
مهندس معروفخانی، مدیرعامل فوالد هرمزگان: 
فوالد هرمزگان سازمانی سرآمد و موثر در توسعه پایدار کشور 

با تولید محصوالت فوالدی

دکتر غفوری، مدیر عامل فوالد خراسان: 
افق روشن 1404 پیش روی فوالد خراسان 

مهندس تقی زاده، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملومهندس تقی زاده، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
      طرح های  در دست اجرا در برنامه های توسعه چادرملوطرح های  در دست اجرا در برنامه های توسعه چادرملو

مهندس محمدی، مدیرعامل شرکت آهن و فوالد ارفع: 
در افق بلند مدت توسعه باالدستي و پایین دستي برای تکمیل زنجیره 

تولید از معدن تا محصول نهایي برنامه ریزی شده است

وجیه اهلل جعفری، رئیس هیئت عامل ایمیدرو

در باالدســت نیازمنـد در باالدســت نیازمنـد 
یک برنامـه جـدی هستیـمیک برنامـه جـدی هستیـم

فصل نامه پیام آوران معدن نامه
سال دوم - شماره 7 

68 صفحه- قیمت 80000 تومان

23

8

17

29

32

حه
صف

 6
8 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  7
ره 

ما
 ش

-
م 

دو
ل 

سا
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

مه
ن نا

عد
ن م

ورا
م آ

پیا
مه 

ل نا
فص









صاحب امتیاز:
مهدیس ابراهیمی

مدیر مسئول:
محمدرضا ابراهیمی

سردبیر:
شیوا نیک وظیفه

زیر نظر شورای سردبیری
همکاران تحریریه:

مهدیس ابراهیمی
چکامه جواهری آریا

شایورد ابراهیمی
دنیا ایزدی

مریم حسینی
حدیث ابراهیمی راد

مدیر هنری و صفحه آرا:
کیوان ایزدی

لیتوگرافی و چاپ:
چاپ مهدوی - کرمان

تهران- خیابان کریمخان- خیابان خردمند جنوبی- 
پالک 70- طبقه 2- واحد4 

 )5خط(86074360 - 021

آدرس و شماره تماس نشریه:

 6 ................................................................ گرایانـه  واقـع  و  منسـجم عملیاتـی  برنامـه  نیازمنـد  مـادر؛  توسـعه صنایـع 
اعتمادسـازی دولت؛ کلید تحقق اهـداف ................................................................................................................ 7
در باالدسـت نیازمند یک برنامـه جـدی هسـتیم..................................................................................................................... 8
اهمیـت سیاسـت های صنعتـی در تحقـق اهـداف اقتصـادی کشـور...............................................................................9
برنامه های تدوین شـده توسـط ایمپاسـکو در سـال 1400..........................................................................................  10
فـوالد مبارکـه بـا طـرح تحول دیجیتال تا سـال 1404 همه خطـوط تولید خـود را رباتیک خواهـد کـرد.................... 14
طرح هـای در دسـت اجـرا در برنامه هـای توسـعه چادرملـو........................................................................................... 17
برآورد سـرمایه الزم برای تکمیل زنجیره فـوالد در افـق 1404........................................................................................... 20
اســتراتژی فوالد خوزستان؛ توسعه خطوط تولید جدید و گســترش زنجیره ارزش فوالد................................................... 22
فوالد هرمزگان سـازمانی سـرآمد و موثر در توسـعه پایدار کشـور با تولید محصـوالت پـوالدی.................................... 23
اکتشـاف و ماشـین آالت معدنی؛ از اصلـی ترین چالش های افـق 1404 فـوالدی کشـور.............................................. 26
افق روشن 1404پیش روی فوالد خراسان.......................................................................................................................28

در افـق بلنـد مـدت توسـعه باالدسـتی و پاییـن دسـتی بـرای تکمیـل زنجیـره تولیـد از معـدن تـا محصـول نهایـی 
برنامه ریزی شـده اسـت....................................................................................................................................................... 32
سـال 1400 با پشـتیبانی از صنایع و مانع زدایـی فعالیـت سـرمایه گذاران......................................................................... 34
برنامه های شـرکت فوالد اکسـین خوزسـتان براسـاس رشـد پایدار و افزایش سـودآوری................................................... 36
شـرکت سـیمیدکو یکی از طالیه داران و پیشـگامان صنعت فوالدی خواهد بـود........................................................... 38
توفیقات ذوب آهن در سالی که گذشت و برنامه پیش روی این شرکت در افق 1404....................................................... 40
ارزش آفرینـی و افزایـش بهـره وری در تولیـد از دغدغه های سـال جـاری اسـت......................................................... 42
چشـم انداز اکتشـافات مس تا سـال 1404 ......................................................................................................................... 44
توسـعه؛ محور کار شـرکت ملی مس ایران در سـال 1400 اسـت...................................................................................... 46
ترسـیم چشـم انداز تولید آلومینیـوم در 1404........................................................................................................................ 50
طرح جامع سـرب و روی؛ بسـتری برای اسـتفاده ذینفعـان از اطالعات ایـن صنعـت...................................................... 52
چالش هـای صنعت فوالد در تولید 55 میلیـون تـن فـوالد................................................................................................. 54
بایـد بـه جد به دنبال اکتشـافات جدید و جـذب سـرمایه گذاری بـرای اکتشـاف باشـیم................................................. 56
بـرای تامین برق، توسـعه خطوط ریلی و معادن چـاره اندیشـی شـود............................................................................... 58
راهـکار کوتـاه مدت و بلند مدت برای اصـالح سـاختارهای فعلـی ................................................................................... 60
سـیمان در چشـم انداز 1404.................................................................................................................................................. 62
رویـش باورهـا در دل کویر با رونق چرخ صنعـت و معـدن در گل گهـر........................................................................... 64

فهرست



6

 یادداشت

محمدرضا ابراهیمی
مدیرمسئول

توسعه صنایع مادر؛ نیازمند برنامه منسجم عملیاتی و واقع گرایانه 

بخش معادن و صنایع معدنی پیشـران 
اقتصاد اسـت و با متحول شدن این بخش، 
سایر بخش های صنعتی و اقتصادی کشور 
متحـول خواهـد شـد. عوامـل مختلفی بر 
آینده این حوزه در ایران تاثیرگذار است که 
و  قیمـت  بـه  می تـوان  راسـتا  ایـن  در 
دسترسی پذیری به انرژی، تاب آوری زیست 
هـوا،  آلودگـی  و  آبـی  منابـع  محیطـی 
سیاست های دولتی در حلقه های باالدستی 
صنعت و به ویژه معـدن، حجم بودجه های 
عمرانـی دولـت  و افـت کارآیـی ناشـی از 
مسـائل داخلـی یـا بین المللـی همچـون 
تحریم هـا اشـاره کرد. فـوالد در این بخش 
جایـگاه ویـژه ای دارد کـه چشـم انداز قابل 
تحسینی نیز برای آن تعریف شده است که 
در سـال های اخیر روند رو به رشدی را در 
بخش باالدستی و میانی زنجیره داشته اما 
در هـر حـال بـه رغـم تمامـی تالش های 
صورت گرفته به  علت نبود و یا عدم اجرای 
مسـتمر برنامه هـای تدویـن شـده، به نظر 
می رسـد برای تحقق 55 میلیون تن فوالد 
در افـق 1404 بـا کمبودهایی نیـز روبه رو 
اسـت که نیاز به سـرمایه گذاری بیشتر در 
ایـن حـوزه دارد که مهمتریـن حلقه برای 
سـرمایه گذاری در بخش باالدست زنجیره 

فوالد اسـت که شامل سنگ آهن و گندله 
می شـود کـه البتـه مباحـث زیرسـاختی 
همچون حمل ونقـل ریلی، آب، برق، گاز و 
تجهیزات معدنی در این سـرمایه گذاری ها 

لحاظ شود. 
هرچنـد کـه مـوارد دیگری نیـز نیاز به 
بررسی های بیشتر برای اجرا داشته که می 
توانسـت روند و سرعت دستیابی به اهداف 
را بیشتر کند مسائلی همچون جانمایی های 
نادرسـت و ایجـاد کارخانه هـای فـوالد در 
مناطـق خشـک و مرکـزی کشـور، چالش 
تامیـن آب مورد نیاز، بـه روز نبودن برخی 
ماشـین آالت حوزه های تولیدی، باال بودن 
هزینه های تعمیرات و... که برخی غیر قابل 
تغییـر و برخـی قابلیـت تغییـر دارنـد و 
مهمترین آنها سرمایه گذاری در اکتشافات 
بـرای رفـع چالش کمبود مواد اولیه اسـت 
مشخصا در خصوص سنگ آهن نیز در افق 
1404 و تحقـق 55 میلیون تن فوالد، نیاز 
به حدود 160 میلیون تن سنگ آهن است 
کـه هم اکنـون در حـدود 90 میلیـون تن 
تولید می شود و با در نظر گرفتن طرح های 
تولیدی آتی، بر طبق نظر کارشناسان بیش 
از 30 میلیـون تن کسـری کماکان در این 
خصوص وجود خواهد داشت و این موضوع 

قطعـا بـا توجـه بـه برخـورداری از ذخایـر 
مناسـب کشـور، نیاز به اکتشافات جدید و 
سرمایه گذاری مناسب را می طلبد و به نظر 
می رسـد بـا اجـرای مـوارد فوق نیـازی به 
واردات سـنگ آهن نخواهـد بـود. موضـوع 
دیگری که اهمیت دارد هزینه حمل و نقل 
مواد اولیه تولید فوالد به فوالدسازها و پس 
از آن به صنایع پایین دستی است که قطعا 
با رشـد قیمتی سـوخت مصرفـی از طریق 
حمـل و نقل جـاده ای، در هزینه های تمام 
شده تولیدات، اثرات خود را بجای می گذارد 
که باید توسـعه زیرساخت های حمل ونقل 
ملی در بخش ریلی با رشد بیشتری مواجه 

باشد. 
اکنـون در برخـی مـوارد شـاهد عـدم 
شـکل گیری و توسعه صنایع مادر و صنایع 
پایین دسـتی متناسب با یکدیگر هستیم و 
بـه همین دلیل مشـکالتی در ایـن زمینه 
دیده می شود. بنابراین برای توسعه صنایع 
مـادر نیازمنـد بهره منـدی از یـک برنامـه 
منسجم عملیاتی و واقع گرایانه  هستیم که 
در بلندمـدت بـدون تغییـرات مرتبـط در 
دولت هـا، باید به عنوان یـک اصل بنیادین 
اقتصـادی و نه صرفا سیاسـی مد نظر قرار 

گیرد. 
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یادداشت

 اعتمادسازی دولت؛ کلید تحقق اهداف

شیوا نیک وظیفه
سردبیر

اعتمـاد   امـروز  نیـاز  بزرگ تریـن 
تولیدکنندگان و بـازار به تصمیمات دولت 
اسـت. زمانی کـه هدف گذاری بـرای انجام 
کاری صـورت می گیرد، برخی از عوامل در 
کنترل و برخی خارج از کنترل هستند که 
گاهی نیز نقش تعیین کننده در رسیدن به 
هـدف ایفا می کننـد. در برهه ای که تولید 
55 میلیـون تـن فـوالد بـرای افـق 1404 
تعریف شـد، تحریم هـای حداکثری مطرح 
نبود. شـاید اگر پیش بینی تغییر شـرایط و 
ایجـاد موانـع و سـختی ها در نظـر گرفتـه 
می شـد، میزان تولید فوالد نیز در این افق 
تغییـر می کـرد. هرچند که نبایـد از دولت 
انتظار کارهای غیرممکن داشت؛ اما دولت 
باید آنچه توان محقق کردنش را دارد اعالم 
کند. برای چشم انداز تولید 55 میلیون تنی 
فوالد در افق 1404 نیز این موضوع صادق 
اسـت؛ زیـرا از زمانـی که ایـن برنامه ریزی 
تنظیم و ابالغ شده است، عوامل، پارامتر ها 
همچـون  مختلفـی  محدودکننده هـای  و 
تحریم هـای حداکثـری، افزایـش چندیـن 
قیمـت  افزایـش  دالر،  قیمـت  برابـری 
حامل های انرژی، افزایش هزینه و ریسـک 

سـرمایه گذاری، عدم همکاری کشـورهای 
دیگـر در فاینانـس پروژه های ایـران و... در 
کشـور اعمال شـده اسـت که باعث سخت 
شـدن رونـد کار و قطعا نیازمنـد تغییر در 
استراتژی هاسـت چراکه فـی الواقع اقتصاد 
امروز و سیاسـت در سـطح بین المللی، در 
هـــدف گذاری های صــورت  گرفتـه برای 
چشـم انداز 1404 در ایـن حـوزه اثرگـذار 
بوده اند. الزم اسـت متولیـان وزارت صمت 
برنامه هـای اتخاذ شـده را بررسـی و پایش 
کنند و با توجه به شـرایط اکنون برای آن 
برنامه ریزی داشـته باشـند تا خروجی این 
صنایـع، تولید محصوالتی باشـد کـه بازار 
کشور را رقابتی می کند و قابلیت عرضه آن 
در بـازار جهانـی وجود دارد و برای کشـور 
بـودن  اسـتراتژیک  اسـت. عبـارت  ارزآور 
بخشـی از اقتصاد و صنایع کشور به معنی 
اولویـت دار بـودن آن قسـمت از اقتصاد به 
منظـور تحقـق اهـداف بلنـد مدت کشـور 

است.
انتظار از دولت و وزارت صمت آینده این 
است که نگاه جامع و کاملی به کل زنجیره 
تولیـد  معدنـی،  صنایـع  دیگـر  و  فـوالد 

محصـوالت، بازار داخلی و صادرات داشـته 
باشـند و یک چشـم انداز پنج ساله برای آن 
تعریـف نمایند؛ در واقع الزم اسـت نگاه به 
ایـن حـوزه از حالت جزیره ای دور شـود و 
مالک آن نگاه کارشناسی و اقتصادی باشد، 
)نه اینکه افزایش انتقال سود از یک بخش 
بـه بخـش دیگـر زنجیره هـا و یـا افزایش 
قیمت ها در زنجیره رخ دهد( تا در نهایت 
شاهد تغییرات مثبت باشیم؛ امید می رود 
در دولت آینده سیاسـت هایی اتخاذ شـود 
که منجر به ثبات در صنعت و بازار گردد. 
در غیر این صورت شرایط تغییری نخواهد 
کـرد، بخـش نامه های لحظـه ای همچون 
مورد اخیر با اعداد غیر کارشناسـی شـده 
نمونه هـای  از  صادراتـی  عـوارض  بـرای 
برجسـته عدم توجه وزارت صمت به تاثیر 
تصمیمـات آنی بر برنامه تولیدکنندگان و 
تعهدات صادرکنندگان و در نهایت کاهش 
جذابیـت سـرمایه گـذاری در ایـن حوزه 
اسـت کـه در نهایت آسـیب های جدی بر 
بدنـه این بخش که سـهم قابل توجهی از 
وارد  دارد  عهـده  بـر  را  کشـور  ارزآوری 

می کند.
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در باالدست نیازمند یک برنامه جدی هستیم

وجیه اهلل جعفری

طرح هـای مختلفـی بـه ارزش بیش از 
1.9 میلیـارد دالر در زنجیره فوالد، مس، 
سـرب و روی، طال، فروکروم، تولید نفلین 
بخـش  همچنیـن  و  فسـفات  سـینیت، 
زیرساختی تا پایان سال جاری راه اندازی 
می شوند از جمله طرح های قابل افتتاح در 
صنعت فوالد، شـامل واحد فوالدسا زی و 
ریخته گـری تختال سـفید دشـت، فاز 3 
کنسانتره گهرزمین، واحد احیای مستقیم 
فوالد قائنات، کنسـانتره فوالد شرق کاوه، 
بریکت سـازی فوالد شادگان، تولید کالف 
فوالدی چادرملو، واحد خردایش گل گهر 
و... است. شش طرح توسعه ای در صنعت 
مس تا پایان سـال جـاری، افتتاح خواهد 
شد که این طرح ها شامل شامل کنسانتره 
مـس درآلـو، هیـپ لیجینـگ سـونگون، 
توسـعه معـدن سرچشـمه، فلوتاسـیون 
سرچشمه، کنسانتره ایجو، آهک هیدراته 
اهر است که تا پایان امسال به بهره برداری 
می رسـند. همچنیـن 10 طـرح توسـط 
شـرکت تهیه و تولید مواد معدنی شـامل 
تولید طالی هیرد، تولید کاغذ از کربنات 
کلسـیم، فسـفات چرام، نوسـازی سـرب 
نخلک، آهک هیدراته کوه الر، تولید کود 
فسـفاته، تولیـد سـیلیکومتال فروکـروم 
جغتای، افزایش تولید آنتیموان سفیدابه، 
افزایش تولید نفلین سـینیت کلیبر و راه 

اندازی معدن طالی دره اشکی است.

سه پست اسکله بندر تخصصی صنعتی 
و معدنـی در منطقه ویـژه صنایع انرژی بر 
پارسـیان تـا پایـان سـال 1400 بـه بهره 
برداری می رسـد. ضمن اینکـه طرح های 
از  اعـم  دیگـری در زمینـه زیرسـاختی 
راه سازی و به سازی راه ها، تامین تجهیزات 
و خـط انتقال بـرق، اجـرای 15 کیلومتر 
خـط انتقـال آب در منطقـه گل گهـر در 
برنامه هـای ایمیدرو برای سـال 1400 در 

نظر گرفته شده است.
ساخت نخستین کارخانه فرآوری روی 
در مجتمع مهدی آباد نیز در دست اقدام 
اسـت که مجموع پیشرفت فاز نخست به 
59 درصد رسـیده و تاکنـون 76 میلیون 
تن باطله برداری در این معدن انجام شده 
است. تجهیزات فاز نخست با هدف تولید 
200 هزار تن کنسـانتره روی سولفیدی، 
وارد سـایت شـده و در حال نصب اسـت. 
ضمن اینکـه تامین بخش هـای زیربنایی 
همچون آب، گاز و برق به موازات ساخت 

کارخانه در حال انجام است.
بـازار فـوالد نقـش مهمـی در اقتصاد، 
اشـتغال، ارز آوری و... دارد. آمـار فوالدی 
بیانگر اهمیت این صنعت در اقتصاد ایران 
و جهان است. در ایران افق 55 میلیون تن 
برای 1404 پیش بینی شـده و امیدواریم 
در این زمان به هدف تعیین شـده دسـت 
پیـدا کنیـم. امـا این رقم با فـرض معادن 

موجود و پیش بینی عمر حدود 18 ساله 
برای معادن در نظر گرفته شـده است اما 
امیدواریـم بـا اکتشـافات جدیـد بـه عمر 
معادن اضافه  شـود. در کنـار افق 1404، 
طرح هـای دیگـری در سـواحل کشـور با 
ظرفیت 20 میلیون تن با تامین مواد اولیه 
از خارج از کشـور پیش بینی شـده است. 
نکته مهم در زنجیره فوالد آن است که ما 
در باالدسـت نیازمنـد یـک برنامه جدی 
هسـتیم. مابقی زنجیره متصـل به تامین 
مواد اولیه است. اگر برنامه های تامین مواد 
اولیه درسـت تدوین نشود، بدون شک در 
حلقه های بعدی با ظرفیت های ایجاد شده 
با مشکل همراه خواهیم شد. اولین حلقه 
زنجیره اکتشـاف و هدف توجه بیشـتر به 
این بخش است، بررسی ما نشان می دهد 
نیازمنـد تجهیـزات الزم بـرای این هدف 
هستیم. به دنبال راهکارهایی هستیم که 
بتوانیم در مسـیرهایی حرکـت کنیم که 
تجهیـزات مورد نیـاز را از داخـل و خارج 
تامیـن کنیـم. هـدف ما بـر این اسـت با 
پهنه هایی که شناسایی شده می توانیم در 
حوزه هـای دیگـر فلزی نیز برنامه داشـته 
باشـیم. یعنی باید برای حفاری 2 میلیون 
متر در سـال برنامه ریـزی کنیم. این کار 
باعـث مـی شـود در حـوزه اکتشـاف و 
شناسایی ذخیره در بازه زمانی مشخص به 

رشد خوبی دست پیدا کنیم.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو

یادداشت
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اهمیت سیاست های صنعتی در 
تحقق اهداف اقتصادی کشور

 معاون طرح و برنامه وزارت صمت

وجود سیاست گذاری مبتنی بر ساختار 
کشـور،  صنعتـی  و  سیاسـی  اقتصـادی 
ضروری اسـت، بخش صنعت در کشور ما 
به دلیل عدم جذب سـرمایه، به سـومین 
محرکه رشد اقتصادی کشور تبدیل شده 
است و نقش آن در انباشت سرمایه کاهش 
پیدا کرده است و به نظر می رسد راه حل 
برون رفـت از این وضعیت گرد هم آمدن 
توان جمعـی متخصصان حوزه سیاسـت 
گذاری صنعتی، معدنی و تجاری کشور و 
همچنین ایجاد اجماع برای پیاده سـازی 

سیاست های مورد نظر باشد.
به طور کلی یکی از چالش های مهم در 
مباحث سیاسـی، تشـریح یـک چارچوب 
مفهومی برای تجزیه و تحلیل سیاست های 
صنعتی در یک پس زمینه توسعه پویاست 
و بـه همیـن منظور سـند سیاسـت های 
صنعتی که در واقع سیاست های دولت ها 
بـرای ایجـاد تغییر در رفتار بنگاه هاسـت، 
تدوین شده است و ما در این سند با مبنا 
قرار دادن سـطح سیاست های صنعتی به 
سـمت یکپارچـه سـازی سیاسـت ها در 
سـطوح پایین دسـت و باالدسـت حرکت 

خواهیم کرد.
شاکله محتوایی سند بر اساس یک نگاه 
جامـع و نظام مند به تبیین سیاسـت های 
صنعتی معدنی و تجاری طراحی و تصویب 
شـده اسـت. محتـوای سـند بـه گونه ای 
طراحی شده است که بیشینه مسائل این 
حوزه ها در سطوح مختلف فرابخشی، بین 
بخشی و درون بخشی، به صورت همزمان 
مد نظر سیاسـت گذار قرار گیرد بر همین 
بـر  مشـتمل  سیاسـتی  دسـته  اسـاس 
سیاسـت های کالن )ماننـد ارزی و مالی( 
سیاسـت های کارکـردی )یـا افقـی مانند 
رونق تولید توسـعه بازار و ارتقای فناوری( 
و سیاسـت های عمودی )یا اولویت بندی 

رشـته فعالیت های صنعتـی و معدنی( در 
سند مذکور در نظر گرفته شده است.

قابل پیش بینی  بودن شرایط و همچنین 
اولویـت بنـدی اهـداف در کنـار توجه به 
شـرایط اقتصـادی فرهنگـی اجتماعـی و 
سیاسی از جمله دستاوردهای اجرای این 
سند است. این سند با توجه به نقش دولت 
و حاکمیت در ایجاد محیط مناسب کسب 
و کار و حمایـت از بخـش خصوصـی در 
راستای ایجاد رونق در بخش تولید، تدوین 
شـده اسـت و با توجه بـه دارا بودن چند 
ویژگـی مهـم، اقدامی کلیـدی در تحقق 

اهداف جهش تولید خواهد بود.
مهم تریـن تفـاوت این سـند با اسـناد 
پیشـین مربوط به پیشنهاد سیاست ها در 
سـه سـطح کالن، بین بخشـی و بخشـی 
اسـت. تدوین سـند سیاست های صنعتی 
ایران در افق 1404، با مشـارکت بیش از 
هـزار نفر از خبـرگان حوزه هـای مختلف 
سیاسـت صنعتی، معدنی و تجاری کشور 
در بخش های حاکمیتی و خصوصی و در 
سـطوح فرابخشـی، بین بخشی و بخشی 
تدوین شده است ویکی از ویژگی های مهم 
آن قابلیـت بازبینـی و به روز رسـانی این 
سـند بر اسـاس شـرایط و تحوالت آینده 

است.
در کنـار قابلیـت به روزشـدن، موضوع 
رسوب دانش نیز در تدوین این سند مورد 
توجـه قرار گرفت؛ به این معنا که با توجه 
به ماهیت سـند و ماندگاری دانش در آن، 
ایـن سـند دسـتخوش تغییرات ناشـی از 
تغییـر مدیریت و جابجایی افـراد نخواهد 
اندیشـکده تخصصـی در  ایجـاد  و  شـد 
موسسـه مطالعات و پژوهش هـای وزارت 

صمت نیز در همین راستاست.
تلفیقی بودن این سند از سیا ست های 
افقـی و عمودی و تالش برای تدوین یک 

سیاسـت تکمیلی در حوزه صنعت کشور 
است. در این سند 9 رشته فعالیت اولویت 
دار )در سیاسـت های عمودی( مشـخص 
شـده است و همچنین سیاست های افقی 
که برای همه صنایع و در راسـتای سـنت 
توسعه صنعت ایران ضروری است در این 

سند مورد توجه قرار گرفته است.
این سـند منطبق با سـند ملی آمایش 
سرزمین و همسو با آن تدوین شده است 
و شامل مجموعه کاملی از الزامات، اهداف، 
ابزارهـا و نیازمندی های سیاسـتی بخش 
صنعت معدن و تجارت کشور است که در 
یک چارچوب نظام مند همه سـطوح یک 
نظام سیاسـتگذاری پویا و منحصر بفرد را 
شـامل می شـود و سعی شده اسـت تا در 
کنار بهبود فضای سرمایه گذاری و توسعه 
صنعتی کشور، توسعه صادرات را جایگزین 
واردات و صنایـع دانش محور را جایگزین 

صنایع منابع محور کنیم.
مشـارکت در اقتصاد جهانی از طریق 
زنجیره های عرضـه چند ملیتی از توجه 
از  بهره گیـری  موضـوع  بـه  سـند  ایـن 
ظرفیت هـای سـرمایه گذاری خارجـی و 
اعمـال معافیت هـا خبر می دهد. چشـم 
انداز این سند 15 ساله و با هدف گذاری 
عملیاتی 4 ساله است و گام بعدی برای 
تحقـق اهـداف صنعتـی کشـور، تدوین 
احکامی اسـت که باید در سطح دولت و 
مجلس مصوب شـود و با توجه به اینکه 
در این سـند سیاست های کلی دولت در 
9 رشـته خاص مشـخص شده است نیاز 
است برنامه های عملیاتی و سیاست های 
شرکت های مربوطه در هر رشته طراحی 
شـود و مـا امیدواریـم بـا اجرایی شـدن 
کامل این سـند، شاهد اتفاقات خوب در 
بخـش صنعتـی و نهایتـا اقتصاد کشـور 

باشیم.

یادداشت

سعید زرندی
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در بخش  هایی از جمله اکتشاف، تولید مواد معدني و جذب 
سرمایه  گذار در طرح  ها و پروژه  ها؛

برنامه های تدوین شده توسط ایمپاسکو در سال ۱۴۰۰ 

مـواد  تولیـد  و  تهیـه  شـرکت 
راسـتاي  در  ایـران  معدنـي 
و  ایمیـدرو  سـازمان  سیاسـت  هاي 
اسـتراتژي  هاي خـود و بـا در نظـر 
سـایر  و  صنعـت  وضعیـت  گرفتـن 
عوامـل تاثیرگذار در اقتصاد کشـور، 
برنامه  هـاي  تدویـن  بـه  نسـبت 
عملیاتـي خـود بـه  صـورت سـاالنه 
بـه  شـرکت  ایـن  مي کنـد.  اقـدام 
عنـوان بـازوي اجرایـي ایمیـدرو، با 
هـدف تبدیل شـدن به یک شـرکت 
مرجـع و نـوآور، تهیه و تولیـد انواع 
مـواد معدنـي را از طریق اکتشـاف، 
اسـتخراج و فـرآوري مـواد معدنـي 
وظیفـه  یـک  کـه  دارد  عهـده  بـر 
اسـتراتژیک در تامیـن مـواد اولیـه 
معدني کشـور محسـوب مي شـود و 
برنامـه  بـا  و  اخیـر  سـال  هاي  در 
 ریـزي مـدون حداکثـر اسـتفاده از 
تـوان بخـش  خصوصـي در دسـتور 
فرصت  هـاي  و  گرفتـه  قـرار  کار 
سـرمایه  گذاري در تمـام حوزه  هاي 
فعالیـت ایـن شـرکت فراهـم شـده 
جایـگاه  اسـاس  ایـن  بـر  اسـت.  
شـرکت تهیـه  و تولید مـواد معدني 

صنایـع  تولیـد  زنجیـره  در  ایـران 
معدني کشـور بسـیار حائـز اهمیت 
اختیـارات  بـه  توجـه  بـا  و  بـوده 
قانونـي کـه در بـدو تاسـیس ایـن 
نظـر  مـد  توسـعه  اي  سـازمان 
قرارگرفته شـده اسـت و رفع برخي 
ایجـاد  محدودیـت  هـاي  و  موانـع 
اخیـر،  سـال  هاي  طـي  شـده 
مي توانـد تاثیـر ارزشـمندي در این 
در  ایـن  باشـد؛  داشـته  وضعیـت 
حالـي اسـت که مي تـوان حمایت از 
اکتشـافي،  فعالیت  هـاي  گسـترش 
در  خصــوصي  بخـش   مشـارکت 
توسـعه طرح  هـاي معدنـي، تامیـن 
زیرسـاخت ها درخصـوص واحدهاي 
مرتبـط بـراي ترغیـب به مشـارکت 
و  معـادن  در  کوچـک  بنگاه  هـاي 
صنایـع معدنـي، انتقـال تکنولـوژي 
معـادن  بـراي  روز  بـه   و  مناسـب 
زمینـه  آوردن  فراهـم  و  کشـــور 
و  داخــلي  سرمایه  گذاري  هـــاي 
از  را  کشـور  معـادن  در  خارجـي 
جملـه برنامه هـا و اقدامـات موثر در 
رفـع موانع تولید در شـرکت تهیه و 

تولید مواد معدني ایران برشمرد.

اسـتفاده از توان بخش  خصوصي 
اصلـي  رویکردهـاي  از  همچنـان 
شـرکت تهیـه و تولید مـواد معدني 
ایران اسـت و در سـال  هاي اخیر با 
سـپاري  بـرون   یـا  واگـذاري 
را  هزینه  هـا  توانسـته  فعالیت  هـا 
کاهـش دهـد، ضمـن آن کـه عمده 
دالیـل افزایـش تولیـد بـه واسـطه 
افزایـش حجـم سـرمایه  گـذاري و 

اصالح خطوط تولید بوده است.
احیـاء،  طـرح  حـال  همیـن  در 
معـادن  توسعـــه  و  فعــال سازي 
فعـال   هـدف  بـا  مقیـاس  کوچـک 
سـازي معـادن کشـور اسـت که در 
راسـتاي افزایـش تولیـد و اشـتغال 
بـا  محـروم  مناطـق  در  بویـژه 
از  حمایـت  و  توسـعه  محوریـت 
اکتشـاف و بهـره  بـرداري از ظرفیت 
معـادن غیرفعـال و قابل توسـعه در 
کشـور بـا اسـتفاده از توان سـرمایه 
بخـش  خصوصي در دسـتور کار این 

شرکت بزرگ قرار دارد.
از سـوي دیگـر آمایـش جامـع از 
معـادن کوچـک مقیـاس کشـور به 
شـدن  فراهـم  اسـتاني،  تفکیـک 
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همسـویي  و  افزایـي  هـم  بسـتر 
مسـئوالن و مدیـران در ارگان  هـا و 
نهادهاي دولتي در سـطوح مختلف، 
رسـاني  اطـالع   و  شـفافیت  ایجـاد 
بـه  تمامي  فعالیـت  هـا  گسـترده 
بـراي  برابـر  فرصـت  ایجـاد  منظـور 
بخـش  تولیـدي  تمامي  بنـگاه  هـاي 
معـدن، ایجـاد زیرسـاخت مناسـب و 
اطالع رسـاني براي فرهنگ  سـازي و 
نحـوه پذیرش و مراجعـه ذي نفعان و 
رسـیدگي به درخواسـت  هـا از جمله 
اقدامـات صـورت گرفتـه طـرح احیا، 
معـادن  توسـعه  و  سـازي  فعـال 

کوچک مقیاس برشمرده مي شوند.
زمینـه  شـدن  فراهـم  همچنیـن 
جـذب سـرمایه بخـش  خصوصـي و 
ایـن  پیـش  از  بیـش  سـهیم شـدن 
صنایـع  و  معـدن  حـوزه  در  بخـش 
معدنـي، ایجـاد فرصت مناسـب براي 
توسـعه اسـتارت  آپ  ها و شرکت  هاي 
معرفـي  بـه  منظـور  دانـش  بنیـان 
در  نویـن  تکنولوژي  هـاي  و  نـوآوري 
حـوزه معدن و صنایـع معدني، ایجاد 
فرصـت تامیـن سـرمایه مـورد نیـاز 
بـراي معادنـي کـه امکان تسـهیالت 
بانکـي بـه دلیـل بوروکراسـي اداري 
امـکان  نمي شـود،  میسـر  برایشـان 
بـراي  توسـعه  فرصـت  از  اسـتفاده 
کمتـر  مناطـق  در  معـادن  احیـاي 
فرصـت  شناسـایي  یافتـه،  توسـعه 
 هـاي کوچـک معدنـي براي سـرمایه  
ایجـاد  و  توسـعه  بمنظـور  گـذاران 
کمتـر  مناطـق  در  به ویـژه  اشـتغال 
افزایـش  و  ایجـاد  و  یافتـه  توسـعه 
ارزش افـزوده مـواد معدني و توسـعه 
شـبکه  هاي تخصصي معـدن آخرین 
اقدامـات صـورت گرفتـه طـرح احیا، 
معـادن  توسـعه  و  سـازي  فعـال 

کوچک مقیاس است.
 1400 سـال  در  ایمپاسـکو 
برنامه  هایـي در بخش  هـاي مختلـف 
مـواد  تولیـد  اکتشـاف،  جملـه  از 
معدنـي و جـذب سـرمایه  گـذار در 
طـرح  هـا و پروژه  هـاي خـود تدویـن 
کـرده اسـت. بـا توجـه بـه پیشـران 
توسـعه  در  اکتشـاف  بخـش  بـودن 
و  کشـور  معدنـي  صنایـع  و  معـدن 
ایجـاد توسـعه پایـدار، 80 هـزار متر 

حفـاري در بخش هـاي سـنگ آهـن، 
زغـال سـنگ و پلـي متـال، 15 هزار 
کیلومترمربـع تهیه نقشـه هاي زمین 
شناسـي از جملـه  اهـم برنامه هـاي 
اکتشـافي ایمپاسـکو در سـال 1400 
اسـت بـه گونـه اي کـه دریافـت 36 
فقـره پروانـه اکتشـاف را مي تـوان از 
 1400 سـال  برنامه هـاي  دیگـر 
شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد معدني 

ایران برشمرد.
بخـش  در  ایمپاسـکو  همچنیـن 
از 1/7   بیـش  معدنـي،  مـواد  تولیـد 
میلیـون تـن محصول و نیـز واگذاري 
راهبـري معـدن و طـرح بـه بخـش 
خـود  کار  دسـتور  در  را   خصوصـي 
دارد. همچنیـن چندین طرح توسـعه 
 اي در نقـاط مختلـف کشـور از جمله 
معدن طـالي هیـرد، کارخانـه تولید 
کاغـذ از کربنـات کلسـیم، راه اندازي 
احـداث  معـدن طـالي دره  اشـکي، 
واحـد تولیـد 40 هـزار تنـي نفلیـن  
بـه  … در سـال 1400  و  سـینیت 
رسـید.  خواهـد  بهـره  بـرداري 
پروژه هـا  ایـن  از  بهره بـرداري 
هـزار   8 از  بیـش  سـرمایه گذاري 
میلیـارد ریال را براي شـرکت تهیه و 
تولیـد مـواد معدنـي ایـران در سـال 
اسـت.  داشـته  همـراه  بـه   1400
راه  احـداث  مي شـود،  یـادآور 
دسترسـي معـدن سـرب  نخلـک در 
اسـتان اصفهان، احداث کارخانه هاي 
تولید کود فسـفاته بـا ظرفیت 6000 
و 20000 تـن، احـداث واحـد تولید 
سـیلیکو متـال در مجتمـع فروکروم 
کارگاه  سـاخت  پـروژه  و  جغتـاي 
تصفیـه شـمش )اتـاق طـال( از جمله 
دیگـر طرح هایـي اسـت که از سـوي 
قابـل   1400 سـال  در  ایمپاسـکو 
بهره بـرداري اسـت. بـا بهـره بـرداري 
شـاهد  شـده،  ذکـر  طرح هـاي  از 
اشـتغال مسـتقیم 520 نفر و اشتغال 
غیـر مسـتقیم 1132 نفـر خواهیـم 
بود. هـدف از بهره بـرداري طرح هاي 
تولیـد  کاغـذ،  تولیـد  شـده  ذکـر 
تولیـد  سـینیت،  نفلیـن  کنسـانتره 
کـود فسـفاته، تولید سـیلیکو متال و 

نیز تولید شمش طال است.
ایمپاسـکو به دنبال برنامـه 67 هزار 

 ايمپاسکو در بخش 
توليد مواد معدني، 
بيش از1/7ميليون 
تن محصول و نيز 
واگذاري راهبري 
معدن و طرح به 
بخش  خصوصي را در 
دستور کار خود دارد
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مترحفـاري شـرکت در سـال گذشـته 
توانسـت بـه میـزان 117 درصد حفاري 
اکتشـافي )77 هـزار متـر( را در پایـان 
سـال 99 محقق کند. بیشـترین میزان 
حفاري اکتشـافي توسط شـرکت تهیه 
و تولیـد مـواد معدنـي ایـران در سـال 
گذشـته مربـوط به اسـتان سیسـتان و 
بلوچسـتان اسـت که انجام بیش از 38 
هـزار متـر حفـاري اکتشـافي در ایـن 
اسـتان نشـان از توجه دولت به توسـعه 
اشـتغال و افزایـش تولیـد در مناطـق 

کمترتوسعه یافته دارد.
احیـاء، فعـال  سـازي و توسـعه 253 
معـدن،  اقـدام بـه منظـور صـدور جواز 
تاسـیس و افزایش ظرفیت و تامین مواد 
اولیـه بـراي 15 واحـد فـرآوري از اهـم 
اقدامات اجرایي انجام شـده در سـال 99 
بـود. مجمـوع دسـتاوردهاي کمي  طرح 
یادشـده از ابتدا تاکنون شامل شناسایي 
و اولویـت  بنـدي 3120 معـدن، انجـام 
اقـدام کلینیکـي روي 1463 معـدن و 
احیاء، فعال  سـازي و توسعه 399 معدن 

بوده است.

 

خبـر  ■ ایمپاسـکو  مدیرعامـل 
داد: برنامـه انجـام ۸۰ هـزار متر 
حفـاری اکتشـافی در سـال ۱۴۰۰

متـر  هـزار   80 انجـام  طاهـرزاده 
شـرکت  توسـط  اکتشـافی  حفـاری 
تهیـه و تولیـد مواد معدنـی ایران را از 
در  شـرکت  ایـن  برنامه هـای  جملـه 

سال 1400 عنوان کرد.
بـه  اشـاره  بـا  طاهـرزاده  امیرعلـی 
اهمیت عملیات اکتشـافی در ایمپاسکو 
گفـت: با توجه به پیشـران بودن بخش 
اکتشـاف در توسـعه معـدن و صنایـع 
معدنـی کشـور و ایجـاد توسـعه پایدار، 
80 هـزار متـر حفـاری در بخش هـای 
سـنگ آهـن، زغال سـنگ و پلی متال، 
15 هـزار کیلومترمربع تهیه نقشـه های 
زمین شناسـی از جملـه اهم برنامه های 
اکتشـافی این شـرکت در سـال 1400 
اسـت. دریافت 4 فقره گواهی کشـف از 

دیگـر برنامه های سـال 1400 شـرکت 
تهیه و تولید مواد معدنی ایران است.

وی بـا اشـاره بـه برنامـه 67 هـزار 
مترحفاری شـرکت تهیـه و تولید مواد 
معدنـی ایران در سـال گذشـته گفت: 
خوشـبختانه در پایان سـال 99 شاهد 
حفـاری  درصـدی   117 تحقـق 

اکتشافی )77 هزار متر( بودیم.
مدیرعامـل شـرکت تهیـه و تولیـد 
مـواد معدنـی ایـران بیشـترین میزان 
حفاری اکتشـافی توسـط این شـرکت 
در سـال گذشـته را مربوط به اسـتان 
سیسـتان و بلوچسـتان عنـوان کرد و 
افـزود: انجـام بیـش از 38 هـزار متـر 
اسـتان  ایـن  در  اکتشـافی  حفـاری 
توسـعه  بـه  دولـت  توجـه  از  نشـان 
اشـتغال و افزایـش تولیـد در مناطـق 

کمترتوسعه یافته دارد.
عملکـرد  ■ تشـریح  و  معرفـی 

یکــی از شرکت هـــای تابــعه 
یمپاسـکو؛ ا

مجتمـع  عملکـرد  گـزارش 
سـنگ آهـن فـات مرکـزی در 

سال ۱399
مجتمـع معـادن سـنگ آهن فالت 
ازمعـادن  متشـکل  ایـران  مرکـزی 
سـنگ آهـن مختلـف بـه شـرح ذیل 
باشـد کـه در مراحـل مختلـف  مـی 
اکتشـاف، اسـتخراج و فـرآوری قـرار 
داشـته و محصـوالت تولیدی از طریق 

بورس به فروش می رسد.
سنگ آهن چاه گز: ■

معـادن سـنگ آهـن چـاه گـز در 
شهرسـتان  کیلومتـری   65 فاصلـه 
بافـق قراردارد.کـه مطابـق پروانه بهره 
قطعـی  ذخیـره  کل  میـزان  بـرداری 
و  تـن   88000000 جمعـاً  آهـن 
پروانـه  متوسـط عیارآهـن آن طبـق 
بهـره بـرداری 57 درصد می باشـدکه 
شـرقی  مـوازی  تقریبـاً  تـوده  دو  در 

وغربی متمرکز شده است.
بـرداری  بهـره  پروانـه  براسـاس 
ایـــن  میــــزان کـــل ذخیـــــره 
معدن13/248/391تـن سـنگ آهـن 
بـا عیـار آهـن38/79 درصـد در سـه 
مرکـزی  و  غربـی  شـرقی،  بخـش 
بوده،کـه بهره بـرداری از آن در سـال 

1385 شروع شده است.
آنومالی شـمالی: آنومالی شـمالی در 

فاصلـه 25 کیلومتری شهرسـتان بافق 
بهـره  پروانـه  مطابـق  کـه  دارد  قـرار 
بـرداری ذخیـره قطعـی آهن محاسـبه 
گردیـده برابـر 235 میلیون تـن با عیار 

متوسط 28 درصد می باشد.
مجموعـه معادن زاغی هـا : مجموعه 
معـادن زاغیهـا متشـکل از 2 آنومالـی 
کیلومتـری   10 فاصلـه  در   )4،2c(
شهرسـتان بافق باذخیره قطعی مطابق 
گواهـی کشـف 3/843/000 تن با عیار 
متوسـط 26/43 درصد و 346/000 تن 
بـا عیار متوسـط 51/55 درصد سـنگ 
آهـن هماتیـت و مگنتیـت بـا هزینـه 
مـی  ریـال   7/600/000/000 کشـف 
اکتشـاف  فعالیت هـای  نتیجـه  باشـد. 
شناسـایی  جدیـدی  ذخایـر  تکمیلـی 
گردیـده کـه پـس از بررسـی و تائیـد 

نهایی اعالم خواهد شد.
آنومالی 5a )شیطور( ■

این آنومالـی درفاصله80کیلومتری 
شهرسـتان بافق قـراردارد. سـنگ آهن 
ایـن آنومالی به صورت سـه تـوده مجزا 
متمرکـز  غربـی  و  مرکـزی  شـرقی، 
و  تجهیـز  عملیـات  اسـت.  گردیـده 
اکتشـافات تکمیلـی ایـن آنومالـی بـه 
اتمام رسـیده که جهت بررسـی و تائید 
بـه سـازمان صنعت،معـدن و تجـارت 

استان ارسال شده است. 
سنگ آهن چاه باشه۱: ■

شهرسـتان  در  واقـع  معـدن  ایـن 
اردکان بـا میـزان کل ذخیـره قطعـی 
از  صـادره  کشـف  گواهـی  براسـاس 

80 هزار متر حفاری 
در بخش های سنگ 
آهن، زغال سنگ و 
پلی متال، 1۵ هزار 
کيلومترمربع تهيه 
نقشه های زمين 
شناسی از جمله اهم 
برنامه های اکتشافی 
اين شرکت در سال 
1۴00 است
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تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  سـازمان 
اسـتان 1/555/000 تـن سـنگ آهن 
 21/44 متوسـط  عیـار  بـا  هماتیـت 
اکتشـاف  هزینـه  بـا  درصـد 

18/000/000/000ریال می باشد.  
■ :۱3C سنگ آهن

شهرسـتان  در  واقـع  معـدن  ایـن 
بـا میـزان کل ذخیـره قطعـی  بافـق 
از  صـادره  کشـف  گواهـی  براسـاس 
تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  سـازمان 
آهـن  سـنگ  تـن   276000 اسـتان 
هماتیـت بـا عیـار متوسـط 32 درصد 
بـا هزینه اکتشـاف 5/900/000/000 

ریال می باشد.  
■ :۱7C سنگ آهن

شهرسـتان  در  واقـع  معـدن  ایـن 
اردکان بـا میـزان کل ذخیـره قطعـی 
از  صـادره  کشـف  گواهـی  براسـاس 
تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  سـازمان 
آهـن  سـنگ  تـن   131000 اسـتان 
 52/3 متوسـط  عیـار  بـا  مگنتیـت 
اکتشـاف  هزینـه  بـا  درصـد 

500/000/000 ریال می باشد.  
عملکرد معادن مجتمع: ■

از معـدن چـاه گز در سـال 99 میزان 
در  باطلـه  و  آهـن  سـنگ  اسـتخراج 
مجمـوع 4.8 میلیـون تن بـوده که برای 
تولیـد بیـش از 382 هـزار تـن محصول 
دانـه بنـدی، بیـش از 550 هـزار تـن 

سنگ آهن استخراج گردیده است.
شـایان ذکـر اسـت در همان سـال 
تـن  هـزار   555 حـدود  میـزان  بـه 

سـنگ آهـن دانـه بنـدی پرعیـار بـه 
فـروش رسـیده که این میـزان فروش 
و  ذخایـر سـال گذشـته  بـه  مربـوط 

تولید سال 99 می باشد.
همچنیـن در سـال های اخیر معادن 
آنومالـی شـمالی جهـت  و  میشـدوان 
اسـتخراج و بهـره بـرداری بـه شـرکت 
سـرمایه گـذاری نوظهـور کویـر بافـق 
واگـذار گردیـد. در سـال 99 مجمـوع 
اسـتخراج باطله و سـنگ آهن به میزان 
16.6 میلیـون تـن انجـام گرفـت کـه 
حـدود 3 میلیـون تـن آن سـنگ آهن 
کارخانـه  خصـوص  در  اسـت.  بـوده 
فـرآوری معـدن آنومالـی شـمالی فـاز 
تحقیقـات و مطالعاتی آن در حال انجام 
اسـت و مقـرر گردیـده اسـت شـرکت 
سـرمایه گـذار احـداث کارخانـه را در 
سـال جـاری شـروع و تـا پایـان سـال 

1401 به بهره برداری برساند.
طرح های پژوهشی مجتمع: ■

پژوهشـی کـه در حـال  طرح هـای 
انجـام مـی باشـد، در راسـتای طراحی 
ارتقـاء راندمـان محصـول  محصـول و 
تولیـدی قـرارداد انجام سـرمایه گذاری 
بـه منظـور پژوهـش و احـداث و بهـره 
بـرداری از کارخانـه فرآوری با اسـتفاده 
و  خردایـش  کارخانه هـای  باطلـه  از 
دانه بندی و پرعیارسـازی خشـک فالت 
مرکـزی ایـران انعقاد گردیـد که پس از 
خـط  سـال 99  در  مطالعـات،  انجـام 

فرآوری راه اندازی گردید.
همچنین فاز مطالعاتی پرعیارسـازی 

دپوهـای کلوخـه باطلـه معدنـی جهت 
توسـط  کـه  آهـن  اسـتحصال سـنگ 
شـرکت آریـا جنـوب ایرانیـان در حال 
اجـرا مـی باشـد. از دیگـر طرح هـا می 
تـوان بـه  طـرح انجـام پروژه پژوهشـی 
مطالعـه و بررسـی پرعیارسـازی ذخایر 
کـم عیار کانسـنگ آهن معـدن چاه گز 
بـا هدف محصـول دانه بنـدی و تغلیظ 
شـده در مقیـاس آزمایشـگاهی اشـاره 

کرد.
افزایـش  منظـور  بـه  ضمـن  در 
بهـره وری و راندمان از توسـعه، انتقال 
و بومی سـازی پژوهـش و فناوری های 
نویـن در مجتمـع کمک گرفته شـده 
و  پژوهـش  انتقـال  و  توسـعه  اسـت. 
فناوری هـای نویـن بـه عنـوان اصلـی 
تـا  دارد  سـعی  طـرح  هـدف  تریـن 
امکان اسـتفاده از علـوم جدید و علوم 
از جهـات  معدنـکاری  یافتـه  توسـعه 
مختلـف  سـطوح  در  را  مختلـف 
مدیریتـی، طراحی و اجراء در شـرکت 
سـنگ آهن فـالت مرکزي ایـران اعم 
برنامـه  و  راهبـردی  بخش هـای  از 
و  اداری  بازرگانـی،  و  مالـی  ریـزی، 
منابـع انسـانی، اکتشـاف، اسـتخراج و 
و  و حتـی سیاسـی  فنـی  و  فـراوری 
مواقـع  در  و  آورد  بوجـود  اجتماعـی 
ضـرور بـا اسـتفاده از امکانـات موجود 
سـازی   بومـی  و  انتقـال  ایجـاد،  از 
افزایـش  در  پیشـرفته  فناوری هـای 
بهـره وری و راندمـان اسـتفاده نموده، 

منجر به ارزش افزوده گردد.
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فوالدمبارکه با طرح تحول دیجیتال تا سال ۱۴۰۴ 
همه خطوط تولید خود را رباتیک خواهد کرد

شـرکت فوالدمبارکـه در افـق 1404 
پـروژه  و  طـرح  هشـت  مجمـوع  در 
توسـعه ای ویـژه در با اعتبـار ارزی 898 
میلیـون یـورو و اعتبـار ریالـی بیـش از 
اجرایـی  را  ریالـی  میلیـارد  هـزار   228
خواهـد کرد کـه زمینه اشـتغال بـه کار 
چهـار هـزار و 660 نفـر را بـه صـورت 
مسـتقیم و 29 هـزار و 300 نفـر را بـه 

صورت غیرمستقیم فراهم می نماید.
سال گذشـته در مجموع 7.4 میلیون 
تـن گندلـه )رشـد 4.8 درصدی نسـبت 
بـه سـال 98(، حـدود 8.8 میلیـون تـن 
آهـن اسـفنجی )رشـد 12 درصـدی( و 
نزدیـک بـه هشـت میلیـون تـن تختال 
)رشـد 2.8 درصـدی( در فـوالد مبارکـه 
اصفهـان تولید شـده اسـت. گـذر از مرز 
صـادرات 22 میلیـون تـن محصـوالت 
 9 از  بیـش  ارزآوری  و  تخـت  فـوالدی 
میلیـارد دالری، فـروش بیـش از 120 
میلیـون تـن محصـوالت فـوالدی تخت 
در بازارهـای داخلی و صادراتی و تحویل 
بیـش از 7.7 میلیون تن انواع محصوالت 
در سـال جهـش تولیـد )1399( و ثبت 
زمـان  ابتـدای  از  جدیـد  رکـوردی 
بهره بـرداری، از جملـه توفیقـات حاصل 
شـده برای این شـرکت در سال گذشته 

اسـت. این توفیقات در سـال گذشته در 
حالی بـرای فوالدمبارکه محقق شـد که 
و  کرونـا  همچـون  بزرگـی  موانعـی 
مدیرعامـل  و  داشـت  وجـود  تحریم هـا 
سـوی  از  نیـز  مبارکـه  فـوالد  شـرکت 

آمریکا تحریم شد.
ارتقـاء  ■ بـرای  ریـزی  برنامـه 

کیفیـت و صرفه جویـی در مصرف 
بـرق و  آب 

تولیـد  موضـوع  در  فوالدمبارکـه 
و  داخـل  تـوان  بـه  توجـه  محصـوالت 
از  را  تجهیـزات  و  قطعـات  بومی سـازی 
سـالهای گذشـته در دسـتور کار داشته و 
نتایـج  بسـیار خوبـی هم از ابـن پیگیری 
حاصل شـده اسـت، این شرکت همچنان 
بـرای قطعات زیادی برنامه داخلی سـازی 
در نظـر دارد کـه کاهـش ارزبـری قابـل 
توجهـی را به دنبال خواهد داشـت. تولید 
تختـال بـا عرض 2 متر مورد اسـتفاده در 
صنایـع،  سـایر  و  کشتی سـازی  صنایـع 
محصـول جدیدی بود که سـال گذشـته 
برای نخسـتین بار سـاخت آن در دستور 
کار قـرار گرفـت و کشـور از این محصول 

بی نیاز شد.
ایـن شـرکت بـرای مصـرف آب کـه 
چالشـی اساسـی فراروی فوالدمبارکه و 

دیگر شـرکتهای فـوالدی اسـت، برنامه 
ریـزی دقیقی داشـته اسـت. بـه همین 
منظـور خریداری پسـاب 9 شهرسـتان 
اسـتان اصفهان از سـوی فـوالد مبارکه 
بـا  و  گرفـت  قـرار  کار  دسـتور  در 
تصفیه خانـه ای کـه بـه همیـن منظـور 
احداث شـد، ضمن کاهـش مصرف آب، 
شـد.  مدیریـت  نیـز  مشـکل  ایـن 
صرفه جویـی 290 درصـدی در مصـرف 
آب، دیگـر دسـتاورد فـوالد مبارکـه در 
سـال های اخیـر اسـت بـه طـوری کـه 
مصـرف 16.6 متـر مکعبـی در هـر تـن 
بـرای تولیـد 2.4 میلیـون تن فـوالد در 
سـال 73، بـه 2.9 متـر مکعـب در هـر 
تـن  میلیـون  تولیـد هفـت  بـرای  تـن 

فوالد در سال گذشته تبدیل شد.
اکنـون پـروژه انتقـال آب از خلیـج 
فـارس به فـالت مرکزی ایران، تا شـهر 
یـزد پیشـرفت داشـته کـه در ادامـه بـا 
فـوالد  بـزرگ  شـرکت  سـه  مشـارکت 
پاالیشـگاه  و  آهـن  ذوب  مبارکـه، 
اصفهـان، انتقال آب بـه صنایع اصفهان 
و سـایر بخش هـای کشـاورزی و شـرب 
در دسـتور کار خواهـد بـود کـه سـهم 
 29 مشـارکت  ایـن  از  مبارکـه  فـوالد 

درصد است.
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پروژه های توسعه ای شرکت ■
فـوالد مبارکـه در افق 1404 هشـت 
طـرح و پروژه توسـعه ای ویژه بـا اعتبار 
ارزی 898 میلیـون یـورو و اعتبار ریالی 
ریالـی  میلیـارد  هـزار   228 از  بیـش 
شـامل  طرح هـا  ایـن  داشـت.  خواهـد 
فـوالد  شـرکت   2 گـرم  نـورد  پـروژه 
مبارکـه اصفهان )تکمیـل زنجیره تولید 
و  فوالدسـازی  تـن(،  میلیـون   7.2 تـا 
فـوالد  شـرکت  تختـال  ریخته گـری 
سـفید دشـت چهارمحـال و بختیـاری 
تکمیـل  تختـال(،  تـن  هـزار   800(
گرافیتـی  الکتـرود  تولیـد  خطـوط 
شـرکت نویـن الکتـرود اردکان، طـرح 
توسـعه شـرکت فوالد امیرکبیر کاشـان 
)فاز نخسـت(، احداث واحد فوالدسازی 
فـوالد  مجتمـع  بیلـت  ریخته گـری  و 
تـن  هـزار   400( اندیمشـک  زاگـرس 
بیلـت(، افزایـش ظرفیـت زیرسـقف از 
1.5 بـه 2 میلیـون تـن تختـال فـوالد 
هرمـزگان نیـم میلیـون تـن تختـال( و 
عریـض  ورق  تولیـد  کارخانـه  سـاخت 
شـرکت فـوالد هرمـزگان )1.2 میلیون 

تن بلیت( است.
فوالدمبارکـه اصفهان بـا طرح تحول 
دیجیتـال تا سـال 1404 همـه خطوط 
تولیـد خـود را  رباتیـک خواهـد کـرد، 
سـایر  و  جرثقیل هـا  از  همچنیـن 
تجهیـزات اتوماتیـک بهره برداری شـده 
بـه  نیـز  اداری  سـامانه های  حتـی  و 
خواهنـد  ارتقـا  دیجیتالـی  سیسـتم 
یافـت.  در سـال 1400 نیـز 22 پروژه با 

همین محوریت تعریف شده است.

فوالدمبارکه:  ■ عظیمیان،مدیرعامل 
 ۱۴۰۴ سـال  تـا  مبارکـه  فـوالد 
در  هوشـمند  کارخانـه  به عنـوان 

جهـان شـناخته مـی شـود
مدیرعامـل  عظیمیـان،  حمیدرضـا 
فـوالد مبارکـه طـرح تحـول دیجیتـال 
ایـن  دوبـاره  تولـد  را   مبارکـه  فـوالد 
بـا  کـرد:  تصریـح  و  دانسـت  شـرکت 

برنامه ریزی هـای انجـام شـده بـه یاری 
خداونـد فـوالد مبارکـه تا سـال 1404 
به عنـوان کارخانـه هوشـمند در جهـان 
شـناخته خواهـد شـد. امـروز نیازمنـد 
شـرکت های  کمـک  بـا  کـه  آنیـم 
فـوالد  و...  دانشـگاه ها  و  دانش بنیـان 
مبارکـه ای را در کالس هوشـمند ارائـه 
دهیـم. به همیـن منظور قصـد داریم با 
ابتـدا  در  مسـیر  ایـن  کـردن  طـی 
نوآورتریـن شـرکت در عرصـه فـوالد و 
بـرای سـایر  الگویـی  به عنـوان  سـپس 

صنایع مطرح شویم.
مدیرعامل فوالد مبارکه با تأکید

بـر اینکه ایـن شـرکت توانایی تأمین 
بـرای  الزم  مالـی  منابـع  و  تجهیـزات 
دارد،  را  بـزرگ  پـروژه  ایـن  اجـرای 
خاطرنشـان کرد: در واقـع فوالد مبارکه 
ارزی و ریالـی طـرح را تأمیـن  منابـع 
خواهـد کـرد تـا در زمـان مناسـب این 
طـرح بـه اجـرا برسـد. ورود بـه اجرای 

چنین طرحی جسورانه است. 
نقـوی، معـاون تکنولـوژی فوالد  ■

امیدواریـم  اصفهـان:  مبارکـه 
فانـوس  باشـگاه  عضـو  بتوانیـم 

شـویم دریایـی 
گذشـته  سـال  از  مبارکـه  فـوالد 
مسـیری را پیـش گرفتـه اسـت کـه به 
حرکتـی  مسـیر  بزرگ تریـن  عنـوان 
فـوالد مبارکـه تـا افـق 1404 ترسـیم 
و  پتانسـیل ها  تمـام  از  و  شـده 
آن  برمبنـای  شـرکت  توانمندی هـای 

اسـتفاده خواهد شـد. معاون تکنولوژی 
ایـن  هـدف  اصفهـان  مبارکـه  فـوالد 
مبارکـه  فـوالد  معرفـی  را  طـرح 
افـق  در  جهانـی  سـطح  در  هوشـمند 

1404 دانست. 
نقـوی بـا بیـان ایـن هـدف عنـوان 
کـرد: امیدواریـم بتوانیـم عضـو باشـگاه 
دنیـا  آینـده  شـویم.  دریایـی  فانـوس 
اسـت.  مفاهیـم  ایـن  از  اسـتفاده 
در  دنیـا  قافلـه  از  خوشـبختانه خیلـی 
ایـن حـوزه عقـب نیسـتیم و در همین 
راسـتا فـوالد مبارکه تصمیـم گرفت در 
ایـن راه گام بـردارد و در تمـام حوزه ها 
الزم  را  فنـاوری  ایـن  از  اسـتفاده 

می دانیم.
طبـق گفته هـای معـاون تکنولـوژی 
شـاخص های  اصفهـان  مبارکـه  فـوالد 
کلیدی باشـگاه فانـوس دریایی عبارتند 
از: بهـره وری، چابکـی و سفارش سـازی 
کـه در هـر سـه حـوزه نقـش اینترنـت 

اشیا، کاربردی است.
مبارکـه  فـوالد  تکنولـوژی  معـاون 
امیدواریـم  کـرد:  عنـوان  اصفهـان 
و  فردوسـی  و  اصفهـان  دانشـگاه های 
مجموعـه فوالد مبارکه بتواننـد به عنوان 
یـک مرکـز تعالـی بـرای رشـد در زمینه 
تحول دیجیتال و اینترنت اشـیا در آینده 
قسـمت  در  متاسـفانه  شـوند.  معرفـی 
تهدیـد موضوع با چالـش فرهنگی مواجه 
بزرگ تریـن  از  یکـی  کـه  هسـتیم 
نگرانی هـای مجموعه هایـی اسـت کـه به 
سـمت تحـول حرکـت می کننـد؛ البتـه 
بـرای هر موضوعـی راهکاری وجـود دارد 
و هنـر اندیشـمندان در ایـن اسـت کـه 
تهدیدهـا را مطالعه و بـا فرصت در جهت 

مرتفع ساختن آن ها برآیند.
نقـوی خاطر نشـان کرد: بحـث بلوغ 
مفاهیـم  اجـرای  بـرای  سـازمان  یـک 
تحـول دیجیتـال و بحث اینترنت اشـیا 
اسـت.  توجـه  قابـل  و  حیاتـی  بسـیار 
اینکـه اصحاب صنعـت و خدمت بدانند 
در آینـده چه شـرایطی را با اسـتفاده از 
فناوری هـای نوظهـور خواهنـد داشـت، 
موجـب مـی شـود مسـیری را ترسـیم 

کنند که بهتر بتوانند خدمت نمایند.
ایـن  از  اسـتفاده  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
تکنولوژی هـا در صنایـع و خدمـات و به 
نوعی عرصه ارائه سـرویس، خاطرنشـان 
کـرد: در آینده نزدیک سـهم محصوالت 

فوالد مبارکه در افق 
1۴0۴ هشت طرح و 
پروژه توسعه ای ويژه 
با اعتبار ارزی 898 
ميليون يورو و اعتبار 
ريالی بيش از 228 
هزار ميليارد ريالی 
خواهد داشت
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خدماتـی بسـیار افزایش خواهـد یافت. 
بـه ایـن معنـی کـه از بحث کشـاورزی 
بـه سـمت صنعـت، از صنعت بـه تولید 
انبـوه رفتیـم و در نهایـت نسـل سـوم 
تکنولـوژی بـرای افزایش سـرعت تولید 
ایجـاد شـد. مفهـوم امـروز مفهـوم ارائه 
سـرویس بهتر اسـت. اکثر کارخانه های 
بـزرگ دنیـا بـه سـمت تولیـد و فروش 
فـروش  بــــرای  رفتـــه اند.  سـرویس 
سـرویس در یک سطح کالن و گسترده 
بـا ابزارهـای قدیمـی نمی تـوان کسـب 
سـرمایه کـرد و الـزام مـا بـرای حرکت 
در راسـتای مباحث دیجیتال و اینترنت 

اشیا جایگاه ویژه ای پیدا خواهد کرد.
نقـوی بـا تاکیـد بـر اینکـه در حـوزه 
دیجیتـال و اینترنت اشـیا، بحـث بهبود 
تحـول  موضـوع  بلکـه  نیسـت،  مطـرح 
مدنظـر اسـت، ابراز کـرد: در ایـن حوزه 
موضـوع تحـول مطرح اسـت. بین بهبود 
و تحـول تفـاوت وجـود دارد و مباحـث 
دیجیتـال و اینترنـت اشـیا یـک پـروژه 
حرکـت  مسـیر  یـک  بلکـه  نیسـتند، 
هسـتند. اگـر در آینـده می خواهیـم بقا 
داشـته باشـیم باید متوجه این تغییرات 
از آن  آینـده  رونـد  بـا رصـد  و  باشـیم 
اسـتفاده کـرده و بـه موفقیـت برسـیم. 
متاسـفانه در مراکـز خدماتـی ایـران بـه 
بـرای  و  نمی شـود  توجـه  مهـم  ایـن 
تصمیم گیـران ایـن حـوزه بایـد مفاهیم 

این الزام بیش از پیش روشن شود.
مبارکـه،  فـوالد  تکنولـوژی  معـاون 
کلیـدی  فناوری هـای  بـه  توجـه 
مصنوعـی،  هـوش  ماننـد  توانمندسـاز 
اینترنـت اشـیا و.. را الزامـی دانسـت و 
عنـوان کـرد: بـه کارگیری صحیـح این 
یـک  چالش هـای  رفـع  در  مفاهیـم 

صنعـت نقـش اساسـی دارد و باید به آن 
توجه ویژه شـود. در ایـن فرایند حرکتی 
بـرای رسـیدن به اقتصـاد نسـل چهارم، 
دانـش چگونگی اسـتفاده از فناوری های 
کلیـدی توانمندسـاز در آینـده یکـی از 
مشـاغل بسـیار مهم جامعـه خواهد بود 
و آینـده بـازار کار در دنیـا متعلـق بـه 
فناوری هـای  در  کـه  اسـت  کسـانی 

نوظهور دستی داشته باشند.
نقـوی بـه منظـور اجرای طـرح تحول 
دیجیتـال در فـوالد مبارکـه از امضـای 
تفاهم نامه با ایرانسـل برای ایجاد شـبکه 
سـال  شـرکت  گفـت:  و  داد  خبـر   5G
جهـت  سـاله   5 برنامـه ای  گذشـته 
هوشمندسـازی تعریف کـرده و در تالش 
اسـت تا با اجـرای این برنامه به شـرکتی 
چهـارم  نسـل  بـر  مبتنـی  هوشـمند 

اقتصادی یعنی همان I4.0 تبدیل شود.
وی افـزود: یکـی از ابعاد نسـل چهارم 

تحول دیجیتال هوشـمندی کارخانجات 
اسـت بـه همیـن دلیـل رهنگاشـتی بـه 
منظـور دسـتیابی بـه این هـدف در افق 
1404 طراحـی کـرده و در دسـت اجـرا 
ایجـاد  الزامـات،  مهمتریـن  از  دارد. 
یـک  بـرای  ارتباطـی  زیرسـاخت های 
کارخانـه هوشـمند اسـت. از آنجـا کـه 
رکـن اساسـی تحـول دیجیتـال داده و 
اطالعـات اسـت و انتقـال اطالعـات بـا 
سـرعتی بسـیار بـاال و کیفیـت مطلـوب 
نقـش اساسـی در آن بـازی می کنـد لذا 
متولیـان مخابـرات و ارتباطـات در فوالد 
مبارکـه ایجـاد ایـن زیرسـاخت حیاتـی 
یعنی نسـل پنجم ارتباطـات یا اصطالحا 
نسـل صنعتـی ارتباطـات را دسـتور کار 
قـرار دادنـد. امضـای ایـن تفاهم نامـه  در 
حـوزه صنعـت ایران بـرای اولیـن بار رخ 
خواهـد داد و ایـن پوشـش ارتباطـی به 
در  موجـود  سـاختار  سـومین  عنـوان 
داخـل پـس از تهـران و شـیراز در فوالد 
مبارکـه به عنوان اولین شـرکت صنعتی 
ایجاد خواهد شـد. همچنین در راسـتای 
فـوالد +22 کـه در  پروژه هـای  تحقـق 
سـال گذشـته توسـط مدیرعامـل کلید 
خـورده، اولیـن مرحلـه هوشمندسـازی 
توسـط  اجرایـی  قـرارداد  لجسـتیک، 
ایریسـا امضـا مـی  ایرانسـل و  شـرکت 
بـه  مربـوط  قـرارداد  ایـن  شـود. 
هوشمندسـازی حمـل سـرباره در فوالد 
مبارکـه بـه عنوان یکـی از 22 پروژه این 
طرح اسـت. تاکنون کنتـرل، برنامه ریزی 
و اجـرای حمل سـرباره ها اپراتـور محور 
انجـام  انسـانی  نیـروی  بـوده و توسـط 
شـود  مـی  تـالش  بنابرایـن  می شـود. 
هوشمندسـازی فوالد مبارکه با اسـتفاده 

از فرایندهای نوظهور اجرایی شود.

شرکت سال گذشته 
برنامه ای ۵ ساله جهت 
هوشمندسازی تعريف 
کرده و در تالش است تا 
با اجرای اين برنامه به 
شرکتی هوشمند مبتنی 
بر نسل چهارم اقتصادی 
يعنی همانI۴.0 تبديل 
شود
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 2 مبلـغ  بـه  اعتبـاری  بـا  چادرملـو 
و  عمرانـی  طرح هـای  دالر  میلیـارد 
توسـعه در زمینه های اکتشـافات، سنگ 
احـداث  نادرِخاکـی،  عناصـر  و  آهـن 
واحدهـای جدیـد گندلـه سـازی، احیاء 
تولیـد  و  سـازی  فـوالد  مسـتقیم، 
فوالدهـای آلیـاژی، نیروگاه های سـیکل 
از  آب  انتقـال  خورشـیدی،  و  ترکیبـی 
خلیـج فـارس، مشـارکت بـا واحدهـای 
سـاخت  جهـت  سـازی  ماشـین 
و  معدنـی  تجهیـزات  و  ماشـین آالت 
صنعتـی و مشـارکت در طـرح فوالد 10 
میلیـون تنـی چابهـار را در برنامه هـای 
اجرائـی خـود قـرار داده اسـت. در ادامه  
سـایر  و  طرح هـا  ایـن  از  ای  خالصـه 
شـامل  اقـدام  دسـت  در  طرح هـای 
طرح هـای توسـعه بـا مالکیت مسـتقیم 
و  معدنـی وصنعتـی چادرملـو  شـرکت 
مشـارکت بـا شـرکت های سـرمایه پذیر 
زاده،  تقـی  مهنـدس  بـا  گفتگـو  در  را 
مدیرعامـل شـرکت معدنـی و صنعتـی 

چادرملو می خوانید.
مدیر عامل شـرکت صنعتی و معدنی 
چادرملـو در ابتـدا بـا اشـاره بـه طـرح 
اکتشـاف عمومـی و تفصیلـی در پهنـه 
معدنـی آنومالـی D19 عنـوان کـرد: بـا 
تأمیـن مبلـغ 450 میلیون یـورو طی 5 
و  عمومـی  اکتشـافات  طـرح  سـال 
در  بـرداری  بهـره  و  تجهیـز  تفصیلـی، 

پهنـۀ معدنی آنومالـی D19 اجرایی می 
شـود. اجـرای برنامه هـای اکتشـافی بـه 
عنـوان اولویـت اصلـی چادرملـو اسـت، 
زیرا تداوم تأمین کنسـانتره سـنگ آهن 
کـه به عنوان مـاده اولیه اصلـی مصرفی 
صنایـع فـوالد کشـور مـی باشـد امـری 
مهـم و حیاتـی بـرای سـال های آتـی و 
حصـول بـه ظرفیـت تولیـد 55 میلیون 
تـن فـوالد در سـند چشـم انـداز 1404 
خواهـد بود، لذا این شـرکت بـا توجه به 
کاهـش و باقیمانـده ذخیـره معـدن، و 
درجهـت تأمیـن پایـدار سـنگ آهـن و 
اسـتمرار تولید کنسـانتره سنگ آهن در 
بلنـد مـدت، از سـال 1386 پیگیـر اخذ 
مجـوز و شـروع عملیـات اکتشـافی در 
پهنـه معدنـی D19 در نزدیکـی معـدن 
فعلـی بـوده اسـت کـه سـازمان محیـط 
زیسـت مانـع صـدور مجـوز میگردید. تا 
درنهایـت بـا تشـکیل شـرکت معدنی و 
بـا  انجیـر،  یـوزه دره  اکتشـافی دشـت 
مشـارکت این شـرکت و شـرکت سنگ 
آهـن مرکزی ایـران، مجوز اکتشـاف در 
تاریـخ 1397/11/28 از طـرف سـازمان 
صنعـت، معـدن و تجارت اسـتان یزد به 
نـام شـرکت مزبـور صادرگردیـد. ابتدا با 
اجرای عملیات نقشـه برداری اکتشـافی 
و عملیات اکتشـاف مقدماتـی و طراحی 
عملیـات  پیمانـکار،  انتخـاب  و  اولیـه 
حفـاری از تیرماه سـال 1399 شـروع و 

تـا پایـان سـال 1399 مقـدار 10.843 
مترحفـاری انجـام گردیـد کـه بـا توجه 
بـه مجمـوع اطالعـات کسـب شـده از 
نمونه هـا،   عیـاری  آنالیـز  و  حفاری هـا 
 D19 آنومالـی ذخیـره بخـش جنوبـی 
حـدود 55 میلیـون تـن مـاده معدنـی 
سـنگ آهن بـا عیـار )Fe( متوسـط 43 
درصـد تخمیـن زده شـده اسـت، کـه با 
تنـاژ  بـه  حفـاری  عملیـات  پیشـرفت 
شـد.  خواهـد  افـزوده  مزبـور  ذخیـره 
اجـرای برنامه هـای اکتشـاف عمومـی و 
تفصیلـی و باقیمانـده عملیـات حفـاری 

درسال 1400 ادامه خواهد یافت.
وی افـزود: بـا توجـه به اینکـه یکی از 
مشکالت اصلی کشـور درجهت عملیات 
اکتشـافی در عمق، نداشـتن تجهیزات و 
ماشـین آالت مـدرن و بـه روز حفاری در 
جهـان بـه منظور اکتشـاف و شناسـایی 
پتانسـیل های کانسارهای سـنگ آهن و 
مـواد معدنـی در عمـق  عناصـر دیگـر 
اقـدام بـه  می باشـد، لـذا ایـن شـرکت 
دسـتگاه   10 خریـد  و  ریـزی  برنامـه 

حفاری عمیق نموده است. 
تقـی زاده در خصوص خریـداری این 
ایـن  داشـت:  بیـان  ماشـین آالت 
ماشـین آالت حفاری که از فن آوری روز 
دنیـا و تـوان حفـاری و مغـزه گیـری تـا 
عمـق 2.500 متـر برخوردار می باشـد، 
مسـتقیم  راهبـری  و  نظـارت  بـا 

مهندس تقی زاده، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو مطرح کرد:

طرح های  در دست اجرا در برنامه های توسعه چادرملو   

ناصر تقی زاده
مدیرعامل شرکت

معدنی و صنعتی چادرملو
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اکتشـاف  مدیریـت  کارشناسـان حـوزه 
کارخانـه  تولیـد  فرآینـد  در  شـرکت، 
سـازگاری  تـا  شـده  سـاخته  سـازنده 
بـا شـرایط دشـوار حفـاری در  کاملـی 
 2 تعـداد  باشـد.  داشـته  را  کشـورمان 
دسـتگاه از ایـن ماشـین آالت بـه کشـور 
شـرکت  معدنـی  محـدوده  در  و  وارد 
اسـتقرار یافته اسـت که بکارگیـری آنها 
موجـب افزایش سـرعت عملیات حفاری 

در آنومالی D19 خواهد شد.
مدیر عامل شـرکت صنعتـی و معدنی 
چادرملو هدف اصلی در بخش اکتشـافات 
را سـنگ آهن اعـالم کرد و افـزود: لیکن 
شـرکت آمـاده انجـام هرگونـه عملیـات 
اکتشـافی  در ایران اسـت و مبالغ سرمایه 
بـه  باتوجـه  اکتشـاف  جهـت  گـذاری 
داده  قـرار  اختیـار  در  کـه  پهنه هایـی 
خواهد شـد تأمین و هیچگونه محدودیت 
اعتبـاری جهـت برنامه های اکتشـافی در 
شـرکت وجود نـدارد بنحوی که تـا پایان 
سـال 1399 مبلـغ 210.470 میلیـون 
ریـال بابـت 49 درصـد سـهام خـود )در 
شـرکت یاد شـده بـه میـزان 49 درصد( 
پرداخـت نمـوده اسـت و اعتبـار پیـش 
بینـی شـده در پهنـه معدنـی D19 تـا 
پایان عملیات اکتشـافی بـه مبلغ 673/2 
میلیـارد ریـال تأمیـن و پرداخـت خواهد 
شـد. منابع مالی طرح در قالب مشـارکت 
در افزایـش سـرمایه بـا تأمیـن مالـی از 
طریـق اوراق بدهـی در شـرکت معدنـی، 
اکتشـافی دشـت یوزه دره انجیر )سهامی 

خاص( انجام خواهد گرفت.
تقـی زاده بـا اشـاره بـه طـرح تکمیل 
احداث کارخانه گندله سـازی شـماره 2 
ادامـه داد: بـا توجه به برنامـه ریزی های 
قبلـی، شـرکت احـداث کارخانـه جدید 
گندله سـازی در محـل مجتمع صنعتی 
چادرملـو، بـه ظرفیت 5 میلیـون تن در 
برنامه هـای  و  گـزاری  هـدف  را  سـال 
اجرایی آن در سـال 1399 تداوم و جواز 
از  تاریـخ 1400/2/29  در  آن  تأسـیس 
سـازمان صنعت، معدن و تجارت اسـتان 
یـزد دریافـت، اسـناد مناقصـه منتشـر، 
پیمانـکار طرح انتخاب و قـرارداد الزم به 
شماره 1400/54 در تاریخ 1400/3/11 
گردیـد.  ابـالغ  پیمانـکار  بـه  و  منعقـد 
هزینـه سـرمایه گـذاری ایـن طـرح بـه 
مبلغ حداقـل 205 میلیون یـورو برآورد 
شـده اسـت. پیشـرفت فیزیکی طـرح با 
توجـه بـه عملیـات زیربنائی انجام شـده 
پایـان سـال 1399 حـدود 20/33  تـا 

درصد می باشد.
وی بـا تشـریح طـرح احـداث کارخانه 
مگامدول احیاء مسـتقیم شماره 2، اعالم 
کـرد: این طـرح با ظرفیت تولید سـالیانه 
در  اسـفنجی  آهـن  هزارتـن   2.200
برنامه هـای شـرکت قـرار گرفتـه اسـت. 
جواز تأسـیس آن در تاریـخ 1400/2/29 
تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  از 
اسـتان یـزد دریافت و اسـناد مناقصه آن 
منتشـر شـده اسـت. هزینه های سـرمایه 
گـذاری این طـرح به مبلـغ حداقل 160 

میلیون یورو برآورد گردیده است.
مهنـدس تقـی زاده بـه مشـارکت در 
شـرکت صنایع معدنی عصـر نوین بهاباد 
جهـت اجـرای طـرح احـداث کارخانـه 
فـرآوری و تولیـد کنسـانتره سـنگ آهن 
اشـاره کـرد و گفت: این طـرح به ظرفیت 
تولیـد سـالیانه 4 میلیـون تن کنسـانتره 
سـنگ آهن، با مشـارکت شـرکت آهن و 
فـوالد غدیر ایرانیـان با 34 درصد سـهام 
و شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو با 
62 درصد سـهام و سایر سـهامداران با 4 
درصـد سـهام و در جـوار کارخانـه گندله 
جـواز  میگـردد.  اجـراء  بهابـاد  سـازی 
تأسـیس طـرح در تاریـخ 1400/2/28 از 
سـازمان صنعت، معدن و تجارت اسـتان 
یـزد اخـذ و هزینه سـرمایه گـذاری طرح 
یـورو  بـه مبلـغ حداقـل 160 میلیـون 
بـرآورد گردیـده اسـت. همچنیـن مقـرر 
گردیـد افزایـش سـرمایه شـرکت مذکور 
تـا سـقف 10 هـزار میلیـارد ریـال طـی 
یـک یـا چندمرحله اجراء شـود. شـرکت 
بابـت حـق السـهم خـود  تـا پایان سـال 
1399 مبلـغ 62 میلیـارد ریـال پرداخت 

نموده است.
مدیر عامل شـرکت صنعتی و معدنی 
چادرملـو طـرح احـداث زیرسـاخت های 
حمـل و نقـل ریلـی را در ادامـه فعالیت 
چادرملـو الزم دانسـت و گفـت: شـرکت 
معدنـی و صنعتـی چادرملو بـرای تامین 
پایـدار و مطمئـن زیرسـاختهای حمل و 
شـرکت  ایجـاد  موضـوع  ریلـی،  نقـل 
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تخصصـی در حوزه حمـل و نقل ریلی و 
درصـدی   49 مشـارکت  بـا  ای  جـاده 
شـرکت گروه مدیریـت سـرمایه گذاری 
صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  و  امیـد 
بـرای  بـا 51 درصـد سـهام،  چادرملـو 
حمـل مـواد اولیـه و محصـوالت را بـا 
سـرمایه گـذاری حداقـل بـرآوردی بـه 
مبلـغ  53 میلیـون یـورو در برنامه هـای 
اجرائـی قـرار داده که در دسـت مطالعه 

و بررسی می باشد.
احـداث  طـرح  بـه  همچنیـن  وی 
کارخانـه تجهیـزات معدنـی و صنعتـی 
اشـاره و تشـریح کرد: اجـرای این طرح 
بـا هـدف پشـتیبانی از زنجیـره فوالد و 
ماشـین  شـرکت های  بـا  مشـارکت 
سـازی موجـود در برنامه هـای شـرکت 
یـک  شـرکت،  بنحوی کـه  باشـد  مـی 
تفاهـم نامـه با شـرکت ماشـین سـازی 
اراک منعقـد نمـوده کـه براسـاس آن با 
تشـکیل یک شـرکت واحد و با حمایت 
وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت نقش 
و  ماشـین آالت  تأمیـن  در  ای  عمـده 
و  معدنـی  مجتمع هـای  تجهیـزات 

صنعتی خواهد داشت.
مشـارکتهای  دیگـر  تشـریح  در  وی 
چادرملـو با دیگر شـرکت ها عنـوان کرد: 
سـترک  فـوالد  شـرکت  در  چادرملـو 
پـارس شـرقی در منطقـه آزاد چابهـار 
مشـارکت دارد. مشـارکت در  31 درصد 
سـهام ایـن شـرکت جهـت تولیـد 10 
میلیـون تـن فـوالد بـوده کـه تـا پایـان 
میلیـون   32.550 مبلـغ   1399 سـال 
ریـال بابت حق السـهم پرداخت گردیده 
ایجـاد  در  مشـارکت  همچنیـن  اسـت. 
عنـوان  بـا   اکتشـاف  جدیـد  شـرکت 
فلزیابـان  اکتشـافات  و  معـادن  توسـعه 
کویـر از دیگر کارهای مشـترک چادرملو 
مشـارکت  بـا  ایـن شـرکت  کـه  اسـت 
شـرکت چادرملـو بـه میـزان 49 درصد 
سـهام و شـرکت گروه مدیریت سـرمایه 
گذاری امید با 48 درصد سـهام و سـایر 
سـهامداران بـا 3 درصـد سـهام ایجـاد 
بابـت حـق  همچنیـن  اسـت.  گردیـده 
السـهم شـرکت، تـا پایـان سـال 1399 

مبلغ 98 میلیارد ریال پرداخت گردید. 
تقـی زاده به مشـارکت موثر چادرملو 
در تأسـیس شـرکت تأمین آب صنایع و 
داشـت:  اظهـار  و  کـرد  اشـاره  معـادن 
مشـارکت در این شـرکت بـه میزان 15 
درصـد سـهام آن بـوده کـه هـدف آن 
آغـاز عملیـات اجـرای طـرح خـط دوم 

مسـیر  بـه  فـارس  خلیـج  آب  انتقـال 
کرمان-خراسـان جنوبـی و رضـوی می 
باشـد. همچنیـن تـا پایان سـال 1399 
مبلـغ 842 میلیـارد ریـال حق السـهم 

شرکت پرداخت گردیده است.
تقـی زاده در خصـوص طـرح احـداث 
نیروگاه سـیکل ترکیبی گفـت: این طرح 
بـه ظرفیـت 500 مـگاوات بـا مشـارکت 
شـرکت چادرملـو بـا 45 درصـد سـهام، 
شـرکت مدیریـت انـرژی امید تابـان هور 
)سـهامی عـام( 45 درصد و شـرکت گروه 
مدیریت سـرمایه گـذاری امید )سـهامی 
عـام(  بـا 10 درصد سـهام بـا پیش بینی 
سـرمایه گذاری بـرآوردی حداقل به مبلغ 

200 میلیون یورو  اجراء می گردد.
وی بـه اجـرای طرح های اکتشـافی و 
اسـتخراج در معـادن  جدید اشـاره کرد 
و بیـان داشـت: تأمیـن سـرمایه گذاری 
حداقـل بـه مبلـغ 200 میلیـون یـورو 
طـی 5 سـال بـه منظـور مشـارکت در 
پروژه هـای اکتشـاف و اسـتخراج معادن 
جدیـد در منطقـه و خـارج از منطقـه به 
معدنـی  منابـع  بـه  دسترسـی  منظـور 
شـرکت  عامـل  مدیـر  شـرکت.  پایـدار 
معدنـی و صنعتی چادرملو خاطر نشـان 
کـرد: چادرملـو مشـارکت حداکثـر 30 

احـداث  طـرح  اجـرای  در  درصـدی 
مسـتقیم  احیـاء  مگامـدول  کارخانـه 
ظرفیـت  بـه  اسـفنجی(  آهـن  )تولیـد 
بـرآورد  کـه  دارد  را  تـن  هـزار   1،200
 110 مبلـغ  حداقـل  گـذاری  سـرمایه 
بـا  اردبیـل،  اسـتان  در  یـورو  میلیـون 
مشـارکت شـرکت های سـرمایه گـذاری 
توسـعه معـادن و فلـزات )سـهامی عام(، 
گـذاری  سـرمایه  مدیریـت  گـروه 
مبارکـه  فـوالد  عـام(،  امید)سـهامی 
اصفهان)سـهامی عام( و شـرکت ایریتک 

در این طرح انجام شده است. 
وی بـه تأسـیس شـرکت جدیـد در 
منطقـه اردکان یـزد بـه منظـور اجرای 
طـرح احـداث کارخانـه نـورد اشـاره و 
ظرفیـت  طـرح  ایـن  کـرد:  تشـریح 
)باظرفیـت  گـرم  ورق  تـن  1میلیـون 
کـوره 200 تـن در سـاعت( با سـرمایه 
اولیـه 5 هـزار میلیـارد ریـال و جـذب 
یـا  خصوصـی  بخـش  مشـارکت های 
عمومـی بـه منظـور پیشـبرد طـرح بـا 
بـه  حداقـل  بـرآورد  گـذاری  سـرمایه 

مبلغ 550  میلیون یورو را دارد.
تقـی زاده در آخـر افـزود:  تأسـیس 
شـرکت جدید در اسـتان خراسان رضوی 
بـه منظـور اجرای طـرح احـداث کارخانه 
نـورد به ظرفیت 1 میلیون تـن ورق  گرم 
)باظرفیـت کـوره 200 تـن در سـاعت( از 
دیگـر برنامه هـای شـرکت اسـت کـه بـا 
سـرمایه اولیـه 5 هـزار میلیـارد ریـال و 
جذب مشـارکت های بخـش خصوصی یا 
عمومـی بـه منظـور پیشـبرد طـرح بـا 
سـرمایه گـذاری بـرآورد حداقـل به مبلغ 
550 میلیـون یـورو در نظـر گرفته شـده 

است.

هيچگونه محدوديت 
اعتباری جهت برنامه های 
اکتشافی در شرکت 
وجود ندارد
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برآورد سرمایه الزم برای تکمیل زنجیره 
فوالد در افق ۱۴۰۴ 

مطالعـات طـرح جامـع فـوالد کشـور بـا محوریت 
شـرکت ملـی فـوالد ایـران و ایمیـدرو در سـال 93 
تهیـه شـد. هشـت سـال متوالی اسـت که ایـن طرح 
بـا هـدف رصد کـردن وضعیت بـازار فـوالد و ارزیابی 

تحقق اهداف تدوین شده پایش می شود.
ایـن طـرح اکنون بـه عنوان یک سـند باالدسـتی 
توسـعه صنعـت فـوالد کشـور مـورد توجـه ذینفعان 
زنجیـره فـوالد قـرار دارد. بـا توجـه بـه نتایـج طـرح 
جامـع فـوالد پیش نویـس سـند راهبـردی صنعـت 
فـوالد کشـور بـا محوریـت وزارت صنعـت، معـدن و 
تجـارت در مرحلـه نهایـی شـدن اسـت.طبق آخرین 
فـوالد کشـور  ویرایـش طـرح جامـع  بررسـی ها در 
سـرمایه گذاری به میزان 13 میلیـارد و 400 میلیون 
یـورو بـرای تکمیـل زنجیـره و تولیـد 55 میلیون تن 
تامیـن  و  واحدهـا  احـداث  از  اعـم  خـام  فـوالد 
زیرسـاخت ها در افـق 1404 نیـاز اسـت. بـه  طـور 
کلـی ایـن زنجیـره شـامل اسـتخراج سـنگ آهـن از 
معـدن و سـپس تبدیـل آن بـه کنسـانتره و ورود آن 
بـه بخـش فوالدسـازی و در نهایـت ورود بـه بخـش 

نورد است.
فـوالد،  جامـع  طـرح  پایـش  جدیدتریـن  طبـق 
ظرفیت هـای ایجـاد شـده تـا پایان سـال 99 شـامل 

39.4 میلیـون تـن ظرفیـت تولیـد شـمش فـوالد، 
37.18 میلیـون تـن آهـن اسـفنجی، 66.75 میلیون 
تـن گندلـه و 64.11 میلیـون تن کنسـانتره اسـت و 
تولیـد محصـوالت ایـن زنجیـره تـا پایـان سـال 99 
مشـتمل بـر تولیـد 30.7 میلیـون تـن فـوالد خـام، 
31.14 میلیـون تـن آهـن اسـفنجی، 46.06 میلیون 
تـن گندلـه، 50.06 میلیـون تن کنسـانتره و 104.1 

میلیون تن سنگ آهن بوده است.
بـرای تکمیـل زنجیـره فـوالد و رسـیدن بـه تولید 
در   1404 افـق  در  خـام  فـوالد  تـن  میلیـون   55
مجمـوع نیازمنـد چهـار میلیـارد و 401 میلیون یورو 
سـرمایه گذاری بـرای سـاخت واحدهـا هسـتیم. این 
در حالـی اسـت کـه تاکنـون حجـم قابـل توجهی از 
سـرمایه گذاری مـورد نیـاز طرح هـای قابـل تحقـق 
بـرای ایجـاد تـوازن در زنجیـره تامیـن اعتبـار شـده 
اسـت. میـزان سـرمایه گذاری مورد نیاز بـرای تکمیل 
طرح هـای تولید فـوالد خام 2 میلیـارد و 25 میلیون 
یـورو، آهـن اسـفنجی یـک میلیـارد و 457 میلیـون 
یـورو و گندلـه 389 میلیون یورو اسـت. همچنین به 
منظـور تکمیـل واحدهـای تولیـد کنسـانتره سـنگ 
زیرسـاخت ها  تامیـن  و  یـورو  میلیـون   402 آهـن 

واحدها 128 میلیون یورو مورد نیاز است.
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سرمایه موردنیاز برای زیرساخت ها ■
مطالعـات طـرح جامـع فـوالد کشـور نشـان مـی 
دهـد کـه سـرمایه گذاری مـورد نیـاز بـرای تکمیـل 
زیرسـاخت های زنجیـره تولید 55 میلیـون تن فوالد 
خـام 9 میلیـارد و هشـت میلیـون یـورو بـوده کـه 
شـامل تامیـن ریـل، تجهیـز بنـادر، سـاخت جاده ها، 
آب رسـانی به واحدها، سـاخت نیروگاه، خط و پسـت 
و  معـدن  تجهیـز  همچنیـن  و  گازرسـانی  بـرق، 
اکتشـافات اسـت. سـه میلیـارد و 540 میلیـون یورو 
سـرمایه گذاری بـرای تکمیـل زیرسـاخت های ریلـی، 
895 میلیـون یـورو برای تجهیز بنـادر، 410 میلیون 
یـورو بـرای سـاخت و تجهیـز جاده هـا، 868 میلیون 
یـورو بـرای تامیـن آب واحدهـا، 2 میلیـارد و 510 
میلیـون یـورو بـرای سـاخت خطـوط و پسـت های 
بـرق نیروگاه هـا، 65 میلیون یورو برای گاز رسـانی و 
همچنیـن 720 میلیـون یـورو بـرای تجهیـز معدن و 

اکتشافات مورد نیاز است.
بررسـی وضعیـت زنجیـره فـوالد و موازنـه آن در 
حاکـی  اسـمی  ظرفیت هـای  اسـاس  بـر   92 سـال 
تـن  میلیـون   9 بـا  گندلـه  در  سـال  آن  در  اسـت: 
کمبـود، در کنسـانتر بـا سـه میلیون و 100 هـزار تن 
کمبـود و در آهـن اسـفنجی با 400 هـزار تن کمبود 

مواجـه بودیـم، اما موازنـه زنجیره فوالد در سـال 99 
حاکـی از مـازاد 400 هـزار تنـی در تولید کنسـانتره 
سـنگ آهـن، مـازاد 14 میلیون و 800 هـزار تنی در 
گندلـه و مـازاد 6 میلیـون و 900 هزار تنـی در آهن 

اسفنجی است.
فـوالد  ■ جامـع  طـرح  مطالعـات  محورهـای 

کشـور
مطالعـات اقتصادی و بازار، اکتشـافات، اسـتخراج، 
تولیـد،  نهاده هـای  و  اصلـی  اولیـه  مـواد  فـرآوری 
بومی سـازی،  و  فنـاوری  انـرژی،  زیرسـاخت ها، 
سـرمایه گذاری واحدهای زنجیره فوالد و زیرسـاخت، 
محیط زیسـت، ایمنی و سـالمت شـغلی، مـکان یابی 
عملیاتـی  برنامـه  فـوالدی،  واحدهـای  جانمایـی  و 
توسـعه زنجیره فوالد و اسـتراتژی توسـعه، مهمترین 
محورهـای مطالعـات طـرح جامـع فـوالد کشـور را 
تشـکیل می دهنـد. مطابـق آمارهـای جهانـی، ایـران 
در سـه سـال گذشـته در جایـگاه دهـم در بیـن 50 
کشـور تولیدکننـده فـوالد در جهـان قـرار دارد. در 
ایـاالت  ژاپـن،  سـال 2020 میـالدی چیـن، هنـد، 
متحـده آمریکا، روسـیه، کـره جنوبی، آلمـان، ترکیه 
و برزیـل، مقام هـای نخسـت تـا نهـم را در ایـن رده 

بندی در اختیار داشتند.
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امیـن ابراهیمـی، مدیرعامـل شـرکت 
فـوالد خوزسـتان، اسـتراتژی شـرکت در 
سـال جاری را توسعه خطوط تولید جدید 

و گسترش زنجیره ارزش فوالد برشمرد.
رشـد ۲3۴ درصدی سـود خالص  ■

خوزستان فوالد 
مدیرعامـل فوالد خوزسـتان با اشـاره 
بـه مهم ترین دسـتاوردهای شـرکت در 
خصـوص تولید در سـال 99 عنوان کرد: 
تولیـد 3 میلیون و 780 هـزار تن فوالد، 
5 میلیـون و 760 هـزار تـن گندلـه و 3 
میلیـون و 900 هـزار تن آهن اسـفنجی 
در سـال قبـل محقـق شـد. همچنیـن 
فـروش این شـرکت در سـال گذشـته 3 
میلیـون و 600 هزار تـن محصول اصلی 
در بازارهـای داخلی و خارجی و صادرات 
بیـش از یـک میلیـون و 500 هـزار تـن 

محصول به کشورهای مختلف است. 
ابراهیمـی حاصـل همکاری مشـترک 
فوالد خوزسـتان با مجموعه فوالد اکسین 
بـرای صادرات محصول نهایـی و ورق های 
فوالدی را 4/9 میلیـون دالر ارزآوری برای 
مجموعـه عنـوان کـرد.  وی گفت: حاصل 
ایـن تالش هـا رشـد 234 درصـدی سـود 
خالـص پس از کسـر مالیـات و همچنین 
بـرای  زیسـتی  محیطـی  دسـتاوردهای 

شرکت فوالد خوزستان بود. 

بـه سـمت  ■ ۱۴۰۰ حرکـت  سـال 
توسـعه

برنامه هـای  تریـن  مهـم  دربـاره  وی 
عملیاتـی و اهـداف سـال 1400 اظهـار 
و  توسـعه  طرح هـای  اجـرای  داشـت: 
متوازن سـازی ظرفیت خطـوط تولیدی، 
بـه ظرفیـت رسـاندن و احیـای کامـل 
همچنیـن  و  شـادگان  فـوالد  کارخانـه 
تکمیـل پروژه هـای فوالدسـازی، تکمیل 
 5 تولیـد  بـرای  الزم  سـاخت های  زیـر 
میلیون تن کنسـانتره در شرکت صنعتی 
و معدنی توسـعه فراگیر سـناباد و تکمیل 
پـروژه گندله سـازی این شـرکت اسـت. 
مدیرعامـل فـوالد خوزسـتان پیشـرفت 
پـروژه احیـای مسـتقیم )زمـزم 3( را بـه 
میـزان 31 درصـد اعـالم کـرد و از اتمام 
عملیـات اجرایـی بهـره بـرداری پـروژه 
پسـت 400 کـه پـروژه مشـترک فـوالد 
خوزسـتان و و فـوالد اکسـین اسـت، در 

سـال جـاری خبـر داد. امیـن ابراهیمـی 
کارخانـه  عملیـات  شـروع  همچنیـن 
تولیـد اسـلب عریـض را یکـی از مهـم 

ترین برنامه های خود عنوان کرد.
بومـی سـازی قطعـات بـا هدف  ■

قطـع وابسـتگی بـه خارج
و  قطعـات  تامیـن  بخـش  در  وی 
تجهیزات یدکی کارخانه بر افزایش سـهم 
داخلی تـدارکات با هـدف کاهش مصارف 
ارزی تاکیـد کـرد.  ابراهیمـی افـزود: ارتقا 
بهـره وری نیروی انسـانی، کاهش حوادث 
و بهبـود شـاخص های زیسـت محیطی و 
بهینه سـازی مصرف انـرژی از عمده ترین 

اهداف در سال 1400 است. 
فـوالد  ■ ارزش  زنجیـره  تکمیـل   

خوزسـتان با تملک فوالد اکسـین
ابراهیمی در پایان سـخنان خود اظهار 
آبـاده  پهنـه  در  سـرمایه گذاری  داشـت: 
جازموریـان در طـرح شـرکت ایسـاتیس، 
تامیـن کنسـانتره بـا راه انـدازی شـرکت 
صنعتـی و معدنی توسـعه فراگیر سـناباد، 
تولید گندله و آهن اسـفنجی در شـرکت 
فوالد خوزسـتان و شـرکت صنعـت فوالد 
شـادگان و تالش برای تملک سـهام فوالد 
اکسـین، در واقـع فرآینـد شـرکت فـوالد 
خوزسـتان در تکمیل زنجیره ارزش فوالد 

را تشکیل می دهند.

مهندس  ابراهیمی، مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان مطرح کرد: 

استراتژی فوالد خوزستان؛ توسعه خطوط تولید جدید و گسترش 
زنجیره ارزش فوالد

امین ابراهیمی
مدیرعامل شرکت

فوالد خوزستان
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و  توسـعه ای  طرح هـای  اهمیـت 
برنامـه ریزی بـرای اسـتمرار تولید در 
صنعـت فـوالد کشـور، راز مانـدگاری 
در چرخـه رقابت هـای جهانـی اسـت. 
توسـعه  طرح هـای  اجـرای  و  تعریـف 
مطالعـات  نتایـج  بـا  متناسـب  پایـدار 
نیازهـای  تامیـن  جهـت  در  و  بـازار 
و  موجـود  بازار هـای  جدیـد  و  فعلـی 
بـا  اسـت.  جدیـد  بازارهـای 
سـرمایه گذاری الزم در اجـرای طرح ها 
بـر  عـالوه  توسـعه ای،  پروژه هـای  و 
ایجـاد  جـذب تکنولوژی هـای جدیـد، 
ظرفیت هـای جدیـد و کاهـش قیمـت 
در  مانـدگاری  شـاهد  شـده،  تمـام 
چرخـه رقابت و حفظ و توسـعه سـهم 
فـوالد  بـود.  خواهیـم  خـود  بـازار 
برنامه هـای  پایـه  بـر  نیـز  هرمـزگان 
توسـعه ای کـه بـرای شـرکت تعریـف 
کـرده قـدم برداشـته و اهـداف خود را 
بـرای افـق 1404 بـه صـورت کامـل 
سـالهای  شـرکت  ایـن  دانـد.  مـی 
گذشـته را بـا افتخـارات بسـیار پشـت 
سـر گذاشـته و برنامه هـای خـود در 4 
سـال آتـی را نیـز حرکـت بـا سـرعت 
بیشـتر در همیـن مسـیر ترسـیم کرده 

است. 
مهنـدس معـروف خانـی مدیرعامل 

خصـوص  در  هرمـزگان  فـوالد 
برنامه هـای آتـی ایـن شـرکت عنـوان 
کـرد: مـا بـه عنوان سـازمانی سـرآمد، 
بـا تولیـد محصـوالت فـوالدی، نقـش 
موثری را در توسـعه پایـدار اقتصادی، 
طرح هـای  اهمیـت  و  اجتماعـی 
بـرای  ریـزی  برنامـه  و  توسـعه ای 
فـوالد  صنعـت  در  تولیـد  اسـتمرار 
چرخـه  در  مانـدگاری  راز  کشـور، 
و  تعریـف  اسـت.  جهانـی  رقابت هـای 
پایـدار  توسـعه  طرح هـای  اجـرای 
متناسـب بـا نتایج مطالعـات بازار و در 
جهـت تامیـن نیازهـای فعلـی و جدید 
بازار هـای موجـود و بازارهـای جدیـد 
در  الزم  سـرمایه گذاری  بـا  اسـت. 
پروژه هـای  و  طرح هـا  اجـرای 
جـذب  بـــر  عـالوه  توسعـــه ای، 
ایجـاد  جدیـــد،  تکنولــــوژی های 
ظرفیت هـای جدیـد و کاهـش قیمـت 
در  مانـدگاری  شـاهد  شـده،  تمـام 
چرخـه رقابت و حفظ و توسـعه سـهم 
فـوالد  بـود.  خواهیـم  خـود  بـازار 
برنامه هـای  پایـه  بـر  نیـز  هرمـزگان 
توسـعه ای کـه بـرای شـرکت تعریـف 
کـرده قـدم برداشـته و اهـداف خود را 
بـرای افـق 1404 بـه صـورت کامـل 
سـال های  شرکـــت  ایـن  می دانـد. 

گذشـته را بـا افتخـارات بسـیار پشـت 
سـر گذاشـته و برنامه هـای خـود در 4 
سـال آتـی را نیـز حرکـت بـا سـرعت 
بیشـتر در همیـن مسـیر ترسـیم کرده 

است. 
مهنـدس معـروف خانـی مدیرعامل 
خصـوص  در  هرمـزگان  فـوالد 
برنامه هـای آتـی ایـن شـرکت عنـوان 
کـرد: مـا بـه عنوان سـازمانی سـرآمد، 
بـا تولیـد محصـوالت فـوالدی، نقـش 
موثری را در توسـعه پایدار )اقتصادی، 
اجتماعـی و زیسـت محیطـی( منطقـه 
جنـوب کشـور ایفـا مـی کنیـم و بـه 
از  یکـی  تـا  هسـتیم  ایـن  دنبـال 
بزرگتریـن تولیدکننـدگان محصـوالت 
فـوالدی در جنـوب کشـور بـا توانایـی 
و  فـوالد خـام  تـن  میلیـون   2 تولیـد 
ورق عریض باشـیم و حضور اثربخشـی 

در بازارهـای صادراتی ایفا نماییم.
معروفخانـی مدیرعامل شـرکت فوالد 
عملکـرد  بـر  تاکیـد  ضمـن  هرمـزگان 
موفـق این مجموعـه عظیم فـوالدی در 
سـال 1399 و کسـب رکوردهای متعدد 
در حوزه هـای مختلـف تولیـد و فـروش، 
تـالش  از  ناشـی  را  موفقیت هـا  ایـن 
کارگـران دلسـوز و مدیـران جـوان ایـن 

شرکت دانست.

مهندس معروفخانی، مدیرعامل فوالد هرمزگان مطرح کرد: 

عطااهلل معروفخانی
مدیرعامل شرکت

فوالد هرمزگان

فوالد هرمزگان سازمانی سرآمد و موثر در توسعه پایدار کشور با 
تولید محصوالت فوالدی



2۴

برنامه ها و اهداف شـرکت  ■ اهـم 
۱۴۰۰ سال  در 

و  برنامه هـا  اهـم  بـه  ادامـه  وی در 
 1400 سـال  در  شـرکت  اهـداف 
میـزان  افزایـش  گفـت:  و  پرداخـت 
تولیـد تختـال بـه 1.650.000 تـن و 
افزایـش  اسـمی،  ظرفیـت  از  عبـور 
بـه  اسـفنجی  آهـن  تولیـد  میـزان 
 ،1400 سـال  در  تـن   1.720.000
تثبیـت مصـرف الکتـرود در کوره های 
تـن  هـزار   1.650 فـروش  و  قـوس 
میـزان  بـه   1400 سـال  در  تختـال 
و  داخـل  بـازار  تـن  هـزار   950.000
700.000 هـزار تـن بازار صـادرات از 
در  شـرکت  اهـداف  تریـن  برجسـته 

سال 1400 است.  
مهنـدس معروفخانی اظهار داشـت: 
بـا  افـزا  ارزش  مشـارکتی  ایجـاد 
بـرای  تامیـن  زنجیـره  شـرکت های 
تامیـن پایـدار مـواد اولیـه، طراحـی و 
عملکـرد  مدیریـت  نظـام  اسـتقرار 
مهارت هـای  ارتقـای  و  کارکنـان 
رهبـری سـطوح مدیریتـی از عواملـی 
اهـداف  بـه  رسـیدن  نیـل  کـه  اسـت 
هرمـزگان  فـوالد  برنامـه  در  شـرکت 

قرار دارد. 
هرمـزگان  فـوالد  مدیرعامـل 
انجـام  و  تمـام شـده  بهـای  مدیریـت 
پـروژه حـذف فعالیت هـای فاقد ارزش 

بـرای  شـرکت  ایـن  در  را  افـزوده 
سـالهای پیشرو یک اصل دانست.

شـرکت فـوالد هرمـزگان در سـال 
گذشـته موفق بـه کسـب تقدیرنامه 4 
تولیـد  سـازمانی،  تعالـی  سـتاره 
توسـعه  و  تحقیـق  برتـر  محصـول 
کشـور، منتخـب محصـول نـوآور برتـر 
برتـر  پـروژه  عنـوان  کسـب  ایرانـی، 
معدنـی  و صنایـع  معـادن  وری  بهـره 
ارتبـاط  ویـژه  نشـان  کسـب  ایـران، 
موثـر با ذینفعـان، دریافت نشـان ویژه 
مدیـر سـال، کسـب چهـار گواهینامـه 
مدیریتـی،  اسـتانداردهای  جدیـد 
کسـب عنـوان واحـد برتـر تحقیـق و 
توسـعه اسـتان هرمزگان، کسـب چهار 
انتشـارات  جشـنواره  در  برتـر  عنـوان 
تقدیرنامـه  کسـب  و  عمومـی  روابـط 
در  گـذار  تاثیـر  فعالیت هـای  انجـام 
بیـن  کنفرانس هـای  از  کرونـا  حـوزه 
بـوده  ایـران  عمومـی  روابـط  المللـی 

است. 
مهنـدس معروفخانـی در ادامـه بـه 
ایـن  در  شـده  کسـب  دسـتاوردهای 
شـرکت در سـال گذشته اشـاره کرد و 
گفـت: فـوالد هرمـزگان در سـال 99 
بـه رکـورد تولیـد سـالیانه تختـال بـه 
میـزان 1.522.572 تـن دسـت یافت 
عبـور  کارخانـه  اسـمی  ظرفیـت  از  و 
تولیـد  رکـورد   3 بـه  کـرد. دسـتیابی 

مسـتقیم،  احیـا  واحـد  در  روزانـه 
از  گـری  ریختـه  راندمـان  افزایـش 
96.99% در سـال 98 بـه 98.13% در 
سـال 99، افزایـش راندمـان کوره های 
79.5% در سـال  از  الکتریکـی  قـوس 
98 به 80.9% در سـال 99، دسـتیابی 
میـزان  بـه  روزانـه  تولیـد  رکـورد  بـه 
6.441 تـن تختال در اسـفند 1399 و 
آهـن  محصـول  از   %96.6 تولیـد 
اسـفنجی بـا متالیزاسـیون باالی %92 
سـال  ایـن  دسـتاوردهای  دیگـر  از 

است. 
توسـعه  ■ طرح هـای  اطاعـات 

هرمـزگان فـوالد 
هرمـزگان  فـوالد  مدیرعامـل 
را  شـرکت  توسـعه  طـرح  برنامه هـای 
و  کـرد  تشـریح  اجمالـی  صـورت  بـه 
گفـت: افزایـش ظرفیـت فوالد سـازی 
از 1.5 بـه 2 میلیـون تـن تختـال در 
سـال، ایجـاد یـک واحـد ورق عریـض 
بـه ظرفیـت 1.2 میلیون تن در سـال، 
ایجـاد یک واحد اکسـیژن بـه ظرفیت 
در  مکعـب  متـر  نرمـال  هـزار   10
احیـاء  سـوم  مـدول  احـداث  سـاعت، 
مسـتقیم بـه ظرفیـت 900 هـزار تـن 
ذخیـره  سـیلوهای  احـداث  سـال،  در 
آهـن اسـفنجی بـه ظرفیـت 30 هـزار 
صنعتـی  خانـه  تصفیـه  احـداث  تـن، 
واحـد احیاء مسـتقیم بـا ظرفیت 280 
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 فوالد هرمزگان در سال 
99 به رکورد توليد 
ساليانه تختال به ميزان 
1.۵22.۵72 تن دست 
يافت و از ظرفيت اسمی 
کارخانه عبور کرد

متـر مکعـب بـر سـاعت  و ایجـاد دو 
واحـد واحـد سـولفورزدائی جهـت دو 
در  مسـتقیم  احیـاء  موجـود  واحـد 
شـرکت  توسعـــــه ای  برنامـــه های 

گنجانده شده است. 

 8 افـزود:  معروفخانـی  مهنـدس 
طرح سـرمایه گـذاری با هدف توسـعه 
ظرفیت هـای تولیـدی و پشـتیبانی در 

اجراسـت.  حـال  در  هرمـزگان  فـوالد 
 2 بـه   1.5 ظرفیـت  افزایـش  طـرح 
همـراه  بـه  تختـال  تـن  میلیـون 
قبیـل  از  نیـاز  مـورد  زیرسـاخت های 
)سـاختمان های اداری، مرکـز اسـناد و 
تعمیـرگاه حمـل و نقـل صنعتـی و...( 
با هـدف توسـعه ظرفیت هـای تولیدی 
تقریبـی15.000.000  میـزان  بـا 
یـورو  میلیـون   50 و  ریـال  میلیـون 
سـرمایه یکـی از ایـن مـوارد اسـت که 
زمـان راه انـدازی این طرح پایان سـال 
1402 پیـش بینـی شـده اسـت. طرح 
توسـعه  هـدف  بـا  اکسـیژن  پلنـت 
ظرفیت هـای تولیـدی و پشـتیبانی بـا 
یـورو  میلیـون  تقریبـی20  میـزان 
سـرمایه طـرح دیگری اسـت کـه زمان 
سـال  پایـان  طـرح  ایـن  انـدازی  راه 
و  اسـت  شـده  بینـی  پیـش   1402
احیـا  احـداث واحـد  همچنیـن طـرح 
مسـتقیم بـه ظرفیـت 900  هـزار تـن 
در سـال با هـدف توسـعه ظرفیت های 
تولیـدی و پشـتیبانی با میـزان تقریبی 
26.000.000 میلیـون ریـال سـرمایه 
کـه زمـان راه انـدازی ایـن طـرح نیـز 
پایـان سـال 1402 پیـش بینـی شـده 

است. 
خاطرنشـان  معروفخانـی  مهنـدس 
کـرد: طـرح احداث کارخانـه نورد ورق 
عریـض بـا هـدف توسـعه ظرفیت های 

تولیـدی و پشـتیبانی با میـزان تقریبی 
در  نیـز  سـرمایه  یـورو  میلیـون   250
ایـن طرح هـا قـرار دارد کـه زمـان راه 
انـدازی ایـن طـرح  خردادمـاه 1403 
پیـش بینـی شـده اسـت. طـرح لنـس 
کربـن،  اکسـیژن،   SIDE_WAll
آهـک بـا هـدف توسـعه ظرفیت هـای 
میـزان   بـا  پشـتیبانی  و  تولیـدی 
350000 میلیـون ریـال و 4 میلیـون 
یـورو سـرمایه نیـز بـا زمـان راه انـدازی 
آبـان ماه 1400 پیش بینی شـده اسـت. 
احـداث  طـرح  همچنیـن  افـزود:  وی 
بـا  اسـفنجی  آهـن  ذخیـره  سـیلوهای 
میلیـون   1.500.000 تقریبـی  میـزان 
ریال سـرمایه اسـت که زمـان راه اندازی 
ایـن طـرح آبان مـاه 1402 پیـش بینی 

شده است. 
مدیرعامـل فـوالد هرمـزگان طـرح 
بـا  را  ثانویـه  گاز  ایسـتگاه  احـداث  
تقریبی1.500.000میلیـون  میـزان 
ریال سـرمایه و زمـان راه اندازی طرح 
تامیـن،  شـهریور مـاه 1402 و طـرح 
افزایـش  پـروژه  راه انـدازی  و  نصـب 
ریـت شـارژ کوره های قـوس الکتریکی 
توسـعه  هـدف  بـا  فوالدسـازی 
ظرفیت هـای تولیـدی و پشـتیبانی بـا 
میـزان 87.493 میلیون ریال سـرمایه 
راه انـدازی  گذشـته  مـاه  طـی  کـه 

گردیده است. 
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اکتشاف و 
ماشین آالت 
معدنی؛
 از اصلی ترین 
چالش های 
افق ۱۴۰۴ 
فوالدی کشور

در  مناسـب  دسـتاوردهای  علی رغـم 
بـرای  فـوالدی  مختلـف  بخش هـای 
رسـیدن بـه اهـداف افـق 1404 برخـی 
مشـکالتی  معتقدنـد  کارشناسـان 
همچنـان وجـود دارد کـه نبایـد بـرای 
تحریم هـای  رفـع  منتظـر  آنهـا  حـل 
یکجانبـه آمریـکا علیـه صنعـت فـوالد 
سـند  راسـتای  در  باشـیم.  کشـورمان 
چشـم انداز توسعه بیست ساله کشــور، 
صــنعت فــوالد ایران بایـد بـه سـهمی 
معادل 3/5 درصد تولیــد جهــانی )55 
میلیــون تــن( و 40 درصــد صـادرات 
جهــانی )20میلیـون تـن( دسـت یابد.  
بـه همیـن  منظـور بـرای تحقـق اهداف 
تعییـن شـده بخــش فـوالد، در برنامـه 
چهارم توسعه موضوع افـزایش ظرفیـت 
اســمی تولیــد فوالد خام  در دســتور 
کــار وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت 
قــرار گرفت و تا امـروز این روند اجرایی 
شـده اسـت. امـا بـا توجـه بـه فـراز و 
فرودهـا و مشـکالت برنامه ریـزی بـرای 
توسـعه تولیـد فـوالد در کشـور بـه نظر 
می رسـد؛ دسـتیابی بـه افـق چشـم انداز 
فـوالد  تـن  میلیـون   55 تولیـد  بـرای 
سـاالنه تقریبـا غیرممکـن  یـا حداقـل 

کاری بسیاری دشوار است.
برآوردهـا نشـان می دهـد تـا رسـیدن 
بـه این رقم و قبـل از پایان مهلت تعیین 
شـده برنامـه سـاالنه بایـد چیـزی حدود 

10 میلیـون تـن بـه تولیـد فعلـی فوالد 
کشـورمان افـزوده شـود. ایـن درحالـی 
اسـت کـه عـالوه بـر مشـکالت عمومـی 
و  تحریم هـا  جملـه  از  ایـران  اقتصـاد 
دسترسـی دشـوار و گران به منابع بانکی، 
محدودیت هـای  از  اعـم  مشـکالتی 
صادراتـی و عـدم تمایـل سـرمایه گذاران 
بیـن المللـی و نبـود برنامـه مـدون برای 
تخصیـص منابـع مالی بـه واحدهـای در 
دسـت  احداث از جمله موانـع پیش روی 
صنعـت فوالد کشـور برای دسـت یابی به 

اهداف سند چشم انداز 1404 است.
توسـعه نا متوازن در بخـش مواد  ■

لیه  و ا
براسـاس سـند برنامه ششـم توسـعه 
کـه قـرار اسـت در سـال 1404 ایـران 
تولیـد کننـده 55 میلیـون تـن فـوالد 
تولیـد  فـوالد  از لحـاظ حجـم  باشـد، 
وضعیـت کشـور در برخـی محصـوالت 
خـوب اسـت به عنـوان مثـال در بخـش 
میلگـرد،  ماننـد  طویـل  محصـوالت 
تیرآهـن میـزان حجـم تولیـد در حالت 
اشـباع اسـت و از سـوی دیگـر در بخش 
مـواد اولیـه ماننـد کنسـانتره، گندلـه و 
آهن اسـفنجی نیاز به سـرعت بیشـتری 
برای رسـیدن به برنامـه داریم و در حال 
حاضـر از برنامـه عقب هسـتیم. در بحث 
خوبـی  وضعیـت  زتجیـره   در  تـوازن 
نداریـم و بایـد جـدی رونـد اکتشـافات 

معـادن سـنگ آهـن را تسـریع کنیم تا 
تولیـد  ظرفیت هـای  افزایـش  بتـوان 
کنسـانتره سـنگ آهن را هرچه سریعتر 
اجـرا و به بهـره برداری رسـاند و به قول 
معـروف خـوراک مراحل بعـدی زنجیره 

را تأمین کرد. 
در مـواردی کـه در سـند چشـم انداز 
فـوالد، توقف و عقب ماندگـی وجود دارد. 
بخشی از این مشـکالت به شرایط تحریم  
یکجانبه آمریکا علیه ایران مرتبط اسـت. 
زیـرا تعـدادی از قراردادهـای سـاخت و 
از  قبـل  فـوالدی،  طرح هـای  توسـعه 
تحریم هـا بـا شـرکت های خارجی منعقد 
از  بسـیاری  تحریـم  از  پـس  و  شـده 
تـرک  را  ایـران  خارجـی  شـرکت های 
کردنـد و از انجـام پروژه ها عقب نشـینی 
کردنـد. اما در مـواردی برخـی از طرح ها 
پیشـرفت مناسـبی را تجربـه کرده انـد؛ 
چـون بخش خصوصی ورود پیـدا کرده و 
بـا بومی سـازی و در بعضی از قسـمت ها 
توانسـته اند  تحریم هـا  زدن  دور  بـا 
پیشـرفت مناسـبی در کل پـروژه ایجـاد 
کننـد کـه اتفاقا دسـتاوردهای مناسـبی 
کشـورمان  فوالدسـازی  صنعـت  بـرای 

منظور شده است.
در بحـث مـواد اولیـه اگـر بـر همیـن 
منـوال پیـش برویـم تـا سـال 1404 بـه 
برنامه پیش بینی شـده نخواهیم رسـید، 
اگـر شـرایط تحریم به همین روال باشـد 
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نمی تـوان خوشـبین بـود کـه تـا سـال 
1404 بـه برنامـه تولیـد 55 میلیـون تن 
فـوالد برسـیم، چـون در بخـش تأمیـن 

مواد اولیه مشکالتی داریم.
یکـی از مهمتریـن بخش هایـی کـه 
اسـت  وابسـته  آن  بـه  فـوالد  صنعـت 
موضـوع لجسـتیک اسـت که متأسـفانه 
یکـی از گلوگاه های کلیـدی که چندین 
سـال اسـت، صنعت فـوالد کشـور با آن 
مواجـه بوده کمبود ظرفیت لجسـتیکی، 

حمل و نقل داخلی و ترانزیتی است.
و  سـنگان  منطقـه  در  مثـال  بـرای 
خـواف بـا توجـه به حجـم فعلـی و آتی 
مـواد اولیه تولیـدی، ظرفیـت الزم برای 
بارگیـری و تخلیه به صـورت ریلی وجود 
نـدارد و بخش حمل و نقـل جاده ای هم 
تـوان حمل ایـن حجم باال از مـواد اولیه 
معدنـی را نـدارد.  بـه همیـن دلیـل این 
موجـب  آینـده  در  می توانـد  موضـوع 
و  تولیـد  فرآینـد  در  زمـان  افزایـش 
صادرات فوالد شـود و در شـرایط رقابتی 
بـا رقبای خارجـی به ضرر فوالد سـازان 

کشور تمام شود. 
و  معضـالت  بزرگتریـن  از  یکـی 
چالش هـای صنعت فوالد ایـران ظرفیت 
حمـل و نقل اسـت که جوابگـوی حجم 
تولیـد 55 میلیـون تـن فـوالد نخواهـد 
بـود. زیـرا اگر تا افـق 1404 ایـن میزان 
فـوالد تولیـد شـود بایـد  باالنسـی بیـن 

حجـم تولیـد فـوالد کشـور و  و سـایر 
ماننـد  نیـاز  مـورد  زیرسـاخت های 
بارگیـری و حمـل و نقـل نیـز فراهـم 

شود.
تـا زمانی کـه تحریم ها وجود داشـته 
تأثیـر  کار  پیشـرفت  روی  بـر  باشـد 
می گـذارد. در بحـث رسـیدن بـه برنامه 
افـق 1404 بیـش از اینکـه بـه دنبـال 
رسـیدن بـه ایـن ظرفیـت باشـیم بایـد 
محصـوالت  از  توجهـی  قابـل  بخـش 
فـوالدی را در ظرفیـت 55 میلیـون تـن  
بگنجانیـم کـه ارز آوری بیشـتر و ارزش 

افزوده باالتری داشته باشد.
رقابتـی  بـازار  بتوانیـم  اینکـه  بـرای 
بـه  فقـط  نبایـد  ایجـاد کنیـم  بهتـری 
سـمت تولیـد حجـم بـاالی محصـوالت 
تجـاری برویـم و منابـع سـنگ آهـن و 
منابـع انرژی کشـور را بـرای محصوالت 
بـا ارزش افـزوده پاییـن مصـرف کنیـم. 
بنابراین اگر  بخشـی از ایـن 55 میلیون 
محصـوالت  فـوالدی،  محصـوالت  تـن 
ویـژه باشـد کـه ارزآوری بیشـتری دارند 
از  تـن  هـر  صـادرات  بـا  می تـوان 
محصـوالت فـوالدی ویژه معـادل 1.5 تا 
آوری  ارز  تجـاری  محصـوالت  تـن   2

بیشتر و سود بیشتری ایجاد کرد. 
در بحـث سـاخت و ایجـاد واحد های 
تولیـد فـوالد و همچنین سـرمایه گذاری 
رفـع  منتظـر  نبایـد  بخـش،  ایـن  در 

تحریم هـا و کشـورهای خارجی شـویم، 
در غیـر اینصـورت با اتالف زمـان ضرر و 
زیـان بیشـتری را متحمل خواهیم شـد. 
در ایـن راسـتا دولـت باید منابـع تأمین 
مالـی داخلـی را به طـور صحیـح احیـاء 
کنـد. به عنوان مثال نقدینگی سـرگردان 
در بـازار را بایـد وارد بـورس کـرد و بـه 
طـور صحیـح این منابـع را سـازماندهی 
کـرده و  طرح هـای فـوالدی را از بـورس 
تأمیـن مالـی کـرد؛ یـا اینکه با تشـویق 
ایـن  مـردم جهـت  سـرمایه گذاری در 
شـریک  و  سـهیم  فـوالدی  طرح هـای 

شوند و  از سودآوری آنها منتفع شوند.
در ایـن صـورت هـم هزینـه تأمیـن 
مالـی پروژه های ارزاتـر از منابع فاینانس 
خارجـی )بـا توجه به نـرخ برابـری ریال 
بـا ارزهـای خارجـی( خواهـد بـود و هم 
اینکـه دیگـر نگـران موانع تحریـم برای 
تأمین مالـی داخلی ماننـد فاینانس های 

خارجی نخواهیم بود.
نقـل  ■ و  حمـل  زیرسـاخت های 

نیسـت مناسـب 
مشـکل حمل و نقل یکی از مشکالت 
اساسـی کشـور و البتـه در بخـش فوالد 
اسـت زیـرا زیرسـاخت های الزم  در این 
حـوزه فراهـم نشـده اسـت و از آنجـا که 
صنعـت فـوالد وابسـتگی باالیی بـه این 
آسـیب پذیری  می توانـد  دارد  موضـوع 

باالتری داشته باشد.
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زنجیـره  در  موجـود  بارهـای  اصـوال 
تولیـد فـوالد سـنگین و حجیـم اسـت 
چندیـن سـال قبـل و حـدود سـال 84 
ماشـین آالت  تأمیـن  بـرای  حرکتـی 
سـنگین جـاده انجام شـد و کامیون های 
با کیفیتی را با شـرایط خـوب در جامعه 
توزیـع کردند و رانندگان و شـرکت های 
خریـداری  را  کامیون هـا  ایـن  زیـادی 
کردنـد، امـا بـه یکبـاره موضـوع به حال 

خود رها شد.
ایـن اتفـاق درحالـی روی داد که برای 
توسـعه صنایع باالدستی برنامه ریزی های 
کالنـی انجام شـده و این روند آغاز شـده 
بـود. امـا عالوه بر مشـکالت گذشـته که 
بـه آن اشـاره شـد امـروز بـا توجـه بـه 
افزایـش نـرخ ارز و تحریم ها ماشـین های 
بـدون کیفیت و چینی وارد کشـور شـده 
نیـاز   مناسـب  خودروهـا   کـه  اسـت 

نیستند.
از  یکـی  نبـود ماشـین آالت معدنـی 
مشـکالت موجـود اسـت بـا توجـه بـه 
وزارت  و  مرکـزی  بانـک  سیاسـت های 
صمـت مبنـی بر کاهـش و حتی به صفر 
امـر  ایـن  ماشـین آالت،  ورود  رسـاندن 
باعث کمبود ماشـین آالت شـده اسـت و 
بـا ماشـین های فرسـوده افزایـش تولید 

محقق نمی شود.
بسـیاری از صنایـع وابسـته بـه  ■

معـدن اسـت
بـه  رو  جهـان  اینکـه  بـه  توجـه  بـا 
صنعتـی شـدن اسـت روز بـه روز نیـاز 
جامعـه بشـری بـه مـواد معدنی بیشـتر 
می شـود. مـواد معدنـی تأمیـن کننـده 
در  صنعـت  بنابرایـن  هسـتند؛  صنایـع 
خدمـت کشـاورزی و سـایر بخش هـای 
صنعتـی اسـت؛ بـه همیـن دلیـل اگـر 
بگوییـم  اکثـر صنایع به نوعی وابسـتگی 
بـه معـدن دارنـد دور از واقعیـت سـخن 

نگفته ایم.
مـاده  نـوع   60 حـدود  مجمـوع  در 
معدنی در کشـور اسـتخراج می شـود که 
در خراسـان جنوبـی 50 نـوع اسـتخراج 
می شـود، یکـی از مـواد معدنـی بسـیار 
مؤثـر در پیشـرفت اسـتان بحـث فـوالد 
پیشـرفت  بـرای  شـاخصی  کـه  اسـت 

کشورها محسوب می شود.
وضعیـت  شـده  انجـام  مطالعـات 
را  آهـن  سـنگ  معدنـی  ظرفیت هـای 
بسـیار خـوب نشـان می دهـد همانطـور 
کـه می دانیـد اسـتان خراسـان جنوبـی 
وسـعت باالیـی دارد که اتفاقـا مطالعات 

نشـان می دهـد ظرفیت هـای معدنی در 
بخـش سـنگ آهن هـم در ایـن منطقه 
تاکنـون  متأسـفانه  امـا  اسـت  پررنـگ 
مـورد  اسـتان  از  عمـده ای  بخش هـای 
اکتشـاف قـرار نگرفته و این پتانسـیل ها 

بالفعل نشده است.

بـرای رسـیدن به اهداف تعیین شـده 
فـوالدی در افـق 1404 بایـد از ابتـدای 
زنجیـره تولیـد برنامه ریـزی منسـجم و 
دقیـق داشـته باشـیم کـه اتفاقـا نقـش 
اسـتان در ایـن زنجیـره پررنـگ خواهد 
شـد. به عنـوان مثال در گام نخسـت در 
سـال   2 در  هوایـی  ژئوفیزیـک  بحـث 
گذشـته بیـش از 60 درصد اسـتان را با 
اعتبـار ملـی خوبـی پوشـش دادنـد کـه 
ایـن امـر می توانـد بسـتر خوبـی باشـد. 
البتـه در ایـن اسـتان تنهـا بـه موضـوع 
معـادن بـرای همراهـی بـا افـق تعییـن 
شـده بسـنده نکردنـد و به عنـوان مثال 
فـوالد قایـن کـه از طرح هـای ملـی هم 
اکنـون درحـال اجـرا اسـت و امیدواریم 
و  اقتصـادی  رونـق  باعـث  آینـده  در 
اشـتغال شـود زیرا در اسـتان های مرزی 
که دارای پتانسـیل های معدنی هسـتند؛ 
اقتصـاد معدن می تواند فرصت مناسـبی 

برای توسعه باشد.
بیشـترین مشـکل معادن سنگ آهن  
مربـوط بـه ماشـین آالت معدنـی اسـت 
نیازمنـد  و  فرسـوده  ماشـین آالت  زیـرا 
نوسـازی هسـتند. این درحالی است که 
بـرای دسـتیابی بـه اهداف تعیین شـده 
فـوالدی بایـد از همیـن ابتـدای زنجیره 
همـه  کنیـم.  عمـل  هدفمنـد  تولیـد 
می دانیـم اگـر سـنگ آهـن بـه موقـع و 
کافـی در اختیـار بخش های بعـدی قرار 
تولیـد  هـم  فـوالدی  اصـوال  نگیـرد 

یعنـی  مشـکل  ایـن  البتـه  نمی شـود 
معـادن خالصـه  تنهـا در  ماشـین آالت 
نمی شـود بلکـه در بخش حمـل و نقل و 
باالیـی  ضعـف  نقـاط  هـم  لجسـتیکی 
دیـده می شـود کـه می توانـد اثرگـذاری 
باالیـی در کل فرآیند تولیـد فوالد ایجاد 
اهـداف  بـه  دسـتیابی  از  مانـع  و  کنـد 

تعیین شده باشد.
ظرفیت هـای  گرفتـن  با درنظـر 
تولیـدی و البتـه برنامه ریزی هـای انجام 
اگرچـه  صنعـت  ایـن  در  شـده 
دسـتاوردهای مناسـبی تا بـه امروز ثبت 
شـده اسـت امـا نقـاط ضعـف بـزرگ و 
کوچـک در کل زنجیـره تولید فوالد این 
بـرای  کـه  می شـود  یـادآور  را  نکتـه 
دسـتیابی به تولیدی پایدار و رقابت پذیر 
بایـد زنجیـره تولیـدی کامـل و دقیـق 

داشته باشیم.
این درحالی اسـت که اهـداف تعیین 
ظاهـرا  کاغـذ  روی   1404 افـق  شـده 
امـا  شـده اند  نوشـته  منظـم  و  دقیـق 
واقعیت امر اینجاسـت که پاشـنه آشـیل 
دسـتیابی بـه اهـداف تعییـن شـده این 
برنامـه در بخـش حمـل و نقـل و تأمین 
مـواد اولیـه اسـت کـه بایـد از همیـن 
امـروز بـرای آنهـا برنامه ریـزی دقیـق و 

هدفمندی داشته باشیم.
از  بسـیاری  اگرچـه  دیگـر  از سـوی 
نیـاز  معتقدنـد  اقتصـادی  فعـاالن 
زیرسـاختی کشـورهای همسـایه چـون 
افغانسـتان، عـراق و سـوریه بـه فـوالد 
می توانـد؛ چشـم اندازی روشـن بـا توجه 
بـه اهـداف تعیین شـده صادراتـی فوالد 
زمینـی  مشـترک  مرزهـای  درکنـار 
گسـترده و فاصله کوتـاه تولید تا مصرف 
شـناخته شـود امـا از آنجایی کـه هزینه 
و  رفتـه  بـاال  نقـل در کشـور  و  حمـل 
کشـورهای همچـون ترکیـه در عرضـه 
فـوالد رقبـای بزرگی در منطقه هسـتند 
ورود بـه بازارهای جدیـد منطقه ای برای 
تولیـدات افـق تعییـن شـده نیـز بسـیار 

ساده نیست.
از طـرف دیگـر چالش هـای ناشـی از 
تأمیـن مـواد اولیـه می توانـد بـر قیمـت 
تمـام شـده فـوالد ایـران تأثیـر منفـی 
بگـذارد که در بلندمـدت اگر راهکارهای 
پایـداری بـرای آن اندیشـیده نشـود؛ در 
خوشـبینانه ترین حالـت قطعـا صـادرات 
فـوالد را در سـطوح فعلی حفـظ خواهد 
کـرد، چون سـهم بـازار در اختیار رقبای 

همیشه حاضر قرار می گیرد.

از آنجايی که هزينه حمل 
و نقل در کشور باال رفته 
و کشورهای همچون ترکيه 
در عرضه فوالد رقبای 
بزرگی در منطقه هستند 
ورود به بازارهای جديد 
منطقه ای برای توليدات 
افق تعيين شده نيز بسيار 
ساده نيست
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دکتر غفوری، مدیر عامل فوالد خراسان مطرح کرد: 

افق روشن ۱۴۰۴ پیِش روی فوالد خراسان 

کسری غفوری
مدیرعامل شرکت

فوالد خراسان

مسـیر  در  کشـور  فـوالد  صنعـت 
سـند  اهـداف  بـه  بخشـیدن  تحقـق 
بـه  رسـیدن  1404و  انـداز  چشـم 
شـتاب  تنـی  میلیـون   55 ظرفیـت 
گرفتـه اسـت. در ایـن میـان» مجتمع 
فوالد خراسـان« بزرگ تریـن مجموعه 
صنعتی شرق کشـور از تولیدکنندگانی 
در مسـیر  موثـر  گام هایـی  کـه  اسـت 

این چشم انداز برداشته است.
برنامه هـای توسـعه این شـرکت، به 
تولیـد  طـرح  شـدن  فعـال  ویـژه 
آهـن  سـنگ  معـادن  در  کنسـانتره 
خواف )سـنگان( در یک سـال گذشـته 
تکمیلـی  طرح هـای  برخـی  کنـار  در 
ایـن  صنعتـی  سـایت  در  شـده  اجـرا 
مجتمع در نیشـابور، تصویر روشـنی از 
فـوالد  بـرای  آفرینـی  نقـش  ایـن 

خراسان ترسیم کرده است. 
کسـری غفـوری، مدیر عامـل فوالد 
ایـن  برنامه هـای  بـا تشـریح  خراسـان 
شـرکت در سـال گذشـته عنـوان کرد: 
در سـال گذشـته 210 میلیـارد تومان 
در طرح هـای مختلـف سـرمایه گذاری 
کردیـم. پـروژه تولیـد کنسـانتره فوالد 
خراسـان در سـنگان پـس از مدت هـا 
توقـف مجـددا فعال شـد و بـا پیمانکار 

شـرکت های  و  رسـیدیم  توافـق  بـه 
ایریتـک و کیسـون به عنـوان پیمانکار 
پروژه انتخاب شـدند. شـرکت کیسـون 
کار خـود را آغـاز کـرده و ایریتـک نیز 
بـه زودی فعالیـت خـود را در پروژه از 
سـر می گیـرد. طبـق برنامـه تـا پایـان 
بایـد پـروژه 40 درصـد  سـال جـاری 

پیشرفت فیزیکی داشته باشد.
رونـق بـازار محصـوالت فـوالد  ■

خراسـان
فـروش  و  تولیـد  بـه  ادامـه  در  وی 
سـال  در  خراسـان  فـوالد  شـرکت 
تولیـد  گفـت:  و  کـرد  اشـاره  گذشـته 
سـال  در  خراسـان  فـوالد  میلگـرد 
گذشـته 500 هـزار تـن بـود؛ بـا توجه 
بـه اینکـه تولیـد میلگـرد در ایـران 9 
میلیـون و 500 هـزار تن برآورد شـده، 
از  5 درصـدی  فـوالد خراسـان سـهم 
اختصـاص  بـه خـود  را  میلگـرد  بـازار 
یـک  گذشـته  سـال  در  اسـت.  داده 
آهـن  تـن  هـزار   170 و  میلیـون 
اسـفنجی تولیـد کردیـم کـه سـهم 4 
درصـدی در بـازار را از آن خود کردیم. 
و  میلیـون  یـک  تولیـد  بـا  همچنیـن 
سـال  در  گندلـه  تنـی  هـزار   602
تولیـد  از  3 درصـدی  گذشـته، سـهم 

گندلـه کشـور نصیـب فـوالد خراسـان 
محصـوالت  داخلـی  فـروش  در  شـد. 
سـال  طـی  نیـز  سـبک  سـاختمانی 
و  فـروش  تـن  هـزار   478 گذشـته 
همچنیـن در شـمش 230 هـزار تـن 
فروش در سـال قبـل را در بازار داخلی 
ثبـت کردیـم. سـال گذشـته در بخش 
و  هـزار   11 میلگـرد  بـرای  صـادرات 
178 تـن و شـمش 149 هـزار و 897 
هـزار تـن را بـه ثبـت رسـاندیم کـه با 
تجـاری  محدودیت هـای  بـه  توجـه 
مجموعـا در سـال گذشـته بـا کاهـش 

32 درصدی صادرات مواجه شدیم.
در  ■ جـاری  سـال  برنامه هـای 

خراسـان فـوالد 
و  میلیـون  یـک  تولیـد  افـزود:  وی 
602 هـزار تـن گندله در سـال 1399 
امـا  بـود  افتخـاری  شـرکت  بـرای 
میلیـون  دو  مجتمـع  نهایـی  ظرفیـت 
تـن در سـال اسـت و تـالش می کنیـم 
بـا نصـب تجهیـزات اضافـی، ظرفیـت 
تولیـد را بـه بیـش از دو میلیـون تـن 
برسـانیم.  با عملکرد سـه ماه نخسـت، 
انـرژی  تامیـن  مشـکالت  بـا  چنانچـه 
مواجه نشـویم، بـه تولیـد دو میلیون و 

200 هزار تن گندله خواهیم رسـید.
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در  داشـت:  اظهـار  غفـوری  دکتـر 
واحـد نـورد نیـز طی سـه ماه نخسـت 
امسـال توانسـتیم بـه میـزان ظرفیـت 
تـا  امیدواریـم  و  تولیـد کنیـم  اسـمی 
 600 تولیـد  بـه  جـاری  سـال  پایـان 
دسـت  نهایـی  محصـوالت  تـن  هـزار 

یابیم.
مدیرعامـل فـوالد خراسـان عنـوان 
مـاه  سـه  و  جـاری  سـال  در  کـرد: 
نخسـت توانسـتیم تمامـی رکوردهـای 
تولیـدی را ارتقـا دهیـم و امیدواریم با 
رکوردهـای کسـب شـده، تعطیلی ها و 
جبـران  گذشـته  سـال  کاسـتی های 
شـود. در سـال جـاری قصـد داریم دو 
میلیـون و 350 هـزار تـن کنسـانتره و 
150 هـزار تـن قراضـه تامیـن کنیـم. 
تولیـد یـک میلیـون و 200 هـزار تـن 
فـوالد در هـر دو واحـد فوالدسـازی و 
نیـز 600 هـزار تـن محصـوالت نهایی 
را در سـال جـاری در دسـتور کار قرار 
تکمیـل  جـاری  سـال  در  داده ایـم. 
مدیریـت  سیسـتم  اسـتقرار  و  فراینـد 
ارتبـاط بـا تامین کننـدگان، تولیـد یک 
آهـن  تـن  هـزار   430 و  میلیـون 
و  توسـعه سـاخت داخـل  و  اسـفنجی 

بومی سـازی در دستور کار قرار دارد.
طرح هـای توسـعه ای و تضمین  ■

تولید اسـتمرار 
وی بـه طرح هـای اجـرای شـده در 
سـال 99 اشـاره کـرد و گفـت: باوجود 
داخـل  در  تولیـد  زنجیـره  تکمیـل 
سـایت فوالد در نیشـابور، در یک سال 
گذشـته 2هـزار و 100 میلیـارد ریـال 
سـرمایه گـذاری در زمینه های توسـعه 
ای و زیرسـاختی از سـوی بزرگ ترین 
قطـب صنعتـی شـرق کشـور صـورت 

گرفته است.
مدیرعامـل مجتمـع فوالد خراسـان 
بـا اعـالم ایـن موضـوع از موفقیت های 
ایـن مجتمـع در تامیـن مـواد اولیـه و 
ارتقـای تولیـد در یـک سـال گذشـته 

خبر داد. 
اینکـه  بیـان  بـا  غفـوری  کسـری 
ایجـاد کارخانـه کنسـانتره در منطقـه 
سـنگان خـواف، یکـی از مهـم تریـن و 
راهبـردی تریـن طرح های توسـعه این 
مجتمـع اسـت که مـی تواند بـا اتصال 
زنجیـره تولیـد فوالد بـه زمیـن، تولید 
در خراسـان رضـوی  را  فـوالد  پایـدار 
تضمیـن کنـد، افـزود: افـزون بـر یـک 
سـرمایه  ریـال  میلیـارد  صـد  و  هـزار 
گـذاری در ایجـاد زیرسـاخت ها در این 
سـال  از  و  ایـم  داده  انجـام  زمینـه 
صـورت  پیگیری هـای  بـا  گذشـته 
گرفتـه، خون تـازه ای در رگ های این 

پروژه جریان یافته است.
رفـع چالـش آب و بـرق بـرای  ■

خراسـان فـوالد 
شـد:  خاطرنشـان  غفـوری  دکتـر 
پـروژه تصفیـه و انتقـال پسـاب شـهر 
بـا  نیشـابور پـروژه مهمـی اسـت کـه 
توجـه بـه کاهـش بارندگـی و خشـک 
اسـتان  بـرای  هـم  منطقـه،  بـودن 
هـم  و  نیشـابور  شـهر  هـم  خراسـان، 
اهمیـت زیـادی دارد  فـوالد خراسـان 
که خوشـبختانه فـوالد خراسـان برنده 
مزایده پسـاب نیشـابور شـده و قرارداد 
نهایـی اجـرای پـروژه بـه زودی منعقد 
می شـود. اجـرای ایـن پـروژه نگرانـی 
آب  تامیـن  بابـت  را  خراسـان  فـوالد 

برطرف خواهد کرد.
مدیرعامـل فـوالد خراسـان بـا بیان 

باوجود تکميل زنجيره 
توليد در داخل سايت 
فوالد در نيشابور، 
در يک سال گذشته 
2هزار و 100 ميليارد 
ريال سرمايه گذاری 
در زمينه های توسعه 
ای و زيرساختی از 
سوی بزرگ ترين قطب 
صنعتی شرق کشور 
صورت گرفته است
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ایـن که مسـاله تامین پایـدار آب یکی 
توسـعه  در  بنیادیـن  چالش هـای  از 
صنایـع کالن در کشـور اسـت، افـزود: 
ابرپـروژه انتقـال آب خلیـج فـارس بـا 
تشـکیل کنسرسـیومی از صنایع بزرگ 
بـر  آمـدن  فائـق  هـدف  بـا  بـر  آب  و 
چالـش آب و توسـعه پایـدار منطقه در 
دسـتور کار قـرار گرفته اسـت. مجتمع 
 10 سـهم  بـا  نیـز  خراسـان  فـوالد 
درصـدی در تامیـن منابـع مالـی ایـن 
بـا تزریـق 520میلیـارد  پـروژه کالن، 
ریـال در مرحله نخسـت، بـه تعهدهای 

خود در این پروژه عمل کرده اسـت. 
مـدت،  همیـن  در  افـزود:  وی 
475میلیـارد ریـال نیز در شـرکت های 
در  خراسـان  فـوالد  زیرمجموعـه 
زمینه هـای مختلـف توسـعه اقـدام بـه 

سرمایه گذاری کرده ایم.
مدیرعامل فوالد خراسـان مشـکالت 
شـبکه تامین و توزیع انرژی در کشـور 
را از چالش هـای تولیـد برشـمرد و بـا 
در  گاز  روزه   49 قطـع  بـه  اشـاره 
زمسـتان و نیـز قطعی 11 روزه برق در 
تابسـتان 1399 اظهـار کـرد: در ایـن 
زمینـه امسـال احتماال شـرایط بحرانی 
تـر باشـد؛ اما بـا وجـود این همـکاران 
مـن در سـه ماه نخسـت سـال بـا تمام 
تـوان موفـق بـه ثبـت چندیـن رکـورد 

تولیدی شده اند. 
دکتـر غفـوری بـا اشـاره بـه چالش 
فـوالدی  تولیدکننـدگان  بـرای  بـرق 
مطـرح کـرد: فـوالد خراسـان نیمـی از 
را  خراسـان  اسـتان  صنعتـی  بـرق 
بـا  اسـاس  ایـن  بـر  می کنـد.  مصـرف 
از  ناشـی  محدودیت هـای  بـه  توجـه 
قطعـی بـرق، قصـد داریم یـک نیروگاه 
بـادی را احـداث کنیـم تا مصـرف برق 
کاهـش  سراسـری  شـبکه  از  صنعتـی 

یابد.

مدیرعامـل فوالد خراسـان با اشـاره 
اولیـه بـرای  بـه چالـش تامیـن مـواد 
در  رکـورد  ثبـت  از  فـوالدی  صنایـع 
زمینـه تامیـن کنسـانتره کـه از آن بـا 
عنـوان »جنگ تامیـن کنسـانتره« یاد 
مـی کرد، خبـر داد و افزود: در اسـفند 
پارسـال و نیـز سـه مـاه نخسـت سـال 
جـاری رکـورد تامیـن ایـن مـاده اولیه 
شکسـته  خراسـان  فـوالد  در  حیاتـی 
در  توجهـی  قابـل  موفقیـت  کـه  شـد 
بـه  گذشـته  سـال های  بـا  مقایسـه 

حساب می آید.
مدیرعامـل مجتمـع فوالد خراسـان 
تولیـد  رکوردشـکنی های  از  همچنیـن 
فوالدخـام در فروردیـن و اردیبهشـت 
1400 خبـر داد و افـزود: تـداوم رشـد 
کـه  شـده  محقـق  حالـی  در  تولیـد 
چالش هـا نسـبت بـه گذشـته کاهـش 
تـوان،  پیامـد  و  نداشـته  محسوسـی 
تعهـد و هماهنگـی قابـل توجهـی کـه 
ایـن  کسـب  دارد،  وجـود  شـرکت  در 
موفقیت هـا بـوده اسـت. بـه گفته وی، 
و  اردیبهشـت  10درصـدی  رشـد 
آهـن  تولیـد  در  خـرداد  6درصـدی 
اسـفنجی، مـی توانـد در صـورت عـدم 
قابـل  رشـد  گاز  تامیـن  در  انقطـاع 
زنجیـره  از  بخـش  ایـن  در  توجهـی 

تولید رقم بزند.

توليد يک ميليون و 
200 هزار تن فوالد در 
هر دو واحد فوالدسازی 
و نيز 600 هزار تن 
محصوالت نهايی را در 
سال جاری در دستور 
کار قرار داده ايم
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هـدف تولیـد فـوالد در سـال 1404 روی 55 میلیـون تن 
برنامه ریـزی شـده اسـت کـه در صـورت حمایـت دولـت و 
تمرکـز روی صـادرات غیرنفتـی به خصـوص صنعـت فـوالد 
قطعـا  گیـرد  قـرار  اول  اولویـت  صنعـت  ایـن  به طوری کـه 
نه تنهـا ایـن چشـم انداز محقـق خواهـد شـد، بلکـه توانایـی 
افزایـش آن نیـز وجـود دارد؛ هرچنـد که نیل به ایـن اهداف 

با تمرکز بر رفع چالشهای این حوزه محقق خواهد شد. 
علـی محمـدی، مدیرعامل شـرکت آهـن و فـوالد ارفع در 
ایـن خصوص عنـوان کـرد: تحریم هـا صنعت فوالد کشـور را 
هـم در زمینـه تولیـد و هـم صادرات بـا چالش جـدی مواجه 
کـرده اسـت و مشـکالت ایـن دو حـوزه در هـم تنیده شـده 
اسـت و حـل مسـائل هـر بخـش می توانـد راهگشـای بخش 
دیگـر باشـد و بالعکـس ایجـاد موانـع بـر یک بخـش، به طور 
قطـع بخـش دیگر را متضـرر کند. از چالش های مهم توسـعه 
صنعـت فوالد کشـور، تا مین مواد اولیه از جمله ســـنگ آهن 
 55 تولیـد  به منظـور   1404 چشـم انداز  سـند  در  اسـت. 
تـن  میلیـون   162 بـه  سـاالنه  خـام،  فـوالد  تـن  میلیـون 
سـنگ آهن نیـاز اسـت اما در حـال حاضـر تولید سـنگ آهن 
کشـور جوابگو نیسـت. بنابراین توسـعه اکتشـافات، از الزامات 
اساسـی و پیش نیازهـای توسـعه صنعت فوالد کشـور خواهد 
بـود و دولـت در این ارتبـاط نقش تعیین کننـده ای بر عهده 

دارد.
وی خاطرنشـان کـرد: بومی سـازی نیـز در صنعـت فـوالد 
ایـران بحـث مهمـی اسـت. البتـه کارهـای خوبـی در ایـن 
زمینـه انجام شـده اسـت امـا غالبـا انسـجامی در ایـن حوزه 
حداقـل  کـه  اسـت  نیـاز  دلیـل  همیـن  بـه  نـدارد.  وجـود 
مجموعه هـای بـزرگ کشـور این انسـجام را با یکدیگـر ایجاد 

نماینـد زیـرا ظرفیت هـای عظیمـی انسـانی و زیرسـاختی در 
مـورد چنیـن برنامه هایـی وجـود دارد و بایـد از آن حمایـت 
شـود. چالش های زیرسـاختی نظیـر حمل و نقل ریلـی، تامین 
انـرژی و... نیـز از اهـم چالش هـای پیـش روی صنعـت فوالد 
در کشـور اسـت کـه بایسـتی هرچـه زودتـر بـرای رفـع آنها 

چاره اندیشی شود.

مهندس محمدی، مدیرعامل شرکت آهن و فوالد ارفع مطرح کرد: 

در افق بلند مدت توسعه باالدستي و پایین دستي برای تکمیل زنجیره تولید 

از معدن تا محصول نهایي برنامه ریزی شده است

علی محمدی
مدیرعامل شرکت
آهن و فوالد ارفع

چالش های زيرساختی نظير حمل و نقل 
ريلی، تامين انرژی و... از اهم 
چالش های پيش روی صنعت فوالد در 
کشور است که بايستی هرچه زودتر 
برای رفع آنها چاره انديشی شود
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مدیرعامل شـرکت آهـن و فوالد ارفع با یـادآوری نامگذاری 
سـال جـاری از سـوی رهبـری با عنـوان تولیـد، پشـتیبانی و 
مانـع زدایـی بـه الزامات بـرای تحقق ایـن هدف اشـاره کرد و 
گفـت: به طـور کلی بینـش و مکتب فکری مدیـران و تصمیم 
گیـران در جهـت تحقـق و عمـل به شـعار سـال بسـیار حایز 
اهمیـت اسـت. بنظـر بنـده ایـن مهـم جـز با نـگاه جهـادی و 
اعتمـاد بـه ظرفیت هـای داخلی ممکن نیسـت. بـرای حمایت 
و پشـتیبانی از تولیـد و مانع زدایی آن بایسـتی بـه کلیه موانع 
آن توجـه نمـود وگرنـه تالش هـا بـه نتیجـه مطلـوب منجـر 
نخواهـد شـد. چه بسـا بـه علت محاسـبات غلط و عـدم توجه 
به رفع موانع اصلی و اساسـی، مشـکالت تولید تشـدید گردد. 
حمایـت از تولیـد دانـش بنیـان به معنـای واقعی و بـه عنوان 
یـک مطالبـه و خواسـت ملـی با پشـتیبانی کامـل حاکمیت و 
مـردم و رفـع موانـع پیـش رو در همـه حوزه هـای مرتبـط بـا 
تولید، مسـیر رشـد، پیشـرفت و توسعه آتی کشـور را هموارتر 
نمـوده و بـا شـتاب بیشـتری پله هـای رشـد و ترقـی ایـران 
اسـالمی پیموده خواهد شـد و اقتصاد کشـور را از وابستگی به 

نفت رها و در یک مسیر پایدار قرار خواهد داد.
وی افـزود: صنعتـی شـدن و جلوگیـری از خـام فروشـی، 
توسـعه  بـر  مبتنـی  واقعـی  معنـای  بـه  سـازی  خصوصـی 
سـرمایه های انسـانی، بازسـازی و نوسـازی واحدهای تولیدی 
و بـه کارگیـری تکنولـوژی و نـوآوری، بکارگیـری سیسـتم 
بانکـی در راسـتای حمایـت از تولیـد از جملـه راهکارهـای 

تحقق شعار سال است.
محمـدی در ادامـه بـه برنامه های شـرکت در سـال جاری و 
بـه ویـژه برای تحقق شـعار سـال اشـاره کـرد و گفت: شـرکت 
آهـن و فـوالد ارفـع از بنگاه هـای پیشـرو اقتصـادی فعـال در 
عرصه هـای ملـي و منطقـه ای صنعت فوالد اسـت. در راسـتای 
تحقـق چشـم انـداز 1404 بخـش صنعـت فـوالد کشـور، ایـن 
شـرکت به سـهم خود اقدام به برنامه ریزی توسـعه شـرکت در 
افق هـای میـان مـدت و بلنـد مـدت نمـوده اسـت بـه همیـن 
منظـور طرح افزایـش ظرفیت 50 درصـدی کارخانه تولید آهن 
اسـفنجي و 25 درصـدی فوالدسـازی بـه عنوان اقدامـات میان 
مـدت تعریـف و وارد فـاز اجـرا گردیـد. بـا انجـام ایـن پروژه هـا 
ظرفیـت کارخانـه آهن اسـفنجي از 800 هزار تـن به 1 میلیون 
و 200 هزار تن در سـال و کارخانه فوالدسـازی به یک میلیون 
تـن افزایـش خواهـد یافت. آخریـن وضعیت پیشـرفت فیزیکي 
ایـن دو پـروژه بـه ترتیب 80 و 75 درصد مي باشـد. در افق بلند 
مدت توسـعه باالدسـتي و پایین دسـتي شـرکت بـرای تکمیل 
زنجیـره تولیـد از معـدن تـا محصول نهایـي برنامه ریزی شـده 
اسـت و در حـال حاضـر کارهـای مطالعاتـي آن در حـال انجام 
مي باشـد. همچنیـن طـرح توسـعه ارفـع 2 بـه ظرفیـت یـک 
میلیـون تـن مشـابه کارخانـه موجـود از دیگر طرح هایي اسـت 

که در دست مطالعه و بررسي است. 
مدیرعامل شـرکت آهن و فوالد ارفع خاطرنشـان کرد: تولید 
ملی هر کشـوری یکی از شـاخص های ارزیابی میزان پیشـرفت 
و توسـعه یافتگی کشـورها اسـت و بسترسـازی و زمینه سـازی 
بـرای افزایـش تولیـد ملـی یکـی از وظایـف ذاتـی و حیاتـی 
حاکمیت هـا و دولت هـا بـوده و هسـت و ریل گذاری و تسـهیل 
گـری بـرای ارتقـا کمـی و کیفـی تولید ملـی مأموریـت اصلی 
دولت هـا می باشـد و دولت هـا ضمـن حمایـت از تولیـد ملـی و 

رفـع موانـع آن از منظـر داخلی، بایسـتی در سـطح منطقه ای و 
بیـن المللـی نیز از تولید ملی حمایت کنند و همچنین شـرایط 
افزایـش تولیـد ملی برون نگر را ایجاد و بـا اعمال نظام تعرفه ای 
صحیـح از واردات بـی رویـه جلوگیـری و بـا ایجـاد مشـوق و 
محرک هـای الزم نسـبت بـه افزایـش صـادرات اقـدام نماینـد. 
جلوگیـری از قاچـاق نیـز در راسـتای حمایـت از تولیـد ملـی 
مطرح اسـت. مشـارکت در پیمانهای منطقـه ای و بین المللی و 
انعقـاد معاهـدات دو جانبـه و چندجانبه با سـایر کشـورها برای 
ایجـاد تـراز مثبـت تجـاری بـه نفـع تولید ملـی نیز بـه همین 

منظور جزو وظایف دستگاه دیپلماسی کشورها تلقی می شود.
وی افـزود: از ایـن منظـر دولت بعنـوان متولـی تولید ملی، 
چنانچـه بـه هـر دلیلـی تصمیماتـی را بـا اراده خود و یـا بنابر 
اقتضائـات و شـرایط حاکـم بـر کشـور، منطقه و جهـان، اتخاذ 
می کنـد کـه بـه اشـتغال و تولیـد ملی ضربـه می زنـد، مکلف 
اسـت کـه خسـارات ناشـی از ایـن تصمیمـات را بـرای تولیـد 
گـران و نیـز بـرای منابـع انسـانی )کارگـران و کارمنـدان( و 
دسـت آخـر برای عمـوم مـردم )مصرف کننـدگان( جبـران و 
ترمیـم کنـد. همچنیـن بـرای حمایـت از تولیـد ملـی، دولت 
مکلـف اسـت بر کلیه فعالیت هایی که به اشـتغال ملی آسـیب 
وارد می کنـد، عـوارض و مالیـات وضـع نماید و منابـع حاصله 
را صـرف حمایـت از افـرادی کنـد کـه در اثـر ایـن فعالیت ها، 
شـغل و درآمـد خـود را از دسـت داده انـد. بطـور مثـال اگـر 
کاالیـی در داخـل کشـور بـه میـزان مصرف مـورد نیـاز مردم 
تولید می شـود ولـی عده ای می خواهند مشـابه خارجـی آن را 
وارد نماینـد و عـده ای هـم تمایـل دارنـد نـوع خارجـی آن را 
مصـرف کنند بایسـتی بر این فراینـد واردات و مصرف، عوارض 
و مالیاتـی وضـع کـرد چراکه عـده ای در اثر این فرایند، شـغل 
و  مالیـات  از  منابـع حاصلـه  و  از دسـت می دهنـد  را  خـود 
عوارضـی کـه برای حمایـت از تولید ملی و اشـتغال ملی وضع 
شـده اسـت می باید صـرف حمایـت از افرادی شـود که بدین 

سبب شغل و درآمد خود را از دست داده اند
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مدیرعامـل منطقـه ویـژه اقتصـادی 
صنایـع معدنی و فلـزی خلیج فارس در 
راسـتای تاکیـد منویـات مقـام معظـم 
رهبـری و تأکیـد بـر مبانـی نهفتـه در 
شـعار امسـال، پشـتیبانی از صنایـع و 
مانـع زدایـی فعالیـت سـرمایه گذاران را 
از هـدف اصلـی منطقـه ویـژه اقتصادی 

خلیج فارس دانست.
حسـن خلـج طهرانـی عنـوان کـرد: 
10 طرح توسـعه ای مصـوب در کمیته 
واگـذاری زمیـن، آماده سـرمایه گذاری 
در سـایت های 1 و 3 این منطقه اسـت. 
ویـژه  منطقـه   1 شـماره  سـایت  در 
اقتصـادی صنایع معدنـی و فلزی خلیج 
فـارس 5 طرح معدنـی و صنایع معدنی 
با سـرمایه گـذاری 137.5 میلیون دالر 
و  شـده  مصـوب  مذکـور  کمیتـه  در 
اجـرای  آمـاده  شـرکت های خصوصـی 
آنها هسـتند. ایـن طرح ها شـامل تولید 
بـا ظرفیـت 50  حاّلل هـای شـیمیایی 
هـزار تـن، تولیـد فروآلیاژهـا )ظرفیـت 
50 هـزار تـن(، تولیـد آهـک )ظرفیـت 
فروسـیلیس  تولیـد  تـن(،  هـزار   330
کارگاه  و  تـن(  هـزار   10 )ظرفیـت 
سـاخت و تعمیـرات اسـکلت های فلزی 

)ظرفیت 500 تن( است.
بـا اشـاره بـه 5 طـرح مصـوب  وی 

دیگـر بـا سـرمایه گـذاری 206 میلیون 
دالر در سـایت شـماره 3 منطقه مذکور 
تصریـح کرد: ایـن طرح ها شـامل تولید 
فروآلیـاژ بـا ظرفیت اسـمی سـاالنه 50 
هـزار تـن و احـداث نیـروگاه گازی بـا 
بـرق  مـگاوات   200 سـاالنه  ظرفیـت 
اسـت. طرح های تولید سـیلیکون متال 
با ظرفیت اسـمی سـاالنه 10 هـزار تن، 
تولیـد الکتـرود گرافیتـی )ظرفیـت 10 
هـزار تـن( و فـروم آلیـاژ )ظرفیـت 55 
هـزار تـن(، از دیگـر طرح هـای مصوب 
آماده سـرمایه گذاری در سـایت شماره 
صنایـع  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه   3

معدنی و فلزی خلیج فارس است.
میـزان  طهرانـی  خلـج  دکتـر 
اشـتغال زایی مسـتقیم ایـن طرح هـا را 
نفـر عنـوان کـرد و  بـه 1100  قریـب 
از  حجـم  چنیـن  مطمئنـا  افـزود: 
اقتصـاد  چرخ هـای  سـرمایه گذاری 
منطقـه را بیـش از گذشـته بـه حرکت 

درخواهد آورد.
وی تصریـح کـرد: با توجـه به جذب 
سـرمایه گذاری بخش خصوصـی انجام 
شـده در سـال گذشـته و سـال جـاری 
کـه بـا فرمایش مقـام معظـم رهبری با 
نـگاه ویـژه به تولید لحاظ شـده اسـت، 
امیـدوارم بـه سـهم خـود بتوانیـم بـه 

توسـعه  اقتصادی و کاهـش نرخ بیکاری 
در کشـور و به ویـژه اسـتان هرمـزگان 

کمک کنیم.
و  ■ معدنـی  صنایـع  طرح هـای 

در  مسـتقر  و  شـده  اجـرا  فلـزی 
خلیـج  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه 

فـارس
دکتـر خلـج طهرانـی بـه تشـریح در 
خصـوص طرح هـای صنایـع معدنـی و 
فلـزی اجـرا شـده و مسـتقر در منطقـه 
ویـژه اقتصـادی خلیـج فـارس عنـوان 
کرد: 15 طرح سـرمایه گذاری شـده در 
منطقـه ویـژه اقتصـادی صنایـع معدنی 
)شـرکت های  فـارس  خلیـج  فلـزی  و 
فعـال مسـتقردر منطقـه ویـژه( اجرایی 
گـذاری  سـرمایه  طـرح  اسـت.  شـده 
شـرکت الومینیـوم المهـدی بـا میـزان 
سـرمایه گـذاری 660 میلیـون دالر در 
منطقـه ویـژه خلیـج فـارس اجرا شـده 
اشـتغالزایی  امـکان  ایـن طـرح  اسـت. 
کـرد.  خواهـد  فراهـم  را  نفـر   1300
گفتنـی اسـت کـه ظرفیت سـاالنه این 
شـرکت 110 هـزار تـن بـرآورد شـده 
اسـت. طـرح سـرمایه گـذاری کارخانـه 
سـرمایه  میـزان  بـا  بندرعبـاس  روی 
گـذاری 16 میلیون دالر  اجرایی شـده 
فراهـم  را  نفـر   281 اشـتغالزایی  کـه 

دکتر خلج طهرانی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس مطرح کرد: 

سال ۱۴۰۰ با پشتیبانی از صنایع و مانع زدایی فعالیت سرمایه گذاران

 حسن خلج طهرانی
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی 

صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
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خواهـد کـرد و ظرفیت سـاالنه آن  18 
هزار تن برآورد شده است.

مدیرعامـل منطقـه ویـژه اقتصـادی 
صنایـع معدنـی و فلـزی خلیـج فـارس 
گـذاری  سـرمایه  طـرح  کـرد:  تاکیـد 
شـرکت ملـی صنایع مـس ایـران نیز با  
2/13 میلیـون دالر و همچنین 20000 
میلیـارد تومـان اجرا شـده اسـت، طرح 
تولید  اسـید سـولفوریک )100 درصد(  
در ایـن شـرکت در حـال بهره بـرداری 
اسـت. گفتنی اسـت که ظرفیت سـاالنه 
1میلیـون تن برآورد شـده اسـت. طرح 
سـرمایه گـذاری فوالد جنوب بـا میزان 
سـرمایه گـذاری 34 میلیـون دالر  کـه  
طـرح تولیـد بیلت فوالدی این شـرکت 
امـکان اشـتغالزایی 100 نفـر را فراهـم 
آن   سـاالنه  ظرفیـت  و   کـرد  خواهـد 
اسـت.  شـده  بـرآورد  تـن  هـزار   200
آلومینیـوم  گـذاری  سـرمایه  طـرح 
هرمزال بـا میزان سـرمایه گذاری 800 
میلیـون دالر از دیگـر طرح هـای اجـرا 
شـده اسـت که اشـتغالزایی 799 نفر را 
فراهـم خواهـد کـرد و ظرفیـت سـاالنه 
اسـت.  شـده  بـرآورد  تـن  هـزار   147
طـرح سـرمایه گـذاری فـوالد هرمزگان 
بـا 978 میلیـون دالر نیـز بـرای تولیـد 
آهـن اسـفنجی، تختـال فـوالدی و آب 
شـیرین اجرایـی شـده کـه اشـتغالزایی 

3676 نفری را فراهم خواهد کرد. 
وی خاطرنشـان کـرد: طرح سـرمایه 
گـذاری فـوالد کاوه جنـوب بـا 1220 
گـذاری  سـرمایه  طـرح  دالر،  میلیـون 
قیـر هرمز پـارس بـا 55 میلیـون دالر، 
طـرح سـرمایه گـذاری سـنگ و فـوالد 
طـرح  دالر،  میلیـون   6 بـا  هرمـزگان 
سـیکل  نیـروگاه  گـذاری  سـرمایه 
ترکیبـی هرمـز بـا 102 میلیـون دالر، 
طـرح سـرمایه گـذاری بنا گسـتر کرانه 
سـرمایه  طـرح  دالر،  میلیـون   38 بـا 
گـذاری واحـد احیا شـرکت فـوالد صبا 
دالر،  میلیـون   360 بـا  فـارس  خلیـج 
جیـوه  تولیـد  گـذاری  سـرمایه  طـرح 
شـرکت نیک گسـتر قشـم با 2 میلیون 
دالر، طـرح سـرمایه گـذاری تولیـدی و 
صنایـع نسـوز تـوکا با 2 میلیـون دالر و 
طـرح سـرمایه گـذاری فـاز اول گندلـه 
سـازی مادکـوش 190 میلیـون دالر از 
دیگـر طرح هـای اجـرا شـده در منطقه 

ویژه خلیج فارس است. 
در  ■ گـذاری  سـرمایه  طرح هـای 

حـال سـاخت و نصـب تجهیـزات
کـرد:  عنـوان  طهرانـی  خلـج  دکتـر 
مـواد  گـذاری  سـرمایه  طـرح  دوازده 
معدنـی با هدف توسـعه مـواد معدنی در 
دسـت اجراسـت. طـرح سـرمایه گذاری 
بـا  در سـال 1400  مادکـوش  شـرکت 
سـرمایه گـذاری 160 میلیـون دالر در 
دسـت اجراسـت ایـن طـرح در فـاز دوم 
تولیـد سـنگ آهن هنـگام بهره بـرداری 
را  نفـر  بـرای 300  اشـتغالزایی  امـکان 
فراهـم خواهـد کـرد. ظرفیـت سـاالنه 
تولیـد گندلـه سـنگ آهـن 2.5 میلیون 
تـن بـرآورد شـده اسـت. شـرکت فوالد 
مبشـر نور دریا طرح سـرمایه گذاری در 
حال اجرای تولید شـمش فـوالد را دارد 
کـه در سـال 1397 آغـاز شـده اسـت. 
 360 گـذاری  سـرمایه  بـا  طـرح  ایـن 
اجراسـت کـه  میلیـون دالر در دسـت 
امـکان اشـتغالزایی 500 نفـر را فراهـم 
تولیـد  سـاالنه  ظرفیـت  کـرد.  خواهـد 
شـمش فـوالد 1.5 میلیـون تن بـرآورد 
گـذاری  سـرمایه  طـرح  اسـت.  شـده 
فلـزی  تـک  صنایـع  تولیـدی  شـرکت 
تکیـن صنعـت فرتـاک جنـوب از سـال 

تقریبـی 1  بـا سـرمایه گـذاری   1396
میلیـون دالر در دسـت اجراسـت ایـن 
طـرح بـا ارائـه خدمات فنی و مهندسـی 
امـکان اشـتغالزایی 10 نفـر را در هنگام 
و  نمـود  فراهـم خواهـد  بـرداری  بهـره 
همچنین طرح سـرمایه گذاری شـرکت 
پتـرو پاالیش تسـخیر از سـال 1398 با 
سـرمایه گذاری 3 میلیون دالر در دست 
اجراسـت ایـن طـرح در تولیـد حاللهای 
امـکان  بـرداری  بهـره  هنـگام  نفتـی 
فراهـم  را  نفـر   15 بـرای  اشـتغالزایی 
تولیـد  سـاالنه  ظرفیـت  کـرد.  خواهـد 
حاللهـای نفتـی 36 هـزار تـن بـرآورد 

شده است.
مدیرعامـل منطقـه ویـژه اقتصـادی 
صنایـع معدنـی و فلـزی خلیـج فـارس 
گـذاری  سـرمایه  طـرح  کـرد:  اشـاره 
 88 بـا  جـی  نفـت  پاالیـش  شـرکت 
طـرح  گـذاری،  سـرمایه  دالر  میلیـون 
سـرمایه گـذاری شـرکت یکتا فـوالد با 
20 میلیـون دالر، طرح سـرمایه گذاری 
شـرکت السـتیکهای صنعتـی مبارکـه 
)میرکـو( بـا 10 میلیـون دالر و  طـرح 
سـرمایه گـذاری شـرکت ماد شـیمی با 
سـرمایه  طـرح  دالر،  میلیـون   360
گـذاری شـرکت آسـاک انـرژی زینـو با 
گـذاری،   سـرمایه  دالر  میلیـون   37
طـرح سـرمایه گـذاری شـرکت کیمیـا 
بنیـان ایرانیـان )گـروه سـرمایه گذاری 
انتخـاب( بـا 335 میلیـون دالر، طـرح 
سـرمایه گـذاری شـرکت نـگار شـبکه 
طـرح  و  دالر  میلیـون   1 بـا  قزویـن  
سـرمایه گـذاری شـرکت حمـل و نقـل 
پیشـرو مکـران بـا 1/2 میلیـون دالر از 
و  سـاخت  حـال  در  طرح هـای  دیگـر 
نصـب تجهیـزات در منطقـه ویژه خلیج 

فارس است.

دوازده طرح سرمايه 
گذاری مواد معدنی 
با هدف توسعه مواد 
معدنی در دست 
اجراست
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مهندس آسیابان، مدیرعامل شرکت فوالد اکسین خوزستان مطرح کرد: 

برنامه های شرکت فوالد اکسین خوزستان براساس رشد پایدار 
و افزایش سودآوری 

شـرکت فـوالد اکسـین خوزسـتان بـا 
هـدف تکمیـل حلقـه گمشـده زنجیـره 
ورق هـای  بـه  نیازمنـد  صنایـع  تامیـن 
حرارتـی  عملیـات  و  فـوالدی  عریـض 
همچـون نفت، گاز، پتروشـیمی و صنایع 
نیـاز  دریایـی و ماشـین سـازی و رفـع 
محصوالت اسـتراتژیک صنعت کشـور در 
سـال 1384 بـه ثبـت رسـید. شـرکت 
فوالد اکسـین خوزسـتان در سـال 1388 
بـا بهـره گیـری از جدیدتریـن تکنولوژی 
روز دنیـا، تولیـد انبوه خـود را آغـاز کرده 
اسـت و امروزه با تولیـد محصوالت خاص 
در زمینـه ابعـاد )ورق عریـض( و خـواص 
مـورد نظـر مشـتریان، در مسـیر رشـد و 

تعالی قدم بر می دارد.
شـرکت  مدیرعامـل  آسـیابان،  امیـن 
فوالد اکسـین خوزسـتان رشـد پایـدار و 
افزایش سـودآوری را اولویت این شـرکت 
دانسـت و افـزود: بـا افزایـش فـروش بـا 
تمرکـز بـر محصـوالت API و بـا ارزش 
بـا  وری  بهـره  ارتقـای  و  باالتـر  افـزوده 
محوریـت بهره وری منابـع وکاهش بهای 
تمـام شـده محصـوالت سـعی بـر تحقق 

اهداف شرکت داریم. 
وی ارائـه محصوالت بـا قیمت رقابتی، 
ارائـه محصـوالت بـا کیفیت مـورد انتظار 
مشـتری، تحویـل بـه موقـع محصـوالت 
طبق قـرارداد، پاسـخ گویی و پشـتیبانی 

و  رضایـت  افزایـش  مشـتریانو  از  موثـر 
وفاداری مشـتریان را الزمه نیل به اهداف 

شرکت دانست. 
نقشـه اسـتراتژی فوالد اکسـین  ■

خوزسـتان )افـق ۱۴۰۴ – ۱۴۰۰ (
وی در تشـریح آخرین اقدامات شرکت 
گفـت: با توجه بـه الزام کاهـش مصرف و 
مشـکل قطعی برق که در تابسـتان سـال 
جـاری با آن مواجـه بودیـم، برنامه ریزی 
انجـام اورهـال و تعمیـرات اساسـی خـط 
تولیـد، توسـط متخصصان شـرکت انجام 
گرفـت و در همیـن راسـتا فعالیت هـا و 
اقدامـات مثبتـی در جهت افزایـش آماده 
بـه کاری خـط تولیـد صـورت گرفت که 
سـال  ده  طـی  اقدامـات  آن  از  برخـی 
گذشـته انجـام نشـده بـود. امیدواریـم با 
آماده بکاری صـورت گرفته در تجهیزات، 
طـی ماههای پیش رو اقدامـات خوبی در 
ایـن مجموعـه جهـت تولیـد محصوالت 

پیش بینی شده صورت گیرد.
اسـتقرار  افـزود:  ادامـه  در  آسـایابان 
ترانس مالکیتی پسـت بـرق، اجرای طرح 
طبقه بندی مشـاغل، اجـرای طرح جامع 
خدمـات رسـانی بـه ایثارگـران بـا هدف 
صیانت از سـرمایه انسانی از دیگر اقدامات 
مثبتـی بـوده که طـی چند ماه گذشـته 

انجام شده است.
مدیـر عامـل شـرکت فـوالد اکسـین 

اظهـار داشـت: فوالد اکسـین همـواره به 
رضایتمنـدی  سـطح  افزایـش  دنبـال 

ذینفعان خود می باشد.
آسـیابان در بحـث نـوآوری و فنـاوری 
عنـوان کـرد: اجـرای موثـر طرح توسـعه 
تولیـد  فنـی  دانـش  ارتقـای  مجتمـع، 
بهبـود  و  جدیـد  کیفـی  محصـوالت 
فرآیندهـای  تکنولوژیـک  قابلیت هـای 
تولیـد در برنامه های شـرکت لحاظ شـده 

است.
وی تمرکـز بـر مشـتری را یـک اصـل 
دانسـت و در ایـن خصوص گفت: توسـعه 
جـذب  بـرای  بازاریابـی  فعالیت هـای 
مشـتریان جدیـد بـا تمرکـز بـر صنعـت 
نفـت، گاز و پتروشـیمی، توسـعه و بهینه 
سـازی روابـط بـا مشـتریان بـا تمرکز بر 
صنعـت نفـت، گاز و پتروشـیمی در راس 
امـور مربـوط به این بخـش در برنامه های 

شرکت قرار دارد. 
تعالی عملیاتی  ■

آسـیابان تشـریح کرد: افزایش تولید با 
تمرکـز بـر محصـوالت API و بـا ارزش 
مصـرف  سـازی  بهینـه  باالتـر،  افـزوده 
مصرفـی،  مـواد  و  انـرژی  حامل هـای 
و  تجهیـزات  کاری  بـه  آمـاده  افزایـش 
افزایـش راندمان کمی و کیفی محصوالت 

سبب تعالی عملیات شرکت می شود. 
وی تاکیـد کرد: به دنبـال تامین پایدار 

امین آسیابان
مدیرعامل شرکت

 فوالد اکسین خوزستان
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و اقتصادی محصول در شـرکت هستیم و 
بـر ایـن اسـاس تامیـن اسـلب کیفـی از 
منابـع داخلـی و خارجـی ارزان تر، تامین 
بـه موقـع و بـا کیفیـت اقـالم و قطعـات 
یدکـی موردنیـاز خـط تولیـد و توسـعه 
بومـی سـازی قطعـات و تجهیـزات را در 

برنامه شرکت داریم. 
حسـام خوشـبین فر نایب رئیس  ■

اکسـین:  فـوالد  مدیـره  هیئـت 
تحقـق  مسـیر  تنهـا  بومی سـازی 
افـق چشـم انداز ۱۴۰۴ صنعت فوالد 

ست ا
رئیـس  نایـب  فـر  حسـام خوشـبین 
هیئـت مدیـره فوالد اکسـین بـا توجه به 
وضعیتـی کـه کشـور در تامیـن ارز مورد 
نیـاز بـرای صنایـع دارد، بومی سـازی را 
راهـی بـرای رسـیدن بـه افق چشـم انداز 

1404 دانست. 
اهمیـت  بـه  اشـاره  بـا  خوشـبین فر 
صنعت فوالد در توسـعه اقتصادی کشـور، 
از صنایـع  یکـی  فـوالد  افـزود: صنعـت 
اسـتراتژیک محسوب می شـود و زیربنای 
توسـعه صنایع کشـور اسـت. اکنون 600 
ایـن صنعـت  بـه  پایین دسـتی  صنعـت 
بـزرگ وابسـته اند و به طور قطـع تمرکز و 
برنامه ریـزی بـر روی صنعت فـوالد منجر 
به رونق و پیشـرفت در اکثر صنایع کشور 
خواهـد شـد. یکـی دیگـر از ابعـاد مهـم 
موضـوع  فـوالد  صنعـت  اسـتراتژیک 
اشـتغال زایی اسـت، به گونـه ای کـه طبق 
اسـتانداردهای بین المللی اشتغال زایی در 
ایـن صنعـت به نحـوی اسـت کـه هـر دو 
فرصت شـغلی مسـتقیم در ایـن صنعت، 
بـه  طـور تقریـب 13 فرصـت شـغلی در 

سایر زنجیره تأمین ایجاد می کند.
وی ادامـه داد: اگـر این رونـد را تا پایان 
زنجیره تولید کاالی نهایی مدنظر داشـته 
باشـیم، رقـم قابل توجهی فرصت شـغلی 
خواهیم داشـت، بنابراین صنایـع فوالدی 
از بُعـد توسـعه اجتماعی و شـرایط کالن 
اقتصادی یک موتور محرک برای توسـعه 

محسوب می شود.
فـوالد  مدیـره  هیئـت  رییـس  نایـب 
اکسـین با اشـاره بـه این که بومی سـازی 
در تجهیـزات و قطعـات صنعت فـوالد به 
گسـترش همـه ابعـاد اسـتراتژیک ایـن 
صنعـت کمـک می کنـد، یـادآور شـد: با 
توجه به شـرایط اقتصادی کشـور پاشـنه 
آشـیل صنایع بخش هـای ارزبر هسـتند، 
بنابرایـن توجـه به بومی سـازی در صنعت 
بـا توجه بـه اهمیت و گسـتره اهمیت آن 
بـر صنایـع دیگـر هـم از نظـر کاهـش 
هزینه هـای تولیـد و بـه تبـع آن کاهـش 

هزینه هـای 600 بخـش صنعتـی دیگـر 
خودتوسـعه  دنبـال  بـه  و  اسـت  موثـر 
اشـتغال زایی و تقویـت تـوان داخـل را به 

دنبال خواهد داشت.
وی بـا بیـان این که در سـال های اخیر 
اقدام هـای خوبـی در زمینـه بومی سـازی 
در صنعت فوالد انجام شـده اسـت، افزود: 
بنـا بـر اعالم سـازمان توسـعه و نوسـازی 
معـادن و صنایـع معدنی ایـران )ایمیدرو( 
در 11 مـاه سـال 99 ارزش بومی سـازی 
12 شـرکت بزرگ معدن و صنایع معدنی 
در حوزه هـای سـنگ آهن، فـوالد، مـس، 
بـه  معـدن کاری  بخـش  و  آلومینیـوم 

524میلیون دالر رسید.
عبـارت  بـه  اضافه کـرد:  خوشـبین فر 
صرفه جویـی  دالر  میلیـون   524 دیگـر 
ارزی در کشـور انجـام شـده و تجهیـزات 
داخلـی  سـازندگان  توسـط  نیـاز  مـورد 
تامیـن شـده اسـت، ایـن در حالی اسـت 
بومی سـازی  ارزش  پارسـال  بـرای  کـه 
حاصـل از تولیـد قطعـه و فراینـد تولیـد 
500 میلیـون دالر هدف گذاری شـده بود 

و یـک اتفاق مهم در صنعت فوالد کشـور 
اسـت. وی رسـیدن به تولیـد 55 میلیون 
تـن در افق چشـم انـداز 1404 را یـادآور 
شـد و گفـت: بـا توجـه بـه وضعیتـی که 
نیـاز بـرای  ارز مـورد  کشـور در تامیـن 
صنایـع دارد، به طـور قطـع بـدون بومـی 
سـازی رسـیدن به افق چشـم انداز 1404 

دور از دسترس خواهد بود.
فـوالد  مدیـره  هیئـت  رییـس  نایـب 
اکسـین با اشـاره بـه اقدامات انجام شـده 
در این زمینه اظهار داشـت: ایجاد سـامانه 
ایـران  فـوالد  بومی سـازی  طـرح جامـع 
یکـی از اقدامات موثری اسـت که در واقع 
یـک بانک اطالعاتی بـرای تولیدکنندگان 
بـرای  اطالعاتـی  فضـای  یـک  و  فـوالد 
تامین کننـدگان ایجـاد کـرده و موجـب 
نبایـد  شـناخت دو طرفـه شـده اسـت. 
فرامـوش کرد که جـذب سـرمایه گذاری، 
تقویـت فنـاوری، ارتقـای دانـش فنـی و 
ایجاد بسـتر مناسـب برای توسـعه صنایع 
فـوالدی، از جمله عواملی اسـت که میزان 
ارزش بومی سـازی در این صنعـت را ارتقا 

می بخشد.
صنایـع  تقویـت  افـزود:  خوشـبین فر 
فـوالدی در گـرو بومی سـازی اسـت کـه 
خـود وابسـته به توسـعه صنایـع فوالدی 
اسـت، به عبارت دیگر این رابطه دوسـویه 
بـه مـوازات یکدیگـر باید تقویت شـوند تا 
زنجیـره ارزش صنایـع فـوالدی تکمیل و 
پتانسـیل قدرتمنـدی بـرای تزریـق بـه 

صنایع پایین دستی فوالد فراهم شود.
طبـق جدیدتریـن پایش طـرح جامع 
فـوالد، ظرفیت هـای ایجاد شـده تـا پایان 
تـن  میلیـون   39.4 شـامل   99 سـال 
فـوالد، 37.18  تولیـد شـمش  ظرفیـت 
 66.75 اسـفنجی،  آهـن  تـن  میلیـون 
میلیـون تـن گندلـه و 64.11 میلیون تن 

کنسانتره است.

 بــا توجه به وضعيتی 
که کشــور در تامين ارز 
مورد نياز برای صنايع 
دارد، به طور قطع بدون 
بومی سازی رسيدن به 
افق چشم انداز 1۴0۴ 
دور از دسترس خواهد 
بود
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واحدهـای  اسـمی  ظرفیـت  مجمـوع  در حال حاضـر 
و  تـن  میلیـون  در کشـور حـدود 48  گندلـه  تولیدکننـده 
ظرفیـت اسـمی پروژه هـای در حـال احـداث بالـغ بـر 25 
میلیـون تـن اسـت کـه از ایـن میـزان سـهم سـیمیدکو 2.5 
میلیـون تـن معـادل 3.5 درصـد از تولیـد گندلـه در افـق 

1404 است. 
مهنـدس مدنـی فـر، مدیرعامل شـرکت صنعتـی و معدنی 
توسـعه فراگیـر سـناباد در ایـن خصوص عنوان کرد: شـرکت 
سـیمیدکو در حـال حاضـر حـدود 5 % از تولید کنسـانتره و 
5/5 % از تولیـد گندله سـازی کشـور را بر عهـده دارد که در 
افـق 1404 تولیـد سـاالنه 10 میلیون تن گندله و کنسـانتره 
ایـن میـزان در حـال حاضـر 5  پیـش بینـی شـده اسـت. 
میلیـون تـن در سـال مـی باشـد. افزایـش تولیـد در گـرو 
طرح های توسـعه گندله سـازی و کنسـانتره سـازی هر کدام 
بـه ظرفیـت 2.5 میلیـون تـن اسـت کـه در حـال حاضـر 
بحث هـای مطالعاتـی و تامیـن منابـع آنهـا در جریـان مـی 
باشـد و با ایجاد این طرح ها سـهم بسـزایی در اشـتغال زایی 
فـوالد  باالدسـتی شـرکت های  تولیـد محصـوالت  و میـزان 

سازی خواهد داشت.
وی افـزود: بـا توجه به ذخایر غنی سـنگ آهـن در منطقه 
سـنگان و کیفیـت بـاالی محدوده های اسـتخراج و همچنین 
همـکاری شـرکت ایمیـدرو در خصـوص تامیـن سـنگ مورد 
نیـاز مجموعه هـا خوشـبختانه در بحـث تامیـن مـواد اولیـه 
مشـکالت کاهـش پیـدا کـرده اسـت ولـی بزرگتریـن چالش 
مجموعـه در بحـث تولیـد سـنگ را مـی تـوان شـرکت های 
تامیـن کننـده آن ذکـر کرد کـه گاها نمی تواننـد به تعهدات 

مهندس مدنی فر، مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد مطرح کرد:

شرکت سیمیدکو یکی از طالیه داران و پیشگامان 
صنعت فوالدسازی خواهد بود

محمد مدنی فر
مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی 

توسعه فراگیر سناباد

 خوشــبختانه در بحث تامين مواد 
اوليه مشــکالت کاهش پيدا کرده 
اســت ولی بزرگترين چالش مجموعه 
در بحث توليد ســنگ را می توان 
شــرکت های تامين کننده آن ذکر کرد 
که گاهــا نمی توانند به تعهدات تامين 
سنگ عمل کنند
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تامین سـنگ عمل کنند.
مهنـدس مدنـی فـر اظهـار کـرد: مهمتریـن الزامـی کـه 
شـرکت در سـالهای اخیـر خـود را موظـف بـه رعایـت آن 
دیـده و تـالش مسـتمری در ایـن حوزه در حـال انجام می 
باشـد بحث هـای زیسـت محیطـی اسـت کـه بـا طرح هایی 
از آب  قابـل توجهـی  ماننـد سیسـتم فیلتراسـیون بخـش 
مصرفـی کارخانـه کنسـانتره سـازی )حـدود 80 %( قابـل 
بازیافـت شـده اسـت. کـه ایـن طـرح یکـی از بزرگتریـن 
طرح هـای زیسـت محیطـی کشـور مـی باشـد. همچنیـن 
طرح هـای زیسـت محیطـی دیگـر ماننـد تصفیـه خانـه آب 
در شـهر خـواف و همچنیـن ایجـاد فضای سـبز در مناطق 

باشد. مختلف می 
مدیرعامـل شـرکت صنعتـی و معدنـی توسـعه فراگیـر 
سـناباد خاطـر نشـان کـرد: جهـت جلوگیـری از ابتـال بـه 
انسـانی،  منابـع  توانمنـدی  افزایـش  شـغلی،  بیماری هـای 
بهینـه سـازی مشـاغل، افزایـش بهـره وری شـاغلین و در 
اهمیـت  اخیـر  سـال های  در  خسـارات  کاهـش  نهایـت 
و  ایمنـی  ریسـک های  کنتـرل  و   مخاطـرات  شناسـایی 
بهداشـت شـغلی در شـرکت سـیمیدکو یکی از مهـم ترین 
شـرکت  همچنیـن  اسـت.  بـوده  اسـتراتژی ها  و  اهـداف 
بمنظـور اسـتفاده بهینـه از تجهیزات و افزایـش بهره وری، 
و  دانشـگاهها  بـا  ارتبـاط  آموزشـی،  زمینه هـای  در 
بـروز  ابزار هـای  از  اسـتفاده  و  بنیـان  دانـش  شـرکت های 
و  تعمیـرات  و  نگهـداری  سیسـتم های  مدیریـت  جهـت 
و  فنـی  بخش هـای  در  دارایی هـا  مدیریـت  همچنیـن 
تولیـدی ورود کـرده اسـت و جهـت ارائه خدمات آسـان به 
بـر  مبتنـی  ابزار هـای  از  خـود  مشـتری های  و  کارکنـان 
توسـعه رایانه هـا و اتوماسـیون های اداری اسـتفاده کـرده 

است.
خریـد  و  طراحـی  در  سـیمیدکو  شـرکت  گفـت:  وی 
تجهیـزات در کارخانجـات، از بـروز تریـن و پیشـرفته ترین 
تجهیـزات کـه دارای راندمـان مناسـب و کارایـی مطلـوب 
تامیـن  جهـت  ولـی  اسـت  کـرده  اسـتفاده  باشـد  مـی 
تحریمـی  شـرایط  بـه  توجـه  بـا  قطعـات  و  ماشـین آالت 
کشـور، بـه تامیـن و مهندسـی تجهیزات و قطعـات بصورت 
تقویـت  بـا  کـه  اسـت  آورده  روی  کـردن  سـازی  بومـی 
شـرکت های دانـش بنیـان و همچنیـن تشـکیل و تقویـت 
دفتـر فنی در سـطح شـرکت و شـرکت های تابعـه گام های 
برداشـته اسـت کـه در کوتـاه مـدت شـواهد آن  مثبتـی 

ملموس و عیان بوده اسـت.
و  برنامه هـا  بـه  توجـه  بـا  کـرد:  تصریـح  فـر  مدنـی 
طرح هـای توسـعه ای کـه پیش بینی شـده اسـت، شـرکت 
سـیمیدکو یکـی از طالیـه داران و پیشـگامان صنعت فوالد 
سـازی و تامیـن کننـده مـواد اولیـه زنجیـره فـوالد کشـور 

بود. خواهد 
وی در آخـر عنـوان کـرد: بـا توجـه بـه تحریم هـای بین 
المللـی، شـرکت در بحـث پیشـبرد برنامه هـا با اسـتفاده از 
تـوان داخلـی پروژه هـا و برنامه هـای توسـعه ای خـود را 
تعطیـل نکـرده و بـا جایگزیـن کـردن شـرکت های داخلـی 
.بـه جـای شـرکت های خارجـی طبق برنامه و سـند چشـم 

انداز افق 1404 پیش رفته اسـت
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دریافـت گواهینامـه اسـتاندارد ملـی 
ایـران بـرای تولیـد ریـل ملـی، رکـورد 
تولیـد ریـل بـه میـزان 58 هـزار تـن با 
افزایـش 282 درصـدی نسـبت به سـال 
سـوزن  تولیـد  و  طراحـی   ،1398
ریـل60E1A1،  طراحـی و تولیـد ریـل 
معـدن R18 در نـورد 650، پذیرش ریل 
ملـی در بـورس کاال، انعقـاد نخسـتین 
قـرارداد صـادرات ریـل و بـه کارگیـری 
از  کشـور  آهـن  راه  محـور   6 در  ریـل 
جمله دسـتاوردهای ریلـی ذوب آهن در 

سال 99 بوده است.
تولیـد  ■ آغـاز  ریـل؛  تولیـد 

محصوالت بـا ارزش افـزوده باال در 
آهـن  ذوب 

ذوب آهـن 10 درصـد تولیـد فـوالد 
کشـور را دارد کـه تولیـد آن مشـابه 75 
درصد سـایر فوالدسـازان دنیاست، روش 
سـایر تولیدکنندگان فوالد کشور مشابه 
معـادل 5 درصـد تولیدکنندگان فوالدی 
دنیـا بـا گاز اسـت، بنابرایـن ذوب آهـن 
بـرای مانـدن در گوی رقابت، اسـتراتژی 
تنـوع بخشـی بـه تولیـدات خـود را در 
پیـش گرفته اسـت کـه تولید ریـل آغاز 
تولیـد محصـوالت بـا ارزش افـزوده بـاال 
بـود و بـه دنبـال آن محصـوالت دیگـر 
همچـون کالف هـای صنعتـی، تکمیـل 
سـبد ورق سـازه های فوالدی، طراحی و 
در  و....  سـبک  نیمـه  تیرآهـن  تولیـد 
دسـتور تولید قـرار گرفت. همـواره ذوب 
مـازاد  بـا ظرفیـت  نـورد650  در  آهـن 
مواجـه بـود کـه بـا ورود ریـل بـه ایـن 
کارگاه، ظرفیـت خالـی را پر کـرد و این 
موجـب تکمیـل ظرفیـت، تنوع بخشـی 

محصـوالت و کاهـش ضایعـات تولیدات 
شده است.

تولیـد  لـزوم  و  اولیـه  مـواد  کمبـود 
محصـوالت بـا ارزش افزوده بـاال یکی از 
امـروز  اسـت،  آهـن  ذوب  چالش هـای 
توسـعه تیرآهـن بال پهـن در ذوب آهن 
ضـرورت دارد، البتـه بایـد توجه داشـت 
کـه بیشـترین حاشـیه سـود بـرای این 
شـرکت بـه ترتیـب مربـوط بـه تولیـد 
و  تیرآهـن  آرک،  کالف،  سـپس  ریـل، 

میلگرد ساده است.
اتـکاء بـه تـوان داخلـی و بومی  ■

ی ز سا
بازسـازی کوره بلند شـماره یک ذوب 
آهـن اصفهان بعـد از پنج سـال توقف با 
اتـکا بـه تـوان داخلـی شـرکت و بومـی 
سـازی انجـام شـد. ایـن اتفـاق موجـب 
بـه  شـرکت  تولیـد  ظرفیـت  افزایـش 
میـزان 800 هـزار تن در سـال و کاهش 

ریسک تولید ذوب آهن شده است.
طـی سـال گذشـته سـود شـرکت به 
میـزان 15 هـزار و 819 میلیـارد ریـال 
رسـید که دالیـل افزایش میـزان درآمد 
و سـود شرکت ناشـی از تمرکز بر تولید، 
فـروش محصوالت صنعتـی و محصوالت 
بـا ارزش افـزوده باالتـر، تمرکز شـرکت 
افـزوده  ارزش  دلیـل  بـه  صـادرات  بـر 
باالتـر، افزایـش تـورم و افزایـش سـطح 

عمومی قیمت ها است.
رشـد ۲۴5 درصـدی سـودآوری  ■

در  آهـن  ذوب  تابعـه  شـرکت های 
سـال 99

 245 رشـد  شـاهد  آهـن،  ذوب 
درصـدی سـودآوری شـرکت های تابعـه 

خود نسبت به سال 98 بوده است.
بـرای  دهـه  یـک  طـی  آهـن  ذوب 
نخسـتین بار در سـال 99 بـه این نقطه 
رسـید تا بتواند سـود را بین سـهامداران 
توزیع کند و سـال گذشـته میزان سـود 
بینـی  پیـش  را  تومـان  میلیـارد   500
کـرده بـود، امـا بـه 974 میلیـارد تومان 

سود قابل توزیع دست یافت.
تملـک معادن زغال سـنگ سـوادکوه، 
تکمیـل فاز نخسـت پروژه انتقال پسـاب 
نصـب  و  فوالدشـهر، طراحـی، سـاخت 
درهـای فلکسـیبل باطری 3 کک سـازی 
در مسـیر صنعـت سـبز، دسـتیابی بـه 
دانـش فنـی طراحـی نسـوز بدنـه کوره 
کشـور،  در  بـار  نخسـتین  بـرای  بلنـد 
افزایـش 40 هـزار میلیـارد ریالـی حـد 
اعتبـاری شـرکت در بانک هـا، دریافـت 
لـوح تقدیر از بانک مرکـزی و... از جمله 

این دستاوردها بوده است.
یکـی از عوامـل تاثیرگـذار بـر تولیـد 
ذوب آهـن، عـدم تامیـن یـک میلیون و 
کـه  بـوده  سـنگ آهن  تـن  هـزار   750
در  صمـت  وزارت  در  پیاپـی  تغییـرات 
سـال قبل یکی از عوامـل اصلی آن بوده 

است.
برنامه های سال جاری ■

پسـاب،  تصفیـه  پروژه هـای  تـداوم 
تعییـن تکلیف قطعی مطالبات سـازمان 
تامین اجتماعی، تسـکیل کنسرسـیویم 
و کلنـگ زنـی واحـد تولیـد ورق هـای 
الکتریکـی بـه ارزش 415 میلیـون یورو 
از دیگر برنامه های این شـرکت در سـال 
نخسـت  ماهـه  سـه  اسـت.طی  جـاری 
امسـال تولیـد محصـوالت ذوب آهن به 



۴1

14
00

ار 
به

14
04

ق 
اف

میـزان 12 درصد در چـدن، 3 درصد در 
شـمش و یـک درصـد در محصول اصلی 

رشد داشته است.

نـورد شـرکت  ■ مهندسـی  مدیـر 
ذوب آهن اصفهـان: برنامه های ۱۴۰۰ 
مدیریـت نـورد ذوب آهـن اصفهان

مدیـر  زاده،  یوسـف  محمدامیـن 
آهـن  ذوب  شـرکت  نـورد  مهندسـی 
ایـن  اقدامـات  تشـریح  در  اصفهـان 
مدیریـت در سـال 99 بـه اهـم اقدامات 
انجام گرفتـه در کارگاه میانی پرداخت و 
گفـت: راه اندازی دسـتگاه cnc 7 /13 در 
قسـمت توسـعه تراش غلتک، راه اندازی 
 3 نصـب  ولمـر،  تیزکـن  اره  دسـتگاه 
و  مکانیکـی  کارگاه  تـراش در  دسـتگاه 
احـداث ایسـتگاه راه پله جرثقیـل 20 از 

عمده اقدامات این کارگاه می باشد.
وی از توسـعه کارگاه شـابلون سـازی، 
ریمـوت کـردن و بهینه کـردن تابلوهای 
درایوهـای  جایگزینـی  و   19 جرثقیـل 
درایوهـای  جـای  بـه  دیجیتـال  جدیـد 
روسـی در سـال 1400 خبـر داد و گفت: 
طراحـی، سـاخت و نصب دو عـدد بیرون 
انداز سـرقیچی ریل بعـد از اره و دریل به 
و  برشـکاری  سـرعت  افزایـش  منظـور 
فراهم نمودن شـرایط ایمنی کار، نصب و 
راه انـدازی دو عـدد اسـتوپر متحـرک و 
نصـب دوربیـن بـرای بـاال بـردن دقـت 
طول برشـکاری ریـل، تولید ریـل معدن 
تیـپ R18 بـرای اولین بـار و تولید انبوه 
آن، تولیـد ریـل زبانه )ریل سـوزن( برای 
آهـن  راه  بـه  آن  تحویـل  و  بـار  اولیـن 
و  طراحـی  ایـران،  اسـالمی  جمهـوری 
سـاخت دسـتگاه مارکـزن دسـتی جهت 
اجـرای  اضطـراری،  مواقـع  در  اسـتفاده 
پـروژه H 300 بـه صـورت کامل، طراحی 
و سـاخت صفحـه لیبـل پرینتـر، تعمیـر 
اسـتپر موتورهای آلتراسونیک، طراحی و 
سـاخت تابلوی رفرنس جهـت درایوهای 
مسـیر  اجـرای  و  طـرح  تغییـر   ،204
جایگزین فرمان پنوماتیکی اسـتمپینگ، 
تهیـه و ترسـیم نقشـه پروفیبـاس پروژه 
کنترل هـای  ریمـوت  تعمیـــر  ریـل، 
احیـاء  و  سـرویس  ریـل،  بسـته های 

درایوهـای MC سـرو موتورهـای ریـل، 
 S49 ریـل  بـرای  نویسـی  برنامـه 
دسـتگاه هات پروفایل، راه اندازی سیستم 
ENGINERING بـرای PLC ونگارد، راه 
انـدازی درایوهـای رولگان های برگشـتی 
سـال  کـه  بـود  اقداماتـی  و…   H300
گذشـته توسـط همکاران نورد650 انجام 

شد.
مدیر نورد شـرکت نصـب و راه اندازی 
اره و دریل جدید برای سـرعت برشکاری 
ریل، تولید ریـل UIC54 و ریل صادراتی 
R18 را از جملـه برنامه هـای نـورد 650 
در 1400 عنـوان نمـود و گفـت: در نورد 
نقشـه های  تهیـه  و  طراحـی  نیـز   300
بـرای  جدیـد  طـرح  ترمکـس  سـاخت 
محصـول دوقلـو در خـط راسـت، تغییـر 
موفقیـت آمیـز آرایـش خـط نـوردی بـه 
تـن  تولیـد500  و  قلـو  دو  محصـول 
و  دوقلـو  بـه روش  محصـول سـایز 14 
همزمـان تولید محصول 25 انجام شـد و 
برای سـال 1400 اقداماتی مانند سـاخت 
و نصب سیسـتم جعبـه ای ترمکس طرح 
جدیـد و راه انـدازی آن، تولیـد محصـول 
12 و 14 بـه روش دوقلـو در خـط چپ و 
انجـام پـروژه بسـته بنـدی و گـره زدن 
محصـول بـه روش نیمه اتومـات و حذف 

تسمه از بسته ها را در دستور کار داریم.
یوسـف زاده، انجـام تعمیـرات درجه 2 
کـوره نـورد 350، تغییـر طـرح جرثقیل 
سـاخت  مکانیکـی،  تعمیـرگاه  سـتونی 
رولیـک بادامـک مکانیـزم کالپان بسـتر 
پمـپ  گریـس  حـذف  کننـده،  خنـک 
قیچـی 630تنـی و نصـب و راه انـدازی 
سیسـتم گریس مرکـزی لینکولن جهت 
گریـس رسـانی بـه قیچـی 630 تنـی، 
تغییـر طـرح و رفـع اشـکال فلودیوایـدر 
مربـوط بـه سـیلندرهای کاور منوبلوک و 
هیدرولیکـی کـردن جـا بـه جـا کننـده 
ترمکـس مربـوط بـه سـه قلـو و… را از 
اهـم اقدامـات نـورد 350 عنـوان کـرد و 
برنامـه افزایـش تولیـد کالف و توسـعه 
مارپیـچ  لولـه  سـاخت  کالف،  صـادرات 

مکانیـزم حلقـه سـاز خـط سـیم، تغییـر 
طرح کوپلینـگ فیوزی گیربکس واسـط 
پوسـته  سـاخت  ژوکـر،  قفسـه های 
گیربکس هـای اصلـی قفسـه های 1 و 3 
دانیالـی و هیدرولیکی کـردن راهگاه بعد 
از قفسـه 17 را از عمـده برنامه هـای نورد 

350 در سال 1400 برشمرد.
مدیـر نـورد شـرکت بـا بیـان ایـن که 
سـال 99 در نورد 500 بیش از 50 پروژه 
توسـط  بهسـازی  و  نوسـازی  بـزرگ 
همـکاران اجـرا شـد بـه برنامه هـای نورد 
500 در سـال 1400 پرداخـت و افـزود: 
انجـام تعمیـرات اساسـی کارگاه، تعویض 
بسـتر  ورودی  رولگان هـای  شاسـی های 
خنک کننده، تعویض تلشـکی و مکانیزم 
گـردش جرثقیـل 12، تعویـض دوعـدد 
بالـک مربوط بـه جرثقیل هـای پرداخت، 
کارگاه،  اره هـای  کلمپ هـای  تعویـض 
جایگزینـی سیسـتم مجـزای هیدورلیک 
نهایـی،  پرداخـت  و  تولیـد  بـرای خـط 
بـه  مربـوط  فک هـای  کامـل  تعویـض 
تعویـض  تنـی،  و 63  قیچی هـای 130 
سرقفسـه ها،  بـه  مربـوط  کوپل هـای 
پروژکتورهـای SMD مـدل  جایگزینـی 
گازی  المپ هـای  جـای  بـه  هرکولـد 
پرمصـرف قدیمـی در جرثقیل هـای خط 
باقیمانـده  بازسـازی  و  اصـالح  تولیـد، 
پرداخـت،  جرثقیـــل های  شیـــن های 
جرثقیل هـای  ترمـز  سیسـتم  اصـالح 
پرداخـت از نـوع مگنتـی به موتـور پمپ 
ترمزهای سـه فـاز، تعویض کامـل لیور و 
کابیـن  داخـل  فرمـان  مـدار  قطعـات 
تعــــویض  پرداخـت،  جرثقیـــل های 
فتوسـل های قیچی 130 تنـی و 63 تنی 
با فتوسـل های هات متـال جدید و تعمیر 
سرقفسـه های کارگاه از برنامه هایی است 

يکی از عوامل تاثيرگذار 
بر توليد ذوب آهن، 
عدم تامين يک ميليون و 
7۵0 هزار تن سنگ آهن 
بوده که تغييرات پياپی 
در وزارت صمت در 
سال قبل يکی از عوامل 
اصلی آن بوده است
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سال 1400 نورد 500 اجرا خواهد شد.

پیش بینی شـده  برنامه هـای  اجـرای   
توسـعه اقتصـادی بـه منظور رسـیدن به 
جایـگاه مناسـب تولیـد فوالد در کشـور 
بـه میـزان 55 میلیـون تـن در سـال، 
کاهـش واردات بی رویه فوالد و رسـیدن 
صنعـت،  ایـن  در  خودکفایـی  بـه 
بومی سـازی صنعـت تولید آهـن و فوالد 
در کشـور و ایجاد اشـتغال زایی مناسـب 
در اسـتان های محـروم و... را می تـوان از 
طـرح   اجـرای  ضـرورت  مـوارد  جملـه 
سفیددشـت  فـوالد  هزارتنـی   800

دانست.
ارباب زاده، مدیرعامل فوالد سفیددشت 
عنوان کرد: فوالد سفیددشـت چهارمحال 
شـرکت های  جملـه  از  بختیـاری  و 
زیرمجموعـه فـوالد مبارکـه تولیدکننـده 
از  یکـی  و  کشـور  در  اسـفنجی  آهـن 
طرح هـای هفتگانه فوالد اسـتانی اسـت 
کـه در 35کیلومتـری جاده شـهرکرد به 
بروجـن قـرار دارد کـه عملیـات اجرایی 
آن در تیرمـاه 86 در زمینی به مسـاحت 
250 هکتـار آغـاز شـد. ایـن شـرکت بـا 
ظرفیـت تولیدی سـاالنه 800 هـزار تن 
تختال شـامل نواحی انباشت و برداشت، 
احیـای مسـتقیم بـه روش میدرکس که 
در ایـن واحد گندله واردشـده به سـایت 
بـه وسـیله گاز احیایـی در داخـل کـوره 

تبدیل به آهن اسـفنجی می شـود، ذوب 
و ریخته گـری کـه در ایـن واحـد آهـن 
اسـفنجی به دسـت آمده در واحـد احیـا 
بـه همراه قراضه آهـن و دیگر افزودنی ها 
الکتریکـی EAF ذوب  در کـوره قـوس 
شـده و پـس از تصفیه سـازی بـه صورت 
اسـلب ریخته گـری می شـود. پیش بینی 
می شـود تـا پایـان فـاز 2 ظرفیـت تولید 
در بخـش احیـای مسـتقیم دو میلیـون 
تـن، ذوب و ریخته گـری دو میلیون تن، 
ورق  انـواع  و  تـن  میلیـون  دو  ورق 

پوشش دار به 2/ 1 میلیون تن برسد.
ارباب زاده خاطرنشـان کرد: منطقه ای 
کـه فـوالد سفیددشـت در آن واقع شـده 
اسـتعداد مناسـب بـرای توسـعه و زمینه 
ایجـاد پروژه هـای دیگـری بـرای توسـعه 
اسـتان را دارد. فـوالد مبارکـه اصفهـان 
نقـش بسـیار ویـژه ای در تولیـد فـوالد و 
دانـش فنـی و تکنولـوژی صنعـت فـوالد 
دارد و با توجه به نیروهای فنی و دانشـی 
کـه دارد درصـدد انتقال تجـارب و دانش 
فنـی ایـن صنعـت بـه اکثـر نقاط کشـور 
اسـت و حضـور ایـن شـرکت در فـوالد 
سپیددشت استان چهارمحال و بختیاری 
بسـیار حائـز اهمیـت اسـت. همچنیـن 
تکمیـل  باعـث  مبارکـه  فـوالد  حضـور 
چرخـه فـوالد و توسـعه منطقـه و ایجـاد 

اشـتغال این اسـتان را فراهم می کند و با 
بهره بـرداری هرچـه سـریع تر از این طرح 
تولیـد ناخالص اسـتان افزایـش می یابد و 
امید اسـت شـاهد رشـد توسـعه صنعتی 
و  فوالدسـازی  واحـد  سـاخت  باشـیم. 
ریخته گری با حدود 87 درصد پیشـرفت 
بزرگ تریـن  و  مهم تریـن  از  فیزیکـی 
پروژه هـای جـاری در شـرکت اسـت. بـا 
اجرایی شـدن ایـن پروژه سـاالنه به 800 
هـزار تـن ظرفیـت تولیـد اسـلب دسـت 

خواهیم یافت.
پروژه های دردست اجرا ■

مدیرعامـل فوالد سفیددشـت تصریح 
پـروژه  بزرگ تریـن  و  مهم تریـن  کـرد: 
واحـد  سـاخت  شـرکت،  در  جـاری 
فوالدسـازی و ریخته گـری با حـدود 87 
درصد پیشـرفت اسـت. همچنین از اهم 
پروژه هـای در دسـت اجـرا می تـوان بـه 
پـروژه احـداث تصفیه خانـه مرکـزی بـا 
56 درصـد، پـروژه خـط انتقـال فاضالب 
شـهری بروجـن  بـا 89 درصـد، پـروژه 
بریکت سـازی با 84 درصد، پروژه پسـت 
400 کیلوولـت بـا 100 درصـد و نهایتـاً 
پروژه تامین و ارتقای زیرسـاخت شـبکه 
پیشـرفت  درصـد   97 بـا  دیتاسـنتر  و 
اسـت. بـا اجرایـی شـدن پروژه سـاخت 
واحـد فوالدسـازی و ریخته گـری، عالوه 

محمود ارباب زاده

مدیرعامل شرکت
 فوالد سفید دشت

ارباب زاده، مدیرعامل فوالد سفیددشت مطرح کرد:

ارزش آفرینی و افزایش بهره وری در تولید از دغدغه های 
سال جاری است
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بـر دسـتیابی بـه ظرفیـت تولیـد 800 
هـزار تـن اسـلب به صـورت سـاالنه، راه 
رسـیدن به اهداف اسـتراتژیک شرکت از 
جملـه احداث خـط ریخته گـری بیلت و 
تولیـد ورق گـرم و سـرد همـوار خواهـد 
شـد. خط انتقال فاضالب شـهر بروجن و 
تصفیه خانـه مرکـزی فوالد سفیددشـت، 
تامیـن پایدار آب صنعتی مـورد نیاز برای 
و  آهن سـازی  واحدهـای  راه بـری 
تحقـق  آن  کنـار  در  و  فوالدسـازی 
مالحظـات زیسـت محیطی مصـرف آب، 
ذیـل اسـتاندارد iso14001 را بـه دنبـال 
دارد. همچنیـن هـدف از احـداث پسـت 
400 کیلوولـت، تامیـن بی وقفـه انـرژی 
الکتریکـی مورد نیـاز واحدهای تولیدی و 

پروژه های شرکت است.

از  یکـی  هم اکنـون  افـزود:  وی 
فـوالد  مجموعـه  اصلـی  دغدغه هـای 
سفیددشـت، مدیریـت بهینـه ضایعـات 
الزامـات  گرفتـن  نظـر  در  بـا  تولیـد 
راه انـدازی  کـه   اسـت  زیسـت محیطی 
واحد بریکت سـازی )تبدیـل نرمه و غبار 
حاصـل از فرآینـد تولیـد آهن اسـفنجی 
بـه بریکت سـرد قابـل اسـتفاده در کوره 
ذوب( عـالوه بـر تحقق این مهـم، گامی 
و  ارزش آفرینـی  راسـتای  در  اساسـی 
افزایـش بهـره وری تولیـد خواهد بـود. با 

توجـه بـه اهمیت فنـاوری اطالعـات در 
مزایـای  بـه  می تـوان  امـروزی  صنایـع 
انجـام پـروژه دیتاسـنتر بـه بـاال بـردن 
امنیـت اطالعـات جـاری در شـرکت در 
کنـار تامیـن زیرسـاخت مناسـب بـرای 
سـرویس های فنـاوری اطالعـات اشـاره 
کـرد. در حاضـر فـوالد سفیددشـت در 
برنامه هـای  بـه  توانسـته   99 سـال 
پیش بینی شـده دسـت یابد. اهـم اهداف 
 99 سـال  در  سفیددشـت  فـوالد 
عبارت انـد از: تحقـق کامـل برنامه تولید 
800 هزارتنی آهن اسـفنجی، راه اندازی 
پسـت 400 کیلوولـت، راه انـدازی واحد 
و  )اکسـیژن پلنت(  گاز  جداسـازی 
و  مدیریتـی  نظام هـای  پیاده سـازی 
اخـذ  و    S5 جملـه  از  مشـارکتی 
 iso45001و iso14001 گواهینامه های
کـه بر اسـاس ارزیابـی عملکـرد 9ماهه، 
دسـتیابی بـه سـه مـورد اول از مـوارد 

یادشده دور از دسترس نخواهد بود.
اثرات کرونا بر فوالد ■

اربـاب زاده بیـان داشـت: سـال 99 
همـراه بـا شـیوع کرونا بـود. ایـن امر بر 
بـود.  تاثیرگـذار  شـرکت  عملکـرد 
راهکارهـای اتخاذشـده در ایـن زمینـه 
کـم نبوده انـد. متاسـفانه بـا توجـه بـه 
همه گیـری بیماری کوویـد 19 و اثرات 
ایـن بـالی همگانی بر رونـد امور جاری 
شـرکت بایـد اذعان داشـت کـه طبیعتاً 
بـا شـیوع سراسـری ویـروس کرونـا و 
حاکم شـدن شـرایط اضطراری ناشی از 
واحدهـای  راه  سـر  بـر  موانعـی  آن، 
محدودیت هـای  لحـاظ  بـه  تولیـدی 
اعمال شـده بـه وجود آمد کـه مجموعه 
اولویت بنـدی  بـا  سفیددشـت  فـوالد 
فعالیت هـا و برنامه ریزی هـای منسـجم 
توانسـته اسـت رونـد تولیـد و فـروش 
محصـول را بـه عنـوان دو اصـل حیاتی 
حمایت هـای  بـا  کنـد.  حفـظ  خـود 

همه جانبـه سـازمان ایمیدرو و شـرکت 
فـوالد مبارکـه بـه عنـوان سـهامداران 
ایـن شـرکت  در پیشـبرد امـر تولیـد، 
واحـد احیـای مسـتقیم از ابتدای سـال 
جهـش تولیـد تاکنـون موفـق بـه ثبت 
آهـن  ماهانـه  تولیـد  رکـورد  پنـج 
اردیبهشـت،  ماه هـای  در  اسـفنجی 
شـده  آذر  و  آبـان  شـهریور،  خـرداد، 
اسـت. همچنین تولید ایـن محصول در 
فـوالد سفیددشـت در 9 مـاه سـال 99 
نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل با 
رشـد 13درصـدی همراه بوده اسـت. از 
فـروش  در  شـرکت  عملکـرد  طرفـی 
محصـول نیز مطلـوب ارزیابی می شـود 
که رشـد کمـی فـروش آهن اسـفنجی 
تـا پایان آذرماه در مقایسـه با سـال 98 

شاهد این مدعاست.
 مهم ترین برنامه   سال ۱۴۰۰ ■

 وی بـه اهـم برنامه هـای شـرکت در 
گفـت:  و  کـرد  اشـاره  جـاری  سـال 
مهم تریـن و بزرگ ترین پروژه در دسـت 
سفیددشـت،  فـوالد  شـرکت  اجـرای 
و  فوالدسـازی  واحـد  سـاخت  پـروژه 
ریخته گری اسـت، از همیـن  رو راه اندازی 
و تکمیـل ایـن طرح مهم تریـن اولویت و 
برنامـه شـرکت در سـال 1400 خواهـد 
برنامه ریزی هـای  بـا  همچنیـن  بـود. 
صورت گرفتـه در نظـر داریـم در اسـرع 
وقـت نسـبت بـه اجـرای فرآینـد جذب 
نیـروی انسـانی مـورد نیاز شـرکت اقدام 
کنیـم. از دیگـر اهداف پیـش روی فوالد 
سفیددشـت، قطـع کامـل وابسـتگی به 
بـرای  زیرزمینـی  و  سـطحی  آب هـای 
تامیـن آب صنعتـی مورد نیاز اسـت که 
ایـن  بـا  مرتبـط  پروژه هـای  تکمیـل 
موضـوع از جملـه طرح انتقـال و تصفیه 
اولویـت  در  بروجـن  شـهر  فاضـالب 
واحدهـای تکنولوژی-توسـعه و عملیات 

شرکت است.

مهم ترين و بزرگ ترين 
پروژه جاری در شرکت، 
ساخت واحد فوالدسازی 
و ريخته گری با حدود 87 
درصد پيشرفت است
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ز ا ند زچشم ا ا ند چشم ا
مــس مــساکتشــافات  اکتشــافات 
 تــا ســال    تــا ســال   ۱۴۰۴۱۴۰۴

توسـعه فعالیت هـای اکتشـافی و افزایـش ذخایر شـناخته 
 شـده مـس کشـور مهم تریـن چشـم انداز اسـتراتژیک امـور 
اکتشـافات و توسـعه ذخایـر معدنـی شـرکت مس اسـت و در 
ایـن چشـم انداز بسـیار مثبـت، ارتقـای جایگاه جهانی کشـور 
در میـزان ذخایـر شـناخته  شـده جهانـی تـا 1404 ترسـیم 
شـده اسـت. در همیـن راسـتا، بـا تدویـن اسـتراتژی نویـن 
اکتشـافی اهـداف و دورنمـای فعالیت های اکتشـافی و ارتقای 
جایـگاه کشـور در افـق آینـده و اهدافـی کـه الزم اسـت امور 
اکتشـافات بـرای دسـتیابی بـه آنها اقـدام کند، برنامـه ریزی 

شده است. 
افزایـش عمـق اکتشـافی تا متوسـط 1500 تا 2 هـزار متر 
و تاکیـد بـر شناسـایی و اکتشـاف ذخایـر پنهـان و همچنین 
اکتشـاف سـایر تیپ هـای کانسـاری ازجمله اهداف اکتشـافی 
و  هدفمنـد  اکتشـافی  مطالعـات  کـه  هسـتند  امـور  ایـن 
سیسـتماتیک بـرای اکتشـاف این گونه مدل ها در حـال انجام 
اسـت. ایـن امـور در نظـر دارد سـطح حفاری هـای اکتشـافی 
خـود را تـا پایـان سـال 1400 به بیـش از 150 هـزار متر در 
سـال برسـاند. بـا توجـه بـه پوشـش سراسـری اکتشـافات از 
شـمال غرب تـا جنوب شـرق و همچنین میـزان حفاری های 
پیش بینی شـده در محدوده هـای اکتشـافی جدیـد، امیدواریم 

نتایـج مثبـت و درخـور توجه اکتشـافات در سـال جـاری نیز 
و  نویـن  دانـش  تکیه بـر  بـا  برسـد.  ثمـر  بـه  و  یابـد  تـداوم  
بهره منـدی از نیروهـای متخصص در زمینه اکتشـاف و تالش 
نیروهـای خـدوم و تمـام عوامـل متصـدی اکتشـاف، امـکان 
دسـتیابی بـه ذخایـر جدیـد دیگـری نیـز هسـت. همچنیـن 
تکمیـل حفاری ها و شـناخت ابعـاد اصلی چند کانسـار جدید 
شناسـایی  شـده و تخمیـن دقیـق این ذخایر در دو سـال آتی 
می توانـد در ارتقـای جایـگاه کشـور از لحاظ ذخایر شـناخته 

 شده تاثیری شگرف بر جا بگذارد.
حفاری هـای اکتشـافی شـرکت ملـی صنایـع مـس  ■

ن ا یر ا
اکتشـافی  حفاری هـای  میـزان  اخیـر  هفت سـاله  رکـورد 
شـرکت ملـی صنایـع مس ایران شکسـته شـده و ایـن میزان 
حاکـی از رشـد 103درصـدی حفاری هـای اکتشـافی نسـبت 
به متوسـط دوره 5 سـال گذشـته اسـت. در این راسـتا متراژ 
حفـاری اکتشـافی از میانگیـن کمتـر از 50هـزار متـر در 5 
سـال گذشـته به بیش از 100 هـزار متر افزایش  یافته اسـت. 
تکمیلـی  سـطحی  اکتشـافات  ادامـه  ایـن،  بـر  عـالوه 
توپوگرافـی(  و  ژئوفیزیـک  ژئوشـیمی،  )زمین شناسـی، 
در  هکتـار   900 و  هـزار   104 وسـعت  بـه  درمجمـوع 
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محدوده هـای مسـتعد معدنـی برآمـده از مطالعـات پهنه های 
انجـام  شـده  معدنـی  کانسـارهای  و  اندیس هـا  و  اکتشـافی 
آلتراسـیون  و  اسـت. در سـال 99 مطالعـات زمین شناسـی 
درمجموع به وسـعت 34100 هکتار، ژئوشـیمیایی درمجموع 
بـا وسـعت بیـش از 48100 هکتـار و ژئوفیزیـک در مجموع 
بـه وسـعت 15300 هکتـار و تهیـه نقشـه توپوگرافـی بـه 
اسـت.  رسـیده  انجـام  بـه  هکتـار   7400 جمعـا  وسـعت 
خوشـبختانه مطالعات اکتشـافی سـطحی نسـبت به متوسط 
دوره 4 سـال  قبـل رشـد 150درصـدی داشـته اسـت و بـه 
رکـورد باالتریـن میـزان مطالعـات اکتشـافی سـطحی در 7 
سـال اخیـر دسـت  یافته انـد. دسـتیابی بـه رکـورد باالتریـن 
میـزان محدوده هـای ثبتـی امیدبخـش در 7 سـال اخیـر بـه 
تعـداد 90 فقـره از دیگر موفقیت های شـرکت مس به شـمار 
مـی رود. اخذ پروانه های اکتشـافی محدوده هـای امیدبخش و 
پروانه هـای  اخـذ  و  کشـف ها  گواهـی  تمدیـد  همچنیـن 
بهره بـرداری کانسـارها و ذخایـر معدنـی در دوره اخیـر، در 
دسـتور کار قرارگرفته اسـت. خوشـبختانه رشد 143درصدی 
و  کشـف  گواهی هـای  و  اکتشـافی  پروانه هـای  تعـداد 
محدوده هـای ثبتـی نسـبت بـه متوسـط دوره 5 سـال قبل و 
و  کشـف  گواهـی  و  اکتشـافی  پروانه هـای  تعـداد  افزایـش 
محدوده هـای ثبتـی از میانگیـن 37 بـه 90 فقره را در سـال 
گذشـته شـاهد بودیم. سـرعت بخشـی به عملیات اکتشـافی 

در پروانه هـای اکتشـافی و همچنیـن تمدید گواهی کشـف ها 
و اقـدام بـرای توسـعه عملیـات اکتشـاف و اخـذ پروانه هـای 
بهره بـرداری نیـز در دسـتور کار ایـن امـور قرار گرفته اسـت. 
مثـال می تـوان بـه ارائـه و پیگیری درخواسـت ثبـت و صدور 
پروانـه اکتشـاف بـه نـام شـرکت ملی صنایـع مس ایـران در 
تعـداد 39 محـدوده امیدبخـش جدیـد بـه وسـعت 1423 
کیلومترمربـع )برآمـده از مطالعات پهنه های اکتشـافی( برای 
انجـام اکتشـافات تفصیلـی بـه سـازمان صنعـت، معـدن و 
ایـن  بـر  عـالوه  کـرد.  اشـاره  مربوطـه  اسـتان های  تجـارت 
مطالعـات ناحیـه ای و بررسـی های اکتشـافی و تعریـف 11 
پهنـه اکتشـافی در مجمـوع بـه وسـعت 69 هـزار کیلومتـر 
مربـع، در راسـتای اکتشـاف ذخایـر جدیـد و بـا توجـه بـه 
سـایر  و  پورفیـری  مـس  متالـوژی  مناسـب  پتانسـیل 
متالوژنیـک  کمربندهـای  امتـداد  در  وابسـته  کانسـارهای 
ایـران عمـده طرح هـای شناسـایی و پی جویی شـرکت ملی 
بیـن  تفاهم نامـه همـکاری  قالـب  ایـران، در  صنایـع مـس 
شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران و سـازمان های صنعـت 
بـا همـکاری آن  و  مربوطـه  اسـتان های  تجـارت  و  معـدن 
سـازمان ها انجـام شـد. در ایـن راسـتا اجرای عملیـات در 5 
و  قـم  رضـوی،  خراسـان  کرمـان،  اسـتان های  در  پهنـه 
آذربایجـان غربـی درمجمـوع بـه وسـعت حـدود 25 هـزار 

کیلومترمربع در سـال 99 انجام شد.
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صنایـع  ملـی  شـرکت  مدیرعامـل 
مـس ایـران بـر ایـن بـاور اسـت کـه با 
توجـه بـه ارتقـای جایـگاه فلـز مس در 
برنامه ریزی هـای آتی جهانـی و افزایش 
یـک  بـا  بایـد  صنایـع،  در  آن  سـهم 
برنامه ریـزی  و  توسـعه گرایانه  رویکـرد 
در  آموزش هـا  بهبـود  ضمـن  دقیـق، 
همـه سـطوح و برخـورداری از دانـش 

روز، از غافله جهانی عقب نماند.
شـرکت  مدیرعامـل  سـعدمحمدی، 
ملـی مس ایـران عنوان کرد: اسـتراتژی 
براسـاس  مـس  ملـی  شـرکت  داخلـی 
شـکل  الملـل  بیـن  اقتصـاد  شـرایط 
می گیـرد، اکنـون تقاضـای بـازار بـرای 
مـس 24 میلیـون تن اسـت و بـا توجه 
بـه اتفاقـات اخیر که رشـد کامودیتی ها 
را رقـم زده پیش بینـی می شـود طـی 
سـه تا چهار سـال آینـده میـزان تقاضا 
شـود  بیشـتر  بسـیار  تولیـد  میـزان  از 
بنابرایـن سـرمایه گذاری در ایـن بخش 
می توانـد منطقـی و اقتصـادی باشـد. از 
آنجایـی کـه فرصت تـا آن زمـان کوتاه 
اسـت، ایـران بایـد بتواند بخشـی از این 
افزایـش تقاضـا را پوشـش دهـد و اگـر 
دیـر بجنبیـم رقبا جایگزین مـا خواهند 
شـد و گـوی سـبقت را از مـا خواهنـد 
اتفـاق  کـه  تقاضایـی  افزایـش  ربـود. 

خواهـد افتـاد بـه دو دلیل عمده اسـت. 
نخسـت، سـرمایه گذاری بین المللـی در 
زیرسـاخت ها اسـت و همچنیـن در 10 
درصـد   30 دسـت کم  آینـده  سـال 
خودروهـای جهـان برقـی خواهند شـد 
که مصـرف مـس تاثیر بسـزایی خواهد 

داشت.
شـرکت  ■ در  توسـعه  طرح هـای 

ملـی مـس ایـران
سـعدمحمدی تاکیـد کـرد: جریـان 
توسـعه در صنعـت مس ایران متناسـب 
بـا تغییـر و تحـوالت در حـوزه انرژی و 
افزایش سـهم فلـز اسـتراتژیک مس در 
انـرژی و صنایـع پاک دنیا اسـت. تا 30 
سـال آینـده میـزان ارزش هزینه هـای 
ناشـی از انـرژی در دنیـا تغییـر خواهد 
انـرژی  درصـد   39 هم اکنـون  کـرد، 
تـا  و  می شـود  تأمیـن  نفـت  از  امـروز 
کاهـش  درصـد   13 بـه   2050 سـال 
خواهـد یافـت؛ همچنیـن میـزان انرژی 
الکتریسـیته کـه 19 درصد انـرژی دنیا 
در حـال حاضـر از آن تامیـن می شـود 
سـهم آن در سـال 2050 به 49 درصد 
خواهـد رسـید. بـدون شـک در جریان 
ایـن تغییر و تحوالت مربـوط به انرژی، 
مـس بـه دلیـل خـواص ذاتـی و بـدون 
رقیـب آن نقـش ویژه ای بـازی می کند. 

مـا هـم بـر آن هسـتیم تـا بـا افزایـش 
تولیـد بخشـی از ایـن تقاضـا در بـازار 

جهانی را به خود اختصاص دهیم. 
وی در خصـوص برنامه ریـزی بـرای 
ایـن  در  کنسـانتره  تولیـد  افزایـش 
تکنیک هـای  کـرد:  تشـریح  شـرکت 
مـس  کشـورمان،  در  اسـتفاده  مـورد 
ایـران را در رده مس هـای خـوب و بـا 
کیفیـت جهـان قـرار داده و بـه همیـن 
دلیـل، عمـده سـرمایه گذاری هـای مـا 
در کشـور بـه سـمت تولیـد کنسـانتره 
خواهد بود. امسـال افتتاح سـه کارخانه 
شـامل واحـد 100 هزار تنی کنسـانتره 
و  زا  دره  تنـی  هـزار   150 درآلـو، 
همچنیـن کارخانه تولید فلوتاسـیون از 
سـرباره های ذوب را داریـم. همچنیـن 
تنـی  هـزار   200 کارخانـه  احـداث 
سرچشـمه، فـاز 2 میـدوک بـه ظرفیت 
150 هزار تن، فلوتاسـیون سـرباره های 
ذوب خاتـون آبـاد، فـاز 3 سـونگون بـه 
ظرفیـت 150 هـزار تـن و برنامه ریزی 
برای فاز 4 کنسـانتره سـازی سـونگون، 
از جملـه دیگـر پروژه های شـرکت ملی 
ایـران اسـت. در مجمـوع بـرای  مـس 
دسـت یافتـن بـه ایـن اسـتراتژی 29 
آنهـا  تعریـف شـده کـه تحقـق  طـرح 
میلیـون   480 و  میلیـارد  دو  نیازمنـد 

اردشیر سعدمحمدی

مدیرعامل شرکت ملی مس

دکترسعدمحمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران مطرح کرد: 

توسعه؛ محور کار شرکت ملی مس ایران در سال ۱۴۰۰ است
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تومـان  میلیـارد  هـزار   30 و  یـورو 
پیونـد  ایـن  در  اسـت.  سـرمایه گذاری 
سـعی داریـم تـا از پول های کـم هزینه 
هـزار   10 سـرمایه  افزایـش  جملـه  از 
میلیارد تومانی ناشـی از سـود انباشـته 
شـرکت اسـتفاده کنیـم که قطعا سـود 
سرشـاری بـرای شـرکت ملـی مـس و 
سـهامداران بـه دنبـال خواهـد داشـت. 
ایـن در حالـی اسـت کـه با یـک تغییر 
بـه  سرچشـمه  کـوره  فنـی،  تکنیکـی 
سیسـتم فلش تغییر یافتـه و 280 هزار 
کنـد،  مـی  تولیـد  کاتـدی  مـس  تـن 
بـا همیـن  آبـاد  همچنیـن در خاتـون 
سیسـتم 120 هـزار تـن مـس کاتـدی 
البتـه ظرفیـت  کـه  مـی شـود  تولیـد 
در  اسـت.  تـن  هـزار   150 آن  واقعـی 
سـونگون، امـا به دلیل مسـائل زیسـت 
محیطـی از روش »حمام هـای ذوب یـا 
SKS  کـه مبـدع آن چینی ها هسـتند 
فنـی  نظـر  از  تـا  شـود  مـی  اسـتفاده 
آلودگی هـا را کاهـش و راندمـان کار را 
بـرای  بایـد  مـا  دهیـم.  افزایـش 
کارخانجـات کنسـانتره و ذوب به تامین 
مـواد اولیـه بپردازیـم و بایـد خـوراک 

آنها را در معادن شکل دهیم. 
صنایـع  ملـی  شـرکت  مدیرعامـل 
طرح هـای  کـرد:  تاکیـد  ایـران  مـس 
ایـران در  شـرکت ملـی صنایـع مـس 
و  مشـخص  و  شـفاف  کامـاًل  مسـیری 

خوبی ریل گذاری شده است.
شـرکت مـس جـزو ۱۰ شـرکت  ■

برتـر دنیـا قـرار خواهـد گرفـت 
سـعدمحمدی گفـت: ظـرف 4 سـال 
آینـده 300 هـزار تـن بـه ظرفیت مس 

کاتدی کشور افزوده خواهد شد.
از  بهره بـرداری  بـا  داد:  ادامـه  وی 
و  جدیـد  معـادن  توسـعه  طرح هـای 
تولیـد  تغلیـظ  کارخانجـات  احـداث 
کنسـانتره از 1 میلیـون و 200 هزارتن 
بـه 2 میلیـون و 500 هزار تـن افزایش 

خواهد یافت.
سـعدمحمدی بـا اعالم اینکـه درآمد 
از  بـرداری  بهـره  بـا  مـس  شـرکت 
طرح هـای توسـعه از 2 میلیـارد دالر به 
خواهـد  افزایـش  دالر  میلیـارد   5/4
ترتیـب  ایـن  بـه  کـرد:  بیـان  یافـت، 
شـرکت مـس جـزو 10 شـرکت برتـر 

دنیا قرار خواهد گرفت.
سـعدمحمدی ضمـن اشـاره بـه رقم 
 5/1 شـد  اکتشـاف  جدیـد  ذخیـره 
میلیارد تنی در 2 سـال گذشـته، اظهار 

داشـت: خوشـبختانه بـه لحـاظ ذخایـر 
جهانی در رتبه هفتم قرار گرفتیم.

مدیرعامـل شـرکت مس ضمـن ابراز 
امیـدواری از روش هـای جدیـد اتخـاذ 
شـده در زمینه ذوب مـس تصریح کرد: 
بـا تغییـر تکنولـوژی و بـا اسـتفاده از 
روش هـا و تکنیک هـای بـه روز دنیـا در 
زمینـه ذوب مـس، سـودآوری و بهـره 

وری بیشتری را شاهد خواهیم بود.
سـعدمحمدی همچنیـن با اشـاره به 
و  حفـاری  جدیـد  دسـتگاه   15 تهیـه 
ماشـین آالت و تجهیـزات مهـم این امر 
و  امراکتشـافات  در  موثـری  گام  را 
بـه  کـرد:  بیـان  و  دانسـت  اسـتخراج 
دنبال آن هسـتیم تـا بتوانیم وظیفه ای 
را کـه بـر عهـده گرفتیم به نحو احسـن 

انجام دهیم.
وی ایـن امـر را افتخـار بزرگـی برای 
کشـور ایـران دانسـت و افزود: بـا توجه 
بـه کیفیـت عیار مـس ایران، شـرایطی 
فراهـم شـده اسـت کـه بتوانیـم بـرای 
کشـور ارزآوری و اشـتغال زایی داشـته 

باشیم.

لزوم کاهش هزینه های تولید ■
معـادن  تاکیـد کـرد:  سـعدمحمدی 
مـان در حـال حرکـت بـه سـمت عمق 
اسـت و بـا شـیوه های سـنتی موجـود 
افزایـش خواهـد یافـت.  هزینه هایمـان 
در صورتـی کـه از الگوهای بیـن المللی 
هزینه هـا  کنیـم،  اسـتفاده  اسـتخراج 
کاهـش خواهـد یافـت. بـرای افزایـش 
تجهیـزات  نیازمنـد  نیـز  تولیـد  تنـاژ 
جدیـد هسـتیم و بایـد بتوانیـم تغییـر 
رفتـاری بـه لحاظ نوع تجهیزات داشـته 
باشـیم. در حالـی که تراک هـای موجود 
امـروز در  ایـران 136 تنـی اسـت،  در 
معـادن جهـان از تراک هـای 550 تنـی 
اسـتفاده می شـود و بـه همیـن دلیـل 
تعداد السـتیک بیشـتر، تعداد رانندگان 
بیشـتر، ترافیک بیشـتر در معدن داریم 

بزرگتـر  شـاول های  نیازمنـد  مـا  و 
هسـتیم. بایـد به مـرور شـرایط طراحی 
و تکنیک هایمـان را تغییـر دهیـم تـا از 
ایـن طریق در سیسـتم ها تحـول ایجاد 

کنیم.
وی تاکیـد کـرد: بـه منظـور نیـل به 
نیازمنـد  جدیـد،  اسـتراتژی های 
تکنیک هـای  و  نویـن  آموزش هـای 
افزایـش  بتوانیـم  تـا  هسـتیم  جدیـد 
ظرفیـت و تولیدمـان را از نظـر عملـی 
و  کار  ارتقـای  بـرای  و  کنیـم  محقـق 
بهبود عملکـرد و بهره وری، برنامه هایی 
و  انسـانی  نیـروی  ماشـین آالت،  بـرای 
غیـره داشـته باشـیم. آموزش هایـی که 
بایـد در همـه سـطوح طراحـی شـده و 
آخریـن  بـا  را  خـود  روز  هـر  بتوانیـم 
تغییـرات و فنـاوری روز جهـان تطبیق 

دهیم.
برنامـه  تدویـن  بـه  سـعدمحمدی 
جامـع مس اشـاره کرد و گفـت:  برنامه 
بـر  کـه  تدویـن شـده  و  تهیـه  جامـع 
مبنـای آن تـا سـال 1410 بـه ظرفیت 
کامـل در بخـش مـس خواهیم رسـید، 
نقـد،  منظـور  بـه  اکنـون  برنامـه  ایـن 
تحلیل و ارزیابی در اختیار پیشکسـوتان 
صنعت مس قرار داده شـده اسـت و در 
مجمـوع، اسـتراتژی مـا بـر اسـاس یک 
تفکـر بین المللـی و اقتصـاد بازار شـکل 
داده شـده تـا بـه جایـگاه باالتـری در 

عرصه جهانی دست یابیم.
مدیـر عامل شـرکت ملی مـس ایران 
خاطـر نشـان شـد: بـا هـدف ورود بـه 
از  استفــــاده  و  صنــــایع  هایتـک 
همـکاری  بـا  فضـا،  ایـن  ظرفیت هـای 

امسال افتتاح سه 
کارخانه شامل واحد 
100 هزار تنی 
کنسانتره درآلو، 
1۵0 هزار تنی دره 
زا و همچنين کارخانه 
توليد فلوتاسيون از 
سرباره های ذوب را 
داريم
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ریاسـت  فنـاوری  و  علمـی  معاونـت 
در  نـوآوری  مرکـز  یـک  جمهـوری، 
رفسـنجان شـکل داده ایم تا نخبگان را 
نانـو  صنایـع  و  صنایع هایتـک  بـرای 
شناسـایی کنیـم و بتوانیـم تکنیک های 
جدیـد فنـی اسـتفاده از کیفیـت برتـر 
مـس تولیـدی کشـور را تعریـف و برای 
آن سـرمایه گـذاری کنیـم. هرچنـد در 
صنایـع پاییـن دسـتی مـس همچـون 
مفتـول و سـیم و کابل سـرمایه گذاری 
نیازمنـد سـرمایه  امـا همچنـان  شـده 
گـذاری هسـتیم تـا بتوانیـم حرف های 
جدیـد در ایـن زمینـه داشـته باشـیم. 
ایـن مسـیر اسـت کـه تنهـا بـا حضـور 
نیـروی انسـانی شایسـته، بـا ذکاوت و 
رفـت.  خواهـد  پیـش  بـه  کار  عاشـق 
همچنیـن باید ارتباطـات جهانی مان را 
آنالیـن  سیسـتم های  و  کـرده  قویتـر 
فـروش در جهان را شـکل دهیم. جهان 
امـروز جهـان رقابت و اطالعات اسـت و 
تغییـرات  و  نگاه هـا  بـا  را  خـود  بایـد 
نهایـت  در  تـا  تطبیـق دهیـم  جهانـی 
اقتصـاد  در  بیشـتری  سـهم  بتوانیـم 
کشـور و تولیـد ناخالـص ملـی داشـته 

باشیم.
عملکـرد شـرکت در سـالی کـه  ■

گذشت؛
مدیرعـــامل شرکـــت ملـی مـس 

عملکـرد ایـن شـرکت را در سـال 99 
ایـن  گفـت:  و  کـرد  ارزیابـی  مثبـت 
گذشـته  سـال  در  توانسـت  شـرکت 
عملکـرد مثبتـی در بخش هـای مختلف 

به ثبت برساند.
ایـن  داشـت:  اظهـار  سـعدمحمدی 
شـناخت  بـرای   99 سـال  در  شـرکت 
پتانسـیل جدیـد 101 هـزار متـر مربع 
حفـاری عمیـق انجـام داده اسـت کـه 
حاصـل آن یـک میلیـارد تـن ذخایـر 
جدیـد بـا عیـار نیم درصـد بود. بـا این 
اکتشـاف، ذخایر شـرکت ملـی مس در 

سال 99 از 8 میلیارد تن عبور کرد.
برجـای  ارزش  بـه  اشـاره  بـا  وی 

ذخیـره اکتشـاف شـده عنـوان کـرد: با 
ایـن اکتشـاف، 35 هزار میلیـارد تومان 
بـه دارایـی شـرکت مـس اضافـه شـده 

است.
مدیرعامـل شـرکت ملی مـس ادامه 
داد: ذخایـر مـس خالـص مـا در دنیـا 
 7.5 کـه  و  بـود  تـن  میلیـون   36.5
میلیـون تـن بـه ذخایـر اضافـه شـد و 
امـروز ذخایـر مـا بـه 40 میلیـون تـن 
مس خالص رسـیده اسـت که امیدوارم 
در سـال 1400 رتبـه ایـران در دنیـا از 
جایـگاه هفتـم بـه ششـم ارتقـاء پیـدا 

کند.
سـعدمحمدی با اشـاره به رکوردهای 
ثبـت شـده در سـال 99 گفـت: تولیـد 
کاتـد در سـال 99 با رشـد 12 درصدی 
از 208 هـزار و 300 تـن عبور کرد. آند 
نیـز بـا تولیـد 355 هـزار و 611 تـن، 

16.8 درصد رشد را به ارمغان آورد.
یـک   99 سـال  در  داد:  ادامـه  وی 
کنسـانتره  تـن  هـزار   200 و  میلیـون 
تولیـد شـد. ایـن در حالی اسـت که در 
سـال 98 ایـن میـزان یـک میلیـون و 
180 هـزار تـن بـود. همچنیـن میـزان 
تولیـد لجـن آندی بـا 5 درصد رشـد به 

797 تن رسید.
مـس  ملـی  شـرکت  مدیرعامـل 
همچنیـن از 184 میلیـون تـن عملیات 

29 طرح تعريف شده که 
تحقق آنها نيازمند دو 
ميليارد و ۴80 ميليون 
يورو و 30 هزار ميليارد 
تومان سرمايه گذاری 
است
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معدنی در شـرکت ملی مس خبر داد.
 940 فـروش  از  سـعدمحمدی 
میلیـارد تومـان محصـول شـرکت مس 
در سـال 99 خبـر داد و گفت: شـرکت 
ملـی مـس موفـق شـد یـک رشـد 90 
درصـدی در فـروش را به ثبت برسـاند. 
وی افـزود: در سـال 99 شـرکت ملـی 
مـس موفق شـد 272 هـزار و 400 تن 
در  ایـن  برسـاند  فـروش  بـه  کاتـد 
صورتـی اسـت کـه در سـال 98 ایـن 

میزان 248 هزار تن بوده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت ملی مـس اظهار 
کـرد: ایـن شـرکت در سـال 99، 202 
هـزار تـن مـس در بـورس عرضـه کرد 
کـه از ایـن میـزان 150 هـزار تـن بـه 
فـروش رسـید. شـرکت ملـی مـس بـا 
ایـن میزان عرضه باعث شـد تـا فضای 
بـازار کنتـرل شـده و قیمت هـا افزایش 

پیدا نکند.
شـرکت  کار  محـور  سـعدمحمدی 
ملـی مـس در سـال 1400 را توسـعه 
عنـوان کـرد. مدیرعامـل شـرکت ملـی 
اینکـه ظرفیـت فعلـی  بیـان  بـا  مـس 
کارخانـه کنسـانتره ایـن شـرکت یـک 
میلیـون و 150 هـزار تن اسـت، عنوان 
کـرد: بـا برنامه ریزی صـورت گرفته در 
چهـار سـال آینـده تولید کنسـانتره به 
تـن خواهـد  و 300 هـزار  میلیـون   2

رسید.
طرح هـای  جملـه  از  سـعدمحمدی 
را  کنسـانتره  افزایـش  بـرای  موجـود 
 3 فـاز  فـاز 3 سـنگون،  شـامل طـرح 
و  آبـاد  خاتـون  کارخانـه  سرچشـمه، 
غیـره عنـوان کـرد و گفت: امیـدوارم با 

سـال  چهـار  در  طرح هـا  ایـن  افتتـاح 
آینـده ایـران جـزو 10 کشـور اول دنیا 

در تولید مس باشد.
مـس  شـرکت  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
اسـت،  بورسـی  موفـق  شـرکت  یـک 
بیـان داشـت: شـرکت ملـی مـس در 
سـال 98 سومین شـرکت بورسی بوده 
اسـت این در حالی اسـت که در سـال 
99 بـه دومیـن شـرکت بورسـی ارتقاء 
پیـدا کـرد. امیدوارم در سـال 1400 با 
راه انـدازی سـه کارخانـه بـه رتبـه اول 
میـزان  همچنیـن  کنـد.  پیـدا  دسـت 
 ،99 سـال  در  شـرکت  ایـن  بازدهـی 

282 درصد بوده است.
مدیرعامـل شـرکت ملـی مـس ابراز 
امیـدواری کـرد کـه سـرمایه گذاری در 

بخـش معـدن، خرید تجهیـزات جدید، 
دسـتگاه حفـاری، اسـتفاده از نرم افـزار 
بـروز اکتشـاف معدنـی در اسـتان های 
جدیـد ماننـد آذربایجـان غربـی، یـزد، 
خراسـان  بلوچسـتان،  و  سیسـتان 
رضـوی و اردبیل شـرایط گسـتره مس 

افزایش پیدا کند.
شـرکت  موفقیـت  از  سـعدمحمدی 
ملـی مـس در بحث ورزشـی خبر داد و 
در  شـرکت  ایـن  داشـت:  بیـان 
کاراتـه،  والیبـال،  فوتبـال،  رشـته های 
باالیـی  تکوانـدو جایـگاه  و  تیرانـدازی 

کسب کرده است.
وی همچنیـن موفقیـت این شـرکت 
اجتماعـی  مسـئولیت های  بخـش  در 
خبـر داد و گفت: از جملـه فعالیت های 
ایـن شـرکت در بخـش مسـئولیت های 
 70 کمـک  بـه  می تـوان  اجتماعـی 
کرونـا،  بحـث  در  تومانـی  میلیـارد 
سـاخت بیمارسـتان 50 تختخوابـی در 
 40 بیمارسـتان  سـاخت  رفسـنجان، 
ارسـال  بابـک،  شـهر  در  تختخوابـی 
اردوهـای جهـادی بـا 12 هـزار نفـر به 
بسـته های  ارسـال  محـروم،  نقـاط 
ایـام  در  محـروم  نقـاط  بـه  معیشـتی 
چمـن   66 از  بهره بـرداری  عیـد، 
ایجـاد  روسـتاها،  در  مصنـــوعـــــی 
امکانـات  و  روستایـــی  جــــاده های 
ورزشـی و غیـره اشـاره کـرد. همچنین 
مقاومتـــــی  اقتصــــاد  بحـث  در 
دامـداری،  بخـش  در  فعالیت هایــــی 
احـداث  ماهـی،  پـرورش  کارآفرینـی، 
مزرعه گل، کمک آموزشـی و تاسـیس 

مرکز نوآوری اشاره کرد.

با بهره برداری از 
طرح های توسعه 
معادن جديد و احداث 
کارخانجات تغليظ توليد 
کنسانتره از 1 ميليون 
و 200 هزارتن به 2 
ميليون و ۵00 هزار تن 
افزايش خواهد يافت
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ترسیم چشم انداز تولید آلومینیوم

در ۱۴۰۴
صنعـت تولیـد آلومینیوم بـا توجه به 
نیـاز روزافـزون بـه ایـن فلـز در صنایع 
اخیـر  سـال های  در  کشـور،  مختلـف 
مدنظر مسـئوالن اقتصادی قـرار گرفته 
و  اقتصـاد  در  را  ای  ویـژه  جایـگاه  و 
صنعـت بـه خـود اختصاص داده اسـت. 
در  الکتریکـی  انـرژی  بـاالی  مصـرف 
کـه  شـده  موجـب  آلومینیـوم،  تولیـد 
دنبـال  بـه  آلومینیـوم  تولیدکننـدگان 
بـا  پیشـرفته،  فناوری هـای  توسـعه 
مصـرف کم انـرژی و احـداث بـا انتقال 
مناطـق  بـه  آلومینیـوم  کارخانه هـای 
باشـند.  ارزان  انـرژی  از  برخـوردار 
اهمیـت  بـه  اشـاره  بـا  کارشناسـان 
فلـز  یـک  عنـوان  بـه  آلومینیـوم 
پایه هـای  بازسـازی  در  استــراتژیک 
اقتصـادی و صنعتی کشـور تالش دارند 
همـه  تحلیـل  و  تجزیـه  از  پـس  کـه 
جانبـه، وضعیت گذشـته و حال صنعت 
آلومینیـوم و مواد اولیـه اصلی آن یعنی 
جمـع  یـک  بـه  بوکسـیت،  و  آلومینـا 
بنـدی منطقـی از دورنمـای آینـده این 
صنعـت در ایـران و جهـان برسـند. در 
ایـن نوشـتار وضعیـت تولیـد، مصرف و 
کاربـرد آلومینیـوم در سـطح جهـان و 
مـورد  اجمالـی  صـورت  بـه  مناطـق 
جایـگاه  اسـت.  گرفتـه  قـرار  بررسـی 
نظـر  از  ایـران  ای  منطقـه  و  جهانـی 
تمـام شـده  قیمـت  و  تولیـد، مصـرف 
شـرایط  تحلیـل  از  و  شـده  ارزیابـی 
بـا  و  محیـط داخـل و خـارج صنعـت 
نیـز  و  نقـاط قـوت، ضعـف  بـه  توجـه 
فرصت هـا و تهدیـدات، چشـم انـداز و 
ارائـه  افـق 1404  رسـالت صنعـت در 
برخـی  نیـز  درنهایـت  و  اسـت  شـده 
راهبردهـای  و  اسـتراتژیک  اهـداف 
توسـعه ده سـاله، تا پایـان برنامه پنجم 

توسعه مطرح گردیده است.
انـداز، تولیـد یـک  در سـند چشـم 
ونیـم میلیـون تـن آلومینیـوم خـام در 
برنامه ریـزی   1404 سـال  تـا  کشـور 
شـده اسـت کـه امید مـی رود بـا همت 

عقـب  خصوصـی  و  دولتـی  بخـش 
هـدف  ایـن  بـه  رسـیدن  در  ماندگـی 

جبران شود.
تولیدکنندگان اصلی آلومینیوم ■

اولیـــــن  جـــزو  ایـــران  کشـور 
در  آلومینیـوم  شـمش  تولیدکننـدگان 
خاورمیانـه اسـت. تولیـد آلومینیـوم در 
ایـران از سـال 1351 با ایجـاد کارخانه 
سـپس  شـد.  آغـاز  اراک  آلومینیـوم 
کارخانـه آلومینیـوم المهـدی و هرمزال 
افـزوده  کشـور  تولیـد  مجموعـه  بـه 
تولیـد  شـدند. در دهه هـای 80 و 90 
پایـه  بـر  کشـور  آلومینیـوم  شـمش 
ظرفیـت  بـا  و  کارخانـه  سـه  همیـن 
اسـمی مجموعا حـدود 450 هـزار تنی 
همـه  در   89 سـال  از  و  رفـت  پیـش 
 98 و   91 سـال های  به جـز  سـال ها 
را  تنـی  هـزار   350 تـا   300 تولیـد 
داشـتیم تـا اینکـه نهایتـا بـا راه انـدازی 
کارخانـه آلومینیـوم جاجـرم )متعلق به 
شـرکت آلومینـای ایـران( در سـال 98 
بـا ظرفیـت 40 هـزار تنـی و راه اندازی 
فـاز نخسـت آلومینیوم جنـوب )متعلق 
بـه ایمیـدرو( در سـال 99 بـا ظرفیـت 
300 هـزار تنی شـاهد رشـد در ظرفیت 
تولیـد شـمش آلومینیـوم کشـور بودیم. 
دوم  فـاز  راه انـدازی  بـا  اینکـه  ضمـن 
آلومینیـوم جنـوب با ظرفیـت 600 هزار 
تـن، در سـال های دورتر ظرفیـت تولید 
آلومینیـوم در ایران می توانـد به بیش از 

3/ 1 میلیون تن در سال برسد.
بررسـی آمار واردات و صادرات شمش 
آلومینیـوم در سـال های گذشـته نشـان 
می دهـد کـه متوسـط مصـرف شـمش 
آلومینیـوم کشـور 300 تـا 350 هزار تن 
در سـال متغیـر اسـت. بنابرایـن بـه نظر 
راه انـدازی طـرح  بـا  می رسـد هم زمـان 
تولیـد  افزایـش  و  جنـوب  آلومینیـوم 
قابـل   رشـد  شـاهد  ایـران  آلومینیـوم 
مالحظـه در صـادرات زنجیـره آلومینیوم 
در سـال 1400 و سـال های بعد باشـیم. 
طـی 12 ماهـه سـال 99 مجمـوع تولید 

شـرکت های ایرالکـو، المهدی-هرمـزال، 
آلومینیـوم جاجـرم و آلومینیـوم جنوب 
بـه 446 هزار و 842 تن رسـیده، این در 
حالی اسـت که میزان تولید سـال پیش 
از آن معـادل 275 هـزار و 716 تن ثبت 
شـده بود. طـی 11 ماهه ابتدای امسـال، 
148 هـزار تـن انواع آلومینیوم از کشـور 
صـادر شـده کـه ارزشـی بالـغ بـر 271 
 155 رشـد   و  داشـته  دالر  میلیـون 
درصـدی وزنـی و 143درصـدی ارزشـی 

دارد.
چیـن بـا سـهم ارزشـی 37 درصـد 
مقصـد اول صـادرات زنجیـره آلومینیوم 
در  و  بـوده   1399 سـال  در  ایـران 
رتبه هـای بعـدی ترکیـه بـا 33 درصد، 
هنـد بـا 16درصد، عراق بـا هفت درصد 
دارنـد. سـرانه  قـرار  بـا3  افغانسـتان  و 
مصـرف آلومینیـوم ایـران در 10 سـال 
گذشـته در محـدوده 5/ 4 کیلوگـرم در 
نوسـان بـوده و سال به سـال فاصله آن از 
میانگیـن جهانی در حال افزایش اسـت. 
در حـال حاضـر میانگین سـرانه مصرف 
آلومینیـوم در جهان حـدود 9 کیلوگرم 
مصـرف  می شـود  پیش بینـی  اسـت. 
جهانـی آلومینیـوم در 21 سـال آینـده  

به 11 کیلوگرم افزایش یابد.
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چالش های صنعت آلومینیوم ■
 ،1404 افـق  چشـم انداز  براسـاس 
 1  /5 تولیـد  ظرفیـت  بـه  بایـد  ایـران 
امـا  برسـد،  آلومینیـوم  تـن  میلیـون 
چالش هایـی در برابـر ایـن صنعـت قرار 
دارد. در زمینـه تولیـد آلومینـا بـا توجه 
و  بـزرگ  بوکسـیت  معـدن  اینکـه  بـه 
پرعیـاری در کشـور نداریـم، تنهـا یـک 
جاجـرم  در  آلومینـا  تولیـد  پاالیشـگاه 
ایـران  آلومینـای  شـرکت  بـه  متعلـق 
اسـت کـه از سـنگ بوکسـیت آلومینـا 
تولیـد می کنـد. ظرفیـت ایـن شـرکت 
تـا  آلومینـا حـدود 240  تولیـد  بـرای 
250 هـزار تن در سـال اسـت. 80 هزار 
در  تولیـدی  آلومینـای  پـودر  از  تـن 
بـه  آلومینیـوم  فلـز  تولیـد  کارخانـه 
مصـرف می رسـد و 160 هـزار تـن بـه 
ازجملـه  ایـران  کارخانه هـای  سـایر 
ارسـال  سـالکو  و  المهـدی  ایرالکـو، 
بـا  گفـت  بنابرایـن می تـوان  می شـود. 
توجـه به بهره بـرداری سـالکو و افزایش 
ظرفیـت تولیـد آلومینیوم در کشـور که 
بـه 800 هـزار تـن رسـیده اسـت، بـه 
یـک میلیـون و 600 هـزار تـن آلومینا 
یـا چهار میلیون تن بوکسـیت نیاز داریم 
تـا صنعـت آلومینیوم کشـور بـا ظرفیت 

کامـل کار کنـد. در حـال حاضر کشـور 
بـه دلیـل تأمیـن مـواد اولیـه ازجملـه 
آلومینـا و پترولیـوم کک بـا مشـکالت 
ازجملـه  کـه  اسـت  روبـه رو  عدیـده ای 
مشـکالت موجـود می توان به نرسـیدن 
مـواد اولیـه بـه دالیـل مختلـف ازجمله 
تحریم هـا و همچنیـن خریـد ایـن مواد 
قـرارداد  بـدون  واسـطه ها،  طریـق  از 
بلندمـدت و بـا قیمت های بسـیار باالتر 
از نـرخ جهانـی اشـاره کـرد. برآوردهای 
انجام شـده از سـهم حـدود 32 درصدی 
تولیـد  هزینه هـای  در  بـرق  هزینـه 
آلومینیـم در جهـان حکایـت دارد. در 
ایـران بـا اینکـه بـه دلیـل بـرق ارزان، 
سـهم بـرق حـدود 11 درصـد هزینـه 
تولیـد اسـت امـا عـدم توجه بـه تأمین 

بـرق پایـدار می تواند مشـکالتی را برای 
ایـن صنعـت بـه وجـود آورد. در برخـی 
مواقـع مانند طـرح آلومینیـوم هرمزال، 
بـرق به موقـع و به انـدازه تأمیـن نشـده 
اسـت و در برخـی موارد دیگـر به دلیل 
هزینـــه های بـرق، شرکتــــی ماننـد 
آلومینیـوم المهـدی بـا تهدیدهای قطع 
تجربیـات  اسـت.  بـوده  روبـه رو  بـرق 
خارجـی نشـان می دهـد کـه واحدهای 
آلومینیومـی بایـد نیـروگاه اختصاصـی 
در کنـار خطـوط تولیـد خـود داشـته 
باشـند و بـه صرفـه ناشـی از مقیـاس 
توجـه کننـد. بنابرایـن می تـوان گفـت 
که برای رسـاندن سـالکو به یک میلیون 
تـن نیـاز بـه راه انـدازی نیـروگاه بـرق 

نیازی اساسی است.
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جامع  جامع طرح  طرح 
سرب و روی؛سرب و روی؛
برای  برای بستری  بستری 

استفاده استفاده 
ذینفعان از ذینفعان از 
اطالعات این اطالعات این 

صنعت صنعت 

81 معـدن سـرب و روی در ایـران 
وجـود دارد کـه 52 فقـره آنهـا معـدن 
فعال محسـوب می شـوند. از ایـن تعداد 
3 معـدن سـرب، 4 معـدن روی و 45 
معدن اشـتراکی سـرب و روی هسـتند. 
بـر اسـاس رده بنـدی، معـادن سـرب و 
»انگـوران«،  »مهدی آبـاد«،  روی 
»ایرانکـوه« و »نخلـک« جـزو مهم ترین 
کشـورمان  در  بخـش  ایـن  معـادن 
اسـاس  بـر  می شـوند.  محسـوب 
ارزیابی هـای صـورت گرفتـه، معـدن و 
کارخانـه تولید سـرب و روی انگوران در 
اسـتان زنجـان هـم اکنـون تولیدکننده 
اصلـی سـرب و روی به شـمار می رود و 
باالتریـن عیار سـرب و روی کشـور هم 
البتـه  اسـت،  معـدن  ایـن  بـه  متعلـق 
اسـت.   محـدود  معـدن  ایـن  ذخایـر 
بـزرگ  معـدن  دو  بهره بـرداری  پروانـه 
یـزد  مهدی آبـاد  و  زنجـان  انگـوران 
دولتـی بـوده و سـایر معـادن بـه بخش 
خصوصـی واگـذار شـده اند. بـر اسـاس 
آمارهـا ذخیـره قطعـی معادن سـرب و 

ایـران حـدود 210 میلیـون تـن  روی 
سـنگ معـدن اسـت و ظرفیـت سـاالنه 
تولید کنسـانتره سـرب و روی حدود 2 
میلیـون تـن، شـمش سـرب 420 هزار 
تن و شـمش روی 460 هزار تن اسـت. 
بـا توجـه بـه این ذخایـر باال در کشـور، 
نبایـد تمرکز کشـور تنها بر سـنگ آهن 
و فـوالد باشـد بلکـه بهتـر اسـت بـرای 
طـرح  و  برنامـه  کشـور  منابـع  تمـام 
جامـع  طـرح  شـود.  تنظیـم  درسـتی 
سـرب و روی نیـز تعریـف شـده اسـت 
کـه بـر اسـاس ایـن طـرح، عـالوه بـر 
اینکـه اطالعات سـرب و روی در داخل 
کشـور بـه صـورت جامـع، جمـع بندی 
صنعـت  آینـده  راه  نقشـه  می شـود، 
سـرب و روی و هـدف این صنعـت را با 
صاحبـان  و  خصوصـی  بخـش  کمـک 
صنایـع، بـرای 20 سـال آینـده یعنی تا 

سال 1420 ترسیم می کند.
سامانه ای برای پایش  ■

تـا پیـش از اینکـه طرح جامـع برای 
شـود،  تدویـن  کشـور  روی  و  سـرب 
هـدف، برنامـه و نقشـه راهی بـرای این 
صنعـت وجود نداشـت و حتی اطالعات 
موجـود نیـز به صورت دقیـق در اختیار 
نهادهـای حاکمیتـی و انجمن هـا قـرار 
امـا اکنـون بـه صـورت  نمـی گرفـت، 
جامع وضعیت سـرب و روی کل کشـور 
مشـخص اسـت. اکنون اطالعات درباره 
در چـه  اکتشـافی  فعالیت هـای  اینکـه 
و  دارنـد  قـرار  وضعیتـی  و  مرحلـه 
پاییـن  صنایـع  و  تکنولـوژی  وضعیـت 
دسـتی بـه صـورت کمـی و کیفـی در 
چـه سـطحی قـرار دارد، با تدویـن این 
طـرح موجود اسـت و به صـورت مرتب 
بـروز رسـانی و آینـده ایـن صنعـت نیز 

مشخص شده است.
تهیـه  اطالعـات  اینکـه  مهـم  نکتـه 
بلکـه  نیسـت  کاغـذ  روی  تنهـا  شـده 
سـامانه ای روی وب طراحـی شـده و 
تمـام مـواردی که به آن اشـاره شـد در 
صاحبـان  تـا  شـده  سـازی  پیـاده  آن 
ایـن  از  حاکمیتـی  بخـش  و  صنایـع 
اطالعـات اسـتفاده کننـد. در واقع طرح 
بـرای  بسـتری  روی،  و  سـرب  جامـع 
اسـتفاده ذی نفعـان از اطالعات صنعت 
ایـن  اسـت.  کشـور  روی  و  سـرب 
اطالعـات طی 2 سـال جمع آوری شـده 
و مشـاور طـرح آن نیـز شـرکت کوشـا 
معـدن بـوده و هـم اکنـون نیـز پایـش 

ساالنه را انجام می دهد.
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معـادن  از  پایـش  انجـام  بـر  عـالوه 
اسـتان ها،  معـادن  اطالعـات  کشـور، 
انجمـن  شـرکت ها،  و  صمـت  وزارت 
انجمـــــن  روی،  انجمـــن  ســـرب، 
صادرکننـدگان، همچنیـن بـا تشـکیل 
تیم هـای تخصصـی اطالعـات حاصل از 
بازدیدهـای میدانـی از تمامـی معادن و 
کارخانجـات تهیـه شـد و در نهایت همه 
داده هـای بدسـت آمده در کنـار یکدیگر 
قـرار گرفتند و طرح جامع سـرب و روی 

کشور تهیه گردید.
هـر صنعتـی بـدون برنامه و هـدف به 
صنعـت  در  رسـید.  نخواهـد  موفقیـت 
سـرب و روی نیـز این موضـوع صدق می 
کنـد؛ چراکـه تـا قبـل از تدویـن طـرح 
جامـع سـرب و روی برای ایـن بخش در 
لحظـه تصمیم گیـری انجـام مـی شـد و 
هدفـی هم بـرای چشـم انداز تولیـد این 
صنعت در سـالهای آینده وجود نداشـت. 
بـرای مثـال در افـق 1404، تولیـد 55 
میلیـون تن فوالد ترسـیم شـده اما برای 
صنعـت سـرب و روی برنامـه مـدون و 
نقشـه راهـی بـرای ایـن صنعـت وجـود 
نداشـت تـا بـر اسـاس آن میـزان تولید، 
و  چرخـه  شـدن  تکمیـل  اکتشـاف، 
صنعـت  ایـن  بـرای  سـرمایه گذاری 
مشـخص شـود، اما امروز این برنامه ریزی 
وجـود دارد و می توانـد اطالعـات هر روز 
بروز رسـانی شـود و اطالعـات بهتری در 
اختیـار ذی نفعـان قـرار دهـد. تفـاوت 

طرح جامع سـرب و روی با دیگر طرح ها 
در این اسـت که روی سـامانه و بر بسـتر 
وب طراحی شـده و یک سامانه پویاست. 
جایـی کـه تغییـر اطالعـات رخ دهـد، 
سـامانه به صورت اتوماتیک سرمایه گذاری 
را در بخش هایـی که الزم اسـت را پیش 
بینـی می کنـد و تمـام صاحبـان صنایع 
مـی تواننـد از آن اسـتفاده کننـد. ایـن 
شـده،  طراحـی  وب  روی  کـه  سـامانه 
آمـاده و نهایی گردیده و بـه زودی از آن 
رونمایـی می شـود تا صاحبـان صنایع و 
اسـتفاده  آن  از  بتواننـد  واحدهـا  بقیـه 

کنند.
تمـام معـادن سـرب و روی کشـور به 
صورت GIS روی نقشـه مشـخص شـده 
انـد. همچنین تمـام واحدهای فـرآوری، 
کارخانجات سـرب و روی و صنایع پایین 
دسـتی آن نیـز بـا اطالعات پایـه و کامل 
در این نقشـه مشـخص شـده اسـت. این 
سـامانه ماننـد سـامانه کاداسـتر معـادن 
اسـت بـا ایـن تفاوت که سـعی شـده که 
پویـا باشـد. بـه ایـن صـورت کـه وقتـی 
مـاده معدنـی جدیدی اکتشـاف شـد به 
صـورت مرتـب و آنالین مراحـل بعدی را 
اعـالم کنـد و برای مثـال اعـالم کند که 
نیاز به واحد کنسـانتره سـازی بـرای این 
معـدن وجـود دارد. همچنیـن در زمینـه 
ارائـه  صـادرات و واردات نیـز اطالعـات 
کنـد. در نهایـت ایـن اطالعـات می تواند 
مـورد اسـتفاده وزارت صنعـت، معـدن و 

تجـارت و سـازمان صمـت اسـتان ها نیز 
بـرای اقدامـات مختلـف همچـون صدور 

مجوز یا صادرات و... قرار گیرد.
بـرای مثـال سـال گذشـته صنعـت 
سـرب وروی بـه دلیـل وضـع عـوارض 
صادراتـی کـه بـرای ان تعیین شـده بود، 
با مشـکالتی روبرو شـد و امکان صادرات 
از تولیـد کننـده گرفتـه شـده بـود، امـا 
اکنـون مـی تـوان بـا اسـتفاده از طـرح 
جامـع کـه اطالعـات دقیقـی در اختیـار 
حاکمیـت قـرار مـی دهـد، بـرای ایـن 
دسـت از مسـائل نیـز راحتتـر تصمیـم 
گرفـت. واحدهـای بخـش خصوصی طی 
این دو سـال همـکاری تنگاتنگی برای به 
ثمر رسـیدن این پروژه داشـتند. در واقع 
ایـن گونـه نبـوده کـه تنهـا طـرح جامع 
توسـط ایمیـدرو و بـدون حضـور بخـش 
خصوصـی تدویـن شـود. بلکـه جلسـات 
انجمنهـا صاحبـان صنایـع،  بـا  متعـدد 
و  تخصصـی  بـه صـورت  و...  شـرکت ها 
مدیریتـی برگـزار و نهایت امـر این طرح 

جامع تهیه شد.
بانـک  رسـانی  بـروز  اسـت  گفتنـی 
اطالعاتـی ایـن حـوزه، تحلیـل داده هـا و 
پیـش نیازهـا در راسـتای تحقـق چشـم 
سـرب  زنجیـره  صنایـع  توسـعه  انـداز، 
وروی، بررسـی بـازار و تجـارت سـرب و 
جملـه  از  و...  جهـان  و  ایـران  در  روی 
مـواردی اسـت کـه طـرح جامع سـرب و 

روی مورد توجه است
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دو  در  را  فـوالد  تحریم هـا، صنعـت 
بعـد تولیـد و صادرات بـا چالش مواجه 
سـاخته کـه مشـکالت ایـن دو بعد در 
هـم تنیـده شـده و حـل معضـالت هر 
بخـش  راهگشـای  می توانـد  بخـش 
دیگـر باشـد و بالعکس ایجـاد موانع بر 
یـک بخـش بطـور قطع بخـش دیگر را 

متضرر کند.
خصـوص  ایـن  در  شـکوری  دکتـر 
اثـر  بـه  توجـه  بـا  کـرد:  عنـوان 
تحریم هـا بـر تولیـد 55 میلیـون تنی 
بررسـی   ،1404 افـق  در  فـوالد 
چالشـهای  ایـن صنعـت بـرای تـداوم 
ایـن مسـیر و نیـل بـه اهـداف تولیـد 
 2015 سـال  از  ایـران  اسـت.  نیـاز 
برنامـه توسـعه صنعـت فـوالد را پیش 
ظرفیـت  کـردن  برابـر  دو  کـه  بـرده 
تولیـد سـاالنه از 32 بـه 55 میلیـون 
قالـب  در  را   1404 سـال  تـا   تـن 
طرح هـای فـوالدی هـدف گرفته و در 
همراهـی  و  مشـارکت  مسـیر  ایـن 
اروپایـی شـامل شـرکت  شـرکت های 
SMS، دانیلـی، سـارائه، اوتوتـک نیـز 

است. بوده  خوش بین 
بازگشـت  کـه  افـزود: درحالـی   وی 
تحریم هـای آمریـکا حضـور جـدی این 
شـرکت های معتبـر را بـا چالش مواجه 
اکثـر  آنکـه  بـه  باتوجـه  امـا  کـرد 
طرح هـای فـوالدی در مراحـل پایانـی 
بـه سـر می بـــرند، بنابرایـن جـــذب 
بـرای  گستـــرده ای  سرمایه گـــذاری 
تکمیـل ایـن طرح هـای فـوالدی نیـاز 
نیسـت و تحقق افق تولیـد 55 میلیون 
تـن فـوالد تـا  سـال 1404 حتـی در 
نخواهـد  غیرممکـن  تحریم هـا  سـایه 
نیـز،  توسـعه  ششـم  برنامـه  در  بـود. 
محصـوالت  و  فـوالد  تولیـد  صنعـت 
محـرک  موتورهـای  از  یکـی  فـوالدی 
اقتصـادی بشـمار می آیـد و سـهم قابل 
رشـد  بـه  رسـیدن  را جهـت  توجهـی 
ایـن  انتهـای  در  درصـد   8 اقتصـادی 
برنامـه ایفـا می کنـد. در ایـن راسـتا و 
در مسـیر تـداوم تولیـد 55 میلیون تن 
چالش هایـی   ،1404 افـق  در  فـوالد 
آنهـا  مهم تریـن  کـه  دارد  وجـود 
اکتشـافات سـنگ آهن، زیرسـاخت آب 

و زیرسـاخت حمل و نقـل اسـت کـه در 
ادامه به اختصار بررسی می شوند.

اکتشافــات، ابتــدایی تـــرین  ■
پیش نیـاز توسـعه صنعت فوالد

اتـاق  معـادن  کمیسـیون  رئیـس 
بازرگانـی ایـران تاکیـد کـرد: یکـی از 
توسعـــه  چالش هـای  ابتـــدایی ترین 
از  اولیـه  مـواد  تا میـن  فـوالد،  صنعـت 
سـند  در  اسـت.  سـنگ آهن  جملـه 
چشـم انداز 1404 به منظـور تولیـد 55 
میلیـون تن فـوالد خام سـاالنه به 162 
میلیـون تـن سـنگ آهن نیـاز اسـت اما 
سـنگ آهن  تولیـد  حاضـر  حـال  در 
حـدود80  میلیـون تـن اسـت و نیاز به 
رشـد ساالنه 9. 2 درصد دارد. همچنین 
اکتشـافات  عـدم  درصـورت  آینـده  در 
ذخایـر  سـنگ آهن،  حـوزه  در  جدیـد 
تنهـا جوابگـوی نیـاز تا  10 سـال بعد از 
 55 تولیـد  اسـتمرار  جهـت   1404
میلیـون تن فـوالد خواهد بـود بنابراین 
توسعــــه اکتشافات، ابتــدایی تـــرین 
پیش نیـاز توسـعه صنعت فـوالد خواهد 

بود.

بهرام شکوری
رئیس کمیسیون معادن اتاق 

بازرگانی ایران

چالش های صنعت فوالد در تولید ۵۵ میلیون تن فوالد
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کـرد:  خاطرنشـان  شـکوری  دکتـر 
حدود 80 درصد از کل مسـاحت داخل 
دارای آب و هوای خشـک و نیمه خشک 
اسـت بـه طـوری کـه بارندگـی در این 
مناطق بسـیار کم و سـاالنه بیـن 50 تا  
250 میلی متـر اسـت. مناطـق بیابانـی 
حـدودا 60 درصـد از مسـاحت ایران را 
 61 شـامل  بیابان هـا  دربرمی گیـرد. 
درصـد اراضـی بیابانـی و کویـری، 24 
درصـد شـنزارها و 15 درصـد تپه هـای 
شـنی اسـت. در مجمـوع بارش سـاالنه 
متـر  میلیـارد   120 میانگیـن  بطـور 
مکعـب اسـت کـه حـدود 95 میلیـارد 
مترمکعـب آن اسـتفاده می شـود. برای 
رسـیدن به چشـم انداز 20سـاله در افق 
تـن  میلیـون   55 تولیـد  بـرای   1404
فـوالد خـام سـاالنه بـه 256 میلیـون 
مترمکعـب آب نیاز اسـت کـه حدود 5. 
زنجیـره  اسـت.  فعلـی  مقـدار  برابـر   1
سـنگ آهن تـا  گندله حـدود 20 درصد 
ارزش  زنجیـره  کل  آب  مصـرف  از 
خـود  بـه  را  فـوالد  تـا   سـنگ آهن 
از  دالیلـی  بـه  و  می دهـد  اختصـاص 

جملـه مصـرف پاییـن آب تـا  قبـل از 
توجیه پذیـر  اسـفنجی،  آهـن  فرآینـد 
بـودن حمـل ریلـی کنسـانتره و گندله 
بـه واسـطه ارزش افـزوده ایجاد شـده و 
نیـز کاهـش هزینه های حمـل باطله در 
می شـود  پیشـنهاد  زنجیـره، 
کارخانه هـای کنسـانتره سـنگ آهن تـا  
گندلـه در نزدیکـی معـادن کـه عمدتـا 
احـداث  هسـتند،  بـی  آب  مناطـق  در 
در  زنجیـره  مابقـی  احـداث  و  شـود 

نزدیک آب برنامه ریزی شود.
وی افـزود: افـق تولید مـواد معدنی 
در سـال 1404 حـدود 700 میلیـون 
اخیـر  سـال های  در  کـه  اسـت  تـن 
متوسـط تولیـد سـاالنه مـواد معدنـی 
حـدود 355 میلیـون تـن بوده اسـت. 
در حـال حاضـر سـهم ریلـی از حمل 
صنایـع  و  معدنـی  مـواد  تولیـدات 
معدنـی 7 درصد و سـهم جاده ای 93 
معـدن  بخـش  انتظـار  اسـت.  درصـد 
ایـن اسـت کـه سـهم 7 درصـد حمل 
ریلـی مـواد معدنی در افـق 1404 به 

30 درصد )210 میلیون تن( برسـد.

در آينده درصورت عدم 
اکتشافات جديد در 
حوزه سنگ آهن، ذخاير 
تنها جوابگوی نياز تا  
10 سال بعد از 1۴0۴ 
جهت استمرار توليد ۵۵ 
ميليون تن فوالد خواهد 
بود بنابراين توسعه 
اکتشافات، ابتدايی ترين 
پيش نياز توسعه صنعت 
فوالد خواهد بود
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دکتر جعفری طهرانی، تحلیلگر بازار معدن و فوالد مطرح کرد:

باید به جد به دنبال اکتشافات جدید و جذب سرمایه گذاری برای 
اکتشاف باشیم

دکتـر جعفـری طهرانـی  هدفگذاری 
تولیـد فـوالد بـه میـزان 55 میلیون تن 
در افـق 1404 را بـا توجـه بـه حـدود 
چهـار سـال فرصـت باقـی مانـده تا آن 
زمـان، فعالیـت سـایر رقبـا در بازارهای 
جهانـی و احتمال از دسـت رفتن سـهم 
ایـران در بازارهـای بین المللـی بررسـی 

کرد. 
تحلیلگـر بـازار معدن و فـوالد عنوان 
بـر  اولیـه  کـرد: هرچنـد صحبت هـای 
رسـیدن بـه تولیـد قطعـی 55 میلیـون 
تنـی فـوالد تـا پایـان سـال 1404 بود، 
امـا امروز از دسـتیابی بـه ظرفیت تولید 
55 میلیـون تنی سـخن به میان اسـت 
و تولیـد قطعی را بیـن 80 تا 85 درصد 
هـر  در  می کننـد  پیش بینـی  ظرفیـت 
بـرای صـادرات  از حـاال  بایـد  صـورت 
15میلیـون تنـی در افـق 1404 برنامه 
توسـعه ای  برنامه هـای  باشـیم.  داشـته 
به ویـژه  فـوالدی  پیشـرو  کشـورهای 
محدودیـــت های  رفـع  هندوستـــان، 
کرونایـی و بازگشـت دیگر شـرکت ها به 
مـدار تولیـد، خطـری بـرای بازارهـای 
تولیـد  اسـت.  ایـران  فـوالد  صادراتـی 
قطعـی فـوالد رقمی بیـن 44 تـا 46.7 
میلیـون تـن خواهد شـد و مـازاد بر آن 

نیـز بـا توجـه بـه طرح هـای توسـعه ای 
دیگـر کشـورها و کاهش مصرف سـرانه 
فـوالد در کشـورمان، ضـروری بـه نظـر 

نمی رسد.
افـت حــداقــل ۱۰ درصــدی  ■

صادرات فوالد
وی تاکیـد کـرد: در حدود یک سـال 
مشـکالت  دلیـل  بـه  گذشـته  نیـم  و 
تحریم ها و شـیوع کرونا، ساخت وسـازها 
هرچنـد  و  شـد  محـدود  کشـور  در 
پیش بینی هـا حاکـی از برداشـته شـدن 
دولـت  فعالیـت  طـول  در  تحریم هـا 
جدید اسـت، امـا واقعیت این اسـت که 
آنقـدر  هـم  سـرانه  مصـرف  افزایـش 
افـق  در  بتـوان  کـه  بـود  نخواهـد 
چشـم انداز بـا تولیـد 45 میلیـون تنی، 
حتـی تـا 30 میلیون تن فـوالد مصرف 
کرد و در آن سـال بایـد بتوانیم حداقل 
15 میلیـون تن صـادرات فوالد داشـته 
باشـیم. دو سـال پیـش صـادرات حدود 
9 الـی 9.5 میلیون تن و سـال گذشـته 
صـادرات حدود 8.5 میلیـون تنی فوالد 
بـه ثبـت رسـیده و این، به معنـای افت 
حداقـل 10 درصـدی صـادرات در ایـن 
حـوزه اسـت. این کاهش صـادرات در 6 
ماهـه نخسـت سـال گذشـته بـه دلیل 

محدودیت هـای اعمـال شـده از سـوی 
وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت )کـه 
 25 می توانسـتند  فقـط  فوالدسـازان 
درصـد محصـول تولیدی شـان را صـادر 
کننـد( بیشـتر بـود، امـا در نیمـه دوم 

سال آن را جبران کردند.
دکتـر جعفـری طهرانی خاطرنشـان 
کرد: در سـه ماهه پایانی سـال گذشـته 
اسـفند  و  بهمـن  ماه هـای  به ویـژه 
فوالدسـازان کشـورمان عملکـرد خوبی 
داشـتند و توانستند کسـری صادرات را 
بـه حـدود سـه  بهمـن  اوایـل  تـا  کـه 
میلیـون تـن رسـیده بـود، بـه کمتـر از 

یک میلیون تن برسانند.
ذخایـر محدود جوابگوی چشـم  ■

انداز نیسـت
دکتـر جعفـری طهرانـی بیـان کـرد: 
اگـر قـرار باشـد بـه تولیـد قطعـی 55 
کشـور  ذخایـر  برسـیم،  تنـی  میلیـون 
فقـط پاسـخ گوی 14 سـال پـس از افق 
همیـن  بـه  بـود،  خواهـد  چشـم انداز 
ترتیـب بـا دسـتیابی بـه تولیـد قطعـی 
ذخایـر  تنـی،  میلیـون   45 حـدود 
سـنگ آهن فقـط بیـن 17 تا 19 سـال 
دوام خواهنـد آورد. در هـر صورت، این 
مـدت زمـان کوتـاه اسـت و بایـد به جد 

کیوان جعفری طهرانی

تحلیلگر بازار معدن و فوالد
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بـه دنبـال اکتشـافات جدیـد و جـذب 
و  اکتشـــاف  بـرای  سرمایه گـــذاری 
اسـتخراج معـادن جدیـد سـنگ آهـن 
همچـون  را  وابسـتگی مان  تـا  باشـیم 
آهـن  سـنگ  واردات  بـه  حال حاضـر 

قطع کنیم.
وی یادآور شـد: در غیـر این صورت، 
بـا توجـه بـه افزایـش تولید بسـیاری از 
کشـورها در طـول سـال های آینـده از 
جملـه هندوسـتان و نیـاز خودشـان به 
ذخایر سـنگ آهن شـان، امـکان واردات 

سنگ آهن از آنها سخت خواهد بود.
دکتـر جعفری طهرانی افـزود: چین، 
اوج تولید فوالد خود را در سـال 2025 
خواهـد داشـت و پـس از آن تولیدش با 
زیـرا  شـد،  خواهـد  مواجـه  کاهـش 
هدفگـذاری کـرده تـا در سـال 2030 
تولیـد فوالدش را »سـبز« کنـد. انتقال 
کـوره  روش  از  فـوالد  تولیـد  فنـاوری 
بلنـد به روش قوس الکتریکی و سـپس 
سـبز  فـوالد  و  هیدروژنـی  تکنولـوژی 
زمان بـر اسـت و سـبب می شـود تولیـد 
کاهـش   2025 سـال  از  چیـن  فـوالد 
یابـد، هرچنـد ایـن کاهـش بـا افزایش 
جملـه  از  کشـورها  سـایر  تولیـد 

هندوستان جبران خواهد شد.
برنامه های توسعه ای هندوستان ■

افـق  هنـد  کـرد:  عنـوان  وی 
چشـم انداز تولیـد فوالدشـان را بـرای 
سـال 2030 و 2031 تعریـف کرده اند 
میلیـون   300 تولیـد  ظرفیـت  بـه  تـا 
میلیـون   250 قطعـی  تولیـد  و  تنـی 
تنـی برسـند. این ارقـام در مقایسـه با 
تولیـد 110 میلیـون تنـی فعلـی آنهـا 
نشـان  درصـدی   227 از  بیـش  رشـد 
می دهـد و ایـن هـدف کـه قـرار اسـت 
طـی 10 سـال محقـق شـود، هدفـی 
ماه هـای  در  اسـت.  بزرگـی  بسـیار 
گذشـته شـاهد بودیـم به دلیل شـیوع 
کشـور،  ایـن  در  کرونـا  جدیـد  مـوج 
بسـیاری از فوالدسـازان هنـدی کـه به 
در  و  الکتریکـی  قـوس  کـوره  شـیوه 
تولیـد آهـن اسـفنجی به شـیوه گازی 

می کردنـد،  کار  زغـال(  )به جـای 
مجبـور بـه کاهـش یـا توقـف خطـوط 
خطـوط  و  شـدند  فوالدشـان  تولیـد 
تولیـد اکسیژن شـان را بـه بیمـاران و 

بیمارستان ها اختصاص دادند.
دکتر جعفری طهرانی خاطرنشـان کرد: 
ایـن مشـکل اکنون رفـع شـده و کاهش 
مـاه  اواخـر  از  افتـاده  اتفـاق  تولیـد 
آوریـل و در طـول مـاه مـی، همچنین 
)ژوئـن( جبـران مـی  مـاه جـاری  در 
شـود. برنامـه افزایـش تولیـد سـالیانه 
حداقـل 15 میلیـون تنـی فـوالد هند 
می توانـد بـرای ایران خطرناک باشـد، 
زیـرا عـالوه بـر کوچـک کـردن سـهم 
بازارهـای صادراتـی، سـایر  در  ایـران 
فوالدسـازان ژاپنـی، کـره ای، آلمانی و 
از  متاثـر  تولیدشـان  کـه  اروپایـی 
پاندمـی کرونـا آسـیب دیـده بـود، به 
و  گشـت  بازخواهنـد  تولیـد  مـدار 
صادراتـی  بازارهـای  بـر  می تواننـد 
بـه همیـن  تاثیرگـذار شـوند.   ایـران  
دلیـل بایـد از هم اکنـون پیش بینی های 
افـق  در  تـا  باشیــم  داشـته  را  الزم 
1404 بـه 15 میلیـون تـن صـادرات 

یابیم. دست 
فـوالد  و  معـدن  بـازار  تحلیلگـر 
تصریـح کـرد: اگـر ایـران بخواهـد بـه 
تولیـد قطعـی 55 میلیـون تـن فـوالد 
دسـت یابـد، بایـد حداقـل هدفگذاری 
داشـته  تنـی  میلیـون   20 صادراتـی 
باشـد کـه بسـیار بلندپروازانه و دور از 

است. انتظار 

اگر قرار باشد به توليد 
قطعی ۵۵ ميليون تنی 
برسيم، ذخاير کشور 
فقط پاسخ گوی 1۴ سال 
پس از افق چشم انداز 
خواهد بود، به همين 
ترتيب با دستيابی به 
توليد قطعی حدود ۴۵ 
ميليون تنی، ذخاير 
سنگ آهن فقط بين 
17 تا 19 سال دوام 
خواهند آورد
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تولیـد 55 میلیـون تن فـوالد در افق 
1404 قطعا هدف گذاری قابل تحسـینی 
اسـت که در صورت تحقق برای کشـور 
مـی  محسـوب  بـزرگ  موفقیـت  یـک 
شـود فـارغ از برنامه ریزی بـرای میزان 
مصـرف و ایجـاد بازارهـای بین المللـی، 
بـرای  زیرسـاخت ها  ایجـاد  موضـوع 
دسـتیابی بـه ایـن هـدف حائـز اهمیت 
اسـت متاسـفانه برق یکـی از این موارد 
اسـت که بـه هیچ عنـوان همسـو و هم 
سـرعت بـا پیشـرفت های حاصل شـده 

در این حوزه حرکت نکرده است. 
رضـا شهرسـتانی عضو هیـات مدیره 
انجمـن فـوالد ایـران خاطرنشـان کرد: 
صنعـت فوالد جـزو چند صنعتی اسـت 
کـه مصرف برق باالیـی دارد. در صنعت 
فـوالد، بـه ازای هـر تـن تولیـد فقط در 
بخـش ذوب، هـزار کیلو سـاعت مصرف 
بـرق دارد؛ بـه عبارتـی در کل زنجیـره 
فـوالد حـدود 1500 گیـگا سـاعت برق 
مصـرف مـی کنـد. قطعـی بـرق پررنگ 
کشـور  روزهـای  ایـن  مشـکل  تریـن 
اسـت. کمبود بـرق در شـرایطی صنایع 
مـا را گرفتـار کـرده کـه در سـال های 

قبـل، بسـیاری از صنایـع مـا مرتبـا از 
اجـرای طرح هـای توسـعه ای صحبـت 
مـی کردنـد و صنعـت فـوالد هـم نوید 
افزایـش ظرفیـت به 55 میلیـون تن در 
افـق 1404 را مـی داد. در کوتـاه مدت، 
هیـچ راهـی بـرای کاهش مصـرف برق 
در صنعـت فـوالد وجود نـدارد. تنها راه 

کاهـش مصرف بـرق در صنعـت فوالد، 
تغییـر کوره هـای ذوب بـه کـوره بلنـد 
اسـت کـه ایـن اقدام هـم بسـیار هزینه 
بـر و زمانبـر اسـت و هم نیازمنـد زغال 
سـنگ اسـت و در زمینـه تامیـن زغال 
سـنگ کک شـو هـم مشـکالتی وجـود 
دارد کـه اصـال راهـکار مناسـبی بـرای 

صنعت فوالد نیست.
ادغـام  کـرد:  تاکیـد  شهرسـتانی 
واحدهـای تولیـدی کوچکتـر بـه منظور 
کاهـش هزینه های انرژی نیز پروسـه ای 
چندین سـاله اسـت که حتی در صورت 
 10 کاهـش  موجـب  نهایـت  در  اجـرا، 
درصـدی مصـرف انـرژی بـرق خواهـد 
شد. کل سـاختار صنعت فوالد )و بعضی 
از صنایـع دیگـر در کشـور مـا( بـر پایـه 
انـرژی برق و گاز ایجاد شـده اینکه حاال 
از صنایـع انتظـار صرفه جویی در مصرف 
بـرق داشـته باشـیم، بی مفهـوم اسـت.

مدتـی پیـش در ابالغیـه ای بـه صنعت 
فـوالد اعـالم شـد شـرکت های فـوالدی 
درصـد   10 از  اسـتفاده  امـکان  فقـط 
ظرفیـت بـرق خـود را دارنـد و فعالیـت 
یـک مجموعـه فـوالدی بـا 10 درصـد 

شهرستانی، عضو هیئت مدیره انجمن فوالد ایران مطرح کرد:

رضا شهرستانی
عضو هیئت مدیره انجمن

 فوالد ایران

کمبود برق در شرايطی 
صنايع ما را گرفتار کرده 
که در سال های قبل، 
بسياری از صنايع ما مرتبا 
از اجرای طرح های 
توسعه ای صحبت 
می  کردند و صنعت فوالد 
هم نويد افزايش ظرفيت 
به ۵۵ ميليون تن در افق 
1۴0۴ را می داد

برای تامین برق، توسعه خطوط ریلی و معادن چاره اندیشی شود
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ظرفیـت بـرق، یعنـی اختـالل جـدی در 
رونـد تولید و کاهش شـدید حجم تولید 
درصـد  بـه 30  بـزرگ  شـرکت های  در 
ظرفیـت واقعـی و توقـف کامـل خطـوط 
تولیـد در واحدهای کوچکتـر. راه اندازی 
یـک کـوره فـوالدی نیازمند قـدرت برق 
اسـت و 10 درصـد ظرفیـت بـرق فقـط 
جوابگـوی سیسـتم های خنـک کننده و 
چنیـن  در  اسـت .  تجهیـزات  برخـی 
شـرایطی، یـا باید کال کوره هـا را خاموش 
کـه  بزرگـی  شـرکت های  در  یـا  کـرد 
چندیـن کـوره دارند )مثال فـوالد مبارکه 
اصفهـان 8 کـوره 200 تنـی در اختیـار 
دارد(، حـدود 2 تا 3 کوره فعال باشـند! با 
سـودآوری  قطعـا  وضعیتـی  چنیـن 
شـرکت ها افـت مـی کنـد و چـه بسـا 
برخـی شـرکت ها وارد فـاز زیـان شـوند! 
ضمـن اینکه باید دغدغه اشـتغالی که در 
معـرض خطـر قـرار دارد و نیـز احتمـال 
برهـم خوردن نظـم بازار فـوالد در داخل 

کشور را هم داشت.
شهرسـتانی اظهار کرد: طبـق برنامه، 
قـرار بـود در سـال 1404 ظرفیت تولید 
صنعـت فوالد بـه 55 میلیون تن برسـد 

بـه  بارهـا  و  بارهـا  زمـان  همـان  از  و 
مسـئوالن اعـالم کردیـم بـرای تحقـق 
ایـن هـدف، باید فکـری به حـال تامین 
و  ریلـی،  توسـعه خطـوط  گاز،  و  بـرق 
توسـعه معادن شـود کـه متاسـفانه این 
پیگیری هـا و اصرارهـا به جایی نرسـید. 
بـا این شـرایط اجـرای طرح توسـعه ای 
در صنعـت فـوالد و سـایر صنایـع انرژی 
بـر، معنایـی نـدارد و حتـی در صـورت 
افزایـش ظرفیت یک مجموعـه تولیدی، 
به خاطـر عدم هماهنگی سـایر حوزه ها، 
طرحی از پیش شکسـت خـورده خواهد 

بود.
وی اضافـه کـرد: کل زنجیـره )تولیـد 
بـرق، بنـادر، حمـل و نقـل، معـادن و...( 
بایـد بـه بخـش خصوصـی واگـذار مـی 
شـد. افزایش تعرفه برق در این شـرایط، 
راهکار مناسـبی نیسـت. در نظر داشـته 
باشـید کـه هزینه بـرق صنایـع اخیرا 5 
برابـر شـده و در حـال حاضـر بـرق مـا، 
خیلـی هـم ارزان تـر از بعضی کشـورها 
انـرژی  هزینـه  نیسـت.  اوکرایـن  مثـل 
صنایـع در کشـوری که منابـع خدادادی 
فـراوان دارد، باید در حدی باشـد که آن 

صنعـت مجـال رقابت هم داشـته باشـد. 
صورتـی  در  محصولـی  هـر  صـادرات 
توجیـه دارد کـه با احتسـاب هزینه های 
صادراتـی، قـدرت رقابـت وجـود داشـته 
باشـد. چطـور انتظـار دارید هزینـه برق 
صنایـع به انـدازه هزینه برق اروپا باشـد؛ 
امـا صنایـع مـا بـا تحریم ها و مشـکالت 
متعـدد در زمینـه واردات تکنولـوژی و 
صـادرات محصول، نرخ بهـره بانکی باال، 
قانـون کار متفـاوت و هـزاران مشـکل 
دیگر دسـت و پنجه نرم کند و همچنان 
سـودآور باشـد؟ از 2 سـال پیـش، بـه 
مرکـز  جملـه  از  نهادهـا  بسـیاری 
پژوهش هـای مجلـس مراجعه کـرده ایم 
و در مـورد ریسـک کمبـود برق هشـدار 
گـوش  کـه  افسـوس  ولـی  ایـم؛  داده 
مسـووالن شـنوای مشـکالت مـا نبـوده 
مرکـز  بـه  انجمـن  پیشـنهاد  اسـت! 
کـه  بـود  ایـن  مجلـس  پژوهش هـای 
امکان سـرمایه گـذاری بخش خصوصی 
در صنعـت نیروگاهـی را فراهـم کنند و 
درآمـد ایـن تولید برق متعلـق به بخش 
خصوصـی باشـد و دولـت هـم از مالیات 

این حوزه منتفع شود.
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بـا توجـه بـه اینکـه تامیـن سـنگ 
چالش هـای  بزرگتریـن  از  یکـی  آهـن 
مطـرح در تحقـق افـق 1404 صنعـت 
فـوالد اسـت؛ برخـی در شـرایط فعلـی 
تولیـد فـوالد بـا مـواد اولیـه وارداتی را 
اقتصـادی نمـی داننـد؛ لذا پیشـنهادات 
اصالحـی بـرای توسـعه زنجیـره فـوالد 

کشور در نظر گرفته شده است.
رئیـس  نایـب  غرقـی،  سـجاد   
معدنـی  صنایـع  و  معـدن  کمیسـیون 
اتـاق بازرگانـی ایـران ضمـن تاکیـد بر 
اینکـه تامیـن سـنگ آهـن مـورد نیاز، 
بزرگ تریـن چالـش طـرح جامـع فوالد 
کشـور ظـرف پنـج سـال آینـده خواهد 
بـود، اظهـار کـرد: بایـد موضـوع تامین 
از  یکـی  عنـوان  بـه  را  اولیـه  مـواد 
در  موجـود  حلقه هـای  کلیدی تریـن 
فـوالد  صنعـت   1404 برنامـه  تحقـق 
کشـور، در یک بازی برد-بـرد اقتصادی 
و منطقـی حل کـرد. براسـاس واقعیات 
امـروز اسـتخراج سـنگ آهـن با شـیب 
اندکـی افزایش یافته و قطعا پاسـخگوی 
نیـاز 150 میلیـون تنی فوالدسـازان در 
بنابرایـن  بـود.  نخواهـد   1404 سـال 

از  اولیـه  مـواد  تامیـن  جـز  چـاره ای 
بازارهـای بین المللـی و بـه قیمت هـای 
جهانـی نیسـت. این در حالی اسـت که 
دخالـت  بـا  چـه  داخلـی،  اولیـه  مـواد 
بـا  چـه  و  شـده  قیمت گـذاری  دولـت 
نرخ هـای جهانی در اختیار فوالدسـازان 
قـرار گیـرد، همـواره ارزان تـر از مـواد 
اولیـه صادراتـی به دسـت صنعت فوالد 
تحریم هـا،  کـه  چـرا  رسـید؛  خواهـد 
مسـافت زیـاد سـایر تامین کننـدگان و 
هزینه هـای بارگیـری بنـدری و حمـل 
قیمـت  بـر  توجـه  قابـل  سـرباری  آن، 
مـواد اولیـه وارداتـی اسـت. در شـرایط 
اولیـه  مـواد  بـا  فـوالد  تولیـد  فعلـی، 
وارداتـی اقتصـادی نبـوده و ایـن گزینه 
یـک انتخاب پرریسـک و ناپایـدار برای 

صنعت فوالد کشور خواهد بود.
از  مواداولیـه  تامیـن  ادامـه  در  وی 
بازارهـای داخلـی اسـت را یـک راهکار 
از  مواداولیـه  تامیـن  و گفـت:  دانسـت 
بازارهـای داخلـی سـرمایه گذاری کافی 
آهـن  سـنگ  معـادن  در  گسـترده  و 
کوچـک و بـزرگ کشـور را می طلبد که 
عـالوه بـر تقویـت کل زنجیـره تولیـد 

سجاد غرقی
رئیس کمیسیون معدن و صنایع 

معدنی اتاق بازرگانی ایران

غرقی، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد:

راهکار کوتاه مدت و بلندمدت برای اصالح ساختارهای فعلی

 رشد پايدار هر کدام 
از کارخانجات فوالد 
کشور، جز با گشايش 
افق های جديد با هدف 
تقويت همه زنجيره 
توليد فوالد کشور 
ممکن نيست
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و  پایـدار  پنجـره ای  کشـور،  در  فـوالد 
مطمئـن را پیـش روی صنعـت فـوالد 
کشـور می گشـاید. اما بـرای تحقق آن، 
بـه جای عملکرد شـعاری و دخالت های 
دسـتوری، باید راه حل های شـجاعانه و 

عملگرایانه ای را در پیش گرفت.
زنجیـره  ■ جانبـه  همـه  توسـعه 

کشـور فـوالد 
غرقـی اعالم کرد: کمیسـیون معدن و 
صنایـع معدنـی اتـاق بازرگانی ایـران، دو 
راهـکار کوتـاه مدت و بلند مـدت را برای 
اصالح سـاختارهای فعلی و توسـعه همه 
جانبـه زنجیـره فـوالد کشـور پیشـنهاد 
می کنـد تـا با عمل بـه آن ها، از شکسـت 
فـوالد کشـور جلوگیـری  طـرح جامـع 
کـرده و تولیـد 55 میلیون تنـی فوالد در 
کشـور در افـق 1404 ممکـن شـود. در 
راهـکار کوتـاه مدت در گام نخسـت الزم 
اسـت فاصله نرخ دسـتوری تعیین شـده 
بـرای گندلـه و کنسـانتره بـا قیمت های 
جهانـی، بـا اصـالح درصدهـای اعالمـی 
ترمیم شـود. نسـبت های تعیین شـده از 
 12 تـا   10 فاصلـه ای  دولـت،  سـوی 

درصـدی بـا نسـبت های جهانـی داشـته 
کـه اثر این فاصله در بلند مـدت، بر روی 
همـه زنجیره فوالد کشـور خود را نشـان 
خواهـد داد. در راهـکار بلندمـدت نیز، در 
حـذف  پایـداری،  و  سـالم  اقتصـاد  هـر 
و  درصدبنـدی  سـهمیه بندی،  هرگونـه 
سـرکوب قیمتی اسـت تا بازار سـاختاری 
رقابتـی پیـدا کـرده و سـرمایه گذاری در 
تمـام حلقه هـای زنجیـره فـوالد کشـور، 

جذابیت یابد.
غرقـی بـا بیان اینکه رشـد پایـدار هر 
کـدام از کارخانجات فوالد کشـور، جز با 
هـدف  بـا  جدیـد  افق هـای  گشـایش 
تقویـت همـه زنجیره تولید فوالد کشـور 
ممکـن نیسـت، تصریـح کـرد: بنابرایـن 
بـه  واقع بینانـه،  نگاهـی  بـا  اسـت  الزم 
حـذف  ساختـــار،  اصـــالح  سمــت 
براسـاس  قیمت گـذاری  سـهمیه بندی، 
نظـام عرضـه و تقاضا و توسـعه هم زمان 
صنایـع باالدسـت و پاییـن دسـت گام 
برداشـت. در غیـر ایـن صـورت، ناکامی 
در دسـتیابی بـه اهـداف طـرح جامـع 

فوالد کشور، دور از انتظار نیست. 
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تازه تریـن  گرفتـن  نظـر  در  بـا 
در  شـده  انجـام  بینی  هـای  پیـش 
خصـوص نـرخ رشـد 4.9 درصـدی 
مصـرف سـیمان تـا سـال 2018 و 
افزایـش سـرانه مصـرف جهانـی از 
539 کیلوگـرم بـه 640 کیلوگـرم، 
بـا  جهـان  سـوم  جایـگاه  کسـب 
ظرفیـت تولید سـاالنه 120 میلیون 
تـن و رتبـه اول در صـادرات جهانی 
و ظرفیـت تولیـد در منطقـه بـرای 
صنعـت سـیمان در افق چشـم انداز 

1404 ترسیم شده است.
 عرضـه و تقاضـا بعد از سـال  ■

57
خصـوص  در  صنعـت  وزارت 
 20 احـداث  بـه  مربـوط  ایـرادات 
کارخانـه جدیـد سـیمان بـا مروری 
تاریخـی اعالم کـرد: در پایان سـال 
1357 تعداد شـرکت های سـیمانی؛ 
 15 کارخانه هـا؛  تعـداد  عـدد،   12
عـدد، ظرفیت اسـمی کوره هـا؛ 7.7 
ظرفیـت  و  سـال  در  تـن  میلیـون 
 9 اقـدام؛  دسـت  در  پروژه هـای 
میلیـون تـن در سـال بـود. بعـد از 
بـا  اسـالمی  انقـالب  پیـروزی 
بهره بـرداری از طرح هـای ناتمـام و 
جدیـد، ظرفیـت سـیمان در سـال 
1365 نزدیـک بـه 17 میلیـون تـن 
مصـرف  رشـد  طرفـی  از  رسـید. 
سـیمان از سـال 1359 بـه دلیـل 
بازسـازی  جمعیـت،  رشـد 

تحمیلـی،  جنـگ  خرابی هـای 
افزایش سـاخت و سـاز و پروژه های 
عمرانـی و همچنیـن قیمـت پاییـن 
دولتـی سـیمان بـه طـور پیوسـته 
راسـتا  همیـن  در  یافـت.  افزایـش 
وزارت صنایـع وقـت، طـرح بزرگـی 
در قالـب احـداث 20 کارخانه جدید 
برخـی  مشـارکت  بـا  سـیمان 
و  دولتـی  نهادهـای  وزارتخانه هـا، 

بخش خصوص تصویب کرد.
از  ■ عرضـه  گرفتـن  پیشـی 

ضـا تقا
نشـان  صنعـت  وزارت  گـزارش 
می دهـد: در همیـن سـال ها همواره 
کمبـود عرضـه سـیمان بـه نسـبت 
تولیـد وجـود داشـت کـه در نهایت 
سـیمان  تولیـد   1387 سـال  در 
تقاضـای  بـه  پاسـخگویی  توانایـی 
داخلـی را پیـدا کرد و رشـد صنعت 
سـیمان آغـاز شـد؛ به طـوری که از 
ظرفیـت   1395 تـا   1383 سـال 
سـیمان کشـور با 156 درصد رشـد 
 83.5 بـه  تـن  میلیـون   32.6 از 

میلیون تن در سال رسید.
سیمان در افق ۱۴۰۴ ■

بـه گفتـه مقام هـای مسـئول، در 
توسـعه  منظـور  بـه  حاضـر  حـال 
رقابت پذیـری بخـش صنعت، معدن 
و تجارت در سـطح ملـی و جهانی و 
سـند  اهـداف  تحقـق  جهـت  در 
سـال  افـق  در  کشـور  چشـم انداز 

1404، در تنظیـم سـند راهبـردی 
تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزارت 
کـه  صنعتـی  فعالیت هـای  رشـته 
بیشـترین نقـش را در شـاخص های 
ارزش  سـهم  جملـه  از  منتخـب 
صـادرات،  اشـتغال زایی،  افـزوده، 
و  سـنجی  مزیـت  بـازار،  از  سـهم 
مـواد  عنـوان  )بـه  تامیـن  زنجیـره 
اولیـه و یـا کاالهای نهایی( و سـطح 
انـد،  داشـته  فنـاوری  و  دانـش 
اولویـت  عنـوان  بـه  و  شناسـایی 
منظـور  ایـن  بـه  شـده اند.  تعییـن 
کانـی  محصـوالت  فعالیـت  رشـته 
غیرفلـزی بـه عنوان اولویت سـوم با 
محوریت صنایع سـیمان و کاشـی و 
اولویـت   12 بیـن  در  سـرامیک 

صنعتی تعیین شده است.
نرخ رشد مصرف سیمان ■

گرفتـن  نظـر  در  بـا  طرفـی  از 
انجـام  بینی  هـای  پیـش  تازه تریـن 
شـده در خصـوص نـرخ رشـد 4.9 
درصـدی مصـرف سـیمان تـا سـال 
مصـرف  سـرانه  افزایـش  و   2018
جهانـی از 539 کیلوگـرم بـه 640 
سـوم  جایـگاه  کسـب  کیلوگـرم، 
سـاالنه  تولیـد  ظرفیـت  بـا  جهـان 
اول در  رتبـه  و  تـن  میلیـون   120
صـادرات جهانـی و ظرفیـت تولیـد 
در منطقـه برای صنعت سـیمان در 
ترسـیم   1404 انـداز  چشـم  افـق 

شده است.
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سیمان در بورس ■
هرچنـد بـه دلیـل رکـود شـدید 
بخـش مسـکن، پروژه هـای عمرانی، 
صادراتـی  تقاضـای  کاهـش 
دلیـل  بـه  همسـایه  کشـورهای 
تحـوالت  داخلـی،  جنگ هـای 
منطقـه ای و سیاسـت های تعرفـه ای 
سـال های  در  تولیـد  رونـد  آن هـا، 
نبایـد  امـا  یافتـه،  کاهـش  اخیـر 
حمایت هـای  کـه  کـرد  فرامـوش 
دولت از صنعت سـیمان در شـرایط 
رکـود بـه گونـه ای بـوده کـه ایـن 
صنعـت در حـال حاضـر بـا افزایش 
)بررسـی   95 سـال  در  سـودآوری 
شـرکت های  مالـی  صورت هـای 
سـیمانی فعال در بـورس( و افزایش 
تقاضای خرید سـهام این شـرکت ها 

در بورس روبه رو بوده است.
اقدام های وزارت صنعت ■

همچنیـن  صنعـت  وزارت 
خالصـه ای از اهـم اقدام هـای انجام 
از  حمایـت  راسـتای  در  را  شـده 

صنعـت سـیمان بـه انجـام رسـانده 
کـه براین اسـاس  عالوه بر تشـکیل 
مشـکالت  بررسـی  جلسـه های 
سـیمان«، »اخذ اعتبارات وزارت راه 
ششـم  برنامـه  در  شهرسـازی  و 
توسـعه بـه منظـور اسـتفاده از بتن 
غلتکـی در پروژه هـای راهسـازی«، 
»الـزام بـه خریـد سـیمان توسـط 
پروژه هـای دولتـی اسـتانی بـا نرخ 
مصـوب انجمـن صنفـی کارفرمایان 
صنعـت سـیمان«، »افزایش و فعال 
در  عمرانـی  پروژه هـای  کـردن 
»ایجـاد  توسـعه«،  ششـم  برنامـه 
نفـت  وزارت  نـزد  اعتبـاری  سـقف 
بهـای مصـرف سـوخت« و  جهـت 
آهـن  راه  ریلـی  تخفیـف  »اخـذ 
ایـران مبنـی بر اعمـال تخفیف 35 
همـه  بارگیـری  بـه  درصـد 
محصول هـای سـیمانی از ایسـتگاه 
ایسـتگاه  سـمت  بـه  جاجـرم 
کار  دسـتور  در  نیـز  سـرخس« 

وزارت قرار گرفته است.

رشته فعاليت 
محصوالت کانی 
غيرفلزی به عنوان 
اولويت سوم با 
محوريت صنايع 
سيمان و کاشی و 
سراميک در بين 
12 اولويت صنعتی 
تعيين شده است
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رویش بـاورها 

در دل کویـر با رونق 

چرخ صنعـت و معـدن 

در گل گهـر

امسـال  ■ ابتـدای  ماهـه   5 در 
بیـش  تولیـد  گرفـت؛  صـورت 
گل گهـر تنـی  میلیـون   ۱۱.۸  از 

اسـت  توانسـته  گهـر  گل  شـرکت 
از  بیـش  امسـال  ابتـدای  ماهـه   5 در 
تولیـد  محصـول  تـن  میلیـون   11.8
 5 در  شـرکت  فـروش  میـزان  و  کنـد 
مـدت  بـه  نسـبت  امسـال  اول  ماهـه 
رشـد  بـا  قبـل،  سـال  در  مشـابه 
اسـت. شـده  همـراه  درصـدی   178 

امسـال  اول  ماهـه  ایـن شـرکت در 5 
توانسـته اسـت 6 میلیـون و 810 هـزار 
تـن کنسـانتره و 5 میلیـون و 12 هـزار 
تـن گندلـه تولیـد کنـد که در مقایسـه 
با مدت مشـابه در سـال گذشـته رشـد 
می دهـد. نشـان  را   3.39درصـدی 

شـرکت گل گهـر از ابتـدای سـال مالی 
تـا انتهـای مـرداد مـاه امسـال فروشـی 
ریـال  میلیـارد  هـزار   194 از  بیـش 
داشـته کـه در مقایسـه بـا مـدت زمان 
مشـابه در سـال قبل که عـدد 69 هزار 
میلیـارد ریـال به ثبت رسـیده با رشـد 
گشـته  همـراه  فـروش  178درصـدی 

 . ست ا
اعطـای  ■ طرح هـای  ادامـه  در 

گل گهـر؛  اشـتغالزایی  تسـهیات 
اشـتغالزایی  تسـهیات  افزایـش 
توسـط گل گهـر در تفاهم بـا بنیاد 

برکـت
شـرکت معدنی و صنعتـی گل گهر و 
فرمـان  اجرایـی  سـتاد  برکـِت  بنیـاد 
حضـرت امـام)ره( بـه منظـور اعطـای 
تسـهیالت اشـتغالزایی بـرای حمایت از 
انـدازی کسـب و کارهـای خـرد و  راه 
خانگـی در شهرسـتان های سـیرجان و 

بردسـیر، تفاهـم نامـه همـکاری امضـا 
کردند.

مدیرعامـل شـرکت گل گهـر در این 
بـه  عمـل  در  گهـر  گل  گفـت:  بـاره 
مسـئولیت های اجتماعـی و در خدمـت 
شهرسـتان های  شـریف  مـردم  بـه 
سـیرجان و بردسـیر بـه عنـوان معیـن 
اقتصـادی ایـن دو شهرسـتان، پرداخت 
تسـهیالت اشـتغالزایی در قالـب 2هزار 
اجتماعـی  بـا شـبکه  تسـهیالت  فقـره 
رسـالت را اخیـرا آغـاز کـرد و اکنون در 
نامـه  تفاهـم  قالـب  در  دیگـر  اقدامـی 
همـکاری با بنیـاد برکت سـتاد اجرایی 
تأمیـن  بـا  امـام)ره(،  حضـرت  فرمـان 
اعتبـاری معـادل 1200 میلیـارد ریال، 
تسـهیالت  فقـره  پرداخـت2500 
اشـتغالزایی در این دو شهرسـتان را در 

دستور کار دارد.
مهنـدس ایمـان عتیقی هـدف اصلی 
سیاسـت های  اجـرای  را  تفاهـم  ایـن 
کلـی اقتصـاد مقاومتی و توانمندسـازی 
اقتصـادی و اجتماعـی با اولویت کسـب 
و کارهـای خـرد و خانگـی برشـمرد و 
پرداخـت  بـا  کـرد  امیـدواری  اظهـار 
مجموع 4500 فقره تسـهیالت از محل 
و  رسـالت  بانـک  در  گهـر  گل  منابـع 
تفاهـم نامـه بنیـاد برکـت شـاهد رونق 
اقتصـادی و بهبـود وضعیـت معیشـت 
کمتـر  مناطـق  در  سـاکن  خانوارهـای 
بردسـیر  و  سـیرجان  یافتـه  توسـعه 

باشیم.
مدیرعامـل بنیـاد برکت نیز با اشـاره 
بـه فعالیت هـای بنیـاد برکـت در حوزه 
اشـتغال زایی در اسـتان کرمـان گفـت: 
50 مجـری و تسـهیل گر بنیـاد کـه در 

زمینـه شناسـایی متقاضیان اشـتغال و 
در  کار  و  کسـب  فرصت هـای  ایجـاد 
اسـتان  محـروم  و  روسـتایی  مناطـق 
و  اجـرای  هسـتند،  فعـال  کرمـان 
عملیاتی کـردن طرح های اشـتغال زایی 
اجتماع محـور پیش بینـی شـده در ایـن 

تفاهم را نیز پیگیری خواهند کرد.
مـدت  افـزود:  مدنـی  امیرحسـین 
مناطـق  در  اشـتغال زایی  تفاهم نامـه 
محروم و روسـتایی شـهرهای سـیرجان 
و بردسـیر سـه سـال اسـت و مشـاغل 
مـورد نظـر نیـز با توجـه به پتانسـیل ها 
و مزیت هـای نسـبی هـر منطقـه ایجاد 

خواهند شد.
گفتنـی اسـت بر اسـاس ایـن تفاهم 
نامه، 2500فقره تسـهیالت اشـتغالزایی 
تـا سـقف 500 میلیـون ریال )بـه ازای 
و  4درصـد  کارمـزد  بـا  شـغل(  هـر 
بازپرداخت 60 ماهه در شهرسـتان های 
سـیرجان و بردسـیر از طریـق صنـدوق 

کارآفرینی امید پرداخت می شود.
نخسـتین سـمپوزیوم مجسـمه  ■

سـازی گل گهـر در سـیرجان آغاز 
کرد کار  بـه 

و  و هنـر  فرهنـگ  سـیرجان، شـهر 
لـوت  کویـر  طبیعـت  در  رسـانه، 
هـزار  چندیـن  قدمـت  بـا  شهریسـت 
سـاله کـه بناهـای مختلـف خشـتی و 
سـنگی خـاص و بـی نظیـر در نیـا را 

داراست.
بـی نظیـر  بنـای خشـتی  از جملـه 
از  و  چپقـی  بادگیـر  بـه  میتـوان 
نمونه های خـارق العاده بناهای سـنگی 
اشـاره  سـنگ  قعلـه  بـه  میتـوان  نیـز 

نمود.



6۵

14
00

ار 
به

زی
سا

ی 
وم

ب
14

04
ق 

اف

پیونـد سـنگ بـا فرهنـگ سـیرجان 
البتـه، نا گسسـتنی اسـت کـه نمیتوان 
آثـاری  و وجـود  نادیـده گرفـت  را  آن 
خـاص چـون بـاغ سـنگی اشـاره نمـود 
کـه باغـی با درختـان میوه های سـنگی 

اش است.
اطـراف این شـهر را معـادن مختلفی 
احاطـه کـرده اند کـه امـروزه دو معدن 
و  تریـن  معـروف  از  آن  مـس  و  آهـن 

بزرگترین معادن کشور است.
همیـن چنـد نکتـه کـه از اهمیـت 
باالیـی هـم برخوردارند نشـان از پیوند 
ریشـه های ایـن شـهر بـا سـنگ دارد و 
اینبار شـرکت معدنـی صنعتی گل گهر 
سـازی  مجسـمه  سـمپوزیوم  میزبـان 
سـنگی بـود تـا بـار دیگـر ایـن پیونـد 
کهـن شـهر خـود را بـا هنـر مجسـمه 
معـرض  در  و  نمـوده  تلفیـق  سـازی 

نمایش عمومی قرار دهد.
ایـن نخسـتین سـمپوزیوم مجسـمه 
سـازی گل گهـر بـه عنوان یـک رویداد 
مجسـمه  هنـر  ی  زمینـه  در  بـزرگ 
سـازی در جنـوب شـرق کشـور اسـت 
معـاون  جمعـه،  امـام  حضـور  بـا  کـه 
اداره کل فرهنـگ و  فرمانـدار، معـاون 
ارشـاد اسـالمی، مدیر مجتمـع گل گهر 
شرکت3شـهریورماه   ایـن  معاونیـن  و 
افتتـاح شـد و تـا 25 شـهریورماه نیـز 

دایر است.
هدف از برگـزاری چنین رویدادهایی 
کمـک بـه ارتقـا سـطح فرهنـگ و هنر 
زمینـه  ایـن  در  و  اسـت  شهرسـتان 

شـرکت معدنـی صنعتـی گل گهر جزو 
پیشـگامان عرصـه ی کمک بـه فرهنگ 

سیرجان بوده است.
ایـن رویـداد فرهنگی پس از انتشـار 
نـام  ثبـت  بـا  سراسـری  فراخـوان 
بـا  کـه  سـازی  مجسـمه  هنرمنـدان 
آن  از  پـس  و  بودنـد  کارکـرده  سـنگ 
ارسـال ماکت هـای پیـش سـاخت اثـر 
هنـری و داوری در آن زمینـه و انتخاب 

اشخاص برگزیده آغاز به کار کرد.
16هنرمنـد  سـمپوزیوم  ایـن  در 
طرح هـای تاییـد شـده ی خـود را بـر 
روی یک قطعه سـنگ مرمریت چشـمه 
تقریبـی  ابعـاد  بـه  کرمـان  شـیردوش 
120 در 250 سـانتی متـر بـا همراهـی 
16 تـن از فعالیـن رشـته های هنری به 
شـکل  هنرمنـدان،  دسـتیار  عنـوان 

خواهند داد.
بـه سـیرجان،  اسـتاندار  طـی سـفر 
بازدیـدی سـر زده از ایـن سـمپوزیوم با 
ی  نماینـده  و  جمعـه  امـام  همراهـی 
مردم سـیرجان، فرمانـدار و مدیر عامل 
شـرکت گل گهـر صورت گرفـت و علی 
زینـی ونـد، اسـتاندار، در ایـن بازدیـد 
بیان داشـت: این یک سمپوزیومی اسـت 
کـه به خوبـی طراحی و کارگاهی شـده 
هنرمنـدان  حضـور  بـه  باتوجـه  و 
سرشـناس کشـوری و طرح هـای خوب 
کـه  گفـت  بایـد  شـده  تاییـد  و  ارائـه 
ایـن  برگـزاری  در  گهـر  گل  ابتـکار 

سمپوزیوم ستودنی است.
از  ادامـه داد: شـنیده ها  زینـی ونـد 

برخـی شـرکت کننـدگان در خصـوص 
کیفیـت برگـزاری ایـن سـمپوزیوم کـه 
و  کارگاهـی  ی  زمینـه  در  گهـر  گل 
بیـن  نمونه هـای  از  حتـی  تجهیـزات 
المللـی هـم باالتـر بـوده اسـت جـای 

تقدیر دارد. 
در کل ابتـکار ایجـاد این سـمپوزیوم 
بسـیار خـوب بـوده زیرا گل گهـر عالوه 
بـر خدمتی در راسـتای مسـوولیت های 
اجتماعـی اش، در زمینـه ی هنرهـای 
آتـی  نسـل  بـرای  آثـاری  و  مانـدگار 

خدمت نموده است.
شـهباز حسـن پور، نماینده ی مردم 
سـیرجان نیـز در نخسـتین بازدید خود 
از ایـن سـمپوزیوم گفت: جـای تقدیر و 
تشـکر دارد از تمـام دسـت انـدرکاران 
ایـن رویـداد مهـم و کـم نظیر کـه این 

اقدام نیک را انجام دادند.
بـار  بیشـترین  امـروز  اینکـه  بـا 
مسـوولیت های اجتماعـی و فرهنگی بر 
عهـده ی شـرکت معدنـی صنعتـی گل 
دیگـر  تـا  میـرود  توقـع  اسـت،  گهـر 
شـرکت های فعـال در شهرسـتان هم پا 
در عرصـه ی کارهـای فرهنگـی و مفید 
درایـن  را  الزم  همـکاری  و  بگذارنـد 

زمینه ها داشته باشند.
ایـن نمایشـگاه تـا 25 شـهریور مـاه 
بـرای بازدیـد عمـوم آزاد اسـت و عالقه 
منـدان میتواننـد بـا مراجعـه بـه محل 
سـمپوزیوم واقـع در بلـوار مالـک اشـتر 
جنـب مهمـان سـرای گل گهـر از آن 

بازید به عمل آورند.
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