرح های توســعه معدن و
صنایــع معدنی ایمیــدرو ،وجیه اهلل
جعفــری مدیرعامل شــرکت تهیه
و تولیــد مواد معدنی و امیرحســین
نادری مدیرعامل شرکت ملی فوالد
ایران نیز حضور داشتند..
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مدیر واحد عملیات شرکت فوالد
سفیددشت خبر داد :

عزم مجموعه فوالد
سفیددشت برای دستیابی
به تولید با ظرفیت اسمی
در سال جهش تولید

فوالد و توســعه  :با تولید
 73359تن آهن اســفنجی
در واحــد احیــاء مســتقیم
فوالد سفید دشــت  ،رکورد
تولید این محصول نسبت به
اردیبهشت ماه
به گزارش فوالد و توســعه ،
بــا تولیــد  73359تن آهن
اســفنجی در واحــد احیــاء
مســتقیم فوالد سفید دشت
 ،رکورد تولیــد این محصول
نسبت به اردیبهشت ماه سال
جاری به میزان  826تن ارتقا
یافت.جمشــید علــی بابایی
مدیر عملیــات و تکنولوژی و
توسعه شــرکت فوالد سفید
دشت با اعالم این خبر از عزم
مجموعه فوالد سفیددشــت

برای دســتیابی بــه تولید با
ظرفیــت نامی یا اســمی در
سال جهش تولید خبر داد.
علی بابایی همچنین با اشاره
بــه روند رو به رشــد اجرای
پروژه های اساســی و جنبی
شــرکت خاطرنشــان کــرد
بــا راه اندازی واحــد تصفیه
اولترافیلتراســیون  ،در سال
جــاری کل آب مــورد نیــاز
کارخانه از منبع پســاب شهر
بروجن تامین می گردد.
مدیر واحد عملیات شــرکت
فــوالد سفیددشــت ضمــن
قدردانی از تــاش مدیران و
کارکنان و پیمانکاران مرتبط
این شــرکت و حمایت سهام
داران (فوالد مبارکه و سازمان
ایمیــدرو) ابــراز امیــدواری
کــرد با گــذر از مشــکالت
پیــش رو می تــوان همواره
شــاهد تولید مــداوم و ایمن
در بزرگتریــن واحد صنعتی
استان باشیم.

بازدیدمدیرعاملواعضایهیئتمدیرهشرکتملیفوالدایران
از مجتمع فوالد میانه و شرکت فوالد آذربایجان

فوالدوتوســعه:مجتمع فوالد میانه و شــرکت فوالد
آذربایجان ؛ در روزهای پایانی هفته گذشــته مورد
بازدید مدیرعامــل  ،اعضای هیئت مدیره و معاونين
شرکت ملی فوالد ایران قرار گرفت.
بــه گزارش روابط عمومی شــرکت ملی فوالد ایران
؛ دراین بازدید که اســماعیلی نماینده مردم شریف
میانه درمجلس شــورای اســامی نیزحضورداشت؛
بخــش هــای مختلف مجتمــع میانه شــامل واحد
احیای مســتقیم که درحال حاضر آهن اســفنجی
تولید می کند  ،واحد دردســت احداث فوالدسازی
میانه وقســمت هــای تولید میلگرد فوالد ســازی
آذربایجان مورد بازدید قرارگرفت.
بنــا به این گــزارش پــس ازانجام بازدید ،جلســه
هماهنگــی فنــی بــا حضــور مدعویــن ومدیران
وکارشناســان مجتمع فوالد میانه ،پیمانکار ومشاور
اجرایی طرح برگزارشد.

درایــن جلســه ابتــدا مهنــدس مهــرداد ناجــی
مدیرمجتمــع میانه و سرپرســت فــوالد آذربايجان
بــه حضارخوشــامد گفــت واظهارامیــدواری کرد
که حضورایــن هیئت بلنــد پایه درمجتمع منشــا
خیروبرکــت برای تکمیل شــدن وبــه بهره برداری
رسیدن واحد فوالدسازی میانه شود.
ســپس یکی ازکارشناســان مجتمع فــوالد میانه ،
گزارشــی ازوضعیت پیشرفت وشــرایط این مجتمع
ارائه نمود کــه دراین بخش ازبرنامــه دکترهمت ،
دکترخلفی ازاعضای هیئت مدیره ومهندس خادمی
معــاون برنامه ریزی وتوســعه شــرکت ملی فوالد
ایران نقطه نظرها  ،انتقادات وپیشــنهادهای خودرا
برای مرتفع شــدن اشــکاالت موجود بیــان کردند
وازپیمانکارومشــاورطرح خواستند که دراسرع وقت
نســبت به رفع این موانع اقدام الزم را بعمل آورند.
درادامه این جلســه پیمانکارومشاورطرح نیزبه ارائه
گــزارش هایی ازوضعیت اقدامات انجام شــده ارائه
نمودند وازبرخی مشــکالت وموانعی که باعث کندی
پیشــرفت طرح شده سخن گفتند که مجددا ازسوی
مهندس خادمی ودکترهمت راهکارهایی ارائه شــد.
بــه گزارش خبرنگارما ؛ دربخش پایانی این جلســه
دکترنادری مدیرعامل شــرکت ملی فوالد ایران طی
سخنان کوتاهی اظهارداشــت :من ازمهندس ناجی
وهمکارانشان که تالش کرده ومی کنند کمال تشکر
را دارم امــا باید به همه عــرض بکنم که درمجموع
ازوضعیت نظم وانضباط موجود که مشــاهده کردم
رضایت ندارم وچنین شرایطی قابل تحمل ورضایت
نیســت وانتظارما بعد ازسال ها تالش این است که
اقدامات انجام شده بیش ازاین باشد.
دکترنادری خاطرنشان ساخت :ما برای تکمیل وراه

اندازی واحدهــای فوالدی طرح های هفتگانه هدف
گــذاری هایی کرده ایــم ودوره زمانی خاصی برای
تکمیــل وافتتاح طرح ها را ارائــه کردیم که امروز
می بینیم شــما ازبرنامه های اعالمی عقب مانده اید
وباید به ســرعت این عقب ماندگی جبران شــود تا
بتوانیــم درموعد مقرر این واحــد رابه بهره برداری
برسانیم.
مدیرعامل شــرکت ملی فوالد افزود:ازاقای مهندس
ناجــی میخواهیم که بطورمداوم گزارش های الزمه
را به ســتاد ارائه کند تابا اشــراف بیشــتری درحل
مشکالت کمک نماییم.
وی گفت  :باراه اندازی واحد فوالدســازی تغییرات
شــگرف وبنیــادی دروضیــت شهرســتان میانــه
وزندگی مردم حاصل خواهد شــد وبرمیزان اشتغال
پایدارمســتقیم وغیرمســتقیم افزوده خواهد شــد
وبرتوســعه عمومی وهمه جانبــه منطقه نیزتاثیرات

بررسیگزارشقابلتأملمرکزپژوهشهایمجلس

صنعتفوالدکشوررادیجیتالیکنید

فوالد وتوســعه  :مرکز پژوهشهــای مجلس در
سلســله گزارشــی تحت عنــوان «آینــده صنعت
فوالد»  ،که در ســه بخش منتشــر شــده است ،
به بررســی تحــوالت فناورانه در حــال جریان در
صنعت فوالد دنیا پرداخته و پیشــنهاد کرده است
که در جهتگیری صنعت فوالد ایران با «محوریت
انقــاب صنعتی چهــارم»  ،تغییر نگرش اساســی
صــورت گیرد و «فــوالد دانشبنیــان» یا «فوالد
 ،»4.0بهعنــوان مفهوم محــوری در بازنگری طرح
جامع فوالد کشور ،مدنظر قرار گیرد.
به گزارش فوالدوتوســعه  ،سلســله گزارش آینده
صنعــت فوالد در ســه بخــش «شناســایی ابعاد
تحولــی انقــاب صنعتی چهــارم در صنعت فوالد
و چشــماندازهای فناورانــه پیشرو»  « ،بررســی
اقدامات شــرکتهای کلیدی و پیشــرو جهانی در
صنعت فوالد در حوزه توســعه فناوری و نوآوری»
و «واکاوی ســند طرح جامع فوالد کشور از منظر
فرصتهــا و چالشهای انقــاب صنعتی چهارم و
پیشــنهاد فرصتهای اصالحی و تحولی» ،منتشــر
شــده اســت.بنا به این گزارش مرکــز پژوهشها،
در حــال حاضــر جهان بــا مجموعــه فرایندهای
فناورانهای مواجه اســت کــه قاعده بازی را در هر
کســب و کاری تغییر دادهاند؛ مفهومــی که غالبا
با نام «انقالب صنعتی چهارم» شــناخته میشــود.
فناور یهــای برافکنی همچــون فناور یهای هوش
مصنوعی ،اینترنت اشــیا ،همــزاد دیجیتال ،چاپ
ســهبعدی  ،واقعیت مجازی و افــزوده ،بالکچین،
رایانــش ابــری و روباتیــک پیشــرفته از فناوری
هــای نوظهور در انقالب صنعتی چهارم هســتند و
تأثیرات شــگرفی در صنایع تولیــدی بزرگ مانند
نفــت و گاز ،خودرو ،معدنکاری و فوالد دارند.

دوران دیجیتالی کردن صنعت فوالد دنیا
در این گــزارش مرکز پژوهشهــای مجلس آمده
اســت  :امروزه تولیدکنندگان فوالد و سایر صنایع
معدنی با استفاده از فناوریهای دیجیتال  ،فرصت
عظیمــی برای تغییــر مد لهــای عملیاتی خویش
دارنــد… با توجه به کاهش چشــمگیر هزینههای
اکتســاب ،ذخیره و تجزیــه و تحلیل داده در پنج
ســال گذشــته ،به نظر میرســد دوران دیجیتالی
کــردن در صنعت فوالد همچون ســایر صنایع فرا
رســیده اســت و آینده متعلق به بازیگرانی اســت
کــه از امروز بــه فکر راهبــرد دیجیتال هســتند.
شــرکتهای مطرح جهانی برای اســتفاده هر چه
بهتــر از ایــن فرصتها پیشبینیهــای الزم را از
آینــده روند فناوریها انجــام داد هاند و با توجه به
آن برنامههای توســعهای خود را تدوین کرد هاند.
شــواهد متعددی ،نشــان میدهد در صنعت فوالد
کشــورهای پیشرو ،انقالب صنعتی چهارم موضوعی
کلیدی اســت و آنها برنامهها و اقدامهای مؤثری
در این باره انجام دادهاند و چشــماندازهای خود را
نیز مبتنی بر این انقالب ترســیم کرد هاند.

طرح جامع فوالد کشور و
انقالب صنعتی چهارم
در بخش ســوم این گزارش آمده اســت  :در حال
حاضر ،طرح جامع فوالد کشــور در جایگاهی بین
انقالب صنعتی دوم و ســوم قــرار دارد .همچنین
تمرکــز این طــرح بر بــرآورد میــزان تولید ۵۵
میلیــون تن فوالد در افق  ۱۴۰۴با توجه به عرضه
و تقاضا و همچنین برونیابی ســایر زیرساختها و
نیازمندیهــای تولید مانند آب ،برق  ،گاز ،فناوری
و غیره اســت .بنابراین طرح جامع فوالد کشــور،

برنامــه و راهبرد مشــخصی برای انقــاب صنعتی
چهارم ندارد .بیتوجهی بــه انقالب صنعتی چهارم
در طرح جامع فوالد کشــور منجر به مسائلی چون
وابستگی شــدید فناورانه ،از دست دادن بازارهای
آینده  ،جهتدهی نادرســت توانمند یها  ،کاهش
بهــر هوری و افزایــش هزینــه تولیــد  ،ناتوانی در
ارائه مد لهای جدید کســبوکار  ،آســیبپذیری
در مقابــل تهدیدهــای فناورانه و از دســت دادن
فرصت تجــارت فناوری خواهد شــد .لکن به رغم
کمبودهــا و چالشهــا ،ظرفیتهایی نیز در صنعت
فوالد کشــور وجود دارد کــه میتوان بــا بالفعل
کــردن و ارتقا آن ،این صنعت را برای نقشآفرینی
در انقــاب صنعتی چهارم آماده ســاخت .از جمله
ایــن ظرفیتها میتــوان به برخــی ظرفیتهای
طــرح جامع فعلــی  ،نیروی انســانی خبره ،دانش
فنی انباشته  ،زیرســاختهای آموزشی  ،پژوهشی
و آزمایشــگاهی ،قوانیــن و نهادهــای حامــی و
تسهیلگر ،شــرکتهای دانش بنیان و اکوسیستم
رو بــه رشــد اســتارتاپی ،اشــاره کرد.یافتههای
گــزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشــان میدهد
کمی و کوشــش
که باید به جای هدفگذار یهای ّ
نهادهــای حاکمیتی و بنگا ههــای تولیدی در این
راســتا « ،فوالد دانشبنیان» یــا «فوالد  »۴.۰به
عنــوان مفهوم محــوری در بازنگــری مجدد طرح
جامــع فوالد در نظــر گرفته شــود و همه طر حها
و برنامههای سیاســتی و عملیاتی در راســتای آن
تنظیم شــود .تدوین برنامه راهبردی برای صنعت
فوالد کشــور ،مبتنی بر اقتضائــات انقالب صنعتی
چهارم ،باید به تمــام برنامههای مکانیابی  ،آب ،
برق  ،گاز  ،زیست محیطی و برنامه توسعه فناوری
این صنعت توجه داشته باشد.

شگرفی دارد.
**شــایان ذکراســت مجتمع فوالد میانه شامل دو
بخش احیا و ذوب اســت که قسمت ذوب به روش
کوره قوس در حال ســاخت بوده ولی قسمت احیا
از نیمه دوم ســال ، 1396باروش وتکنولوژی ایرانی
پرد درحال تولید آهن اســفنجی می باشد و تاکنون
توانســته اســت عنوان پربازده ترین وبهترین طرح
پرد رابخود تخصیص دهد.
از مزایای مجتمع فوالد میانــه می توان همجواری
با نــاوگان ریلــی ،قرارگرفتن در کنــار رودخانه و
همجواری با ســد آبی ،همجواری با اتوبان و مســیر
زمینی مناســب ،همجواری با خط لوله گاز صادراتی
ایران به ترکیــه ،تنها واحد احیا مســتقیم و تولید
کننــده آهن اســفنجی در شــمال و شــمال غرب
کشــور ،نزدیکی به مرزهای صادراتی ترکیه و عراق
و  ...را نام برد..

مدرس خیابانی :
پیام روشن افتتاح ها ؛
توسعه متوقف نمی شود

فوالد و توسعه  :سرپرست
وزارت صنعــت  ،معــدن و
تجــارت ضمــن بیــان اینکه
بــا وجود اعمــال تحریم ها و
بحران کرونا  ،توســعه متوقف
نشده است  ،گفت  :با افتتاح
پروژه های فراوری ســنگان ،
تولیــد کنســانتره و گندله به
ترتیــب تــا  ۶۲میلیون و ۵۴
میلیون تن افزایش می یاید.
به گــزارش فوالدوتوســعه ،
حســین مــدرس خیابانی در
آییــن افتتــاح کارخانه های
فرآوری ســنگان که با حضور
رییــس جمهــور و به صورت
ویدیو کنفرانس برگزار شــد ،
افزود  :افتتــاح این طرح ها
در شرایطی اســت که کشور
در وضعیت اعمال شدیدترین
تحریم ها به سر می برد.
راه انــدازی کارخانــه
کنســانتره بدون حضور
یک کارشناس خارجی
وی افــزود  :مراحــل راه
اندازی پروژه های سنگان به
دســت متخصصــان و جوانان
ایرانــی و بــدون حضور یک
کارشــناس خارجی بــه بهره
برداری رسیده است.
پیام روشن افتتاح
سرپرســت وزارت صنعــت ،
معدن و تجارت اظهار داشت:
پیام روشــن افتتاح این طرح

هــا این اســت کــه برخالف
خواسته دشمنان قسم خورده
ایرانــی و در شــرایط بحرانی
کرونا  ،نه تنها در اداره کشور
وقفه ایجاد نشــده بلکه کشور
یک لحظه از توســعه متوقف
نشده است.
مدرس خیابانــی در خصوص
مشــخصات  ۲کارخانــه
کنســانتره و گندلــه فــوالد
ســنگان و ســناباد گفــت
 :کارخانــه  ۵میلیــون
تنــی کنســانتره ســنگان ،
از بزرگتریــن پــروژه هــای
فــرآوری بخش فوالد کشــور
اســت که امروز فاز نخســت
 ۲.۵میلیــون تنــی آن
افتتاح و تــا  ۴۵روز ظرفیت
 ۲.۵میلیون تــن دیگر آن به
بهره برداری می رسد.
وی گفــت :میــزان ســرمایه
گــذاری ایــن طــرح  ۳هزار
میلیارد تومان و اشــتغالزایی
آن به  ۳هزار نفر می رســد.
مــدرس خیابانــی افــزود
 :از ســوی دیگــر بــا افتتاح
کارخانــه  ۲.۵میلیــون تنی
گندلــه ســناباد ،ظرفیــت
تولیــد گندلــه کشــور بــه
 ۵۴میلیون تن خواهد رسید.
وی ادامه داد  :ارزش سرمایه
گــذاری در ایــن کارخانه۲ ،
هــزار میلیارد تومان اســت و
اشــتغالزایی آن به  ۲هزار نفر
به طور مستقیم و غیرمستقیم
می رسد.

