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رویداد
رئیس جمهور درطبس اعالم کرد:

لزوم فعال شدن ظرفیت معادن در خراسان جنوبی

فوالدوتوســعه :رئیس جمهور گفــت :مردم خراســانجنوبی و
شهرســتان طبس نشــان دادند در همه صحنهها آنجا که نیاز باشد
با همه وجود و امکانات و داشــتههای خودشان آنچه را که در دست
دارند برای دفاع از انقالب و دفاع از ارزشها میدهند.
به گزارش فوالدوتوســعه ســیدابراهیم رئیســی پس ازحضوردر
حرم حضرت حسینبن موسیالکاظم(ع) در شهرستان طبس ،اظهار
داشت :مردم خراسانجنوبی و شهرستان طبس نشان دادند در همه
صحنههــا آنجا که نیاز باشــد با همه وجود و امکانات و داشــتههای
خودشــان آنچه را که در دســت دارند برای دفاع از انقالب و دفاع از
ارزشها میدهند.
وی بیان داشــت :اگر تاریخ مبارزات و ایستادگی مردم در این خطه
بررسی شود مشخص میشود همراه با والیتمداری ،صبر و وفا ،ایثار
و شــهادت ،از خودگذشــتگی و همراه با خداخواهی است و در پرتو
خداخواهی دگرخواهی است.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه بنده در آستانه پیروزی انقالب اسالمی
و زلزله طبس در دوره جوانی به شهر طبس سفر داشتهام و چند شب
در این منطقه ماندیم ،تصریح کرد :در جریان خدماترسانی به مردم
شــریف شهرستان طبس ،شــهید صدوقی و مقام معظم رهبری نیز
حضور داشــتند که ما به عنوان طلبه با جمعی از طلبهها برای کمک
به مردم زلزلهزده آمدیم.
آیــتاهلل رئیســی بــا تأکید بــر اینکه بــه برکت انقالب اســامی
کارهــای زیادی هــم در این منطقه و هم در خراســانجنوبی انجام
شــده و هیچ شــهر ،بخش و روستایی شــرایط قبل را ندارد ،اضافه
کــرد :به برکت انقالب اســامی چهره شــهرها ،بخشها و اســتان
عوض شــده و آنچه امــروز میبینید و تصاویر آن نیز موجود اســت
قابل مقایسه با قبل نیست.
وی تأکید کرد :جوانها میتوانند تصاویر وضعیت اول انقالب و امروز
را ببینند که کامال چهره شــهر و روســتا عوض شده و این از برکت
تالش جهادگــران و مجاهدانی بوده که برای توســعه و آبادانی کار
کردهاند.
رئیــس جمهور با اشــاره به مشــکالت مطرح شــده از ســوی امام
جمعــه شهرســتان طبــس و نماینده مــردم در مجلس شــورای
اســامی ،مطرح کــرد :با کمبــود نــزوالت آســمانی مواجهایم و
ایــن کمبود و تهدیــد را میتوان بــه فرصت تبدیل کــرد و مردم
خراسانجنوبی نشــان دادند که میتوانند کمبودها و تهدیدها را به
فرصت تبدیل کنند.
آیتاهلل رئیسی در ادامه با بیان اینکه در خراسانجنوبی ظرفیتهای
خوبی مانند معادن را داریم که میتواند فعال شــود ،گفت :بخشی از
این ظرفیت فعال و بخشــی غیرفعال اســت که اگر فعال شود باعث
رونق تولید و اشتغال در کشور و منطقه میشود.
وی اضافــه کرد :بخش فعــال و غیرفعال در حــوزه ظرفیت معدنی
شهرســتان طبس میتواند مشکالت زیادی را حل کند بنابراین باید
ظرفیتهــای بر زمین مانده در اســتان و طبس فعال و این مهم در
دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد.
رئیس جمهور با اشــاره به همراهی و حضور وزیر صمت و وزیر راه و
شهرسازی در این ســفر ،عنوان کرد :وزیر صمت با هدف فعالسازی
ظرفیت معادن و وزیر راه و شهرســازی با هدف بررســی راهها و رفع
مشکالت آن به استان سفر کرده است.
آیتاهلل رئیسی به ظرفیتهای بیشمار شهرستان طبس اشاره و تبیین
کرد :با توجه به اینکه در شهرستان طبس محصوالت متنوع ۴ ،فصل
و استراتژیک وجود دارد میتوان اقتصاد گردشگری را فعال کرد.
وی تعییــن اولویتها ،کار میدانی و اقدام و عمل را ســبب افزایش
اعتماد عمومی و افزایش اعتماد مردم به کارکرد نظام اداری کشــور
دانســت و مطرح کرد :استان خراسانجنوبی نیروی کارآمد زیاد دارد
که میتوانند گرهها را بگشاید.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه به مدیران میگویم هر فعل و کار شما
در گرهگشایی از مشکالت مردم منجر به اعتماد مردم میشود ،تبیین
کرد :امیدواریم این سفر و سفرهایی از این دست بدون تشریفات رایج
انجام شــود که اصل کار دنبال شــود تا از نزدیک با مسائل استانها
آشنا شویم و اولویتها را مشخص و اقدام کنیم

سیدرضا فاطمی امین بااخذ205راي موافق نمايندگان مجلس ؛
وزیر صنعت ،معدن و تجارت دولت سيزدهم شد

فوالد وتوسعه :سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت ،معدن و تجارت دولت
سيزدهم شد.
مجلس شــورای اسالمی پس از برگزاری جلسات متعدد طی پنج روز در دو
نوبت صبح و بعد از ظهر به منظور بررســی کلیت برنامه پیشــنهادی دولت
سیزدهم و همچنین بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی روزچهارشنبه سوم
شــهريور ،نظر خود را در خصوص تایید و یا رد صالحیت وزرای پیشنهادی
اعالم کرد.
بــه گزارش فوالد وتوســعه ؛نمایندگان ملت با توجه به گزارش ارائه شــده
کمیســیونهای «صنایع و معادن » و « اقتصادی» مجلس شورای اسالمی
و همچنین ســخنان ایراد شــده نمایندگان موافق و مخالف در صحن علنی
مجلس و توضیحات وزیر پیشنهادی صمت در خصوص برنامه های خود ،رای
اعتماد خود را اعالم کردند
بر اســاس اعالم رئیس مجلس شورای اســامی ،فاطمی امین با اخذ 205
رای موافــق 60 ،رای مخالف و  14رای ممتنع به عنوان وزیر صنعت معدن
و تجارت انتخاب شد.
گفتنی اســت تمرکز بر تمدن نوین اســامی برای جبران عقب ماندگیها،
بهبــود و ارتقاء تجارت بینالمللــی ،پیگیری موضوعات تحــول گرایانه در
خصوص تنظیــم بازار ،موضوعات مرتبط با حمایــت ،رونق و مانع زدایی از
تولید ،افزایش صادرات ،ارتقای شــاخص های توسعه معدنی ،تنظیم برنامه
ها بر اســاس آمایش های ســرزمینی ،توســعه متوازن و اقتصاد مقاومتی،
شفافســازی و فســادزدایی ،تعامل و هماهنگی بین بخشی ،تکمیل سامانه
جامع تجارت ،توجه به تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی ،تسهیل و تقویت
محیط کسب و کار و سرمایهگذاری از جمله موضوعاتی بودند که وزیر صمت
به عنوان برنامههای خود به آنها اشاره کرده بود.
تنظیم بازار ،صادرات و رفع موانع تولید به عنوان اولویتهای وزارت صمت
وزیر صمت در نخســتین روز حضور خود در این وزارتخانه با تاکید بر نقش
بخش خصوصی در تولید ،اشــتغال و ســرمایهگذاری  ،توجه به تنظیم بازار،
صادرات و رفع موانع تولید را جزء برنامههای کوتاهمدت و اولویتهای اصلی
وزارت صمت اعالم کرد.
ســیدرضا فاطمیامین در حاشیه جلسه مشــترک روز خود ( 4شهریور ماه)
با وزیر پیشــین وزارت صنعت ،معدن و تجــارت در جمع خبرنگاران ضمن
تشــکر از زحمات علیرضا رزمحسینی و همه مسئوالن این وزارتخانه و ابراز
خرسندی از توفیق خدمتگزاری در این حوزه ،درخصوص برنامههای خود در
ایــن وزارتخانه گفت :تنظیم بازار ،صادرات و رفع موانع تولید جزء اولویتها
و برنامههــای کوتاه مدت وزارتخانه خواهد بود و در کنار این موضوعات۳۶ ،

پروژه تحولی تعریف شــده اســت که به موازات برنامههای کوتاهمدت اجرا
خواهد شد.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت رســیدن به یک ســاختار و ساز و کار موثر در
مدیریت صنعت و معدن را از اهداف این وزارتخانه دانســت و تکمیل سامانه
جامع تجارت را به عنوان یکی از برنامههای مهم وزارتخانه اعالم کرد و افزود:
تکمیل این سامانه امکان رصد جریان تولید و توزیع کاال را فراهم میآورد و
امکان پیشبینی و اخذ تصمیمات به موقع را ایجاد میکند.
فاطمیامیــن با تاکید بر اینکه وی از امروز به عنوان وزیر صمت ،کار خود را
شروع کرده است از برگزاری جلسات متعدد و مرتبط با حوزه صمت خبر داد
و اظهار داشــت :با توجه به اهمیت تعامل دو وزارت صمت و جهاد کشاورزی
در حل مسائل مربوط به تنظیم بازار ،جلسهای با وزیر محترم جهادکشاورزی
در دستور کار قرار دارد و انشاءاهلل با همکاری قوی این  ۲وزارتخانه ،بسیاری
از مسائل کشور در حوزه تنظیم بازار حل و فصل خواهد شد.
وزیر صمت در بخش دیگر صحبتهای خود به اهمیت کسب و کار و بخش
غیردولتــی در حوزه تولید ،تجارت و صادرات اشــاره کــرد و افزود :بخش
خصوصی ،کســبوکار و بنگاههای اقتصــادی نقش اصلی را درحوزه تولید و
تجارت دارند و اگر نگران تولید ،اشــتغال ،سرمایهگذاری هستیم ،باید به این
بخشها توجه شــود دولت باید تالش کند شرایط و الزامات مورد نیاز برای
فعالیت آنها را فراهم کند.
وی دولت را همراه و شــریک بخش خصوصی توصیف کرد و بیان داشــت:
دولت و بخش خصوصی هر دو در یک سو هستند و دولت با مشخص کردن
اولویتها سعی میکند از بخش خصوصی بخواهد تا متناسب با این اولویتها
برنامهریزی کنند و در مرحله بعد از انها در تحقق این اهداف حمایت شود
و تــاش کنیم تا هماهنگی بین اهــداف بخش خصوصی و اولویتهای ملی
ایجاد کنیم و دولت بیشــتر نقش تسهیلگری ،تنظیمگری ،اولویتگذاری را
داشته باشد.
فاطمیامین همچنین به اقدامات انجام شده در دوران وزیر پیشین صمت در
حذف بروکراســیهای زائد اداری در حوزه صمت و بخش تولید اشاره کرد و
از اجرای پروژه ســامانه قواعد و مجوزها از هفته آیندهدخبر داد و گفت :در
قالب این ســامانه کلیه مجوزهای صادر شده در بخشهای صنفی ،صنعتی
معدنی و تجاری بازنگری خواهند شــد به دنبال این هســتیم تا حد امکان
مجوزها را از حالت پیشینی به پسینی تبدیل کنیم و تالش میکنیم از آیین
نامههای خلقالســاعه که محیط کسب و کار را آشــفته میکند ،جلوگیری
کنیم و این در راســتای تســریع اقدامات و برنامههای هیئت مقرراتزدایی
وزارت اقتصاد است.

تکنولوژی ایرانی PERED
در چین به بار نشست ؛

راه اندازی نخستین کارخانه
تولید آهن اسفنجی چین
توسط ایرانی ها

ایران نخســتین کارخانه تولید آهن اسفنجی به
روش بومی پ ِ ِرد را در چین راه اندازی کرد .شرکت
ام ام ایی ،با بهره گیری از روش احیای مســتقیم
ایرانی ،نخستین کارخانه تولید آهن اسفنجی در
بزرگ ترین تولید کننده فوالد جهان را طراحی،
اجرا و راه اندازی کرد.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو ،کشور چین که
رتبــه اول تولید فوالد جهــان را در اختیار دارد،
عمدتا با روش کوره بلند این محصول پرمصرف را
تولید می کنــد ،اما اکنون با هدف گذر از چالش
های زیســت محیطی و با استفاده از توان فنی و
مهندســی ایرانی ،رو به تولید فوالد به روش فوق
آورده است.
پیش از این پلنت (کارخانه) احیا مستقیم گازی
در آن کشور احداث نشده بود اما به سبب مسائل
محیط زیســتی ،جهت گیری اژدهــای زرد ،به
سمت ســاخت کارخانه های تولید آهن اسفنجی
به روش گازی است.
قرارداد احداث نخســتین کارخانه احیا مستقیم
بــه روش گازی بین شــرکت  CSTMاز چین
و شــرکت  MMEاز ایــران به عنــوان صاحب
تکنولوژی پرد منعقد شده بود.

خرب
جعفری :
هدایت نقدینگی راهبرد موثر توسعه معدن و صنایع معدن

بــه گزارش روابط عمومــی ایمیدرو  ،وجیه اهلل جعفری در نشســت پایش
اقدامات و برنامه های شرکت توسعه معادن و فلزات که با حضور هیات مدیره
این مجموعه برگزار شد  ،افزود  :طی سال های گذشته بیشتر از آنکه مشکل
نقدینگی داشته باشیم  ،با چالش هدایت نقدینگی مواجه بوده ایم به همین
سبب باید این مهم را به عنوان یک راهبرد موثر در توسعه  ،مورد توجه قرار
دهیم.وی با بیان اینکه شــرکت توسعه و معادن فلزات در شمار شرکت های
برتر ملی قرار دارد ،اظهار داشــت  :با توجه به ظرفیت های شرکت ،سرمایه
گذاری در بخش اکتشــاف می تواند دســتاوردهای قابــل توجهی برای این
مجموعه و بخش معدن و صنایع معدنی داشته باشد.
معاون وزیــر صنعت ،معدن و تجارت بــا بیان اینکه انجــام انجام عملیات
ژئوفیزیک با ســازمان های ذیربط در اولویت برنامه های ایمیدرو قرار دارد،
اعالم کرد  :تهیه نقشــه محدوده های امیدبخش ،به عنوان یک راهبرد مورد
توجه است.وی گفت  :شرکت توسعه معادن و فلزات نیز می تواند با حمایت
های ایمیدرو و شــورای عالی معادن ،با در اختیار گرفتن تعدادی از پهنه ها،
در حوزه اکتشاف اثرگذار ظاهر شود.
 9طرح در حال پیشرفت
در ادامه این نشســت مدیرعامل شرکت ســرمایه گذاری معادن و فلزات با
اشــاره بــه مهم ترین طرح ها و پروژه های در حال پیشــرفت که شــرکت
توســعه معــادن و فلــزات در آن ســرمایه گــذاری کرده اســت ،گفت :
واحدهای گندله ســازی و فوالدســازی و افزایش خطوط کنسانتره شرکت
گل گهر ،خط کنســانتره سازی شــرکت گهرزمین ،گندله سازی چادرملو،
طرح توســعه ای این شــرکت ها به شــمار می رود که در آن ها به عنوان
ســرمایه گذار حضور داریم.وی میزان سرمایه گذاری در این طرح ها را سه
میلیــارد یورو (ارزی) و  19هزار میلیــارد تومان(ریالی) عنوان کرد و اظهار
داشــت  :پروژه انتقال آب خلیج فارس و آب شیرین کن بندرعباس ،گندله
ســازی صبانور ،واحدهای فوالدســازی و آهن اســفنجی فوالد کردستان و
کنسانتره سازی شرکت مواد معدنی شرق فوالد خراسان از دیگر طرح هایی
است که «ومعادن» در آن سرمایه گذاری دارد.
برنامه کسب سود  14هزار میلیارد تومانی
مدیرعامل شــرکت توســعه معادن و فلزات در بخش دیگری از سخنانش،
میزان سودآوری شــرکت فوق در سال  99را  9هزار میلیارد تومان خواند و
عنوان کرد  :برنامه کســب ســود  14هزار میلیارد تومانی شرکت طی سال
جاری مورد توجه است.

یونسیان اعالم کرد :

برنامه صرفه جویی ارزی  681میلیون دالری
واحدهای تابعه ایمیدرو در سال 1400

مشــاور رئیس هیات عامل ایمیدرو در امور بومی ســازی و ســاخت داخل
اعالم کــرد  :ایمیدرو با همراهی شــرکت های تابعه  ،صرفــه جویی ارزی
 681.294میلیون دالری از طریق بومی ســازی را طی امســال هدفگذاری
کرده اســت.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو ،حســن یونسیان افزود 13 :
شــرکت بخش معدن و صنایع معدنــی برنامه خــود را در این حوزه اعالم
کرده اند.وی گفت  :شــرکت های فوالد خوزســتان( 195میلیون دالر) ،گل
گهر( 177میلیون میلیــون دالر) ،فوالد مبارکــه( 152میلیون دالر) ،ملی
مس( 80میلیون دالر) ،گهر زمیــن( 27میلیون دالر) ،چادرملو( 26میلیون
دالر) ،فوالد هرمزگان(هشــت میلیون دالر) و ذوب آهن(پنج میلیون دالر)
صرفه جویی ارزی از طریق «بومی ســازی» طی سال جاری خواهند داشت.
یونســیان ادامه داد  :همچنین شــرکت های ملی فوالد ایران( 4.9میلیون
دالر) ،آلومینای ایران(سه میلیون دالر) ،آلومینیوم المهدی( 2میلیون دالر)،
فوالد خراســان( 847هــزار دالر) و تهیه و تولید مــواد معدنی ایران(500
هزار دالر) صرفه جویی ارزی حاصل از «بومی ســازی» در ســال  1400را
هدفگذاری کرده اند.این گزارش می افزاید ،سازمان توسعه و نوسازی معادن
و صنایــع معدنی ایران(ایمیدرو) با همراهی شــرکت هــای معدن و صنایع
معدنی ،سیاست بومی سازی و استفاده از توانمندی های داخلی را به عنوان
یکی از اقدامات توسعه ای در دستور کار دارد.

ضبط وثبت تاریخ شفاهی
شرکت ملی فوالد ایران آغازشد

پــروژه احیــا مســتقیم  CSTMبــا ظرفیت
سیصدهزار تن در سال و محصول  HBIدر شهر
تای یوآن ( )Taiyuanاحداث و در  31خرداد
سال  1400راه اندازی شد.
ناحیه کوره در این کارخانه احیا مستقیم با روش
«ایرانی احیای مســتقیم»  ))PEREDتوسط
شــرکت  MMEطراحی شده اســت و بخشی
از تجهیــزات اصلی آن نیز در ایران ســاخته و به
کشــور چین صادر شــد .در حال حاضر به دلیل
عدم دسترسی به گاز طبیعی ،این کارخانه از گاز
حاصل از آون کک سازی استفاده می کند.

رکورد در دستیابی به متالیزاسیون
محصــول این کارخانه که بریکــت گرم ()HBI
اســت که از زمــان راه اندازی به متالیزاســیون
حــدود  %95نیــز دســت یافته اســت که این
میــزان در پلنــت هــای  HBIیــک رکــورد
محسوب می شود.
با راه اندازی این کارخانه به عنوان اولین کارخانه
(پلنت) احیا مستقیم گازی در چین ،امید آن می
رود که قراردادهای دیگری نیز با سایر کارفرماها
در کشــور چین توسط شرکت  MMEبه عنوان
صاحب تکنولوژی پرد منعقد شود.

فوالد و توســعه  :به میمنت دهه امامت و والیت  ،ضبط وثبت تاریخ شفاهی
شــرکت ملی فوالد ایران آغازشد.به گزارش روابط عمومی شرکت ملی فوالد
ایران،موضوع ثبت ســیرتحوالتی این شرکت ازدغدغه هایی بود که باهدایت
وحمایت مهندس رشــیدی سرپرســت شــرکت جامه عمل بخودپوشانید
.بنابــه این گزارش بابرنامه ریزی های انجام شــده ازســوی روابط عمومی
شــرکت ملی فوالد ایران،تمامی مدیران عامل وسرپرستان ادوارمختلف این
شــرکت اززمان تاسیس شرکت درســال ، ۱۳۵۸کارشناسان ومدیران خبره
وتاثیرگذاردرروندشکل گیری شرکت ملی فوالدایران دعوت شده اندتاهرکدام
شرایط ومقتضیات سیاسی واقتصادی دوران مسئولیت شان راتشریح نموده
وبرای آشــنایی وبهره برداری آیندگان وثبت درســابقه هویتی شــرکت به
یادگاربگذارند.الزم به ذکراست پس ازاتمام ضبط این سلسله برنامه ،مفادآن
بصورت یک کتاب ولوح فشرده منتشرخواهدشد.
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معاون طرح و برنامه وزارت صمت:

استعالم بین وزارت صنعت  ،معدن و تجارت و محیطزیست از شهریور ماه الکترونیکی میشود

معاون طرح و برنامــه وزارت صنعت ،
معدن و تجارت گفت  :با هماهنگی بین
وزارتخانه و ســازمان محیطزیست از
شهریور ماه امسال  ،فرآیند استعالم به
صورت الکترونیکی و در ســامانه انجام
خواهد شد.

سعید زرندی در جلسه ویدئوکنفرانس
با مدیران ســازمان محیطزیست گفت
 :هــم اکنــون فرآیند اخذ اســتعالم
اســتقرار واحدهای صنعتی از سازمان
محیط زیســت در  7استان به صورت
آزمایشــی از طریق سامانه و به صورت

فوالد و توســعه  :بر اســاس آخرین ویرایش
مطالعــات طــرح جامع فــوالد کشــور ،ذخایر
سنگآهن کشــور تنها تامین کننده نیاز کشور
تا ســال  ۱۴۱۷خواهــد بود و ضــرورت دارد
اکتشــافات جدیــد در این حوزه انجام شــده و
ذخایر سنگآهن کشور جایگزین شود.
بر اساس آخرین ویرایش مطالعات طرح جامع
فوالد کشــور که به تازگی منتشر شده ،ذخیره
زمین شناســی سنگآهن کشــور پنج میلیارد
تن و ذخیره قابل اســتخراج آن  ۲.۹میلیارد تن
تخمین زده میشود.
بر اساس مطالعات انجام شده برای تحقق هدف
چشمانداز  ۱۴۰۴که در آن دستیابی به سالیانه
 ۵۵میلیون تن فوالد خام پیشبینی شــده ،به
 ۱۶۰میلیون تن ســنگآهن نیاز است؛ چیزی
که به دلیل کافی نبودن اکتشافات ،آینده خوبی
ندارد.
در این صــورت و تولید کامل مطابق برنامههای
واحدهای فــوالدی ،بیــش از  ۸۰۰میلیون تن
سنگآهن کشور تا سال  ۱۴۰۴مصرف میشود.
بر این اساس با اســتخراج سالیانه  ۱۶۶میلیون
تن ســنگآهن ،ذخایر کشــور تقریبــا تکافوی
حدود  ۱۳ســال بعد از افق  ۱۴۰۴را خواهد داد
و چندی نمیگذرد که ذخایر ســنگآهن تمام
میشود.
کارشناســان بــاور دارند با اینکه ســازمانهای
تخصصی کشــور از جمله سازمان زمینشناسی
و اکتشافات معدنی کشور در سال  ۱۳۹۷هشدار
جدی داده بودند که ذخایر معدنی مانند ســنگ
آهن با روند اکتشــاف موجود رو به اتمام است،
امــا تاکنون اقــدام عملیاتی و اصالح ســاختار
اکتشاف در کشور انجام نشده است.
در این راســتا به تازگی دیوان محاسبات کشور
نیز نســبت به اتمام ذخایر سنگآهن کشور تا
 ۱۸سال آینده ابراز نگرانی کرده است .بر اساس

الکترونیکی انجام میشود که امیدواریم
تا یک ماه آینده در تمام اســتانها این
اتفاق بیفتد.
معاون طــرح و برنامــه وزارت صمت
تصریــح کرد  :معتقدیم برای توســعه
پایدار باید به موضوعات محیط زیست
توجه ویژه کرد و ما در بخش صنعت و
معدن به آن اهمیت میدهیم.
زرندی با بیــان اینکه در کنار مالحظه
زیســتمحیطی ،الزم اســت برخــی
تغییــرات در اســتانداردهای محیــط
زیســت هم اتفاق بیفتد ،افزود :برخی
رویههــا و فرآیندها در راســتای مانع
زدایــی از تولیــد مورد نیاز اســت که
مورد بازنگری شــود و در این راستا با
همکاری سازمان محیطزیست در حال
پیگیری هستیم.
وی در ادامــه توضیــح داد  :معتقدم،
ضوابــط فعالیــت در موضــوع محیط
زیســت باید جایگزین ضوابط استقرار
شــود و ایــن مســیری اســت که در
کشورهای دیگر هم روی داده است.

معاون طــرح و برنامه وزارت صمت در
ادامه این جلســه اظهار داشــت :اینکه
مطلق بگویم کارخانه فوالد یا ســیمان
مشــکل محیطزیست دارند اما صنایع
غذایی ندارند درســت نیست .چرا که
شــاهد هســتیم برخی صنایع غذایی
آالیندگــی دارنــد و یک طــرح فوالد
توانســته با رعایت موضوعات زیســت
محیطی شرایط مطلوب داشته باشد.
زرنــدی با تاکیــد بر ضــرورت تغییر
رویــه در این زمینــه و مبنا قرار دادن
آالیندگی بــه جای نوع صنعت ،گفت :
در بررسیهای صورت گرفته حدود 22
دســتگاه به نوعی در امر تولید دخیل
هستند که این یکی از موانع جدی در
فضای کسبوکار است.
وی گفت  :گر چه مداخله این دستگاهها
در تولید به موجب برخی قوانین و آیین
نامهها میباشــد ،اما واقعاً کار را برای
بخش تولید ســخت کرده است.زرندی
تأکیــد کرد :در وزارت صنعت ،معدن و
تجارت بــه دنبال اجرای تبدیل نظارت

دســتگاههای مســئول از بررسیهای
پیشین به نظارتهای پسینی هستیم.
وی گفت  :اگر ایــن اتفاق بیفتد و هر
دســتگاه شــرایط و ضوابط خود را به
ســرمایه گذار اعالم کنــد که موظف
به رعایت اســت دیگر نیــاز به گرفتن
مجوزهای متعدد در ابتدای کار نیست
و دســتگاهها فقط در نظارت پســینی
ورود میکنند.
زرندی گفت  :امیدواریم سازمان محیط
زیســت نیز با اعالم شــرایط و ضوابط
شفاف خود در خصوص سرمایهگذاری
در بخــش صنعــت و معــدن و حذف
برخی فرآیندها ،گام خود را در راستای
مانعزدایی از تولید بردارد.
وی گفت  :از همه دســتگاههای دخیل
در تولید خواســتهایم در این مســیر
حرکت کنند تــا دیگر یک تولیدکننده
برای شــروع فرآیند کسبوکار نیاز به
مراجعــه و اخذ مجوز از دســتگاههای
مختلف نباشد.

گ آهن
ضرورت اکتشافات جدید و جایگزینی ذخایر سن 

رشد  ۸درصدی
تولید فوالد خام ایران

تازه ترین گزارش انجمــن جهانی فوالد حاکی از
رشد  ۸درصدی تولید فوالد خام ایران در دوره ۶
ماهه نخست سال  ۲۰۲۱میالدی نسبت به مدت
مشــابه سال قبل است .همچنین تولید فوالد خام
ایران در ماه ژوئن سال  ۲۰۲۱رشد  ۱.۹درصدی
را نسبت به ماه مشابه ســال گذشته تجربه کرد.
از نرخ رشــد تولید فوالد خام ایران کاســته شده
و انتظار مــیرود در ماه ژوئیه به دلیل قطع برق
فوالدســازان ایرانی ،تولید فوالد خام کشــور به
شدت کاهش یابد.
آمارهای « ُورلد استیل» نشان می دهد که بسیاری
از تولید کنندگان بزرگ فوالد جهان در ماه ژوئن
سال  ،۲۰۲۱تبعات بحران کرونا در صنعت فوالد
را پشت ســر گذاشتهاند و تولید فوالدشان جهش
خیره کنندهای را در ماه ژوئن نسبت به ماه مشابه
سال گذشته ثبت کرده است.
تولید فوالد خام ایران
میــزان تولید فوالد خام ایران در ماه ژوئن ســال
 ۱.۹ ،۲۰۲۱درصد نســبت به ماه مشابه سال قبل
افزایــش یافت و بــه  ۲میلیــون و  ۵۰۰هزار تن
رسید .در ماه می سال جاری میالدی ،تولید فوالد
خام ایران  ۲میلیون و  ۶۰۰هزار تن بود.
همچنین ،ایران در  ۶ماهه نخســت سال ،۲۰۲۱
 ۱۵میلیــون تن فــوالد خام تولید کــرده که در
مقایســه به رقم مدت مشابه ســال قبل ،رشد ۸
درصدی را نشان میدهد.
رشد  ۱۴.۴درصدی تولید فوالد خام در جهان
به گــزارش انجمــن جهانی فــوالد ،تولید فوالد
خــام جهــان در  ۶ماهه نخســت ســال ،۲۰۲۱

تولید  ۶.۲میلیون تنی شمش
و رشد  ۳درصدی
محصوالت فوالدی

گزارش این نهاد ،عدم انجام اکتشــافات جدید و
جایگزینی ذخایر سنگ آهن مصرف شده عامل
از بین رفتن پشتوانه تامین مواد اولیه مورد نیاز
کارخانجات وابسته به فوالد شناخته شده است.
کارشناسان باور دارند زمانی به اهداف مدنظر در
کشور میرسیم که مطالعات و اکتشافات کامل،
عمقی و هدفمند باشــند .این در حالی است که
تاکنون اکتشافات معدنی به دلیل نبود اکتشاف
یکپارچه و سیاســت گذاری واحد کامل نبوده و
در این زمینه زیانهایی بــه چرخه تامین مواد
اولیه موردنیاز صنایع معدنی وارد شده است.
گفته میشــود امروز به یک جهــش بزرگ در
اکتشاف نیاز اســت ،به نحوی که میتوان گفت
دیگــر تغییــرات و روند فعلی پاســخگوی نیاز
اکتشافی کشور در حوزه مواد اولیه مهمی چون
سنگ آهن ،مس ،سرب و روی ،بوکسیت و طال
نیست.همچنین در کنار راهکارهای مطرحشده

برای ارتقای تولید ســنگ آهن مورد نیاز کشور،
بر توسعه بخش فرآوری هم تاکید میشود.
در ایــن زمینه نیاز داریم تــا عیار حد اقتصادی
ســنگآهن و همیــن طور نوع آنکــه در حال
حاضر فقط محدود به ســنگ آهنهای مگنتی
محدود شــده را توسعه دهیم تا به پرعیارسازی
و فرآوری سنگ آهنهای هماتیت کمک کنیم.
«ســعید عســکرزاده» دبیر انجمن سنگ آهن
ایران در این خصوص گفــت  :در تعیین میزان
ذخایــر قابل اســتحصال برای تولیــد ،باید به
مولفههای دیگری غیر از مســائل فنی هم توجه
کرد ،بهطور مثال بخش عمدهای از برداشــت و
اســتخراج معادن به عنوان باطله در سر معادن
جدا میشود.
این مقام صنفی اضافهکرد  :اینکه تا چه عیاری
را بــه عنوان باطله ،اطالق و جداســازی کرده و
چه درصدی از سنگ را به عنوان کانی شناسایی

کنیم و در فــرآوری از آن بهرهگیری کنیم ،به
دو مولفه فناوری و قیمت محصوالت باالدســتی
وابسته است.
وی اظهار داشــت  :طبیعی اســت اگر قیمتها
بهطور نســبی تغییر کرده یا به ســمت واقعی
شــدن قیمتها برویم ،آنگاه بسیاری از ذخایر،
قابلیت استخراج پیدا میکنند و در این صورت،
پیشبینی ما از عمر معادن سنگ آهن و ذخایر
موجود تغییر خواهد کرد.
دبیــر انجمن ســنگآهن ایران ،بــه باطلههای
معدنی اشــاره کرد که بر اســاس فناوریهای
قدیمی به عنوان باطله محســوب میشدند ،اما
امروز میتوان از آنها بهرهبرداری کرد.
وی همچنین به معادن «هماتیتی» اشــاره کرد
که اکنون در زنجیره تولید ســیمان قرار دارند و
هنــوز وارد زنجیره تولید فوالد نشــدهاند که در
این صورت ،محاسبات را تغییر خواهند داد.

تحلیلیازاوضاعافغانستان

قرن ، ٢١نفت یا لیتیوم!
بدون شــک نیاز جهان به نفت رو به افول
اســت .تکنولوژیهای آینده بیش از پیش
نیاز به باتری دارند و ماده اصلی برای تولید
انواع باتری لیتیوم است.
تــا پایان قرن بیســت ویکــم تقریباً تمام
وســایلی که امروز میبینید بــا باتری کار
خواهنــد کرد ،از گوشــیهای تلفن همراه
گرفته تا هواپیماهای مسافربری و خودروها
! و بسیاری از جنبههای مختلف زندگی بشر
وابسته به باتری خواهند بود و لیتیوم ماده
اولیه ساخت هم ٔه این باتریهاست.
اما سوال اینجاست:
در کجای دنیا لیتیوم پیدا میشود؟
تــا چندی پیش تنها نقطهای در جهان که
دارای معادن لیتیوم بود نقطهای در کشور
بولیوی در آمریکای جنوبی بود .در ســال
 ۲۰۰۹اعالم شــد که ارتــش آمریکا یک
معدن بســیار عظیم لیتیوم در افغانستان
کشف کرده است! پنتاگون اعالم کرد ارزش
این معدن  ١تریلیون دالر است .اما خبر به
سرعت مسکوت شد.
و در این مقاله معلوم شد که تا سال ۲۰۱۶
بــه میــزان  ۵/۳تریلیــون دالر لیتیوم در
کوههای افغانستان کشف شده است.
اکنون افغانستان عربســتان قرن بیست و
یکم است که باید دوشیده شود.
ترامپ غــول معادن آمریــکا را ملزم کرد
که وارد صنعت معادن افغانســتان بشــود
جی پی مورگان مالک یــک ابرهولدینگ

انجمن جهانی فوالد گزارش داد :

 JPMorgan Chase & Coاست.
این هولدینگ در سال  ۲۰۰۰تأسیس شده
اســت و از ادغام تعداد بسیار زیادی بانک،
هولدینگ و شــرکتهای متعــدد خدمات
بانکی و پولی و … ایجاد شده است.
مجموعه درآمد این هولدینگ سالیانه ۱۰۹
میلیارد دالر است با  ۱۷میلیارد دالر سود
خالص و دارائیهای این هولدینگ در سال
 ۲۰۱۳چیزی بالغ بر  ۴/۲تریلیارد دالر بوده
است .مقرر شد این شرکت وارد بازار معدن پرداخت پیشپرداخت مناقصات توسط دو
شرکت مجری استخراج عنوان کرد.
لیتیوم افغانستان بشود.
جی پی مورگان از طریق  Ian Hannamبدین ترتیب ســرمایهگذاری عظیم هانام و
که یک ســرمای ه دار انگلیســی است و به جی پی مورگان معلق ماند.
سلطان معدن معروف اســت این پروژه را از آن زمان تا سال  ۲۰۱۸دولت افغانستان
چندین و چنــد بار دیگر با شــرکتهای
اجرایی کرد.
اســتخراج کننده برای همیــن دو معدن
فایننشال تایمز نوشت:
هانام با گمانهزنیهایی که از ســال  ۲۰۱۰قرارداد بست و فسخ کرد.
تــا  ۲۰۱۲در خصوص معادن افغانســتان بعبارتی هر بار وزیــر جدید معادن و نفت
بعمل آورده بود  ،نهایتاً در ســال  ۲۰۱۲با قراردادهای قبلی رو لغو و قرارداد جدیدی
دولت قانونی افغانســتان در محل سفارت منعقد مینمود تا خودش نیز از این سفره
افغانســتان با حضور حضرات اشرف غنی و امتیاز بگیرد.
کرزای  ،موفق به امضای قراردادی شــدند در نهایت آمریکائیها متوجه شدند که علت
همه این مشــکالت فســاد سیستماتیک
که معروف شد به قرارداد :
اداری حاکم بر دولت افغانستان است!
معدن «طالی» بدخشان و بلخاب سرپل.
این قرارداد ماهیانه یک میلیارد دالر برای لــذا هانــام و جی پــی مــورگان از این
افغانستان درآمد ایجاد مینمود .اما یکسال سرمایهگذاری دســت کشیدند و به دولت
بعد دولت افغانستان به یکباره این قرارداد آمریکا اعالم کردند با وجود چنین دولتهای
تا مغز استخوان فاسدی هیچگونه سرمایه
را کنسل کرد.
دولت افغانســتان دلیل لغو قرارداد را عدم گذاری در افغانســتان فایــدهای ندارد و از

بررســیها از عملکرد شــرکتهای بزرگ بخش
معــدن و صنایع معدنی در بهــار  ۱۴۰۰حاکی از
تولید حدود  ۶.۲میلیون تنی شمش فوالد و ۳.۹
میلیون تنی محصوالت فوالدی دارد.
بررسی آمار عملکرد شــرکتهای فوالد مبارکه
و ذوبآهــن اصفهــان ،فوالد خوزســتان ،فوالد
خراســان ،فوالد آلیاژی ایران ،میدکو ،گروه ملی
صنعتــی فوالد ایران ،فوالد کاوه جنوب ،چادرملو،
فوالد ارفع ،فوالد بناب و جهان فوالد حاکی است
 :در ســه ماه نخست امسال این شرکتها با تولید
 ۶میلیــون و  ۱۸۳هزار و  ۷۲۶تن شــمش فوالد
رشد  ۹درصدی در مقایســه با مدت مشابه سال
گذشته ثبت کردند.
این در حالی اســت که جمع تولید شــمش این
شــرکتها در خرداد ماه بــا افت پنج درصدی در
مقایســه با خرداد  ۹۹به یک میلیون و  ۸۴۲هزار
و  ۳۰۹تن رسید.
در بهار امســال فوالد مبارکــه اصفهان با تولید ۲
میلیون و  ۶۸۵هزار و  ۴۱۰تنی شمش معادل ۴۳
درصد کل تولید شــمش رکورد دار شد .همچنین
عنوان بیشترین رشد تولید با  ۸۰درصد به شرکت

پیشرفت فیزیکی واحد
بریکت سازی فوالد سفید دشت
به  93درصد رسید

پیشــرفت فیزیکی پروژه ســاخت واحــد بریکت
ســازی ناحیه آهن ســازی فوالد ســفید دشت
بــه  93درصد رســید.به گــزارش روابط عمومی
ایمیدرو ،به منظور افزایــش بهره وری و مدیریت
بهینه ضایعات حاصل از تولید و در راستای حفظ

فوالد و توسعه

حدود  ۱میلیارد و  ۴میلیون تن بوده که نســبت
به مدت مشــابه سال قبل ،رشد  ۱۴.۴درصدی را
نشان میدهد.
از نکات مهم گزارش انجمن جهانی فوالد این است
که تولید فوالد خام چین (بزرگترین تولیدکننده
فوالد دنیا) در  ۶ماهه نخست سال ۵۶۳.۳ ،۲۰۲۱
میلیون تن بوده اســت .تولید فــوالد چین در ۶
ماهه نخست امســال  ۱۱.۸درصد افزایش داشته
اســت .در این دوره ۵۶.۱ ،درصد فوالد جهان در
چین تولید شده است.
همچنین تولیــد فوالد چین در ماه ژوئن ســال
 ۲۰۲۱با رشــد  ۱.۵درصدی نسبت به ماه مشابه
سال قبل به  ۹۳.۹میلیون تن رسیده است .تولید
فوالد چین در ماه ژوئن نســبت به ماه قبل از آن
(مــاه مــی)  ۵.۶میلیون تن کاهش یافته اســت.
دولت چین در ســال جاری قصد دارد تولید فوالد
این کشــور را بــا مقررات ســخت گیرانه محیط
زیستی کاهش دهد.
در ماه ژوئن  ،۲۰۲۱نســبت به ماه مشــابه سال
گذشــته ،رشــد تولید فوالد برزیل  ۴۵.۲درصد،
رشــد تولید فــوالد آمریکا  ۴۴.۴درصد ،رشــد
تولید فوالد ژاپن  ۴۴.۴درصد ،رشد تولید فوالد
آلمان  ۳۸.۲درصد ،رشد تولید فوالد هند ۲۱.۴
درصد و رشــد تولید فــوالد ترکیه  ۱۷.۹درصد
بوده است.
این میزان رشــد تولید ،نشان میدهد که تمام
تولیــد کنندگان بزرگ فوالد دنیــا تا ماه ژوئن
 ،۲۰۲۱تبعات ناشــی از شــیوع کرونا را پشت
سر گذاشتهاند و تولید فوالدشان با جهش خیره
کننده نســبت به ژوئن سال  ،۲۰۲۰به وضعیت
عادی بازگشته است.
بنــا به گزارش انجمن جهانی فوالد ،تولید فوالد
دنیا در ماه ژوئن امســال نســبت به ماه مشابه
ســال گذشــته  ۱۱.۶درصد رشد داشــته و به
 ۱۶۷.۹میلیون تن رسیده است.
فوالد کاوه جنوب رســید که موفق شــد در دوره
یاد شده  ۴۱۷هزار و  ۷۴۱تن شمش بیلت تولید
کند.
رشد  ۳درصدی تولید محصوالت فوالدی
برپایه این گــزارش ،در بخش محصوالت فوالدی
بررسی آمار عملکرد شرکتهای فوالد آذربایجان،
خراسان ،آلیاژی ایران ،جهان فوالد سيرجان ،نورد
و لوله اهواز ،گروه ملی صنعتی فوالد ایران ،فوالد
اکسین ،ورق خودرو چهارمحال و بختیاری ،فوالد
بناب و فوالد کویر حاکی از تولید ســه میلیون و
 ۸۹۵هزار و  ۱۶۷تنی است .آماری که در مقایسه
با مدت مشــابه سال گذشته رشــد سه درصدی
نشان میدهد.
این در حالی است که شرکتهای یاد شده آخرین
ماه فصل بهار را با افت هشــت درصدی در تولید
پشت سر گذاشتند و آمار یک میلیون و  ۱۶۱هزار
و  ۶۲۶تنی را در خرداد ماه ثبت کردند.
میلگــرد ،میلگــرد آلیــاژی ،چهارگــوش ،ورق
گرم ،تیرآهــن ،لولــه ،کالف ،ورق عریض و ورق
گالوانیزه ،عمده محصــوالت فوالدی تولیدی این
شرکتهاست.
هفته گذشــته انجمن جهانی فــوالد ،ایران را با
تولیــد  ۲۹میلیون تن فوالد خام دهمین کشــور
فوالدســاز و دومین تولیدکننده آهن اســفنجی
جهان در سال  ۲۰۲۰میالدی اعالم کرد.

محیط زیست در واحد احیاء مستقیم فوالد سفید
دشــت ،احداث خط تولید بریکت ســرد از تیرماه
ســال  98در دستور کار واحد عملیات این شرکت
قرار گرفت.واحد بریکت سازی فوالد سفید دشت
پس از راه اندازی قادر به تولید  12تن بر ســاعت
بریکت ســرد از نرمه آهن اسفنجی خواهد بود که
این محصول بــه عنوان خوراک کوره قوس به کار
می رود.بــه گفته محمود ارباب زاده مدیر مجتمع
فوالد سفیددشــت؛ پروژه بریکت ســازی تا پایان
شهریور ماه امسال تکمیل می شود.

گزارش  4ماهه نخست  1400اعالم شد ؛

افزایش  6درصدی
تولید کنسانتره آهن
شرکت های بزرگ

افغانستان خارج شدند.
حــدود دو ماه بعد ترامپ طــرح خروج از
افغانستان رو اعالم کرد و زلمی خلیلزاده
رو روانــه دوحه قطــر کرد تا بــا طالبان
مذاکرات صلح رو شروع کند.
اما سرنوشت معادن لیتیوم چه شد؟
آمریکائیهــا بــرای اینکــه جلــوی ورود
دیگر بازیگــران صحنــه بینالمللی مانند
چیــن و روســیه رو بــه معــادن لیتیوم
افغانســتان بگیرنــد ،بدون آنکه اســمی
از لیتیوم بیاورنــد ،در قراردادهای الحاقی
به قــرارداد معــادن طال ،بهرهبــرداری از
معــادن لیتیــوم افغانســتان رو هم مورد
تأکید قرار دادهاند.
ظاهرا ایــن فقــط آمریکائیها هســتند
که طی حضــور نظامی محــل دقیق این
معادن را میدانند.
اکنون سکوت آمریکا در به قدرت رسیدن
طالبان معنای دیگری پیدا کرده است.

میزان تولید کنســانتره آهن شــرکت های بزرگ
طی  4ماهه نخست سال  ،1400بیش از  6درصد
افزایش یافت.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی
معادن و صنایع معدنی ایران 10 ،شــرکت بزرگ
تولیدکننــده کنســانتره ســنگ آهــن از ابتدای
فروردیــن تا پایان تیــر  ،1400حدود  17میلیون
و  42هــزار و  364تن تولیــد کردند .این رقم در
مدت مشابه سال  ،99حدود  16میلیون و  44هزار
و  640تن بود.
از این میزان ،شــرکت های «گل گهر»  5میلیون
و  801هــزار و  145تن« ،چادرملــو»  4میلیون
و  121هــزار و  61تن« ،توســعه معادن و صنایع
معدنی خاورمیانه»  2میلیون و  83هزار و  26تن،
«گهر زمین» یک میلیون و  532هزار و  224تن،
«مرکــزی» یک میلیون و  294هــزار و  294تن،
«توســعه فراگیر ســناباد»  669هزار و  387تن،
«اپال پارســیان ســنگان»  659هزار و  628تن،
«صبانور»  428هزار و  34تن« ،جالل آباد» 175
هزار و  214تن و «صنایع معدنی فوالد ســنگان»
 278هزار و  351تن کنسانتره آهن تولید کردند.
طی  4ماهه نخســت امسال ،شرکت های بزرگ 5
میلیون و  361هزار و  320تن کنسانتره به شرکت
ها ارسال کردند که در مقایسه با رقم مدت مشابه
سال  5( 99میلیون و  947هزار و  53تن) ،حدود
 10درصد کاهش نشان می دهد.
میزان تولید کنســانتره آهن در ماه تیر 3 ،میلیون

و  349هزار و  922تن بود که نسبت به رقم مدت
مشــابه ســال  4( 99میلیون و  130هزار و 924
تن) 19 ،درصد کاهش یافت.
کاهش  6درصدی تولید دانه بندی و
افزایش  44درصدی ارسال طی  4ماهه
شــرکت های بزرگ ،از ابتــدای فروردین تا پایان
تیر 378 ،هزار و  198تن ســنگ آهن دانه بندی
تولید کردند که نسبت به رقم مدت مشابه سال 99
( 402هزار و  593تن) 6 ،درصد کاهش نشان می
دهد .اما ارسال سنگ آهن دانه بندی با  44درصد
افزایش از  647هزار و  740تن  4ماهه سال  99به
 934هزار و  897تن  4ماهه امسال افزایش یافت.
افزایش  24درصدی
تولید و ارسال دانه بندی در تیر
میزان تولید و ارســال دانه بندی در ماه تیر 1400
نیــز به ترتیب 147« ،هــزار و  310تن» و «243
هزار و  113تن» بود که نسبت به رقم مدت مشابه
سال  119( 99هزار و  181تن تولید و  195هزار
و  820ارســال دانه بنــدی) ،حاکی از افزایش 24
درصدی در هر  2بخش است.

فوالد و توسعه
بــه دنبــال نتایج حاصلــه از پایش طــرح جامع فوالد
پیشنویــس ســند راهبــردی صنعت فوالد کشــور با
محوریــت وزارت صمــت مراحل نهایی شــدن را طی
میکند .در حالی از سال  ۹۲طرح جامع فوالد به کمک
بخشهای مختلف دســتاندرکار در صنعت فوالد مورد
توجه قــرار گرفت که این طرح ایجاد توازن در مســیر
تولیــد محصوالت حاضــر در بدنه زنجیره فــوالد را از
اهــداف اصلی خود بیان میکند .طــرح جامع فوالد در
همایشهای تاثیرگذار کشــور بارها و بارها مورد بررسی
قرارگرفت و در نســخههای متعددی طی این ســالها
پایش شد.
در این میان مشکالت و چالشها نمایانتر شد و در این
مسیر عنوان چراغ راه فوالد برای توسعه این صنعت را به
خود گرفت .اگرچه برخی از کارشناســان معتقدند طرح
جامع برای صنعت فوالد مســیر اشتباهی تلقی میشود
و پارامترهایی که در گذشته مد نظر قرار گرفته است با
اجرای طرحهای توســعه در این صنعت فاصله دارد ،اما
ی در
برآیند کار نشان میدهد حتیالمقدور از سردرگم 
مسیر توسعه جلوگیری کرده و تولید و توزیع محصوالت
را به شکل آماری رصد میکند.
البته مهمترین بخش از طرح جامع نیز رصد آمارها است
که بر اســاس آن میتوان دانست تا چه میزان از مسیر
توسعه به درستی طی شده است.
طرح جامع فوالد که اخیرا از ســوی شرکت ملی فوالد،
ایمیدرو و شــرکت فوالد تکنیک پایش شــده اســت،
پیشبینــی افزایش میزان تولیــد در تمامیحلقههای
زنجیــره را دارد .از مهمتریــن محورهایی که این طرح
دنبــال میکند مطالعــات اقتصادی و بازار ،اکتشــاف،
اســتخراج ،فرآوری مواد اولیه اصلی و نهادههای تولید،
زیرســاختها نظیر ریل ،جاده و بندر ،انرژی ،تکنولوژی
و بومیسازی ،ســرمایهگذاری واحدهای زنجیره فوالد،
مســائل زیســتمحیطی و ایمنی و ســامت شــغلی،
مکانیابــی و جانمایی واحدهای فوالدی و اســتراتژی
توسعه است.
این در حالی اســت که طرح جامــع بخشهایی را که
دچار عقبماندگی شــدهاند و نســبت به سایر بخشها
توسعه کمتری داشــته اند به درستی مشخص میکند.
از مهمترین آنها بحث زیرساخت حملونقل ،تامین آب
و تامین مواد اولیه اســت .اگرچه این طرح برای ســال
 1400پیشبینی کرده است که میتوان افزایش تولید با
توجه به اتصال واحدهای جدید به زنجیره تولید فوالد را
انتظار داشت و تاکید دارد که با توجه به افزایش ظرفیت
در سالهای  1398و  1399و رسیدن به ظرفیت اسمی
واحدهای تولیدکننده در سال  1400افزایش تولید قابل
توجهی در بخش احیای مســتقیم را میتوان شاهد بود.
در حالی که طرح جامع فوالد قرار است نتیجهای معادل
تولید 55میلیون تن فوالد داشــته باشد ،برآورد میزان
مصرف در افق  1404بر اســاس روش اقتصادســنجی
معادل 20 /2میلیون تن است .در صورت میانگینگیری
از روشهــای مختلف ،پیشبینــی در پایشهای طرح
جامع فوالد کشــور رقم یاد شــده حدود 22 /7میلیون
تن خواهد بود.
از سویی عامل مهم و اساسی برای دستیابی به موفقیت
در این طرح ،تامین به موقع مواد اولیه یعنی سنگآهن
اســت .ذخیره قطعی در کشور که نیاز به استخراج دارد
3 /3میلیارد تن اســت که با عیار متوســط سنگ آهن
ایران با 46درصد در پایشهای جدید اعالم شده است،
این در حالی اســت که پایش ســال  92حکایت از عیار
51درصد داشته است .این ذخایر به طور عمده در عمق
بــوده و باید اســتخراج آنها به صــورت اقتصادی مورد
بررسی قرار گیرد.
بر همین اســاس 2 /9میلیارد تن ذخیره قابل استخراج
تا ســال  1404است که در صورت تولید 55میلیون تن
فوالد در افق تعیینشــده و انجــام تولید به طور کامل،
بیش از 0 /8میلیارد تن سنگ آهن مصرف میشود.
بــا در نظر گرفتن این موارد ســاالنه نیاز به اســتخراج
166میلیون تن ســنگ آهن اســت و از این رو ذخایر
سنگآهن کشور به طور تقریبی تکافوی حدود  13سال
بعد از ســال  1404را دارد .از طرفی آب مورد نیاز برای
تحقق ظرفیت  55میلیــون تن نیز بالغ بر 255میلیون
متر مکعب در سال است .این رقم حدود 3 /1برابر مقدار
آب مورد نیاز برای ظرفیت موجود است.
نیاز به نقدینگی جهت تکمیل
برای دستیابی به این مهم از سال جاری تا سال 1404
به طور حتم همه ســاله مبلغ ســرمایهگذاریها رو به
افزایش خواهد گذاشت.
در بررسی آخرین ویرایش
طرح جامع فوالد کشور مشخص شد:

نقاط ضعف و قوت
زنجیره فوالد کشور

فوالدوتوسعه:بررســی آخرین ویرایش طرح جامع فوالد
کشــور ،طرحهای در دســت اجرا و طرحهای قابل تحقق
حکایت از آن دارد کــه روند تولید در برخی موارد ضعف
داشته و در برخی موارد دیگر حتی فراتر از برنامه حرکت
کردهایم.زنجیــره تولیــد فوالد به فرآینــد تولید فوالد از
اســتخراج ســنگآهن تا تولید شــمش اطالق میشود.
بهطور کلی این زنجیره شــامل اســتخراج سنگآهن از
معدن و سپس تبدیل آن به کنسانتره و ورود آن به بخش
فوالدسازی و در نهایت ورود به بخش نورد است.
مطالعات طرح جامع فوالد کشور با محوریت شرکت ملی
فوالد ایران و ایمیدرو در ســال  ۹۳تهیه شد .هشت سال
متوالی اســت که این طرح با هــدف رصد کردن وضعیت
بــازار فــوالد و ارزیابی تحقق اهداف تدوین شــده پایش
میشود.
این طرح اکنون به عنوان یک ســند باالدســتی توســعه
صنعت فوالد کشــور مورد توجــه ذینفعان زنجیره فوالد
قرار دارد .با توجــه به نتایج طرح جامع فوالد پیشنویس
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یادداشت

در گفتوگو با فعاالن معدن و صنایع معدنی مطرح شد

 3چالش اصلی توسعه صنعت فوالد
مطابــق مطالعات به روز شــده در این طرح ،پیشبینی
شده است در سالجاری معادل 1181هزار میلیارد ریال
ســرمایهگذاری برای تحقق مصرف در افق  1404نیاز
اســت .این پیشبینی از رقم سرمایهگذاری برای تحقق
مصرف به میزان 1492هزار میلیارد ریال حکایت دارد.
در همین حــال میتوان یادآور شــد تکمیل زنجیره و
تولید  55میلیون تن فوالد (با احتساب تامین زیرساخت
واحدها ،کنسانتره ســنگآهن ،گندله و آهناسفنجی و
فــوالد خام) نیاز به 4هزار و 401میلیون یورو ســرمایه
دارد که حجم قابل توجهی از ســرمایهگذاری موردنیاز
طرحهای قابل تحقق بــرای ایجاد توازن در زنجیره نیز
تامین اعتبار شده است.
دو بخش مهم و با اهمیت که در تکمیل زیرســاختها
برای دســتیابی به چشــمانداز تولید فــوالد در 1404
ضــروری به نظر میرســد نیروگاه و ریل اســت که هر
یــک به میزان 2هــزار و 510میلیون یــورو و 3هزار و
540میلیون یورو تامین مالی نیاز دارد؛ اما مجموع نیاز
مالی برای احداث واحدها و تامین زیرســاخت تا ســال
 1404برابر 13 /4میلیارد ریال نقدینگی است که بخش
بزرگی از آن باید از ســوی دولت تامین شود و خارج از
سرمایهگذاری واحدها است.
برنامههای تکمیلی در طرح جامع فوالد
یکی از برنامههایــی که طرح جامع فوالد در برنامههای
تکمیلی خود گنجانده ،توســعه فوالد در جنوب کشور
است .این برنامه با رویکرد واردات مواد اولیه و صادرات
محصوالت با ارزش افزوده باال در نظر گرفته شده است،
اما به نظر میرسد توسعه صنعت فوالد در جنوب کشور
کمتر به معضل کمبود تامین آب ،نبود زیرســاختهای
حمل و نقل ریلی و نیروگاهی دچار شود.
از ســوی دیگر برنامه توسعه اکتشافات در عمق ،احیا و
فعالســازی معادن کوچک مقیاس و توسعه واحدهای
فرآوری سنگ آهن کم عیار و باطله برای جبران کسری
بخشی از مواد اولیه نیز در این طرح دیده میشود.
عــاوه بر این برای جلوگیری از صــدور مجوز مازاد در
کل زنجیره (مانع شدن از نگاه بنگاهی و بخشینگری)،
برنامه یکپارچهســازی زنجیره فوالد کشــور از معدن تا
محصوالت نهایی و ارزش افزوده و هدایت سرمایهگذاری
در کســری زنجیره فوالد و تکمیل طرحهای نیمه تمام
نیز مورد توجه است.
در همیــن رابطه فعاالن عرصه معدن و صنایع معدنی
درباره آخریــن پایش طرح جامع فــوالد اظهار نظر
کردنــد .مدیر عامــل معدنی و صنعتــی چادرملو در
خصوص آخریــن پایش انجام شــده در طرح جامع
فوالد که توسط مشــاور (شرکت بینالمللی مهندسی
فوالد تکنیک) تهیه و اطالعات آن کســب شده است
تصریح کرد :ظرفیتهای ایجاد شده و در دست اجرا
در زنجیــره تولید فوالد به مقــدار 55میلیون تن در
ســند چشمانداز  1404در بخش ســنگآهن خام و
آهن اســفنجی با کمبود مواجه اســت و ظرفیتها با
نیازهای مصرف متوازن نیست.
ناصر تقیزاده با اشــاره به ایــن موضوع که در بخش
ســنگآهن ساالنه نیاز به اســتخراج 167میلیون تن
ســنگ آهن خام برای تولید 86میلیون تن کنسانتره
و دانهبندی اســت خاطرنشان کرد :ظرفیت استخراج
در ســال  1404به مقدار 145میلیون تن پیشبینی
شــده که ســاالنه 22میلیون تن کمبود ســنگآهن
خواهیم داشت .مدیرعامل معدنی و صنعتی چادرملو
یادآور شــد :در بخش تولید آهناسفنجی که از سال
 1404ســاالنه مقدار 52میلیون تن در زنجیره تولید
موردنیاز اســت ،ظرفیتهای ایجاد شــده و در دست
اجرا حدود  48میلیون تن است که در این بخش نیز
با کسری 4میلیون تنی مواجه خواهیم شد.
وی تاکیــد کرد :امــا در گزارش مشــاور پیشبینی
شــده اســت با طرحهایی که در دســت اجرا است،
در صــورت تحقــق ،در افــق  1404کمبــود آهن
اسفنجی نداریم.
تقیزاده با اشــاره به این مطلب که شرکت معدنی و
صنعتی چادرملو در هر دو بخش اکتشــافات و تولید
آهناسفنجی ،طرحهای مهم و اساسی در دست اجرا
دارد افزود :امید است این طرحها قبل از سال 1404
راهاندازی شــود و قسمتی از کمبود سنگآهن خام و
آهناسفنجی را جبران کند.
وی یادآور شد :در بخش اکتشافات طرحها با سرعت
در حال اجرا است و در بخش تولید آهناسفنجی سه
طرح در دست اجرا داریم.
تقیزاده با اشــاره به ســه طرح تولید آهناسفنجی

ســند راهبردی صنعت فوالد کشــور با محوریت وزارت
صنعت ،معدن و تجارت در مرحله نهایی شدن است.
بررســی وضعیت زنجیره فوالد و موازنه آن در ســال ۹۲
بر اســاس ظرفیتهای اسمی حاکی است :در آن سال در
گندله با  ۹میلیون تن کمبود ،در کنســانتره با سهمیلیون
و  ۱۰۰هــزار تن کمبود و در آهناســفنجی با  ۴۰۰هزار
تن کمبود مواجه بودیم ،اما موازنه زنجیره فوالد در ســال
 ۹۹حاکی از مــازاد  ۴۰۰هزار تنی در تولید کنســانتره
ســنگآهن ،مازاد  ۱۴میلیون و  ۸۰۰هزار تنی در گندله
و مازاد  ۶میلیون و  ۹۰۰هزار تنی در آهناسفنجی است.
طبــق جدیدترین پایش طرح جامع فــوالد ،ظرفیتهای
ایجاد شــده تا پایان ســال  ۹۹شــامل  ۳۹.۴میلیون تن
ظرفیــت تولید شــمش فوالد ۳۷.۱۸ ،میلیــون تن آهن
اســفنجی ۶۶.۷۵ ،میلیون تن گندله و  ۶۴.۱۱میلیون تن
کنسانتره است.
موازنه زنجیره در افق ۱۴۰۴
سنگآهن
مطابــق آمــار و اطالعــات واحدهای فعــال و طرحهای
در دســت اجرای قابــل تحقق تا پایان ســال  ،۹۹تولید
ســنگآهن به  ۹۵میلیون تن رســیده و  ۴۰میلیون تن
طرح در دست اجرا و قابل تحقق در این حوزه وجود دارد.
بنابراین مجموع ظرفیت در ایــن حوزه  ۱۴۵میلیون تن

اظهــار کــرد :احــداث کارخانــه احیای مســتقیم
شــماره  2در مجتمــع صنعتی چادرملــو با ظرفیت
تولیــد ســاالنه 2 /2میلیــون تــن آهناســفنجی
پیشبینــی شــده اســت کــه در مــدت  40مــاه
اجرا و راهاندازی شود.
وی افزود :همچنین پیشبینی شــده احداث کارخانه
احیای مســتقیم در ســرمد ابرکوه بــا ظرفیت تولید
ساالنه 800هزارتن و قابل توســعه تا یکمیلیون تن
آهــن اســفنجی ،در مدت  36ماه اجــرا و راهاندازی
شود.
عالوه بر این مشــارکت 30درصدی در طرح احداث
کارخانــه احیای مســتقیم در شهرســتان اردبیل به
ظرفیت تولید ســاالنه یکمیلیون تن آهناســفنجی
است که در مدت  30ماه اجرا و راهاندازی شود.
حملونقل ریلی یک مشکل اساسی در توسعه فوالد
تقیزاده به مشــکالت حملونقل ریلی در افق 1404
اشــاره کرد و افزود :در طرح جامع فوالد کل خطوط
ریلی کشور در سال  1404به میزان 25هزار کیلومتر
پیشبینی شــده است .این در حالی است که تا پایان
ســال  1399عملکرد کل خطوط ریلی کشــور فقط
به میزان 13هزار و  954کیلومتر اســت که نســبت
به برنامــه با تاخیر روبهرو اســت .وی یادآور شــد:
عملکرد احداث خطوط ریلی سالهای 1396-1399
به میزان یکهزار و  50کیلومتر اســت که متوســط
ســاالنه  263کیلومتراســت.این در حالی اســت که
کل بارحمل شــده ریلی زنجیره فوالد درسال 1399
به میــزان 34میلیــون و 172هزار تن ،کل کشــور
50میلیــون و  600هزار تن اســت .وی تصریح کرد:
پیشبینی ســال  1404زنجیره فــوالد  105میلیون
تن ،کل کشــور 202میلیون تن اســت که باتوجه به
بنــد  2در صورت عدم احداث خطوط ریلی نســبت
به برنامه تا ســال  1404حمل ریلی این مقدار مواد
اولیه و محصوالت در زنجیره فوالد با چالش اساســی
مواجه میشود.
وی معتقد اســت آمارهای یادشــده مبین آن است
که اگر روند احداث خطوط ریلی در کشــور مشــابه
سالهای گذشته باشــد حمل و نقل ریلی مواد اولیه
و محصــوالت زنجیره فوالد در افق  1404با مشــکل
همراه خواهد شد.
در همیــن راســتا مدیرعامل توســعه آهــن و فوالد
غدیــر ایرانیــان بر این باور اســت که اساســا عمده
ســرمایهگذاری در زنجیره کامل فــوالد از محصول
تا معدن توســط شــرکتهای صنعتــی و معدنی و
سهامدارانشان صورت میگیرد.
اســداهلل فرشــاد در این باره افزود :درست است که
اســتراتژی توســعه و برنامه جامع طرح توازن آهن
و فــوالد در افق  ۱۴۰۴برای ۵۵میلیون تن توســط
وزارت صمت ،ایمیدرو تدوین شــد ،ولی فقط بخش
کوچکی از کل ســرمایهگذاریها توسط بخش دولتی
کلید زده شد.
وی ادامه داد :مثال طرحهای هشــتگانه استانی که
آنها هم در میانه راه در حد ۶۵درصد سهامشــان به
شــرکتهای ســرمایهپذیر و بخشخصوصــی واگذار
شدند و هنوز هم بعد از گذشت  ۱۶سال از طرحهای
استانی بخش فوالدسازی آنها بهدلیل مشکالت تحریم
و موضوع فاینانس و تاثیرات ناشــی از تمدید LCها
و سررسید اقســاط فاینانس چین ( )MCCتکمیل
نشد هاند.

است که تا تحقق هدف  ۱۶۷میلیون تنی در افق ،۱۴۰۴
هنوز  ۲۲میلیون تن کمبود وجود دارد.
کنسانتره سنگآهن
در کنسانتره سنگآهن ،با توجه به تولید فعلی  ۶۳میلیون
تنی و  ۱۹میلیون تن ظرفیتی که از طرحهای در دســت
اجرا قابل تحقق اســت ،در مجموع ظرفیت به  ۸۲میلیون
تن خواهد رسید.
این در حالی است که ظرفیت مورد نیاز برای تحقق هدف
چشمانداز  ۷۹میلیون تن است و بنابراین سه میلیون تن
مازاد در این بخش وجود دارد.
کلوخه
در بخش کلوخه ،جمع ظرفیت واحدهای فعال  ۶میلیون
تن است و  ۲میلیون تن طرح در دست اجرا و قابل تحقق
وجود دارد .بر این اســاس مجموع ظرفیت هشت میلیون
تنی در این بخش دســتیافتنی است و با توجه ظرفیت
مورد نیاز هفت میلیون تنی برای تحقق هدف چشمانداز،
یک میلیون تن اضافه ظرفیت وجود دارد.
گندله
در بخش گندله ،ظرفیت فعلی واحدهای فعال  ۶۷میلیون
تــن اســت و  ۱۰میلیون تن طرح در دســت اجراســت

صنعت فوالد  ،صنعتی با تاب آوری باال
در مقابل بحران ها

سرمایهگذاران موفق عمل کردند
فرشاد با اشــاره به این مطلب که بحث اصلی مغفول
ماندن نیســت گفت :مساله این اســت که شرکتها
و ســهامداران ،اجرای پروژههای توسعهای موردنظر
خود را در زنجیره متناســب با مهیا بودن مناســبات
الزم طرح ،یعنی تامین زیرساختهای اساسی ،آب و
برق ،گاز و به لحــاظ تامین مواد اولیه اولویتگذاری
کردهاند و بنابراین در بخشــی از زنجیره در باال دست
یا پاییندســت عدم باالنس ایجاد شده است .فرشاد
ادامه داد :البته این روند در طول ســه دهه گذشــته
نیز به همیــن منوال پیش رفته و در آن بخشــی از
زنجیره صنعت و معدن که تقاضای محصولی پیشــی
گرفته اســت ،ســرمایهگذاری را به خود جلب کرده
اســت .وی افزود :ســرمایهگذاران در راستای تامین
اهداف فنــی و اقتصادی خود ،موفــق عمل کردهاند
و ســودآوریهای مطلوب آنها که بورســی هستند و
آنها که بورسی نیســتند از گزارشهای عملکرد مالی
اقتصادی آنها مشهود است.
مدیرعامل توســعه آهن و فوالد غدیر ایرانیان گفت:
برخی از سرمایهگذاران که به سودآوریهای مقطعی
توجــه کردهاند و مناســبات الزم را برای تامین مواد
اولیــه مطمئن و درازمدت خود فراهــم نکردهاند در
آیندهای نه چندان دور با مشــکل جدی تامین مواد
اولیه مواجه میشــوند (به عنوان مثال فوالدســازان
کوچــک با روش کورههای القایــی که درحال حاضر
جمعا ظرفیتی حدود هشــت میلیون تن درسال را در
شهرهای مختلف ایجاد کردهاند) که باید برای تامین
بار آهنی شــارژ کورههای القایی خود در بخش تولید
آهن اسفنجی با روشهای مختلف اقدام کنند.
موضوع مغفول مانده
فرشــاد به موضوع ســرمایهگذاری اساسی در بخش
فعالیتهــای معدنی که مغفول مانده اســت اشــاره
کرد و افزود :توســعه فعالیتهای اکتشــافی ،تدارک
و به کارگیری تکنولوژیهــای جدید در فعالیتهای
اکتشــافی و حفاری و توســعه ســرمایهگذاری برای
ایجاد ناوگانهای بزرگ ماشینآالت حفاری و معدنی
و اســتخراجی برای تامین کافی سنگآهن موردنیاز
حداقل پنجاه ســاله آتی صنایع آهن و فوالد کشور از
جمله فضاهایی اســت که نیاز جدی به سرمایهگذاری
دارد.وی دو موضوع مهم دیگر برای اســتمرار موفق
فعالیتهــای زنجیــره آهن و فــوالد را در پنج دهه
آینده به غیر از تامین ســنگآهن برشــمرد و گفت:
انرژی پایــدار و حملونقل یعنی توســعه نیروگاهها
بــرای تامین انرژی کافی و مورد نیاز فوالدســازیها
آن هم بــا تاکید بر بهرهمنــدی از انرژیهای پاک و
عاری از کربن و توســعه سرمایهگذاری در بخش راه
و راهآهن و صنعت حملونقل که هر دو پاشنهآشــیل
توسعه و اســتمرار مطمئن صنایع آهن و فوالد کشور
هستند که نباید مغفول واقع شوند.
برنامه آتی طرح جامع
در همین حال هدایتگــران طرح جامع فوالد عالوه
بر پیگیری اهداف چشــمانداز  ،1404در برنامههای
تکمیلی تعریف چشمانداز جدیدی در بازههای زمانی
 1415یا  1430 ،1420و تدوین سیاستگذاری الزم
برای تکمیل مطالعات طرح جامع فوالد کشــور را نیز
مدنظر قرار دادهاند

که جمــع ظرفیتها را در این حوزه بــه  ۷۷میلیون تن
میرســاند .بر این اســا و با توجه به نیازمندی کشور به
ظرفیت  ۷۵میلیون تنی برای گندله در افق چشمانداز۲ ،
میلیون تن اضافه ظرفیت در این حوزه را شاهدیم.
آهن اسفنجی
در بخش آهناســفنجی نیز آمارها حاکی از ظرفیت فعلی
 ۳۶میلیون تنی و برنامهریزی برای اجرای  ۱۱میلیون تن
ظرفیت جدید و قابل تحقق اســت .بنابراین جمع ظرفیت
به  ۵۲میلیون تن خواهد رســید و با توجه به پیشبینی
ظرفیت  ۵۲میلیون تنی در افق چشــمانداز در این حوزه،
با موازنه کامل در این بخش مواجهایم.
فوالد
و باالخره در بخش فوالد ،ظرفیت فعلی  ۳۹میلیون تن و
ظرفیت طرحهای در دست اجرا و قابل تحقق  ۱۶میلیون
تن اســت .بر این اســاس جمع ظرفیت قابل تحقق ۵۵
میلیون تن خواهد بود و مطابق با هدفگذاری انجام شــده
در افق چشمانداز است.
پیشــتر وجیــه اهلل جعفری رییس هیــات عامل ایمیدرو
گفــت :با توجه به تامین عمده ســرمایهگذاریهای مورد
نیاز ،دستیابی به اهداف چشم انداز  ۱۴۰۴و تولید سالیانه
 ۵۵میلیون تن فوالد امکانپذیر است.

مونامشهدي رجبي :فوالد یکی از مهمترین و پر مصرف
ترین محصوالت صنعتی در دنیا اســت .با توسعه اقتصاد
جهان تقاضا برای فوالد هم با ســرعت زیادی رشد کرد
و ضرورت افزایش عرضه در دنیا مشــاهده شد .به عنوان
مثال طی  ۱۵سال گذشته تولید فوالد ضد زنگ در دنیا
دو برابر شد و از  ۲۴میلیون تن در سال  ۲۰۰۵به بالع بر
 ۵۲میلیون تن در سال  ۲۰۱۹رسید
در سال  ،۲۰۲۰میزان فوالد خام مورد تقاضا در دنیا برابر
با  ۱.۷میلیارد تن براورد شــده بــود و انتظار می رود در
سال جاری بالغ بر  ۱.۸میلیارد تن فوالد در دنیا استفاده
شــود که بالغ بر  ۱.۳میلیارد تن از مجموع فوالد تقاضا
شــده در دنیا در کشــورهای در حال توسعه و بازارهای
در حال گذار به خصوص کشورهای چین و هند مصرف
خواهد شد.
اهمیت این محصول ارزشــمند صنعتی چه در ســطح
کشــوری و چه در ســطح صنعتی باعث شد تا کشورها
بــا وضع تعرفه های وارداتی بــرای حفظ صنعت داخلی
تالش کنند .سیاستی که ســازمان تجارت جهانی ان را
نادرست ارزیابی کرده اســت ولی امریکا از ابتدای روی
کار امــدن ترامپ در کشــور ،اجرای ان را در دســتور
کار قــرار داد و بســتر را برای اغاز یــک جنگ تجاری
همه جانبه فراهم کرد.
طبق گزارش منتشر شده توسط اتحادیه بین المللی آهن
و فوالد در سال  ۲۰۲۰میالدی  ۱.۸۶۴میلیارد تن فوالد
در بازار تولید شــد که نسبت به ســال قبل از ان اندکی
کاهــش یافت .بر مبنای این گــزارش نرخ کاهش تولید
فوالد در دنیا در سالی که جهان درگیر همه گیری کرونا
بود چندان زیاد نبود و این نشــان می دهد این صنعت و
بازار ان اب اوری زیادی در مقابل تحوالت اقتصادی دارد.
بررسی سیر تغییرات تولید در بازار فوالد دنیا نشان می
دهد از ســال  ۲۰۱۲تا کنون تولید روند افزایشی داشته
است .در ســال  ۲۰۱۲میالدی  ۱.۵۶۰میلیارد تن فوالد
در دنیا تولید شد .در سال بعد از ان تولید رشد کرد و به
 ۱.۶۵۲میلیارد تن رسید و تا سال  ۲۰۱۶تقریبا در همین
سطح در نوسان بود.
در سال  ۲۰۱۷تولید فوالد رشد کرد و به  ۱.۷۳۵میلیارد
تن افزایش یافت ولی یک سال بعد از ان خبرها از تولید
بیــش از  ۱.۸میلیارد تن فوالد در دنیا حکایت داشــت.
در واقغ ظرف یک ســال تولید فوالد در دنیا بالغ بر ۹۰
میلیارد تن رشــد کرد.پیــش از این چنین تجربه ای در
جریان سالهای  ۲۰۱۲تا  ۲۰۱۳میالدی وجود داشت.
یکــی از مزایای صنعت فوالد امکان بازیافت ان اســت.
کشــورهای دنیا در سالهای اخیر ظرفیت بازیافت فوالد
را افزایــش دادنــد .در فاصله ســالهای  ۲۰۱۸تا ۲۰۱۹
میالدی ،تقاضا برای فوالد قراضه در دنیا  ۳.۴درصد رشد
کرد و در ســال  ۲۰۱۹به میزان مصرف فوالد قراضه در
دنیا به  ۴۹۱میلیون تن رسید.
در ســال  ۲۰۱۸حجم فوالد قراضه تقاضا شده در دنیا
برابر بــا  ۴۶۹میلیون تن بود.ترکیه یکــی از بزرگترین
واردکنندگان فوالد قراضه در دنیا است و در سال ۲۰۱۹
بالغ بر  ۱۸میلیون تن فوالد قراضه وارد کرد.
تولید فوالد با استفاده از فوالد قراضه نیاز به مصرف انرژی
کمتری دارد و گازهای گلخانه ای کمتری تولید می کند.
البته فرایند استفاده از فوالدقراضه در صنعت فوالدسازی
در کشــورهای در حال توســعه به دلیل تکنولوژی های
قدیمی و کم بازده نسبت به کشورهای صنعتی االیندگی
بیشتری ایجاد می کند.

دریچه

هند بزرگترین صادرکننده فوالد جهان می شود
براســاس اعالم شــارما مدیرعامل شــرکت فوالد جیندال
 ،JSPLهند در ســال های آینده با پشــت سر گذاشتن
چین  ،به دلیل توســعه ظرفیت ها  ،تقاضای جهانی فوالد
و محدودیت هــای صادراتی چین به بزرگترین صادرکننده
فوالد جهان تبدیل خواهد شد.شــارما گفت  :هند در حال
توســعه ظرفیت عظیمی است که انتظار می رود در چهار تا
پنج سال دیگر راه اندازی شوند.
از سوی دیگر چین برای پاسخگویی به تقاضای داخلی خود
صادرات را کاهش می دهد و این امر فضایی روشن برای هند
جهت تبدیل شــدن به صادرکننده برتر جهانی فوالد ایجاد
می کند.تمام دنیا بر روی بســته محرک مالی برای توسعه
زیرساخت ها کار می کند که در نهایت تقاضای زیادی برای
فوالد در سال های آینده ایجاد خواهد کرد.
شــارما توضیح داد که هند نباید کشورهای  ASEANرا
به عنوان رقیب خود ببینــد .چین ،فیلیپن ،مالزی و تایلند
هیچ یــک چیزی صادر نمی کنند .اگرچه اســتثنائاتی نیز
می تواند وجود داشــته باشــد اما هند می تواند فوالد مورد
نیاز این کشــورها را تأمین کند .همه این کشورها تقاضای
داخلــی خود را دارند و ما در آینده شــاهد صــادرات آنها
نخواهیم بود.شرکت  JSPLچشم به توسعه ظرفیت واحد
فوالدی مســتقر در  Odishaو راه اندازی پروژه جدید در
 Andhra Pradeshدارد .این مقام مسئول می گوید ما
در حال وارد شدن به بخش نورد گرم با ظرفیت فوالدسازی
و نورد  ۳میلیون تن در ســال در واحد مســتقر در اودیشا
هســتیم .این توسعه ظرفیت ،بخشــی از یک پروژه توسعه
نیافته ( )greenfieldو بخشی از یک پروژه توسعه یافته
( )brownfieldخواهد بود.
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مطالب این نشریه در پورتال شرکت ملی فوالد ایران در دسترس عالقمندان قرار دارد

عکس روز

مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو تشریح کرد:

نقل مطالب نشریه با ذکر منبع و ماخذ بالمانع است

جعفری  :ایمیدرو محدودیتی در انجام
فعالیت های اکتشافی ندارد

ایمیدرو به دنبال سوق دادن شرکتها
ل سازی و
به سمت دیجیتا 
استقرار نسل چهارم و پنجم صنعت

مدیر برنامهریزی و توســعه ایمیدرو ،در خصــوص اقدامات ایمیدرو در
تنظیم برنامه توســعه هفتم در جهت ایجاد مادهقانونی مشخص گفت :
در این برنامه یک سری اولویتها مشخص کردیم و مطابق با آن نظرات
تمام شرکتهای زیرمجموعه جمعآوریشده است.
امســال موعد اجرای برنامه ششــم توســعه به پایان میرسد و از سال
دیگر باید برنامه هفتم اجرایی شــود لذا سازمان مدیریت و برنامهریزی
و وزارتخانهها در تالش هســتند هرچه زودتر برنامه هفتم توسعه را تهیه
کنند تا دولت آن را قبل از الیحه بودجه به مجلس شورای اسالمی ارائه
کرده و الیحه بودجه براســاس برنامه هفتم مورد بررسی قرار گیرد .سال
 ۱۴۰۱اولین ســال برنامه پنج ساله هفتم است و طبیعتا بودجه ۱۴۰۱
نیز باید براساس آن تدوین ،بررسی و تصویب شود .در این راستا ایمیدرو
نیز برنامههای خود را تهیه کرده و در حال هماهنگی با سازمان مدیریت
و برنامهریزی اســت .به سراغ مهندس سمیه خلوصی مدیر برنامه ریزی
و نظارت راهبردی ایمیدرو رفتیم تا از جرئیات این برنامه بیشتر بدانیم.
ســمیه خلوصی در این رابطه گفــت  :محورهای مرتبط با تدوین برنامه
هفتم توســعه تا حدودی مشخص شده اند .یکی از محورهای مورد نظر
در برنامه توســعه هفتم سوق دادن شرکتها به سمت دیجیتالسازی و
استقرار صنعت نسل چهارم و نسل پنج در شرکتهای زیرمجموعه است.
فوالد مبارکه از شــرکتهایی اســت که در این خصوص پیشرو می باشد،
برنامه ریزی کرده و قرار اســت بعد از  4ســال عضو «فانوس دریایی»
بشــود .فوالد مبارکه پروژه های دیجیتال سازی خود را طبق برنامه و
پلن تعریف شــده ،آغاز کرده و چادرملو نیز در حال طراحی استقرار این
سیستم است.
مدیر برنامــه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو اظهار داشــت  :در این
میان ســازمان ایمیدرو نیز  2اقدام در این زمینه در دســت انجام دارد؛
از جمله  :تعیین اســتانداردها و سیاســتهای مورد نیاز برای اســتقرار
این صنعت و دیگر ارزیابی بلوغ شــرکتها برای دستیابی به یک الگوی
مناسب و مشخص برای سایر شرکتها .ما مشخصا درباره دیجیتال سازی
در صنایع ،بماده قانونی را در برنامه توسعه هفتم پیشنهاد خواهیم داد.
وی در خصوص شناســایی ذخایر معدنی نیز اضافه کرد  :در این برنامه
به موضوع اکتشــاف توجه خاصی خواهد شــد .شناسایی ذخایر معدنی
کشــور ابتدای زنجیره قرار دارد و رکن مهمی در ابتدای زنجیره و پاشنه
آشیل تولید است .از آنجایی که اکتشاف یک اقدام بلندمدت می باشد،
الزم است برای افق  15ســال آینده که ممکن است در تأمین برخی از
ذخایر معدنی با مشــکل مواجه شویم ،برنامهریزی مناسبی انجام دهیم
تا بتوانیم به ذخایر قابلقبول برسیم.
خلوصی افزود  :انجام ژئوفیزیک هوایی توســط سازمان زمین شناسی با
حمایت ایمیدرو جزو مواردی اســت که در این برنامه پیشــنهاد خواهد
شد و همچنین در زمینه تهیه نقشههای زمینشناسی نیز ایمیدرو آماده
همکاری با سازمان زمین شناسی میباشد.
مدیــر برنامه ریــزی و نظارت راهبردی ایمیدرو با بیــان اینکه افزایش
عمق حفاریهــا جزو دیگر برنامههای ایمیدرو در برنامه هفتم توســعه
اســت گفت  :با این هدف که بتوانیم حداقل عمــق حفاری ها را برای
دســتیابی به ذخایر عمیق و پنهان کشور بیشتر کنیم .همچنین افزایش
عمر معــادن و جلوگیری از پرعیارخوری از دیگر مواردی اســت که در
برنامه هفتم هدفگذاری خواهد شد .برنامهای طراحی شده تا به سمت
کاهش عیار تولید و متناســبســازی با عیار حــد پیشبرویم .از دیگر
برنامههای پیشــنهادی ،افزایش تولید از منابع ثانویه اســت که درحال
هدفگذاری است.
خلوصــی در مورد تأمین مواد معدنی از خارج کشــور به عنوان یکی از
برنامههای مدنظر در برنامه هفتم نیز گفت  :ســرمایه گذاریهای خوبی
در معدن و صنایع معدنی شده اما به طور مثال در مورد بوکسیت ذخایر
قابل اتکایی در کشــور نداریم .ایمیدرو به ســمت تولید آلومینا از نفلین
سینیت هم رفته است اما همچنان ریســک تولید زنجیره آلومینیوم ما
باالست .غیر از بوکسیت در زمینه سنگآهن نیز به واردات نیاز خواهیم
داشــت چرا که زنجیره پاییندست آن در کشــور بهخوبی توسعه پیدا
کرده و در تأمین بلند مدت مواد اولیه نیاز دارد اطمینان خاطری حاصل
شود .البته اگر خارج از کشور ذخایر معدنی قابل قبول و توانایی سرمایه
ن را داشــته باشــیم و بتوانیم ارزشافزودهای برای داخل
گذاری روی آ 
کشــور ایجاد کنیم ،مطمئناً ایمیدرو بــرای آن در برنامه هفتم پلنی را
تعریف خواهدکرد.
وی افزود  :فارغ از فلزات اساســی روی بحث عناصر استراتژیک و عناصر
نادر خاکی هم مطالعهای داشتیم که اقتصاد کشور به آنها وابسته است.
امریکا و اتحادیه اروپا به صورت دوره ای فهرســت عناصر استراتژیک و
حیاتی خود را بــهروز میکنند .ایمیدرو هم در ایــن زمینه مطالعات و
شناســایی عناصر استراتژیک و حیاتی را آغاز کرده و در نحوه تامین آن
از داخل و حتی خارج کشور برنامهریزی میکند و این یک بند از برنامه
هفتم است.
مدیــر برنامه ریزی و نظــارت راهبردی ایمیدرو ادامــه داد  :در بحث
تکمیل زنجیره ارزش فلزات نیز باید بگوییم ما تا مرحله تولید شمش در
فوالد خیلی خوب پیش رفتیم و در واقع اآلن دهمین تولیدکننده فوالد
جهان هستیم اما برای زنجیره پاییندست فوالد باید یک برنامه مشخص
منطبق با توســعه صنایع پاییندست داشته باشیم مث ً
ال خودروسازان ما
ممکن است به سمت تولید خودروهای سبک بروند که نیازمند ورقهای
خاصی است و ما منطبق بر خواستهها و نیاز آنان باید زنجیره پاییندست
را توسعه دهیم .همینطور در تولید ورقهای خاص مثل ورق الکتریکی
و ورق گالوانیزه تولید محصوالت پاییندســت مس ،آلومینیوم ،سرب و
روی و حوزه فلزاتی که در اختیار ســازمان است برای ایجاد ارزشافزوده
باید اقداماتی داشته باشیم که در قانون هفتم خواهیم گنجاند.
خلوصی در رابطه با ارتقای کیفیت تولید محصوالت فعلی کشور تصریح
کــرد  :ایمیدرو برنامهای به مفهوم بــاال بردن کیفیت محصوالت تجاری
فوالد قابلعرضه در کشــور و تولید محصوالت با استانداردهای مناسب
صادراتی در نظر دارد اگرچه هماکنون درصد بسیار زیادی از محصوالت
صادراتی ما دارای این سطح کیفیت هستند اما برای بقیه واحدهایی که
در این حد کاال تولید نمیکنند برنامههایی خواهیم داشت.
وی به جایگاه مبحث بومی ســازی و ساخت داخل در برنامه هفتم اشاره
کرد و اظهار داشــت  :یکی از مواردی که در شــرایط تحریم به کشور ما
آسیب زیادی وارد کرد بحث کمبود امکان تامین فناوری و ساخت داخل
بــود که ایمیدرو حتماً روی این موضوعات متمرکز خواهد شــد چنانکه
هم در حوزه بومیسازی فناوری و ساخت داخلی قطعات و هم تجهیزات
مورد نیاز تالش خواهیم کرد تقویت بشویم.
مدیــر برنامهریــزی و نظارت راهبــردی ایمیدرو گفــت  :در رابطه با
زیرســاختهای مورد نیاز ،مــادهقانونی مشــخصی را در برنامه هفتم
پیشــنهاد میدهیــم همانطور کــه اخیرا شــاهد بروز مشــکالتی در
زیرســاخت برق هستیم .هماکنون ایمیدرو و شــرکتهای زیرمجموعه
دارنــد رأســاً در خصوص بــرق ،آب و جــاده و ریل ســرمایه گذاری
میکننــد اما باز هم بــرای عملیاتی کردن پروژههــا احتیاج به حمایت
وزارتخانههای مرتبط داریم.

معاون معدنی وزارت صمت :

برنامه چش م انداز تولید 55میلیون تنی فوالد قابل تحقق است

معــاون معدن و صنایع معدنــی وزارت صنعت  ،معدن و
تجارت گفت  :با اکتشــافات جدید در ســطح کشور در
محدوده های مزایده ای و با مشــخص شدن منابع جدید
آهن  ،می توان تأمین خوراک و دســتیابی به  55میلیون
تن فوالد در سال که برنامه چشم انداز  1404می باشد را
پوشش داد.کشاورز که سالها در بخش اکتشافات کشور
فعالیت کرده ،از سابقه ای طوالنی برخوردار است.
وی که پیش از این ،مدیر کل دفتر امور اکتشــاف وزارت
صنعت ،معدن و تجارت و همچنین مدیر اکتشاف شرکت
معدنی و صنعتــی چادرملو بوده ،فردی اســتخوان خرد
کرده در بخش معدن و صنایع معدنی و آشنا به امور بوده
و انتظــار میرود طرحها و پروژههای خوبی برای صادرات
مواد معدنی مازاد کشور ارائه کند.
طرح آزادســازی پهنه ها و معــادن راکد و غیرفعال پس
از ســال ها در دستور کار قرار گرفت .درخصوص ارزش و
اهمیت این طرح و برنامهریزی های انجام شده برای آزاد
سازی و مزایده آنها توضیح بفرمایید.
کشــاورز -با عنایت به بلوکه شدن  16هزار و  830فقره
محــدوده و معادن که از ســالهای گذشــته به صورت
غیرفعال بوده و احصاء شده است و چنین پتانسیل باالی
معدنی در سطح کشور دراختیار وزارت صمت قرار داشته
است ،با برنامهریزی مناسب تعداد پنج هزار و  866فقره
که بالمعارض بوده یا مخالفتی از ســوی دستگاه اجرایی
ذیصالح نداشته اند ،در  31استان شناسایی و در سامانه
کاداستر با رنگ متمایز مشخص گردید و با اطالع رسانی
عمومــی و دعوت مردم برای ســرمایه گــذاری در حوزه
معدن بصورت مزایده اقدام شــده است.اهمیت این طرح
را می توان در فعال سازی محدوده ها و معادن غیرفعال،
سرمایه گذاری در بخش معدن ،اشتغالزایی ،تامین مواد
اولیــه کارخانجات و ایجاد واحدهای صنایع معدنی جدید
نام برد.
با توجه به حضور دســتگاه هایی همچون منابع طبیعی،
انرژی اتمی ،محیط زیست و … همچنین معارضان محلی،
اجرایی شــدن کامل این طرح و دستیابی به اهداف تا چه
اندازه امید می رود؟ ســهم مکتشفین و بهره برداران در
عدم تحقق برنامه ها در این مناطق و بلوکه شدن پهنه ها
را چطور ارزیابی می کنید؟

تولید فوالد ایران
در نیمه نخست سال 2021
به  15میلیون تن رسید

انجمــن جهانــی فــوالد در جدیدترین
گزارش خود اعالم کرد؛ تولید فوالد ایران
در ماه ژوئن  2021مطابق با خرداد 1400
به 2.5میلیون تن رسیده و ایران در  6ماه
نخست سال جاری میالدی 15میلیون تن
تولید فوالد داشته که افزایش  8درصدی
را نشان می دهد.
انجمــن جهانــی فــوالد در جدیدترین
گزارش خود اعالم کرد ،تولید فوالد ایران
در ماه ژوئن ( 2021خرداد  )1400نسبت
به مدت مشابه سال  2020با افزایش 1.9
درصدی به  2.5میلیون تن رسیده است.
همچنین بر اســاس این گــزارش ،تولید
فوالد ایران در  6ماه نخســت سال جاری
میالدی به  15میلیون تن رسیده است که
نسبت به مدت مشابه سال  2020افزایش
 8درصدی را نشان میدهد.
تولید فوالد ایران و ده کشور نخست جهان

* ایران همچنان در میان  10کشــور
نخست تولیدکننده فوالد جهان
بر اســاس این گزارش ،ایــران در فوریه
( 2021بهمن  ،)1399در میان بزرگترین
تولیدکنندگان فوالد جهان در جایگاه دهم
قــرار گرفت که از آن مــاه تاکنون همین
جایگاه را حفظ کرده است.
چین با تولید  93.9میلیــون تن ،هند با

کشــاورز -تعداد پنجهزارو  866فقــره محدوده و معادنی
که در مزایده قرار گرفته ،به نحوی انتخاب شــده اســت
که محدوده ها بالمعارض بوده و عدم مخالفت دســتگاه
اجرایی را داشــته باشد تا بتوان زمان ورود سرمایهگذاران
در حوزه معدن را سهل و آسان کرد.
بهطور قطع با مشخص شدن برندگان مزایده محدوده ها و
معادن غیرفعال و انجام عملیات اکتشاف در این محدوده
ها ،به نوعی ذخایر جدید معدنی به ذخایر کشــور اضافه
می گردد.
ضمناً ایــن معاونت به نحوی برنامــه ریزی کرد که پس
از واگذاری مزایــده ،کار را رها نکرده و اقدامات برندگان
مزایــده در انجام عملیات اکتشــافی را رصد و در صورت
لزوم راهنمایی و توصیه الزم انجام شود .لذا برای رسیدن
به هدف اصلی ،نظارت پس از واگذاری نیز در دستور کار
این معاونت قرار دارد.
وزارت صمــت و این معاونت با برنامه ریزی انجام شــده
برای نخستین بار ،برگزاری چنین مزایده بهصورت عموم
در  31استان را با این تعداد محدوده و معادن انجام داده
است و در این مزایده از همه واحدهای صنایع معدنی که
واحدهای فوالدی را نیز در برمیگیرد خواسته در سرمایه
گــذاری در حوزه معدن ورود کنند تــا بتوانند مواد اولیه
مورد نیاز واحدهای خود را از طریق اســتخراج در معدن
تأمین کنند.
با اکتشــافات جدید در ســطح کشــور در محدوده های
مزایده ای و با مشخص شدن منابع جدید آهن ،می توان
تأمین خوراک و دســتیابی به  55میلیــون تن فوالد در
سال که برنامه چشم انداز  1404می باشد را پوشش داد.
ضمناً از دیگر برنامه های این معاونت ،تهیه بســته های
ســرمایه گذاری معادن غیرفعال در اســتان ها است  .لذا
شــرکت های بزرگ می توانند با شــرکت در این مزایده
هــا برنامه ریزی الزم برای تامین مواد اولیه خود را انجام
دهند.
این معاونت دارای چهار دفتر تخصصی در حوزه های امور
اکتشــاف ،بهره برداری از معادن ،صنایع معدنی و نظارت
بر امور معادن اســت که این دفاتــر تخصصی با برگزاری
جلســات متعدد و نیز در شــورای عالی معادن به دنبال
مصوبههای الزم در راســتای ریل گذاری درست در حوزه

 9.4میلیون تن و ژاپن با  8.1میلیون تن
در رتبههای نخست تا سوم تولید فوالد در
جهان قرار دارند.
پس از این کشــورها ،آمریکا با تولید 7.1
میلیون تن ،روســیه بــا  6.4میلیون تن،
کره جنوبی با  6میلیون تن ،آلمان با 3.4
میلیون تــن ،ترکیه بــا  3.4میلیون تن،
برزیــل با  3.1میلیون تــن و ایران با 2.5
میلیون تــن ،جایگاههای چهارم تا دهم را
به خود اختصاص دادهاند.
با شــروع همه گیری ویــروس کرونا در
جهان از دســامبر ســال  ،2019صنایع،
کارخانههــا و تقریبا تمامی کشــورها در
تعطیلی فرو رفتند و خســارات اقتصادی
بیشماری در جهان به بار آورد ،اما پس از
گذشــت بیش از یک سال از این وضعیت
برخی از کشــورها در حال بازیابی نسبی
خود هستند.
* ایران  70درصد فوالد غرب آسیا را
تولید میکند
همچنیــن تولید فوالد در غرب آســیا با
افزایــش  9.1درصــدی بــه  3.6میلیون
تن رســیده اســت که با توجه بــه تولید
 2.5میلیــون تنــی ایــران در ایــن ماه،
 69.4درصــد تولیــد فوالد غرب آســیا
در اختیار ایران است.
بر اساس این گزارش ،تولدی فوالد برزیل
نســبت به ماه ژوئن سال گذشته میالدی
 45.2درصد افزایش یافته که بیشــترین
افزایش در میان در  10کشــور نخســت
تولیدکننــده فوالد در ایــن ماه را به خود

معدن و صنایع معدنی هســتند کــه همه امور و اتفاقات
حــوزه معدن در تمامــی وجوه اعم از ســرمایه گذاری،
اکتشاف ،بهره برداری ،بازار ،صادرات و غیره را رصد و در
راستای سهل و آسان کردن فعالیت های معدنی و صنایع
معدنی با درنظر گرفتن زمان ،اقدامات الزم انجام میشود.
ضمناً این معاونت با شرکت در کمیسیون صنایع و معادن
مجلس با همفکری و کمک از نمایندگان محترم مجلس
شــورای اســامی ،به دنبال تحقق کمک به فعالیت های
معدنی و لغو مصوبههای دست و پاگیر است.
تاثیر احیاء مجدد برجام و برداشته شدن احتمالی تحریم
ها بر بخش اکتشــافات کشــور چه خواهد بود؟ این مهم
تا چه اندازه می تواند یاری رســان بخش در اســتفاده از
فناوری های روز ،رفتن به اکتشافات عمقی و  ...باشد.
کشــاورز -با توجه به حساســیت دســتگاه هایی مانند
سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت
محیط زیســت و نیز قرارگرفتن مــواد معدنی در عمق،
قطعاً نیاز به اکتشافات عمیق می باشد تا شکل و طراحی
مناسبی برای اســتخراج مواد معدنی انجام گیرد که این
امر با اســتفاده از ماشــین آالت و فناوری های روز دنیا
امکان پذیر اســت .لذا در صورت برداشته شدن احتمالی
تحریمها می توان از ماشینآالت روز و تجارب کشورهای
پیشرفته در حوزه معدن در راستای اکتشافات در عمق و
نیز آســیب حداقل به منابع طبیعی ،گام برداشت .بر این
اساس ،استفاده از این ابزارآالت فنی و تکنولوژی پیشرفته
ریسک ســرمایهگذاری در حوزه معدن را کاهش خواهد
داد.در نهایت ،استراتژی وزارتخانه برای توسعه اکتشافات
و تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تحقق سند چشم انداز
 1404این حوزه و دســتیابی بــه  55میلیون تن فوالد
چیســت؟ چه برنامه هایی برای جبران عقب ماندگی ها
در این حوزه پیش بینی شده است؟
کشــاورز -صادرات صنایع معدنی یعنــی تولید محصول
از مــواد معدنــی ،لذا در صورتی که هر مــاده معدنی یا
محصول صنایع معدنی که در کشــور بهعنوان مواد اولیه
واحد تولیدی دیگری نباشد قابلیت صادراتی دارد.
توجه به این موضوع ،فعالیت شرکت های تجارتی معدنی،
کسب ســهم از بازار جهانی و نیز ارزآوری برای کشور را
محقق می کند.

اختصاص داده است.
پــس از آن تولیــد فوالد آمریــکا و ژاپن
نســبت به ماه ژوئن سال گذشته میالدی
 44.4درصــد افزایش یافتــه و در جایگاه
دوم افزایــش تولید قرار گرفتند؛ ســپس
آلمان با افزایش  38.2درصدی در جایگاه
سوم قرار گرفت.
در ایــن ماه ،تمامی  10کشــور نخســت
تولیدکننده فوالد جهان ،نســبت به مدت
مشابه سال  2020افزایش تولید داشتند،
اما کمترین افزایش با  1.5درصد به چین
رسید و بیشــترین افزایش را برزیل از آن
خود کرد.
هند بــا  21.4درصــد ،ترکیه بــا 17.9
درصد ،کــره جنوبــی بــا  17.3درصد،
روســیه بــا  11.4درصد ،ایــران با 1.9
درصــد و چین  1.5درصد در جایگاه های
بعدی قرار دارند.
از زمان شــیوع کرونا در جهان ،علی رغم
اینکه در دورهای رشد تولید سایر کشورها
منفی شد ،رشــد تولید فوالد ایران مثبت
باقی ماند.
ایران در فوریــه ( 2021بهمن  )1399با
ثبت رشد  11.5درصدی تولید ،بیشترین
رشد را نســبت به فوریه  2020در میان
ده کشور نخست تولیدکننده فوالد به خود
اختصاص داد.
همچنیــن در مــــاه فــــوریه 2020
(بهمــن  )1398نیــز بیشــترین افزایش
تولیــد را در میــان ده کشــور نخســت
تولیدکننــده فــوالد جهــان بــه خــود
اختصاص داده بود.

* افزایش  12درصدی تولید فوالد در جهان
بر اســاس این گزارش ،تولید فوالد جهان
در ماه ژوئن  2021نسبت به مدت مشابه
سال گذشــته  11.6درصد افزایش یافته
است و به  167.9میلیون تن رسیده است.
تولیــد فوالد در کشــورهای اتحادیه اروپا
در ماه ژوئن بــا افزایش  34.7درصدی به
 13.2میلیون تن رسیده است.
تولید فوالد جهان
تولید فوالد کشورهای آسیا و اقیانوسیه در
ماه ژوئن  2021یعنی خرداد ماه امســال،
 122.5میلیون تن فوالد تولید کردند که
افزایش  6.4درصدی نشان میدهد.تولید
فوالد کشــورهای آمریکای شمالی نیز در
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 45.2
درصــد افزایــش یافته و بــه  10میلیون
تن رســیده اســت.همچنین تولید فوالد
کشــورهای مستقل مشــترک المنافع در
ایــن بازه زمانی بــا  9.1درصد افزایش به
 8.9میلیون تن رســیده است.کشورهای
آمریکای جنوبی نیز با  51.3درصد بیشتر
تولید فوالد در ماه ژوئن 3.9 ،میلیون تن
تولید داشتهاند.

رئیس هیــات عامــل ایمیدرو
با بیــان اینکه این ســازمان به
دنبال شناسایی پتانسیل معدنی
شهرســتان بوکان است  ،گفت :
ایمیــدرو محدودیتــی در انجام
فعالیت های اکتشافی ندارد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی
ایمیدرو ،وجیه الــه جعفری که
بــرای بررســی پتانســیل های
معدنی شهرســتان بوکان عازم
این شهرستان شــده ،در جلسه
با مقامات استان آذربایجان غربی
و ســرمایه گذاران ،تصریح کرد
 :ایمیــدرو با توجه بــه بازوهای
اجرایی که در اختیار دارد ،آماده
ایفــای نقش «توســعه ای» در
کشور است.
وی تاکید کــرد  :ایمیدرو طبق
قانون ،وظیفه تسهیل گری ،آماده
سازی شرایط برای فعالیت بخش
خصوصی و توســعه زیرســاخت
هــا دارد .رئیــس هیــات عامل
ایمیدرو افزود :توسعه زیرساخت
هــا در بخش جــاده ،برق و آب
از فعالیــت های ویژه ای اســت
که ایمیدرو در ســال های اخیر
مورد توجه بیشــتری قرار داده
اســت .وی ادامه داد  :اخیرا این
ســازمان راهبــری تامین آب از
ســواحل جنوبی با اســتفاده از
توان شرکت های بزرگ معدن و
صنایع معدنی را برعهده گرفته و
اجرایی کرده است.
صندوق بیمه معدنی و طرح
احیا معادن کوچک
جعفــری وجود صنــدوق بیمه
ســرمایه گــذاری فعالیت های
معدنی را نهادی برای پشتیبانی
از توســعه معادن خصوصی ذکر

کــرد و اظهــار داشــت  :تامین
تجهیزات ،ماشین آالت و واردات
آن هــا ،مورد حمایــت صندوق
بیمه سرمایه گذاری فعالیت های
معدنی است.
معاون وزیــر صنعــت معدن و
تجــارت در ادامــه گفــت  :این
ســازمان همچنین طی سه سال
گذشــته با اجرای «طرح احیا و
فعال ســازی معــادن کوچک»
اقدام به پشــتیبانی و حمایت از
افزایــش تولید معــادن و ایجاد
اشــتغال برای بخــش خصوصی
کرده است.
وی در عیــن حال خواهان اتفاق
نظر مقامات استان برای برطرف
کردن امــور مربوط بــه محیط
زیست شــد و افزود  :با توجه به
وجود قانون معادن وظرفیت های
آن ،شرایط برای توسعه فعالیت
های معدنی در شهرستان بوکان
فراهم است.
جعفری گفت  :با توجه به اینکه
بوکان دارای پتانسیل هایی برای
تولید خاک های نســوز اســت،
می تــوان با همراهــی ایمیدرو،
نهادهــای اســتان آذربایجــان
غربــی و انجمن صنعت نســوز
کشــور ،طی هفته هــای آتی،
طرحــی را بــرای توســعه این
صنعت در شهرستان ،تهیه کرد.
وی درباره ذخـــــــایر ســنگ
آهــن هماتیت در ایــن منطقه
گفت  :زنجیره فوالد در کشــور
طی ســال هــای اخیر توســعه
یافته و بخــش قابل توجهی نیز
بومی ســازی شــده و در حال
حاضــر دانــش فرآوری ســنگ
آهــن هماتیــت نیز در کشــور
وجود دارد.

اصالح قیمت حاملهای انرژی و
تاب آوری صنعت فوالد کشور
فوالدوتوسعه:مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی طی گزارشی
به بررســی مســئله اصالح قیمت حامل های انرژی و تاب آوری صنعت
فوالد کشور پرداخت.
معاونت مطالعات تولیدی این مرکز در گزارشی به بررسی مسئله اصالح
حامل های انرژی و تاب آوری صنعت فوالد کشور پرداخت.
در این گزارش آمده  :ایران دهمین تولیدکننده بزرگ فوالد دنیا و اولین
تولیدکننده آهن اسفنجی بر پایه گاز در جهان است.
در این گزارش تصریح شــده  :شایان ذکر است ،دسترسی به گاز طبیعی
و انرژی برق با نرخ های یارانه ای ،همواره یکی از مشــوق های ســرمایه
گذاری در بخش فوالد کشــور بوده است اما مشوق های سرمایه گذاری
در هیچ بخشــی از اقتصاد نمی تواند بدون محدودیت زمانی و همیشگی
باشد زیرا موجب افت پیوسته بهره وری و در نتیجه کاهش رقابت پذیری
در ســطح بین المللی می شــود .با توجه به گذار بخش فوالد کشــور از
دوره رشــد و نمو اولیه و دســتیابی به بلوغ صنعتــی و مدیریتی ،انتظار
می رود اســتمرار توسعه و تداوم تولید در این بخش بدون نیاز به مشوق
هــا و حمایت های دولتی نیز امکان پذیر باشــد.در بخش دیگری از این
گزارش بیان شــده  :یافته های این گزارش نشان می دهد که با افزایش
 ۲۰۰درصدی قیمت انرژی برق و گاز طبیعی ،نســبت ســود ناخالص به
بهای تمام شده اغلب شــرکت های فوالدی پس از اصالح قیمت حامل
هــای انرژی در بازه  ۱۵تا  ۲۰درصد قرار می گیرد که حاشــیه ســود
مطلوبی برای این صنعت است .حاشیه سود ناخالص صنایع فوالدی فاقد
زنجیره ارزش کامل به خصوص شرکت های فوالدی بخش خصوصی (با
فناوری کوره القایی) که تنها روی مرحله فوالدســازی ســرمایه گذاری
کرده اند ،احتماالً به زیر  ۱۰درصد کاهش می یابد که با توجه به هزینه
ســربار پایین آنها ،تداوم تولید تهدید نخواهد شد.در این گزارش تاکید
شــده  :مصارف انرژی شرکت های معدنی باالدستی زنجیره ارزش نسبتاً
پایین اســت و اصالح قیمت حامل های انرژی تأثیر چندانی در وضعیت
ســوددهی آنها نخواهد داشت .رکود بخش ساخت و ساز در کشور و عدم
دسترســی به بازارهای صادراتی جذاب موجب می شود که شرکت های
نــوردی پس از اصالح نرخ حامل های انرژی رکود شــدیدتری را تجربه
کنند.در گزارش اصالح قیمت حامل های انرژی تصریح شده  :شایان ذکر
اســت که مدل کســب و کاری که بر مبنای آن واحدهای متعدد نوردی
در دهه  ۸۰شمســی ایجاد شــدند ،امروزه منقضی شده است و تعطیلی
بســیاری از این واحدها در میان مدت اجتناب ناپذیر است .راهکارهایی
نظیــر انتقال خطوط تولید به کشــورهای منطقــه و تجمیع واحدهای
صنعتی و افزایش مقیاس تولید ازجمله راهکارهایی است که در مجموع
موجب توســعه صنعت فوالد کشور خواهد شــد.در ادامه گزارش آمده :
اصــاح قیمت حامل هــای انرژی تأثیری بر قیمــت فوالد و محصوالت
فوالدی در بــازار و در نتیجه قدرت خرید مردم نخواهد داشــت چراکه
قیمت نهایی شــمش و محصوالت فوالدی بر اساس مکانیسم های بازار
(عرضه و تقاضا) و متناســب با قیمت های جهانی (و بعضاً باالتر از قیمت
های جهانی) تعیین می شــود.در این گزارش تصریح شده  :شایان ذکر
اســت که اصالح قیمت حامل های انرژی زنجیره فوالد یکی از مراحلی
اســت که باید در بسته جامع اصالح ســاختار زنجیره فوالد کشور انجام
شــود .اصالح نظام عرضه و تقاضا ،آزادسازی قیمت های محصوالت کل
زنجیره (از طریق عرضه در بورس کاال و کشف قیمت) و اصالح عوارض و
تعرفه های صادرات و واردات از دیگر اقدام هایی است که باید به طور هم
زمان عملیاتی شود تا آسیب پذیری صنعت فوالد کشور به حداقل برسد.

