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ظرفیت سازی های جدید در صنعت فوالد
نباید پروژه های معدنی و فوالدی را روی زمین گذاشت بلکه در تکمیل این پروژه ها نهایت سعی و تعامل با بانک ها، استانداران و وزارتخانه 
باید انجام شود. عمده این طرح های معدنی و فوالدی در مناطق محروم کشور واقع شده که راه اندازی آنها می تواند به محرومیت زدایی 
منجر و باعث اشتغال زایی جوانان آن مناطق شود. با انجام کار کارشناسی و در اختیار گرفتن تیم قوی فنی و مالی پروژه های فوالدی 
می توان به تکمیل و به بهره برداری رســیدن به موقع آنها امیدوار بود. تا آخر امسال ۳ واحد گندله به ظرفیت ۱۰ میلیون تن، ۶  واحد 
آهن اسفنجی به ظرفیت ۶٫۲ میلیون تن، ۱۹ واحد شمش به ظرفیت ۳٫۹ میلیون تن و ۲۵ واحد نورد کوچک و بزرگ به ظرفیت ۴٫۴ 
میلیون تن و در مجموع ۲۴٫۶ میلیون تن به ظرفیت زنجیره فوالد کشور اضافه خواهد شد. در سال ۹۶ هم پیش بینی می شود ۲ واحد 
گندله ســازی به ظرفیت  ۷٫۵میلیون تن، ۲۶ واحد شمش به ظرفیت ۴٫۵ میلیون تن، یک واحد کوره بلند در کرمان به ظرفیت ۱٫۵ 
میلیون تن و ۸۳ واحد نورد به ظرفیت ۱۸٫۶ میلیون تن و در مجموع در سال ۹۶  حدود ۳۲ میلیون تن به زنجیره فوالد کشور اضافه شود.

حمایت از صنعت فوالد وظیفه ماست
مجتمع فوالدمبارکه پیشــران سرمایه گذاری ها در صنعت فوالد کشور اســت. این مجتمع یک واحد فوالدی عظیم 
اســت که به تنهایی یک درصد تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارد. فوالد مبارکه در زنجیره فوالد نقش پیشتازی 
را دارد و اکنــون در پروژه ۵ میلیون تنی کنســانتره ســنگان و پروژه ۵ میلیون تنی گندله ســنگان برای واحدهای 
 سفیددشــت و ورق خودرو چهارمحال و بختیاری ســرمایه گذاری ســنگینی کرده که این تالش ها مایه افتخار هر

ایرانی اســت. این مجتمع به عنوان بزرگترین تولیدکننده آهن اسفنجی کشور به دلیل تکمیل نبودن زنجیره تولید 
قادر به اســتفاده از تمام ظرفیت خود نبوده و به همین دلیل در تالش اســت تا در بخش باالدستی نیز ورود کند. تمام 
تالش وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که با تکمیل زنجیره تولید فوالد، اهداف پیش بینی شده صنعت فوالد 

در برنامه را محقق سازد. ایمیدرو حمایت از فوالد مبارکه و صنایع معدنی را جزو وظایف خود می داند.

شرط ورود شرکت های چندملیتی به ایران
دولت تدبیر و امید گام های موثری در عرصه سیاست خارجی برداشته و شرایط را برای تولید مناسب تر کرده است. دولت 
به آنچه قول داده بود عمل کرده و تورم را مهار کرد. اگر در زمینه تولید، پیچ و خم های غیرضروری برای اعطای مجوز 
وجود دارد به معنای محدودیت های غیرعقالنی است و باید برداشته شود. دولت شرایط را برای ورود سرمایه خارجی 
مهیا کرده است. هدف بلند ما شکســتن رکود و ایجاد رونق و صنعتی کردن کشور است. صنعت باید همه بخش های 
کشــور را فرا بگیرد و کشور باید صنعتی شود. اصل کمک به صنعت در شرایط فعلی ضروری است. یکی از مشکالت ما 
در بخش خصوصی این است که از بنگاه کوچک حرکت نکرده ایم تا به بنگاه بزرگ برسیم. اگر شرکت های چندملیتی 
وارد کشــورمان می شوند باید حواسمان جمع شود که به این شرط به کشــورمان بیایند که فناوری نو را وارد کنند و 
سپس بتوانیم آن فناوری نو را بومی کنیم؛ و بعد از آن دنبال نوآوری و سپس دنبال برند ایرانی در تمام زمینه ها باشیم.

اهمیت مکان یابی درست طرح های فوالدی
ظرفیت فوالد کشور هنوز تکمیل نشده است و باید کارخانه های فوالد با برنامه ریزی صحیح احداث شوند. ایران کشور 
بزرگی با ۸۰ میلیون جمعیت اســت که در زمینه ذوب فوالد ظرفیت های باالیــی دارد. یکی از این ظرفیت ها تعداد 
فراوان خودروهایی است که امروز باالی ۲۰ تا ۳۰ سال عمر دارند و در کشور مشغول به کار هستند؛ بنابراین باید تبدیل 
دوباره قراضه این خودروها به شــمش در کوره های ذوب صورت بگیرد. امروز تهیه زیرساخت های الزم برای احداث 

صنایع ذوب ضرورت جدی دارد.
کشــور ما تا تکمیل ظرفیت نهایی فوالد فاصله دارد اما این نکته را نیز باید در نظر گرفت که مکان یابی برای مجموعه 
 ذوب فوالد باید به دســـت کارشناســان صورت بگیرد تا شــاهد محدودیت هایی از قبیل حمــل و نقــل، آب، انرژی

و ... نباشیم.

ایران صادرکننده گندله می شود
مقام نخست صنعت اصفهان مرهون ســهم ۷۰ درصدی تولید فوالد کشور در این استان است و با وجود تمام مشکالت، 
صادرات فوالد از این استان انجام شده است. در استان اصفهان، ابتدا صنعت فوالد رونق گرفت و پس از آن صنایع دیگر در 
این استان رونق گرفتند. در سه ماهه نخست امسال ۲ میلیارد دالر صادرات بخش معدن در کشور ثبت شد که در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل ۴۸ درصد رشد داشته است. در بسیاری موارد نسبت به وضعیت صنعت در دولت قبل اصالحاتی 
در آن صورت گرفت که از مهمترین آنها می توان به اصالح عوارض واردات اشــاره کرد که این کار برخالف مشکالتش در 
دولت یازدهم انجام شــد. در چارچوب این طرح در دو سال گذشته تکمیل پروژه زنجیره فوالد را در بخش های مختلف 
در کشــور دنبال کرده ایم. با توجه به راه اندازی ۱۹ میلیون تنی زنجیره فوالد در سال جاری، ایران به عنوان صادرکننده 

گندله شناخته خواهد شد.

بومی سازی صنعت فوالد
در زمینه مواد اولیه بخش عمده ای از نیاز فوالدســازان از داخل تامین می شود و در صورت راه اندازی کارخانه الکترود 
گرافیتی مشکل تامین نیاز فوالدسازان در این حوزه نیز برطرف خواهد شد. بسیاری از تجهیزات موردنیاز کارخانه های 
فوالدسازی نیز از داخل کشور قابل تامین است بطوریکه بزرگترین خط بریکت سازي فوالد مبارکه به دست یک شرکت 
ایرانی )ایریتک( طراحی و ساخته شد. ممکن اســت قطعه ای به دلیل عامل کیفیت از خارج تامین شود اما بطورکلی 
بومی سازی و مهندسی معکوس توسط فوالد مبارکه و سایر شرکت های ایران انجام شده و در حال انجام است. از سوی 
دیگر در شــرایطی که مصرف داخلی فوالد کم اســت، صادر کردن مازاد تولید یک اقدام عاقالنه است. طی سال های 
گذشــته مصرف داخل کم بود و باید مازاد تولید خود را صادر می کردیم. سال گذشته با بدترین شرایط در حوزه فوالد 

مواجه بودیم. بنابراین وارد بازارهای صادراتی شدیم. 
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
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خبر

    ادغام واحدهاي معدني و فوالدي؛ راهي براي بقاي صنعت فوالد

مساله ادغام واحدهاي معدني و فوالدي موضوع تازه اي نیست. امروزه رکود 
کســب و کار و هزینه هاي رو به افزایش تولید در صنعت به گونه اي است که 
واحدهاي تولیدي روز به روز تحت فشــار بیشــتري قرار مي گیرند. این امر 
به خصوص در بخش فوالد که یک صنعت اســتراتژیک و بسیار تاثیر پذیر از 
متغیرهاي بیروني است مشهودتر است. بنابراین واحدهاي فوالدي و معدني 
ناچارند تغییراتي در استراتژي هاي کسب و کار خود اتخاذ کنند. یکي از این 
استراتژي ها ادغام یا یکپارچگي است که مي تواند منجي واحدهاي تولید فوالد 
شود. کاري که شرکت هاي بزرگ فوالدي مانند آرسلور میتال در چند سال 
گذشته به دنبال آن بوده اند. به طور کلي در صنعت فوالد استراتژي هاي ادغام 
در دو حالت زیر مي تواند اتفاق بیفتد. به دلیل ماهیت صنعت فوالد و در برداشتن 
حلقه هاي مختلف تولید و تامین از سنگ معدن تا محصول نهایي، استراتژي 
هاي یکپارچگي عمودي رو به پایین و رو به باال، از مرسوم ترین استراتژي ها در 
چرخه تولید فوالد هستند. در این نوع ادغام هر یک از واحدهاي تولید فوالد مي 
تواند بخشي از زنجیره فوالد را تکمیل کند و از مزیت هاي یکدیگر استفاده کنند. 
در حال حاضر بیش از ۵۰ طرح فوالدي در بخش هاي کنسانتره، گندله سازي، 
احیا و ذوب در حال احداث است که بسیاري از آنها در یک منطقه جغرافیایي 
مانند سنگان، کرمان، سیرجان، بندرعباس و... در مجاورت یکدیگر و با مالکیت 
سازمان ها و هلدینگ هاي متفاوت قرار دارند. ادغام این واحدها در طول زنجیره 
فوالد مي تواند تاثیر معني داري در کاهش هزینه هاي ثابت این واحدها داشته 
باشد. در هر صورت بسیاري از این طرح ها به خصوص طرح هاي کوچک دیر 
یا زود مجبور به حرکت به سمت ادغام یا همکاري مشترک هستند، زیرا در غیر 
این صورت امکان حذف آنها در فضاي رقابتي تولید و فروش فوالد وجود دارد. 
شرایط زیر مي تواند منجر به اتخاذ استراتژي یکپارچگي عمودي رو به پایین 
توسط سازمان شود، طبیعي است هرچه تعداد بیشتري از مجموعه شرایط زیر 

مهیا باشد موفقیت سازمان در این استراتژي بیشتر است:
   هنگامي که سازمان داراي سرمایه و منابع انساني مورد نیاز براي راه اندازي 

حلقه هاي بعدي زنجیره تامین است.
   هنگامي که شرکت قادر به تامین تجهیزات و تکنولوژي تولید مراحل بعدي 

زنجیره تامین است.
   هنگامي که شــرکت به مرحله ثبات در تولیــد و عرضه محصوالت فعلي 
خود رسیده است باید به این گونه عمل کند، زیرا مي تواند از طریق گسترش 
دادن فعالیت ها و اجراي استراتژي یکپارچگي عمودي، بر میزان تقاضا براي 

محصوالت خود بیفزاید.
   هنگامي که سازمان ها مایل به ثبات و دوام بیشتر از طریق تکمیل زنجیره 
تامین و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده محصول نهایي هستند. مثال هایي از 
استراتژي عمودي ادغام واحد گندله سازي با معدن سنگ آهن مجاور، احداث 
احیاي مستقیم و تولید آهن اسفنجي توسط کارخانه گندله سازي یا تولید آهن 
اسفنجي به روش کوره هاي روتاري توسط یک کارخانه ذوب و شمش ریزي 
فوالد است. این استراتژي معموالدر سازمان هاي بزرگ یا مجموعه شرکت 
هایي که به صورت گروه یا هلدینگ اداره مي شوند اتخاذ مي شود. نکته مهم 
در هنگام تصمیم گیري براي مالکیت شرکت هاي دیگر، بررسي دقیق و همه 
جانبه، دفاتر قانوني و صورت هاي مالي، دارایي هاي مشهود و نامشهود و سوابق 
عملکردي آن شرکت در قالب یک مطالعه امکان سنجي و ارزیابي اقتصادي 
است. به طور کلي در چنین تصمیمي بحث هاي مربوط به مالکیت، سرمایه 
گذاري، توجه به ســاختار سازماني جدید، نحوه اداره و... باید مورد بازنگري و 
بسیار شفاف مورد بررسي و توافق قرار گیرد. چالش دیگر بحث ایجاد تعادل در 
ظرفیت هاي هرکدام از شرکت هایي است که قرار است با یکدیگر ادغام شوند. 
به این معني که اگر یک شــرکت گندله سازي توان تولیدي برابر با ۲ میلیون 
تن دارد، زنجیره هاي بعدي تولیــد باید توان پذیرش این میزان از ماده اولیه 
براي ذوب یا مراحل بعدي را داشته باشــد. در واقع ضروري است که ورودي 
ها و خروجي هاي تک تک واحدهاي فعــال در این طرح ادغام با یکدیگر در 
هماهنگي کامل قرار گیرد. تشکیل تعاوني یا کنسرسیوم هایي براي تامین مواد 
اولیه، فروش محصوالت، تکمیل یا راه اندازي طرح هاي بزرگ فوالدي از جمله 
استراتژي هایي هستند که مي توانند به ایجاد رقابت پذیري بیشتر در صنعت 
فوالد کشور کمک کنند، شاید در این صورت ما نیز بتوانیم در جایگاهي مانند 

کره جنوبي قرار بگیریم. 

تا آخر امسال 
24.6 میلیون تن 
به ظرفیت تولید 
در زنجیره فوالد 

کشور اضافه 
خواهد شد

به گفته وزیــر صنعت، معــدن وتجــارت؛ در نتیجه کل 
واحدهای فوالدی کشور تا پایان سال ۹۶ که تعداد آنها بالغ 
بر ۵۰۶ واحد است می توانند ظرفیت فوالد کشور را ۲۱۷.۷ 
میلیون تن افزون کنند بطوریکه تا پایان شهریور سال ۹۲ 
این اقدام توسط ۲۵۵ واحد فوالدی به ظرفیت ۱۲۵ میلیون 

تن به انجام رسیده بود.
وی در خصوص تولید فوالد پیش بینی کرد که تا آخر سال 
جاری ۳ واحد گندله ســازی به ظرفیت ۱۰ میلیون تن، ۶ 
واحد آهن اســفنجی به ظرفیت ۶.۲ میلیون تن، ۱۹ واحد 
شمش به ظرفیت ۳.۹ میلیون تن و ۲۵ واحد نورد کوچک و 
بزرگ به ظرفیت ۴.۴ میلیون تن و در مجموع ۲۴.۶ میلیون 
تن به ظرفیت تولید در زنجیره صنعت فوالد کشور در مدت 

یادشده اضافه خواهد شد.
وزیــر صنعت، معدن و تجارت یادآور شــد: در ســال ۹۶ 
پیش بینی می شود ۲ واحد گندله ســازی به ظرفیت ۷.۵ 
میلیون تن، ۲۶ واحد شــمش به ظرفیت ۴.۵ میلیون تن، 
یک واحد کوره بلنــد در کرمان به ظرفیت ۱.۵ میلیون تن 

و ۸۳ واحد نــورد به ظرفیت ۱۸.۶ میلیون تن و در مجموع 
در ســال ۹۶ ، ۳۲میلیون تن به زنجیره فوالد کشور اضافه 
شــود. نعمت زاده گفت: نباید پروژه های معدنی و فوالدی 
را روی زمین گذاشــت بلکه در تکمیل این پروژه ها نهایت 
سعی و تعامل با بانک ها، استانداران و وزارتخانه انجام شود.

وی افزود: عمده این طرح های معدنی و فوالدی در مناطق 
محروم کشور واقع شده که راه اندازی آنها می تواند در رفع 

محرومیت و ایجاد اشتغال جوانان آن مناطق موثر باشد.
به گفته نعمــت زاده با انجام کار کارشناســی و در اختیار 
گرفتن تیم قوی فنی و مالی پروژه های فوالدی می توان به 

تکمیل و به بهره برداری رسیدن به موقع آنها امیدوار بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت؛ در دومین جلسه بررسی 
وضعیت اجرای طرح های زنجیره فوالد، کنسانتره، گندله، 
آهن اسفنجی و شمش به تعداد ۱۱ طرح کنسانتره و گندله 
همچنین ۱۷ طرح شمش و آهن اسفنجی در مجموع ۲۸ 
طرح بررسی شــد و موانع و مشــکالت موجود که توسط 

صاحبان این پروژه ها عنوان شد، برطرف شد.

نیاز پروژه های فوالدی به تیم های قوی فنی و مالی
نعمت زاده خبر داد:

راه اندازی 24 میلیون تن پروژه فوالدی تا آخر 95

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:  از ابتدای ایجاد صنعت فوالد در کشــور و زنجیره تولید آن تا پایان 
شهریور 96 به میزان 73 درصد به ظرفیت تولید کشور اضافه می شود. محمدرضا نعمت زاده در دومین 
جلسه بررسی وضعیت اجرای طرح های زنجیره فوالد )کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و شمش( با اعالم 
این خبر افزود: بدین ترتیب از اول شهریور ماه سال 92 تا پایان سال 96 حدود 251 واحد به ظرفیت زنجیره 

فوالد در کشور به تناژ 92 میلیون تن از لحاظ بهره برداری اضافه خواهدشد.

در طول ۳ سال گذشته با توجه به رکودی که بر صنعت فوالد حاکم بود، اما 
شاهد آن بودیم که در زمینه های فوالد برنامه ریزی های مناسبی شده است. 
در صنعت فوالد و در راس آن ایمیدرو به عنوان نماینده دولت در سطح وسیع 
چه در داخل و چه در سطح بین المللی نتایج مهمی به ارمغان آمده است. در 
این دوران بسیاری از شرکت های داخلی و خارجی انسجام الزم را یافته و 
بیشتر به سمت صنعتی و معدنی شدن پیش رفته اند، از این رو برنامه ریزی، 
استراتژی و آینده نگری خوبی در زمینه فوالد شده است. البته مهم ترین 
مشکلی که در این سه سال در زمینه صنعت فوالد وجود داشت، موضوع 
رکود اقتصادی و به دنبال آن رکود در صنعت فوالد بوده است، قیمت های 
فوالد در دو سه سال گذشته در جهان مرتب روند کاهشی را تجربه کرده 
است. از این رو ما با یک بازار ناپایدار جهانی و به شدت تنزلی در زمینه فوالد 
روبه رو بوده ایم و این موضوع سبب شد سرمایه گذاری توسعه ای در زنجیره 

فوالد محقق نشود.
از ســوی دیگر با توجه به رکود اقتصادی در کشور و کاهش قیمت نفت و 
همچین کاهش بودجه های عمرانی و کمبود بودجه دولت، صنعت فوالد 
نیز همانند سایر صنایع دچار کمبود نقدینگی شد. رکود و نبود تقاضا سبب 
افت شــدید بازار داخلی فوالد شده است، بنابراین با توجه به این شرایط، 
توســعه مدنظر در صنعت فوالد نتوانست محقق شود. اما در هر صورت با 
وجود پساتحریم ما خوش بین به گشایش درهایی در این زمینه هستیم. 
ورود سرمایه گذاران خارجی با توجه به بکر بودن ایران، می تواند جهشی 
را در آینده برای کشــور ما و فوالد آن به وجــود آورد که البته این موضوع 
نیازمند زمان خواهد بود. با توجه به اقدام هایی که در حوزه معدن و فلزات 
شده است، می توان آماده یک جهش بزرگ در این زمینه بود. البته فوالد 
بین المللی از حالت نزولی در حال خارج شــدن اســت، از این رو می توان 

پیش بینی کرد برای ســال ۲۰۱۷ میالدی شاهد خروج فوالد از رکود در 
سطح دنیا باشیم. تا آن زمان نیز ما باید مقاومت کرده و همراهی بیشتری 
با دولت داشته باشیم. از سوی دیگر، در بازار داخل می شود انتظار رونق را 
داشت، چراکه در حال حاضر ما باثبات ترین کشور منطقه به شمار می رویم 
و در این شرایط اقتصادی و سیاســی می طلبد که پروژه های ناتمام را به 
پایان برسانیم. درنهایت اینکه به تدریج سرمایه های خارجی بلوکه شده به 
ما بازمی گردد و از ســوی دیگر سرمایه گذاران خارجی به این دلیل که در 
این بازه زمانی، بازدهی خوبی را می توانند از ایران دریافت کنند به سمت 
طرح های ما جذب خواهند شد. رونق فوالد در ایجاد رونق زیرساخت هایی 
چون راه آهن، فرودگاه، بیمارستان ها و هتل ها و ساخت وساز موثر خواهد 
بود، با ایجاد این زیرساخت ها، فوالد نیز رونق گرفته و حجم باالیی از اشتغال 

را به خود اختصاص خواهد داد.
MME مرتضی آقاجانی مدیرعامل شرکت

صنعت فوالد در گذری 3ساله

سيدمحمدرضا دانشگر- کارشناس صنعت فوالد و مدير پروژه اطلس ملي فوالد ايران
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تولید 55 میلیون تن فوالد تا 1404 قابل تحقق است
کرباسیان مطرح کرد:

هدایت صنعت فوالد به سمت محصوالت کیفی

کرباسیان، چشم انداز کوتاه مدت فوالد مبارکه 
در تولید این محصوالت را ســاالنه دو میلیون 
تن اعالم کرد و بیان داشت: در این راستا باید 
توجه داشته باشــیم که برای رقابت در بازار 
جهانی و صادرات فــوالد، قیمت قابل رقابتی 
را ارائه دهیم. وی در ادامه بــا تاکید بر اینکه 
وارد کــردن تکنولوژی در دســتورکار دولت 
اســت، افزود: الزمه تحقق این امر در راستای 
بهبود تولید داخلی، حمایت دولت و مجلس از 

صنعتگران است. رییس هیات عامل ایمیدرو 
گفت: طرح جامع فوالد در )سال های گذشته( 
تدوین شده و تاکنون بخش هایی از این طرح 
به تولید کنندگان این صنعت ابالغ شده است. 

    اصالح زنجیره تولید
وی با اشــاره به عدم تناسب در زنجیره تولید 
فوالد اظهار داشت: طی چند سال اخیر تالش 
کردیم زنجیره نابسامان تولید فوالد را متناسب 

کنیم و از همین رو افزایــش تولید گندله در 
دستور قرار گرفت و در حال حاضر تا حدودی 
این زنجیره اصالح  شــده اســت. معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجــارت همچنین به دانش 
فنی تولید آهن اسفنجی اشاره کرد و افزود: در 
تولید آهن اسفنجی و احداث واحدهای مرتبط 
با آن هیچ اتکایی به خارج نداریم و امسال نیز 
چهار تا پنج طرح فوالدی از طرح های استانی 
فوالد، با فناوری داخلی،  افتتاح خواهند شــد 

رییس هیات عامل ایمیدرو،  تولید فوالد با ارزش افزوده باال را یکی از اهداف طرح جامع فوالد اعالم کرد.  مهدی کرباسیان 
افزود: تولید فوالد با ارزش افزوده باال برای مصرف در داخل کشور از موضوعات مورد توجه در این صنعت است. وی تصریح 
کرد: تولید کنندگان فوالد باید ریل خود را به این سمت سوق دهند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه 
در حال حاضر رسیدن به ظرفیت تولید 55 میلیون تن فوالد خام، تولید ریل، ورق آجدار و ورق لوله های دقیق در برنامه 

چشم انداز کشور است، افزود: برای رسیدن به این نقطه تا سال 1404 در شرایط مناسبی هستیم.

برنامه صادرات 
۶میلیون تن فوالد در ۹۵

معاون امور معادن و 
صنایع معدنی وزارت 

صنعت، معدن و تجارت 
برنامه صادرات صنعت 

فوالد کشور را در سال 
جاری ۶ میلیون تن اعالم 

کرد. جعفر سرقینی 
افزود: امسال 20میلیون 

تن و سال آینده 11 
میلیون تن ظرفیت جدید 
به مجموع ظرفیت تولید 
در زنجیره فوالد کشور 

اضافه می شود. سال 
قبل هم 23 میلیون تن 

ظرفیت سازی شد. با این 
کار جلوی خام فروشی 

سنگ آهن گرفته می شود. 
وی خاطرنشان کرد: 

تولید فوالد خام کشور 
در سه ماهه امسال با ۹ 

درصد رشد به 4.7 میلیون 
تن رسید. برنامه تولید 

فوالد در سال جاری ۹ 
میلیون تن است. ضمن 
اینکه برنامه صادرات 

فوالد امسال نیز ۶ میلیون 
تن است.

که به دنبال آن افزایــش ظرفیت تولید فوالد 
کشور به چهار میلیون تن را خواهیم داشت.

   افزایش تا 50 درصدی ذخایر سنگ آهن
وی سرمایه گذاری در بخش اکتشاف را دیگر 
سیاســت ایمیدرو دانســت و گفت: در حال 
حاضر بیــش از ۲.۷ میلیارد تن ذخایر قطعی 
سنگ آهن داریم و با سرمایه گذاری جدیدی 
که در اکتشافات کردیم انتظار داریم این ذخایر 
تا ۵۰ درصد بیشتر افزایش یابد. کرباسیان در 
خصوص استفاده از ســرمایه گذاری خارجی 
در صنعت فوالد نیز بیان داشــت: با توجه به 
برنامه ریزی های صــورت گرفته پیش بینی 
می شــود تا پایان برنامه ششم سرمایه گذاری 
خارجی در ایــن بخش بــه ۳۰ میلیارد دالر 
افزایش یابد. وی تصریح کرد: در سال گذشته 
در شــرایط رقابتی،  چهار میلیون تن فوالد از 
کشور صادر شده که این میزان طی سال های 
گذشته بی سابقه بوده است. کرباسیان میزان 
صادرات )فوالد در( چهار ماهه نخســت سال 
جاری را یــک میلیون تن اعالم کــرد و ابراز 
داشت: این میزان صادرات  به همراه صادرات 
دیگر تولیدات صنعتی کشــور هفت میلیارد 
دالر ارزش افزوده را وارد چرخه گردش مالی 
کشور کرده اســت. وی همچنین اعالم کرد: 
دو طرح ۵ میلیون تنی گندله ســازی امسال 
در کشــور افتتاح می شــود. کرباسیان افزود 
: در حــال حاضر ایجاد ظرفیتــی معادل ۱۵ 
میلیون تن گندله و ۱۷ میلیون تن کنسانتره 
ســنگ آهــن در ناحیه معدنی ســنگان، در 
دست اجراست که  با راه اندازی این دو طرح، 
۱۰ میلیــون تن به ظرفیــت تولید گندله در 

کشورافزوده خواهد شد. 
وی با بیان اینکه با راه اندازی طرح های گندله 
و کنسانتره سنگ آهن، زنجیره صنعت فوالد 
در راســتای اهداف سیاســت هــای اقتصاد 
مقاومتی متوازن خواهد شــد افزود: به ازای 
هر واحد محصول معدنی حداقل تا ســه برابر 
ارزش افزوده ایجاد می شود که این مسئله در 
خصوص عناصر نادر خاکی که ایمیدرو برای آن 

برنامه ریزی کرده ، بسیار باالتر است.

بزرگترین رویداد نمایشگاهی جامع در استانبول ترکیه به نام های آنکیروس ۲۰۱۶ )سیزدهمین 
نمایشگاه بین المللی آهن ، فوالد ، ماشین آالت و محصوالت ریخته گری( آنوفر ۲۰۱۶ )دوازدهمین 
نمایشگاه بین المللی ماشین آالت و محصوالت فلزات غیرآهنی( و همچنین ترک کست ۲۰۱۶ 
)هفتمین نمایشگاه محصوالت ریخته گری ترکیه( درتاریخ ۸ لغایت ۱۰ مهرماه ۱۳۹۵ به مدت۳ 

روز به وقوع خواهد پیوست. 
همزمان با این سه نمایشــگاه نیز ۲ کنگره همزمان دیگر به نامهای هشتمین کنگره بین المللی 
ریخته گری آنکیروس )توسط انجمن ریخته گران ترکیه TUDOKSAD ( و هجدهمین کنگره 
بین المللی متالورژی و مــواد )توسط اتاق مهندسان متالورژی ترکیه  UCTEA( برگزار خواهد 

شد. نمایشگاه سال ۲۰۱۴ در ۸ سالن به مساحت ۴۰/۰۰۰ متر مربع و فضای مفید بیش از
 ۳۹۹/ ۲۱ مترمربع برگزار شد.

الزم به یادآوری است که این نمایشگاه ۲ ســاالنه یکبار برگزار می شود و در سال ۲۰۱۴ بیش از 
۱۶ هزار نفر متخصص و کارشناس از ۷۷ کشور جهان به عنوان بازدیدکننده و ۹۷۵ شرکت از ۴۱ 
کشور جهان به عنوان غرفه دار و مشــارکت کننده  در این رویداد اورآسیایی) اروپایی - آسیایی( 
خدمات و دســتاوردهای خود را به معرض نمایش قرار داده بودند )۳۶۹ شرکت ترکیه ای و ۶۰۶ 

شرکت بین المللی(.
دو نمایشــگاه آنکیروس و آنوفر جنبه بین المللی دارند و نمایشگاه ترک کست به ارائه دستاوردها 

و محصوالت صنعت ریخته گری ترکیه اختصاص یافته است.
سه نمایشــگاه فوق در مرکز نمایشگاهی و کنگره تویاپ استانبول در منطقه بیوکچکمسه برگزار 
می شــود.  امسال ۹۸۴ غرفه گذار )۳۸۹ شرکت ترکیه ای و ۵۹۵ شرکت بین المللی( از ۴۴ کشور 
دنیا در سه نمایشگاه یادشده در فضای مفید ۲۲/۳۴۵ متر مربع حضور خواهند داشت و پیش بینی 

می شود بیش از ۱۶ هزار بازدیدکننده حرفه ای نیز از ۷۷ کشور جهان از این سه نمایشگاه بازدید 
کنند. امسال شــرکت های مجتمع صنعتی اسفراین، فرآورده های فوالدی، مجتمع جهان فوالد 
سیرجان، فوالد هرمزگان، صنایع فروآلیاژ ایران، فروســیلیس ایران، توسعه معادن روی ایران، 
آلومینیوم ایران)ایرالکو(، آهن و فوالد غدیر ایرانیان، هلدینگ میدکو، گروه پاترون و کارتن پالست 

نیز از ایران در این سه رویداد مهم نمایشگاهی حضور دارند.

حضور ۱۲ شرکت ایرانی در المپیک فلزات و ریخته گری ترکیه
آنکیروس، آنوفر و ترک کست 2016



موذن زاده مطرح کرد:

 گالیه از موافقت
با طرح های بی نتیجه 
فوالدی

مصطفی موذن زاده، مشاور معاون اول رئیس جمهوری در اولین جلسه کمیته راهبردی 
»هفتمین همایش چشم انداز صنعت فوالد و معدن ایران با نگاهی به بازار«  در سخنانی 
انتقادی گفت: طرح جامع تولید فوالد کشور طرح خوبی است اما اراده استفاده از آن وجود 
ندارد. بعضی از مسووالن می خواهند به هر قیمتی این بخش را توسعه بدهند و به همین 
دلیل راحت با طرح های بی نتیجه موافقت می کنند و امیدهای واهی مطرح می شوند. او 
همچنین عنوان کرد: طرح جامع تولید فوالد کشور به کشور نشان داد وضعیت ظرفیت ها 
به چه صورت است اما چرا باز هم اینقدر خودمان را به در و دیوار می زنیم در حالی که همه 

ما وضعیت آب، لوکیشن، زیربناها و بازار صادراتی مان را می دانیم؟
به نظر من در این شرایط هرچه بگوییم فایده ندارد. باید مشخص شود چه کسی مسوول 

است. در دولت سابق، من در جلسه ای در حضور وزیر سابق بازرگانی این مسائل را مطرح 
کردم و خود ایشان پذیرفت اما در این دولت کمتر کسی به این مسائل توجه می کند. به 
نظر من الزم است یکی از محورهای مباحث را به بررسی مجدد طرح جامع تولید فوالد 

کشور اختصاص دهیم. 
موذن زاده با اشاره به مسائلی که در حوزه فوالد کشور وجود دارد، گفت: خیلی جاها من 
گریه ام می گیرد. در کجای دنیا چنین کارهایی می کنند؟ پول های کشور را هدر داده اند. 
یک نفر باید جلو اینها را بگیــرد، آگاهی بدهد، بحث کند. این منابعی که هدر می رود، 
ثروت کشور است. اگر می خواهید بحث چالشی جدی داشته باشید، باید به این مسائل 

بپردازید، نیاییم »ژیگولی« صحبت کنیم.

مشاور معاون اول رئیس جمهور از وضعیت فوالد کشور گالیه کرد و 
گفت: بعضی از مسووالن می خواهند به هر قیمتی این بخش را توسعه 
بدهند و به همین دلیل راحت با طرح های بی نتیجه موافقت می کنند 
و امیدهای واهی مطرح می کنند.

تامین 4 میلیون 
مترمکعب آب برای 
پروژه های فوالدخواف

مدیرعامل پشتیبانی توسعه 
شرق کشور گفت: 4میلیون 
متر مکعب آب برای فعالیت 
واحدهای فوالد و فرآوری آهن 
منطقه خواف تأمین شده است. 
کریم عباسپور اظهار داشت: 
هم اکنون تمام واحدهایی 
که در خواف سرمایه گذاری 
داشته فعال بوده و روند ادامه 
پیشرفت آن ها دچار اخالل 
نشده است. وی افزود: براساس 
روال برنامه ریزی شده تمام 
برنامه ها ادامه داشته و در 
ماه مبارک رمضان یک پروژه 
فوالد افتتاح شده و عالوه بر 
این یک پروژه دیگر نیز تا پایان 
امسال به بهره برداری می 
رسد. مدیرعامل پشتیبانی 
توسعه شرق کشور با بیان 
اینکه برای توسعه منطقه 
خواف ۹ واحد فرآوری سنگ 
آهن در نظر گرفته شده است، 
خاطرنشان کرد: از این تعداد ۵ 
واحد کنسانتره و 4 واحد گندله 
سازی بوده و اقدامات اجرایی 
آنها در حال پیشرفت است. 
عباسپور با اشاره به مشکالتی 
که در این حوزه وجود دارد، 
بیان کرد: یکی از مشکالت این 
حوزه تامین آب بوده که آب 
منطقه ای قول تأمین 4 میلیون 
مترمکعب را داده است. وی 
خاطرنشان کرد: با اجرایی شدن 
پروژه های موجود در منطقه 
خواف و سنگان ۵ هزار شغل 
به صورت مستقیم و 1۵ هزار 
شغل به صورت غیرمستقیم 
ایجاد می شود.

در حالی هدف تولید ۵۵ میلیون تنی فوالد خام در برنامه جامع فوالد به 
اولویت اصلی دولت تبدیل شده که رئیس هیأت عامل سازمان توسعه 
صنایع معدنی کشور چندی پیش در اصفهان تحقق آن را عملی دانست 
و تصریح کرد: فقط تولید فوالد خام مطرح نیست و تالش داریم در این 
برنامه به خلق ارزش افزوده و تنوع محصوالت برسیم که تولید ریل، ورق 
آجدار و ورق لوله های دقیق از جمله آن ها اســت. با این  حال بررسی ها 
نشان می دهد با وجود در دسترس بودن تولید ۵۵ میلیون تن فوالد خام، 
تثبیت این هدف به دلیل نبود برخی زیرساخت ها مورد تردید واقع  شده 
و دولت و تصمیم سازان فوالدی در کنار تمرکز بر تولید، باید برای تأمین 
این موارد نیز برنامه ریزی مشخصی ارائه دهند. آب، یکی از اصلی ترین 
عوامل تولید در همه صنایع اعم از صنعت فوالد اســت. آب در صنعت 
فوالد به  عنوان خنک  کننده تجهیزات، کوره ها، تمیزکاری، حذف ذرات 
غبار، منابع بخار و فیلترهای کنترل آلودگی هوا استفاده می شود. به  طور 
متوسط به ازای هر تن فوالد، ۳۱۳ مترمکعب آب نیاز است. بررسی های 
صورت گرفته نشان می دهد در حال حاضر بالغ  بر ۹۵ میلیارد مترمکعب 
آب هر سال در کشور مصرف می شود که ۱.۲۷ میلیارد مترمکعب آن 
در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد و ۱۶۰ میلیون مترمکعب آن به 
مصرف بنگاه های فوالدساز می رسد و با فرض حفظ بهره وری فعلی، در 
ســال ۱۴۰۴ و در ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فوالد، نیاز آبی صنعت 
فوالد بالغ بر ۲۹۸ میلیون مترمکعب )۲.۲ برابر مصرف فعلی( خواهد بود. 
از دیگر سو، به گفته کارشناسان حوزه آب، وضعیت مصرف به منابع آب 
کشور وضعیتی بحرانی است و به  طور متوسط، ۸۶ درصد از منابع آبی 
کشور مستقیماً در حال مصرف است و این نسبت به  طور عادی در دنیا 
۲۰ الی ۳۰ درصد است. میزان آب های تجدید شونده از ۱۳۰ میلیارد 
مترمکعب به ۱۱۶ میلیارد مترمکعب کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر به 
سبب تغییرات اقلیم و خشک سالی، میانگین دمای هوای کشور ۲ درجه 
افزایش  یافته این یعنی ادامه روند فعلی و عدم توجه به بهره وری در حوزه 
آب در همه بخش های شرب، صنعت و کشاورزی روند توسعه اقتصادی 

کشور را مختل کرده و حتی موجب بروز بحران می شود.

   راهکارهای کالن
مهم ترین راهکار کالن مقابله با بحران آب در کشور، بهبود نسبت های 
مصرف، افزایش بهره وری مصرف و ایجاد تعادل بین بخش های مختلف 

مصرف  کننده آب اعم از صنعت، شرب و کشاورزی است. در همین رابطه، 
وزیر نیرو نیز چندی پیش در همایش اقتصاد آب با انتقاد از قیمت پایین آب 
در حوزه کشاورزی اظهار داشت: برای پایداری توسعه منابع آب باید مصرف 
کاهش پیدا کند اما این سؤال پیش می آید که آیا قیمت های فعلی کاهش 
مصرف آب و صرفه جویی را به دنبال خواهد داشت؛ جواب این سؤال کاماًل 
مشخص است چراکه وقتی قیمت آب بسیار پایین و در بخش کشاورزی 
نزدیک به صفر است و برق در اختیار آن ها نیز کیلووات ساعتی ۱۳ تومان 
است، انگیزه ای برای کاهش مصرف نخواهند داشت. بهای پایین آب بنا 
بر منطق اقتصادی موجب توجیه پذیر شدن تولید محصوالت نامرتبط 
با اقلیم شــده که نتیجه آن هدر رفت منابع آبی و مالی کشور را به همراه 
دارد و اصل تخصیص بهینه منابــع را با اخالل مواجه می کند. از همین 
رو کارشناســان معتقدند برای دستیابی به اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ در 
همه حوزه ها و همچنین نجات کشــور از بحران منابع آبی، سهم بخش 
کشاورزی در منابع آبی باید به سطح ۶۰ درصد برسد. البته بررسی های 
مراکز تخصصی نشان می دهد صرفاً با کاهش سهم بخش کشاورزی به 
عدد ۷۸ درصد می توان هدف ۵۵ میلیون تنی تولید فوالد در سال ۱۴۰۴ 
را عملیاتی کرد. عدد ۳۲ درصدی بازدهی کشاورزی ایران در حال حاضر 
نشان می دهد که کشور ما از این منظر از اغلب کشورهای منطقه بازمانده 
و صرفاً با اصالح این نسبت می توان مصرف بخش کشاورزی را تا حد باالیی 

کاهش داد و راه را برای عبور از بحران هموار ساخت.

   روش های فنی کاهش مصرف آب در صنایع فوالد
در حوزه فنی پژوهش های متعــددی در مورد انواع روش های کاهش 
مصرف آب، انرژی و تقلیل آالیندگی واحدهای فوالدی صورت گرفته 
اســت. آخرین پژوهش صورت گرفته در این مورد، پژوهش مشترک 
دانشگاه شریف و سازمان نوسازی صنایع معدنی کشور )ایمیدرو( است 
که انواع روش های تولید متداول فوالد در آن مورد بررسی قرار گرفته، 
نتیجه این بررســی کاهش قابل  توجه مصرف آب در صنعت فوالد با 
اســتفاده از دو روش »کورکس« و »میدرکس« اســت. با استفاده از 
روش های فوق، مصرف آب معادل ۱.۴ مترمکعب آب به ازای تولید هر 
تن آهن در واحد احیا صرفه جویی حاصل می شود و در کل فرآیند تولید 
فوالد نیز برابر با ۳۷ درصد در کل مصرف آب کاهش مصرف به دســت 

خواهد آمد.

سکانس های مغفول برنامه جامع فوالد

مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه از 
تولید ورق رنگی صدفی )multi color( در خط 
ورق رنگی این شرکت خبر داد. نادرحسین زاده 
با بیان اینکه یکی از اهداف فوالدمبارکه در سال 
جاری، تولید محصوالت جدید و ایجاد تنوع در 
محصوالت است، افزود:برای دستیابی به این 
هدف از ابتدای ســال جاری، تولید این گونه 
محصوالت در برنامــه کاری واحد گالوانیزه و 
ورق رنگی قرار گرفت و تحقیقات الزم جهت 
شناسایی محصوالت جدید موجود در بازار، 
نحوه تولید و تأمین رنگ مــورد نیاز آن آغاز 
شــد. وی گفت: محصول ورق رنگی با رنگ 
multi color و یــا صدفی یکی از محصوالت 
جدید است، که تولید آزمایشی این محصول 
با همکاری شــرکت توکا رنگ، در تاریخ نهم 
تیر ماه ســال ۱۳۹۵ با موفقیت انجام شــد. 
وی گفت: رنگهای صدفی، از زوایای مختلف 
دارای فامهای مختلف و در نتیجه انعکاس نور 
مختلف براساس زاویه دید هستند. وی اظهار 
کرد: براساس این خاصیت، از زیبایی ویژه ای 
برخوردارند و برای دکوراسیون داخلی و نمای 
بیرونی ساختمان ها استفاده می شوند. حسین 
زاده با بیان اینکه قیمت این محصول نسبت به 
محصوالت رنگی معمولی با توجه به ویژگی 
و نوع رنگ باالتر اســت، گفت: از این محصول 
می توان در نماهای مختلف هتل ها و سالن های 
اجتماعات و ساختمان ها به عنوان ساختار نمای 
جایگزین استفاده کرد و هزینه های ایجاد نما و 
دکوراتیو را در ساختمانها کاهش داد و عالوه بر 
ایجاد زیبایی بیشتر هزینه تمام شده ساختمان 

را کاهش داد.

تولید ورق رنگی صدفی در 
ناحیه نورد سرد فوالد مبارکه 
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

افزایش 14.5 درصدی تولید شمش فوالد در کشور

میزان تولید شــمش فوالد کشور درمرداد ماه ۱۴.۵ درصد و در مدت 
مشــابه ۵ ماهه در مقایســه با پارســال بیش از ۵ درصد رشد یافت. 
شرکت های فوالدساز کشــور در مرداد ماه، یک میلیون و ۵۲۷ هزار و 
۴۶۳ تن فوالد خام تولید کردند که این میزان تولید  در مدت مشــابه 

سال گذشته، یک میلیون و ۳۳۳ هزار و ۳۱۸ تن بود.
۷ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۴۱ تن فوالد از ابتدای امســال تا پایان مرداد 
ماه شمش در کشور تولید شــد، که این میزان تولید نیز در مقایسه با 
تولید ۷ میلیون و ۲۰۶ هزار و ۱۴۶ تنی پارســال در همین مدت، ۵.۳ 

درصد افرایش یافته است.
براســاس این گزارش شــرکت های بزرگ فوالدســاز شامل »فوالد 
مبارکه« ۲ میلیون و ۲۸۸ هزار و ۵۰۴ تن، »فوالد خوزســتان« یک 
میلیون و ۴۷۷ هزار و ۴۴۲ تن، »ذوب آهن اصفهان« یک میلیون و ۴۸ 
هزار و ۴۸۷ تن، »فوالد هرمزگان« ۴۳۸ هزار و ۳۰۲ تن، »سبا« ۲۸۹ 
هزار و ۱۶۱ تن، »فوالد خراسان« ۲۴۲ هزار و ۵۰ تن، »فوالد آلیاژی 
ایران« ۱۵۴ هزار و ۳۳۴ تن و نیز »گروه ملی صنعتی فوالد ایران« ۲۲ 

هزار و ۱۶۱ تن فوالد خام تولید کردند. 

تولید فوالد مخصوص لوله انتقال گاز ترش

با تالش مســئولین و متخصصین ناحیه فوالد ســازي و ریخته گري 
مداوم براي اولین بار در کشــور ، فوالد مخصوص لوله انتقال گاز ترش 
)API X۶۰( تولید و افتخار دیگري به افتخارات شرکت فوالد مبارکه 
افزوده شــد. این محصول با گرید داخلي ۵۹۴۶ و به سفارش شرکت 
اکســین تولید و در آینده نزدیک کشور را از واردات این نوع محصول 

بي نیاز خواهد کرد.
محمد توحیدي مدیر تولید فوالد با اعالم این مطلب، گفت: ســیکل 
تولید این محصول پیچیده بوده و در آن از آخرین تکنولوژي هاي روز 

دنیا استفاده شده است .
عناصر تعیین کننده در این محصول ســولفور و هیدروژن میباشند 
که با اســتفاده از تجهیزات مدرن و دانش فني موجود موفق شــدیم 
میزان این عناصر را در فوالد به حداقل مقدار و مطابق با نیاز مشــتري 
کاهش دهیــم. وي در پایان از مدیریت عالي شــرکت در حمایت از 
انجام توسعه و نصب تجهیزات جدید کیفي و از کلیه تالشگران ناحیه 
فوالدســازي در واحدهاي کوره هاي قوس الکتریک، سرویس پاتیل، 
جرثقیل ها، حمل مواد و جنبي، هماهنگکنندگان تولید، ریخته گري 
مداوم، دفاترفنــي تولید و تعمیرات، واحدهاي پشــتیباني همچون 
متالورژي و روش هاي تولید ، کنترل کیفي، برنامه ریزي تولید و نسوز 
و همچنین از همکاران در واحــد متالورژي ثانویه که با تالش و ایثار ، 
 ســهم زیادي در آماده بکاري تجهیزات کیفي داشته و دارند تشکر و

قدرداني نمود.

تالش ما برای 
افزایش ظرفیت 

تولید، بهبود 
نسبت میزان 

تولید به نیروی 
کار و حفظ سهم 

50 درصدی 
از تولید فوالد 

کشور است

مدیرعامل فوالد مبارکه با تاکید بر لزوم تولید محصوالت 
نهایی و کاهش سهم خام فروشی اظهار داشت: مزیت اصلی 
فوالد مبارکه در تولید محصوالت باارزش افزوده باال است 
و در این راستا، کارکنان، مدیران و مشاوران مجموعه تمام 
با اقدامی جهادی، طرح های توســعه را در بدترین شرایط 
تحریم پیش برده انــد. رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد 
تصریح کرد: چندی پیش راه اندازی اولیه ماشین شماره ۵ 
ریخته گری با موفقیت انجام شــد و با این اتفاق، توان ذوب 
و ریخته گری فوالد مبارکه ۲۴ ســاعته خواهد شد و این 
موفقیت مرهون تالش معاونت اجرای طرح های توسعه و 

پیمانکاران و مشاوران داخلی است.
ســبحانی افزایش بهره وری را دیگر هدف فوالد مبارکه در 
سال جاری عنوان کرد و افزود: با راه اندازی ماشین شماره 
۵ ریخته گری، بهره وری تولید شرکت در ناحیه نورد گرم با 

۸ درصد رشد مواجه شده و امیدواریم با رفع مشکالت فنی 
شناسایی شــده در راه اندازی اولیه، به زودی ریخته گری 
مداوم را با این طرح عملیاتــی کنیم. بخش دیگر صحبت 
های مدیرعامل فوالد مبارکه به کاهش هزینه های تولید 
و فروش اختصاص داشت و وی در این رابطه گفت: یکی از 
برنامه های مهم فوالد مبارکه برای حفظ حاشــیه سود در 
شــرایط رکودی فعلی، کاهش هزینه های تولید و بهبود 
توان رقابتی شــرکت در بهای تمام شــده بود و در همین 
رابطه، معاونت خرید و واحد تعمیرات توانســتند کاهش 
هزینه مناســبی را رقم بزنند. به گفته سبحانی، بازنگری 
در قراردادهای پیمانکاران، کنترل مجدد موجودی انبار، 
شناســایی دارایی های غیرمولد و کاهش موجودی کاالی 
مازاد دیگر اقدامات مهم در کاهش هزینه های فوالد مبارکه 

در سال جاری بوده است. 

شرکت بائواستیل چین خواستار ایجاد و توسعه همکاری و سرمایه گذاری 
مشترک با فوالد مبارکه اصفهان شد. به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از روابط 
عمومی فوالد مبارکه، در بازدید چن درانگ  قائم مقام مدیرعامل شرکت بائو 
استیل از شــرکت فوالد مبارکه و دیدار با مدیرعامل و معاونان این شرکت و 
بازدید از خطوط تولید فوالد مبارکه، فرصتهای همکاری بین بائواستیل چین 
و شرکت فوالد مبارکه بررسی شد. شرکت بائو استیل چین، پنجمین فوالدساز 
بزرگ دنیا و یکی از بزرگترین شرکت های فوالدسازی چین است. چن درانگ 
در این دیدار با بیان اینکه صنایع فوالدسازی ایران و چین مشترکات بسیاری 
با هم دارند و از این رو آینده درخشــانی در انتظار فوالدمبارکه است، گفت: 
فوالد مبارکه به عنوان یک فوالد ســاز از تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته ای 
اســتفاده می کند. وی افزود: قبل از بازدید، اطالعات دقیق از صنعت فوالد 
ایران نداشــتیم اما اطالع داشــتیم که صنعت ایران در دهه های اخیر رشد 
باالیی داشته است. قائم مقام مدیرعامل شرکت بائو استیل چین گفت: از این 
فرصت مناسب حضور در شرکتهای فوالدساز ایران استفاده کردیم و شرایط 
سرمایه گذاری و همکاری شرکت های چینی و شرکت های ایرانی را بررسی 
کنیم. وی با بیان اینکه فوالد مبارکه از نظر تکنولوژیکی بسیار پیشرفته است، 
گفت: فوالد مبارکه بزرگترین شرکت فوالد سازی ایران است و سهم بزرگی 

از فوالد ایران را در اختیار دارد.
مدیران بائواســتیل پیش از این نیز در دیدار با رییس هیأت عامل ایمیدرو 
خواهان همکاری با ایران در صنعت فوالد و بخش اکتشاف معادن شدند. ِچن 
زایگن گفت: با توجه به امکاناتی که بائو استیل در بخش فوالد، معادن، اسکله، 
حوزه مالی و آی تی دارد، امکان ایجاد و توســعه همکاری های وسیعی بین 
ایران و چین ایجاد کرد وجود دارد. این مدیر ارشــد بائو استیل چین با اشاره 
به عزم مقامات ایران و چین برای بسط همکاری های اقتصادی، اظهار کرد: 
کارخانه های چینی از استاندارد باالی زیست محیطی برخوردارند که حتی 
از برخی شرکتهای اروپایی و آمریکایی نیز پیشرفته تر هستند. وی از دستور 
کار شرکت های بزرگ چینی برای توسعه همکاری با ایران، به عنوان برنامه 

دولت چین یاد کرد و افزود: شرکت بائو استیل با گردش مالی ۱۳۰ میلیارد 
دالری سالیانه از شرایط نقدینگی باالیی برخوردار است. این مقام بائو استیل 
چین درباره ظرفیت تولید فوالد چین، گفت: از مجموع ۸۰۰ میلیون تن کل 
تولید فوالد در کشور چین حدود ۷۰۰ میلیون تن آن در داخل کشور مصرف 
می شود و تنها ۱۰۰ میلیون تن یا معادل۱۴درصد آن روانه بازارهای صادراتی 
می شود. وی با بیان اینکه کشور ژاپن فقط حدود ۳۰درصد از تولیدات فوالدی 
خود را صادر می کند، گفت: کشورهای اروپایی و آمریکا، پرونده هایی برای 
صادرکنندگان فــوالد چینی باز کرده اند. رئیس هیات عامل ایمیدرو نیز در 
این نشست گفت: تا سال ۲۰۲۵ میالدی باید به ظرفیت ۵۵ میلیون تن فوالد 
دست یابیم و برای تأمین مواد اولیه آن برنامه وسیعی در بخش اکتشاف آغاز 
کرده ایم. مهدی کرباسیان افزود: بر اساس پیش بینی ها، با ادامه فعالیت های 
اکتشافی، تا یکسال آینده میزان ذخایر سنگ آهن ایران بین ۳۰ تا ۵۰ درصد 
افزایش خواهد یافت. وی افزود:با توجه به ذخایر معدنی، وجود ذخایر گاز و 
دسترسی به آب های آزاد و همچنین نیروی کار متخصص، شرایط مناسبی 
برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی به ویژه فوالد با شرکتهای خارجی 
وجود دارد. شرکت بائو استیل در سال ۲۰۱۴ با تولید ۴۳ میلین تن فوالد خام 
در رتبه چهارم جهانی قرار گرفت اما در ســال ۲۰۱۵ با ۹ میلیون تن کاهش 
تولید، به جایگاه پنجم جهانی رســید. این شرکت پیش بینی کرده تا پایان 
ســال جاری میالدی، به ظرفیت تولید ۸۰ میلیون تنی دست پیدا می کند 
در حالی که تا ســال ۲۰۱۵ از ظرفیت تولید ۵۰ میلیون تنی برخوردار بود. 
فوالد مبارکه بزرگترین مجتمع صنعتی کشور و بزرگترین تولیدکننده فوالد 
تخت در خاورمیانه اســت.   این مجتمع فوالدی با سهم بیش از ۵۰ درصدی 
در تولید فوالد کشور دارای ارزش فعلی ۲۰۰هزار میلیارد ریال است.  شرکت 
فوالد مبارکه با داشتن حدود ۱۲ میلیون تُن ظرفیت آهن اسفنجی بزرگترین 
تولیدکننده آهن اسفنجی در جهان محسوب می شود.  مجتمع فوالد مبارکه 
واقع در ۷۵ کیلومتری جنوب غرب اصفهان دارای ۳۵ کیلومتر مربع وسعت 

و ۱۷ کیلومترمربع سالن تولید است.

برنامه افزایش ظرفیت فوالد مبارکه تا  10.3 میلیون تن
سبحانی خبر داد:

سهم 50 درصدی  بازار را می خواهیم

مدیرعامل فوالدمبارکه اصفهان گفت: برنامه مهم فوالد مبارکه در حال حاضر به سرانجام رساندن 
طرح های توسعه نیمه تمام شرکت و رسیدن به ظرفیت 10.3 میلیون تنی است. بهرام سبحانی 
در مورد آخرین وضعیت تولید، برنامه های در دست اجرا و اهداف فوالد مبارکه در سال جاری و 
همچنین وضعیت تحقق این برنامه در پنج ماهه نخست امسال گفت: برنامه مهم فوالد مبارکه 
در حال حاضر به سرانجام رساندن طرح های توسعه نیمه تمام شرکت و رسیدن به ظرفیت 10.3 
میلیون تنی است. وی افزود: تالش ما برای افزایش ظرفیت تولید، بهبود نسبت میزان تولید به 

نیروی کار و حفظ سهم 50 درصدی از تولید فوالد کشور است.

بائواستیل خواستار همکاری مشترک با فوالد مبارکه شد
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احداث کارخانه های جدید فوالد فقط در مناطق ساحلی جنوب
شریفی اعالم کرد:

گام به گام در حال افزایش ظرفیت های فوالد 
طرح جامع فوالد، ایجاد ارزش افزوده در این صنعت و تکمیل زنجیره آن 
می تواند صنعت فوالد را در مسیری غلتان رهنمون کند. البته در این مسیر 
حرکت کردن به این مفهوم است که بتوان با شرایط روز دنیا انعطاف داشت 
و زمینه های ورود دانش روز و فناوری را در کشور مهیا کرد. در صنعت فوالد 

و در این مسیر دولت یازدهم گام هایی اساسی برداشته است.

عبدالمجید شریفی، مدیرعامل شرکت ملی فوالد درباره طرح جامع فوالد اظهار کرد: در سال های اخیر 
که طرح های فوالدی در داخل کشور اجرایی شده، گام به گام در حال افزایش ظرفیت ها هستیم. واقعیت 
امروز هم این موضوع را دیکته می کند که باید مقیاس تولید، اقتصادی و متناسب با شرایط روز باشد. در 
این راستا شرکت های قدیمی با ظرفیت پایین، باید سیاست ادغام را در پیش گیرند و برای شرکت های 
جدید، ظرفیت باالی تولید مدنظر است. با پیگیری های شرکت ملی فوالد در یک سال گذشته، در جنوب 
کشور همچون هرمزگان، تعدادی از سرمایه گذاران بزرگ این صنعت، برنامه ایجاد شرکت های بزرگ 
را دنبال کرده اند و جلسه های آنها در این زمینه ادامه دارد. شریفی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به 
اینکه ایران مشــکل کم آبی دارد، باید کارخانه های جدید در مناطق ساحلی جنوب تاسیس شود تا با 
بهره گیری از آب هــای آزاد، ظرفیت های جدید راه اندازی کرد. امروزه ظرفیت های اقتصادی اروپایی 
حدود ۵میلیون تن و در کشــور چین۱۰میلیون تن است. ما در کشور پروژه های نیمه تمام فوالدی از 
گذشته داریم که مصلحت آن است آنها را تکمیل کنیم، اما برای شروع پروژه های جدید در نظر گرفتن 
ظرفیــت اقتصادی، محل پروژه و فناوری کارآمد اجتناب ناپذیر اســت. به عنوان نمونه در تولید آهن 

اسفنجی برای طرح های جدید احداث کارخانه های مگامدول مدنظر است.
   نیاز به تولید فوالد با ارزش افزوده باال

مدیرعامل شرکت ملی فوالد با اشاره به ایجاد ارزش افزوده در فوالد گفت: با توجه به نیازهایی که 
برای مثال در موضوع انتقال گاز داریم اکنون در حال حرکت برای تولید ورق لوله های مخصوص 
انتقال گاز هســتیم. می دانید که برنامه انتقال گاز به پاکستان، هند و از سوی دیگر به اروپا مطرح 
است و با این برنامه تقاضای باالیی برای لوله های انتقال ایجاد می شود. با تولید این محصوالت عالوه 
بر اینکه اشتغال وسیعی برای جوانان ایرانی ایجاد می شود، ارزآوری مناسبی هم برای کشور خواهد 
داشت که نسبت به تولیدات تخت و طویل، قابل توجه خواهد بود. با توجه به مذاکرات به عمل آمده 
با شــرکت های خارجی ازجمله اس ام اس ِدماگ و دانیلی و تفاهمنامه هایی که در این زمینه امضا 
شده، زمینه احداث کارخانه هایی با فناوری روز در کشور فراهم شده است. ضمن اینکه ایجاد کارگاه 
ساخت در داخل کشور و سرمایه گذاری در پروژه ها از سوی آنها از اولویت ویژه ای برخوردار شده 
اســت. وی در ادامه افزود: همچنین ایران با قراردادهایی که با طرف های خارجی بسته، در حال 
حرکت به سمت ایجاد کارخانه های نورد جدید و تولید شمش نازک و... است. همچنین استفاده از 
روش هایی که سبب کاهش مصرف انرژی، باال رفتن عمر نسوزها و حذف برخی فرآیندها می شود، از 
جمله سیاست های همکاری های جدید ایران در تولید فوالد است. همچنین به مجریان طرح های 

جدید اعالم کرده ایم در آهن سازی، غیراز مگامدول به ظرفیت های پایین فکر نکنند.
   پیشرفت طرح های استانی فوالد

مدیرعامل شرکت ملی فوالد درباره طرح های فوالدی استانی نیز اظهار کرد: در طرح سپیددشت 
در بخش احیای مستقیم به پیشرفت ۹۶درصدی رسیده ایم. مشکل آب آن منطقه هم با مساعدت 

مقام های کشوری و استانی برطرف شده و آب در مسیر انتقال قرار گرفته است. این طرح به سرعت 
روند تست گرم را آغاز کرده و آماده بهره برداری می شود. این در حالی است که چندی پیش برخی 
می گفتند مگر راه اندازی طرح های اســتانی فوالد، با آن همه مشکالت پیچیده، شدنی است؟ اما 
با تجربه ای که مدیران ایمیدرو و شــرکت ملی فوالد در کنار صنعتگران و مشاوران صنعت فوالد 
کشور داشــته اند، این برنامه را عملی کردند و در کنار طرح سپیددشت - که در حال آماده شدن 
برای راه اندازی اســت- پروژه احیای مستقیم فوالد شــادگان نیز در نوبت بعدی راه اندازی قرار 
دارد. این طرح از پیشــرفت ۵/۹۴درصدی برخوردار است. شــریفی با اشاره به طرح های استانی 
دیگر عنوان کرد: طرح بعدی کارخانه آهن اسفنجی فوالد میانه است. این چند طرح، در نیمه دوم 
امســال وارد مدار تولید می شوند. در این میان، یکی دو طرح همچون طرح فوالد بافت، با توجه به 
موقعیت منطقه ای و کمبود آب، به طرح گندله ســازی تغییر یافته اســت. البته این واحد، دارای 
بخش تولید کنسانتره نیز خواهد شد. گزارش فنی و اقتصادی طرح )Feasibility Study( آماده 
شده و مجوزهای الزم، در حال اخذ شدن است. این موضوع برای سبزوار هم در حال انجام است.

   افزایش سهم شرکت های داخلی
مدیرعامل شرکت ملی فوالد درباره برنامه داخلی ســازی و افزایش سهم شرکت های داخلی در 
طرح های فوالدی گفت: در سال های گذشته بیشتر تجهیزات بخش احیای مستقیم برای تولید 
آهن اسفنجی در داخل تولید شده است. حتی کاتالیست ها که نقش بسیار مهمی در صنعت فوالد 
دارند و از سوی شرکت های داخلی تولید می شوند، در برخی از شرکت های بزرگ و معتبر داخلی 
تست شده و از کارآیی الزم برخوردار هستند. البته این امر به این مفهوم نیست که باید همه نیازها 
را در داخل کشور تولید کرد. شــریفی ادامه داد: کره جنوبی و ژاپن هم با توجه به اقتصادی بودن 
تجهیزات، اقدام به تولید در داخل یا واردات می کنند. در بخش فوالدســازی سرعت بومی سازی، 
نســبت به احیا کمتر بــوده و به تحقیقات بیشــتری در این باره نیاز دارد. با ایــن حال در برخی 
 بخش ها باالی ۵۰درصد و در برخی حوزه ها باالی ۷۰درصد داخلی ســازی در بخش فوالدسازی

طرح هایی داشته ایم.

حمایت بانک پاسارگاد 
از طرح های معدنی و 
صنعتی

بانک پاسارگاد در راستای 
حمایت از تولید و صنعت و 
اعتقاد به پشتیبانی از تولید 
و توسعه خودکفایی صنعت 
کشور، برای راه اندازی 
و توسعه ی کارخانجات 
سیمانی گام های موثری 
برداشت. این بانک ضمن 
حمایت از چندین کارخانه 
سیمان، زمینه را برای 
فعالیت مجدد و افزایش 
تولید این کارخانجات فراهم 
کرده است. به طوریکه 
تعداد کارخانه هایی که 
از طریق این بانک حمایت 
شده اند، بیش از 14 کارخانه 
است. با این اقدام، سیمان 
مورد نیاز در بخش های 
مختلف صنعتی و صنایع 
زیربنایی کشور تأمین شده 
است. این بانک همچنین 
با سرمایه گذاری در طرح 
های معدنی و فوالدی، 
قدم های موثری را در جهت 
توسعه این بخش از اقتصاد، 
خودکفایی و جلوگیری از 
خام فروشی برداشته و با 
بهره گیری از متخصصان 
و بزرگان عرصه معدن 
کشور، زمینه را برای 
اشتغال بیش از ۹0 هزار 
نفر از هم میهنانمان فراهم 
کرده است. بانک پاسارگاد 
از صنایع، پتروشیمی و گاز 
کشور نیز حمایت کرده و در 
به ثمر نشستن این بخش ها 
نقشی فعال داشته است.

معاون ارشد و مسئول کسب و کار فناوری اطالعات شرکت پوسکو ICT گفت: بسیار عالقه مند به اشتراک گذاری تجارب خود 
با شرکای ایرانی هستیم. سانگ دائه لی با اشاره به اینکه شرکت پوسکو در حال مذاکره با ایریتک و سایر شرکت های EPC در 
ایران به منظور اجرای پروژه است، افزود: برداشته شدن تحریم ها علیه ایران، راه را برای توسعه روابط ایران و کره جنوبی باز کرده 
است. وی خاطرنشان کرد: پوسکو از تجربیات فوق العاده ای در صنعت فوالد و حوزه های مرتبط برخوردار است و می تواند این 
تجربیات را به ایران به اشتراک بگذارد. خبرنگار ماین نیوز با سانگ دائه لی، معاون ارشد و مسئول کسب و کار فناوری اطالعات 

شرکت پوسکو ICT گفت وگویی انجام داده که متن آن به شرح زیر است:

   ابتدا در مورد پروژه هایی که در ایران دنبال می کنید، 
توضیح دهید.

از جمله پروژه های ما در ایران پروژه مربوط به میدکو است که برای 
شرکت ما بسیار حائز اهمیت است و من با آمدن به ایران متوجه 
اهمیت هرچه بیشتر این پروژه برای ملت ایران و همچنین گروه 

پوسکو شدم.
پروژه میدکو در زمینه طراحی، بکارگیری، تخلیه و حفظ کردن 
اطالعات در یک سیستم چندگانه و منسجم اطالعاتی است. این 
سیســتم تمامی اطالعات در بخش های مختلف شامل تولید، 

بازرگانی و ERP راشامل می شود.
   منظور شما این اســت که این سیستم دارای کارآیی 
باالیی است؟ آیا با اجرای این پروژه میزان تولید میدکو 

توسعه و افزایش می یابد و بهره وری را باال می برد؟
بله دقیقا. شرکت پوســکو تجارب فوق العاده زیاد و خوبی در این 
زمینه دارد و بخش ICT این سیستم و خدمات را برای کل گروه 
پوسکو نیز فراهم کرده است. همانطور که می دانید پوسکو طی ۴۵ 
سال گذشته یکی از موفق ترین شرکت ها در زمینه تولید فوالد در 
دنیا بوده است و با این تجربه غنی ما سعی در تامین این خدمات 

برای کشور شــما داریم. اعتقاد داریم که فناپ و میدکو با اشتیاق 
وانگیزه فراوان و اصول اخالقی باال در جهت موفقیت هرچه بیشتر 

گام بر می دارند.
   لطفا کمی بیشتر درباره کشورها و شرکت هایی که برای 

آنها این پروژه ها را اجرا کرده اید صحبت کنید.
عالوه بر میدکو ما با پروژه ها و چالش هایی بسیار شبیه این پروژه در 

اندونزی، چین، تایلند، برزیل و هند مواجه بوده ایم.
   می توانید در مورد پوسکو ICT جزئییات بیشتری در 

مورد تاسیس و اهداف آن ارائه دهید؟
این شــرکت با رویکرد اجرای پروژه در ایران توسعه یافته است و 
نه فقط در زمینه فروش محصوالت خود در بازار ایران بلکه بسیار 
عالقه مند به اشتراک گذاری تجارب خود با شرکای ایرانی هستیم 
و درصدد انتقال اینکه ما چگونه از تجارب خود مطالب مفیدی یاد 
گرفته ایم. گروه پوســکو و کشور کره جنوبی در حال حاضر کمی 
از شرکت های اروپایی در این زمینه عقب است اما ما تالش بسیار 
زیادی در این صنعت در زمینه اطالعات و کنترل پروژه انجام داده و 
در این زمینه بسیار موفق بوده ایم. بحث فقط فروش این تکنولوژی 
به شرکت های ایرانی نیست، بحث شراکت است و در این مسیر ما 

نیز از شرکت های ایرانی و تجارب بسیار غنی آنها خواهیم آموخت.
   من فکر می کنم برخی شرکت ها مانند ایریتک در این 
زمینه می توانند ارتباط خوبی با پوسکو داشته باشند. آیا 
شما نیز با شرکت هایی از این دست که در زمینه EPC فعال 

هستند، در ایران همکاری خواهید کرد؟
اساســا ما در این مورد با شــرکت هایی ماننــد ایریتک و دیگر 
شرکت های EPC مذاکراتی داشــته ایم که اکنون نمی شود در 
مــورد جزئیاتش زیاد بحث کرد اما اکنــون تمرکز اصلی ما روی 

میدکو و فناپ است.
   همانطور که می دانید به دلیل مســائل هســته ای و 
تحریم های اقتصادی علیه ایران مــا ارتباط چندانی با 
شرکت های کره ای و یا ژاپنی نداشتیم اما بعد از تحریم ها 
احتماال این روند تسریع و تسهیل خواهد شد. نظر شما در 

این مورد چیست؟
من نمی توانم نظر خود را بطورکلی در مورد شــرکت ها و یا روابط 
کشــور کره جنوبی با ایران بگویم اما از دید شخصی فکر می کنم 
برداشته شدن این تحریم ها راه را برای توسعه این روابط باز کرده 
است. برای گروه پوسکو نیز باید گفت این شرکت علیرغم تحریم ها 
دفتر خود را در تهران دایر نگه داشته و فعال بوده و در جهت حفظ 
روابط تالش کرده است. بله در این زمینه می توان گفت که روابط 
طوالنی و حسنه ای بین پوسکو و بطورکلی کره جنوبی و ایران بوده 
است. بله اگرچه اینطور نبوده که ما تحریم ها و یا قوانین مربوط به 
آن را زیر پا بگذاریم بلکه قوانین قابل احترام هستند اما آن چیزی 
که مهم است تالش گسترده ما در جهت اجرای پروژه ها و توسعه 

آنهاست.

تمرکز فعالیت ما در ایران همکاری با میدکو است
دائه لی در گفت وگو با ماین نیوز:
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
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خبر

  رشد 10 درصدی تولید فوالد ذوب آهن اصفهان

تولید فوالد خام در شرکت ذوب آهن اصفهان امسال ۱۰ درصد رشد کرده 
است. معاون بهره برداری شــرکت ذوب آهن اصفهان گفت: این شرکت 
موفق شد از ابتدای سال تاکنون یک میلیون و ۵۰ هزارتن فوالد خام در این 
شرکت تولید کند. اردشیر افضلی تولید فوالد خام در مدت مشابه پارسال 
را ۹۵۶ هزار و ۶۰۰ تن اعالم کــرد و افزود: تولید این محصول فوالدی در 
مقایسه با پنج ماهه پارسال ۱۰ درصد بیشتر شده است. شرکت ذوب آهن 
اصفهان بزرگترین واحد فوالدسازی قطعات ساختمانی در ایران پارسال 
دو میلیــون و ۷۰۰ هزار تن فوالد خام تولیــد کرد. محصوالت ذوب آهن 
اصفهان به ۲۵ کشور دنیا از جمله فرانسه، بلژیک، اسپانیا، ایتالیا، ایرلند، 
پرتغال، یونان، افغانستان، امارات متحده عربی، عراق، ترکیه، ترکمنستان، 
تاجیکستان، ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، هند، عمان، کویت، چین، 

لبنان، پاکستان، عربستان سعودی، قطر و اردن صادر می شود. 

   تولید نخستین دیوارهای عایق LPMW در ذوب آهن اصفهان

 LPMW مدیرعامل شرکت تارابگین ذوب آهن اصفهان گفت: دیوارهای عایق
کاربرد ویژه ای در ســاختمان های مسکونی و غیرمسکونی داشته و با توجه به 
سیاست سبک سازی ساختمان ها در حال حاضر این محصول بهترین مصالح 
ساختمانی برای ســاختمان ها است. به مناســبت بزرگداشت هفته دولت و 
گرامیداشت یاد و خاطره دولتمردان شهید رجایی و باهنر و در راستای گسترش 
همکاری های علمی و آموزشی بین شرکت تارابگین ذوب آهن اصفهان و اداره 
کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان طی مراسمی در روز یکشنبه هفتم 
شهریورماه سال جاری و در محل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای تفاهم نامه ای 
بین طرفین امضا و تبادل شد. ایرج رخصتی مدیرعامل شرکت تارابگین ذوب 
آهن در این مراسم با اشاره به انواع تولیدات شرکت مذکور از جمله تولید دیوارهای 
سبک داخلی عایق شده با پشم معدنی LPMW برای نخستین بار در کشور، یادآور 
شد: محصول مذکور کاربرد ویژه ای در ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی 
داشته و با توجه به سیاست سبک سازی ساختمان ها در حال حاضر این محصول 
با توجه به ویژگی های مختلف ازجمله مقاوم در برابر صوت، رطوبت، آتش سوزی 

و زلزله و قیمت مناسب بهترین مصالح ساختمانی برای ساختمان هاست. 

    صادرات 5000 تنی فوالد امیرکبیر کاشان در 95

مدیرعامل شرکت فوالد امیرکبیر کاشان از صادرات ۵۰۰۰ تن محصول به 
بازارهای خارجی توسط این شرکت در سال جاری تاکنون خبر داد. حمید 
قانونی در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه شرکت فوالد امیرکبیر 
کاشان یکی از زیرمجموعه های فوالد مبارکه است، افزود: شرکت فوالد 
امیرکبیر کاشان نخستین تولیدکننده ورق گالوانیزه در کشور محسوب 
می شــود و در حال حاضر ۴ خط تولید دارد که شامل خط اسیدشویی به 
ظرفیت ۳۰۰ هزار تن، آنیلینگ به ظرفیت ۱۵۰ هزار تن، نورد ســرد به 
ظرفیت ۲۵۰ هزر تن و گالوانیزه به ظرفیت ۱۰۰ هزار تن می شوند. هرچند 
در حال حاضر ســاالنه تا ۱۳۰ هزار تن ورق گالوانیزه نیز تولید داریم. وی 
با اشاره به اینکه قرارداد اولیه مربوط به تکنولوژی کارخانه با هند بوده اما 
عمده تجهیزات از اروپا و به ویژه بلژیک تامین شده است، افزود: کارخانه 
در سال ۱۳۷۴ کلنگ زنی شد و در سال ۱۳۷۹ خط گالوانیزه آن به بهره 
برداری رسید و به تدریج در سال های بعد نیز دیگر خطوط آن راه اندازی 
شد. مدیرعامل شرکت فوالد امیرکبیر کاشان تعداد پرسنل این کارخانه 

را حدود ۳۳۰ نفر اعالم کرد.

مهم ترین هدف 
ما در ذوب آهن 

از ابتدای فعالیت 
مدیریت جدید 

جلوگیری از 
زیان سازی بود 
و امسال نه تنها 
زیان ده نیستیم 
بلکه سودآور نیز 

خواهیم بود

وی به تشریح برنامه های به کار گرفته در این شرکت برای 
کاهش زیان اشاره کرد و اظهار داشت: استراتژی های در نظر 
گرفته شــده برای ذوب آهن در سال جاری تمرکز بر تولید 
محصوالت مقاطع ســاختمانی و موردنیاز صنایع مختلف، 
توســعه صادرات، به ثمر رساندن پروژه های کلیدی، انجام 
پروژه های ارتقای تولید و مدیریت مؤثر هزینه ها هســتند 
که با قدرت در حال پیگیری هستند. مدیرعامل ذوب آهن 
همچنین مدیریت هزینه های تولید را در این شرکت مؤثر 
دانست و افزود: هدف اصلی کاهش هزینه های تولید حفظ 
رقابت پذیری شــرکت در بازار بوده و از این رو برنامه هایی 
نظیر کنترل هزینه های جاری تولید، کاهش مصرف کک در 
کوره بلند، تغییر ترکیب تولید و کاهش ضایعات دنبال شد. 
صادقی مهم ترین برنامه میان مدت شرکت را بهره برداری 
از طرح توازن ۲ و افزایش ارزش افزوده محصوالت تولیدی 

دانست و افزود: ویژگی اصلی این طرح عدم افزایش مصرف 
کک در مقابــل افزایش کیفیت و میزان تولید اســت و این 
افزایش تولیــد به میزان قابل توجهــی ارزش افزوده برای 
شرکت به ارمغان خواهد آورد و امیدواریم این طرح تا سال 
۹۸ آماده بهره برداری باشــد. وی با اشاره به قرارداد منعقد 
شــده با طرف خارجی در مورد ارتقای کیفیت محصوالت 
اشــاره کرد و گفت: انجام پروژه PCI سال ها به عنوان یکی 
از اهداف مجموعه دنبال می شــد و بر اساس قرارداد بسته 
شده، امکان تزریق پودر زغال سنگ به کوره بلند و کاهش 
قابل توجه قیمت تمام شــده محصوالت میسر خواهد شد. 
مدیرعامل ذوب آهن در خاتمه تصریح کرد: به منظور کاهش 
بدهی های بانکی و هزینه های مالی، شــرکت در نظر دارد 
بخشی از دارایی های کم بازده و یا غیرمولد خود را پس از طی 
مراحل قانونی در ماه های آتی سال جاری به فروش برساند.

جلوی زیان سازی را گرفتیم
صادقی مطرح کرد:

تالش برای مدیریت هزینه ها در ذوب آهن

مدیرعامل شرکت ســهامی ذوب آهن گفت: مهم ترین هدف ما در ذوب آهن از ابتدای فعالیت 
مدیریت جدید جلوگیری از زیان ســازی بود و امسال نه تنها زیان ده نیستیم بلکه سودآور نیز 
خواهیم بود. احمد صادقی امروز در مورد عملکرد سال جاری شرکت اظهار کرد: مهم ترین هدف 
ما در ذوب آهن از ابتدای فعالیت مدیریت جدید جلوگیری از زیان ســازی بود و امسال نه تنها 

زیان ده نیستیم بلکه سودآور نیز خواهیم بود.

ولید حبیب الموسوی، قائم مقام وزیر بازرگانی عراق همراه با عدنان الشریفی رئیس شرکت عمومی تجارت مصالح ساختمانی این 
کشور و هیأت همراه متشکل از مدیران و نمایندگان شهرهای مختلف این شرکت عراقی روز سه شنبه از ذوب آهن اصفهان بازدید 
کردند. ولید حبیب الموسوی قائم مقام وزیر بازرگانی عراق همراه با عدنان الشریفی رئیس شرکت عمومی تجارت مصالح ساختمانی 
این کشور و هیأت همراه متشکل از مدیران و نمایندگان شهرهای مختلف این شرکت عراقی روز سه شنبه دوم شهریورماه ضمن 
بازدید از خط تولید و انواع محصوالت تولیدی ذوب آهن در جلســه ای با احمد صادقی مدیرعامل و معاونین بهره برداری، فروش و 

بازاریابی و برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن به گفت وگو و تبادل نظر پرداختند.

در این دیدار احمد صادقی مدیرعامل ذوب آهن با اشــاره به 
حضور ذوب آهن در نمایشگاه ها و بازارهای عراق یادآور 

شــد: محصوالت فوالدی این شــرکت از محصوالت 
مشــابه ترکیه و اوکراین کیفیت باالتری دارد و ما با 
توجه به نیاز و اســتقبال مقامات عراقی آماده صدور 
هر چه بیشتر محصوالت خود به عراق هستیم. وی با 
اشاره به بعضی مشکالت موجود در امر صادرات ایران 

به عراق خواستار همکاری هر چه بیشتر مقامات عراقی 
در جهت رفع مشکالت و فراهم کردن تسهیالت الزم شد. 

ولید حبیب الموسوی قائم مقام وزیر بازرگانی عراق ضمن ابراز 
خوشــنودی از حضور خود و هیأت همراه در ذوب آهن با اشاره به سوابق 
دوستی و همکاری های سیاسی، اقتصادی و نظامی دو کشور همسایه و 
مسلمان ایران و عراق و بیان مناسبات تجاری دو کشور در زمینه محصوالت 
فوالدی خواســتار گسترش ســطح تجاری بین دولت عراق و ذوب آهن 
اصفهان شد. وی در ادامه یادآور شد: شرکتی دولتی به نام شرکت عمومی 
تجارت مصالح ســاختمانی عراق زیر نظر این وزارتخانه با ۳ هزار کارمند 
و دفتر نمایندگی در تمام شهرهای عراق عهده دار خرید و تأمین مصالح 
ساختمانی مورد نیاز کشور عراق اســت که مدیران آن ها در این بازدید 
حضور دارند. قائم مقام وزیر بازرگانی عراق حضور این هیأت بازدیدکننده 

در ذوب آهن اصفهان را بسیار مهم و مورد تأکید نخست وزیر 
عراق دانست و افزود: دو کشــور ایران و عراق، دوست و 
همسایه هستند و دشمنان مشــترک دارند و باعث 
افتخار ما است که نیازهای خود را از یک قطب بزرگ 
اقتصادی مانند ایران تأمین کنیم. عدنان الشریفی، 
رئیس تجارت عمومی مصالح ساختمانی عراق نیز با 
ابراز خشنودی از مناسبات تجاری قبلی با جمهوری 
اسالمی ایران، یادآور شد: با آزادسازی شهرهای مختلف 
عراق از دست داعش و با توجه به نیاز کشور عراق به بازسازی 
و انجام کارهای عمرانی و زیربنایــی، نیاز به حجم عظیمی از 
محصوالت فوالدی داریم و علی رغم وجود بازارهای مختلف برای تأمین 
این نیاز مصلحت کشور عراق و اولویت شرکت مذکور تأمین نیازمندی ها 
از بازارهای ایران است. وی افزود: این هیأت برای تهیه مقاطع ساختمانی 
به ذوب آهن اصفهان مراجعه کرده است و امیدوار است کارهای مقدماتی و 
انعقاد قراردادهای الزم در این زمینه با سرعت صورت گیرد. رئیس تجارت 
عمومی مصالح ساختمانی عراق با اشاره به برگزاری نمایشگاه های مختلف 
صنعتی در عراق از ذوب آهن اصفهان درخواست کرد که با حضور در تمامی 
این نمایشگاه ها و عرضه محصوالت خود بازارهای عراقی را تأمین کرده و 

اقدام به ایجاد یک نمایندگی انحصاری دائمی در عراق کند.

خرید محصوالت ذوب آهن در اولویت عراق است
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

بصیری خبر داد:
 ایران چهارمین تولیدکننده بزرگ شمش روی در آسیا

عضو هیات مدیره شرکت توســعه معادن روی ایران گفت: تقاضای روی در 
جهان تا ۲۰۳۰ بیشتر از عرضه پیش بینی می شــود و بنابراین قیمت روی 
صعودی تخمین زده می شود. محمدحسین بصیری در نخستین کنفرانس 

فلزات پایه ایران گفت:
   تقاضای روی در جهان تا ۲۰۳۰ بیشتر از عرضه پیش بینی می شود و بنابراین 

قیمت روی صعودی تخمین زده می شود.
   طبق پیش بینی ها قیمت روی تا ۲۰۲۵ به ۲۴۰۰ دالر خواهد رسید.

   ۷۷ درصد روی ایران از معادن، ۱۷ درصد از قراضه و تنها ۶ درصد از فرایند 
بازیافت تولید می شود اما در حوزه سرب ۴۴ درصد تولید از معادن ایران و ۵۶ 

درصد از فرایند بازیافت بوده است.
   ایران چهارمین تولیدکننده بزرگ شمش روی در آسیا و دومین تولیدکننده 

بزرگ در منطقه بعد از ترکیه است.
   تا ۲۰۲۵ قرار است تولید روی ایران به ۳۰۰ هزار تن برسد. االن فقط ۳۵ درصد 
ظرفیت تولید صنعت سرب و روی کشور فعال است. هم اکنون صنعت سرب و 

روی کشور ساالنه به ۳ میلیون تن سنگ معدنی نیاز دارد.

بنان خبر داد:
 فروش 36 هزار تن شمش روی در نیمه نخست امسال

مدیرعامل بازرگانی توســعه صنعت روی گفت: این شرکت از ابتدای سال 
جاری وظایف حوزه بازرگانی شرکت های زیرمجموعه هلدینگ توسعه معادن 
روی ایران را برعهده گرفته است. ابوالفضل بنان گفت: تا پایان شهریور ماه 
امسال در حوزه فروش شمش روی به رقم ۳۶ هزار تن دست  خواهیم یافت. 
در واقع تمام محصول تولیدی هلدینگ به فروش رســیده است. وی افزود: 
بیش از ۸۰ درصد محصول تولیدی هلدینگ صادر می شود. در زمینه واردات 
نیز چند قرارداد در دستورکار است که براساس آنها حدود ۳۰ هزار تن خاک 
در سال جاری وارد شده است. مابقی میزان تعیین شده در قرارداد نیز در حال 
بارگیری است. به گفته بنان عمده واردات خاک روی از ترکیه انجام می شود. 
البته با کشورهای دیگر نیز وارد مذاکره شده  و امیدوار هستیم منجر به قرارداد 
شود. وی درباره مصرف بازار داخلی نیز اظهار کرد: مصرف بازار داخلی چندان 
زیاد نبوده و ساالنه حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار تن شمش روی در بازار داخلی مصرف 
می شود. برای مثال فوالد مبارکه به عنوان بزرگترین مصرف کننده شمش 
روی حدود ۸ تا۱۰ هزار تن در سال مصرف می کند، در نتیجه میزان مصرف 

شرکت های دیگر کمتر از این رقم خواهد بود. 

فضای 
خوبی برای 

سرمایه گذاری 
در بخش فلزات 
پایه ایران وجود 

دارد

 مدیرعامل شــرکت توســعه معادن روی ایــران گفت: 
ســرمایه گذاری در برخی از پروژه های این شــرکت نرخ 
بازگشت سرمایه بیش از ۴۰ درصدی دارد که قطعا برای 

هر سرمایه گذاری جذاب است.
اردشیر ســعدمحمدی در نخستین کنفرانس فلزات پایه 

ایران اظهاراتی را مطرح کرد که اهم آنها به شرح زیرند:
   از معدن در ایران زیاد صحبت می شود اما باید گفت سهم 

معدن در GDP ایران کمتر از یک درصد است.
   تولید زغال ســنگ در دنیــا ۷.۶ میلیارد تن اســت. 
هم اکنون قیمت زغال ســنگ در چین حدود ۱۶۲ دالر 
به ازای هر تن اســت. تولید زغال ایران به صورت خام زیر 
۲ میلیون تن اســت و ذخایر زغال ایران بالغ بر ۵ میلیارد 

تن است.
   تولید معدنی ایران ساالنه تنها حدود ۴۰۰ میلیون تن 
است که نیمی از آن ســنگ آهک و سنگ الشه است که 

ارزش زیادی ندارد.
   از ســال ۱۳۴۱ تاکنون تنها حــدود ۵ میلیون متر کار 
حفاری در عمق برای شناســایی ذخایر کشور انجام شده 
اســت. در کانادا این رقم برای یک سال ۶.۵ میلیون متر 
اســت. بنابراین نیازمنــد ســرمایه گذاری در این حوزه 

هستیم.
   فضای خوبی برای سرمایه گذاری در صنعت سرب و روی 

و فلزات پایه ایران وجود دارد.
   شرکت توســعه معادن روی ایران ۱۳۴ هزار سهامدار 
در کشور دارد که جزو سه شرکت اول در این زمینه است. 
۲۰ شرکت زیرمجموعه داریم. عضو انجمن جهانی سرب 

و روی هستیم.
   ۸۰ درصد محصول تولیدی شرکت توسعه معادن روی 
صادراتی اســت. ۴۰ هزار تن ظرفیت تولید سرب و ۱۴۳ 

هزار تن ظرفیت تولید روی در شرکت داریم.
   به زودی نیکل و کبالت را نیز به عنوان محصول جانبی در 
شرکت توسعه معادن روی ایران به تولید خواهیم رساند.

   متاسفانه االن بیشتر خانواده صنعت روی کشور وابسته 
به معدن انگوران است.

   ظرفیت موجود در صنعت روی به علت کمبود خوراک 
به صورت کامل بالفعل نشده است.

   واحد آهک هیدراته شرکت از هفته آینده به بهره برداری 
می رســد. بیــش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان پــروژه جدید 
توسعه ای تعریف کردیم. آمادگی سرمایه گذاری مشترک 
در بخــش معدن و بخــش صنایع معدنــی را داریم. نرخ 
بازگشــت ســرمایه بیــش از ۴۰ درصــد را در برخی از 
پروژه هایمــان داریم که برای هر ســرمایه گذار داخلی و 
خارجــی قطعا جذاب خواهد بود. از هر نوع پیشــنهادی 

برای همکاری مشترک با شــرکت های خارجی حمایت 
می کنیم.

   پیش بینی هــا حاکی از ادامه روند صعودی قیمت روی 
در بازار جهانی است.

   قرار اســت روی ورق های آندی بــا تکنولوژی جدید 
سرمایه گذاری کنیم.

   قرار است روی دیگر مواد معدنی هم در شرکت توسعه 
معادن روی ایــران کار کنیم. روند تولید تنها معدن زغال 
سنگ شــرکت در حال افزایش است. هم اکنون ۱۲۰ نوع 
فراورده از زغال سنگ در دنیا گرفته می شود که ما از این 

فرصت استفاده نمی کنیم.
   چالش اصلی صنعت سرب و روی ایران کمبود خوراک 
است. تشــکل های سرب و روی فعاالنه تر در مدیریت این 

صنعت اقدام کنند.
   اگر بتوانیم در خرید مواد اولیه برای کل خانواده صنعت 
سرب و روی متحد عمل شــود، قطعا قیمت مواد اولیه با 
افت چشــمگیری مواجه خواهد شد.   تشکل سرب و روی 
یکپارچه تر و متحدتر برای این صنعت تصمیم گیری کند.
   ۶۷ درصد تولید معدنی کشــور در ۲۸۰ معدن کشور 
می شود که نشان می دهد میانگین تولید ما بسیار کم است.
   معدنکاران ایرانی ســود می برند اما اگر علمی کار کنیم 
سود بیشتری هم می توانند ببرند. مشکل ما داشتن چنین 

دیدگاهی است.
   فرضا اگر صنعت ســرب و روی رها شــود، شرایطی به 
وجود می آید که کنترل آن بسیار سخت خواهد بود. حتی 

واحدهای کوچک و خصوصی هم متضرر خواهند شد.

IZMDC نرخ بازگشت سرمایه 40 درصدی در برخی از پروژه های
سعدمحمدی خبر داد:

تولید نیکل و کبالت در آینده نزدیک

مدیرعامل شرکت راهسازی و معدنی مبین گفت: دوران آماده سازی معدن سرب و روی مهدی آباد چهار سال تعیین شده است. بهرام شکوری 
در نخستین کنفرانس فلزات پایه ایران اظهاراتی را مطرح کرد که اهم آنها به شرح زیرند:

   با توجه به افزایش قیمت جهانی سرب و روی جذابیت برای سرمایه گذاری 
در ایران در این حوزه بیشتر شده است.   بازار سرب و روی از باثبات ترین بازارها 
در حال حاضر است.   قیمت روی دستکم تا ۲۰۲۵ روند افزایشی خواهد داشت.

   معدن مهدی آباد بیش از ۱۵۰ میلیون تن ذخیره با عیار متوسط ۶ درصد 
برای روی و عیار متوسط ۲ درصد برای سرب دارد.

   نرخ رشد تولید روی باید طی سال های آینده باید هر سال ۷ درصد باشد که 
معدن مهدی آباد در این زمینه می تواند راهگشا باشد.

   اخیرا مناقصه معدن مهدی آباد برگزار شد و نهایتا کنسرسیومی به رهبری 
شرکت مبین برنده مناقصه شد.

   دوران آماده ســازی معدن چهار سال تعیین شده اســت. کارخانه ۸۰۰ 
هزار تنی روی و ۸۰ هزار تنی ســرب در این پروژه احداث خواهد شد. نیاز به 
مشارکت و کمک همه صاحبان سرمایه برای اجرای این پروژه داریم.   ۲۴ سال 

بهره برداری از این معدن در اختیار کنسرسیوم خواهیم بود.
   بالغ بر ۱.۵ میلیارد دالر در پروژه معدن و کارخانه مهدی آباد سرمایه گذاری 

خواهد شد.

   دولت نباید در قیمت گذاری مواد معدنی و فلزات دخالت کند. مهم اقتصادی 
بودن فعالیت در هر یک از بخش های زنجیره تولید است و اگر هم مواد اولیه 

را نداریم و وارد می کنیم مهم اقتصادی بودن این کار است.
   شــرکت توســعه معادن روی هم در مناقصه مهدی آباد حضور داشــت. 
عالقه مند بودیم در کنسرسیوم ما هم حضور داشتند اما بنا به مصالح دولت 
ترجیح دادند به صورت جداگانه در مناقصه حضور پیدا کنند اما قیمت آنها به 
هر صورت رقابتی نبود و ما برنده شدیم. البته معدن مهدی آباد بزرگ است و 
از همه دعوت به همکاری می کنیم. ســفره مهدی آباد آنقدر بزرگ است که 

جا برای همه در آن است.
   یک سال اول باطله برداری و مطالعات به صورت همزمان صورت می گیرد. 
شاید به نتیجه برســیم که باید به صورت زیرزمینی معدن را توسعه بدهیم. 
کنسرسیوم پیروز مناقصه مهدی آباد یک بخش خصوصی واقعی است و سود 

ما عمال در سرعت اجرای پروژه است.
   با شرکت های بزرگ بین المللی هم مذاکره داشته ایم و بعد از تنفیذ قرارداد 
مهدی آباد می توانیم همکاری با شرکت های خارجی را جدی تر دنبال کنیم.

 آماده سازی معدن مهدی آباد طی ۴ سال آینده
شکوری خبر داد:



   یکــی از بحث هایی که در قیمت گذاری 
مطرح می شود  این اســت که  اگر ما مالک 
قیمت گذاری را بر اساس متغیر های داخلی 
قرار دهیم ، تعیین قیمت دربورس کاال  مطرح 
می شود و همچنین   انتقاداتی در مورد هزینه  
پریمیوم وجود دارد این است که گفته می 
شــود  پریمیوم آمریکا 75 دالر است اما 
پریمیومی که در بورس کاال محاسبه می شود 
براساس شنیده ها  250 دالر است. آیا این 

درست است؟ برای چه عیاری است؟
وقتی که می خواهید که بازار داخل را با قیمت های 
جهانی و بازارهای خارجی  مقایسه کنید، دو عامل 
باید در شرایط یکسان قرار داشته باشند. از این رو 
یکی از روش ها صحیح مقایسه فلزات با هم است 
. در شــرایطی که در بازار داخل قیمت  ارز  واقعی 
باشد، مستقیما  برروی تولید اقتصادی تاثیرگذار 
خواهد بود. از ســویی دیگردر شرایطی که فوالد 
کشور از مزیت سنگ آهن داخلی برخوردار است، 
تعرفه ۱۵ درصدی  برای آن اختصاص یافته و این 
تعرفه به صنایع پایین دستی تعمیم داده می شود  
این درحالی است که  برای صنعت آلومینیم هیچ 
گونه تعرفه ای  تا کنون وضع نشــده است. این که 
گفته می شود با وضع پریمیوم  ۲۵۰ دالری  صادرات 
نابود می شود، دیدگاهی کامال اشتباه است ،   برای 
جلوگیری از تعطیلی  تعدادی کارگاه   که نمی شود 
تعرفه برای صنعت آلومینیوم وضع نشود، از سوی 
دیگر هم برخــی معتقدند پریمیوم کاهش یابد تا 
کارگاه های ۱۰ نفره  بتواننــد به تولید خود ادامه 
دهند . این امر  بزرگ ترین فاجعه ای است که صنعت 
آلومینیوم کشور را به شــدت به چالش کشیده و 
موجب شــده  تا از رقبایمان در خلیج فارس عقب 
بمانیم، ایرالکو  نخستین تولیدکننده آلومینیوم 
در ایــران و خاورمیانه بوده اســت. در حال حاضر 
نیز  کارخانه تولید آلومینیوم در اراک نخســتین 
واحد تولید آلومینیوم در خاورمیانه است. به گونه 
ای که امروز نزدیک به ۵۰ سال از تاسیس شرکت 
آلومینیوم ایران می گذرد. ۵۰ سال هم نه از رانت 
مواد اولیه و مزیت ماده اولیه داخل چندان برخوردار 
بوده و نه از حمایت های آنچنانی که از سایر فلزات 
می شود. ۵۰ سال روی پای خودش ایستاده است.

   در حال حاضر چه میــزان از آلومینا را 
ایرالکو  وارد می کند؟

مجموع  آلومینایی که هم اکنون در جاجرم تولید 
می شود  فقط یک ســوم کل نیاز داخل را تامین 
می کنــد و مابقی اش را  باید از خارج کشــور وارد 
کنیــم.  و تنها  انرژی و برق مــورد نیاز آلومینیوم 
از محل تولید داخل تامین  می شــود. باید اذعان 
داشــت که  تمامی مواد اولیه  صنعت آلومینیوم 
وارداتی است اما با این حال  این صنعت توانسته  ۵۰ 
سال  روی پای خود بایستد. از زمانی که  مدیریت 
شرکت ایرالکو  )۱۰ شهریور ۹۴ (  را تحویل گرفتم  
به طور مداوم محصول تولیدی در بورس  کاال عرضه  
شــد . به گونه ای که  به دفعات  سازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولیدکننــدگان و  وزارتخانه 
صنعت، معدن و تجارت شرکت ایرالکو را به علت  
عرضه پیوسته  محصوالتش در بورس کاال  تشویق 
کردند .  اخیرا  طی توافقی با آلومینیوم المهدی قرار 
شد که آلومینیوم تولیدی مان را  در بورس عرضه 
کنیم این درحالی  است که طی   ۱۰ ماه گذشته  و 
در سخت ترین دوره تاریخی رکود در ایران ما باید 
در بورس کاال تولیدات شرکت را  عرضه می کردیم 
در شرایطی که رقیب ما  در این مدت می توانست  
در بورس عرضه  ای نداشته باشد . نکته قابل تامل 
اینکه در همین مدت فلزی مانند فوالد توانست با 
حمایت  انجمن و سندیکاهای خود از مزیت تعرفه 

برخوردار شود. از این رو از سندیکاهای صنعت فوالد 
تشکر می کنم که  این صنعت را تنها نگذاشتند و 
عامل اصلی این امر نیز این بود که  به بازی برد-برد 
و به یک بزینس پایدار و آینده دار اعتقاد داشتند. 
طی مدت زمانی که  تولیدات شرکت رقیب،خارج 
از بورس عرضه می شد و این هم رکود را بر ایرالکو 
مضاعف  و کار را سخت تر می کرد، از این رو به این  
شــرایط به عنوان یک فرصت نگاه کردیم و سعی 
کردیم که به منظور بهره برداری بیشــتر  قیمت 
تمام شــده تولیداتمان را کنترل کنیم به گونه ای 
که قیمت تمام  شــده   تولیدات شرکت  از شهریور 
ســال گذشــته روند نزولی یافت . با کنترل بهای 
تمام شــده ی کاال که عمدتا هم روی خریدمواد 
اولیه از  خارج، به صورت قراردادهای long term با 
قیمت های رقابتی و مناسب متمرکز شدیم. ما سراغ 
تعدیل نیروی انسانی نرفتیم و مشخصا پرسنل را 
هدف قرار ندادیم، بلکه آنها را تشویق کردیم که برای 
کاهش بهای تمام شده کاال کمک کنند. از تیرماه 
سال جاری  شــرکت آلومینیوم ایران وارد دوران 
دوباره سوددهی شده است . یعنی در تیرماه سود 
را تجربه کردیم  چراکه  قیمت تمام شده را کنترل 
کردیم برای اینکه معتقدم که  سود در خرید است.

   صنایع پایین دستی زنجیره ارزش هم یک 
بخشی از صنعت آلومینیوم است؟ 

طی سال گذشته با  ســندیکا توافق کردیم که در 
شرایط رکود حاکم، همانند فوالدی ها  یک مدلی 
از نظام تعرفه ای  برای عبور از گذر سخت رکود بازار 
که چینی ها به علت  کاهش رشد اقتصادی خود   با 
اعمال دامپینگ  برای بــازاری مانند  بازار آمریکا 
و اروپا هدف گذاری کرده بودنــد، نیزدر  صنعت 
آلومینیوم  با محوریت سندیکا بررسی و پیشنهاد 
شود، اما محقق نشد.  درخصوص  پریمیوم حرفی 
ندارم، ســوالم این است که اگر میزان  پریمیوم در 
حال حاضر باال اســت؟  چرا به راحتی نمی روید 
شمش ارزان با قیمت مناســب از خارج وارد و به 
محصول با ارزش افــزوده باالتر تبدیل کنید  تا  از 
تولیدکننده هم نخرید. چرا باید گران بخرید وقتی 
که تعرفه ای برای واردات شمش آلومینیوم وجود 
ندارد،بنابراین  باید این پارادوکس را جواب بدهید 
که چرا نمی روید شمش آلومینیوم را وارد کرده و 
محصولی با ارزش افزوده باالتر تولید نمایید و رقابتی 
صادر کنید! به اذعان  مسوولین جاجرم از زمانی که 
شرکت  ایرالکو را تحویل گرفتیم، براساس فرمولی 
 long (که از نالکوی هند به عنوان تولیدکننده اصلی
term ( برنده شدیم، یک قرارداد بستیم و  به صورت 
پیوسته از جاجرم پودر آلومینا را براساس قراردادی 
که داشتیم با اندکی قیمت باالتر خریدیم تا  تولید 
داخل تقویت شود،  مهم تر از آن ۵۰ میلیارد تومان 

هم در این دوره سخت از بدهی های سنواتی شان 
را پرداخت کردیم. 

   بنابراین عدد 250 دالر را برای پریمیوم  
عادالنه می دانید و هم اکنون دغدغه اصلی 

تان  وضع  تعرفه برای واردات است؟
چه کسی گفته عادالنه است یا نیست.  انتقادم این 
اســت که  از روزی که با المهدی توافق کردیم که 
کاالیمان را از طریق بــورس کاالی تهران عرضه 
کنیم،  همه دلســوز آلومینیوم شدند.  مفهوم مد 
نظر مدیریت تبدیل تهدید به فرصت است و واقعا 
ما تالش کردیم که طی  یک سال گذشته هزینه ها 
را کنترل کنیم. به گونه ای که  از تیرماه به سود در 
شرکت دست یافتیم.علت آن هم این است که در 
trender که ما در هندوستان برنده شدیم، مزیت 
این امر برای ما امکان استفاده از ارز مبادله ای بود؛ 
به گونه ای کــه  ۱۰-۱۵ درصد هم ارزان تر برای 
ایرالکو تمام شد در این قرارداد long term دست 
همه واسطه ها را قطع کردیم . این اتفاق  اصال سابقه 
نداشته و شرکت هایی   هم که در گذشته  بصورت 
long term خرید کردند نتوانستند از تولیدکننده 
اصلی خرید کنند بلکه از طریق  واسطه ها تامین می 
کردند.  باید هزینه هایمان را کنترل کنیم تا بتوانیم 
محصولمان را به صورت رقابتی به بازار وارد کنیم و 
تولیدکننده پایین دستی  نیز از آن بهره مند شود. 
نکته دیگر این که باید برای بهینه سازی و نوسازی 
بنگاه ها راهکاری اساســی اتخاذ شــود  . درحال 
حاضر خطوط قدیمی ایرالکو از مدار خارج شده به 
علت چالش های موجود  شرکت در زمینه محیط 
زیســت برنامه ای جامع ارائه دادیم که  امروز که 
خدمت شما هســتم تمام سازمان ها و نهاد هایی 
که با ما نزاع داشتند هم اکنون در تعامل هستند. 
ما بدون تبلیغات  شــش ماه پیش یک خط از سه 
خط قدیمی را  کامال بهینه سازی کردیم. به گونه  
ای که در ۲۰ روز اخیر نصف خط ۴ ایرالکو را  از مدار 
خارج کردیم.  با  بهینه ســازی انجام شده مصرف 
انرژی شرکت  ۱۵ درصد کاهش یافت و همچنین  
به لحاظ اقتصادی میزان مصرف برق خطوط نیز با 
کاهش   ۱۵ درصدی  مواجه شد   و  ۵ درصد تولید 
هر دیگ افزایش یافت و همچنین  ۸ درصد پرت 
مواد اولیه کاهش پیدا کرد که تمام این عوامل بر 
روی قیمت تمام شده تاثیر بسزایی داشته است. در 
حال حاضر مشکل اصلی  تولید کنندگان  صنعت 
آلومینوم در شرایط کنونی کمبود  نقدینگی است.  
صادرات شمش از سوی  ایرالکو در سال ۹۴ نسبت 
به ســال ۹۳ با کاهش مواجه شده است و تالش 
کردیم  که  بیشــتر بازار داخل را حمایت کنیم. . 
در نیمه دوم سال ۹۴ که شرکت را تحویل گرفتم 
شرکت با زیان ۱۸۰ میلیاردی نیمه نخست سال 

۹۴ مواجه بود.   اما طی  شــش ماه دوم ســال ۹۴ 
توانستیم  میزان  زیان را به سمت صفر ببریم.  یعنی 
۱۳/۴ میلیارد تومان. این امر واقعا یک اتفاقی بود 
که برای صنعت آلومینیوم کشورموفقیت بزرگی 
تلقی می شــود.  در زمینه صادرات  نیز در ســال 
۹۳، ۶۶۵۶۶ تن صادرات داشتیم که این عدد  در 
ســال ۹۴  به ۵۴۵۶۵ تن رسید . یعنی ۲۹ درصد 
صادرات کاهش پیدا کرد به این معنی که در سال 
۹۴ نسبت به ۹۳یعنی عرضه  شرکت در بازار داخل 
افزایش یافت. همچنین تولید ایرلکو در سال ۹۳ 
به میزان ۱۸۱۶۴۵ تن بوده و در سال ۹۴ به  میزان 
۱۸۲۲۳۵ تن شده است،  یعنی نزدیک به ۱۰۰۰ 
تن افزایش ظرفیت تولید داشــتیم. معتقدم  در 
مرحله نخســت نه تنها  باید مسائل و مشکالت 
صنعت آلومینیوم برطرف شــود بلکه  مشکالت  
بخش پایین دست نیز  باید رفع شود. در مجموع 
بازار  صنعت آلومینیوم  بسیار مهم است در واقع  
موتور محــرک هر صنعتی بازار  اســت حال چه 
داخلی و یا خارجی. در حال حاضر کمبود نقدینگی 
، عدم وضع تعرفه  و   مشکل پریمیوم از جمله چالش 
های صنعت آلومینیوم است . ایرالکو یک صنعت 
»صنعت ساز« است چرا که  هم اکنون این شرکت 
تنها فلز آلومینیوم تولید نمی کند بلکه می تواند 
در ســاخت کارخانجات آلومینیوم هم مشارکت 
داشته باشــد . همچنین تالش مان این است که  
کمک  کنیم برای اینکه المهدی دوباره به روزهای 
رونق  برگردد.  برخی از مسوولین کشور، باورشان 
این اســت که چون ایران بوکســیت و ماده اولیه 
ندارد؛ در تولید صنعت آلومینیوم موفقیت ندارد. 
در حالی که عامل نخستین مزیت بخش در صنعت 
آلومینیوم ماده اولیه نیســت، بلکه  انرژی است. 
ایران رتبه نخســت ذخایر هیدروکربنی جهان 
را دارد. در جغرافیای اســتقرار صنعت آلومینیوم 
بیش از آنچه ماده اولیه معدنی اهمیت داشــته 
باشد، انرژی تاثیرگذار است. حال سوال اینجاست 
که چرا صنعت آلومینیوم ایران در شرایط کنونی 
قرار دارد؟ برای اینکه ما صنعت آلومینیوم را صنعت 
تبدیل انرژی می دانیم؛ تبدیل انرژی حرارتی گاز 
به انرژی جامد. این صنعت باید موردحمایت ملی 
قرار بگیرد د. صنعت آلومینیوم قادر است که اگر 
فقط دو فاز عســلویه را که ظرفیت هر کدام  ۲۵ 
میلیون نرمال مترمکعب در روز است را به صنعت 
آلومینیوم اختصاص بدهند، در ســال فقط با گاز 
حاصل از دو فاز عسلویه ۵ میلیون تن آلومینیوم 
تولید کنیم.  و اکنون شــاهدیم که  کشــورهای 
کوچک عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس فقط با 
تکیه بر مزیت گاز قطر، چه حجم بزرگی آلومینیوم 

تولید می کنند.

سودآوری دوباره ایرالکو از تیر ماه امسال
پورعطار خبر داد:

تشویق ایرالکو  به دلیل عرضه پیوسته در بورس کاال

5 تا 12 مهر 1395
11

ایرالکو۵0 سال روی پای 
خودش ایستاده است. نه 

از رانت مواد اولیه و مزیت 
ماده اولیه داخل چندان 
برخوردار بوده و نه از 

حمایت های آنچنانی که از 
سایر فلزات می شود
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راه اندازی احیای مستقیم شادگان و میانه تا پایان امسال
آقاجانی در گفت وگو با ماین نیوز مطرح کرد:

ابهام در تحقق هدف فوالدی 1404
مدیرعامل شرکت MME )شرکت 
مهندســی معادن و فلزات( گفت: 
مطمئن نیستم با توجه به رکود بازار و 
قیمت ها و عدم امکان سرمایه گذاری 
بتوان واقعا بــرای این حجم تولید به 
عنوان هدف 1404 هنوز پا فشــاری 
کرد هرچند قبــل از این هم حتی در 
شرایط خوب بازار تحقق آن مستلزم 
تالش ویژه ای بود. مرتضی آقاجانی 
افزود: پروژه چیــن عمال منتظر راه 
اندازی پروژه های داخلی است و طرف 
چینی بازاریابی خوبی برای طرح پرد 
300 هزار تنی انجام داده لذا همه چیز 
آماده توسعه بازار در این زمینه است 
. خبرنگار مایــن نیوز درباره آخرین 
برنامه ها، پروژه ها و مذاکرات شرکت 
MME با مرتضی آقاجانی مدیرعامل 
این شرکت گفت وگویی انجام داده که 

به شرح زیر است:

از چهار پروژه احیای مستقیم خوشبختانه میانه و 
شادگان تقریبا تمام شده و انشاء ا... تا قبل از پایان 
ســال میالدی و زودتر از آن به بهره برداری می 
رسند. طرح بافت متأسفانه پیشرفت خاصی در 
یکسال اخیر نداشته و امیدواریم با مدیریت و مالک 
جدید و تامین منابع مالی، این پروژه نیز تا ســال 
آینده خاتمه یابد. طرح نیریز نیز پیشرفت خوبی 
داشته و در شرف اتمام می باشــد. از پروژه های 
فوالدســازی ، طرح فوالد کاوه جنــوب فاز اول ، 
ظرفیت ۱.۲ میلیون تن شمش راه اندازی وتحویل 
شده است و فاز دوم نیز در حال تکمیل است که 
انشاءا... فعالیت های تامین و اجرایی آن طی چند 

ماه آینده شدت خواهد گرفت.
   درباره آخریــن وضعیت اجرای پروژه 
300 هزار تنی MME در واحد شانکســی 
چین توضیح بفرمایید. این پروژه چه میزان 
پیشرفت فیزیکی و در چه تاریخی قرار است 

به بهره برداری برسد.
پروژه چین عمال منتظــر راه اندازی پروژههای 
داخلی است و طرف چینی بازاریابی خوبی برای 
طرح پرد ۳۰۰ هزار تنی انجام داده لذا همه چیز 
آماده توســعه بازار در این زمینه است . طبیعی 
است که سرمایه گذار خارجی حتی االمکان دنبال 

ریســک کمتر و مراجع محکم است و لذا با توجه 
به نزدیک بودن راه اندازی واحدهای ایران ما هم 
فشاری به طرف چین برای تکمیل کار نیاوردیم 
چرا که حضور و کنترل ما در طرح های داخلی هم 
الزم و هم کارسازتر است و با داشتن این ریفرنس 
محکم در آینده به شــدت به دنبال توسعه بازار 

خواهیم بود.
   با توجه به اینکه در سال جاری وضعیت 
قیمت ها در بازار جهانی فوالد نسبت به سال 
قبل بهبود یافته است، آیا تغییر خاصی در 
استراتژی فوالدســازان ایرانی و جهان به 

وجود آمده است؟ 
شاهد آرامش بیشتری هستیم ولی تحرک خاصی 
نیز در جهت توسعه و ســرمایه گذاری به دلیل 
ضعف های دیده نمی شود عدم توان سرمایه گذاری 
فوالد سازان و عدم پیش بینی روشنی از بازار آینده 
به عالوه مشکالت جذب سرمایه خارجی در ایران 
باعث شده علیرغم عالقه مندی و مذاکرات و قول 
و قرارها و تفاهم نامه ها عمال طرح های اساسی و 
بزرگ هنوز استارت نخورده ولی در سایه همین 
آرامش و بهبــود بازار چندین طــرح کوچک و 

متوسط شروع شده اند.
   آیا MME به تازگی مذاکراتی را برای بر 
عهده گرفتن پــروژه های جدید در داخل 

یا خارج از کشور داشته است؟ اگر موردی 
بوده به صورت کلی و درصورت صالحدید به 
صورت جزیی تر درباره آن توضیح بفرمایید.
مذاکرات در زمینه های مختلف با صنایع و معادن 
و شــرکت های همکار داخلی و خارجی صورت 
گرفتــه و تفاهم نامه های همکاری و یا اســناد و 
مناقصه و یا اســتعالم نیز رد و بدل شده که باید 

منتظر به ثمر نشستن آنها بود.
   شــرکت MME در حوزه بومی سازی 
تکنولوزی و تجهیزات مورد نیاز در صنعت 
فوالد کشــور، انتقال دانش فنی و اجرای 
پروژه های بهینه سازی و افزایش بهره وری 

چه دستاوردهایی داشته است.
بجز طرح پرد در احیای مستقیم که MME  صاحب 
تکنولوژی است و لیســانس آن به نام این شرکت 
است، در زمینه فوالدسازی نیز این شرکت طراحی 
واحدهای کوه جنوب و ســپید دشت را به عنوان 
دانش فنی انجام داده  و در اختیار دارد . در ســایر 
موارد نیز به دلیل حضور در اروپا و ارتباط مناسب 
با صاحبان اصلی تکنولــوژی در فضای رقابتی و 
شرایط برد برد می تواند جذب کننده تکنولوژی 
از صاحبــان آوران در اروپا و انتقال دهنده به ایران 
باشد که به همین منظور در سال های اخیر بیشتر 
تکیه بر ایجاد ساختار مهندسی تری در ایران برای 

جذب این تکنولوژی ها و امکان توسعه و تکرار آن 
در ایران بوده است.

   در حوزه صنایع معدنی غیر فوالدی آیا 
MME برای اجرای پروژه برنامه یا مذاکره ای 

داشته است ؟ همینطور در حوزه معادن.
در زمینه های طال، تیتانیوم ، آلومینیوم مذاکراتی 
وجود داشــته و ادامــه دارد. همچنین در زمینه 
معادن که طبیعتا این موارد نیز زمان خاص خود 
را هم از جهت ما و هم از جهت مشتری و هم بازار 

می طلبد.
   چه راهکار مشــخصی را برای تحقق 
هدف تولید 55 میلیون تن فوالد تا 1404 

پیشنهاد می کنید؟
مطمئن نیستم با توجه به رکود بازار و قیمت ها و 
عدم امکان ســرمایه گذاری بتوان واقعا برای این 
حجم تولید به عنوان هدف ۱۴۰۴ هنوز پا فشاری 
کرد هرچند قبل از این هم حتی در شرایط خوب 
بازار تحقق آن مستلزم تالش ویژه ای بود. بنابراین 
به نظر می رسد که در عدد ۵۵ میلیون تن متناسب 
با شــرایط جدید می بایســت باز نگری صورت 
پذیرد، ولی در کل اصلی ترین عامل در رســیدن 
به این هدف ســرمایه گذاری اســت و این حجم 
سرمایه گذاری با توجه به هزینه های مربوطه قطعا 

باید از طریق خارج از کشور جذب شود.

پیشرفت ۹2 درصدی 
ساخت مرحله نخست 
صبا فوالد خلیج فارس

مرحله نخست شرکت 
صبا فوالد خلیج فارس با 
۹2 درصد پیشرفت فیزیکی 
در حال ساخت است. 
مدیرعامل شرکت صبا فوالد 
خلیج فارس گفت: این مرحله 
با ظرفیت تولید ساالنه یک 
میلیون و ۵00 هزار تن آهن 
اسفنجی تا پایان پاییز امسال 
به بهره برداری می رسد. 
مرتضی یزدخواستی 
افزود: برای نخستین بار در 
خاورمیانه در این شرکت 
آهن احیاء شده قالبی که 
قابلیت حمل و نقل با کیفیت 
باال دارد نیز تولید می شود. 
وی گفت: با بهره برداری از 
مرحله نخست صبا فوالد 
خلیج فارس به عنوان یکی از 
طرح های بزرگ ملی بطور 
مستقیم برای 300نفر شغل 
ایجاد می شود.

تولید فوالد ایران از 10 
میلیون تن گذشت
 انجمن جهانی آهن و فوالد 
اعالم کرد تولید فوالد ایران 
در 7 ماه نخست سال جاری 
میالدی با رشد 4.7 درصدی 
نسبت به مدت مشابه 
سال قبل مواجه شد و به 
10 میلیون و 101 هزار تن 
رسید. انجمن جهانی آهن و 
فوالد در جدیدترین گزارش 
خود از رشد 4.7 درصدی 
تولید فوالد ایران در 7 ماهه 
نخست سال جاری میالدی 
خبر داد. تولید فوالد ایران 
که در 7 ماه نخست سال 
201۵ بالغ بر ۹.۶4۵ میلیون 
تن گزارش شده بود در 
7 ماه نخست سال جاری 
میالدی به 10.101 میلیون تن 
افزایش یافته است. 

دستیابی به ظرفیت تولید 55میلیون تن فوالد خام در افق 1404 یکی از مهم ترین  اهداف پیش بینی شده 
در برنامه های باالدســتی نظام در حوزه صنعت اســت که با توجه به پذیرفتن آن توسط نهادهای مختلف 
تصمیم ساز اقتصادی، هم اکنون کشور در مسیر ایجاد زیرساخت های آن گام برمی دارد. دستیابی به ظرفیت 
تولید 55میلیون تن فوالد خام در افق 1404 یکی از مهم ترین  اهداف پیش بینی شده در برنامه های باالدستی 
نظام در حوزه صنعت است که با توجه به پذیرفتن آن توسط نهادهای مختلف تصمیم ساز اقتصادی، هم اکنون 

کشور در مسیر ایجاد زیرساخت های آن گام برمی دارد. 

سرمایه گذاری در معادن ســنگ آهن، تولید کنسانتره و 
گندله، ایجاد زیرســاخت های مورد نیــاز در حمل و نقل، 
بارگیری و تخلیه همچنین بررســی برای کشــف و حتی 
بازار مصرف داخلی و صادراتی، هم اکنون مواردی اســت 
که در دســتور کار قرار گرفته است. در مقابل این رویکرد 
باالدستی، بسیاری از کارشناسان در بخش های مختلف 
نســبت به اتخاذ این تصمیم، موضعــی انتقادی به خود 
گرفته اند یا چنین تصمیمی را غیرکارشناســی دانسته یا 
برنامه ریزی های نیل به این هدف را جامع، علمی و فراگیر 
نمی دانند. تجربه ۸ طرح فوالدی که از دولت قبل آغاز شده 
و بخش های محدودی از آن به مرحله اجرای واقعی رسیده 
است را می توان دالیل متقنی بر غیرکارشناسی بودن این 
تصمیم به شمار آورد ولی این تمام ماجرا نیست. نگاهی به 
وضعیت جهانی صنعت فوالد نشان می دهد کشورهای مهم 

و مهد تولید فوالد، هیچ کدام از تولید این کاال عقب نشینی 
کامل نکرده اند یعنی کارخانه های جدید به صورت مداوم 
احداث شده ولی از طرف مقابل، بسیاری از کارخانه های 
قدیمی تر یا توقف فعالیت داشته یا حتی تخریب شده اند. 
نگاهی به آمارهای انجمن جهانی فوالد نشان می دهد در 
کنار رشد محدود حجم تولید، ضریب استفاده از ظرفیت 
نصب شــده نیز در حال افزایش اســت. به عبارت ساده تر 
با وجود افزایــش ظرفیت تولید در اقصــی نقاط جهان، 
هم اکنون از کارخانه های فوالدی اســتفاده بیشــتری به 
نسبت قبل صورت می گیرد که این رشد استفاده از ظرفیت 

نصب شده به واحدهای جدید باز می گردد.
در نهایــت خروجی این رخداد را بایــد در کاهش هزینه 
تولید کل جست وجو کرد. با توجه به همین واقعیت های 
جهانی در کنار کاهش رشد تقاضای جهانی فوالد و شائبه 

دامپینگ که تقریبــا تمام مجامع فــوالدی در مورد آن 
صحبت می کنند، باید کاهش قیمت تمام شــده تولیدات 
به شــیوه های مختلف را شاه کلید آینده این بازار به شمار 
آورد. توجه به همین نکته در تحلیل واقعیت های فوالدی 
کشورمان در مورد هدف گذاری تولید ۵۵ میلیون تن فوالد 
خام در افق ۱۴۰۴ می تواند رویکردهای آتی بررسی ها را 

تشکیل دهد.
کاهش قیمت تمام شده تولیدات نکته ای نیست که بتوان 
از کنار آن ســاده عبور کرد زیرا آینده بازار رقابتی فوالد به 
گونه ای تولیدکنندگان را تحت فشــار قرار خواهد داد که 
حتی یک دالر یا چند سنت قیمت تمام شده پایین تر، خود 
می تواند با افزایش قدرت چانه زنی تولیدکننده، سهم بازار 
بیشتری را به دســت آورده و جایگاه خود را تقویت کند. 
تجربه نشان داده است که مکان یابی نامناسب، عدم توجه 
به وجود زیرساخت های مورد نظر همچون آب و راه آهن، 
فاصله با بنادر و آب های آزاد مخصوصا آب های اقیانوسی، 
تاثیــرات زیســت محیطی و تغییرات اقلیــم منطقه ای، 
امکان پذیری تامین مواد اولیه و حتی حامل های انرژی و 
وجود یا نبود تکنولوژی های بومی و بازار مصرف مواردی 
است که توجیه پذیری احداث واحدهای جدید فوالدی را 

با تردید مواجه می کند.

دوئل برسر قیمت تمام شده در صنعت فوالد
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

انتقال 110 میلیون مترمکعب آب به چادرملو، گل گهر و مس سرچشمه
 پیشرفت 25درصدی پروژه انتقال آب خلیج فارس

پروژه انتقال آب خلیج فارس با ســرمایه گذاری ۳ شــرکت گل گهر، 
چادرملو و مس سرچشــمه انجام می شود.  این پروژه در ۳ فاز اجرایی 
خواهدشد که بخش نخســت آن انتقال آب از بندرعباس تا گل گهر، 
بخش دوم انتقال آب از گل گهر تا مس سرچشــمه و بخش ســوم هم 

انتقال آب از مس سرچشمه تا گل گهر خواهد بود.  
در مجموع با اجرای این طرح ۱۱۰ میلیون مترمکعب آب در این پروژه 
از خلیج فارس به مناطق یاد شده انتقال می یابد.  به گفته کارشناسان 
در شــرایط فعلی این پروژه ۲۵ درصد پیشــرفت فیزیکی داشــته و 
تامین بخش زیــادی از لوله های انتقال پروژه آب خلیج فارس برعهده 

تولیدکنندگان داخلی است. 
محمد ایالقی مدیرعامل شــرکت تامین و انتقــال آب خلیج فارس 
درباره پــروژه انتقال آب خلیج فارس گفت: ایــن پروژه از بندرعباس 
تا یزد و در ۳ فاز اجرایی می شــود که فاز نخســت آن خط انتقال آب 
به طــول ۲۹۲ کیلومتر از بندرعباس تا گل گهر ســیرجان، فاز دوم از 
گل گهر تا مس سرچشمه در رفســنجان به طول ۱۳۶ کیلومتر و فاز 
 ســوم از مس سرچشمه تا معدن ســنگ آهن چادرملوی یزد به طول

۳۰۷ کیلومتر است. 

  راه اندازی کارخانه فوالد روهینای جنوب با حمایت بانک صنعت و معدن

مجتمع فوالد روهینای جنوب با بهره مندی از تسهیالت بانک صنعت 
و معدن و پشت سرنهادن موفق مراحل اجرایی آماده بهره برداری است 

و به زودی محصول خود را روانه بازار خواهد ساخت.
مجتمع فوالد روهینای جنوب قابلیت اشــتغال آفرینی باالیی داشته 
و می تواند با ایجاد ۴۴۵ شــغل مســتقیم در شهرستان دزفول چهره 
جدیدی به وضعیت اقتصادی منطقه ببخشــد. این شرکت برای اجرا 
و رســیدن به تولید مبلغ ۱۰۰ میلیون یــورو از بانک صنعت و معدن 
تســهیالت دریافت کرده است و ســاالنه ۴۵۰ هزار تن انواع میلگرد 

تولید خواهد کرد.

خوشبختانه در 
دولت جدید با 
اجماع داخلی 

جهت رفع 
محدویت های 
ایجاد شده و 
ارتباط موثر 
خارجی و 

اجرای برجام 
تا حدود زیادی 
شرایط برای 

سرمایه گذاری 
مهیا شده و 

ریسک اعتباری 
ایران کاهش 

یافته است

   با توجه به شرایط رکودی حاکم بر بازار و صنعت فوالد 
جهان و تغییر استراتژی فوالدسازان داخلی و خارجی در 
این شرایط شرکت MME چه استراتژی را در این شرایط 
اتخاذ کرده است و در این راستا اجرای چه نوع پروژه هایی 

را دنبال می کند؟
خروج از شــرایط بحرانی حاکم بر صنعت فوالد به فاکتورهایی 
برمی گردد که مهم ترین آنها وضعیت رشــد اقتصادی کشــور 
چین اســت. در حال حاضر به دلیل کاهش رشد اقتصادی چین 
پیش بینی می شود وضعیت بازار آهن و فوالد در ادامه سال جاری 
به همین منوال ادامه داشته باشد و افق روشنی در زمینه افزایش 
مصرف فوالد در چین و حتی برای سایر کشورهای حوزه آسیا و 
خاورمیانه مشاهده نمی شود. با توجه به شرایط اقتصادی حاکم 
بر شرکت های فوالد سازی به نظر می رسد راهکار بهینه در کوتاه 
مدت عالوه بر وضع تعرفه موثر توجه به افزایش بهره وری، اجرای 
طرح های بهینه سازی با هزینه پایین، کاهش مصارف و ارتقای 
پلنت های موجود در جهت تولید محصوالت کیفی و ویژه است. 
استراتژی های میان مدت ما توسعه بازار با اولویت حضور در تمام 
بخش های زنجیره تولید فوالد اعم از خطوط کنسانتره و گندله تا 
ریخته گری و تولید محصوالت فوالدی خاص است. همچنین ورود 
به سایر صنایع معدنی از جمله آلومینیوم، مس، تیتانیوم ، سرب 
و روی و ... مورد نظر است که در این خصوص مذاکرات مقدماتی 
جهت انعقاد تفاهم نامه های مشترک همکاری انجام شده و مصمم 
هســتیم با رایزنی ها و استفاده از توان سایر شرکت های همکار و 
صاحب صالحیت در این صنایع به عنوان یک شرکت مهندسی 

ایفای نقش کنیم.
   اخیرا اعالم کردید که MME در زمینه بومی سازی در 
صنعت فوالد گام های جدی برداشته است. در این زمینه 
بیشتر توضیح بفرمایید و اینکه MME در زمینه ساخت 
داخل کردن در بخش های مختلــف صنعت فوالد چه 

دستاوردهایی داشته است؟
تکنولوژی احیاء مستقیم PERED که در حال حاضر در چهار 
طرح فوالد استانی به کار گرفته شده است و در چند ماه آینده در 
طرح های فوالد شادگان و میانه شاهد عملیاتی شدن آن خواهیم 
بود به عنوان اولین و مهم ترین فعالیت شرکت MME در انتقال 
دانش فنی مطرح اســت. تکنولوژی  PERED، قابلیت تولید 
محصوالت متنوعی چون DRI/HBI/HDRI و یا ترکیبی از آنها را  
بر اساس نیاز مشتری ایجاد کرده است و برای تولید این محصوالت 
می توان از انواع گازها همچون گاز سنتز، طبیعی و گاز زغال سنگ 
 PERED استفاده کرد. توانایی تولید واحدهای احیاء با تکنولوژی
از ۴۰۰.۰۰۰ تا ۲.۰۰۰.۰۰۰ تن در سال است. فعالیت های این 
شرکت عالوه بر مهندسی، تامین تجهیزات و بعضا اجرای پروژه ها، 
انتقال دانش فنی در زمینه فوالدسازی به کشور است. بر این اساس 
ساختاری مبتنی بر اســتفاده از افراد با تجربه و طراحان خطوط 
فوالدسازی در اروپا به ویژه آلمان تعریف و تیم های کارشناسی 
مورد نیاز در شعبه ایران جهت تبدیل مهندسی پایه به مهندسی 

تفصیلی )Detail Design( وجود دارد. 
استراتژی این شــرکت در بلند مدت حضور جدی در طرح های 
مرتبط با زنجیره کامــل تولید فوالد از طریق انتقال دانش فنی و 
مهندسی روز دنیا به معادن و فوالدسازان داخلی است. از آنجایی که 
صنعت فوالد ایران در آینده به ســمت تولید محصوالت ویژه و با 

ارزش افزوده باالتر خواهد رفت، شرکت MME می تواند به عنوان 
یک پل ارتباطی بین این صنعت در ایران و اروپا ایفای نقش کند و با 
توجه به نیاز شرکت های داخلی در زمینه های انتخاب تکنولوژی، 
ارتباط و انتخاب با ســازندگان، انتقال دانش فنی و فناوری های 

High tech  نسبت به برقراری بستر مناسب اقدام کند.
   با توجه به شرایط کشور در دوره پس از برجام و امکان 
جذب ســرمایه گذاری های خارجی بــرای پروژه های 
صنعتی ، به نظر شما چی موانعی در این مسیر وجود دارد و 

راهکارهای استفاده بهینه در این خصوص را بیان کنید.
حجم و تمایــل به ســرمایه گذاری خارجی در هر کشــوری 
نشان دهنده میزان توسعه یافتگی آن کشور است. در این میان، 
تمایل سرمایه گذاران به عوامل مختلفی بستگی دارد که می توان 
به امنیت ســرمایه گذاری، ثبات اقتصادی و تضمین بازگشت 
سرمایه و سودآوری بعنوان مهمترین فاکتورهای موثر در جذب 
سرمایه گذاری خارجی اشــاره کرد. طبیعتا با توجه به اعمال 
تحریم های بین المللی در ســال های گذشته ریسک اعتباری 
ایران افزایش پیدا کرده و امنیت سرمایه گذاری نسبت به سایر 
کشورهای در حال توســعه کاهش یافته است. همچنین عدم 
ثبات اقتصادی داخلی در مقایسه با برخی کشورهای دیگر که 
به دلیل عدم یکپارچگی و اتحاد در فضای سیاسی و اقتصادی 
کشور در ســال های گذشته ایجاد شده بود، نگرانی های جدی 
برای بانک های و موسسات مالی خارجی جهت سرمایه گذاری 
در ایران به وجود آورده بود . خوشبختانه در دولت جدید با اجماع 
داخلی جهت رفع محدویت های ایجاد شده و ارتباط موثر خارجی 
و اجرای برجام تا حدود زیادی شرایط برای سرمایه گذاری مهیا 
شده و ریسک اعتباری ایران کاهش یافته است. وجود ضعف ها 
و نواقص مختلف در سیستم جذب سرمایه گذاری خارجی در 
کشور ایران در مقایسه با سایر کشــورها که توانسته اند جذب 
منابــع قابل توجهی از ســرمایه گذاری های خارجی را به خود 
اختصاص دهند در ســال های اخیر کامال مشــهود بوده است 
که باید با اصالح و به روزرســانی قوانین به سرعت از این موانع 
عبور کنیــم. در این خصوص الگو برداری از کشــورهای موفق 
در زمینه جذب ســرمایه گذاری خارجی مانند هند ، چین و... ، 
اصالح قوانین بازرگانی و تجارت خارجی، ایجاد شرایط مناسب 
حمایتی جهت ارائه ضمانت هــای الزم، اصالح قوانین مالیاتی 
و اعمال قوانین خــاص در نظام بانکی می تواند زمینه های الزم 
جهت ترغیب سرمایه گذاری خارجی را فراهم آورد. مشکالت 
جذب ســرمایه گذاری خارجی در ایران بــه دو عامل بیرونی و 
درونی مربوط می شــود. درخصوص شرایط بین المللی جهت 
سرمایه گذاری در حوزه فوالد ، به مازاد ظرفیت فوالد چین باید 
اشاره کرد که موجب ســقوط قیمت فوالد در دنیا شده و آینده 
سرمایه گذاری در این حوزه را دچار تردید کرده و به عدم رغبت 
بانک ها و موسسات مالی خارجی جهت سرمایه گذاری ها در این 
عرصه منجر شده است. درخصوص شرایط داخلی جهت جذب 
ســرمایه گذاری خارجی عوامل متعددی دخیل هستند یکی 
از مهمترین فاکتورها، شــرایط پس از برجام است که علی رغم 
توفیقات حاصل شده و حجم باالی موافقتنامه های امضاء شده 
با طرف های خارجی کماکان حضور سرمایه گذاران بین المللی 
به صورت عملیاتی و در حجم باال انجام نشده و این امر مستلزم 

زمان و ایجاد بسترهای الزم است.

دستاوردهای MME در بومی سازی صنعت فوالد
کرباسچی  در گفت وگو با ماین نیوز  اعالم کرد:

ورود MME به سایر صنایع معدنی
 MME مدیر دفتر تهران شــرکت
)شرکت مهندسی معادن و فلزات( 
اظهار کــرد: با توجه به شــرایط 
اقتصادی حاکم بر شــرکت های فوالد سازی 
به نظر می رســد راهکار بهینه در کوتاه مدت 
عالوه بر وضع تعرفه موثــر توجه به افزایش 
بهره وری، اجرای طرح های بهینه ســازی با 
هزینه پاییــن، کاهش مصــارف و ارتقای 
پلنت های موجود در جهت تولید محصوالت 
کیفی و ویژه است. حســن کرباسچی افزود: 
ورود به سایر صنایع معدنی از جمله آلومینیوم، 
مس، تیتانیوم ، ســرب و روی و ... مورد نظر 
اســت که در این خصوص مذاکرات مقدماتی 
جهت انعقاد تفاهم نامه های مشترک همکاری 
انجام شده است. خبرنگار ماین نیوز با حسن 
 MME کرباســچی مدیر دفتر تهران شرکت

گفت وگویی انجام داده که به شرح زیر است:

خلیفه سلطانی در گفت وگو با ماین نیوز:
 ذوب آهن تولید محصوالت کیفی را توسعه دهد

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت: در شرایط فعلی بحث ورود 
ذوب آهن به حوزه محصوالت کیفی، بحث بســیاری جدی اســت زیرا 
ذوب آهن می تواند لیدر بازار باشــد.  رسول خلیفه سلطانی در گفت وگو 
با خبرنگار ما افزود: لیدر بودن ذوب آهن به این معنا اســت که می تواند از 
تمامی ظرفیت هایی که در اختیار دارد، در توسعه محصوالت کیفی به ویژه 
در زمینه تیرآهن های بال پهن استفاده کند. بررسی ها حاکی از آن است که 
ذوب آهن توانایی تولید ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن تیرآهن بال پهن را در اختیار 
دارد. همچنین در حوزه تیرآهن های غیر بال پهن نیز در سایزهای باال که 
نیاز به آنها باال اســت، بازار خود را توسعه دهد. به گفته وی رئیس انجمن 
سازندگان سازه های فوالدی اظهار کرد که سبد محصوالت تیرآهن های 
با ارزش قیمتی باال از متقاضیان بســیاری برخوردار است. ما نیز از موضع 
انجمن تولیدکنندگان فوالد این آمادگی را داریم تا در این زمینه به عنوان 
یک بحث صنفی به ذوب آهن کمک کنیم. اگر ذوب آهن از فضای محصوالت 
بازاری خارج شود، این فضا را برای بخش خصوصی نیز باز کرده  است. یعنی 
بخش خصوصی نیز برای تولید آهن های ۱۴،۱۶ و ۱۸ فضا در اختیار خواهد 
داشت. خلیفه سلطانی همچنین درباره تمایل صنعت ساختمان به ایجاد 
چنین تنوعی تصریح کرد: این موضوع بسیار مهم است. تولید تیر ورق اقدام 
استاندارد و قابل قبولی نیست، باید تیرآهن بال پهن جایگزین آن شود. در 
تمام دنیا سازه های صنعتی را با تیرآهن های بال پهن می سازند. به همین 
دلیل انجمن تولیدکنندگان فوالد از این موضوع استقبال می کند تا بتوان 
تولید و استفاده از تیرآهن های بال پهن را در کشور توسعه و ترویج دهد. وی با 
اشاره به موضوع استاندارد محصوالت تولید بیان کرد: انجمن تولیدکنندگان 
فوالد کمیته استاندارد دارد که با حضور افراد قوی در حوزه استاندارد فوالد 

تشکیل شده است.
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

لنکرانی در گفت وگو با ماین نیوز:
   باید به سمت فوالد خودرو برویم

عضو هیات مدیره شرکت ایریتک و مشاور مدیرعامل اظهار 
کرد: در ایران منابع مالــی با حمایت و ضمانت دولت دریافت 
می شود. این در حالی است که در بسیاری از کشورها چنین 

چیزی وجود ندارد.
متاسفانه این موضوع تنها به این دلیل رخ می دهد که اقتصاد 
ما ضعیف است و شرکت های ایرانی هنوز رتبه بندی نشده اند. 
خبرنگار ماین نیوز با سیدموسی آقایی لنکرانی گفت وگویی 

انجام داده که به شرح زیر است:

   نظر شما در مورد استفاده از فوالدهای آلیاژی چیست؟
نظر کلی من این اســت که در ایران دوران فوالدهای ســاختمانی و 
عمومی مانند ورق، میلگرد و تیرآهن به پایان رســیده است و کشور 
باید به ســوی ســطح بعدی فوالدها یعنی فوالدهای آلیاژی و خاص 

حرکت کند. 
فوالد یکی از پیچیده ترین دنیاهــا را در میان فلزات در اختیار دارد و 
شاید اگر بگوییم هزاران هزار نوع فوالد برای مصارف مختلفی همچون 
پزشکی، کشتی، هوافضا در دنیا وجود دارد حرف نادرستی نزده باشیم. 
ما برای رســیدن به این مســیر نیازمند تالش های بسیار هستیم اما 
پیشنهاد من به گروه اس ام اس این بود که به دنبال فوالدهایی با سطح 
باال مانند فوالدهایی برای لوله های نفت و گاز حرکت کنیم. البته نظر 
شــخصی من حرکت به سمت فوالدهای خودرو است زیرا فوالد برای 
خودرو خیلی ارزشمند است. عالوه بر بدنه خودرو، قطعات فوالدی که 
در زیر خودرو استفاده می شوند فوالدهای خاص و گران قیمت هستند. 

   وضعیت فاینانس پروژه ها به چه صورت است. آیا پیشنهاد 
بر این است که ایریتک خودش فاینانس را انجام دهد؟

بله ما به دنبال این موضوع هســتیم تا این کار نیز انجام شود زیرا ما در 
ایران پراجکت فایننانسینگ نداریم. 

در واقع همیشه در ایران منابع مالی با حمایت و ضمانت دولت دریافت 
می شــود این در حالی است که در بســیاری از کشورهای دنیا چنین 
چیزی وجود ندارد. متاسفانه این موضوع به این دلیل رخ می دهد که 
اقتصاد ما ضعیف اســت و هنوز شرکت های ایران رتبه بندی نشده اند. 
به همین دلیل تمام وام ها سیاسی می  شوند اما وامی که به اعتبار یک 
سازمان دریافت شود راه طوالنی دارد اما در هر صورت باید این مسیر 

طی شود.

   ایریتک به چه صورت می خواهد در این حوزه پیشقدم شود؟
ایریتک و اس ام اس با یکدیگــر موافقت نامه  جدیدی را امضا کرده اند. 
کار به این صورت اســت که بخشــی از کارها را ما در ایران و بخشــی 
دیگــر را اس ام اس در ایتالیا انجام می دهد تا بتوانیم بانکی را در ایتالیا 
متقاعد کنیم به شــرکتی در ایران به دلیل اعتبار خود و سهامدارانش 
تسهیالت ارائه دهد اما متاســفانه قانونی که در ایران و اوایل ریاست 
جمهوری آقای روحانی به اسم شرکت پروژه ها تصویب شد به درستی 
اجرا نمی شود زیرا شرکت پروژه، شرکتی است که با گذشت زمان کار 
پروژه را انجام داده و در همین زمان به دنبال وام و تســهیالت می رود 
نــه آنکه از ابتدا بخواهد کار را با وام آغاز کنــد. ما برای انجام این کار با 
اس ام اس همکاری کرده و در کنار آن با بانک های خارجی نیز مذاکره 
داشته ایم که خوشــبختانه تا حدودی به اهداف خود نزدیک شده ایم 

بطوریکه بتوانیم برای تعدادی از پروژه ها وام بگیریم.

   چه شرایطی باید فراهم شود تا این بانک ها نیز وارد ایران 
شوند؟

شــرایط برای اینکه بانک ها وارد ایران شــوند، ۲ فاکتور مهم را در بر 
می گیــرد. یا باید به عنوان فاینانســور وارد ایران شــوند و یا با عنوان 
سرمایه گذاری وارد پروژه ها شــوند. در حال حاضر برای فاینانس ها 
مدارک در سطح بین المللی پوشش الزم را نمی دهد. در واقع تضمینی 

که با تحریم از بین رفته هنوز کامل نشده است.

منتظر برگزاري 
مناقصه و شرایط 
اسناد مناقصه 

آلومینای خلیج 
فارس و معدن 
بوکسیت گینه 

هستیم

    با توجه به توافق هســته ای اخیــر بین ایران و 
کشــورهای 1+5 در حال حاضر فضای به وجود آمده 
در روابط بین الملل ایران را چطور ارزیابی می کنید و 
ایریتک چه برنامه ای برای استفاده از این فضا جهت 
توسعه فعالیت های خود دارد؟ درباره آخرین وضعیت 
همکاری با گروه اس ام اس و مذاکرات انجام شده با این 

شرکت نیز توضیح بفرمایید.
با بهتر شدن فضاي تجاری بین المللي، شرکت ایریتک در حال 
بازســازي روابط بین المللی خود با شرکت هاي صاحب نام و 
داراي فن آوري هاي نوین در جهان است و قصد دارد با استفاده 
از شرایط جدید پیش آمده با همکاري شرکت هاي خوشنام و 
استفاده از توان داخلی سازندگان ایراني، وارد بازار مهندسي و 

ساخت پروژه ها در کشورهاي همسایه شود.
گروه اس.ام.اس یکي از شــرکاي تجاري مهم ما در ایران می 
باشد و ایریتک و گروه اس.ام.اس موافقت نامه هاي همکاري 
طوالني مدتي دارند که در بازار ایران و کشورهاي همسایه در 

کنار یکدیگر در پروژه ها مشارکت کنند.
   درباره آخرین وضعیت اجرای پروژه فوالد مکران در 
چابهار توضیح بفرمایید که ایریتک نیز نقش پررنگی 

در آن دارد. 
 در پروژه مکران، شرکت ایریتک بخشي از مراحل مهندسي و 
تامین کاال را با نظر کارفرما پیش برده است و خدمات اجرایی 

این پروژه با هماهنگي کارفرما در حال پیشرفت است.
   چندی پیش خبر حضور ایریتک در دو پروژه فوالدی 
در دو کشور ترکمنستان و قزاقستان اعالم شد. درباره 
این دو پروژه بیشتر توضیح بفرمایید و اینکه جزئیات 
آن ها چیست و ایریتک چه نقشــی در اجرای آن ها 

خواهد داشت.
در پروژه های منطقه CIS شرکت ایریتک توسط یکی از شرکای 
تکنولوژیک خود دعوت به همکاری شده است که هم اکنون در 
حال نهایی کردن پیشنهاد فنی و مالی پروژه های مذکور هستیم 

و پس از نهایی شدن، جزئیات را اعالم خواهیم کرد.
   قرار بود ایریتک وارد حوزه آلومینیوم هم شــود، 
به ویژه در این زمینه مذاکراتی نیز با شرکت احداث 
کننده هرمزال و گــروه اس ام اس و همچنین اتوتک 
صورت گرفته بود. همچنین گویا ایریتک برنامه هایی 
نیز برای معدن بوکســیت ایران در گینه دارد. در این 
زمینه بیشــتر توضیح بفرمایید که بطور مشخص 
ایریتک چه پروژه هایی را در حوزه صنعت آلومینیوم 

دنبال می کند؟
مذاکراتي با شرکاي خارجي انجام شده و تفاهم نامه هاي اولیه 

به امضا رسیده است و ما منتظر برگزاري مناقصه و شرایط اسناد 
مناقصه آلومینای خلیج فارس و معدن بوکسیت گینه هستیم.
   ایریتک در دو بخش احیا و فوالدسازی پروژه فوالد 
قائنات حضور دارد. درباره آخرین پیشرفت فیزیکی این 
پروژه توضیح بفرمایید و اینکه بخش احیا و فوالدسازی 

آن چه زمانی به بهره برداری خواهند رسید؟
پیشــرفت این پروژه ها با ســرعت مورد نظر کارفرما صورت 
پذیرفته است. پاسخ دقیق به پرسش شما در اختیار کارفرما 
و سیاست هاي اجرایي ایشان است. به هر حال ما با تمام توان 
درخواســت ها و نظرات کارفرماي خود در قائنات را پیگیري 
مي کنیم و تیــم پروژه ما در کنار کارفرمــا، وظایف محوله را 

انجام مي دهد.
   ایریتک به تازگی همکاری را با شــرکت پوسکو 
درخصوص احداث یک کارخانه فوالد در ســواحل 
جنوبی کشور آغاز کرده و مطالعات فنی و اقتصادی در 
این زمینه در دست انجام است. درباره آخرین وضعیت 

این همکاری توضیح بفرمایید.
مطالعات فني اقتصادي درشرکت ایریتک در حال انجام است 
که به زودی نهایی خواهد شد. تیم پروژه ایریتک آمادگي انجام 
خدمات محوله به خود را دارد. ما منتظر هستیم که کارفرمایان 
ایراني و کره اي مراحل تامین سرمایه را انجام دهند تا شرکت 

ایریتک اجرای پروژه را آغاز نماید.
   ایریتک برای احــداث کارخانه های تولید فوالد 

آلیاژی در کشور برنامه ای دارد؟
ایریتک یک شرکت مدیریت پروژه با تخصص ویژه در بخش 
صنعت با تکیه بر تولید فوالد و ساخت معدن و صنایع معدنی 
اســت و تنها شــرکتی در ایران می باشــد که دانش ساخت 
زنجیره فوالد از معدن تا محصول نهایی را در ســازمان خود 
نهادینه کرده است و در این راستا همکاری مثبت  و نزدیکی با 
بهترین صاحبان فناوری  روز دنیا را دارد، لذا در زمینه ساخت 
کارخانه های صنعتی با توجه به تجربه ۴۱ ساله خود و همکاری 
با بهترین شرکت های دارای فناوری دنیا هیچ گونه محدودیتی 
برای اجرای پروژه ها و ساخت کارخانه ها نخواهیم داشت. در 
حال  حاضر با توجه به دانش و تجربه موفق شــرکت ایریتک 
در صنعــت فوالد، مذاکراتی با شــرکت اس.ام.اس در زمینه 
ارتقاء صنعت فوالد آلیاژی کشــور انجام گردیده و مطالعات 
ابتدائی در این زمینه کاری صورت پذیرفته اســت. شرکت 
ایریتک با همکاری شرکت اس.ام.اس آمادگی ساخت یا ارتقاء 
فناوری در کارخانه های فوالد آلیاژی کشور را دارد. ما منتظر 
تصمیم گیری و  تأمین سرمایه از سوی کارفرمایان عالقمند به 

توسعه فوالدسازی در کشور هستیم.

مدیرعامل شرکت مهندسی بین المللی ایران )ایریتک(گفت: با بهتر شدن فضاي تجاری بین المللي، 
شرکت ایریتک در حال بازسازي روابط بین المللی خود با شرکت هاي صاحب نام و داراي فن آوري هاي 
نوین در جهان است و قصد دارد با استفاده از شرایط جدید پیش آمده با همکاري شرکت هاي خوشنام 
و استفاده از توان داخلی سازندگان ایراني، وارد بازار مهندسي و ساخت پروژه ها در کشورهاي همسایه 
شود. خبرنگار ماین نیوز درباره آخرین برنامه ها و پروژه های شرکت ایریتک با علی همت مدیرعامل 

این شرکت گفت وگویی انجام داده که به شرح زیر است:

CIS برنامه ایریتک برای ورود به پروژه های
همت در گفت وگو با ماین نیوز  خبر داد:

حضور ایریتک در مناقصه 
 آلومینای خلیج فارس

 و بوکسیت گینه
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کسب موفقیت های تولیدی و صادراتی جدید در فوالد هرمزگان
هراتیان خبر داد:

صادرات 1590 درصد افزایش یافت
در سالی که توسط مقام معظم رهبری مزین به اقتصاد مقاومتی، اقدام 
و عمل است کارکنان سختکوش شــرکت فوالدهرمزگان بر اساس 
برنامه های مدون و منسجم موفق به دستیابی رکوردهای تولید آهن 
اسفنجی و صادرات شدند.  مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان به موضوع 
بسیار مهم فروش و بازاریابی بخصوص در شرایط کنونی پرداخت و در 
خصوص موفقیت های این بخش گفت: فوالد هرمزگان با ارتقاء کیفیت 
تختال تولیدی و همچنین با درک صحیح از شرایط موجود بازار جهانی 
و داخلی تالش خود را برای حفظ و حتی توســعه و گسترش بازار در 
کشورهای اروپا و آمریکای جنوبی، موفق شد صادرات را 1590 درصد 
نسبت به شش ماه سال گذشــته افزایش دهد که درآمد ارزی حاصل 

شده 703 درصد رشد را نشان می دهد.

امیرمسعود هراتیان ادامه داد: به منظور تحقق فرمایشات مقام معظم 
رهبری، با تدوین برنامه جامع سال و تالش مضاعف برای تحقق آن، 
کارکنان خدوم و تالشــگر این شرکت در شــش ماهه نخست سال 
جاری موفق به کســب رکورد جدید تولید ۵ هــزار و ۵۴۲ تن آهن 

اسفنجی شدند.
وی افزود: همکاران ناحیه احیای مستقیم توانستند با تولید ۵ هزار 
و ۵۴۲ تن آهن اســفنجی از رکورد قبلی که ۵ هزار و ۳۵۴ تن در ۲۶ 

بهمن ماه سال ۹۲ حاصل شده بود عبور کنند.
وی همچنین به رکورد و موفقیت دیگر این ناحیه اشاره کرد و اظهار 
داشــت: در مدول A نیز با تولید ۲ هزار و ۸۲۸ تن از ابتدای بهره برد 
اری، که رکورد قبلی ۲ هزار و ۷۳۸ تن در ۲۶ بهمن ماه سال ۹۲ بود 

گذر کنند.
شرکت فوالد هرمزگان بعنوان پیشرفته ترین کارخانه فوالدی کشور، 
با ظرفیت تولید سالیانه ۱.۵ میلیون تن تختال در فاصله ۴ کیلومتری 

سواحل خلیج فارس قرار دارد.

   قطار رکوردهای تولیدفوالد هرمزگان  
مدیرعامل فوالد هرمزگان همچنین بااشــاره به دستیابی به کسب 
رکورد تولید ۵ هزارو ۱۷۴ تن تختال در شهریور امسال افزود: رکورد 
قبلی مربوط به ۲۶ فروردین ۹۵ به میزان ۴ هزار و ۹۴۱ تن بوده است. 
وی با اشــاره به ثبت رکورد تخلیه ۴۲ ذوب روزانه در کورهای قوس 
الکتریکی در ۲۴ شــهریور ماه ســال جاری از ابتدای بهره برداری و 
قیاس با رکورد قبلی ۴۱ ذوب به تاریخ ۱۵ فروردین ۹۳ خبر دادو آن 

را نشان از همت واالی همکاران در تولید دانست.
هراتیان از دســتیابی به رکورد جدید ۴۶ ذوب ریخته گری شده در 
روز بــه تاریخ فوق نیز خبرداد و افزود: رکورد قبلی ۴۳ ذوب به تاریخ 

۱۵ فروردین ۹۳ پشت سر گذاشته شد.
مدیرعامل فوالد هرمزگان دســتیابی به این رکوردهای تولیدی را 
مرهون تالش، همدلی و مســئولیت پذیری تمامی همکاران و دقت 
عمل و احدهای مختلف دانســت که علی رغم شــرایط نامناســب 
اقتصادی و رکود حاکم بر بازار فوالد به دســت آمده اســت و  اظهار 
امیدواری نمود در سایه همت و تالش مضاعف کسب موفقیت های 

مشابه دور از انتظار نخواهد بود .

رئیس ســازمان صنعت ،معدن وتجارت هرمزگان گفت: رساندن ظرفیت 
تولید فوالد در این اســتان به ۱۰میلیون تن درســال یکی از اولویت های 

اصلی دولت است.
 خلیل قاســمی درنشست بررسی مشــکالت وآخرین وضعیت طرح های 
زنجیره فوالد هرمزگان با روســا و نمایندگان شرکت های تولیدی افزود: 
درصد رفع موانع ومشــکالت ســر راه صاحبان صنعت فوالد در هرمزگان 

وراه اندازی واحدهای درحال ساخت هستیم.
وی ادامه داد: عالوه بــر کارخانه های در حال فعالیت ، ۱۸ پروژه فوالدی با 
ســرمایه گذاری ۱۰۸هزارو ۶۵۰میلیارد ریال ازجمله کارخانه های تولید 
دانه بندی سنگ آهن، کنسانتره سنگ آهن ، گندله سازی، احیای مستقیم، 

فوالدسازی ، واحد نورد در دست اجرا است.
رئیس ســازمان صنعت، معدن وتجارت هرمزگان یاد آورشد: روند اجرای 
پروژه ها پس ازدریافت جواز تاســیس، باید روند عملیاتی داشــته باشند 
ودرصورت بروز مشکالت در این راســتا، سازمان صنعت، معدن و تجارت 

استان تا حصول نتیجه پیگیری الزم را انجام خواهد داد.
قاسمی اظهارداشت: با وجود سرمایه گذاران داخلی در این بخش، چنانچه 
مجموعه ای توان ادامه را ندارد با انصــراف وجایگزین مجموعه دیگر، این 
روند پیگیری می شود. هم اکنون فوالد فوالد هرمزگان ، صبا خلیج فارس، 
کاوه جنوب و کیش فوالد جنوب با ظرفیت تولید دومیلیون و۵۰۰هزار تن 

درسال فعالیت دارند.

رساندن ظرفیت تولیدفوالد درهرمزگان به۱۰میلیون تن اولویت اصلی دولت است
قاسمی:

اجراي موفقیت آمیز 
 پروژه هاي بهبود
در فوالدهرمزگان
مدیر برنامه ریزي و کنترل 
تولید و حمل فوالدهرمزگان 
گفت: با توجه به سیاستهاي 
و برنامه هاي شرکت مبني 
بر تولید اقتصادي و ارائه 
محصول با حداقل بهاي 
تولیدي به منظور افزایش 
توان رقابت پذیري شرکت، 
بخصوص در شرایط حاکم 
بر بازار جهاني و داخلي 
صنعت فوالد، استراتژي 
 )TQ(پروژه هاي بهبود
در شرکت تعریف شد که 
با موفقیت در حال اجرا مي 
باشد. مجید ابوعطیوي 
افزود: با برنامه ریزي 
معاونت بهره برداري شرکت 
پیاده سازي سیستم هاي 
مشارکتي و کارگروهي جهت 
انجام پروژه هاي بهبود 
در راستاي کاهش هزینه 
از عمده فعالیت هاي انجام 
شده توسط همکاران محترم 
در واحدهاي بهره بردار 
بوده است که تعریف 3۵ 
پروژه TQ در معاونت بهره 
برداري برمبناي کاهش 
هزینه هاي تولید تعریف و 
عملیاتي گردید.  وي اظهار 
داشت: تا کنون 80درصد 
از کل پروژه ها اجرایي و 
1۶ عدد از پروژه ها نیز 
به صورت کامل عملیاتي 
شده است و پیش بیني مي 
شود پس از اجرا شدن این 
پروژه ها مبالغ قابل توجهی 
در سال صرفه جویي شود.



معادن کوچک هم وارد بورس کاال شوند
سلطانی نژاد مطرح کرد:

بورس کاال آماده عرضه داخلی سنگ آهن

 مدیرعامل بورس کاالی ایران در مورد چگونگی 
عرضه سنگ آهن در رینگ داخلی بورس کاالی 
ایران گفت: هم اکنون تجربه مطلوبی درخصوص 
عرضه ســنگ آهــن صادراتی در بــورس کاال 
وجود دارد و معامــالت این کاال در کنار پذیرش 
تولیدکنندگان و خریداران این کاال از توانمندی 
مطلوبی برخوردار است. در گذشته نیز در مورد 
عرضه ســنگ آهن در رینگ داخلی بورس کاال 
پیگیری های بسیاری انجام شــده بود ولی هم 

اکنون با برطرف شدن برخی موانع قانونی، شرایط 
جدیــدی برای معامله ایــن کاال در تاالر داخلی 

بورس کاال فراهم شده است.
وی درخصوص برخــی محدودیت های قانونی 
درخصوص عرضه سنگ آهن داخلی در این بازار 
افزود: با اصالح قوانین هم اکنون عرضه سنگ آهن 
داخلی در بورس کاال توجیه قانونی قدرتمندی 
دارد و تعاریف قانونی موجود درخصوص مواد خام 

نیز به این رویکرد دامن خواهد زد.

مدیرعامل بورس کاالی ایران در ادامه افزود: هم 
اکنون غالب عرضه کنندگان مواد خام در بورس 
کاال به حکم قانــون در این بورس حضور دارند و 
ساز و کار قیمت گذاری نیز مشخص است. در مورد 
سنگ آهن با توجه به ویژگی های فنی و اقتصادی 
آن در ابتدا باید ساز و کار قیمت گذاری ها تعیین 
شــود هرچند که مبنای عرضه بــرای ما قیمت 
پیشنهادی از سوی عرضه کننده است ولی باز هم 
مورد بازبینی و مدیریت قرار خواهد گرفت. این در 
حالی است که باید تمام تالش خود را به کار بگیریم 
تا عرضه کنندگان مختلف شرایط نسبتا مساوی با 
یکدیگر داشته باشند هرچند برخی موارد از جمله 
ویژگی های فنی، عیار آهن، عناصر مضر، فاصله 
جغرافیایی و بسیاری موارد دیگر بر تعیین قیمت 
ها تاثیر خواهند داشت. از سوی دیگر با توجه به 
وجود قیمت های معتبر جهانی برای سنگ آهن، 
شاخص قیمت صادراتی سنگ آهن ایران، وجود 
بازار مصرف قدرتمند، پراکندگی و وجود معادن 
مختلف در اقصی نقاط ایران و بسیاری موارد دیگر، 
امکان رقابت برای عرضه کننده وجود داشته و در 
نهایت بازار قیمت پایانی را تعیین خواهد کرد. در 
نهایت با توجه به وجود تاالر صادراتی سنگ آهن، 
سنگ آهن موجود پس از چند مرحله عرضه، می 
تواند وارد رینگ صادراتی شــود که دقیقا همین 
ســاز و کار برای صادرات مواد خام تعیین شده 
است یعنی پس از دو مرحله عرضه و عدم فروش، 
امکان صادرات برای محموله ها فراهم خواهد شد.

ســلطانی نژاد در ادامه گفت: در هر حال با توجه 
به وجود رقمی نزدیک به ۲۰۰ معدن سنگ آهن 

فعال در کشــور و همچنین برنامه ریزی ها برای 
تولید ۵۵ میلیون تن فوالد در سال ۱۴۰۴، اهمیت 
سنگ آهن چند برابر خواهد شد یعنی در نهایت ما 
به مدیریت عرضه سنگ آهن در بازارهای داخلی 
نیاز خواهیم داشت که بورس کاال قطعا بهترین 
بستر برای انجام معامالتی شفاف و بدون حاشیه 
خواهد بود. از سوی دیگر با توجه به تولید رقمی 
نزدیک به ۵۰ میلیون تن یا بیشتر سنگ آهن در 
سال ۹۴ در کنار وجود امکان برای معامالت نقدی 
یا بلندمدت در بورس کاال می توان بخش بزرگی از 

این معامالت را در بورس کاال انجام داد.
مدیرعامل بورس کاالی ایران در ادامه از آمادگی 
این نهاد مالی برای معامله ســنگ آهن داخلی و 
صادراتی خبر داد، هرچنــد که برای آغاز چنین 
اقدامــی، باید عرضه کننــدگان خود پیش قدم 
شوند. بررســی های میدانی نشان می دهد که با 
توجه به رقابتی جدی برای فروش ســنگ آهن 
در بازار داخلی در کنار وجــود عرضه کنندگان 
قدرتمند، در صورت ورود معادن کوچک به بورس 
کاال شاید چهره معامله این کاال نیز دگرگون شده 
و از همه بیشتر شرکت های بزرگ فوالدی یعنی 
مصرف کنندگان سنگ آهن از این اوضاع منتفع 
خواهند شد. این درحالی است که در صورت ورود 
معادن کوچک تر سنگ آهن به بورس کاال و عرضه 
مستقیم در این بازار، امکان تامین مالی آنها نیز 
فراهم بوده یعنی به سادگی می توانند منابع مالی 
مورد نیاز برای طرح های توســعه خود را در کنار 

وجود بازار مصرف به سهولت تامین کنند.

طی نشستی که به تازگی میان فعاالن بازار فوالد و سنگ آهن برگزار شد، یکی از مطالبات 
اصلی فعاالن این حوزه عرضه ســنگ آهن در رینگ داخلی بــورس کاالی ایران بود که 
مدیرعامل بورس کاال از آمادگی این بورس برای عرضه های داخلی ســنگ آهن در کنار 
صادرات این محصول خبر داد. در نشســتی با مدیرعامل بورس کاالی ایران، حامد سلطانی نژاد، به 
بررسی وضعیت معامالت محصوالت کشاورزی و البته سنگ آهن پرداخته شد. از سوی دیگر، پس از 
برگزاری نشســتی موفق بین فعاالن بازار فوالد و سنگ آهن، یکی از مطالبات اصلی فعاالن این حوزه 
عرضه ســنگ آهن در رینگ داخلی بورس کاالی ایران بود که این در خواست با مدیرعامل بورس کاال 
مطرح شد. حامد سلطانی نژاد از این مطالبه حمایت کرد و گفت: وضعیت بازار محصوالت کشاورزی و 

پیگیری عرضه سنگ آهن در بورس کاالی ایران را باز هم پیگیری خواهیم کرد.

بورس کاالی ایران به انتشــار گزارشی به زبان انگلیسی پرداخته که در آن ضمن ارایه وضعیتی از مبادالت کاالهای معدنی و صنایع معدنی، به دالیل افت قیمت ها 
در این بازار اشاره کرده است. دراین گزارش که عملکرد ســال 2015 بورس کاالی ایران مورد بررسی قرار گرفته، به عوامل چهارگانه کاهش قیمت ها در این بازار 
پرداخته شده است. طبق این گزارش، ارزش و حجم کلی معامالت در بخش فلزات و مواد معدنی طی سال 2015 میالدی به 128هزار و232 میلیارد ریال و 9.8میلیون 
تن رسید در حالی که این رقم در سال 2014 میالدی به ترتیب197هزار و 302میلیارد ریال و 12.2 میلیون تن بود. بدین ترتیب ازرش و حجم معامالت فلزات و مواد 

معدنی ایران در سال 2015 میالدی نسبت به سال گذشته به ترتیب 35 و 19 درصد کاهش یافت.

   ارزش معامالت
بیشترین و کمترین »ارزش« معامالت در بخش فوالد و کک بود که به 

ترتیب با ۳۷ و ۴۵ درصد کاهش همراه شد و نسبت به سال گذشته 
به ۹۲هزار و۲۷۹و ۴۷میلیارد ریال رسید. بیشترین کاهش در 

ارزش معامالت در سال ۲۰۱۵ مربوط به سنگ آهن بود که با ۴۹ 
درصد کاهش در ارزش مبادالت، به ۱۶۰۷ میلیارد ریال رسید.

   حجم معامالت
بیشــترین و کمترین »حجم« معامالت در ســال ۲۰۱۵ نیز 

مربوط به فوالد و کنسانتره ها بود که به ترتیب با به ۶.۶ میلیون 
تن و ۲۰۷ هزار تن رســید که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال 

۲۰۱۴میالدی حجم معامالت به ترتیــب ۲۵ و ۲۳ درصد کاهش 
داشت. همچنین بیشــترین کاهش در »حجم« معامالت نیز مربوط به 

کک بود که با کاهش ۵۰درصدی نســبت به سال گذشته ، ۷ هزار تن رسید. در 
همین حال طال، بیشــترین میزان افزایش در ارزش و حجم معامالت را به خود اختصاص 
داد که به ترتیب با ۱۸۴ و ۱۹۴ درصد افزایش نسبت به سال گذشته به ۷۰۲ میلیارد ریال 

و ۶۰۴ کیلوگرم رسید.

   سهم معامالت
به گزارش بورس کاالی ایران، بیشــترین و کمترین ســهم »ارزش« مبادالت در بخش 
محصوالت فلزی و معدنی به ترتیب مربوط به فوالد و روی بود که این دو فلز از سهم ۷۱.۶ 
درصد و ۰.۱ درصدی برخوردار شدند. همچنین بیشترین و کمترین سهم »حجم« مبادالت 
در بخــش محصوالت فلزی و معدنی به ترتیب با۶۷.۷ درصد مربوط به فوالد و ۰.۰ درصد 

مربوط به طال،روی و کنسانتره است.

   افت جهانی بیشتر از افت بازار داخلی
بیشترین میانگین کاهش قیمت جهانی در سال ۲۰۱۵ مربوط به بخش شمش بلوم فوالدی 
بود که با ۳۱ درصد کاهش نسبت به سال گذشته به ۲۷۷دالر در هر تن رسید در حالی که 

در بورس کاالی ایران این رقم ۲۳ درصد افزایش یافت. بیشــترین میانگین 
کاهش قیمت در بورس کاالی ایران نیــز مربوط به محصوالت تخت 
فوالدی بود که با ۲۵.۵درصد کاهش قیمت نسبت به سال گذشته 

به ۱۱.۷۹هزار ریال رسید.

   عوامل موثر در کاهش ارزش و حجم معامالت
بورس کاالی ایران ۴عامل تاثیرگذار بر کاهش ارزش و حجم 
مبادالت بورس کاالی ایران در بخش فلزات و مواد معدنی را 

اعالم کرد که به شرح زیر است:
1- شرایط جهانی

نرخ رشد رشــد ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۱۵برابر با ۶.۹ 
درصد بود که به کمترین میزان از ســال ۱۹۹۱ رسید و انتظار می 
رود که در سال ۲۰۱۶ نیز با کاهش بیشتری مواجه شود. همچنین بازار 
محصوالت فلزی و معدنی در جهان به ویژه در بخش فوالد با مازاد عرضه روبرو 
شــد که پیش بینی می شود این روند در ســال ۲۰۱۶ نیز ادامه یابد. در این شرایط تولید 

کنندگان میزان تولید را کاهش دادند.
2- افزایش ارزش دالر

در سال ۲۰۱۵ ارزش دالر در مقایســه با یورو افزایش یافت. افزایش ارزش دالر تقاضای 
فلزات پایه را کاهش داد. عالوه بر آن، پیش بینی می شــود که ارزش دالر به دلیل برنامه 

سیاست حمایتی بانک مرکزی اروپا به رشد خود ادامه خواهد دهد.
3- کاهش در بازار داخلی

در ســال ۲۰۱۵،به دلیل نبود ســرمایه های دولتی و به دنبال آن کاهش چشــمگیر در 
هزینه های ساخت و مشکالت نقدینگی در اقتصاد، رکود در کشور منجر به افت تقاضای 

محصوالت پایه شامل فوالد، محصوالت پتروشیمیایی و کشاورزی شد.
4- افزایش چشمگیر تولید معادن استرالیا و برزیل

افزایش تولید ســنگ آهن در معادن اســترالیا و برزیل و کاهش چشمگیر قیمت پایه که 
منجر به مازاد عرضه و بیش از ۵۰درصد کاهش در قیمت محصوالت استراتژیک در بازار 

بین المللی شد.

عوامل چهارگانه کاهش قیمت تولیدات معدنی از نظر بورس کاال

بررسی مزیت های 
بورس کاال برای 

صنعت فوالد
رئیس هیات مدیره بورس 
کاالی ایران گفت: زمانی که 
فوالد از نظام قیمت گذاری 
خارج شد، مشروط به این 

بود که تمام شرکت های 
تولید کننده، محصوالت خود 
را در بورس عرضه کنند. اما 
متاسفانه پس از خارج شدن 

فوالد از نظام قیمت گذاری، 
تمام این شرکت ها به بورس 

نیامدند و ما همواره این 
دغدغه را داشته ایم. منصور 

یزدی زاده با بیان اینکه 
مزایای عرضه در بورس 

کاال برکسی پوشیده نیست، 
گفت: عرضه در بورس کاال 

هم موجب شفافیت و هم 
منافع اقتصادی زیادی دارد. 

اما از این بابت که سایرین 
تنها از اطالعات و قیمت های 

شرکت های عرضه کننده 
در بورس کاال، بهره برداری 

کنند، قابل قبول نیست و 
نگرانی ها از این جهت است. 

به عبارت دیگر، شرایط 
نباید به گونه ای باشد که 

در بازار رقابتی بورس کاال، 
ذوب آهن محصوالت خود 
را به صورت تمام و کمال 
عرضه کند و سایر رقبا با 

هر شرایطی که مدنظرشان 
است، عرضه محصوالت 

را داشته باشند. یزدی زاده 
افزود: شرکت ذوب آهن 
اصفهان در حال حاضر 

100درصد محصوالتش 
را در بورس کاال عرضه 

می کند و از این جهت جای 
هیچ نگرانی نیست. همه 

تولیدکنندگان می دانند که 
شرکت های عرضه کننده 
در بورس کاال با چه قیمتی 

محصول خود را عرضه 
می کنند و شرکت هایی 

که محصوالت خود را در 
بورس کاال عرضه نمی کنند، 

در سایه قیمت های خود را 
نگه می دارند. اما اگر تمام 

تولیدکنندگان به روی تابلو 
بیایند، فرق محصول با 

کیفیت و بی کیفیت مشخص 
می شود. 
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

  حضور مدیرعامل ورق خودرو چهارمحال
  در کنفرانس متال بولتن در اسلواکی

چندی پیش بیست و یکمین کنفرانس گالوانیزه و پوشش ورق توسط 
متال بولتن به مدت دو روز در براتیسالوا پایتخت اسلواکی برگزار شد. 
    در این کنفرانس که یکی از مهمترین همایش های تخصصی جهت بررسی 
بازار و تکنولوژی ورق های پوشش دار است، شرکت ورق خودرو چهارمحال 
)عضو هلدینگ فوالد مبارکه اصفهان( نیز به عنوان بزرگترین و تنها کارخانه 
تولید ورق های گالوانیزه خودرو به نمایندگی از ایران به این کنفرانس دعوت 
شده و آقای اسماعیلی مدیرعامل این کارخانه به عنوان یکی از مخاطبین اصلی 
دیدارهایی با صاحبان تکنولوژی و استفاده کنندگان از ورق های گالوانیزه در 

این سمینار داشته اند.
    شرکت ورق خودرو با ظرفیت تولید ۴۰۰ هزار تن ورق گالوانیزه خودرو با دارا 
بودن آخرین تکنولوژی روز اروپا تنها تولیدکننده مطرح جهت تولید ورق های 
گالوانیزه خاص بدنه خودرو در خاورمیانه است و در حال حاضر فوالد مبارکه با 

مالکیت ۹۰ درصد سهام دار اصلی این کارخانه است.
    آقای اسماعیلی در این کنفرانس ضمن تشریح وضعیت بازار گالوانیزه ایران 
کیفیت و تنوع تولید و توانایــی در تولید گریدهای مختلف ورق گالوانیزه در 
کارخانــه ورق خودرو را یکی از خصوصیات بارز و منحصر به فرد این کارخانه 
برشمرده و این مزایا را یکی از اصلی ترین دالیل درخواست از طرف شرکت های 

خارجی برای خرید محصوالت این کارخانه دانست.

راه اندازی احیای مستقیم فوالد سفیددشت در مهر ماه
ارباب زاده در گفت وگو با ماین نیوز  خبر داد:

نقش کلیدی این پروژه در توسعه استان

پس از راه اندازی 
پروژه احیا 

مستقیم برنامه 
کوتاه مدت این 
شرکت تکمیل 

پروژه فوالد 
سازی وشروع و 
بهره برداری از 
پروژه نورد گرم 

پیوسته است

   درباره آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح فوالد 
سفیددشــت توضیح بفرمایید و اینکه بخش احیای 
مستقیم و بخش فوالدسازی چه زمانی به بهره برداری 

خواهند رسید؟
پیشــرفت فیزیکی کلی طرح فوالد سفیددشت چهارمحال و 
بختیاری ۶۲ درصد است که در بخش احیای مستقیم ۹۶ درصد 
ودر بخش فوالدسازی ۴۱ درصد پیشرفت است که ناحیه احیای 
مستقیم در مرحله راه اندازی گرم است که در صورت انجام بدون 
وقفه این مرحله امیدواریم در مهر ماه شاهد تولید فاز اول باشیم. 
پیش بینی بهره برداری فوالدسازی و نورد گرم پیوسته در صورت 
انعقاد به موقع قرارداد و تامین منابع مالی از محل فاینانس نیمه 

دوم سال ۹۸  خواهد بود.

   درباره آخرین وضعیت تامیــن آب موردنیاز فوالد 
سفیددشت توضیح بفرمایید و اینکه آیا مشکل تامین 

آب موردنیاز این پروژه حل شده است یا خیر؟
در حال حاضر به همت و پیگیری مســئوالن کشوری و استانی 
بخشــی از میزان آب خریداری شــده در قرارداد منعقده سال 
۱۳۸۶ جهت راه اندازی پروژه احیای مستقیم توسط شرکت آب 
منطقه ای تحویل شرکت شــده و با انجام اقدامات الزم روی آب 
ورودی در حال استفاده ناحیه احیا مستقیم جهت تولید هستیم. 

   پس از راه اندازی واحد احیای فوالد سفیددشت 
چه طرح های توسعه ای برای این واحد در نظر گرفته 

شده است؟
پس از راه اندازی پروژه احیا مستقیم برنامه کوتاه مدت این 

شرکت تکمیل پروژه فوالد سازی وشروع و بهره برداری از 
پروژه نورد گرم پیوسته است.

   دربــاره جزییات اجرای بخش فوالدســازی فوالد 
سفیددشت بیشتر توضیح بفرمایید و اینکه آیا پیمانکار 
و صاحب تکنولوژی این بخش مشخص شده است یا خیر؟
در بخش فوالدســازی فوالد سفیددشــت طبق قرارداد اولیه با 
شرکت ملی فوالد ایران ۸۰۰ هزار تن تختال هدف گذاری شده 
بود، قرار بود تختــال تولید جهت تامین نیاز واحدهای نورد ورق 
کشور استفاده شــود اما با واگذاری ۶۵ درصد سهام این طرح به 
شرکت فوالدمبارکه اصفهان وبا توجه به سفر ریاست جمهوری به 
استان و طرح موضوع تولید ورق به روش Csp محصول با ارزش 
افزوده باال و اقتصادی که در دستورکار شرکت قرار گرفت و در حال 
حاضر این پروژه در مرحله برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار از 

بین شرکت های صاحب تکنولوژی این روش است.

   درباره تاثیرات راه اندازی فوالد سفیددشت بر اقتصاد 
استان چهارمحال و بختیاری بیشتر توضیح بفرمایید.

با توجه به هدف اصلی طرح های استانی فوالدی که توسعه منطقه 
و ایجاد فرهنگ صنعتی در این اســتان ها بوده است و با توجه به 
محدودیت هایی که در تامین زیرســاختهای این پروژه ها وجود 
دارد از جمله تامین آب، برق، راه آهن و نیروی بومی متخصص امید 
است با راه اندازی و به تولید رسیدن این طرح ها میزان ایجاد اشتغال 
پایدار در منطقه، توسعه صنایع پایین دستی، تکمیل زنجیره ارزش 
تولید ورق در استان و در نتیجه اقتصادی و رقابتی کردن تولید این 

طرح ها کمک به توسعه پایه استان کنند.

مدیرعامل شــرکت 
فوالد سفیددشــت 
گفــت: پیشــرفت 
فیزیکــی کلــی طــرح فوالد 
سفیددشت چهارمحال و بختیاری 
62 درصد است که در بخش احیای 
مســتقیم 96 درصد ودر بخش 
فوالدسازی 41 درصد پیشرفت 
است که ناحیه احیای مستقیم در 
مرحله راه اندازی گرم است که در 
صورت انجام بدون وقفه این مرحله 
امیدواریم در مهر ماه شاهد تولید 
فاز اول باشیم. محمود ارباب زاده 
افزود: پــس از راه اندازی پروژه 
احیا مستقیم برنامه کوتاه مدت 
این شرکت تکمیل پروژه فوالد 
سازی وشــروع و بهره برداری از 
پروژه نورد گرم پیوســته است. 
خبرنگار ماین نیوز با محمود ارباب 
زاده، مدیرعامل شــرکت فوالد 
سفیددشــت گفت وگویی انجام 
داده که متن آن به شرح زیر است:

مسئول کنترل پروژه فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به اینکه پروژه فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری یکی از ۸ طرح 

فوالدی بود که بعدا به ۷ طرح کاهش یافت، افزود: در ســال 
۱۳۹۳ شرکت فوالد مبارکه ۶۵ درصد سهام پروژه فوالد 

سفیددشت را خریداری کرد و ۳۵ درصد مابقی سهام 
این پروژه نیز همچنان در اختیار ایمیدرو باقی ماند. 
اردالن رئیســی افزود: ماموریت فوالد سفیددشت 
بعد از بهره برداری تولید ۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجی 
و در ادامه تولید ۸۰۰ هزار تن تختال است که البته 

بعد از حضور فوالد مبارکه در این پروژه قرار است به 
سمت تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر برویم. در 

همین راستا تغییر خط به وجود آمد و از تختال به سمت تولید 
ورق به روش نورد گرم پیوسته رفتیم. قرار است در مهر ماه سال جاری 

پیمانکاران پروژه تولید ورق در فوالد سفیددشــت مشخص شوند. وی 

خاطرنشــان کرد: در بین ۷ طرح فوالدی بیشترین پیشرفت در بخش 
احیای مســتقیم و همچنین فوالدسازی مربوط به فوالد سفیددشت 
است. به گفته رئیســی تکنولوژی تولید ورق در این پروژه 
تین اسلب است و پیمانکار بخش تکنولوژی نیز از بین 
پریمتالز، اس ام اس و دانیلی انتخاب خواهد شــد. او 
در خصوص مشــکالت مربوط به تامین آب فوالد 
سفیددشت توضیح داد: زمانی که در سال ۱۳۸۶ 
این پروژه آغاز شد باید در همان زمان به فکر تامین 
زیرساخت ها آن نیز بودند. به همین خاطر در سال 
۱۳۸۶ انشــعابات آب، برق و گاز موردنیاز پروژه اخذ 
شد و تمام هزینه های آن نیز پرداخت شد. ضمن قرارداد 
تامیــن ۱۵۰ لیتر آب در ثانیه نیز با شــرکت آب منطقه ای 
استان بسته شــد. ۴۵ کیلومتر از خط را نیز خودمان احداث کردیم. 
حتی بخشی از حق آبه را هم با پرداخت زودتر هزینه خریداری کردیم.

مزایای فوالد سفیددشت برای چهارمحال و بختیاری
رئیسی در گفت وگو با ماین نیوز  خبر داد:

     با مشارکت فوالد مبارکه اصفهان
    نخستین طرح فوالد استانی آماده افتتاح شد 

 با روشن شــدن مشعل های واحد احیا مســتقیم  فوالد سفیددشت 
چهارمحال و بختیاری، نخستین کارخانه احیای مستقیم از طرح های 
اســتانی فوالد آماده بهره برداری شد. مدیرعامل شرکت فوالد سفید 
دشــت چهارمحال وبختیاری گفــت: با همت وتالش مهندســین 
وکارشناسان شرکت  فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری آماده 
افتتاح وراه اندازی شد. محمود ارباب زاده افزود در حال حاضر مشعل 
های کوره،کمپرسورهای پروســس ودمنده های اصلی وفرعی وارد 
سیکل کاری شــدند که نوید راه اندازی گرم در مهرماه امسال رانوید 
می دهد.  این طرح به عنوان نخستین طرح از طرح های فوالد استانی 
است که اکنون بخش احیای مستقیم آن آماده بهره برداری است که با 
راه اندازی آن عالوه بر اینکه یک میلیون تن به ظرفیت آهن اسفنجی 
کشور افزوده خواهد شد نقش به سزایی در توسعه اقتصادی واشتغال 
زایی مناسب در استان خواهد داشــت .  عملیات اجرایی طرح فوالد 
سفید دشت در تیرماه ۸۶ در زمینی به مساحت ۲۵۰ هکتار آغاز شد 
که همزمان با سفر رییس جمهور محترم در مرداد ماه ۱۳۹۳ شرکت 
فوالد مبارکه با مشارکت  ۶۵ درصد وســازمان ایمیدرو با ۳۵ درصد 
سهام در این پروژه عظیم استانی که یکی از بزرگترین پروژه های استان 

چهارمحال وبختیاری است مشارکت کردند.

مدیر عامل بانک سپه :
  حمایت مالی و سرمایه گذاری در فوالد مبارکه پربازده و بدون ریسک است

 مدیرعامل بانک ســپه در دیدار با مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه 
اصفهان گفت: بانک ســپه با قدمت ۹۰ ســاله یکي از بانکهاي مطرح 
کشور است که با هدف توسعه و حمایت از صنایع و ایجاد اشتغال پایدار 
در حوزه هاي مختلف مالي فعال اســت . وي با اشاره به فضاي جدید 
به وجود آمده در عرصه بین المللي وخارج شــدن بانک سپه از تحریم 
هاي بین المللي اذغان داشت: شــعب بانک سپه در اروپا فعال شده و 
میتوانیم در حوزه هاي مختلف به صادرات فوالد مبارکه از نظر تأمین 
منابع مالي مواد اولیه وتجهیــزات خارجي و LC صادراتي، وارداتي و 
بروات و همچنینLC که به نفع فوالد مبارکه باز شده همکاري کنیم. 
همچنبن سبحاني با اشاره به فرآیند تولید و کیفیت محصوالت گفت: 
محصوالت فوالد مبارکه بدلیل کیفیت باال و انجام تعهد زمان تحویل 
به مشتري، اعتماد مشتریان را جلب کرده است و همین امر صادرات 

محصوالت ما را به اروپا میسر کرده است. 



معرفی کلی شرکت و فعالیت های آن
عملیات اجرایی طرح فوالد سفیددشــت چهارمحال و 
بختیاری  در سال ۱۳۸۶ درمنطقه سفیددشت از توابـع  
شــهرستان بروجن ودر ۳۵ کیلومتری جاده شهرکرد 
به بروجن دراستان چهارمحال وبختیاری  آغازگردید و 
درتاریخ۱۳۹۳/۵/۲۸ شــرکت فوالد مبارکه اصفهان با 
۶۵ درصد ســهام درتکمیل اجرای این طرح مشارکت 
نمود.پس از این مشارکت، شــرکت فوالد سفید دشت 
چهارمحــال و بختیاری درتاریــخ۱۳۹۳/۹/۲۴ به ثبت 
رسید. این شرکت باسرمایه گذاری  ۶۵ درصدی شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان و۳۵درصدی ســازمان توسعه و 
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( تاسیس 
گردید و اولین طرح از طرح های هفتگانه فوالدی کشور 
اســت که راه اندازی گرم واحدهای احیا مســتقیم آن 
آغاز می گردد الزم به ذکر اســت این طرح در ابتدا شامل 
واحدهای انباشت وبرداشت  واحیاءمستقیم فوالد سازی 
و ریخته گری و تولید تختال بوده است که پس از مشارکت 
بمنظور تکمیل زنجیره تولید و در راســتای اقتصادی تر 
نمودن و نیز پاسخگویی به نیازهای منطقه و سیاست های 
کالن کشور و اجرایی شدن مصوبات سفر ریاست محترم 
جمهوری به اســتان؛ واحد ریخته گری از تختال ضخیم 
به تختال نازک و نورد پیوسته و در نهایت تولید ورق گرم 

با ظرفیت یک میلیون تن تغییر یافت. 

تلفن :038-34264462-70 
 فاکس:038-34264561

 شرکت فوالد سفید دشت 
چهارمحال وبختیاری )سهامی خاص ( 

کیلومتر 35 جاده شهرکرد - بروجن

مشخصات کلی پروژه احیا مستقیم
تولید 800هزار تن آهن اسفنجی در سالهدف پروژه

احیا مستقیم به روش میدرکسفرایند تولید

شرکت فنی مهندسی فوالد مبارکهمشاور

 1/2 میلیون تن گندله اکسیدیمواد اولیه مورد نیاز
با عیار 67 درصد آهن در سال

 آهن اسفنجی با درجه فلزی 92درصدمشخصات محصول
 و کربن باالی 1/5درصد

کنسرسیوم شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات پیمانکاران اصلی
و شرکت مهندسی انرژی گستر نصیر

مقادیر و احجام کلی پروژه
 تجهیزات تامین داخلی: 9150تن

 تجهیزات تامین خارجی: 3450تن
بتن ریزی مسلح:38000متر مکعب

میزان مصارف جهت تولید آهن اسفنجی
 آب: 1/7 مترمکعب بر تن

 برق: 150کیلووات ساعت بر تن
گاز: 280متر مکعب بر تن

میزان اشتغال 
اشتغال مستقیم دوران ساخت به طور متوسط:500نفر

  اشتغال هنگام بهره برداری: 150نفر مستقیم
 1500 نفر غیرمستقیم

فرآیند احیا مستقیم
در این پروژه احیا آهن به روش » احیا مســتقیم«  انجام 
می پذیــرد که درآن احیاء ســنگ آهن بشــکل کروی 
)گندله( در دمای پایینتر از نقطه ذوب و در حالت جامد 
انجام می گردد.محصــول این فرآیند آهن اســفنجی 
جامد)DRI( می باشــد.درروش احیاء مستقیم ،گندله 
اکسیدي ذخیره شده در ناحیه انباشت و برداشت ، پس 
از کنترل خواص شیمیایي و فیزیکي و ذخیره در مخزن 
روزانه توسط نوار نقاله ها از باال وارد کوره احیاء  می گردد. 
دراین روش برای تولیــدگاز احیاء کننــده ، از ریفرمر 
اســتفاده شــده که  درریفرمر،گاز طبیعی ) متان ( پس 
از شکسته شدن به هیدروژن ومونواکسید کربن که گاز 

احیایی می باشند به کوره فرستاده می شود .
گندله هــای اکســیدی در دماي حــدود ۷۵۰ درجه 
ســانتیگراد و در تبادل با گاز احیاء کننده که از ســمت 
پائین به طرف باال  در جریان اســت اکســیژن خود را از 
دست مي دهند. هیدروژن ومونواکسیدکربن، اکسیژن 
موجوددرگندله را جذب و به دی اکسید کربن و آب تبدیل  

شده وازقسمت باالي کوره خارج  مي شوند.
درنهایت محصول احیاء مستقیم ،آهن اسفنجي با درجه 
فلزشدگی ۹۲درصد وکربن باالي ۱/۵درصد مي باشد که 
پس از خنک شــدن با گازخنک کننده از پائین کوره  در 
دماي محیط تخلیه وسپس به مخازن ذخیره منتقل می 
گردد و از آنجا نیز پس از جداســازی نرمه به فوالدسازي 

ارسال مي شود. 

 www.sdsteel.ir

Office@sdsteel.ir

Sefid  Dasht  Steel  Complex
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چین ۶۵3 هزار تن 
آهن و فوالد به ایران 
صادر کرد

صادرات آهن و فوالد چین 
به ایران در نیمه نخست 
سال جاری میالدی با رشد 
1 درصدی نسبت به مدت 
مشابه سال قبل به ۶۵3 
هزار تن رسید. جدیدترین 
آمار منتشر شده از سوی 
گمرک چین نشان می دهد 
این کشور در نیمه نخست 
سال جاری میالدی ۶۵3 
هزار تن آهن و فوالد به 
ایران صادر کرده است. 
صادرات آهن و فوالد 
چین به ایران در این دوره 
نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 1 درصد رشد 
داشته است. چین در ماه 
های ژانویه تا ژوئن سال 
قبل ۶44 هزار تن آهن و 
فوالد به ایران صادر کرده 
بود. براساس این گزارش 
ارزش آهن و فوالد 
صادراتی چین به ایران 
در نیمه نخست 201۶ 
بالغ بر 28۶ میلیون دالر 
بوده که این رقم نسبت 
به مدت مشابه سال قبل 
افت 28 درصدی داشته 
است. ارزش آهن و فوالد 
صادراتی چین به ایران 
در نیمه نخست سال 201۵ 
بالغ بر 401 میلیون دالر 
اعالم شده بود.

برنامه صادرات 100 هزار تنی فوالد اکسین در سال جاری
قنواتی در گفت وگو با ماین نیوز  خبر داد:

صادرات محصوالت اکسین به آلمان و ایتالیا

وی مشکل کنونی صادرات فوالد اکسین را نرخ باالی اسلب داخلی دانست و گفت: 
با توجه به باال بودن نرخ اســلب در بازار داخلی نسبت به اسلبی که صادر می شود 
حاشیه سود ما در زمینه صادرات کاهش یافته است. در حال حاضر اسلب را از بازار 

داخلی بیش از ۵۰ دالر گرانتر از اسلبی که صادر می شود، می خریم.
مدیرعامل شرکت فوالد اکسین خوزستان در پاسخ به این سوال خبرنگار ماین 
نیوز مبنی بر اینکه آیا فوالد اکسین امکان واردات اسلب موردنیاز خود را ندارد؟ 
اظهار کرد: به نظر من این کار با سیاســت های اقتصــاد مقاومتی مغایرت دارد. 
وقتی ما محصولی را در داخل کشــور تولید می کنیم و امــکان فراوری و ایجاد 
ارزش افزوده بیشــتر روی آن وجود دارد نباید اقدام به صادرات آن کنیم. باید تا 
 جای ممکن جلوی خام فروشــی را گرفته و محصوالت بــا ارزش افزوده باالتر را

صادر کنیم.
قنواتی خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که تامین کنندگان داخلی اسب را با 
همان قیمتی که صادر می کنند در اختیار ما قرار دهند تا بتوانیم از طریق صادرات 

ارزش افزوده بیشتری را نصیب کشور کنیم.
وی در ادامه در پاســخ به ســوال دیگر خبرنگار ماین نیوز مبنی بر اینکه احداث 

واحد فوالدســازی شرکت فوالد اکسین خوزســتان به کجا رسید؟ عنوان کرد: 
ما در گذشــته در این زمینه قراردادی را با شرکت دانیلی داشتیم که اجرای این 
قرارداد به زمان تحریم ها برخورد کرد و قرار شــد بعد از رفع تحریم ها این پروژه 

مجددا اجرایی شود.
مدیرعامل شرکت فوالد اکسین خوزستان افزود: سرمایه گذاری موردنیاز برای 
اجرای این پروژه بالغ بر ۲۵۰ میلیون دالر است که دانیلی فاینانس آن را بر عهده 
خواهد داشــت. ضمن اینکه ظرفیت تولید واحد فوالدســازی نیز یک میلیون و 
۲۵۰ هزار تن در نظر گرفته شده است. به این ترتیب ما قرارداد جدیدی را دانیلی 

نخواهیم داشت و همان قرارداد قبلی را احیا خواهیم کرد.
به گفته وی در حال حاضر مواد اولیه موردنیاز فوالد اکسین با جزئیات مورد انتظار 
قابل تامین از داخل نیست و قطعا راه  اندازی واحد فوالدسازی در کارخانه فوالد 
اکسین می تواند به تامین مواد اولیه کیفی موردنیاز این شرکت کمک زیادی کند.

قنواتی همچنین میزان تولید شــش ماهه فوالد اکســین را حــدود ۲۸۰ هزار 
 تن اعالم کرد و گفت: در نیمه نخســت امســال ۹۵ درصد برنامــه تولید خود را

محقق کردیم.

مدیرعامل شرکت فوالد اکسین 
خوزستان از برنامه صادرات 100 
هزار تنی این شــرکت در سال 
جاری خبر داد. عزیز قنواتی در گفت وگو با 
خبرنگار ماین نیوز با اشــاره به اینکه فوالد 
اکســین خوزســتان از مرداد ماه امسال 
صادرات خود را به بازارهــای اروپایی آغاز 
کرده اســت، افزود: از مــرداد تاکنون بالغ 
بــر 10 هزار تن از محصــوالت خود را صادر 
کرده ایم و مابقی صــادرات نیز در نیمه دوم 
سال انجام خواهد شد. وی گفت: هدف اصلی 
فوالد اکســین در حوزه صادرات، صادرات 
محصوالت کیفی و نه ســاختمانی است تا از 
این طریق بتواند ارزش افزوده بیشــتری را 
کسب کند. محصوالت اکسین تاکنون روانه 
بازارهای اروپایی مانند آلمان و ایتالیا شده 
است و از کشورهای اسپانیا، برزیل و تایوان 
نیز تقاضای صادرات داریم. وی توضیح داد: 
محصول صادراتی فوالد اکسین از نوع خاص 
و کیفی بوده که در صنایع مورد استفاده قرار 
می گیرد. بطورکلی هدف ما این اســت که 
محصول کیفی فوالد اکسین را در بازارهای 

اروپایی جا بیندازیم. 

نخستین محموله محصوالت شرکت فوالد اکسین در خوزستان 
چندی پیش به قاره اروپا صادر شد. رضوان زنگنه مدیر فروش و 
بازاریابی این شرکت گفت: نخستین محموله صادراتی ورق های 
فوالدی برای مصارف صنعتی، به کشورهای آلمان و ایتالیا صادر 
شد. وی گفت: شرکت فوالد اکســین فعالیت صادراتی خود را 
از ســال ۱۳۹۳ و با صادرات ورق به کشــور عراق آغاز کرد. وی 
افزود: با توجه به گشــایش بین المللی ایجاد شده برای کشور 
در فضای پســابرجام، رویکرد شــرکت از صادرات محصول به 
کشورهای همسایه، به بسط و توسعه صادرات به سایر کشورها 
تغییر یافت. وی با بیان اینکه اقدامات و استراتژی های متنوعی 
به منظور معرفی توانمندی ها و مذاکره با مشــتریان اروپایی 
صورت پذیرفته گفت: برنامه ریزی الزم برای تعیین بازار هدف 
انجام و یکی از بازارهای اصلی، قاره اروپا تعیین شد. زنگنه افزود: 
با توجه به موارد فوق در ســال ۹۵ نخســتین قرارداد صادرات 
محصوالت به قاره اروپا منعقد و پس از گشایش اعتبار اسنادی، 
مراحل مختلف برای تولیــد و تحویل ورق ها و همچنین آماده 
سازی مدارک و مستندات برنامه ریزی شد. به گفته وی گرید 
فوالدی ورق های مورد سفارش مشتری N+S۳۵۵J۲ و طبق 
اســتاندارد EN۱۰۰۲۵ است. پس از تامین مواد اولیه از منابع 
داخلی، کار نورد و عملیات حرارتــی آغاز و در نهایت ورق ها با 
دقیق ترین دســتورالعمل های کنترل کیفی مورد بازرسی و 
آزمایش قرار گرفت. وی اضافه کرد: این مراحل با نظارت کامل 
موسسه بازرســی بین المللی SGS انجام و نتایج بازرسی ها و 
آزمایشات به تایید رسید. مدیر فروش و بازاریابی شرکت اکسین 
گفت: پــس از اطمینان یافتن از همه مــوارد مرحله بارگیری 
محصوالت به مقصد بندر امام خمینی )ره( و سپس بارگیری بر 

روی کشتی برای تحویل به مشتری اروپایی انجام شد. شرکت 
فوالد اکسین خوزستان در چارچوب نیاز صنایع عظیم کشور به 
ورق فوالدی با عرض باال، از سال ۱۳۸۲ فعالیت خود را در اهواز 
آغاز کرد. فعالیت اصلی شــرکت تولید انواع ورق های فوالدی 
 High( تا عرض ۴.۵ متر با ضخامت های مختلف، مقاومت باال
Strength( و منحصر به فرد در کشور و خاورمیانه و همچنین 
انجام عملیات احیای مستقیم، ذوب و ریخته گری اسلب عریض، 

نورد و تولید ورق و انجام تمام عملیاتی که در جهت تحقق این 
اهداف ضرورت دارد. محصوالت تولیدی و نهایی شرکت انواع 
ورق فوالدی با مقاومت باال بــرای مصارف گوناگون مانند لوله 
انتقال نفت و گاز با قطر باال، صنایع کشــتی سازی، دیگ بخار 
صنعتی و نیروگاهی، مخازن زیر فشــار و مخازن بزرگ ذخیره 
مایعات نفتی و شیمیایی، ورق فوالدی مخصوص برای مصرف 

در سازه های خاص با خواص مکانیکی متنوع است.

جزئیات صادرات نخستین محموله محصوالت فوالد اکسین به اروپا
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چشم انداز روشن بازار فلزات
پورمند مطرح کرد:

اجرای 10 مولفه اقتصاد مقاومتی در میدکو 

پورمند با اشــاره به اینکه ســهامداران میدکو به این شرکت و 
پروژه های عظیم در دســت اجرای آن کامال وفــادار بوده اند، 
اظهار کرد: ترکیب دو گــروه فنی و اقتصادی و مالی و بانکی در 
میدکو باعث شده تا این گروه بتواند ثروت آفرینی کند. ترکیب 
این دوگروه عمل به اقتصاد مقاومتی در حوزه معدن اســت. از 
ســوی دیگر هم اکنون ۸۰۰ شرکت کوچک و متوسط در حال 
کار با میدکو در اجرای پروژه های مختلف هســتند. مدیرعامل 
میدکو گفت: پروژه های میدکو در حال حاضر روی دو فلز فوالد و 
مس متمرکز هستند و هسته اصلی فعالیت های ما نیز در استان 
کرمان است. وی افزود: نگاه ما در میدکو یک نگاه دانش محوری 
و تخصصی است. برای نخستین بار در پروژه مس شهربابک از 

روشی اســتفاده کردیم که پتنت آن به نام ما ثبت شده و در آن 
به جای ۳ کارخانه یک کارخانه برای تولید مس احداث می شود 
که تخریب محیط زیستی بســیار کمتری نیز دارد. ارزش کل 
ســرمایه گذاری های میدکو بالغ بر ۵ میلیارد دالر است. هدف 
ما نیز رسیدن به تولید ۴.۲ میلیون تن فوالد خام است. پورمند 
در ادامه دربــاره مولفه  اول اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: مولفه 
اول اقتصاد مقاومتی، ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد کشــور 
و همچنین بهبود شــاخص های کالن اقتصادی است. در حال 
حاضر حجم سرمایه گذاری در شرکت میدکو ۱۵ هزار میلیارد 
تومان است که با بازپرداخت ها به ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد 
رســید. اعتقاد داریم ما در حال کاهش دادن نقدینگی بدخیم 

مدیرعامل شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( گفت: ارزش کل سرمایه گذاری های 
میدکو بالغ بر 5 میلیارد دالر است. علی اصغر پورمند با اشاره به اینکه پیش بینی می شود تا 2050 ذخایر معدنی 
دنیا بین 40 تا 50 برابر افزایش یابد چرا که اکتشافات عمقی به شدت گسترش یافته است، افزود: در همین 
حال هزینه های بهره برداری در اعماق زمین نیز باال رفته است. با این وجود بازار فلزات یکی از باثبات ترین 
بازارها است. وی توضیح داد: اینکه مدام گفته می شود وضعیت بازار جهانی فلزات و مواد معدنی خراب است، 
تحلیل درستی نیست و دلیل آن این است که قیمت فلزات و مواد معدنی را باید در یک بازه دستکم 30 ساله 
مورد بررسی قرار داد نه در یک بازه یکی دو ساله. از سال 2005 تا 2035 قیمت جهانی فلزات و مواد معدنی 

رو به باالست و ممکن است در این بین چند سالی هم قیمت ها کاهش یابد.

کشور هستیم. چرا که نقدینگی که در کشور مولد نباشد، جزء 
نقدینگی های بدخیم است که میدکو در حال کاهش دادن آن 
اســت. در حقیقت حبابی را به روی زمین آورده، به آن عینیت 
بخشــیده و تبدیل به ثروت می کنیم که منجر به افزایش تولید 
ناخالص خواهد شــد. پورمند ادامــه داد: مولفه ی دوم تکیه بر 
ظرفیت های داخلی است. معادن و سرمایه انسانی از داشته های 
داخلی ما هســتند که دست در دســت هم توانسته اند ثروت 
جدیدی را در کشور خلق کنند. وی افزود: رویکرد جهادی مورد 
بعدی است که از آن تعابیر مختلفی برداشت می شود. هر عملی 
اگر بی غرض انجام شود، عمل خالص نام دارد. عمل خالص نیز 
همان رویکرد جهادی است. به این معنا که بر روی کار نظارت و 
پیگیری دائم داشته باشیم و از هیچ یک از جزئیات عبور نکنیم. 
مدیرعامل میدکو به مولفه چهارم یعنی مردم محوری اشاره کرد 
و گفت: شرکت میدکو در فرابورس حضور داشته و بالغ بر ۱.۵ 
میلیون نفر ســهامدار مستقیم و غیرمستقیم دارد. در حقیقت 

بخش خصوصی  است که با سرمایه های مردمی اداره می شود.
پورمند افزود: مقاومت برابر عوامــل تهدیدی، مولفه ی پنجم 
اســت که برای ما شامل تحریم و رقابت جهانی و در حال حاضر 

هم تورم و هم رکود است.
تأمین اقالم راهبردی مولفه ی ششــم است. فوالد و مس جزء 
استراتژیک ترین فلزها در هر کشوری هستند و ما این دو را برای 
تولید انتخاب کرده ایم. این فلزها می توانند ســایر صنایع را هم 
به دنبال خود بکشــانند. البته ما در ایــن مورد هم در ایران هم 
در جهان، تفاوتی داریم و آن این اســت که از معدن تا تولید فاز 
نهایی، همه در این شــرکت وجود دارد. در مراحل بعدی نیز به 

صنایع پایین دستی صنایع فلزی خواهیم پرداخت.
وی تصریح کرد: مولفه  هفتم کاهش وابســتگی به فروش نفت 
اســت. قیمت فلزات، کاماًل جهانی است. پس نرخ محصوالت 
ما نیز جهانی و از دســت ما خارج اســت. همین موضوع باعث 
می شود وابستگی ما به نفت کاهش یابد. مولفه ی هشتم، اصالح 
الگوی مصرف است که برای ما کاهش قیمت تمام شده پروژه ها 
است. مولفه ی نهم، فسادستیزی است. مقدمه ی فسادستیزی، 
ســالمت صد در صدی در بنگاه اقتصادی اســت. ما در شرکت 
میدکو از روز اول بر این مهم تأکید داشــتیم، داریم و خواهیم 
داشت. سالمت یعنی از طرف ما آسیبی به کسی وارد نمی شود. 
وی از دانش محوری به عنوان آخرین مولفه ی اقتصاد مقاومتی 
یاد کرد و خاطرنشــان کرد: دانش محــوری یکی از مولفه های 

اصلی ثروت آفرینی و مدیریت دانش است.

بالتکلیفی در نحوه 
قیمت گذاری مشکل 
عمده صنعت زغال سنگ 
در ایران است
مدیرعامل شرکت صنعتی 
معدنی شمال شرق ایران 
بابیان اینکه بالغ بر 200 سال 
است که از ذخایر زغال سنگ 
بهره برداری می کنیم، 
گفت: بالتکلیفی در نحوه 
قیمت گذاری مشکل عمده 
در این صنعت است. علی 
نصیری در خالل برگزاری 
سومین کنگره ملی زغال سنگ 
به میزبانی دانشگاه صنعتی 
شاهرود ضمن بیان اینکه در 
تعیین و تکلیف قیمت گذاری 
در صنعت زغال سنگ به دنبال 
راه کار بلند مدت هستیم، 
اظهار داشت: هیچ فردی در 
کشور تحت هر عنوانی نباید 
در قیمت ها دستکاری کند چرا 
که این بخش با قشر کارگری 
سروکار دارد .

»در پایان این معامله )فروش سهام معدن طالی ساریگونی( که 
پیش بینی می شود در نیمه 2008 اتفاق بیفتد، ریوتینتو قصد 
دارد دفتر خود را در تهران ببندد و هرگونه فعالیت خود را در 
ایران متوقف کند.« عبارات فوق آخرین عباراتی است که در 
سایت رســمی غول معدنکاری جهان ریوتینتو درباره ایران 

می توان پیدا کرد.

پیشــتر از آن یک نماینده در مجلس وقت در اظهاراتی مدعی 
غارت طالی ایران توســط انگلیسی ها شــده بود. غافل از آنکه 
نه ریوتینتو شــرکتی صرفا انگلیســی )ریوتینتو یک شرکت 
چندملیتی اســت و تازه اگر مالک تعیین ملیت این شــرکت 
مکان دفتر مرکزی آن باشد، ریوتینتو یک شرکت استرالیایی 
محسوب می شود( است و نه خارج کردن طالی استخراج شده 
از ایران به این سادگی ها است که بتوان مدعی غارت شد. بماند 
که ریوتینتو در آن زمان تازه در حال انجام فعالیت های اکتشافی 
و تعیین ذخیره معدن ساریگونی بود و احتماال فرد یادشده فرق 

بین اکتشاف و استخراج را هم نمی دانسته است.
حاال اما بعد از گذشــت نزدیک به ۸ ســال از آن زمان، ایمیدرو 
به صورت تلویحی از تمایل ریوتینتو برای بازگشــت به ایران و 
مشارکت در پروژه های معدنی و صنایع معدنی ایران خبر داده 
است.مهدی کرباســیان که پیشتر از رد و بدل ایمیل هایی بین 
ایمیدرو و ریوتینتو خبر داده بود، به تازگی با تنی چند از مدیران 
ریوتینتو مالقات کرد. سایت رسمی ایمیدرو سمت ارشدترین 
مقام ریوتینتو را در این مالقات معاون شرکت اعالم کرده هرچند 
به نام او اشاره ای نکرده است. جالب اینجاست که عمده موضوع 
مورد بحث در مالقات کرباســیان و مدیران ریوتینتو نه حوزه 

ســنگ آهن و یا طال بلکه حوزه آلومینیوم، آلومینا و بوکسیت 
بوده اســت. صنعتی که ریوتینتو در آن نیز تبحر زیادی دارد.

جالب اینجاســت که حضور مدیران ریوتینتو در ایران صرفا به 
مالقات با کرباسیان منحصر نشده و آنها از منطقه ویژه اقتصادی 
خلیج فارس هم بازدید کرده و ســایت رسمی ایمیدرو حتی از 
اظهار شگفتی مدیران ریوتینتو از امکانات این منطقه خبر داده 
است. با تمام این تفاسیر باید دید آیا غول معدنی جهان حاضر 

خواهد شد، بار دیگر فعالیت های خود را در ایران از سربگیرد یا 
خیر. پاسخ اگر مثبت باشد، پیروزی بزرگی برای بخش معدن 
و صنایــع معدنی کشــور خواهد بود. بد نیســت بدانید روابط 
ریوتینتو و ایران فقط محدود به مرزهای ایران نبوده و این دو در 
یک معدن بزرگ اورانیوم در نامیبیا نیز شــریک یکدیگر بوده و 
احتماال همچنان هستند. احتماال به این دلیل که سال هاست 

خبر جدیدی درباره سرنوشت این معدن منتشر نشده است.

چند نکته کلیدی درباره دیدار کرباسیان با مدیران ریوتینتو
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

  پیشنهاد کرباسیان برای تجمیع معادن سنگ آهن ایران

کرباسیان تجمیع واحدهای کوچک ســنگ آهن و حمایت از آنها را 
مهم و ضروری خواند و اظهار کرد: در شــرایطی که قیمت سنگ آهن 
و فوالد به طوری جدی افت کرده و مشــکل رکود وجود دارد، دریافت 
۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ میلیارد تومان حق انتفاع و حقوق دولتی، در شرایط 
کنونی کارشناسی نیست. مهدی کرباسیان در نخستین جلسه شورای 
سیاســتگذاری »چهارمین همایش بین المللی سنگ آهن« با بیان 
اینکه مصرف فوالد یکی از شــاخص های توسعه یافتگی کشورها به 
شمار می رود، گفت: ســرانه مصرف فوالد در ایران اکنون بین ۲۰۰ تا 
۲۲۰ کیلوگرم اســت که عدد مناسبی نیست و یکی از دالیل آن رکود 
و نبود ساخت و ساز است؛ از این رو باید به این حوزه بیشتر توجه شود 
بــه طوری که طبق طرح جامع فوالد، ســرانه مصرف این فلز به ۳۵۰ 
کیلوگرم افزایش یابد. وی ادامه داد: توجــه به صنعت فوالد نیازمنِد 
توجه به ســنگ آهن اســت زیرا که ســنگ آهن یکی از ذخایر غنی 
معدنی ایران اســت. البته در این زمینه بخش خصوصی محور اصلی 
است. رییس هیات عامل ایمیدرو تصریح کرد: حصول به چند راهکار 
مشــخص در پایان برگزاری این همایش مورد انتظار است تا بتوانیم 
براساس راهکارهای ارائه شده در سال آینده برنامه ریزی داشته باشیم 
و در دولــت، مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ... بر آنها تمرکز 
کنیم.  کرباسیان گفت: در شــرایطی که قیمت سنگ آهن و فوالد به 
طوری جدی افت کرده و مشــکل رکود وجود دارد، دریافت ۱۲۰۰ تا 
۱۳۰۰ میلیارد تومان حق انتفاع و حقوق دولتی، در شــرایط کنونی 
کارشناسی نیســت. وی افزود: این امر سبب شده که در شرایط فعلی 
فشــار به واحدها و معادن دوچندان شود. کرباسیان مسئله اساسی را 
قیمت تمام شده دانست و ادامه داد: کشور ما به سمت تعادل اقتصادی 
با منطقه و جهان پیش می رود و تک نرخی شدن ارز در راستای همین 
اندیشه است. وی »قیمت تمام شده« از مباحث اساسی صنعت فوالد و 
رقابت دانست و افزود: یکی از بحث های اساسی، نرخ حمل و نقل است 
که سبب آسیب زدن به واحدهای کوچک سنگ آهن می شود. معاون 
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: قیمت سنگ آهن در اکثر معادن 
کشور قابل رقابت اســت اما به دالیل دیگری همچون کمبود خطوط 
آهن یا بندر، دچار مشکالتی می شویم. کرباسیان تجمیع واحدهای 
کوچک ســنگ آهن و حمایت از آنها را مهم و ضروری خواند و گفت: 
شما پیشنهاد بدهید که مثال دولت، ایمیدرو و یا صندوق بیمه فعالیت 
های معدنی چگونه می تواند از کنسرسیوم حمایت کند و چه کمکی 

می تواند داشته باشد.
   همگرایی سنگ آهنی ها و فوالدی ها

رییس هیات عامل ایمیدرو بر لزوم نزدیکتر شــدن و همگرایی سنگ 
آهنی ها و فوالدی ها تاکید کرد و افزود: در گذشته سیاست گذاری های 
سنگ آهن، فوالد و زغالسنگ متمرکز بود و در یکجا تعیین می شد اما 
اکنون جدا شده است. کرباسیان با اشاره به برگزاری سه دوره همایش 
بین المللی ســنگ آهن و در پیش بودن همایش چهارم تصریح کرد: 
ایمیدرو از این نوع همایش ها که ریشــه علمی داشته باشد، استقبال 
می کند. وی گفت: اما برگزاری همایش های علمی مانند همایش بین 
المللی ســنگ آهن، کاری ارزشمند است و این سازمان از آن حمایت 
می کند تا نتایج آن نصیب بخش معدن و اقتصاد معدنی کشــور شود. 
کرباسیان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: تعدادی از طرح 
های گندله، کنسانتره و آهن اسفنجی تا پایان سال جاری راه اندازی 
می شود، بنابراین تولیدات سنگ آهن در داخل مورد نیاز خواهد بود 
و به مصرف داخل می رســد. پناهی، معاون سازمان بورس کاال نیز در 
این نشست گفت: با توجه به اینکه هم فوالد و هم سنگ آهن صادراتی 
از طریق بورس کاال عرضه می شود، می تواند به کشف قیمت بهینه و 
منصفانه کمک کند. وی افزود: درباره تامین مالی هم ابزارهایی تعریف 
کرده ایم که گل گهر و چادرملو در دو ســال اخیر از آن استفاده کرده 
اند. در این جلسه همچنین قدیر قیافه رییس انجمن تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان سنگ آهن ایران از همراهی ها و حمایت های ایمیدرو 
در برگزاری ســه دوره گذشته همایش تشــکر کرد و گفت : برگزاری 
همایش های سنگ آهن، هر بار نسبت به گذشته کاربردی تر شده که 

موضوعی پراهمیت است.

به زودی فروش 
سنگ آهن برای 
متقاضیان در 
رینگ داخلی 
فعال خواهد شد

   وجود 8 میلیون تن سنگ آهن مازاد
سید علیرضا سیاسی راد گفت: با توجه به شرایط کنونی حداقل 
۸ میلیون تن سنگ آهن مازاد در بازار وجود دارد. بنابراین اگر 
تقاضای موثر داخلی به وجود آمده، قیمت سنگ آهن رقابتی 
شود و دولت در بازار دخالت نکند، بازار شرایط تعادلی خود را 
برپایه عرضه و تقاضا پیــدا خواهد کرد. در واقع کاهش تقاضا 
در حوزه ســنگ آهن به دلیل رکود ایجاد شده در بازار فوالد 
توانست مازاد تولید را برای فعاالن سنگ آهنی به همراه داشته 
باشد. اگر نگاهی به زنجیره مصرف داشته باشیم خواهیم دید، 
خواب زمستانی بازار مسکن و توقف پروژه های عمرانی توانست 
کمبود نقدینگی را برای فعاالن فوالدی به همراه بیاورد. این 
کمبود نقدینگی زمان پرداخت مبالغ خرید به سنگ آهنی ها 
را به تعویق انداخت. در واقع رخ دادن این اتفاق در بازار مسکن 
چندین بخش را تحت تاثیر خود قرار داد. امروز فعاالن بخش 
معدن به دنبال راهکارهایی برای تحریک بازار هستند تا بتوانند 
حیات معادن خود را خفظ کنند. شــاید یکی از این اقدامات 
صادرات باشــد. زمانی که بازار داخلی در رکود به سر می برد 
و میزان تقاضا بسیار پایین است، بازارهای صادراتی می تواند 
راهکاری برای فرار از رکود باشــد. اما امــروز حال بازارهای 
صادراتی نیز چندان تعریفی ندارد، به همین دلیل اگر نگاهی به 
آمارهای صادراتی سنگ آهن داشته باشیم، خواهیم دید امسال 
نیز آمارها کاهش صادرات سنگ آهن را نشان می دهند. در این 
باره سیاسی راد افزود: سال گذشته حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون تن 
سنگ آهن صادر شده بود اما این رقم در سال جاری با کاهش 
همراه شده که شاید علت اصلی آن مشکالت حوزه صادرات 
و نبود تقاضای موثر داخلی باشد. این موضوع منجر به توقف 
فعالیت بســیاری از تولیدکنندگان بخش خصوصی شد. در 
واقع کاهــش تقاضا در بازارهای داخلی و صادراتی منجر به از 
دست رفتن توجیه اقتصادی فعالیت معادن سنگ آهن شد. این 
اتفاق در معادن کوچک و متوسط بیش از معادن بزرگ دیده 
می شد. به همین دلیل معادن بسیاری در این حوزه مجبور به 
توقف فعالیت خود شدند. متاسفانه این موضوع تاثیر بسیاری 
بر بیکاری بخش معدن داشت، از سوی دیگر این اتفاق توانست 
میزان حقوق دولتی وصول شده را نیز تغییر دهد، زیرا معادن 
به دلیل نداشتن پرداخت های به موقع از سوی خریداران قادر 
به پرداخت حقوق دولتی یا مالیات خود نبودند و این موضوع 
بر درآمدزایی دولت نیز تاثیرگذار بود. دبیر انجمن سنگ آهن 
ایران درباره این موضوع معتقد اســت آمارهای منتشر شده 
از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با آمارهای انجمن 
متفاوت اســت. وزارت صنعت، معدن و تجــارت آمار معادن 
سنگ آهن تعطیل شــده را ۶۰ معدن عنوان کرده اما انجمن 
سنگ آهن ایران براین باور است که تعداد این معادن بیش از 
میزان اعالم شده است. شمار معادن سنگ آهن کشور ۱۹۰ 
معدن بوده و اکنون براســاس برآوردهای انجمن سنگ آهن 

بیش از ۸۰ تا ۹۰ معدن فعالیت خــود را متوقف کرده اند. در 
همین باره جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرده: در چند ماه گذشته 
حداکثر ۵۰ تا ۶۰ معدن سنگ آهن که به طور عمده هماتیت 
هستند، تعطیل شده اند. سرقینی درباره تعطیلی ده ها معدن 
ســنگ آهن و برنامه ای برای احیای این معادن تصریح کرد: 
تعطیلی معادن ســنگ آهن کوچک و متوسط اغلب به دلیل 
افت قیمت جهانی اســت و بیشــتر هم معادن فاقد امکانات 
فرآوری تعطیل شده اند. با این وجود تمهیداتی اندیشیده ایم 
تا این معــادن بتوانند محصول خود را بــه نزدیکترین واحد 

فرآوری بفروشند.
   حذف معافیت مالیاتی سنگ آهن دانه بندی

موضوع دیگری که انجمن ســنگ آهن به دنبال عملی شدن 
آن است معافیت های مالیاتی برای معادن فعال است. علیرضا 
سیاســی راد با اشــاره به حذف معافیت مالیاتی سنگ آهن 
دانه بندی شده، بیان کرد: هرچند شــورای اقتصاد موضوع 
دریافت عــوارض از صادرات ســنگ آهن را مصوب نکرد اما 
معافیت مالیاتی سنگ آهن دانه بندی را حذف کرد. به گفته وی، 
امروز رویکرد سنگ آهن کشور بر تکمیل زنجیره ارزش تمرکز 
دارد و کاهش قیمت جهانی ســنگ آهن، موضوع فرآوری را 
جایگزین صادرات کرده است. سیاسی راد افزود: تقویت زنجیره 
ارزش با توجه به ایجاد واحدهای کنسانتره و گندله سازی اکنون 
در دست اجراست. تکمیل زنجیره ارزش و راه اندازی واحدهای 
جدید فوالدی می تواند فصلی تازه در فعالیت سنگ آهنی ها 
آغاز کند. البته این موضوع نیازمند اجرای برنامه های مشترک 

میان دولت و بخش خصوصی است.
   ضرورت سیاست تحریک تقاضای بازار داخلی

دبیر انجمن سنگ آهن ایران همچنین درباره تحریک تقاضا در 
بازار داخلی بیان کرد: چنانچه تحریک تقاضای داخلی انجام 
شود، شرکت های زیادی وجود دارد که تمایل دارند سنگ آهن 
خود را در بازار کشورمان به فروش برسانند. سیاسی راد افزود: 
نکته ای که اکنون برای تولیدکنندگان سنگ آهن مطرح است، 
بدهکاری ارقام بسیار بزرگ شرکت های فوالدی است که باید 
بــرای آن تدابیر الزم اتخاذ شــود. وی اضافه کرد: امروز برای 
تولیدکنندگان سنگ آهن دانه بندی، موضوع قیمت جهانی 
این ماده معدنی اهمیت دارد؛ از ســوی دیگر شرایط و شیوه 

پرداخت متقاضیان داخلی نیز مهم است.
   عرضه سنگ آهن در رینگ داخلی بورس کاال

به گفته سیاسی راد پیش تر ســنگ آهن در رینگ صادراتی 
عرضه می شد و درحال حاضر براساس مذاکره های انجام شده 
با معاون بورس کاال، به زودی فروش سنگ آهن برای متقاضیان 
در رینگ داخلی فعال خواهد شد. سیاسی راد افزود: وضعیت 
سیستم پرداخت و نیز قیمت میان تولیدکنندگان شکل رقابتی 
خواهد داشت و به این ترتیب بازار قابلیت مدیریت پیدا می کند. 

تعطیلی اغلب معادن سنگ آهن ایران
سیاسی راد اعالم کرد:

شوک در بازار داخلی سنگ آهن
فعاالن حوزه سنگ آهن معتقدند در سال های گذشته مازاد مصرف داخلی آنها را به سمت بازارهای صادراتی سوق داده است اما از نگاه 
دولت این موضوع باعث شد تا زنجیره ارزش فوالد با مشکالتی روبه رو شود. امروز صنعت فوالد برای تولید محصول نیازمند واردات گندله 
است اما دولت سعی دارد با راه اندازی طرح های جدید کمبودهای این حوزه را جبران کند. در همین باره دبیرکل انجمن تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان سنگ آهن ایران با بیان اینکه شرایط فعلی بازار داخلی در جذب سنگ آهن عاملی است که به جای صادرات مورد توجه تولیدکنندگان 
قرار دارد، اظهار کرد: کل تولید سال گذشته فوالد کشور حداکثر 17 میلیون تن و سنگ آهن مورد نیاز تولیدکنندگان 32میلیون تن بوده، با این 

حال میزان تولید واقعی سنگ آهن در ایران بیش از 40 میلیون تن و ظرفیت نیز بیش از این رقم است.
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راه اندازی فوالد چادرملو تا پایان امسال
شرکت معدنی و  صنعتی چادرملو )سهامی عام(

چادر ملو، نماد توسعه پایدار، پیشگام در تکمیل زنجیره تولید 
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو ) سهامی عام( فعالیت خود را 
از سال ۱۳۷۱ آغاز کرده و هم اکنون با ۱۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد 
ریال ســرمایه یکی بزرگترین شرکت های فعال در بازار بورس 

اوراق بهادر تهران با نماد ) کچاد ( می باشد .
  مجتمع معدنی و صنعتی سنگ آهن چادرملو:

معدن سنگ آهن چادرملو در قلب کویر مرکزي ایران، در فاصله 
۱۸۰ کیلومتري شــمالي شرقي شــهر یزد و ۳۰۰ کیلومتري 
جنوب طبس قرار گرفته اســت. در ۵ خــط تولید این مجتمع 
ساالنه ۱۰/۵ میلیون تن کنســانتره سنگ آهن و حدود یک تا 

۱/۵میلیون تن سنگ آهن دانه بندی تولید می کند .
  مجتمع گندله سازی اردکان :

این مجتمع در ۲۵ کیلومتری غرب شــهر اردکان قرار گرفته 
اســت. دراین مجتمع کارخانه گندله ســازی با ظرفیت تولید 
ساالنه ۳/۴ میلیون تن گندله )تبدیل کنسانتره سنگ آهن به 
گلوله های اهنی برای مصرف در صنایــع فوالد( در حال بهره 

برداری است. 
   طرح های توسعه چادرملو

1 -طرح احداث کارخانه فوالد چادرملو: 
این واحد با ظرفیت تولید سالیانه ۱ میلیون تن فوالد قابل ارتقاء 
تا ۱/۳  میلیون تن ، از ســال ۱۳۸۹ شروع وبا پیشرفت فیزیکی 

۹۷درصد  تا پایان  سال جاری راه اندازی خواهدگردید.
2 - طرح احداث کارخانه احیاء مستقیم: 

با ظرفیت تولید سالیانه ۱/۵۵ میلیون تن آهن اسفنجی از اواخر 
سال ۱۳۹۱ شروع و با پیشرفت فیزیکی ۵۷درصد در سال ۱۳۹۶ 
راه اندازی میگردد. پیش بینی سرمایه گذاری این دو طرح  ۱۸  

هزارو ۳۷۲ میلیارد ریال است .
3 - طرح افزایش ظرفیت کارخانه گندله سازی اردکان: 
با اجرای این طرح ظرفیت تولید سالیانه کارخانه از ۳/۴ میلیون 
تن فعلی به ۴ میلیون تن  افزایش خواهد یافت، سرمایه گذاری 

این طرح مبلغ ۹۰۵ میلیارد ریال است.
4 - طرح احداث نیروگاه سیکل ترکیبی: 

این طرح با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات برق ، از آبان ماه ســال ۱۳۹۱ 
شــروع و  فازهای ۱ و ۲ ، گازی آن سال ۹۳ راه اندازی شد و در 
شبکه سراســری قرار گرفت و فاز ۳ ، شامل  واحد بخار نیز بهار 

امسال راه اندازی و وارد شبکه سراسری برق کشور شد.
برای اجرای این طرح مبلغ ۱۳ هزارو ۶۹۸ میلیارد ریال سرمایه 

گذاری شده است .
5 -  طــرح تأمین آب از محل اجرای شــبکۀ فاضالب 

شهرستان اردکان:
با توجه بــه نیاز آب مصرفی برای فرآینــد عملیات تولید آهن 
اسفنجی و شــمش فوالد و محدودیتهای شدید منطقه ای در 
تأمین آب مورد نیاز در قالب قرارداد منعقده فیمابین شــرکت 
معدنی و صنعتی چادرملو و سازمان آب  و فاضالب استان یزد )با 
نظارت سازمان آب و فاضالب کشور( تفاهم گردید که سازمان 
مذکور در قبال اجرای شبکۀ فاضالب شــهر اردکان و احداث 

تأسیســات تصفیۀ فاضالب توسط شــرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو ، اختیار استفاده از پسآب آن به مدت حداقل ۳۰ سال 
را به شرکت واگذار نماید. این قرارداد در نوع خود ، اّولین قرارداد 
عملیاتی از این بابت بوده و شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو 
با انتفاع از پســآب تصفیه شــدۀ فاضالب ، آب مورد نیاز خود و 

برای مصرف در کارخانه های فوالد و احیاء را تأمین می نماید.
ظرفیت قابل بهره برداری از پسآب تصفیه شده ۲ میلیون و ۹۰۰ 
هزار متر مکعب در سال اســت . برای اجرای این طرح  ۱هزار و 
۹۳۹  میلیارد ریال ســرمایه گذاری پیش بینی شده است. قرار 
است تا پایان سال جاری بهره برداری از این طرح نیز آغاز شود. 

6 - طرح انتقال آب خلیج فارس
همچنین چادرملو یکی ازشرکت های بزرگی است که در طرح 
انتقال آب از خلیج فارس به مناطق مرکزی کشــور مشارکت 

دارد .
شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو ۲۵ میلیــون متر مکعب و 
یا به میــزان  ۱۸ درصد از توان تولیــد آب را به خود اختصاص 

خواهد داد. 
این پــروژه از بندرعباس تا یزد و در ۳ فاز اجرایی می شــود که 
فاز اول آن خط انتقال آب به طول ۲۹۲ کیلومتر از بندرعباس 
تا گل گهر ســیرجان، فاز دوم از گل گهر تا مس سرچشــمه در 
رفسنجان به طول ۱۳۶ کیلومتر و فاز سوم از مس سرچشمه تا 

معدن سنگ آهن چادرملوی یزد به طول ۳۰۷ کیلومتر است.
سرمایه گذاری اولیه بالغ بر ۶ هزارو ۴۰۰میلیارد ریال است.  

   طرح های مشارکتی تولید فوالد
1- کارخانه  آهن و فوالد غدیر ایرانیان:

این کارخانه با ظرفیت تولید سالیانه ۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجی 

با اســتفاده از گندله های تولیدی کارخانه اردکان در مجاورت 
همین کارخانــه احداث و در حال بهره برداری با ظرفیت کامل 
می باشد. کل  سرمایه گذاری طرح مبلغ  ۲ هزارو ۳۶۱ میلیارد 

ریال و سهم شرکت  ۳۰درصد است.
2- کارخانه آهن و فوالد ارفع:

این کارخانه با  ظرفیت ســالیانه ۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجی و 
تبدیل به۸۰۰ هزار تن  فوالد خام احداث و با ظرفیت اســمی 
در حال بهره برداری اســت . کل سرمایه گذاری طرح ۱۰ هزار 

میلیارد ریال وسهم شرکت ۳۸ درصد است.
3 - طرح تولید فوالد و نورد ابرکوه :

 ایــن طرح با ظرفیت تولید ســالیانه ۶۰۰ هزار تن فوالد خام و 
۵۵۰ هزار تن محصوالت نورد، با سرمایه گذاری ۸ هزار و۲۵۶ 
میلیارد ریال از آذرماه ۹۱ شروع  و طبق برنامه، در ابتدای نیمه 
دوم امسال و بخش فوالد در پایان سال ۹۷ اندازی خواهد شد. 
گفتنی اســت بخش نورد کارخانه در بدو تولید از شمش های 

فوالد چادرملو استفاده می نماید.
   بومی سازی تجهیزات و ماشین آالت 

یکی از مهمترین اقدامات شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو  
بومی سازی بیش از ۹۲۰۰ قطعه صنعتی و تجهیزات مورد نیاز 

در مجتمع معدنی و گندله سازی اردکان بوده است .
   اشتغالزایی

۱- اشتغال زایی مســتقیم طرح های خاتمه یافته و برنامه های 
اجرایی:  ۷۰۰۰ نفر

۲- اشتغال زایی غیرمستقیم طرح های خاتمه یافته و برنامه های 
اجرایی:  ۳۵۰۰۰ نفر

جمع کل اشتغال زایی:  ۴۲۰۰۰ نفر.

تکمیل زنجیره تولید فوالد در چادرملو
مدیرعامل شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو درباره شرایط فعلی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 
اظهــار کرد: معتقدیم یکی از ارکان توســعه پایدار در صنعت، تکمیل زنجیــره تولید با هدف ایجاد 
ارزش افزوده فرآورده های معدنی اســت، بنابراین در دو سال اخیر بســیار تالش کردیم تا با اجرای 
طرح های توسعه بخش به سمت تکمیل زنجیره تولید گام برداریم. محمود نوریان درباره آخرین وضعیت 

طرح های در دســت اقدام چادرملو اظهار کرد: با ایجاد ارزش افزوده در محصوالت خود که از استخراج 
سنگ آهن آغاز شده و به ساخت محصوالت فوالدی ختم می شــود، می توانیم زیان های ناشی از کاهش 

قیمت جهانی سنگ آهن را جبران کنیم. مدیرعامل بزرگترین تولیدکننده کنسانتره سنگ آهن ایران خاطرنشان 
کرد: براساس برنامه ریزی به عمل آمده در حال اتمام ساخت کارخانه فوالد ثامن چادرملو با ظرفیت تولید ساالنه یک 
میلیون تن فوالد و قابل ارتقا تا یک میلیون و ۳۰۰هزار تن هســتیم و امیدواریم به زودی تست های سرد و گرم آن آغاز 
شود. وی افزود: همچنین کارخانه احیای مستقیم برای تولید آهن اسفنجی را هم در مجاورت کارخانه فوالد ثامن در 
دست ساخت داریم که آن هم برای سال ۹۶ آماده بهره برداری می شود؛ تولید این کارخانه یک میلیون و ۵۰۰هزار تن 
آهن اسفنجی است. ســاخت و راه اندازی واحد بخار نیروگاه ۵۰۰مگاواتی سیکل ترکیبی اردکان هم به پایان رسیده 
و هم اکنون این نیروگاه با ظرفیت کامل خود به شــبکه سراسری برق کشور متصل شده است. بخشی از تولیدات این 
نیروگاه هم برای تامین برق مورد نیاز طرح های فوالد و احیای چادرملو و سایر صنایع مستقر در مجتمع گندله سازی 
اردکان مورد استفاده قرار می گیرد. نوریان، طرح افزایش ظرفیت کارخانه گندله سازی مجتمع اردکان از ۳میلیون و 
۴۰۰هزار تن فعلی به ۴میلیون تن را هم یکی دیگر از برنامه های توسعه شرکت چادرملو عنوان کرد و گفت: این افزایش 
ظرفیت تولید برای تامین گندله مورد نیاز واحد احیا و فوالد ثامن، ارفع و غدیر ایرانیان در نظر گرفته شده است. وی به 

تامین آب مورد نیاز واحدهای فوالدی و گندله سازی این مجتمع اشاره کرد و گفت: از سوی دیگر طرح 
اجرای شبکه فاضالب شهر اردکان و تصفیه آن به منظور تامین آب مصرفی واحدهای فوالدی مستقر در 
مجتمع گندله سازی اردکان که از دو سال پیش شروع شده امسال نیز تا بهره برداری کامل ادامه می یابد. 
همچنین عالوه بر اجرای این طرح ها، بابت جبران مخارج سرمایه گذاری ها در شرکت های سرمایه پذیر 
خود ازجمله شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس - شرکت آهن و فوالد ارفع - شرکت آهن و فوالد غدیر 
ایرانیان - شــرکت صنایع، آهن و فوالد سرمد ابرکوه - شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر - شرکت کاوند 
نهان زمین - شرکت نوین الکترود اردکان - شرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس »پامیدکو« و شرکت 
تامین سرمایه امید، ۶ هزار و ۱۵۵میلیارد ریال برآورد سرمایه گذاری کرده ایم. این مدیر معدنی و صنعتی کشور یکی 
دیگر از برنامه های آینده این شرکت را بهره برداری از پهنه جدید معدنی D۱۹ در مجاورت معدن چادرملو عنوان کرد و 
گفت: امیدواریم با پشت سر گذاشتن آخرین مرحله مقدماتی و دریافت مجوز از طرف سازمان محیط زیست، عملیات 

اکتشاف در این معدن امسال آغاز شود.
   متکی به درآمدهای ارزی نیستیم

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در زمینه میزان وابستگی به درآمدهای ارزی اظهار کرد: شرکت چادرملو 
ساالنه حدود ۱۰.۵ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن تولید می کند که تمامی این محصول در واحدهای فوالدسازی کشور 
به مصرف می رسد. پس خیلی متکی به درآمدهای ارزی نیستیم، اما با توجه به قیمت گذاری محصوالت ما که براساس 
درصدی از قیمت شمش فوالد خوزستان است، هرگونه افزایش یا کاهش آن در درآمدزایی و به تبع در سوددهی شرکت 

موثر است، بنابراین می تواند موجب افزایش قیمت روز سهام در بازار معامالت بورس شود.

سرمایه گذاری 44هزار 
و ۵۵0 میلیارد ریالی 
چادرملو در یزد

رییس دفتر بودجه و 
گزارشات شرکت معدنی و 
صنعتی چادرملو با اشاره 
به چند طرح در حال اجرای 
شرکت چادرملو در استان 
یزد گفت: در حال حاضر از 
مجموع طرح های زیربنایی 
شرکت چادرملو، ساخت 
نیروگاه ۵00 مگاواتی 
سیکل ترکیبی اردکان که 
2 فاز گازی آن پیشتر وارد 
مدار شده بود بطور کامل به 
پایان رسیده و واحد حرارتی 
آن نیز در اردیبهشت امسال 
شروع بکار کرده و به شبکه 
سراسر برق متصل شده 
است. هادی بشیرراد افزود: 
همچنین طرح هاي جمع 
آوري و تصفیه فاضالب 
شهر اردکان که با سرمایه 
گذاری چادرملو عملیات 
اجرایی آن از سال 13۹3 
شروع شده است مراحل 
پایانی خود را سپری می 
کند و انتظار داریم تا پایان 
سال جاری بهره برداری از 
آن آغاز شود.  وی هزینه 
پیش بینی شده این طرح 
ها را بالغ بر 44 هزار و ۵۵0 
میلیارد ریال با سهم ارزی 
۶2۹ میلیون یورو اعالم کرد.
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

استاندار کرمان خبر داد: 
    همکاری گل گهر در راستای اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی

اعتبار پروژه های در حال اجرای شــرکت صنعتــی و معدنی گل گهر ۷ برابر 
اعتبار پروژه های عمرانی کرمان است. استاندار کرمان در نشست فرماندهان 
اقتصاد مقاومتي  گفت: وظیفه ذاتی دولت توسعه گرا آوردن آب، برق و ایجاد 
توسعه اقتصادی است تا اینکه در اقتصاد و فرهنگ مردم دخالت کنند. علیرضا 
رزم حســینی تصریح کرد: دولت و فرمانداران کار و مشغله دارند، نمی توانند 
امور توسعه ای را انجام دهند درنتیجه توسعه را توسط مدیران و شرکت های 
توانمند انجام می دهیم. وی با بیان اینکه ۱۱ بنگاه اقتصادی بزرگ در استان 
کرمان در راستای اقتصاد مقاومتی مشارکت می کنند، اظهار کرد: این شرکت ها 
می توانند خدماتی اساسی در حوزه اشتغال و اقتصاد در آینده برای استان کرمان 
داشته باشند.  استاندار کرمان افزود: شرکت های گل گهر، شرکت ملی مس، 
قرارگاه خاتم االنبیا )ص(، بنیاد مستضعفان، بانک های گردشگری، رسالت، 
اقتصاد نوین، کرمان خودرو، شــرکت ماهان و ... در راستای اقتصاد مقاومتی 
همکاری های الزم را داشته اند. رزم حسینی افزود: اعتبار پروژه های در حال 
اجرای شرکت صنعتی و معدنی گل گهر ۷ برابر اعتبار پروژه های عمرانی کرمان 
است. وی با اشاره به اینکه مســئولیت های اجتماعی جزو ذات شرکت های 
توســعه گرا می باشد، تصریح کرد: هدف از پایلوت شــدن کرمان در اقتصاد 
مقاومتی این اســت که اعتماد عمومی را به اقتصاد ایران توسط شرکت های 
توسعه گرا برگردانیم.  استاندار کرمان اضافه کرد: انتظارات ما از شرکت های 
توانمند تحمیلی نیست و انتظاراتی داوطلبانه در راستای تقویت بنگاه اقتصادی 
است. به طور مثال زمانی که شرکت گل گهر کارهای توسعه ای انجام دهد مردم 

به گل گهر به عنوان یک شرکت توسعه گرا و همراه نگاه می کنند.

شرکت گل گهر 
سیرجان طی 
2 سال گذشته 
10 درصد قیمت 

تمام شده 
محصوالت خود 
را کاهش داده 
و 32 درصد 

افزایش تولید 
داشته است

تقی زاده:
بهره مالکانه 
نباید در همه 

شرایط اقتصادی 
یکسان باشد؛ در 
سال های رکود 
تقاضا داریم که 

آن را کاهش 
بدهند تا بتوانیم 
به فعالیت خود 

ادامه بدهیم

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با اعالم فراخوان 
شرکت گل گهر برای مشارکت در ساخت قطعات  به مساله  
تامین قطعات مورد نیاز این واحد معدنی و صنعتی در داخل 
کشور و استان اشاره و بیان کرد: ما حاضریم ریسک تولید 
این قطعات را تقســیم کنیم؛ گل گهر مــواد اولیه را تامین 
می کند، اگر در ساخت قطعات به نتیجه رسیدیم، محصول 
را می خریم و اگر به نتیجه هم نرسیدیم، ما مواد اولیه را ضرر 
کرده ایم و ســرمایه گذار هم وقت و ماشین آالتی که به کار 

برده و ضرر تقسیم می شود.
   پیشنهاد مهندس تقي زاده به دولت...

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر پیشنهادي را 
خطاب به دولت مطرح کرد. وی گفت: در استان کرمان در 
بسیاری از پهنه ها، اکتشاف انجام نشده است؛ ما می خواهیم 
اکتشافات جدیدی را انجام بدهیم و با توجه به هزینه های 
باالی اکتشاف، پیشــنهاد می دهیم بخشی از این هزینه ها 
از بهــره مالکانه و یا از مالیات ما کم بشــود چرا که وقتی ما 
اکتشــافات جدید را انجام بدهیم، تولید افزایش و خود به 

خود دو، سه سال بعد درآمد مالیاتی افزایش می یابد.
تقی زاده اظهار کــرد: بهره مالکانه نباید در همه شــرایط 
اقتصادی یکسان باشد؛ در سال های رکود تقاضا داریم که 
آن را کاهش بدهند تا بتوانیم به فعالیت خود ادامه بدهیم.

 تقی زاده: اجرای سیاســت های اقتصاد مقاومتی 
سرلوحه برنامه های گل گهر است

مدیرعامل شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر اعالم کرد: 
این شرکت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و استفاده 
حداکثری از توان داخلی برای اجرای پروژه ها را سرلوحه 

برنامه های خود قرار داده است.
ناصر تقی زاده گفــت: واگذاری پروژه ها به شــرکت های 
داخلی، افزایش ساخت داخل تجهیزات و قطعات موردنیاز 
و الزام شرکت های خارجی در اجرای پروژه ها با مشارکت 
شرکت های داخلی ازجمله اقدامات انجام شده است. وی 
افزود: همچنین شــرکت های خارجی در اجرای پروژه ها 
ملزم به حداکثر کردن ساخت داخل خواهند بود که نتیجه 

آن ارتقاء سطح علمی و دانش کارشناسان کشورمان خواهد 
بود. تقی زاده ادامه داد: در بخش تولید نیز شرکت گل گهر 
در راستای تحقق سیاســت های اقتصاد مقاومتی اقدام به 
تکمیل زنجیره ارزش فوالد از کنسانتره تا شمش کرده است 
که در سال جاری شاهد بهره برداری بخش های از پروژه های 

مرتبط در این زمینه خواهیم بود. 
وی تصریح کرد: از دیگر موارد مهمی که شــرکت گل گهر 
در راســتای اقتصاد مقاومتی اجرا کرده، افزایش بهره وری 
اســت که از طریق افزایش تولید، کاهش هزینه های تمام 
شده و نوسازی و بهینه ســازی کارخانه های تحت پوشش 
عملی شده است. تقی زاده، یکی از موارد اقدامات عملی در 
خصوص اقتصاد مقاومتی در شرکت را کاهش ۲۵ درصدی 
قیمت تمام شده به رغم افزایش ۱۷ درصدی تولید در سال 
۹۴ بیان کرد و افزود: این روند در ســال جــاری نیز ادامه 

خواهد یافت.

فراخوان گل گهر برای مشارکت در ساخت قطعات

مدیرعامل شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان گفت: ۲ واحد نیروگاه ۱۶۰ مگاواتی این شرکت نیز به زودی تأمین 
برق می شود و امیدواریم سال آینده نخستین واحد ذوب به ظرفیت یک میلیون تن را در سیرجان به بهره برداری برسانیم. 
وی اظهار کرد: ظرفیت حمل و نقل بار در این شــرکت ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده و بزودی ۱۰ دســتگاه لکوموتیو و هزار 

دستگاه واگن به مجموعه شرکت گل گهر سیرجان اضافه خواهد شد.
وی تصریح کرد: طرح فضالب ســیرجان، احداث بیمارســتان فــوق تخصصی ۶۴ تختخوابی و احــداث جنگل در محور 
سیرجان - گل گهر از جمله طرح های این شرکت در آینده است. وی تصریح کرد: در برخی از مناطق شاهد رکود کارخانه ها 
و سرمایه هایی هستیم که مشکل کمبود تخصص و مالی دارند و می توانیم این سرمایه های ملی را تکمیل کنیم.  وی تاکید 
کرد: کارگروه اقتصاد مقاومتی در این شرکت تشکیل شده است و تقاضا داریم طرح انتقال آب از خلیج فارس در برنامه های 

اقتصاد مقاومتی گنجانده شود.

گل گهر 10 درصد قیمت تمام شده خود را کاهش داد
تقی زاده خبر داد:

افزایش 95 درصدی صادرات گل گهر
مدیرعامــل شــرکت معدنی و 
صنعتی گل گهر سیرجان گفت: 
صادرات این مجتمع در سال جاری 
نسبت به مدت مشــابه سال قبل، 95 درصد 
افزایش داشته است. ناصر تقی زاده در نشست 
ســتاد اقتصاد مقاومتی منطقه هفتم شامل 
شهرستان های سیرجان و بردسیر، گام دوم 
مثلث توســعه اقتصادی افزود: سرانه تولید 
به ازای هر نفر طی ســال گذشته در مجتمع 
گل گهر ســیرجان از 16 هزار تن به 19 هزار 
تن رسید و صادرات محصوالت به 2 میلیون 
و 809 هزار تن افزایش یافت. وی اظهار کرد: 
شرکت گل گهر سیرجان طی 2 سال گذشته 
10 درصد قیمت تمام شده محصوالت خود را 
کاهش داده و 32 درصد افزایش تولید داشته 
است. وی بیان کرد: مجموع سرمایه گذاری 
سال گذشته شرکت گل گهر سیرجان هزار و 
200 میلیارد تومان بوده و واحد آهن اسفنجی 
جدید گل گهر تولید خــود را با یک میلیون 
و 600 هزار تن در ســال آغاز کرده است. وی 
ادامه داد: واحد گندله سازی این مجتمع در 
مرداد سال جاری به ظرفیت 5 میلیون تن به 

بهره برداری می رسد.

شکسته شدن رکوردهاي تولیدي در مجموعه گل گهر همچنان ادامه دارد
  رکورد تولید ماهانه

  در کارخانه مگنتیت و خطوط 5و 6 کنسانتره شکسته شد

به همت همکاران پرتالش در مجموعه معاونت بهره برداري مجتمع و مدیریت 
فراوري شــرکت معدني و صنعتي گل گهر رکورد تولید ماهانه در خطوط۱ 
-۲ و ۳ مگنتیت و همچنین  ۵و ۶ کنســانتره شکسته شد.  بنا به اعالم روابط 
عمومي و امور بین الملل  شــرکت معدني و صنعتي گل گهر  ضمن تقدیر از 
تالش هاي صورت گرفته همکاران پرتالش در مجموعه فراوري شــرکت و   
پرسنل پیمانکاران سختکوش در شرکت هاي گهر روش و نظم اوران صنعت 
و معدن گل گهر امده است: رکورد  تولید ماهانه در خطوط ۱-۲و ۳ مگنتیت 
در مردادماه گذشــته  بالغ بر ۶۱۲۷۶۶ تن بوده کــه  در نوع خود قابل توجه 
است و توانسته رکورد قبل را جابجا کند. همچنین رکورد تولید خطوط ۵ و ۶ 

کنسانتره  با تولید  ۳۳۹۷۱۱ تن در مردادماه امسال شکسته شد. 

تقي زاده خبر داد: 
  افزایش حمل بار در گل گهر  

مدیر عامل شرکت معدني و صنعتي گل گهر با اشاره به افزایش روند بارگیری 
مواد معدنی از معدن گل گهر  به سایر نقاط کشور اظهار داشت : این بارگیری ها 
از معدن گل گهر در سیرجان به فوالد خراسان، فوالد مبارکه، فوالد هرمزگان، 
فوالد کاوه و کنسانتره صادراتی به مقصد بندرعباس انجام شده است. وی افزود: 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر قصد دارد به منظور افزایش ظرفیت تخلیه 
نسبت به ایجاد دامپر ظرف مدت ۳ سال آینده در بندرعباس اقدام کند. همچنین 
به منظور افرایش ظرفیت تخلیه  نسبت به عملیاتی نمودن استراکچر تخلیه در 
خط ۴ کیلینگر ایستگاه مانوری بندرعباس اقدامات الزم را انجام دهد. مدیرعامل 
گل گهر افزود: منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس نیز تعهد 
کرده است عملکرد تخلیه خود را به طور متوسط روزانه ۲۵۰ واگن افزایش داده و 

ظرفیت تخلیه برنامه ریزی را با اولویت گل گهر اجرا کند.
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رشد تولید آهن و فوالد غدیر ایرانیان در سال جاری
فرشاد در گفت وگو با ماین نیوز خبر داد:

احیای بازار فوالد از 2017 به بعد

   با توجه به بهبود نســبی قیمت ها در بازار فوالد طی 
چند ماه گذشته آیا پیش بینی می کنید این روند مقدمه 
ای برای بهبود هرچه بیشتر بازار باشد و پیش بینی شما 
از وضعیت بازار فوالد در نیمه دوم سال 1395 چیست؟

بخش ساخت و ســاز در ایران بالغ بر ۹۰درصد مصرف فوالد را 
به خود اختصاص می دهد. انتظار میرفت در سال ۱۳۹۵ شاهد 
رونق ساخت و ساز باشیم که یخ رکود چند سال اخیر را بشکند. 
نشانه هایی هم در شــش ماهه اول ســال بروز کرد اما شتاب 
نگرفت و تولیدکنندگان فوالدهای ســاختمانی نیز آنطور که 
انتظار داشتند، سود نبردند. در بخش ساخت منازل مسکونی، 
احداث ساختمان های اداری و ساختمان های عمومی حرکت 
شروع شده است ولی آمار دقیقی از میزان رشد ارائه نشده است. 
امیدوارم کاهش صادرات فوالد چین راه را برای رشد صادرات 
فوالد ایران به بازارهای هدف باز کند. در حال حاضر با توجه به 
رشد نسبی تقاضای صادراتی محصوالت فوالدی ساختمانی، 
افزایش تقاضا در حال بهبود اســت. تقویت ارزش دالر و ضعف 
بازارهای ساخت و ســاز در بسیاری از مناطق دنیا نظیر چین و 
اروپا مانع از صادرات محصوالت فوالد ساختمانی می شود. در 
آینده نیز بخش ساخت و ساز به طرف مصرف کمتر فوالد روی 
می آورد و این عامل موجب تغییر به طرف شهرسازی بزرگتر می 
شود. بخش ساختمان شامل دو بخش مسکونی و غیرمسکونی 
است. با توجه به اضافه عرضه موجود در ساختمان های مسکونی 
و چســبندگی قیمت هــا در این بخش احتماال رشــد بخش 
ساختمان های مسکونی در سال ۱۳۹۵ همچنان منفی خواهد 
بود. اما احتمال مثبت شدن ساختمانهای غیرمسکونی به دلیل 
افزایش مخارج عمرانی دولت وجود دارد که قابل مالحضه هم 
نخواهد بود. پیش بینی می شود که رشد کل بخش ساختمان 
در سال ۱۳۹۵ همچنان منفی باقی بماند بنابراین بخش فلزات 
اساســی، حمل و نقل و انواع خدمات نیز رشد منفی دارند. در 
بخش خودروسازی، مصرف فوالد در مجموع رشد مثبت و نسبتا 
قابل مالحضه ای )بیش از ۱۰درصد( برآورد می شــود. قیمت 
گذاری در بازار فلزات همواره منطبق بر عرضه و تقاضا بوده است. 
در نیمه دوم سال گذشــته قیمت فوالد و فلزات اساسی بعد از 
افزایش گمانه زنی ها در خصوص وجود حباب در بازار مسکن 
و رکود این بازار با افت شدیدی مواجه شد. در پی سقوط قیمت 
و افزایش نگرانی های تولیدکنندگان فوالد کشور نیز نسبت به 
روند کاهش تولید و سودآوری و حتی در مرز ضرر قرار گرفتن 
تشدید شد. لکن پیش بینی های داخلی و جهانی نشان می دهد 
که بازار فوالد از ابتدای ســال ۲۰۱۷ به بعد، در حال احیا است. 
خصوصا اینکه این وضعیت برای ایران که در دو ســال گذشته 
تمرکز خود را بر توسعه بخش معدنی و صنایع معدنی گذاشته 
است بسیار امیدبخش است. به نظر می رسد بخش سنگ آهن و 
فوالد ایران با رشد نسبی خود احیا می شود و به مرور مشکالت 
مالی شــرکت های فوالدی حل می شوند. خصوصا اینکه ایران 

امیدوار است میزان تولید خود را به مرز ۵۰ میلیون تن رسانده 
و سهم خود را در توسعه صادرات محقق کند.

   آیا از عملکرد دولت در زمینه حمایت از صنایع آهن و 
فوالد در شرایط رکودی کنونی راضی هستید؟

با توجه به شرایط رکود تورمی که در سال ۹۲ بر فضای توسعه 
اقتصــادی و صنعتی حاکم بود، دولت اولویــت را بر مهار تورم 
گذاشت تا پس از بهبود شرایط عمومی و خاتمه دادن به شرایط 
رکــود، در جهت رونق اقتصادی و بهبود فضای کســب و کار با 
افزایش تقاضا و ارتقای سطح تولید داخلی با توجه به پتانسیل 
تولید ملی در جهــت جلوگیری از واردات آهن و فوالد با اعمال 
تعرفه های مناســب، زمینه های الزم را برای توسعه صادرات و 

رونق تولید فراهم کند.
از اقدامــات مثبتی که دولت تاکنون انجام داده اســت کاهش 
نرخ سود بانکی است که این مساله از یک طرف به جاری شدن 
نقدینگی به ســمت بازار سرمایه و حمایت از بنگاه ها منجر می 
شود و از طرف دیگر امکان واگذاری تسهیالت با نرخ پایین تر را 
توسط بانک ها برای حل مشکالت نقدینگی موردنیاز بنگاه های 
تولیدی صنعتی فراهم می کند. البته باید این نکته را هم در نظر 
داشت که متاســفانه و در عمل بسیاری از بنگاه ها همچنان به 
دلیل فقدان نقدینگی الزم برای تامین سرمایه در گردش قادر 
به ادامه حیات نیســتند که در این خصوص پیشنهاد می شود 
بانک ها با همکاری دولت نسبت به بخشودگی جرائم و سودهای 
مضاعف مربوط به تسهیالت و معوقات بانکی و استمهال و حتی 
ارائه تســهیالت جدید به منظور تجدید حیات بنگاه ها اقدام 
کنند. البته الزم به ذکر اســت که شــرایطی هم اکنون در بازار 
فوالد کشور قابل مشاهده است بیش از هر چیز متاثر از عواملی 
چون واردات بی رویه فوالد های ساختمانی و مهندسی به کشور، 
حقوق دولتی و بهره مالکانه و کاهش تقاضای جهانی فوالد است.

 
   درباره آخرین وضعیت طرح های توســعه مجموعه 
چادرملو و نقش آهن و فوالد غدیر ایرانیان در این طرح ها 

توضیح بفرمایید.
شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو در راستای توسعه سرمایه 
گذاری و تکمیــل زنجیره ارزش فــوالد و همچنین به عنوان 
سهامدار اصلی شــرکت آهن و فوالد ارفع و آهن و فوالد غدیر 
ایرانیان، برای احداث کارخانه فوالدســازی بــا ظرفیت ۱.۲ 
میلیون تن را تکمیل و در مرحله راه اندازی قرار گرفته اســت. 
کارخانه احیا مستقیم مگامدول ۱.۶ میلیون تنی خود را تا پایان 
سال ۱۳۹۶ به مرحله راه اندازی می رساند. همچنین با همکاری 
شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان برای احداث کارخانه گندله 
سازی دوم در شهرستان بهاباد اقدام کرده است. شرکت معدنی 
و صنعتی چادرملو همجنین با احــداث مجتمع فوالد ابرکوه، 
کارخانه نورد میلگرد و مفتول را به بهره برداری رســانده است 

و فوالدســازی آن با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در ســال در مرحله 
تکمیل ساخت قرار دارد. 

  
   شــرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان در شش ماهه 
نخست امسال چه میزان تولید داشت و این میزان تولید 
نسبت به مدت مشابه در سال قبل در چه وضعیتی قرار 

داشته است؟
شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان در در ۶ ماهه اول امسال بالغ 
بر ۴۰۰ هزار تن تولید کرده اســت در حالی که در مدت مشابه 
سال گذشته ۳۸۰ هزار تن تولید داشته است که امیدواریم این 

افزایش نرخ تا پایان سال ادامه داشته باشد.
 

   درباره دو پروژه گندله سازی بهاباد و آهن و فوالد قشم 
که غدیر به صورت مستقل و مشارکتی وارد اجرای آنها 

شده است بیشتر توضیح بفرمایید.
شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان با همکاری شرکتهای معدنی 
و صنعتی چادرملو، ســرمایه گذاری غدیر و فوالد آلیاژی ایران 
برای احداث مجتمع گندله سازی بهاباد اقدام کرده است و این 
پروژه همزمان با هفته دولت بطور رسمی کار خود را آغاز کرد. از 
اقداماتی که تاکنون به منظور اجرای این طرح صورت پذیرفته 
اســت، می توان به این موارد اشاره کرد: اخذ مجوزهای زیست 
محیطی و تامین آب، انعقاد قرارداد گازرســانی و اجرای خط 
لوله گازرسانی بافق بهاباد که تاکنون حدود ۴۰درصد پیشرفت 
داشته اســت، انعقاد قرارداد برق و احداث پست اختصاصی که 
در مرحله مهندســی قرار دارد، انجام مطاعــات ژئوتکنیک و 
مکانیک خاک و انجام مذاکرات با کنسرسیوم چینی و اروپایی 

برای تامین مالی.
این شرکت به همراه شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن 
غدیر جمعا ۲۰درصد از سهام شرکت توسعه فوالد قشم را دارا 
هستند که هم اکنون در مرحله انجام مطالعات فنی و اقتصادی 

برای تامین فاینانس و یا مشارک خارجی هستند. 

   اگر در ســال جاری مذاکراتی با طرف های خارجی 
درباره حوزه های مختلف )تولید، فناوری، تجهیزات، 
مــواد اولیه و ...( همکاری داشــته اید که به نتیجه نیز 

رسیده باشد درباره آنها توضیح بفرمایید.
۱- قرارداد مهندســی و تامین برخی از تجهیزات اصلی مربوط 
به افزایش ظرفیت کارخانه از ۸۰۰ هزار تن به ۱.۲ میلیون تن.

۲- ارتباطــات علمــی و تکنولوژیکی با دانشــگاه های فنی و 
مهندسی کشــور و انجام پروژه های مطالعاتی پروژه های دوره 

دکتری با پژوهشگاه مواد و انرژی.
۳- ارتباطات مستمر در توسعه دانش بهره برداری و نگهداری 
و تعمیرات با شرکت Kobe ژاپن در قالب قرارداد انتقال دانش 

فنی بهره برداری احیا مستقیم میدرکس .

مدیرعامل شرکت آهن و فوالد غدیر 
ایرانیان گفت: از اقدامات مثبتی که 
دولت تاکنون انجام داده است کاهش 
نرخ سود بانکی است که این مساله از 
یک طرف به جاری شدن نقدینگی به 
سمت بازار سرمایه و حمایت از بنگاه 
ها منجر می شود و از طرف دیگر امکان 
واگذاری تسهیالت با نرخ پایین تر را 
توســط بانک ها برای حل مشکالت 
نقدینگی موردنیاز بنگاه های تولیدی 
صنعتی فراهم می کند. اسداهلل فرشاد 
افزود: شــرکت آهن و فوالد غدیر 
ایرانیان در در 6 ماهه اول امسال بالغ 
بر 400 هزار تــن تولید کرد. خبرنگار 
ماین نیوز با اسداهلل فرشاد مدیرعامل 
شــرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان 
گفت وگویی انجام داده که به شــرح 

زیر است:

ضرورت حمایت 
جدی دولت از 
صنایع و معادن 
سیرجان

مدیرعامل شرکت سنگ 
آهن گهرزمین سیرجان 
گفت: ضرورت دارد، 
حمایت های جدی از سوی 
دولت از صنایع و معادن 
سیرجان صورت گیرد. 
علی اکبر پوریانی پیش 
از ظهر امروز در بازدید 
مدیرعامل بانک رفاه 
کارگران از شرکت سنگ 
آهن گهرزمین سیرجان 
گفت: بزرگترین مجتمع 
صنعتی معدنی به ویژه 
در بخش معدن گهرزمین 
است که برنامه های 
فشرده و قابل توجهی 
برای توسعه دارد. وی 
خاطرنشان کرد: ضرورت 
دارد، حمایت های جدی از 
سوی دولت صورت گیرد 
به ویژه از سوی بانک ها 
به دلیل اینکه یک سری 
مشکالتی که در گذشته 
در مورد واگذاری معادن 
که به بخش خصوصی 
واگذار شده، الزم است، 
برای برنامه های توسعه 
ای بانک رفاه هم ما را یاری 
کند. پوریانی تاکید کرد: 
در این برنامه ها توسعه 
و توافقاتی صورت گرفته 
است که در تهران ما طرح 
های مان را ارائه دهیم و 
ان شاءاهلل با حمایت بانک 
رفاه بتوانیم فعالیت های 
گسترده ای را داشته 
باشیم.  بیش از ۵0 واحد 
صنعتی و تولیدی 
سیرجان دارای مشکالت 
مالی بوده و به همین دلیل 
دچار رکود شدند.



معرفی شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان:
به منظور توسعه صنایع آهن و فوالد کشور و در راستای چشم انداز 20 ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی، شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان با همكاری سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع 
معدنی ایران ) ایمیدرو ( و با مشارکت شرکتهای سرمایه گذاری غدیر، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و شرکت فوالد آلیاژی ایران در سال 1385 تاسیس شد. کارخانه احیای مستقیم این 
شرکت با ظرفیت تولید ساالنه 850 هزار تن آهن اسفنجی که برای  افزایش ظرفیت آن تا یک میلیون و 200هزار تن در سال نیز اقدام شده است با هدف تامین بخشی از مواد اولیه مورد نیاز 
کارخانجات فوالدسازی استان یزد و سایر فوالد سازی های کشور در 25 کیلومتری شهرستان اردکان در استان یزد و همجوار مجتمع گندله سازی چادرملو احداث شد. همچنین این شرکت 

برای ایجاد یک مجتمع گندله سازی در شهرستان بهاباد استان یزد نیز اقدام کرده است. 
شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان در راستای توسعه سرمایه گذاری های صنعتی و معدنی در پروژه های شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر برای احداث دو کارخانه مگا مدول احیای مستقیم 
با ظرفیت 3/7 میلیون تن در ســال و احداث یک کارخانه فوالد ســازی و نورد اســلب نازک با ظرفیت ساالنه 3 میلیون تن، مشارکت کرده و سهامدار است. همچنین پروژه های شرکت توسعه 
فوالد قشم برای احداث یک کارخانه گندله سازی با ظرفیت 5 میلیون تن و دو مگا مدول احیای مستقیم با ظرفیت 3/4 میلیون تن و کارخانه فوالد سازی اسلب با ظرفیت 3 میلیون تن در 
ســال به عنوان ســهامدار مشــارکت نموده است. بخش معدنی این شــرکت نیز فعالیت های اکتشافی و تجهیز معادن و فعالیت های استخراجی در معادن متعلق به خود را برنامه ریزی کرده و 

توسعه داده است .

دفتر مرکـزی: تهران، خیابان بخارست، خیابان دهم پالک 25، واحد 9 و 10         تلفن : 88505188-021          فاکس: 021-88505189
کارخانه: استان یزد، اردکـان، کیلومتــر 25 جاده اردکان - نائین                        تلفن : 31577300-035         فاکس 035-31577333

info@igisco.com      www.igisco.com : وبسایت

مجتمع گندله سازی بهاباد: شرکت آهن و فوالد غدیر 
ایرانیان برای احداث یک کارخانه گندله سازی در زمینی 
به مســاحت 200 هکتار  تصمیم گرفت. محل احداث 
کارخانه در شهرستان بهاباد واقع در 25 کیلومتری معدن 
چادرملو و ظرفیت تولیدی آن 3/4  میلیون تن در سال 
پیش بینی شده است. هدف از احداث این کارخانه تبدیل 
پودر کنسانتره سنگ آهن به گندله بوده که قابل مصرف 

در صنایع فوالد به روش احیای مستقیم است.
تاریخ شروع عملیات اجرایی طرح : ابتدای پاییز1395

تاریخ شروع تولید: پایان سال 1398

شرکت فوالد شاهرود
 نخستین کارخانه نورد فوالد شاهرود که 72درصد سهام 
آن به شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان تعلق دارد با هدف 
تولید انواع میلگرد های ساده و آجدار و سایر مقاطع فوالدی 
در ســال 86 و پس از تکمیــل عملیات نصب تجهیزات و 
ماشین آالت جانبی با ظرفیت اســمی 200 هزار تن مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
در سال 87 بازســازی و ارتقاء تکنولوژی برخی از ماشین 
آالت نورد باعث افزایش کمی و کیفی تولید شــد و به این 
لحاظ کارخانه  قادر گردید انواع میلگرد های ساده و آجدار 
را در اندازه های  12 تا 40 میلیمتر تولید کند. فاز یک فوالد 

سازی آن نیز در دست اجرا است.

سرمایه گذاری های معدنی:
شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان در راستای توسعه معادن و صنایع 
معدنی در بخش معادن فلزی سرمایه گذاری نموده و در این راستا 
فعالیتهای اکتشافی را آغاز کرده است. همچنین برای تجهیز معادن 

و فعالیتهای استخراجی در معادن مذکور اقدام کرده است.
1- معدن سنگ آهن پالسری درونه 

موقعیت جغرافیایی: استان خراسان رضوی - جنوب بردسکن 
روش استخراجی: روباز

این معدن در حال تجهیز و آماده سازی است.
2- معدن منگنز سورگاه 

موقعیت جغرافیایی: استان کرمان  غرب جیرفت 
 مساحت:  14 کیلومترمربع 

روش استخراج: روباز
این معدن در حال بهره برداری است.

3- محدوده اکتشافی مس تربت حیدریه
موقعیت جغرافیایی: استان خراسان رضوی، تربت حیدریه

عملیات اکتشافی این معدن توسط مجرب ترین کارشناسان این 
شرکت برنامه ریزی شده و در حال انجام است.
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انجام موفقیت آمیز عملیات فالی تاندیش در ایستگاه شماره 2 ریخته 
گری مداوم)CCM02( واحد فوالد سازی فوالد آلیاژی ایران

 در راستای تحقق اهداف ســازمان و در جهت افزایش تولید و کاهش 
توقفات با تالش همکاران ریخته گری مداوم، برای اولین بار عملیات 
فالی تاندیش در ایستگاه شماره ۲ ریخته گری مداوم )ccm۰۲( واحد 

فوالد سازی با موفقیت انجام پذیرفت.
در راستای تحقق اهداف ســازمان و در جهت افزایش تولید و کاهش 
توقفات با تالش  همکاران ریخته گری مداوم، برای اولین بار عملیات 
فالی تاندیش در ایستگاه شماره ۲ ریخته گری مداوم )ccm۰۲( واحد 

فوالد سازی با موفقیت انجام پذیرفت.
انجــام موفقیت آمیز فالی تاندیش و ریخته گــری ۳۷ ذوب متوالی، 
نشان دهنده عملکرد دقیق، کنترل مداوم فرایند توسط پرسنل تولید 
و آماده بکاری باالی ماشــین ریخته گری و عملکرد خوب همکاران 
تعمیراتی و همچنین ذوب رســانی مناســب به ماشین ریخته گری 
می باشد. قابل توجه اینکه در واحدهای مشابه به دلیل محدودیت در 
تولید گریدهای آلیاژی و امکان قراضه شــدن محصول در زمان فالی 
تاندیش، این فرآیند معموالً برای گریدهای ساده و با ریسک باال انجام 
می گیرد. ولی به دلیل توانایی شرکت فوالد آلیاژی ایران در تولید انواع 
گریدهای آلیاژی و همچنین ریسک پایین روش انجام شده نسبت به 

سایر واحدهای مشابه دارای مزیت می باشد.

آینده فوالد 
در کشور با 
چالش های 
جدی روبرو 

است اما در عین 
حال ظرفیت و 
استعداد های 
مناسبی در 

اختیار است که 
بتوان چالش های 

پیش رو را با 
درایت پشت 

سرنهاد

   با توجه به رکود بازار و مشکالتی که تولیدکنندگان 
در حال حاضر با آن مواجهند راهکار جنابعالی برای 
رشد تولید و توسعه صادرات فوالد آلیاژی چیست؟

اخیرا در امر توسعه صادرات غیر نفتی، یک بسته حمایتی از 
سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با رویکرد تسهیالت 
بــرای خریداران محصوالت صادراتــی ایرانی و همچنین 
برای تولیدکنندگان صادرکننده این محصوالت، مصوب 
و ابالغ شــده که درصورت حصول اعتبارات الزم، می تواند 
در جهت توســعه صادرات، نقش آفرین باشــد. از آنجا که 
در زنجیــره تامین فوالد، میزان عرضــه واحدهای گندله 
سازی و آهن اسفنجی نسبت به تولید محصوالت فوالدی 
محدودتر است، بنابراین الزم است تا زمان ایجاد توازن در 
این زنجیره، شــرایط قیمتی آهن اسفنجی به نحو مطلوب 
با نرخ فوالد همســو وهماهنگ باشد تا امکان رقابت بهینه 
برای فوالدسازان فراهم باشد.کاهش تعرفه های مواد اولیه 
و مصرفی نظیــر؛ فرو آلیاژهای غیرقابل تولید در داخل نیز 
می تواند به تعدیل قیمت های تمام شده و درنتیجه رقابتی 
تر شدن قیمت فروش محصول کمک کند. همچنین کاهش 
هزینه های دولتی، اختصاص منابــع مالی ارزان قیمت از 
طریق تسهیالت بانکی، معافیت های مالیاتی )بحث استرداد 
و نیز معافیت های مالیات بر درآمد(، توجه ویژه ســازمان 
ها و صنایع وابسته در جهت افزایش ساخت داخل و ایجاد 
موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای درخصوص کاهش واردات 
محصوالت مشابه قابل تولید در کشور از راهکارهای توسعه 
تولید فوالد است. همچنین دولت می تواند راهکار هایی را 
برای توسعه صادرات در دستور کار قرار دهد که تک نرخی 
شدن ارز، ایجاد یک اتحادیه منســجم صادراتی مشابه با 
چین و کشــورهای شرق آسیا برای شــناخت همه جانبه 
بازارهای هدف، معرفی قدرتمند توانمندی ها، انبار محصول 
در کشــورهای مورد نظر، برگزاری جلسات با بازرگانان و 
صنعتگران کشورهای هدف صادرات و نیز تشکیل نمایشگاه 
های تخصصی در این کشورها می تواند به توسعه صادرات 
کمک شایانی کند. همچنین برگزاری مداوم سرفصل های 
آموزشــی مرتبط با زبان های انگلیسی و آلمانی و نیز دوره 
های آشــنایی کامل با مقررات صــادرات کاالبرای اعضا، 
حذف هزینه های انبارداری در بندر مبدا و نیز تســهیل در 
اظهار کاالبدون نیاز به کنترل های مجدد و ارسال نمونه به 
آزمایشگاه، کمک در جهت حضور مداوم کشتی در بندر مبدا 
)نظیر بندر عباس(، حمایت از صادرکنندگان جهت امکان 
پرداخت مشتریان به حســاب های مطمئن و قابل انجام 
در خارج کشــور و نیز قابلیت انتقال آن به داخل، افزایش 
مشوق ها و جوایز صادراتی از دیگر راهکار های توسعه ای 

در حوزه صادرات است.
   فوالد آلیاژی تــوان رقابتی در بازار های جهانی 

را دارد؟
شرکت فوالد آلیاژی ایران از همان شروع فعالیت خود و با 

عنایت به مطالعات انجام شــده روی بازارهای هدف، جای 
پای خود را در بازارهای صادراتی محکم کرده و طی ۱۵ سال 
اخیر به صورت مداوم در صادرات فعال بوده است، هرچند 
که به دلیل شرایط و بحران مالی دنیا در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ 
و همچنین تحریم های ناعادالنه غرب طی چهار سال اخیر، 
یک مقدار شرایط رقابتی را بر ما تنگ کرده است. با عنایت 
به شرایط بازارهای صادراتی و حضور رقبای سرسخت در 
این بازارها و همچنین جو کامالرقابتی موجود، شرکت فوالد 
آلیاژی ایران با بهره گیری از سه رکن قیمت، کیفیت و زمان 
تحویل تمامی تالش خود را معطوف حفظ مشتریان خارجی 
کرده وتوانسته سطح کیفیت خود را در حد برندهای برتر 
دنیا نگه دارد و این مهم همواره توســط خود مشتریان نیز 

گواهی شده است.
ضمنا امید دارم با تعدیل بهینه قیمت تمام شــده و امکان 
بهره مندی از مشوقات و جوایز صادراتی مورد اشاره، همان 
گونه که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز وجود 
دارد و نیز ایجاد ساز و کارهای الزم برای تسریع در تحویل 
محصوالت نظیر بهره گیری از انبار در کشــورهای هدف، 
همواره در بازارهــای جهانی به صورت پویــا و اقتصادی 

حاضر باشیم.
   وضعیت کنونی فوالد آلیاژی در بخش سهام و بازار 

را چگونه ارزیابی می کنید؟
برنامه فروش سال ۱۳۹۵ براساس ۳۶۰ هزار تن محصول، 
بنا شده اســت که این به معنی ۶۵ هزار تن فروش مضاعف 
در قیاس با عملکرد سال ۱۳۹۴ است. ضمنا میزان صادرات 
ســال جاری بیش از ۵۰ هزار تن برنامه ریزی شده است. 
خوشبختانه با تالش همکاران در ۵ ماه اول سال جاری افزون 
بر۱۴۸ هزار تن محصول به فروش رســید که در نوع خود 
یک رکورد جدید تلقی می شود. برنامه تولید شرکت فوالد 
آلیاژی ایران در سال ۹۵ به میزان ۴۰۰ هزار تن تعیین شده 
که این عدد ۲۰ درصد بیش از عملکرد سال قبل است میزان 
شمش تولیدی در ۵ ماه ابتدایی سال جاری ۲۷ درصد بیش 

از مدت مشابه در سال قبل بوده است.
   آینده صنعت فوالد را چگونه ارزیابی می کنید؟

آینده فوالد در کشور با چالش های جدی روبرو است اما در 
عین حال ظرفیت و استعداد های مناسبی در اختیار است 
که بتوان چالش های پیش رو را با درایت پشــت سرنهاد. 
فشــار فزاینده سهم اشتغال در کشــور که اکنون بر گرده 
صنعت فوالد فشار وارد می آورد با رشد اقتصادی در تمامی 
بخش ها باید کاهش اساسی پیدا کند اصالح تعرفه واردات 
به عنوان یکی از چالش های فعلی اســت. واردات از چین 
باید به شکل روشنی مدیریت شود تا این صنعت اشتغال زا 
از سایه تهدید خارج شود. نوسازی صنعت و توسعه کیفی 
آن به همراه کاهش هزینه های تولید، افزایش بهره وری در 
سایه بهبود تکنولوژی و اتوماسیون صنعتی باید به عنوان 

محوری اساسی مورد توجه قرار گیرند.

برنامه فروش 360 هزار تنی فوالد آلیاژی ایران در سال جاری
قدیریان اعالم کرد:

به اتحادیه های قدرتمند صادراتی نیاز داریم

شرکت فوالد آلیاژی ایران به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده انواع فوالدهای آلیاژی در اشکال میلگرد، تسمه و چهارگوش در خاورمیانه 
در سال 1378 به بهره برداری رسیده و با ظرفیت سازی جدید صورت گرفته، امکان تولید بیش از 500هزار تن محصول فوالدی در سال 
را دارد. به اتحادیه های قدرتمند صادراتی نیاز داریم به گزارش ماین نیوز، این شرکت تا کنون افزون بر 18 گروه فوالدی و در قالب حدود 
330گرید آلیاژی را تولید کرده و این آمادگی را دارد که بر اســاس خواسته مشتریان، هر نوع فوالد آلیاژی را به صورت بیلت یا مقاطع فوق الذکر 
تولید کند اما در مقطی از زمان به دلیل رکود بازار مجبور به تولید محصول ســاختمانی هم شد. محمد ابراهیم قدیریان، مدیر عامل شرکت فوالد 

آلیاژی ایران راهکار هایی برای رشد تولید و توسعه صادرات ارائه می دهد.

تعویض چهارشاخه گاردن برای اولین بار از زمان نصب و بهره برداری

همگام با شعار ســال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، تجربه ای موفق از 
خودباوری و غرور ملی با تالشــگران واحد نورد سنگین شرکت فوالد 
آلیاژی ایران این بار با تعویض چهارشــاخه گاردان فوق سنگین موتور 
  cm ســنکرون ۵۴۰۰ کیلوواتی محقق شد. با انجام آزمونهای دوره ای
ارتعاشــی جهت تعیین وضعیت میزان ارتعاشات و لقی های گیربکس 
و گاردان موتور ۵.۴ مگاواتی استند ۱ نورد سنگین و بررسی گراف های 
ارتعاشات و آنالیز و تحلیل های فرکانس های متعدد تولید شده و دامنه 
نوسانی آنها انحراف از محدوده استانداردهای مرجع و سازنده در ناحیه 
چهارشاخ گاردان محرز گردید. بنابراین تعویض چهارشاخ گاردان امری 
ضروری و در دستور کار قرارگرفت. جهت حصول این اقدام و با توجه به 
عدم دانش فنی مدون و تجربه قبلی در شرکت و ریسک باالی اجرای کار، 
کارگروهی از کارشناسان نورد سنگین و امور مهندسی تشکیل و مدارک 
و نقشه های فنی بصورت گسترده و دقیق مطالعه گردید و دستورالعل ها 
و مراحل اجرای کار همراه با جداول معیارها و شــاخصهای استاندارد 
سازنده تهیه شد. جهت اجرایی نمودن پروژه؛ علیرغم عدم تجربه قبلی 
این کار، بر اســاس حس خود باوری از توانمندی پرسنل کارگاه، پس از 
بررسی فعالیتها، ابزار و قطعات مورد نیاز و تخصص های الزم، تیم اجرایی 
متشکل از پرسنل مکانیک، برق، ابزاردقیق و پرسنل تولید نورد سنگین 
سازماندهی شد و با ۳۰۰ نفر ساعت کار چشمگیر و طاقت فرسا در طی 
ایام تعطیالت ۱۴ و ۱۵ خرداد سال جاری، بدون استفاده از منابع خارجی 
و با صرف کمترین هزینه، پروژه با موفقیت انجام گردید. الزم بذکر است 
نصب چهار شاخ گاردانهای موجود در نورد سنگین قباًل توسط تیمی از 

شرکت GWB آلمان انجام شده بود.

قدیریان خبرداد:
 صادرات محصوالت فوالد یزد 4 برابر افزایش یافت

مدیرعامل شــرکت فوالد آلیاژی ایــران از افزایش ۴ برابری صادرات 
محصوالت این شــرکت خبرداد. محمدابراهیم قدیریان افزود : این 
محصوالت شامل میلگرد، فوالدهای سخت شونده، مهندسی و صنعتی 
به کشــورهای اروپایی و آســیایی از جمله آلمان، ایتالیا، بلغارستان، 
ترکیه، هلند و پاکســتان صادر شــد.وی گفت: در سه ماهه نخست 
امسال همچنین ۹۳ هزار تن انواع محصوالت فوالدی به فروش رسید 
که با رشد ۵۸ درصدی همراه بود. محصوالت فوالد آلیاژی در صنایع 
مختلف از جمله خودروسازی ، قطعه سازی ، ساخت توربین و ماشین 

سازی کاربرد دارند.
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

  ایجاد ظرفیت 2.5 میلیون تنی حمل ریلی
  از سنگان به بنادر جنوبی

وزیر راه و شهرسازی از ایجاد ظرفیت حمل ۲.۵ میلیون تن تولیدات 
معدنی سنگان به بندرعباس و دیگر سواحل جنوبی از طرق خط آهن 

خواف- سنگان خبر داد.
عباس آخوندی در مراسم افتتاح راه آهن خواف - سنگان و آغاز عملیات 
ریل گذاری راه آهن خواف - هرات از مرز افغانســتان، اظهار داشت: 
ســاالنه ۸ میلیون تن حمل معدنی در داخل کشور انجام می شود که 
امــکان حمل ۲.۵میلیون تن از این حجــم از طریق خط ریلی جدی 

خواف سنگان فراهم شده است.
وی در عین حال تاکیــد کرد: باید حجم حمل بــار از طریق حمل و 
نقل ریلی در این منطقه افزایش یابد. وزیر راه و شهرســازی با اشاره به 
اینکه منطقه سنگان، غنی ترین معادن سنگ جهان را در اختیار دارد، 
تصریح کرد: ارقام حاکی از یک ظرفیت میلیاردی از ذخایر در منطقه 
است و به همین خاطر، منطقه مذکور از جهت استراتژیک و دسترسی 

بسیار مهم است.
وی افزود: حمل این ثروت از طریق حمل و نقل جاده ای عقالیی نیست 
و برای حفظ محیط زیست، ایمنی، صرفه جویی انرژی و سایر مسایل 
بایداز طریق حمل و نقل ریلی جابه جا و منتقل شود. آخوندی با اشاره 
به اهمیت راه آهن خواف- هرات بیان داشت: با توجه به اینکه معادن 
افغانســتان روی مرز واقع هســتند، چنانچه بهره برداری و استخراج 
معادن در کشور همسایه انجام شود، افغانستان نیازمند مسیری برای 

دسترسی به دریا است و این کار از طریق شمتیغ قابل انجام است.
وی افزود: اکنون ۴۰ کیلومتر از ریل شــمتیغ تا هرات فراهم شــده 
و امیدواریم با ســرعت و با توجه به تامین منابع در افغانســتان برای 

تجهیزات فاز جلو- هرات، این قطعه به سرعت تکمیل شود.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: این پروژه اتفاق مبارکی در جهت 
وحدت ۲ ملت مسلمان است که ریشه فرهنگی و دین یگانه دارند. لذا 
ما می توانیم عامل وحدت را در منطقه توسعه دهیم و با کمک یکدیگر 

در راستای توسعه و عمران منطقه گام برداریم.
پروژه یاد شــده، حد فاصل خواف در ایران و هرات در افغانستان است 
که ۷۷ کیلومتر تا مرز شمتیغ در روستای مرزی ایران تکمیل شده و از 
مجموع ۴ فاز این پروژه، ۲ فاز »شــمتیغ تا جلو« و »جلو تا هرات«، در 

خاک افغانستان واقع شده است.
 قطعه ۱۴ کیلومتری راه آهن خواف - سنگان با سرمایه گذاری ۲۳۰ 
میلیــارد ریال اعتبار، یکی از قطعات چهارگانه راه آهن خواف - هرات 
و نخستین خط آهن بین ۲ کشور ایران و افغانستان است. قطعات ۱ و 
۲ خط ریلی خواف - هرات از شهرستان خواف تا مرز شمتیغ و قطعات 
۳ و ۴ از مرز شمتیغ تا شهر هرات در کشور افغانستان واقع شده است. 
طول این مســیر در داخل ایران ۷۶.۸ کیلومتر و دارای ۴ ایستگاه در 

سنگان، میوتک، خوشابه و شمتیغ است.

در زمانی که 
سنگ آهن با 
قیمت باال به 

فروش می رسید 
و به دوران رکود 

نرسیده بود، 
معادن تمایل 

چندانی به ایجاد 
کنسرسیوم 

نشان نمی دادند

نائب رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ 
آهن ایــران گفت: از جملــه راهکارهایی کــه برای خروج 
از وضعیت رکود از ســنگ آهن پیشــنهاد می شــود بحث 
رقابت پذیری و کاهش قیمت تمام شــده اســت که یکی از 
راه های آن ایجاد کنسرسیوم های معدنی است. بهرام شکوری 
با اشاره به اینکه تجمیع معادن می تواند در قیمت تمام شده 
تاثیرگذار باشــد، تصریح کرد: بطور مشخص اگر یک واحد 
معدنی بتواند محصول خود را فرآوری کند حاشیه سود آن 
نیز افزایش خواهد یافت و حاال بی شک اگر چند معدن کوچک 
با هم تجمیع شوند و برای آنها یک واحد فرآوری کنسانتره 
و گندله احداث شــود هم هزینه ها تقسیم خواهد شد و هم 
فرآوری محصــول به تکمیل چرخه ارزش آن کمک خواهد 
کرد. نائب رییس انجمن ســنگ آهن با اشاره به مسئولیتی 
که دولت و بخش خصوصی می توانند در ایجاد رقابت پذیری 
محصوالت معدنی داشته باشند، خاطرنشان کرد: در موضوع 
ایجاد رقابت پذیری باید یک هدف گذاری کلی انجام شود و 
متولیان آن مشخص باشند که به عنوان مثال دولت می تواند 
با تامین زیرساخت ها، ایجاد معافیت های مالیاتی، کاهش 
قیمت حقوق دولتی و بهــره مالکانه، ارائه  وام های کم بهره و 
... در کاهش هزینه ها کمک کند. وی افزود: بخش خصوصی 
نیز در نوع خود با ایجاد کنسرسیوم های معدنی زمینه  ایجاد 
ارزش افزوده و کاهش قیمت تمام شده را فراهم آورد. شکوری 

از پیش بینی خود مبنی بر استقبال از پیشنهاد تجمیع معادن 
و تشکیل کنسرسیوم در این مقطع زمانی که بسیاری از معادن 
کوچک و متوسط با مشکالت مالی روبرو هستند خبر داد و 
ابراز امیدواری کرد که با راهکارهایی از این دست، مسیر برای 
رونق دوباره سنگ آهن باز شود. شکوری گفت: اگر در داخل 
سنگ آهن نداشتیم، فوالدسازان باید سنگ آهن موردنیاز 
خــود را از هند به قیمت جهانــی می خریدند و هزینه های 
حمل آن را هم می پرداختند و در بنادر ترخیص می کردند و 
درب کارخانه خود با قیمت جهانی تحویل می گرفتند.  اگر 
فوالدسازان سنگ آهن را با قیمت مناسب خریداری کنند 
می توانند هزینه حمل آن را بین خودشان تقسیم کنند و در 
این شــرایط هم معدنکار محصول خود را با قیمت باالتر از 
قیمت جهانی می فروشد و معافیت مالیاتی برایش جذابیتی 
ندارد و هم اینکه فوالدســاز می تواند سنگ آهن را ارزانتر از 
قیمت جهانی بخرد اما متاسفانه توجهی به این فرمول ساده 
نشده است. وی همچنین با بیان اینکه تجربه دنیا نشان داده 
که واحدهای کوچک و متوسط معدنی از نظر اشتغالزایی و 
درآمدزایی سهم باالیی در اقتصاد دارند، اظهار کرد: در حال 
حاضر واحدهای معدنی از فقدان زیرساخت های الزم برای 
توســعه فعالیت های خود که وظیفه تامین آنها نیز با دولت 

است رنج می برند.

فرمول تقسیم هزینه حمل بین فوالدسازان
شکوری اعالم کرد:

تشکیل کنسرسیوم برای نجات سنگ آهن از رکود

در وضعیتی که به خاطر کاهش قیمت سنگ آهن در سال های گذشته، وضعیت معادن فعال در این 
حوزه به خصوص معادن کوچک نامناسب است، نائب رییس انجمن سنگ آهن ایجاد کنسرسیوم های 
معادن سنگ آهن را یکی از راه حل های خروج از این بحران عنوان کرد.  بهرام شکوری با بیان این که 
پیشنهاد ایجاد کنسرسیوم سال های پیش هم مطرح شده بود، گفت: موضوعی که در جلسه شورای 
سیاست گذاری همایش بین المللی سنگ آهن با عنوان تجمیع معادن کوچک سنگ آهن مطرح شد، 
پیشنهاد جدیدی نبود و قبال نیز آن را ارائه کرده بودم. وی افزود: اما در زمانی که سنگ آهن با قیمت 
باال به فروش می رسید و به دوران رکود نرسیده بود، معادن تمایل چندانی به ایجاد کنسرسیوم نشان 

نمی دادند، چرا که سود خود را در آن مقطع تضمین شده می دانستند.

D19  تیغ دو لبه منافع ملی بر گلوی منطقه معدنی
کش و قوس ســر بهره برداری از منابع سنگ آهن آنومالی D۱۹ در حالی ادامه دارد که سازمان حفاظت محیط زیست 
بهره برداری از آن را موجب تخریب زیستگاه های گونه های در حال انقراض و به خطر افتادن منافع ملی می داند   در عین 
حال فعاالن معدنی کشور بهره برداری از آن را برای حفظ نوع دیگری از منافع ملی ضروری می دانند. منظور از آنومالی 
D۱۹، منطقه اکتشاف شده معدنی است که ذخیره اولیه ۱۰۰ میلیون تنی از سنگ آهن را در دل خود دارد و اصلی ترین 
متقاضی بهره برداری از آن در کنار شرکت سنگ آهن مرکزی، شرکت صنعتی و معدنی چادرملو است. اهمیت استخراج 
D۱۹ در حوزه معدن به این علت است می تواند عمده ترین شرکت های معدنی تولید کننده سنگ آهن در ایران را سر پا 

نگه دارد. به طور مثال سنگ آهن چادرملو به عنوان واحدی که در دل کویر با سرمایه گذاری چندین میلیادی 
بزرگترین تولید کننده سنگ آهن به شمار می رود، ماه ها پایانی ذخایر قابل استخراج خود می شمارد، 

چراکه بر اساس اعالم این شرکت معدنی ذخایر سنگ آهن این معدن با عیار مناسب فقط تا پنج سال 
آینده جوابگو خواهد بود و کلیه ذخایر آن نیز تا ۱۰ سال آینده به پایان می رسد. علیرغم این که سنگ 
آهن عمده ترین محصول معدنی صادراتی ایران است، بر اساس هدف گذاری های بلند مدت کشور 
برای رسیدن رقم ۵۵ میلیون تن تولید فوالد در سال ۱۴۰۴ بی شک مجتمع های فوالدی نیاز به 
تامین خوراک خواهند داشت و خارج شدن معدنی مانند چادرملو از مدار تولید که علیرغم داشتن 

ظرفیت تولید باال، چرخه ارزش خود را نیز تکمیل کرده، تا مرحله تولید فوالد با ظرفیت ۱.۳ میلیون 
تن پیش رفته و با احداث نیروگاه برق ۵۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی در تامین برق مورد نیاز نیز به خود 

کفایی رسیده است، قطعا به اهداف کالن اقتصادی کشور نیز آسیب خواهد زد. با نگاهی بر طرح های این شرکت معدنی 
که شامل کارخانه گندله سازی اردکان، طرح تامین آب از محل اجرای شبکه فاضالب اردکان، سرمایه گذاری ۲۰ درصدی 
در پروژه انتقال آب خلیج فارس به مناطق مرکزی کشور، سرمایه گذاری در صنایع آهن و فوالد سرمد ابرکوه و دیگر طرح 
هایی که پیشتر ذکر شد، به نظر می رسد که بی خوراک گذاشتن چنین مجتمعی، با چنین حجم سرمایه گذاری مولدی 

که انجام داده است، به نفع منافع ملی نیست.
D19 مخالفت ابتکار با بهره برداری از   

حاال داستان قدیمی D۱۹ به عنوان منطقه ای که چندین سال است دو تولیدکننده بزرگ سنگ آهن به دنبال 
بهره برداری آن هستند و علی رغم همه مجوزهای کسب شده همچنان این پرونده برای معدنکاران در 
پیچ محیط زیست مانده است، چراکه متصدیان این سازمان پای وجه دیگری از منافع ملی، یعنی گونه 
های در حال انقراض بومی آن منطقه را به میان کشیدند و معتقدند که بهره برداری از D۱۹ زیستنگاه 
این گونه های با ارزش را تخریب کرده و به آنها آسیب خواهد زد. معصومه ابتکار - رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست ایران - در این باره گفته که بهره برداری از آنومالی D۱۹ هنوز به طور کامل 
 D۱۹ بررسی نشده است ولی سازمان حفاظت محیط زیست فعال مخالف بهره برداری از آنومالی
است.وی همچنین در خصوص علت این مخالف اعالم کرده که به دلیل حفظ گونه های ارزشمند 

طبیعت مانند پلنگ و یوزپلنگ نمی توانیم اجازه بهره برداری از آنومالی D۱۹ را دهیم.
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راه اندازی گندله سازی گل گهر 2 تا یک ماه آینده
خواجه نصیری  در گفت وگو با ماین نیوز  اعالم کرد:

حضور مشترک اتوتک و سابیر در مناقصه گندله سازی فوالد کاوه جنوب

خواجه نصیــری افزود: در حــوزه کنسانتره ســازی نیز پروژه 
کنسانتره سازی فوالد خراســان به ظرفیت ۲.۵ میلیون تن در 
منطقه سنگان توسط اتوتک در دست اجرا است که هم اکنون 
پیشــرفت فیزیکی کل پــروژه به بیش از ۲۰ درصد رســیده 
است و قســمت عمده ای از تجهیزات سفارش داده شده است 
و امیدواریم که با جلســات ســازنده ای که در دو هفته اخیر با 
مدیریت جدید کارفرما داشته ایم ، کل تجهیزات کلیدی پروژه 
را در زمان مقرر تحویــل دهیم. وی ادامه داد: همچنین اتوتک 
اخیرا با شرکت بین المللی سابیر در مناقصه پروژه گندله سازی 

۵ میلیون تنی شــرکت فوالد کاوه جنوب کیش شرکت کرده 
است. هم اکنون مناقصه در مرحله پیش ارزیابی است و منتظریم 
کارفرما درباره شرکت های تائید شده برای ورود به فاز دریافت 
اسناد مناقصه تصمیم گیری کند. مشکل این مناقصه از نظر ما 
این است که هر دو تکنولوژی متداول در این حوزه )تکنولوژی 
لورگی و تکنولوژی روتاری کیلن(  از سوی کارفرما مجاز شناخته 
شده است. این شرایط  کار ارزیابی تکنولوژی ها سخت می کند 
چرا که مقایسه سیب و پرتقال است ! البته پر واضح است که  در 
کل روش لورگی در دنیا و ایران بهترین روش محسوب می شود 

معاون معدنی گروه صنعتی بازرگانی ایران اروپا، نماینده رســمی شرکت فنالندی اتوتک از تکمیل و 
بهره برداری پروژه گندله سازی گل گهر 2 به ظرفیت 5 میلیون تن ظرف یک ماه آینده خبر داد.

هومان خواجه نصیری در گفت وگو با خبرنگار ما درباره آخرین وضعیت اجرای پروژه های اتوتک در بخش 
باالدستی صنعت فوالد ایران توضیح داد: تمرکز اتوتک در بخش باالدستی زنجیره صنعت فوالد ایران، 
بر احداث واحدهای کنسانتره ســازی و گندله سازی سنگ آهن است. در این حوزه پروژه گندله سازی 
گل گهر 2 به ظرفیت 5 میلیون تن را تا یک ماه دیگر تکمیل کرده و تحویل کارفرما می دهیم. این پروژه 
را می توان یکی از موفق ترین پروژه های فراوری چند سال اخیر کشور دانست که هم با کیفیت مناسب 
و هم در یک زمان بندی بسیار منطقی تحویل کارفرما می شود و از این بابت می تواند یک الگو برای انجام 
پروژه هایی از این نوع باشــد. امیدوارم مقامات کشور قیمت تمام شده این پروژه را با قیمت پروژه های  
مشابه در حال انجام توسط چینی ها و روس ها مقایسه کنند و حداقل برای پروژه های ملی آتی، منابع و 

ذخایر ملی را دست هر نا اهلی ندهند! 

و به همین دلیل هم بیشــترین رفرنس را دارد و طبیعی است 
مقبولیت بیشتری هم داشته باشد.

خواجــه نصیری با بیــان اینکه در منطقه ســنگان یک پروژه 
کنسانتره ســازی ۲.۴ میلیون تنی متعلق با مشارکت ایمیدرو 
و گروه ســرمایه گذاری بانک پارســیان در حال تعیین تکلیف 
شــدن اســت، توضیح داد: اتوتک در مناقصه این پروژه نیز به 
صورت مشــترک با شــرکت صفافوالد حضور داشــته است و 
پیشــنهادات فنی و مالی خود را هم ارائه کرده ایم و هم اکنون 
در مرحله تصمیم گیری کارفرما برای تعیین برنده این مناقصه 
هستیم. در این مناقصه رقابت اصلی بین اتوتک و دانیلی است 
. در مناقصات مشــابه ای که اخیرا برگزار شده است )کنسانتره 
سازی فوالد خراسان و  ماد شیمی ( برتری اتوتک بر دانیلی هم از 
نظر فنی و هم از نظر قیمتی قابل توجه بوده است و ضمن احترام 
برای رقیب که اساسا فوالدساز معتبری است نه کنسانتره ساز، 

امیدواریم که برنده نهایی این مناقصه هم اتوتک شود.
معاون معدنی گروه صنعتی بازرگانــی ایران اروپا درخصوص 
تازه ترین مذاکرات اتوتک با شــرکت های مختلف برای اجرای 
پروژه های بخش باالدســتی زنجیره صنعت فوالد ایران اظهار 
کرد: هم اکنون در زمینه اجرای چند پروژه کنسانتره ســازی 
و گندله ســازی یا به منظور اصالحــات و افزایش ظرفیت یا به 
صورت گرین فیلــد  در حال مذاکره هســتیم. به عنوان مثال 
برای اجرای یک پروژه کنسانتره ســازی جدید به شرکت گل 
گهر اعالم آمادگی کرده ایم که قرار است مناقصه این پروژه در 
آینده نزدیک برگزار شــود. در زمینه ارائه خدمات مشاوره ای، 
مهندسی، رفع عیوب فرایندی و افزایش ظرفیت به واحدهای 
فعلی گندله سازی فوالد مبارکه و فوالد خوزستان نیز در حال 
مذاکرات نهایی هستیم تا بتوانیم ظرفیت این واحدها را تا جای 

ممکن ارتقا دهیم.
خواجه نصیری درخصوص آخریــن وضعیت اجرای دو پروژه 
گندله سازی شرکت گهر زمین و شــرکت مجتمع فوالد بافق 
نیز گفت: گرچه اجرای هر دو  پروژه به ظرفیت ۵ میلیون تن در 
حال انجام است ولی به دلیل تاخیرات کارفرماهای محترمشان  
در تامین  مالی  قراردادها، به کندی پیش می رود که این مشکل 
در پروژه مجتمع فوالد بافق حادتر می باشد. البته کارفرمایان 
این دو پروژه اخیرا برای رفع مشکالت مالی تمهیداتی خوبی را 
در نظر گرفته اند که امیدواریم با عملی شــدن آنها اجرای این 
دو پروژه نیز ســرعت بگیرد. اتوتک همواره ســعی کرده است 
که روزهای سخت مشــتربان ایرانی خود را درک کند و نهایت 

همکاری را با آنها داشته باشد.

آمارها حاکی از این اســت که میزان صادرات شمش و تولیدات فوالدی کشور در پنج ماه امسال به 2 میلیون و 310 هزار و 81 تن 
رسید که در مقایسه با عملکرد دوره مشابه پارسال رشد 51 درصدی ثبت کرد.  در حالی که این آمارها حاکی از بهبود عملکرد در 
این حوزه است، عضو هیئت مدیره انجمن فوالد ایران معتقد است که تنها عاملی که به افزایش قیمت فوالد در بازار داخلی منجر 
شده، بهبود قیمت های جهانی است. در حالی که تحریک تقاضای داخلی به صورت جدی در این حوزه دیده نمی شود و در واقع 
همچنان رکود اقتصادی در این بازار حاکم است. البته در روزهای اخیر روند قیمت های بازار فوالد کاهش داشته است. اما برخی 
از کارشناسان معتقدند که این ریزش ها موقت و گذراست. برای بررسی بهتر وضعیت بازار فوالد با بهادر احرامیان عضو انجمن 

تولیدکنندگان فوالد به گفت وگو نشستیم که به شرح زیر است:

   سال گذشــته میالدی برای فعاالن بازار فوالد سالی پر از 
نوسان بود که البته اغلب این نوسانات با کاهش قیمت های 
چشمگیر همراه بود. با توجه به این که از ابتدای سال 2016 این 
بازار در حال حرکت به سمت بهبود بوده است، اکنون وضعیت 

بازار فوالد را چطور توصیف می کنید؟
هم اکنون شــرایط جهانی بازار فوالد تثبیت شــده است و از فضای 
نوسانی سال ۲۰۱۵ فاصله دارد. در بازار داخلی نیز قیمت ها به دلیل 
تثبیت قیمت های جهانی، باالتر از ماه های پیشین تثبیت شده اند، 
اما رکود داخلی که در تمام بخش های صنایع مشاهده می شود، اجازه 
افزایش تقاضا در این حوزه را نمی دهــد. در بازار صادراتی نیز همان 
جایگاه های گذشته را داریم و ورق گرم فوالدی و شمش فوالد عمده 

ترین محصوالت صادراتی ما هستند.
   اخیرا مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران، سرانه مصرف فوالد در کشــور را 200 تا 220 
کیلوگرم در سال اعالم کرده و از پایین بودن این رقم اظهار 

نارضایتی کرده اســت. به نظر شما افزایش این میزان تا چه 
حدی ممکن است و با چه آثاری در بازار فوالد ظهور می کند؟

باید توجه داشته باشید که سرانه مصرف فوالد در کشور هایی باالست 
که تولید و صادرات زیادی دارند. ارقامی که برای مصرف فوالد ۳۰۰ تا 
۳۵۰ کیلوگرم در سال اعالم می شود، بیشتر در کشورهای کره جنوبی، 
ژاپن و چین قابل مشاهده است. به دلیل این است که بخش زیادی از 
تولیدات این کشورها اعم از فوالد و مصنوعات فوالدی صادر می شود. 
در واقع در هیچ جامعه بشری مصرف سرانه فوالد به این مقدار نمی رسد. 
در کشورهای اسپانیا و فرانسه نیز مصرف سرانه کمتر از ۲۰۰ کیلوگرم 
در سال است، زیرا صادرات این کشورها کم است و عمده تولید در بازار 

داخلی مصرف می شود.
   خبرها حاکی از آن است که تولید فوالد چین در سال 2016 قرار 
است به مقدار قابل توجهی کاهش داشته باشد و بخشی از این 
کاهش تولید نیز رخ داده است. کم شدن تولیدات فوالدی چین 

چه تاثیری در افزایش سهم ایران از بازارهای صادراتی دارد؟

چین اعالم کرده است که کاهش تولید فوالد خود را هنگامی اجرایی 
می کند که مصرف داخلی کاهش پیدا کند. در واقع هیچ قصدی برای 
عقب نشــینی از بازارهای صادراتی خود ندارد . البته به دلیل فشــار 
جوامع بین المللی، اکنون دیگر اثری از دامپینگ فوالد چینی مشاهده 

نمی شود. اما سهم بازار صادراتی چین هنوز به قوت قبل پابرجاست.
   با توجه به توصیفی که از وضعیت موجود داشتید، بازار فوالد 

داخلی تا پایان سال در چه مسیری حرکت می کند؟
صنعت فوالد ایران تا پایان سال به دلیل این که بازار جهانی در قیمت های 
فعلی تثبیت شده است، نوسان قیمتی را تجربه نخواهد کرد. از طرف 
دیگر نشانه هایی از افزایش تقاضا در این بازار مشاهده نمی شود، به تبع 
آن نیز سطح تولید و قیمت ها تغییر نمی کند. از یک سال پیش واردات 
فوالد با ارز آزاد انجام می شــود و صادرات نیز با ارز آزاد انجام می شود. 
بنابراین یکسان سازی نرخ ارز نیز تغییری در شرایط فوالدی ها ایجاد 

نمی کند.

رکود در صنعت فوالد مزمن شد

رقابت شرکت های 
آسیایی و اروپایی 
برای صادرات فوالد 
به ایران

 شرکت های 
هندی،روسی،ترکیه 
ای،چینی و اروپایی رقابت 
فشرده ای را برای صادرات 
فوالد به ایران آغاز کرده اند.
شرکت های فوالد و برق 
جیندال هند و تی .ام .کی 
روسیه به همراه دیگر 
کشورهای اروپایی و 
آسیایی که به علت پایین 
آمدن قیمت نفت با کاهش 
خرید و افزایش تولید مواجه 
شده اند ، چشم خود را به 
روی بازار رو به رشد ایران 
در دوران پسا تحریم دوخته 
اند. شرکت فوالد و برق 
جیندال هند اعالم کرده است 
که این شرکت 1۵0 هزار تن 
ریل مخصوص برای خطوط 
مترو و قطارهای سریع 
السیر را در یک سال و نیم 
آینده به ایران صادر می کند. 
به گفته یک مقام شرکت فوالد 
و برق جیندال، نخستین 
محموله یک هزار و 700 تنی 
این ریل ها ماه گذشته به 
ایران صادر شده است .
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
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خبر

کارخانه فوالدسازی شماره 1 در دست اجراست
آشنایی با طرح های توسعه این فوالدساز

مجتمع جهان فوالد سیرجان در یک نگاه
اهداف

احداث کارخانجات فوالدسازی به منظور تولید آهن اسفنجی، شمش فوالدی و مقاطع طویل مانند میلگرد، مقاطع و آلیاژهای فوالدی و لوله های 
بدون درز با ظرفیت تولید ۶ میلیون تن در سال

موقعیت جغرافیایی

مجتمع جهان فوالد سیرجان در ۵۵ کیلومتری جنوب غربی شهر سیرجان در استان کرمان ایران قرار دارد.

سهامداران

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر : ۵۱ درصد سهام
صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت ملی صنایع مس ایران : ۴۹ درصد سهام

مزایای رقابتی

۱- تامین مستقیم گندله آهن از کارخانه گندله سازی شرکت گل گهر توسط نوار نقاله که باعث کاهش هزینه های حمل و نقل در قیمت تمام شده می گردد.
۲- شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان به خطوط راه آهن سراسری دسترسی داشته و در نزدیکی آبهای آزاد خلیج فارس است.

۳- وجود زیرساخت های ملی از جمله فرودگاه سیرجان، گمرک و منطقه ویژه اقتصادی برای صادرات محصوالت مختلف
۴- وجود  نیروهای متخصص و ماهر در منطقه کرمان

کارخانه در حال بهره برداری

کارخانه تولید آهن اسفنجی شماره ۱

ظرفیت تولید: ۹۶۰ هزار تن در سال آهن اسفنجی با تکنولوژی میدرکس
مواد ورودی: گندله با درجه ۶۷ درصد از کارخانه گندله سازی شرکت گل گهر

پروژه های در دست اجراء

کارخانه فوالدسازی شماره ۱

ظرفیت تولید: یک میلیون تن در سال انواع شمش فوالدی با تکنولوژی کوره قوس الکتریکی
مواد ورودی: آهن اسفنجی از کارخانه مجتمع جهان فوالد سیرجان

پیمانکاران: شرکت های Tenova, Danieli, Tamini, SMS Concast, ABB, Brunnhuber, GH و ...
درصد پیشرفت فیزیکی: ۴۰ درصد

سرمایه مورد نیاز برای اتمام پروژه: ۱۲۰ میلیون یورو

کارخانه نورد میلگرد بردسیر

ظرفیت تولید: ۵۰۰ هزار تن در سال انواع میلگرد ساختمانی
مواد ورودی: شمش فوالدی از کارخانه مجتمع جهان فوالد سیرجان

پیمانکاران: شرکت های PREET هند، AMB ایتالیا و ...
درصد پیشرفت فیزیکی: ۸۵ درصد

سرمایه مورد نیاز برای اتمام پروژه: ۲۰ میلیون یورو

طرح های توسعه آتی

کارخانه تولید آهن اسفنجی شماره ۲ )در دست مناقصه(

ظرفیت تولید: ۹۶۰ هزار تن در سال آهن اسفنجی با تکنولوژی میدرکس
مناقصه گران: شرکت های SMS Group. Tenova. IRITEC. MMTE و ...

برآورد بودجه پروژه: ۹۵ میلیون یورو

کارخانه فوالدسازی شماره ۲ )در دست مناقصه(

ظرفیت تولید:  یک میلیون تن در سال انواع بلوم و شمش فوالدی با تکنولوژی کوره قوس الکتریکی
مناقصه گران:  شرکت های SMS Group, Tenova, Danieli, Primetals, Grupo Saralle, ASMAS, SINO Steel, NFC, MMTE, IRITEC و ...

برآورد بودجه پروژه: ۲۲۵ میلیون یورو

کارخانه تولید لوله های بدون درز )در دست مطالعه(

ظرفیت تولید: ۳۰۰ هزار تن در سال انواع لوله های بدون درز

برآورد بودجه پروژه: ۵۰۰ میلیون یورو

کارخانه فوالدسازی بردسیر )در دست مطالعه(

ظرفیت تولید: ۳۰۰ هزار تن در سال انواع شمش فوالدی با تکنولوژی کوره قوس الکتریکی

برآورد بودجه پروژه: ۱۲۰ میلیون یورو

سرمایه گذاری مورد نیاز

کل سرمایه مورد نیاز برای تکمیل پروژه های در دست اجراء و اجرای طرح های توسعه آتی:  ۱/۱ میلیارد یورو
این مبلغ از طریق روش های مختلف فاینانس از جمله BOT و Buyback و ... تامین خواهد گردید.

بخششی در گفت وگو با ماین نیوز  مطرح کرد:
  دالیل اصلی طوالنی شدن اجرای پروژه در ایران

مدیر پروژه صنعت و معدن ایریتک معتقد است: طوالنی شدن 
پروژه های معدنی و صنعتی تنها به سه دلیل رخ می دهد که یکی 
از آنها بی توجهی نسبت به کیفیت و مدیریت پیمانکار است. 
خبرنگار ماین نیوز با ایرج فاضل بخششی، مدیر پروژه صنعت 
و معدن ایریتک گفت وگویی داشته است که به شرح زیر است:

   تا چه اندازه شرکت هایی همچون اس ام اس گروپ یا دانیلی 
و ... حاضر هستند تکنولوژی های خود را به ایران بیاورند؟

خوشبختانه اقدامات خوبی انجام گرفته است بطوریکه در حال حاضر 
ایریتک با کوبلکو یک قرارداد بلندمدت در این زمینه دارد، البته با دیگر 
شرکت ها نیز در این زمینه مشکلی وجود ندارد اما موضوع مهم در زمینه 
دانش فنی این اســت که باید خواسته هایمان را محدود کنیم. از سوی 
دیگر باید این دانش را داشته  باشیم که ورود در چه زمینه هایی بهتر است. 
البته باید یک ترکیب اقتصادی و سرعت بخش ایجاد شود. در صورتی که 
تاکید بر موضوعی داشته باشیم که امکان پذیر نیست، بی تردید به ضرر 
خودمان خواهد بود، باید این نکته را به یاد داشته  باشیم که به مرور زمان 
با آوردن دانش کار می توان تکنولوژی را یاد گرفت. به عنوان مثال پس از 

ساخت میدرکس کم کم به دانش فنی آن دست پیدا کردیم.

   وضعیت ایریتک و EPC در پساتحریم به چه صورت است؟
در پســابرجام روابط سیاسی بسیار گسترده شــد و رفت وآمدها نیز 
افزایش یافته است اما راهکارهایی که باید برای انجام پروژه ها تعریف 
شوند متاسفانه ایجاد نشده اند. باید به مسائل اقتصادی نیز نگاه جدی 
داشت. در زمینه سیاسی حرکت های خوبی انجام شده  است. ما نیازمند 
احیای روابط بانک ها با شرکت ها و تامین سرمایه پروژه ها و بازگشت به 
قوانینی که پیشتر انجام می دادیم، هستیم. همچنین باید از پول هایی 
که در جهان وجود دارد، اســتفاده کنیم. در واقــع ما باید وارد فضای 
جهانی شــویم، به همین دلیل شرکت های ایرانی باید استانداردهای 
الزم را دریافت کنند تا شرکت های خارجی به سراغ آنها بیایند. قوانین 
سرمایه گذاری نیز باید به ســرعت اصالح شود. به عنوان مثال یکی از 
قوانینی که امروز کمی مشکل ساز است، این است که به سرمایه گذار 
خارجی اقامت داده نمی شود. همچنین باید در زمینه چرخش مالی، 
تامین اعتبارات، ارتباط با شــرکت ها، ورود شــرکت های مهندسی 
قوی و... اقدامات الزم انجام شود. شــرکت  های تامین سرمایه ما باید 
با شــرکت ها اقتصادی بزرگ دنیا وارد همکاری شوند تا با استفاده از 
راهکارهای مناســب بتوانند پروژه ها را اجرا کنند، در غیر این صورت 
هیچگاه نباید منتظر باشیم تا ســرمایه گذار پول خود را وارد پروژه ها 

کند، زیرا این پول تضمین، بازپرداخت و... می خواهد.

   دلیل اصلی طوالنی شدن پروژه ها چیست؟
پروژه ها به سه دلیل طوالنی می شــوند. اولین دلیل انتخاب نادرست 
پیمانکار در ابتدای کار اســت. وقتی پیمانکاران تنها براساس قیمت 
انتخاب می شود، گاهی اوقات کیفیت و مدیریت پیمانکار نادیده گرفته 
می شود. موضوع دوم زمانی پیش  می آید که کارفرما نقدینگی ها را به 
موقع پرداخت نمی کند اما مساله سوم شفاف نبودن قرارداد است. در 
واقع برخی شرایط در قرارداد روشن نمی شود. تمامی این مسائل خود 
را در پروژه نشــان داده و آن را طوالنی می کند. باید این نکته را در نظر 
داشت که پیمانکار هیچ گاه نمی خواهد پروژه طوالنی شود زیرا طوالنی 

شدن آن به ضرر پیمانکار است. 

   در حال حاضر چه پروژه هایی در ایریتک جریان دارد؟ 
در حال حاضر برای پروژه های زیادی در حال مذاکره هستیم اما آنهایی 
که در جریان هســتند شامل پروژه پوسکو در چابهار است که در حال 
مطالعات فنی-اقتصادی برای تولید فاینکس اســت. همچنین پروژه 
مکران و ســنگان نیز جزو پروژه های در جریان اســت که بسیار فعال 
هســتند. البته برخی دیگر از پروژه ها که رو به پایان هستند. در حال 

حاضر حدود ۴۰ پروژه رو به اتمام است.
www.sjsco.ir
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انتقال دانش فنی به ایران هدف ماست
:SMS مدیر ارشد اجرایی کارخانه های لوله و تیوپ گروه

دنبال رابطه طوالنی مدت با ایران هستیم
   با تشکر از حضورتان دراین مصاحبه در ابتدا در مورد 

خودتان کمی صحبت کنید.
من نوربرت تیلین مدیر ارشــد اجرایی کارخانه های لوله و تیوپ 

گروه اس ام اس هستم.
   کمی در مورد این بخش توضیح دهید و اینکه آیا در ایران 

پتانسیل برای فعالیت وجود دارد؟
بله همینطور اســت. قبل از هر چیز باید بگویم که ما یک ســابقه 
خــوب در روابط و مبادالت تجاری با ایران و شــرکت های ایرانی 
طی سال ها داشته ایم. چندین کارخانه را تجهیز کرده ایم. ارتباط 
نزدیکی با شرکت های اصفهانی نیز داشته و داریم که مدرن ترین 
تکنولوژی های اروپایــی را به اصفهان انتقــال داده ایم. کارهای 
زیادی در ایران برای انجــام دادن داریم زیرا نه فقط صنایع نفت و 
گاز بلکه در صنایع مربوط به آب نیز نیاز به رشد و توسعه پروژه ها 
وجــود دارد. در اینجا البته کارخانه هــای خوبی وجود دارد که ما 
می خواهیم با به روزرسانی تجهیزات و آموزش افراد شرکت های 
فعال در این صنایــع را حمایت کنیم تا این کارخانه ها به باالترین 
ظرفیت و کارآمدی خود برســند. کارخانه های جدید نیز برای ما 
مورد توجه است اما به نظر من تاسیس کارخانه های جدید برنامه 
طوالنی مدتی است زیرا فاینانس در حال حاضر خیلی آسان نیست 
که البتــه این موضوع نیز به زودی و طی ماه های آینده تســهیل 
خواهد شد. این پروژه ها زمان بر اســت اما بحث ما در حال حاضر 
بازسازی، به روزرســانی تجهیزات و آموزش افراد و انتقال دانش 
فنی و تحویل و تامین تجهیزات جانبی است. بنابراین ما نه فقط در 
اینجا محصوالت خود را به فروش می رسانیم بلکه با همکاری برخی 
شرکت های ایرانی کارگاه های آموزشی خواهیم داشت. هدف ما 
این اســت که حضوری فعال در صحنه و عرصه این صنعت داشته 
باشیم و نمی خواهیم از آلمان و از راه دور حمایت الزم را از مشتریان 
خود داشته بلکه باید در بین مردم و مشتریان حضوری فعال داشته 

باشیم. ما در حال بررسی و مطالعه بازار ایران هستیم.
   آیا گروه اس ام اس نیز قصد تاسیس کارخانه های خود 

را در ایران دارد؟
همانطــور که قبال گفتم مــا در اینجا در ابتــدا مراکز خدماتی و 
مراکز همکاری مشترک با شــرکت های ایرانی خواهیم داشت تا 
ببینیم چگونه توسعه می یابند. باید گفت که حضور کوتاه و سبک 
کاری سیاست شرکت نیســت. ما می خواهیم که رابطه تجاری 
طوالنی مدتی با ایران داشته باشیم. همانطور که قبل از تحریم ها و 
در خالل آن حضوری قوی و مداوم داشتیم. ما دوباره بازگشته ایم و 
این همکاری را هرچه بیشتر در آینده توسعه خواهیم داد و اگر همه 

چیز طبق برنامه پیش برود باید دید درآینده چه پیش خواهد آمد.
   طبق پیش بینی شما در مورد آینده چه میزان زمان برای 

ایجاد و توسعه این صنعت در ایران موردنیاز است؟
من فکر می کنم که در ابتدا شما نیاز به پروژه های کوچکتر در این 
صنعت دارید تا ببینید این صنایع به چه میزان توســعه می یابند. 
مثل پروژه های کوتاه مدت برای اکتشافات نفت و گاز واقعا در حال 
حاضر بیشتر موردنیاز است زیرا اگر بخواهید منتظر بمانید تا دولت 
کارخانه های لوله و تیوپ را تاسیس کند و به بهره برداری برساند، 
این زمان زیادی خواهد گرفت. ببینید تاسیس کارخانه قدم های 
مختلفی دارد به این معنی که به عنوان مثال قدم اول واردات لوله و 
تیوپ و سپس وضع قوانین برای تاسیس کارخانه های تولیدکننده 
به صورت داخلی قدم بعدی است. ما می توانیم یک مرکز خدمات 
برای آماده ســازی لوله به صورت محصول نیمه آماده به محصول 
نهایی و آماده مصرف تاســیس کنیم و سپس برنامه خود را برای 
تاسیس کارخانه جهت تولید محصول از ابتدا تا انتها در داخل ایران 
عملیاتی سازیم اما این بحث با تاسیس کارخانه پایان نمی یابد. شما 
به یک شــبکه کارخانه نیاز دارید تا با یکدیگر همکاری کنند زیرا 
یک کارخانه قادر به تولید تمامی لوله ها در اندازه ها با کاربری های 

متفاوت نخواهد بود.
   شرکت های ایرانی بیشــتر به چه سایزهایی برای چه 

کاربری های نیاز دارند؟
برای اکتشــافات نفت و گاز از یک سری سایزهای معمول شروع 
می شود. همچنین سایزهای خاصی طبق سفارش برای کاربردهایی 
که به عنوان مثال نیاز به مقاومت باال تحت فشار دارند نیز موردنیاز 
اســت. در ایران مهمترین امر غیر از خرید محصوالت تجهیزات و 
ساخت کارخانه ها، آموزش افراد مختلف برای اینکه کارخانه های 
جدید راه اندازی کنند و دریافت دانش فنی مربوط به آن اســت. 
واردات دانش فنی و آموزش افراد اســاس ارتباط طوالنی مدت با 
ایران است و این موقعیت بسیار خوبی است. ساخت کارخانه امر 
بسیار ساده ای است. شما در هر جایی از دنیا در هر کشوری می توانید 
این کار را انجام دهید. مهم آن اســت که به مشتریان خود نزدیک 
باشید تا آنچه را نیاز دارد تامین کنید. اگر شما یک کارخانه بسازید 
اما متخصصانی جهت راه اندازی آن در اختیار نداشته باشید، این 

یک فاجعه خواهد بود.
   در واقع شما می گویید که گروه اس ام اس آماده است که 

این دانش فنی را به ایران انتقال دهد؟
بله حتما گروه اس ام اس این کار را انجام خواهد داد و طبیعتا این 
انتقال دانــش، بحث انتقال دانش فنی تولید تجهیزات ما نخواهد 

بود این امر امکان پذیر نیســت اما اینکه چگونه این ماشین آالت 
راه اندازی و به بهره وری برســند و چگونه منجر به تولید محصول 
نهایی به بهترین وجه شوند بله ما این دانش را در اختیار مشتریان 
خود قرار خواهیم داد. ما مراکز تکنولوژیکی مخصوص خود را در 
اختیار داریم و همینطور مراکز تحقیقاتی که این رمز موفقیت ما 

در ایران خواهد بود.
   بنابراین شما دانش عملیاتی و فنی را انتقال خواهید داد.

ببینید ما وقتی شروع به مذاکره برای یک پروژه می کنیم در مورد 
هزینه های یک کارخانــه و یا ظرفیت تولید بحث نمی کنیم بلکه 
مباحث اصلی ما در مورد این اســت که آیا آن پــروژه عملیاتی و 
قابل اجرایی شدن است زیرا این بســیار مهمتر است. وقتی شما 
کارخانه ای را ســاختید اما تولید آن به آرامی شــروع نشده و به 
کارایی و بهره برداری نرسد و شما سرمایه گذاری که انجام داده اید 
را برداشت نکرده و به مشکالت اساسی بر خواهید خورد. بنابراین 
بحث اصلی ما بحث حمایت از مشتریان از همان ابتدای شروع یک 
پروژه، چگونگی تجهیز کارخانه، راه اندازی آن و کارکردن با ماشین 

آالت و آموزش دادن نیروی انسانی است.
   آیا شــما در مورد تولید لوله های آلیــاژی در ایران 

درخواستی داشته اید؟
بله درخواست هایی داشــته ایم. این لوله ها )CIA( در ایران بسیار 
موردنیاز است و الزم اســت کارخانه هایی را در این زمینه تجهیز 

کنیم. 
   در انتها آیا نظری در مورد بازار ایران دارید؟

باید بگویم این اولین بار است که در ایران حضور داشته ام اما همه 
چیز به نظرم بسیار خوب و امیدوارکننده است. ما قانونی داریم که 
می گوید تجارت ما بعد از بســتن قرارداد با شرکتی آغاز نمی شود 
این ارتباط بین دو انسان است مثل یک ازدواج، طوالنی و درازمدت 

خواهد بود.

رئیس بخش سیمان شرکت اف ال اسمیت گفت: تقریبا حدود نیمی از خطوط تولید سیمان در ایران توسط شرکت 
 )Per Mejnert Kristensen( اف ال اسمیت تامین تجهیزات و راه اندازی شده اند. پر مینرت کریستینسن
افزود: اف ال اسمیت این افتخار را دارد که حدود 80 سال پیش نخستین خط تولید سیمان را در ایران راه اندازی 
کرد و از آن زمان تاکنون در توسعه صنعت سیمان ایران نقش پررنگی داشته است. وی گفت: دفتر خود را در 
سال های نه چندان دور در ایران داشته ایم و بعد از تحریم ها و مسائل مربوط به آن و رفع تحریم ها این را شانس 
خوبی دیدیم که دفتر را مجددا افتتاح کرده و شروع به فعالیت کنیم. خبرنگار ما با پر مینرت کریستینسن، رئیس 

بخش سیمان شرکت اف ال اسمیت گفت وگویی انجام داده که متن آن به شرح زیر است.

   در ابتدا خواهشــمندم در مورد شرکت اف ال 
اسمیت توضیح دهید.

این شرکت دارای ۴ بخش است و یکی از آنها سیمان است. 
دیگر بخش ها شــامل بخش مواد معدنی، بخش خدمات 
مشتریان و بخش آخر بخش شرکت های تولیدکننده است. 
در این بخش ما ۹ شرکت تولیدکننده داریم. من مسئول 
تمامی بخش ها و فعالیت های مربوط به سیمان در سراسر 
دنیا هستم. بخش های مربوط به تولید، پروژه ها، به روزرسانی 
پروژه ها و مدرن سازی و حفظ و نگهداری کارخانه ها است. 
ایران یکی از مهمترین بازارهای ماست و در پی آغاز مجدد 
فعالیتمان در این کشور هســتیم. باید بگویم ما تاریخچه 
همکاری و فعالیت زیادی با ایران داشــته ایم و این برای ما 
حائز اهمیت است. ما در ایران اولین خط تولید سیمان را در 
سال ۱۹۳۳ افتتاح کردیم. بیش از هشتاد سال پیش و آن 

کارخانه اولین کارخانه تولید سیمان در سراسر ایران بود. 
این کشور دارای تاریخچه غنی و پرافتخار است و این افتخار 
ماســت که بگویم از همان ابتدا همراه ایران و شرکت های 
ایرانی بوده ایم. در حال حاضر بیش از ۳۰ خط تولید سیمان 
توسط اف ال اسمیت تجهیز شــده که تقریبا نیمی از کل 

خطوط تولید سیمان در ایران است.
   ایده و فکر شــما در مورد تاسیس دفتر در ایران 

چه بوده است؟
هامنطور که می دانید تاریخچه طوالنی در همکاری با ایران 
داشته ایم و طی یک سال اخیر نیز خطوط زیادی را تامین 
کرده ایم. دفتر خود را در سال های نه چندان دور داشته ایم 
و بعد از تحریم ها و مسائل مربوط به آن و رفع تحریم ها این را 
شانس خوبی دیدیم که دفتر را مجددا افتتاح کرده و شروع 
به فعالیت کنیم. ما روابط نزدیکی با ایران داشته ایم. ما در 

این دفتری که افتتاح کرده ایم تعدادی از نیروهای محلی و 
داخلی را استخدام کرده و آموزش خواهیم داد و می خواهیم 
از این موضوع کامال اطمینــان حاصل کنیم که به تمامی 

مشتریان خود در سراسر ایران به خوبی خدمت کنیم. 
   پیشنهادات شــما برای مدیران و افراد فعال در 
صنعت برای رسیدن به توسعه و پیشرفت و ظرفیت 

کامل تولیدی خود چیست؟
من فکر می کنم این سوال بسیار خوبی است و در حال حاضر 
ظرفیت و پتانسیل زیادی در صنعت سیمان این کشور وجود 
دارد و کارخانه هایی نیز تاسیس شده است. مهمترین هدف 
در این زمینه باید بهبود بخشیدن میزان کارآمدی، ثبات و 
اطمینان کارخانه هایی که در حال حاضر وجود دارند، باشد. 
این بسیار مهم است که بتوانیم کارخانه های داخلی و محلی 
تاسیس کرده و ما نیز در واقع می خواهیم در جهت همین 

اهداف به شرکای خود کمک کنیم و فکر می کنم بسیاری 
از مسائل به محیط هم وابسته است. ساخت کارخانه هایی 
که آلودگی کمتر محیطی ایجاد می کنند، به روزرســانی 
سیســتم های خودکار و مدرن و از همه مهمتر رســاندن 
کارخانه بــه باالترین ظرفیت و کارآمدی تمام، داشــتن 
برنامه های مثبت جهت حفظ، زنگهداری و تعمیر و همچنین 
داشــتن لوازم و تجهیزات جانبی که به آسانی در دسترس 
باشند و این ها به نظر مهمترین بخش هایی است که مدیران 
باید برای رسیدن به توسعه در صنعت سیمان توجه داشته 
باشند. به همین دلیل ما این دفتر را برای کمک به مشتریان 
و رساندن خدمات به آنها جهت رسیدن به باالترین ظرفیت 
و تولید بیشتر با استفاده هرچه کمتر از انرژی افتتاح کردیم.

   شما برتری اف ال اسمیت به بقیه رقبا چیست؟
تمرکز اف ال اسمیت بر این اســت که یک شرکت دارای 
نوآوری و باالترین میزان تولید، باالترین کیفیت محصول 
باشد. با اینکه قیمت تمام شده کمی بیشتر است اما بحث 
مهمتر طول عمر محصوالت اســت. اینکه شما خط تولید 
محصول را به صورت مداوم و با باالترین کارآمدی داشــته 
باشید و محصوالتتان کیفیت باالیی داشته باشد. ما هیچگاه 
کیفیت را فدای قیمت پایین نخواهیم کرد و این باعث تفاوت 
ما نسبت به دیگر شرکت ها در این صنعت خواهد بود. آنها 
سعی در کاهش قیمت دارند؛ بنابراین کیفیت، محصول قابل 
اطمینان و طول عمر آن را فدای قیمت پایین می کنند. اما ما 

در جهت خالف آنها حرکت می کنیم.

کیفیت را فدای قیمت نمی کنیم
روابط 80 ساله ایران و اف ال اسمیت در صنعت سیمان

صادرات 2.۹ میلیارد 
دالری معدن و صنایع 
معدنی طی ۵ ماهه امسال

صادرات معدن و صنایع 
معدنی طی ۵ ماهه امسال به 
2.۹ میلیارد دالر رسید. از 
ابتدای سال جاری تا پایان 
مرداد ماه ۹۵ ارزش صادرات 
محصوالت معدنی و صنایع 
معدنی از 2.۹ میلیارد دالر 
عبور کرد این در حالی است 
که در همین مدت ارزش 
واردات این محصوالت به 
کشور به 1.4 میلیارد دالر 
رسید. همچنین ارزش 
صادرات ۵ ماه امسال در 
مقایسه با عملکرد مدت 
مشابه سال ۹4 با رشد 23 
درصدی همراه شد. در ۵ ماه 
سال قبل، ارزش صادرات 
محصوالت معدنی و صنایع 
معدنی به 2.3 میلیارد دالر 
رسیده بود. 
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Trilateral Meeting on 
Chabahar Port 
Development Project
Implementation of connectivity projects 
was among the main issues discussed at 
a trilateral meeting between India, Iran and 
Afghanistan in Tehran. 
Chabahar Port, strategically located in the 
southeast of Iran, serves as the country’s 
only oceanic port.
The director-general level meeting deliberat-
ed various aspects of a trilateral agreement 
signed by the three countries earlier this 
year on the development of transit routes to 
and from Afghanistan through the Chabahar 
Port.
The landmark deal was signed by Indian 
Prime Minister Narendra Modi, Afghan 
President Ashraf Ghani and President Has-
san Rouhani in Tehran  in May.
“With our joint investments in Chabahar, we 
can connect India through a reliable route to 
Afghanistan and countries in Central Asia,” 
Rouhani said in a press conference with the 
two leaders.
Speaking earlier in the Iranian capital, Modi 
said his country will open a $500 million 
credit line to develop the port, located in the 
Sea of Oman, into a regional trading hub.
Closer ties with Iran will allow New Delhi to 
secure cheaper energy to bolster economic 
growth and challenge the influence of both 
China and Pakistan in the region.
Chabahar also allows India an alternative 
route to the energy-rich former Soviet repub-
lics in Central Asia.
For Afghanistan, the nearby port and its 
access to the Indian Ocean could be used 
to ship its goods in less time and lower cost. 
The nation hopes to exploit as much as 
$1 trillion in untapped mineral wealth and 
reduce its reliance on the US, which pays for 
about 75% of Afghanistan’s military budget.
“The corridor would spur unhindered flow of 
commerce through the region,” Modi said at 
the signing ceremony.
Compared to traditional sea routes, it could 
lower the cost and time taken to move cargo 
to Europe by about 50%.
According to the Indian newspaper Busi-
ness Standard, another senior-level meeting 
among the three countries will be held in Ka-
bul. It did not give the date of the meeting.

News
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The Innovative Danieli X-JET Air Knives for Hoa Sen Group, Vietnam

New HDGL coating 
system to improve 
operating cost, quality 
and productivity 
The target of increasing 
production and produc-
ing export quality to 

broaden its market share led Hoa Sen to 
choose Danieli technologies. The modern-
ization of the HDGL will focus on furnace 
and zinc wiping systems. A new furnace 
snout and post pot cooling will be supplied 
while furnace controls will be improved 
significantly through the installation of new 
instrumentation and of a new process con-
trol program featuring modern interfaces. 
The existing roll and wiping equipment will 
be replaced by Danieli Kohler technologi-
cal equipment, including the well-known 
high-performance X-JET air knives. The X-

JETs enable 20 to 25% higher production 
speed (for the same coating weight) and/or 
less zinc consumption (15 to 20% lighter 
zinc coating at the same line speed). The 
improved coating uniformity will result in 
additional zinc savings. The new minimum 
achievable coating standards will be 80 g/
m2 for GI and 40 g/m2 for GL (total both 
sides) at full line speed of 180 m/min. 
Coatings as low as 60 g/m2 for GI and 30 
g/m2 for GL (total both sides) will be made 
at reduced speed. The combination of im-
proved furnace performance and superior 
wiping/roll equipment will reduce coating 
defects and improve overall yield and qual-
ity. The commissioning of the upgraded 
line is scheduled for January 2017. X-JET 
technology is available on all new Danieli 
HDGLs and as a technological package to 
upgrade any existing line.
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Golgohar Mining and Industrial Company

The Growth of Beliefs 
in the Heart of Desert
Golgohar Mining and Indus-
trial Company, is located at 
50km southwest of Sirjan city 
in Kerman Province at 250km 
far away from the province 
center (latitude 29°7′N and 
longitude 55°19′E) sur-
rounded by mountains over 
2,500m high. Golgohar is one 
of the most dominant iron ore 
concentrate and iron pellet 
producers in Iran, because of 
significant iron ore deposit, 
modern production equip-
ment and machinery as well 
as expansion projects, this 
company is accounted as 
one of the most important 
economic zones and pro-
fessional company which 
has immense effects on the 
potential economy and social 
developments of this region.
After exploration of Golego-
har mine in 1969, the mine 
was allocated to Iran Foolad 
National Company in 1974; 
which the air geophysical 
investigation and different 
stages of exploration and 
engineering services started 
in the same year. 
Golgohar mining area con-

sists of six mineral zones; the 
length of about 10 km and 
the width of 4 Km that their 
total deposit is estimated to 
be 1200 million tons, anom-
aly no.1 with 280 million tons 
deposit allocated to Golgo-
har Mining and Industrial 
Company which is in extract.  
According to the share of 40 
percent of iron ore reserve of 
Iran,totally 2,800 million tons 
and also with execution of 
expansion plans in Golgohar 
region, by use of advanced 
technology and experienced 
and specialized human re-
sources, production of iron ore 
concentrate reaches to 20 mil-
lion tons, production of pellet 
reaches to 20 million tons, and 
steel productions reaches to 5 
million tons by 2020. There-
fore, in near future Golgohar 
will definitely play a significant 
role in Iran steel industry. 
Therefore Golgohar area by 
extent of 18600 square meter 
will be considered as the first 
area which has been exploited 
for producing steel from 
mine to mill chain. In order to 
achieve these objectives, in-

vesting 200000 million IRR is 
required, this will consequently 
lead to creating job opportu-
nity for 13000 people directly 
and 44000 people indirectly.
According to the mineral and 
Industrial potentials of Go-
legohar region; achieving the 
outlook of Golgohar by 2020, 
depends on execution of 32 
extended strategic programs 
in three phases; Industrial 
project, Infrastructure project 
and Sports, Social and Ad-
ministrative projects are being 
followed within 2012 to 2020. 
Expansion plans are followed 
by Golgohar mining and 
industrial company (GEGCo), 
Goharzamin , Jahan Foolad 
Sirjan Company (SJSCo ) 
and Golgohar iron and Steel 
Development Company 
(GISDCo) and four compa-
nies of Goharenergy, Sup-
ply And Transfer Of Persian 
Gulf Company, Gohartarabar 
Company, Civil Development 
and Management of Golgohar 
Area are allocated to com-
plete the infrastructure and 
social projects.
www.geg.ir
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Inauguration of Two 
Pelletizing Plants by 2017
Two pelletizing plants with production 
capacity of 5 million tonnes (total capac-
ity of 10 million tonnes) will be inaugu-
rated by cooperation with private sector 
in the current Iranian year (will end in 
March 2017), Chairman of the board of 
IMIDRO said.
So far, we are increasing production 
capacity of pellets and iron ore con-
centrates to 15 and 17 million tonnes 
respectively in Sangan zone. These 
two plans will add 10 million tonnes to 
pellet production capacity of the country, 
Mehdi Karbasian said. In line with objec-
tives of Resistance Economy’s policies, 
inauguration of pelletizing and iron ore 
concentrates will lead to balance of 
steel chain industry by March 2017, he 
added.
Each unit of mineral products will 
create at least 3 times added value, 
although IMIDRO plans to increase 
further added value in rare earth ele-
ments sector, Karbasian continued. He 
mentioned negotiations with reputable 
international companies for investment 
in mine and mining industries projects in 
post sanctions era and said: “regarding 
signed memorandums of understanding, 
foreign investment attraction and new 
technology transfer are very important 
factors for us.
So, we announced in our negotiations 
with international firms that partnership 
with Iranian companies in private sector 
in order to technology transfer is our 
main priority”. Before sanctions, foreign 
countries had little interest to negotiate 
with Iran for investment but now major 
world insurance companies such as 
SACE, Coface, Hermes, etc., are willing 
to guarantee financing projects.

FLSmidth considers Iran 
oneof its most 
important markets

News

Per Mejnert Kristensen - 
President, Cement Division 
of FLSmidth
He made the statement in 
an exclusive interview on the 
sidelines of a ceremony for 
inaugurating the company’s 
office in Iran.   
The ceremony was hosted by 
the National Iranian Copper In-
dustries Company on Tuesday 
in Tehran.
FLSmidth is a global engineer-
ing company based in Copen-
hagen, Denmark. With almost 
13,000 employees worldwide, 
it provides global cement and 
mineral industries with facto-
ries, machinery, services and 
know-how.  
“FLSmidth has a very long 
time history in Iran. We have 
been here for more than 80 
years. So, we feel actually that 
we have been all the time. 
Sometimes, we had a perma-
nent representative and some-
times we have worked from 
aboard,” Kristensen explained. 
He went on to say, “The last 
few years we had no office 
here in Iran, but now we have 
very pleased that the lifting 
of sanctions have given us 
this opportunity because we 
consider Iran as one of the 
most important markets as 
you know both in cement and 
minerals and both of these in-
dustries are very interesting for 
us in Iran as one of the leading 
countries when it comes to the 
mineral deposits and when it 
comes to cement plants and 
cement consumption.”
“So for us now to focus on Iran 
by establishing our office gives 

us the chance to be much 
closer to our customers,” he 
highlighted. 
“Everyone wants to do a lot of 
local activities in the country, 
training our customers, going 
to the plant side, service the 
plants of cement or minerals 
and I think really to be able to 
do that, it is really important 
we are physically close to our 
Iranian customers and we 
found it very important now to 
establish ourselves in Tehran 
and we will expand it very 
rapidly employing more local 
people, local engineers. We 
will train and educate in our 
systems our ways of working 
and it will certainly enable us 
to serve our customers much 
better than what we did in the 
past,” Kristensen stated.
‘Iran’s future bright with 
sanctions lifting’ 
“And with the lifting of sanc-
tions we know that the future 
of this country will be bright 
and we want of course to be 
a part of this very interesting 
development that we will see 
in the coming year,” Kristensen 
further noted.
“We have in fact for many 
years worked very closely with 
Iranian partners when it comes 
to the design and supply of 
equipment for cement plants 
and the same goes also for 
mineral plants. We’ve worked 
with Iranian customers in the 
Iranian industry. We always 
look very carefully on how we 
can have a close partnership, 
so that is not only the supplier 
and buyer and we actually 
work as a partner,” he added.

‘FLSmidth welcomes trans-
fer of technology to Iran’
In terms of transferring tech-
nology to Iran, Kristensen said, 
“A part of this [our partnership] 
has been always that part of 
the design has been made 
locally by our partners.” 
“It creates a chance for us to 
work in a close partnership 
which will also entail cooperat-
ing on different technology. It 
is something that we welcome 
because it helps us develop 
the Iranian industry and we 
think also for us long-term 
partnership is a benefit be-
cause to have close partners 
is a very important part of our 
strategy,” he asserted.  
‘Opening office a sign of 
commitment to Iran’
“After the lifting of sanctions 
I do my utmost to assist the 
Danish companies in gain-
ing a foothold in the Iranian 
market,” Danish Ambassador 
to Iran Danny Annan told the 
Tehran Times in the same 
ceremony. 
“FLSmidth is a very old friend 
of Iran. It has been here for 
80 years. As two years ago 
we celebrated the 80th anni-
versary of diplomatic relations 
between Iran and Denmark, 
FLSmidth has been here as 
long as Denmark has been 
officially here,” the ambassa-
dor added.
“FLSmidth has made a very 
good team In Iran. And for me 
it [opening the company’s of-
fice in Iran] is a very clear sign 
of the long-term commitment 
of FLSmidth to Iran and the 
Iranian people,” he noted.
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Per Mejnert Kristensen, the president of 
cement division of Denmark’s FLSmidth 
Company, told the Tehran Times that his 
company considers Iran as one of its 
most important markets. 

“After the lifting of sanctions I do my utmost to assist 
the Danish companies in gaining a foothold in the Iranian 

market,” Danish Ambassador to Iran Danny Annan told 
the Tehran Times in the same ceremony



Subsidiary Companies
15 companies are the subsidiar-
ies of MIDHCO which their major 
activities are implementation of 
projects, production, engineering 
services, construction services, 
exploration services, Business 
Services and Transportation, and 
two companies are established 
abroad and totally MIDHCO 
has 17 subsidiaries. In this 
company 35 big projects have 
been implemented or are under 
construction in the field of mining 
and metal industries such as 
copper with a capacity of 50000 
tons and steel with a capacity of 
4.2 million tons.
Plants in operation: In MIDHCO 
10 plants are operating which 
their major products include:

  Zarand iron ore concentrate 
with a capacity of two million 
tons.

  Sirjan Iron ore concentrate 
with capacity of two million tons.

  Zarand coke and chemicals 
production with a capacity of 
800000 tons.

  Pabdana coal processing with 
a capacity of 550000 tons.

  Hamadan Silicon production 
with a capacity of 12 thousand 
tons.

  Bardsir iron direct reduction 
with the capacity of a million ton.

  Shahr Babak copper tube 
production with a capacity of 12 
thousand tons.

  Developing Sirjan iron ore 
concentrate with the capacity of 
two million tons.

  Developing Zarand iron ore 
concentrate with the capacity of 
two million tons.

  Zarand iron ore pellets with a 
capacity of 2.5 million tons. 
These factories are operating 
with the state of the art tech-
nologies.
Projects to be commissioned 
in 2016 – first quarter of 2017
MIDHCO intends to bring some 
other projects into operation in 
addition to aforementioned plants 
These projects are as follow:

  SirjanPelletizing, capacity of 
2.5 million tons.

  Bootia Pelletizing, capacity of 
2.5 million tons.

  Copper cathode, capacity of 
50000 tons.

  Hamedan Ferrosilice devel-
opment with a capacity of 12 
thousand tons.

  Tabas coal processing, ca-
pacity of 500 thousand tons.

  Kerman limestone and do-
lomite with the capacity of 400 
thousand tons.

  Zarand steel plant with a 
capacity of 1.7 million tons.

  Coke direct quenching sys-
tem (CDQ).
These projects also enjoyed up 
to date equipment and technolo-
gies, the production value within 
the holding is not the only objec-
tive, but the increase the share 
in GDP is the mission.
Projects that will be ready for 
commissioning after the 
2016-2017 
These projects also include 
exploration, mining and mining 
industries infrastructure. 
These projects include:

  Direct reduction of Bootia with 
the capacity of two million tons 
per year, which will come into 
operation in 2018;

  Bootia steelmaking with the 
capacity of 1.5 million tons will 
be ready for operation in 2018; 

  Bootia 500 MW power plant 
come into network in 2018; 

  Preparation and mining proj-
ect of Khomrud mine in 2017;

  Enterprise resource plan-
ning of MIDHCO (ERP) will be 
launched in 2019;

  Preparation and extraction of 
Jalalabad iron ore mine

  Gol-Gohar iron ore mine project 
No. 2, preparation and extraction 

  Gol-Gohar iron ore mine project 
No. 4, preparation and extraction 

  Gol-Gohar iron ore mine project 

Initiation 
of development from mining 

No. 6, preparation and extraction 
  Chah Firuzeh copper mine 

project, preparation and extraction 
  Iron ore recrushing project
  Five exploration projects 

The importance of technology 
and knowledge in MIDHCO 
Holding 
In MIDHCO the highest level 
of technology in steel industry 
is being used for both methods 
of production with blast furnace 
and direct reduction with gas. 
In addition, for the first time in 
world, copper cathode produc-
tion with tank bioleaching tech-
nology with the capacity of 50 
thousand tons is  close to com-
missioning. MIDHCO follows 
reduction of energy consump-
tion, environmental hazards. 
Integrity of mining to industry, 
design and implementation of 
industrial units next to the mine. 
In addition, due to sewage treat-
ment there will be considerable 
savings in water consumption 
as well as electricity and gas 
consumption.
The most important awards 
and plaques of appreciation 
for MIDHCO are as following:

  Received National Award for 
business Excellence, (equal to 
EFQM)

  Being among the top 100 
mining companies of world 
based on capital market.

  Top engineer in Materials and 
Metallurgical Engineering

  Top researcher in the mining 
sector and mining industries

  Top manager in mining in Iran
  Being among two top Asian 

researcher in productivity by 
Asian Productivity Organization 
(APO).
This plaques of appreciation in 
the fields of science, technology 
and research and industrial min-
erals have been made through 
the efforts of managers, experts, 
staff and young people working 
in MIDHCO.
Importance of HSE in Holding 
MIDHCO 
According to the needs and 
characteristics of the areas of 
activity in the mining industry 
and to facilitate the compre-
hensive policy-making and 
purposeful management 
and Integrated HSE, and 
ultimately achieving better 
performance levels in line with 
the objectives of the company 
in safety, health and environ-
ment and community, (HSEC 
Management).
The management targets 
include 34 paragraph that the 
most important ones are:

  Development and acknowl-
edgment of the prospect, 
mission and policy of HSE in 
MIDHCO.

  Planning HSE in 3 levels, fac-
tory, company and the holding 
level consisting of 33 processes.
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Middle East Mines and mineral Industries Development Holding Company (MIDHCO) 
as the largest private company in Iran, relying on the knowledge and expertise in, 
banking , mining and industrial support and benefit from the most competent natural 
and legal persons, was founded in 2007 with a capital of $ 33 million. Almost 1.5 mil-
lion direct and indirect are stakeholders of the company. The capital of the company 
has increased to $ 780 million since the establishment. MIDHCO strategy is empha-
sis on safety, health, environment, social responsibility and development of mining 
areas in Kerman province. Also in this company about 15 thousand people directly 
and 150 to 300 thousand people indirectly will work (currently 9,000 people directly). 
MIDHCO uses wide range of local labor forces and enhancing knowledge of these 
main power in this region, based on the business Code of Ethics and Conduct. 

Implementation of 
knowledge manage-
ment with global 
models
To meet the chal-
lenges ahead in a 
turbulent world, every 
company needs to 
implement knowledge 
management with 
global models. In this 
regard, the company 
has implemented 
MIDKNOW project 
based on knowledge 
management. Since 
2013, the company 
has developed knowl-
edge management 
according to the mod-
el MAKE in all units 
from mine to the final 
product. In addition to 
management system 
mentioned above 
(ERP, HSEC,...),the 
international stan-
dards that are used 
in the company are 
including OHSAS 
18001: 2007, ISO 
14001: 2015 and ISO 
9001: 2015 which are 
the basis for the cre-
ation and establish-
ment of knowledge 
management with the 
approach of a learn-
ing organization. 
MIDHCO has ac-
cepted to create 
value for customers 
and shareholders 
as a basic principle 
and in this respect, 
considers teamwork 
culture as a factor for 
its success in recent 
years.
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

Mobin Mining & Road Construction Co.
Mobin Company is the largest subgroup of Arsh hold-
ing and one of the first private companies which has 
pioneers in mining area. Mobin has started its activity 
in 1989 and has performed more than 850 million tons 
of mining and stripping operations in different mines of 
Iran. This company gained the first rank with respect to 
volume of mining operations in Iran and Middle East. 
According to the belief that the best company is the 
largest company, this company performs more than 
120million tons of mining and stripping every year and 
is active in more than 60% of main and large mines of 
the country. Mobin Co. acts as the powerful and reli-
able factor for clients and government authorities espe-
cially National Iranian Copper Company and Iranian 
Mineral Supply and Manufacturing Company. Mobin 
has completed all of its projects more rapidly than the 
expected schedules and with the lowest cost by relying 
on experiences and technical knowledge of the skilled 
managers and using large and unique machinery. 
Reduction of overall cast in this company refers 
to the following points:

  experiences acquired from the completed projects
  Implementation of integrated management system
  increase of efficiency and productivity though 

optimal selection of machinery
  use of modern knowledge and continuous train-

ings for utilization and maintenance of machinery
  design and creation of databases for control
  analysis and supervision as well as fabrication of 

machinery spare parts inside the country
At present, Mobin has more than 400 heavy mining 
machines which some are unique some of them 
are unique in size and capacity. From the main-
tenance point of view and based on International 
standards we have reached the highest possible 
mechanical availability of our fleet.
List of ongoing Projects:

  Meydook Copper Mine
  Songon Copper Mine
  5th phase of Golgohar Iron Mine
  Chahgaz Iron 

List of accomplished projects:
  Mehdiabad Barite Mine
  Darezar Copper Mine
  Angoran Zinc and Lead Mine
  Jalalabd Iron Mine
  Earth Moving in order to Construction of Copper 

Processing Factory
  Sarcheshmeh Copper Mine
  1st Golgohar Iron Mine
  Sarcheshmeh Tailing Retaining Dam 
  Meydook Tailing Retaining Dam
  Songon Tailing Retaining Dam

Adress: Number 92- Mirzayeshirazi Street – Tehran –Iran 
Postal Code: 1596735811
Telephone:  0098-21-88800900-4
Fax:  0098-21-88893013
Website: www.mobinco.com
Email Adress: info@mobinco.com

Sirjan Jahan Steel Complex 
(SJSCO) at a glance

News
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Objectives
Establishment of Iron and Steel making plants to produce DRI, Billet and Long products such as Re-
bar, Sections, Steel Alloys and Seamless Tubes and Pipes with total capacity of 6 Million TPA.
Geographical Location
Sirjan Jahan Steel Complex is located in 55 KM far from southwest of Sirjan City in Kerman 
Province in Iran.
Shareholders
Gol-E-Gohar Mining & Industrial Co.: 51% of Share
Retirement Chamber of NICICO (National Iranian Cupper Industries Co.): 49% of Share
Comparative Advantages
1. Supply of Iron Ore Pellets directly from Gol-E-Gohar Pelletizing Plant by conveyor that makes 
reducing the transportation cost which resulting the final price.
2. SJSCO is located near to Persian Gulf and free waters, also it has access to National Railway to 
export its products.
3. Existing national infrastructures such as Airport, Special Economical-Commercial Zone and Custom.
4. Availability of specialists and skilled workers in Kerman region.

Operating Plants
■ Direct Reduction Iron Plant No.1
Production Capacity: 960,000 TPA
Raw Material: Pellets with 67% Grade from Gol-E-Gohar Pelletizing Plant
Product: DRI with MIDREX® Technology

Under Construction Projects

■ Steel Making Plant No. 1
Production Capacity: 1,000,000 TPA of Billet Base on EAF Technology
Row Material: DRI Pellets from SJSCO. DRI Plant
Partners: Tenova, Danieli, Tamini, SMS Concast, ABB, Brunnhuber, GH, …
Physical Progress: 40%
Investment Required to Finish the Project: 120 Million EUR

■ Bardsir Rolling Mill Project
Production Capacity: 500,000 TPA of Rebar with Continues Technology
Raw Material: Billets from SJSCO. Steel Making Plant
Partners: Preet, AMB, …
Physical Progress: 85%
Investment Required to Finish the Project: 20 Million EUR

Future Projects
■ Direct Reduction Iron Plant No.2 (Under Tender)
Production Capacity: 960,000 TPA of DRI with MIDREX® Technology
Tenderers: SMS Group, Tenova, IRITEC, MMTE, …
Project Value: 95 Million EUR

■ Steel Making Plant No.2 (Under Tender)
Production Capacity: 1,000,000 TPA of Bloom and Round Billet Base on EAF Technology
Tenderers: SMS Group, Tenova, Danieli, Primetals, Grupo Saralle, ASMAS, SINO Steel, NFC, MMTE, IRITEC, ...
Project Value: 225 Million EUR

■ Seamless Pipe Mill Plant (Under Study)
Production Capacity: 300,000 TPA of Seamless Tubes and Pipes
Project Value: 500 Million EUR

■ Bardsir Steel Making Plant (Under Study)
Production Capacity: 300,000 TPA Billet Base on EAF Technology
Project Value: 120 Million EUR

Total Investment
Total Investment Required (Under Construction and Future Projects): 1.1 Billion Euros
This amount will be funded from Financing, Buyback, BOT and more.

www.sjsco.ir
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1- Would you please tell us the 
summary of most important plans of 
MME Company in the field of mining 
and steel industries sector?
Our main plan is fulfillment of our obliga-
tions in connection with current and 
progressing projects including provincial 
projects and we need an accurate and 
careful planning for the purpose of real-
ization of the targets because this is the 
first time we use PERED® Technology. 
2- And the volume of MME’s invest-
ment in Iran and foreign countries
MME is the EP contractor in five pro-
vincial projects. The Company’s revival 
projects include Shadegan Steel, Mi-
aneh Steel, Baft Steel, Neiriz Steel and 
Sepid Dasht Steel. 
Considering the fact that Shadegan 
Steel has 95% progress and Mianeh and 
Neiriz steel projects have 90% progress, 
we hope that they will put into operation 
within few coming months; but Baft Steel 
will start production in 2017. 
All the direct reduction projects are 
implemented by use of Persian Direct 
Reduction (PERED®) method patented 
by MME Company. 
Our current steel production projects are 
Sepid Dasht Steel and Kaveh Jonoub 
Steel projects. 
The first phase of Kaveh Jonoub Steel 
Project with 1.2 mn ton billet production 
capacity is ready for production and its 
second phase has had 30% progress. 
3- Please tell us in brief about the 
services MME provided in mining 
industries sector. 
MME, an engineering company regis-
tered in Germany, has a rigid situation in 
Europe with more than 20 years of work 
experience. Due to good records of the 
Company and its affiliation to IMIDRO 
has the highest situation in mine and 
steel industries sector. All the forego-
ing gives the company some privileges 
which is to be used reasonably and 
then could place the company is a good 
situation to act as a bridge for technol-
ogy transfer and attraction of European 
investors into Iranian infrastructure. We 
are actively working on this target by 
our active presence in local and foreign 
markets.
4- What about MME’s future plans?
In addition to execution of the current 
projects, we focused on presence in all 
stages of the production chain includ-
ing concentrate and pellet making up to 
casting and production of special grades 
of steel. 
In the next step, we will find our way to 
other fields of mining industry including 

copper, lead and zinc, …. We carried out 
some actions and decided to negotiate 
and cooperate with other competent 
companies in the form of joint ventures 
and to play an effective role as an engi-
neering company. 
Also, by taking into account the need of 
the state steel companies for promotion 
of their production line and decrease 
of utilities consumption including water, 
power supply and gas, MME prepared 
some solutions for them and will offer to 
them in near future. 
5- Do you believe on realization of 55 
mn steel production by the year 1404 
(by March 2026)?
From realistic and expert’s point of view, 
for addressing this question, we have 
to study the capacity increment trend 
in steel industries in the recent years 
and then carefully study the parameters 
effective on achievement to 55 mn steel 
production by the year 1404 (by March 
2026). 
The study of increase in production ca-
pacity of steel industries in course of two 
4th and 5th Development Plans shows 
that the production capacity has been 
increased from 12.5 mn ton to 23 mn to 
by the end of 5th Development Plan. We 
will not be able to realize 55 mn steel 
production targets by the year 1404 (by 
March 2026) by this capacity making 
speed. But, following JCPOA and open-
ing the doors for the foreign investors 
in Iran, the situation has been highly 
changed when compared with the past. 
By good preparation works and pav-
ing the way for foreign investment we 
will finally be able to attract the foreign 

investors and this will change the situa-
tion and shift us to a new stage in steel 
production sector and then we can say 
that we will finally be able to produce 
55 mn steel by the year 1404 (by March 
2026). But all preparatory and infrastruc-
ture works are to be done including rail 
transportation network, supply of water, 
gas and power, … to enable us to imple-
ment the steel production chain in the 
form of an integrate project. 
6- Does MME work on foreign proj-
ects? Has any action undertaken in 
this regard?
Presently MME Company has a 300,000 
MT direct reduction project in China, 
Shanksi City, and all engineering works 
have been fully completed. The works 
undertaken by MME has been com-
pleted up to 90% and the total progress 
of the project is 55% and the project is 
foreseen to be opened in 2016. 
As a result of establishment of relations 
with the European steel manufactur-
ers and technology owners during the 
past two decades, MME has concluded 
contracts for supply of technical and 
engineering services to the outstand-
ing steel industry of the country. Such a 
potential enables MME to carry out the 
technical and economic feasibility stud-
ies in mine and mining industries sector 
and we have some opportunities to work 
on feasibility studies of sponge iron 
production in China, Pakistan, … and is 
under investigation. 
Also the technical and economic feasibil-
ity study of Guinea bauxite project is 
ongoing and we are preparing the final 
results. 

MME is Ready to Cooperate with us 
in Basic Metal and Steel Projects
MME, an engineering company registered in Germany, 
has a rigid situation in Europe with more than 20 years 
of work experience. Due to good records of the Compa-
ny and its affiliation to IMIDRO has the highest situation 
in mine and steel industries sector. All the foregoing 
gives the company some privileges which is to be used 
reasonably and then could place the company is a 

good situation to act as a bridge for technology trans-
fer and attraction of European investors into Iranian 
infrastructure. We are actively working on this target by 
our active presence in local and foreign markets. In an 
interview with Madan 24 (Mine 24) Mr. Hassan Karbas-
chi, Managing Director of MME Company in Iran ad-
dressed the following issues: 

پایگاه جامع 
اطالع رسانی معادن 
و فلزات خاورمیانه
The Middle 
East Mines & 
Metals 
Directory

Presently MME 
Company has a 
300,000 MT direct 
reduction project 
in China, Shanksi 
City, and all 
engineering works 
have been fully 
completed

26
SE

P-
03

OC
T 

20
16



45 Chadormalu is the symbol of sustainability, 
vanguard in production chain completion. 
Chadormalu  Mining  and  Industrial Com-
pany (Public Joint Stock) has initiated its 
activity from 1992 and at present having an 
investment sum of 17100 billion RLS. Invest-
ment is one of the greatest active companies 
in Tehran stock market with the symbol of 
Kechad. Chadormalu  Mining  and  Industrial 
Iron Ore Complex. Chadormalu Iron Ore 
Mine is located in the heart if central Iran 
about 180 KM. North East of Yazd Province, 
300 KM. South of Tabas. Along five produc-
tion lines every year 10.5 million tons of iron 
ore concentrate and 1.5 million tons granu-
lated of iron ore.
Ardekan Pelletizing Complex :
This complex is located about 25 KM. West 
of Ardekan city. In this complex a pelletizing 
plant with a capacity of 3.4 million ton of pellet 
(converting iron ore concentrate into pellet for 
steel industry).
Following projects are also under 
construction:
1.Chadormalu Steel Plant
This unit with a capacity of one million tons 
of steel  which can developed up to 1.3 mil-
lion tons  has been constructed since 2010 
and almost been completed up to %97 per 
cent and will put into operation within next 
few months
2. Direct Reduction project
This project with a capacity of 1.55 million 

tons of sponge iron has begun since the end 
of 2012. Its physical development is %57 
and will be completed in 2016. Investment 
prediction of these two projects is 18372 bil-
lion RLS.
3. Ardekan pelletizing expansion project
BY completion of this project yearly produc-
tion capacity will increase from present 
production of 3.4 million tons to 4 million 
tons.Investment sum of this project is 905 
billion RLs.
4. Combined cycle power station
This project with a capacity of 500 mega watt 

stated in 2012, its first and second phases 
was put into operation in 2014 sending 
electricity through nationwide network .Third 
phase of this project; steam unit will be put 
into operation during the second half of 2016.
For the completion of this project a sum of 
13698 billion Rls. Has been invested.
Partnership projects for steel production 
near Ardekan pelletizing plant.
1.Ghadir Iranian Iron and Steel Plant
This plant with a capacity of yearly 800000 
tons of sponge iron making use of produced 
pellets in Ardekan plant is completed and has 
been put into operation with full capacity. Total 
investment of this plant is 2361 billion Rls. 
The share of chadormalu is %30.
2. Arfa Iron and Steel plant
This plant with a capacity of 80000 tons of 
sponge iron  and converting 800000 tons of 
crude steel has been put into operation with 
its full capacity. Total investment of this plant 
is 10000 Rls. And share of this plant is %38.
3. Abarkooh Rolling Mill and Steel project
This project with a capacity of yearly produc-
tion of 60000 tons of crude steel and 450000 
tons relled production with an investment sum 
of 8256 billion Rls. Has begun its opera-
tion from December 2015 .According to its 
timetable %98 per cent of its construction has 
finished and its steel unit will put into opera-
tion in 2018.
It is worth mentioning that its rolling mill unit 
has been using from chadormalu steel rolls. 

Chadormalu Mining and 
Industrial Company (Public Joint Stock)
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IRANIAN GHADIR IRON & STEEL CO
Introduction
In order to develop the iron and steel 
industry in Iran and in line with the “Twenty 
Year Plan for Economic and Social De-
velopment” of the country, Iranian Ghadir 
Iron and Steel Company (IGISCO) was 
established in 2006 with the cooperation 
of Iranian Mines and Mining Industries 
Development and Renovation Organiza-
tion (IMIDRO) and with the investment of 
Ghadir Investment Company, Chadormalu 
Mining & Industrial Company (CMIC) and 
Iran Alloy Steel Company.

Current  Main Shareholders
1- Ghadir Investment Company
2- Chadormalu Mining & Industrial Co. 
(CMIC)
3- Iran Alloy Steel Co.
4- Ghadir International Industries & Mines 
Development Company

Direct Reduction Plant
IGISCO’s direct reduction plant is construct-
ed in an area of 86 hectares in Ardakan, 
Yazd province next to Ardakan Pelletizing 
Plant (APP) and Arfa Iron and Steel Com-
pany, with 800,000 tons of sponge iron an-
nual capacity. It is also planned to increase 
the annual capacity to 1.2 million tons as 
the detail design and some equipment are 
already supplied. This company aims to 
fulfill the need of raw material for steel pro-
ducers in Yazd province and other parts of 
the country while export is one of his most 
important strategies for the future. 

Other Investments
In order to develop investment in industrial 
and mining projects, IGISCO has invested 
as a shareholder in Gol Gohar Iron and 
Steel Development Company, Qeshm Steel 
Development Company, Negin Alborz Coke 
Company and Shahroud Steel Company. 
Besides, IGISCO has also decided to 
construct a 3.4 MTPY pelletizing plant in 
Behabad city in Yazd province which will 
be commissioned in 3 years and will supply 
raw material for the direct reduction plants 
locally or as export. Moreover the mining 
section of this company has taken required 
actions to equip related mines for extraction 
activities.

A Brief Look at Two of the Most Impor-
tant Investments:

Shahroud Steel Company (S.S.Co.)
The first rolling mill plant of Shahroud Steel 
Company _ of which 53% of the share is 
owned by IGISCO _ was established in 
2007 to produce simple and ribbed rebar 
and other steel sections with the capacity of 

200,000 tons per year. 
S.S.Co. has also invested to establish a 
steel making plant close to his rolling mill 
plant to complete his mini mill. 

Behabad Pelletizing Plant
IGISCO has decided to establish a pellet-
izing plant in 200 hectares area with annual 
production capacity of 3.4 million tons.
The site location of this plant is in Behabad 
city, 25th km toward Chadormalu mines. The 
objective of establishing this plant is to pro-
duce iron pellets from iron ore concentrates to 
be consumed in local and foreign direct reduc-
tion plants. It is planned to export almost 50% 
of the product of this plant after operation.
The construction phase will start in fall 
2016.
The production startup will be by the end of 
2019.

Mining Activities 
In order to develop activities and invest-
ments in mines and mining industries, 
IGISCO has invested in the metal mines 
sector and started exploration and discov-
ery activities, while taken required actions 
to equip related mines for extraction activi-
ties.
Moreover, due to ownership of Sourgah 
mine in Jiroft, IGISCO has planned to 
establish a production line of Ferro Silicon 
Manganese and in this regard, is seriously 
pursuing investigatory and exploratory 
activities to identify iron ore, manganese, 
chromite, copper and other industrial soils 
in different provinces of the country, few of 
which are as follows:
1- Darouneh Placeri Iron Ore Mine Loca-
tion: Khorasan Razavi Province, south 
Bardaskan
Extraction Method: Surface mining This 

mine is under preparation and construction.
2- Sourgah Manganese Mine Location: 
Kerman Province, West Jiroft. Area: 14 km2 
Extraction Method: Surface mining This 
mine is under operation.
3- Torbat Heidarieh Copper Exploratory 
Area Location: Khorasan Razavi Province, 
Torbat Heidarieh Exploratory Operations of 
this mine is scheduled by senior experts of 
this company.

Strategies for the 
Future
 Finishing an 

integrated steel plant 
from mining of iron 
ore to finished steel 
products (Iron Ore 
Concentrate Pellet 
DRI Steel)
 Seeking for foreign 

potential buyers of 
DRI to expand our 
market beyond the 
borders 
 Seeking for 

investors/partners 
for exploration and 
extraction activities 
for mines in Khorasan 
province
 Seeking for 

investors/partners 
for exploration and 
extraction activities 
for coal and metal-
lurgical coke mines in 
Shahroud
Headquarter:
No. 25, 5th Floor, 
10th St. Bokharest 
St., Tehran, Iran
Tel: +98-21-88505188
Fax: +98-21-88505189
Factory:
25th km Ardakan – 
Naeen Road, Yazd, Iran
Tel: +98-35-31577300
Fax: +98-35-31577333
www.igisco.com
info@igisco.com
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World largest straight-
ener at ArcelorMittal Dif-
ferdange
Danieli to supply a major finishing-
end upgrade to improve safety, en-
hance product quality, product yield 
and productivity. 

ArcelorMittal has ordered to Danieli new 
finishing equipment for its jumbo beam 
mill in Differdange.
The core of the project consists in the 
installation of a new 9-roll straightener 
to replace the manual straightening 
operations which are currently accom-
plished by using two gag presses.
With a 2,500-cm3 modulus, the new 
straightener for ArcelorMittal will be the 
largest ever built.
The double-support design of the new 
Danieli heavy-duty machine will allow 
both web and flange-tip straightening. 
Fully hydraulic rolls adjustment system. 
Automatic roll change of all 9 straight-
ening rolls will take less than 25 
minutes.
The extension of the existing cooling 
bed, a new cold disc saw and related 
handling equipment including an auto-
matic system to transfer the rolls from 
the production line to a new roll setup 
and preparation area, will complete the 
plant upgrade.
All electrical and automation systems 
will be provided by Danieli Automation.
Plant start-up is scheduled for the be-
ginning of 2018.

More information about the plant:
ArcelorMittal Differdange mill was 
already upgraded by Danieli in 2007 
with the installation of intermediate 
reversing mill stands featuring Hydraulic 
Gauge Control. Differdange mill product 
range includes parallel-flange beams 
and columns with up to 1,138-mm web 
width, up to 476-mm flange height, up 
to 140-mm flange thickness and up 
to 1,377-kg/m linear weight, in high-
strength steel grades, such as ASTM 
A913 grades 70 (485 MPa), 65 (450 
MPa) and 50 (345 MPa) or EN 10025 
grade S460M.
Such Jumbo beams have been used in 
extreme engineering projects around 
the world, including the Freedom Tower 
in New York, the Shanghai World Trade 
Center, and the upper part of the Burj 
Khalifa in Dubai.

Nowadays , the world industries are on massive efforts more than ever sizing 
upon standard , renovation and modernization to enhance saving energy ef-
fectiveness and...
Considering IRAN natural capacities , such as resources , man power and tal-
ent work forces, fuel and... for producing aluminum, Iralco plan for moderniza-
tion and achieving above goals have been the  priority and aluminum industry 
plan for producing 1500000 Tpy/Al in decade.
The first producer of aluminum in Iran , is located 5 km of ARAK – Tehran 
Rd. the area of the plant is 232 hectares. the capacity is 180000 tons /ALPY, 
consisting of different  pure ingot in the shape of T-bar, looo lb,50 Lb, casting 
alloys, billets,  slabs. the products of the firm are produced according to the in-
ternational standards, and the minimum purity degree of aluminum  in 99.80%, 
L.M.E member 
IRANIAN ALUMINIUM CO (IRALCO)

 The first producer of Aluminum in Iran & Middle East
 Member of L.M.E & T.ME and  100   top companies in the country
 Holder of   ISO  9001 , Iso14001,Ohsas 18000 & I.M.S 
 Holder of DIN, ISO, AA,GB Standard
 Exemplary Exporter of the country
 Implementation of largest & high tech environmental project in IRAN 
 About 11000 aluminum fabrication side products plants and work shops
 More than 250,000 personnel are working in industries affiliated to aluminum industry
 The purity degree of Aluminum is 99.80%
 Gaining superior plaque in evaluation process of productivity 

IRANIAN ALUMINIUM CO.(IRALCO) PROJECTS FOR INVESTMENT
 IRALCO 2nd Phase Aluminium Smelter Plant In ARAK ,IRAN
 Request for Finance of Anode Plant Project
 Request For Investment Of Power Plant Project On BOO Scheme  

We expect to receive any proposal from different institute/company for invest-
ment by finance/loan / shareholder schemes for the execution of the project...

Iranian 
Aluminium Company (Iralco)

IRANIAN 
ALUMIN-
IUM CO 

(IRALCO):
The first 

producer of 
Aluminum 
in Iran & 

Middle East

Rise in Coal Extraction

Iran’s two major coal producing companies 
extracted 680,420 tons of the mineral and pro-
duced 222,895 tons of coal concentrate during 
the five months to August 21, which indicates 
56% and 38% growth in extraction and produc-
tion compared to last year’s corresponding 
period, Minews reported. Tabas Parvadeh Coal 
Company accounted for 602,299 tons of the 
extraction and 177,816 tons of the concentrate 
output. Central Alborz Coal Company extracted 
78,121 tons and produced 45,079 tons of 

concentrate. The 20-Year National Vision Plan 
stipulates production of 55 million tons of crude 
steel per year, which means blast furnace 
steel production capacity needs to increase 
to six million tons from the current 3.5 million. 
This requires annual production of 3.2 million 
tons of coking coal and 4.5 million tons of coal 
concentrate. Stressing the need for develop-
ment of the coal industry, experts say Iran’s 
coal concentrate output currently falls short of 
the target by more than three million tons.

www.iralco.ir
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Mining Chain Export 
Up 23%
Value of mineral and 
mining industries 
products export was 
twice import in the 
first five months of 
current Iranian year 
(started on March 
21). Export value of 
mineral and mining 
industries products 
passed $2.9 billion, 
whereas import value 
of these products 
reached $1.4 billion in 
the first five months 
of the last Iranian 
year. Moreover, ex-
port value of mineral 
and mining industries 
products in the first 
five months of current 
year increased to 
$2.3 billion which 
compared to the 
corresponding period 
of the last year shows 
23 percent growth. 

Outotec has been awarded a 
contract by Shandong Province 
Metallurgical Engineering Co., Ltd. 
(SDM) for the delivery of process 
equipment to the Iron Concentrate 
Project Sangan in North-Eastern 
Iran. The Iranian Mines and Mining 
Industries Development & Renova-
tion Organization (IMIDRO) owns 
the Sangan mines and SDM is 
their engineering partner. The con-
tract value is approximately EUR 
10 million and the order has been 
booked in Outotec’s 2016 second 
quarter order intake.
Outotec’s scope of work includes 
the design and delivery of thick-
eners and filter presses as well 
as related installation supervi-
sion and commissioning services 
including spare parts. The new 
iron processing plant will process 
annually 5 million tonnes of ore. 
The equipment will be delivered 
mostly during the second 
quarter of 2017.

“We are pleased to have been 
given the opportunity to deliver the 
main dewatering process equip-
ment to the second phase of 
the Sangan Iron project. Our 
comprehensive portfolio of dewa-

tering equipment enables us to 
tailor efficient and environmentally 
sound solutions and services for 
iron ore processing”, says Kalle 
Härkki, head of Outotec’s Minerals 
Processing business unit.

Outotec to deliver 
process equipment for 
SANGAN iron project in Iran

Khouzestan Oxin Steel Company

In line with the needs of the 
country’s massive industries 
for high width steel plates, 
Khouzestan Oxin Steel 
Company (joint stock) was 
registered in 2005 with the 
Companies & Non-Commer-
cial Institutions Registration 
Office under no. 248247 
in Tehran with the aim of 
completing the missing 
link in the chain of supply-
ing the needs of industry 
for high width heat treated 
steel plates for the oil, gas, 
petrochemicals, marine and 
car industries and strategic 
products of the country in-
dustries and in 2009, started 
mass production of 1050000 
plates using the latest up to 
date world technology.
The main activity of the 
company is the production 
of various steel plates up to 
a width of 4.5m and vari-
ous thickness, high strength 
and unique in the Middle 
East, which has turned this 
company into one of a rare 
manufacturers of this prod-
uct worldwide and, today on 

the path of growth and ex-
cellence, we produce plates 
in particular dimensions and 
properties to meet the needs 
of our cliental.
The company’s produced 
plates have a range of 
applications: oil and gas 
pipelines, pressure ves-
sels and big storage tanks 
of chemical and petroleum 
fluids, ship building indus-
try, industrial and power 
plant boilers, huge metal 
structures and bridge con-
struction which are part of 
industrial products that use 
the Khouzestan Oxin Steel 
Company’s steel plates.

Final product
The final product of the 
Khouzestan Oxin Steel 
Company includes vari-
ous steel plates with high 
strengh for a selection of 
applications such as large 
diameter oil and gas pipes, 
pressure vessels and oil 
liquid storage, petrochemi-
cal gas, industrial and power 
stations boilers, ship building 
industries and steel plates 
of specific building struc-
tures with various mechani-
cal properties.  The tensile 
strength of these plates can 
increase up to 1200 New-
ton on millimeter square 

and their yield strengh can 
increase up to 1000 Newton 
on millimeter square.

 Dimensions of the final 
product:
Thickness from 5 to 150mm
Width from 1100 to 4500mm
Length from 2500 to 
24000mm             
The company’s produced 
plates have a range of ap-
plications:

 Steel plates for boilers and 
pressure vessels

 Steel plates for oil & gas 
pipelines

 Steel plates with suitable 
toughness

 Steel plates for shipbuilding
 Steel plates for general 

structural purposes
 Plates for Normalized 

structural steels
 Plates for thermomechani-

cally rolled structural steels
 Structural steel plates with 

improved corrosion resis-
tance

 Wear resistance steel 
plates with high yield strength 
(quenched & tempered) 
www.oxinsteel.ir
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FOCUS OF PRESTIGE IN 
METALLURGY INDUSTRY 
ANKIROS/ANNOFER/TURKCAST 
2016 FAIR TRILOGY

One of the most important events of global 
metallurgy industry, ANKIROS 2016 – “13th 
International Iron-Steel and Foundry Technol-
ogy, Machinery and Products Trade Fair”, 
ANNOFER 2016 – “12nd International Non-
Ferrous Metals Technology, Machinery and 
Products Trade Fair” and TURKCAST 2016 
– “7th Foundry Products Trade Fair” will be 
organized by Hannover Messe Ankiros Fuar-
cilik A.S., between September 29 - October 
1, 2016, at Tuyap Fair & Congress Center, 
Buyukcekmece, Istanbul. Ankiros/Annofer/
Turkcast fair trilogy constitutes an unmissable 
fair organization for visitors who want to meet 
suppliers from all over the world and to get a 
chance commercial exchange with the leaders 
of metallurgy industry. As the largest organiza-
tion of the metallurgical industry in Eurasian 
region, ANKIROS/ANNOFER/TURKCAST 
Fairs give its visitors the opportunity to get to 
know the products of the most advanced tech-
nology while offering a range of solutions to a 
wide range of different expectations through 
creative alternatives appropriate for any kind 
of need. By keeping its development at every 
turn, ANKIROS/ANNOFER/TURKCAST Fairs 
will improve through its local and international 
supporters. In 2016, more than 16.000 visitors 
from over 77 countries and 389 local and 595 
international from 44 countries, total of 984 
exhibitors on 22.345 m² net stand area are 
expected. ANKIROS/ANNOFER 2016 Fairs 
will enable all products related to metallurgy 
industry such as iron-steel, ceramic, glass, 
rolling mill materials, induction and melting fur-
naces, refractory materials, casting, sanding 
and molding machines and mixers, machines 
and equipment for iron-steel facilities, arc 
furnaces, heat treatment furnaces, control and 
test equipment, raw materials and consum-
ables to appear under a single roof. While 
TURKCAST 2016 brings the local and foreign 
casting purchasers from particularly Automo-
tive and Sub-Industry, White Goods, Ce-
ment, Construction, Defense and Aerospace, 
Shipping, Railway and Transportation, Petro 
chemistry, Energy, any kind of Heavy Industry, 
Agricultural Machinery, Building Machinery in-
dustries together with Turkey’s leading casting 
producers. Casting purchasers who will visit 
the fair will have a chance to share information 
and technology in all aspects of technical and 
commercial issues with foundries. Hannover-
Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. would be glad to 
see all visitors related to metallurgy industry at 
ANKIROS/ANNOFER/TURCAST 2016 Fairs...
www.ankiros.com

Everthing supplied from a single source

to supply two new wire rod mills to 
Guangdong Guoxin Industrial Co. Ltd.

News

Chinese Guangdong Guoxin Industrial 
Co. Ltd. has awarded SMS group the 
order to supply the mechanical core 
components and the complete electrical 
and automation package for a new wire 
rod mill complex. The new complex will 
be built in the Sino-German Development 
Zone, Jieyang City, Guangdong Province, 
with production scheduled to commence 
in 2017. The works will be designed for 
an annual capacity of 1.4 million tons 
(700,000 tons per year per mill). The two 
one-strand high-speed mills will roll wire 
rod in diameters from 5.5 to 25 millimeters 
and rebars in diameters between 6 and 
14 millimeters at rolling speeds of up to 
105 m/s. The steel grades to be rolled will 
comprise cold-heading, alloyed, spring 
and stainless steels as well as tire cord 
and welding wire. As core equipment both 
wire rod mills will feature compact cantile-
ver stands (CL stands) in the intermediate 
mill, six- and four-stand wire rod blocks 
and a loop laying head. The CL stands will 
be of identical design and exchangeable 

with one another. SMS group will supply 
their tried-and-tested and reliable wire rod 
blocks in six- and four-stand design. The 
division into two blocks means that all 
final dimensions can be finish-rolled in a 
maximum of four passes. All dimensions 
can therefore be rolled thermomechani-
cally, i.e. at low temperatures and with 
close dimensional tolerances. Besides the 
mechanical equipment, SMS group will 
supply the complete electrical and auto-
mation package, from the roller table at 
the exit end of the reheating furnace down 
to the coil transfer system, and perform 
the commissioning activities. The supply 
scope includes the technological control 
systems for the automation, the switch-
gear, drive system, sensor technology 
and HMI system. To allow an optimized 
cooling strategy to be conducted for each 
steel grade, the CCT® model (Controlled 
Cooling Technology) developed by SMS 
group will be implemented in combination 
with an automated control system for the 
water cooling sections.
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Chinese 
Guangdong 
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complete 
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cal and 
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package 
for a new 

wire rod mill 
complex

IME released its Annual report 2015 included 
statistics of volume and value of trading on metal 
and mineral sector and 4 main reasons for prices 
reduction in the market. Iran Mercantile Exchange 
in its annual report announced that total value of 
metals and mineral products on spot market was 
28 thousand and 232 billion rials meanwhile total 
volume of trading was 9 thousand and 883 kilo 
tonnes in 2015 which decreased 19 and 35 percent 
respectively compared with corresponding period 
of last year. Moreover, the highest value and vol-
ume were in steel sector by 37 and 25 percent de-
crease compared with same period in 2014. Also, 
the lowest value and volume of trading for metals 
and minerals in 2015 were in coke and concen-
trates by 45 and 23 percent decrease respectively 
compared with last year’s corresponding period.
The main reasons for decrease of volume and 
value of trading for metal and mineral products are 
as follows:
1. The global status China’s GDP growth rate in 
2015 has been 6.9%.It is the lowest growth rate 
since 1991 and the variable is predicted to be less 
than this amount in 2016. In the current market 

conditions, the metal and mineral products market 
in various regions of the world, especially the steel 
has faced oversupply and this trend is expected to 
be continued.in this condition, the manufacturers 
have reduced their production volumes.
2. The rise in dollar value Over2015, the value of 
dollar compared to that of euro has increased. This 
rise in the value of reduces the demand for base 
metals. In addition, it is predicted that the value of 
dollar will continue to grow, because the Central 
Bank of European plans to adopt a new support 
policy.
3. The slowdown in the domestic market In 2015, 
due to the lack of government funds and conse-
quently a considerable decrease in construction 
costs and liquidity problems in the economy, the 
recession in the country has led to a drop in de-
mand for basic products (steel, petrochemicals and 
agriculture).
4. Increased production of iron ore in Brazil and 
Australia mines and a significant reduction in the 
base price. It has led to an excess in supplies and 
over 50% of reduction in strategic product prices in 
the international markets.

IME Announced 4 Reasons for Reduction of Mineral Prices in 2015
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our affiliates working on acid 
production and became the 
most important acid pro-
ducers in Iran. The annual 
production capacity of each 
of the companies is 70,000 
ton (totally 140,000 ton).
In addition, Bafgh Zinc 
Smelting Company produces 
50,000 ton / year acid.
The concentrate production 
capacity of Iran Zinc Mines 
Development Holding Com-
pany is 298,000 ton which is 
mainly produced by Calcimin 
Company. In addition Ban-
dar Abbas Zinc Production 
Company works with an-
nual capacity of 19,000 ton. 
Other produces are Gheshm 
Zinc Smelting and Reduc-

tion Company in Hormozgan 
Province (24,000 ton / year), 
Iran National Lead and Zinc 
Company (15,000 ton / year 
zinc and 40,000 ton lead), 
Bafgh Zinc Smelting Com-
pany (30,000 ton zinc ingot 
/ year), and Iran Minerals 
Processing Company (16,000 
ton / year zinc) which alto-
gether produce 139,000 zinc 
ingot per year.
The nominal annual produc-
tion capacity of Iran lead and 
zinc company is 40,000 ton 
under license of Swiss Boli-
den and Danish Mansmann 
companies. The lead plants 
of Iran Zinc Mines Develop-
ment Holding Company are 
equipped with complete set 

of pollution protection equip-
ment. Also Iranian National 
Lead and Zinc Company is 
one of the pioneers in the 
field of production of indus-
trial alloys of lead and zinc 
including soft lead ingot with 
99.99% purity grade as well 
as lead-silver alloy, tin-lead 
–antimony alloys. In addition 
the HG lead ingot with above 
99.95% purity grade is pro-
duced by this plant. In addi-
tion Iran Minerals Processing 
Company owns the technol-
ogy of production of zinc from 
the mineral dump instead of 
concentrate which is a good 
potential for zinc production 
in the country.  Furthermore,  
Northeast Shahrood Indus-

trial and Mining Company 
has established coal washing 
plant with 600,000 ton / year 
in Semnan Province at km 
35 of Shahrood – Azadshahr 
Road. This is the only coal 
producer of private sector in 
the country. Also, Jam Omid 
Alborz Company, another 
affiliate of this Holding, has 
different drilling facilities and 
is one of the capable com-
panies in the field of drilling, 
coring, drilling deep wells, 
and mine exploration. This 
Company is active in some 
large mines including San-
gan, Mouteh Isfahan, Tabas, 
Jajarm Alumina, and Gol 
Gohar Sirjan.
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Calcimin Company at a glance

Calcimin Company is the largest plant for 
production of zinc ingot from the ore. Calcimin 
Company was established in 1964 in the field 
of industry and mines and for the purpose of 
production of baked zinc concentrates, raw 
zinc concentrates, lead concentrate, zinc 
ingot, lead ingot and zamak ingot. Calcimin 
is presently the largest zinc ingot producer in 
the country and has a complete set of produc-
tion chain including crushing of ore in Anguran 
mine up to zinc smelting and ingot production. 
Zinc and Lead Ingot Production Process
Calcimin contains two concentrate and ingot 
plants each containing different sections. A part 
of the ore is transferred by use of a tele-cabin 
line with 28 km length from Angouran mine to 
the Calcimin Plant. Crushing: The crushers of 
this section use the feed with 8 cm dimension 
and crush them into 1.5 cm size through dif-
ferent screens. Heavy Media: there is another 
equipment named classifier in the next stage 
of concentrate plant which sorts the minerals 
based on their gravity i.e. it separates the ore 
with higher specific weight, which contains 
more zinc and  lead grade, from the ores of low 
zinc and lead content (dump). The high grade 
ore is then entered into equipment named 
hemicyclon which acts like classifier and sepa-
rates the mineral from dump. Then the mineral 
is transferred into crushers. The mineral is 
enriched in this section and then transferred 

to rod and ball mills. Floatation: the ore, after 
passing through the above stages, is become 
a fine-particle material and transferred into 
floatation bonkers. The separation of lead from 
zinc is carried out in this section. The suds 
making materials are injected into the tanks 
and the lead is connected to suds and then 
separated by use of mixer. The separated 
leas is transferred to lead storage by means 
of water and the zinc is settled in the bottom 
of the tank and then transferred to the next 
stage. Filtration: The mineral after passing 
the floatation stage is transferred to filtration 
station in which the ore is dehydrated and 
transferred to the next state. The zinc grade of 
the ore after this state is about 15-20 percent. 
Calcination: The ore, after dehydration, is fed 
to calcinations furnace section for upgrading. 
The dehydrated zinc ore is fed into a 10-story 
furnace and baked there. The concentrate then 
is discharged into bunkers for promotion of 
grade. The furnace temperature is 120 to 1200 
°C. When the baked concentrate is exited from 
the bottom of the furnace water is added to it 
for cooling and prevention from destruction of 
conveyor and then is transferred to storage by 
use of conveyor belt. 
Zinc Ingot Production Process 
The most important zinc production methods 
used in the world are pyrometallurgy and hydro-
metallurgy which the latter is used in Iran. This 

method has four stages: dissolution (leaching), 
solution filtration, electrolysis and smelting and 
casting.  Dissolution (Leach): The ore is dis-
solved in sulfuric acid of pH ≈ 1 (120 gr/l). The 
product is then transferred to filtration unit. The 
major part of the mineral has been dissolved in 
dissolution phase and only a little non-dissolved 
ore is transferred to the dump site. During 
the dissolution phase the water is added into 
sulfuric acid and the ore is added to the solution 
then. The dissolution process is taken place 
in a boiler at 200 to 300 °C.  Filtration: After 
dissolution by acid the acid is neutralized by 
alkaline (lime) and the impurities are settled into 
the solution. The most important impurity of the 
ore is silicon. Also there are some other ele-
ments like cadmium, iron and other elements. 
After this phase a little amount of impurities 
remain in the product and are separated in the 
next state. The product of this stage has the 
minimum amount of impurity and is then trans-
ferred to electrolysis section.  Electrolysis: The 
filtered solution after separation of impurities is 
called electrolyte. The electrolyte is introduced 
to electrolysis section for separation of Zinc. In 
this section the zinc sulfate is decomposed and 
the pure zinc is settled on cathode. The zinc 
is then transferred to the casting unit for ingot 
production.  Smelting and Casting: The zinc 
layer produced in the electrolysis stage is trans-
ferred to the smelting and is formed as ingot 
by casting. The reduction furnace for zinc ingot 
production works at 500 °C. Then the ingot is 
discharged into moulds containing Calcimin 
Company’s mark and after separation of slug 
the ingots are bundled as 36 ingot bundles with 
about 1 MT weight and stored in the storage. 
Dandi Basic Zinc Sulfate (BZS) Project
The object of this project is production of zinc 
hydroxide of 20% grade by use of basic zinc 
sulfate process to provide the needed feed 
for Calcimin Zinc Ingot Plant by use of wastes 
stored in plant side aiming green industry and 
protection of the environment. The annual 
production capacity of this plant is 400,000 ton 
dried leach cake which produced 105,000 ton 
dried zinc hydroxide of 20% grade by use of 
BZS process.  The initial estimated investment 
in the plant is 225 bn Rial and the capital return 
period will be 8 months. 

www.izmdc.com

26
SE

P-
03

OC
T 

20
16



55

ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

Mineral Exports Rise
Increase in the value of Iran’s mineral 
exports was largely due to the rise in com-
modity prices in addition to China’s growing 
demand for Iranian iron ore, low domestic 
demand for steel, and Iran’s higher copper 
concentrate output Steel and steel prod-
ucts made up the bulk of the export value 
with aggregated shipments of 2.95 million 
tons worth $1.29 billion. Iran exported 21.7 
million tons of mineral products worth $2.9 
billion during the first five months of the 
current Iranian year (March 20-August 21), 
registering 32.3% and 23% growth in weight 
and value respectively compared to last 
year’s corresponding period. Imports stood 
at 2.23 million tons worth $1.44 billion to 
record 39% and 26% decline, Iranian Mines 
and Mining Industries Development and 
Renovation Organization reported. Steel 
and steel products made up the bulk of the 
export value with aggregated shipments 
of 2.95 million tons worth $1.29 billion – 
62% and 17% growth in weight and value 
respectively. Iron ore was Iran’s second 
biggest mineral export with 7.3 million tons 
worth $286.6 million, showing 67% and 83% 
growth year-on-year. Copper came third 
as 382,061 tons worth $422.5 million were 
exported – 471% and 514% up in weight 
and value. Other mineral exports during 
the five-month period were cement, stone, 
lead, aluminum, zinc, chrome, ferroalloys, 
molybdenum, coal, gold and precious met-
als, mica and titanium worth $205.5 million, 
$124.8 million, $81.8 million, $74.8 million, 
$71.6 million, $31.4 million, $25.8 million, 
$11 million, $2.3 million, $109,383, $97, 
389 and $74,880 respectively. Steel and 
steel products also topped the list of imports 
with over 1.5 million tons worth more than 
$1 billion, down 2% in weight and 15% in 
value. Aluminum was second in the list with 
140,300 tons worth $121.7 million – down 
3% and 28%.
Export Destinations
China was the main destination for Iran’s 
mineral exports during the period, as over 
8.7 million tons worth $641.6 million were 
shipped there. Iron ore was the main export 
to the world’s third largest economy, fol-
lowed by stone, copper, chromite, zinc, 
steel, lead, aluminum and coal. Iraq was the 
second biggest destination with 3.9 million 
tons worth $353.3 million. Cement topped 
the list of exports to Iraq, followed by steel, 
stone and aluminum. The United Arab 
Emirates, Turkey, Italy, Oman, Afghanistan, 
Spain, India and Taiwan came third to 10th.

The main objects of the 
Company are:

 Establishment of zinc 
production plants for process-
ing the ore explored from the 
zinc mines; 

 Investment and participa-
tion in zinc production plants, 
exploration, exploitation, 
production, and concentration 
of ores; 

 Importation of machinery, 
equipment, consumables, 
and spare parts required by 
the Company from foreign 
countries and / or their supply 
from local market, participa-
tion in other companies in-
cluding by means of estab-
lishment of a new company 
and / or purchase of their 
share capital or subscription 
for their shares having their 
field of activity in production, 
industrial, engineering de-
sign, study and research and 
service provision; 

 Provision of technical, 
consulting, industrial, sales 
and distribution service for 
the products produced by 
local producers or in foreign 
countries; 

 Engaging in all industrial af-
fairs and operations, financial 
transactions, receiving loans 
from banks, export and im-
port of authorized commercial 
goods; 

 To act as agent for other 
local or foreign companies 
and assign the Company’s 
agency to them and engage 
in all commercial operations 

authorized under Commercial 
Code and other legislation of 
the Islamic Republic of Iran. 
Affiliate Companies
The affiliates of Iran Zinc 
Mines Development Holding 
Company are classed as two 
different categories:
production and service provi-
sion. The production compa-
nies are mainly the producers 
of lead and zinc concen-
trates, lead and zinc ingots, 
lead and zinc alloys and 
acids and chemicals required 
by those plants.
The service providers provide 
services in connection with 
exploration, commercial, 
technical and engineering, 
investment, coring,... opera-
tions and services.
The main producing compa-
nies participated in Iran Zinc 
Mines Development Holding 
Company are:
Calcimin, Gheshm Zinc 
Smelting and Reduction 
Company, Bafgh Zinc Smelt-
ing Company, Iran Minerals 
Processing Company, Iran 
Zinc Production Company 
and Catalyst Parsian Chemi-
cals Company.
The said companies produce 
zinc concentrate and ingot, 
lead concentrate, and the 
aid required for zinc produc-
tion, supply the raw materi-
als needed in processing 
processes of the industry. 
Among service providers 
taking part in Iran Zinc Mines 
Development Holding Com-

pany are Sanat Zangan Zinc 
Company, Angouran Miners 
Company, Zinc Industry De-
velopment Trading Company, 
Andisheh Mehvaran Trading 
Company, Non-Iron Metals 
Engineering and Research 
Company, Angouran Lead 
and Zinc Managers Com-
pany, Alpha Machine Pouya 
Company, Northeast Shah-
rood Industrial and Mining 
Company and Jam Omid 
Alborz Company. 
Exploration Operations
For the purpose of attainment 
to the predetermined targets 
and supply of feeds needed 
by about 30 small and large 
scales zinc producers in a 
long term, Iran Zinc Mines 
Development Holding Com-
pany has launched significant 
effort on exploration of mines 
and new reserves of zinc. 
In this field, we have started 
some exploration operations 
in a part of the country which 
covers an area equal to 
4,000 km2.
The area covers sites in 
Zanjan, Kordestan, West and 
East Azerbaijan provinces. 
The exploration operations 
are undertaken by two 
companies:  Angouran Min-
ers Company and Angouran 
Lead and Zinc Managers 
Company. 
Products of Iran Zinc Mines 
Development Holding 
Company
Asidsazan Zanjan and Roeen 
Karan Alvand are the two of 
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Iran Zinc Mines Development 
Holding Company
Iran Zinc Mines Development Holding Company was established in 2007 for the 
purpose of execution of industrial projects. The legal form of the Company is 
public corporation and offers its shares in the stock market for attraction of par-
ticipation of public institutions and the public and finally accepted by the Stock 
Exchange in 2000 and the first share of the Company was displayed on stock 
market’s board. The initial object of the Company was production of 100,000 ton 
zinc ingot and formed by 18 different companies active in this sector. 



As the global leader in min-
erals and metals processing 
technology, we have devel-
oped many breakthrough 
tech¬nologies over the de-
cades for our customers in 
metals and mining industry 
that have totaled into over 
2,000 installations around 
the world. We also provide 
innovative solutions for 
industrial water treatment, 
the utilization of alternative 
energy sources and the 
chemical industry. Outotec’s 

solutions include proprietary 
technology, feasibility stud-
ies, basic and detail engi-
neering, process equipment, 
automation, project imple-
mentation and life cycle 
services. 90% of our order 
intake is environmental 
goods and services accord-
ing to the OECD definition. 
Outotec is included in the 
Dow Jones Sustainability 
Index and is the 12th most 
sustainable company on the 
Corporate Knights’ Global 

100 index. With a global 
network of sales and service 
centers, research facilities 
and nearly 5,000 experts, 
Outotec generated annual 
sales of approximately EUR 
1.2 billion in 2015. Outotec 
shares are listed on NAS-
DAQ OMX Helsinki. 

COLLABORATION WITH 
OUTOTEC PROVIDES RE-
LIABILITY AND BENEFITS: 

 Guaranteeing license to 
operate 

YOUR SUSTAINABLE TECHNOLOGY 
AND SERVICE PARTNER

Outotec is included 
in the Dow Jones 
Sustainability In-
dex and is the 12th 
most sustainable 
company on the 
Corporate Knights’ 
Global 100 index. 
With a global net-
work of sales and 
service centers, 
research facilities 
and nearly 5,000 
experts, Outotec 
generated annual 
sales of approxi-
mately EUR 1.2 
billion in 2015

56Outotec provides leading technologies and services for the 
Sustainable use of Earth’s natural resources

 Ensuring sustainable op-
eration with latest and best 
technology 

 Increasing profitability with 
customized solutions for the 
customer specific needs 

 Saving time and money 
with fast and reliable project 
implementation 

 Including performance 
guarantees 

 Increasing availability, 
maintainability and safety of 
operations 

 Involving lifelong support, 
technology development 
and services 

OUTOTEC 
PROFESSIONALS 
INCORPORATE 
SUSTAINABILITY INTO 
EVERYTHING THEY DO:

 More metals and other 
end products from raw 
material

 Safe working environment
 Less energy and water 

consumed
 Less waste and emissions
 Lower operating costs

OUR OFFERING IN 
MINERAL PROCESSING:

 Comminution 
 Concentration 
 Dewatering 
 Process automation and 

analyzers 
 Tailings and water 

management

SERVICES:
 Customized Performance 

Solutions 
 Advisory Services 
 Maintenance Services 
 Operations Services 
 Remote Services 
 Spare and Wear Parts 
 Training Services 
 Upgrades
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Outotec provides the Iranian mining industry with sustainable 
mineral processing solutions with a comprehensive offering 
that makes the efficient and profitable treatment of virtually 
all ore types possible. We design and deliver state-of-the-
art process equipment, optimized processes, intelligent 
automation and control systems, as well as complete plants.
Outotec possess a century of experience in developing 
technologies at our in-house R&D centers. 

Our customers benefit 
from our strong portfolio 
of technologies for the 
entire value chain, from 
ore to metals, as well 
as energy and industrial 
water treatment.

www.outotec.com

TECHNOLOGIES AND SERVICES
TAILORED FOR YOU



ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
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Iran Maintains 
Top Slot in DRI Production
Iran maintains its position as the world’s biggest direct 
reduced iron producer. World Steel Association’s lat-
est data on DRI output for January-July period shows 
the Islamic Republic outperformed India, the world’s 
biggest DRI producer last year.  Direct reduced iron, 
also known as sponge iron, is produced from direct 
reduction of iron ore in the form of lumps, pellets 
or fines by a reducing gas. According to WSA, Iran 
produced 9.1 million tons of DRI over the reported pe-
riod, increasing output by 6.1% year-on-year. The rise 
was driven by higher crude steel production as the 
majority of Iranian steelmakers use DRI as feedstock. 
According to WSA, during the seven-month period, 
crude steel output in Iran climbed by 4.7% y-o-y to 
10.1 million tons. Steelmakers were mainly supported 
by the government’s protectionist measures against 
imports of steel, a surge in exports and sporadic pick-
ups of demand in the domestic market. Iran first took 
over India after the release of the WSA’s DRI output 
for the month of March. World Steel Association’s pro-
duction figures are based on data collected from 14 
countries, which accounted for approximately 90% of 
the global DRI production in 2014. India has reduced 
its DRI production because of the coal-based technol-
ogy and related additional expenses that appeared 
after the government introduced environmental fees 
this financial year. As a result, Indian producers are 
switching to usage of alternative raw materials. The 
country’s seven-month DRI production was down 
22.7% year-on-year to 8.2 million tons.
New Plant Goes Online
Kavir Damghan Steel Company was inaugurated in 
the presence of First Vice President Es’haq Jahan-
giri, and Minister of Industries, Mining and Trade, 
Mohammadreza Nemtazadeh in the city of Damghan 
in Semnan Province, IRNA reported. Built with a $71 
million private sector investment, KADASCO has the 
capacity to produce 300,000 tons of DRI per year. 
According to managing director, Mehdi Ranjbari, 
the company is planning to import the so-called 
Stelco-Lurgi/Republic Steel-National Lead (SL/RN) 
from India to reduce production costs and increase 
output. Ranjbari says the new production method will 
enable KADASCO to forego investment in expand-
ing pellet production while adding 200,000 tons to 
the plant’s DRI output capacity. SL/RN process is the 
most widely used coal-base direct reduction process 
in the world. Its features include the ability to use a 
wide-range of ferrous materials such as lump iron 
ore, pellets, beach sand or ilmenite ore and solid 
carbon to produce DRI. SL/RN’s waste gas can also 
be recovered and reused through steam genera-
tion. Earlier in February, a DRI production plant with 
annual production capacity of 1 million tons came 
on stream  in Bardsir in the southeastern province of 
Kerman. Meanwhile, the direct-reduced iron plant in 
Neyriz Steel Complex will become operational in the 
second half of the current Iranian year (ends in March 
2017), according to head of Iranian Mines and Mining 
Industries Development and Renovation Organiza-
tion, Mehdi Karbasian.

IMIDRO, Rio Tinto Discussed Iran 
Aluminum Chain during a Meeting

News

Vice chairman of Rio Tinto and 
chairman of the board of IMIDRO 
discussed aluminum industry and its 
chain during a meeting in Tehran.
Some managers of Rio Tinto dur-
ing a meeting with chairman of the 
board of IMIDRO, after acquaintance 
with Iran’s aluminum chain projects, 
announced their readiness to cooper-
ate in manufacturing, technology and 
services of aluminum chain industry 
in Iran.
Based on the defined outlook of 
aluminum sector by 2025, Iran will in-
crease its aluminum ingot production 
capacity from 375 thousand to 1.5 
million tonnes, which requires bauxite 
and aluminum powder as primary ma-
terial for aluminum ingot production.
According to primary negotiations, 
Rio Tinto and Iran will have techni-
cal and engineering cooperation for 
bauxite supply, alumina production 
and alumina ingot production in order 
to transfer technical knowledge for 
construction of the above mentioned 
plants to Iran.
During the meeting, chairman of the 
board of IMIDRO said: Technical 

and economic cooperation and also 
technical knowledge transfer is one 
of approved tips of 11th government, 
so we stressed on this point. Also he 
announced new government policies 
in order to broaden ties with foreign 
countries.
Mehdi Karbasian was pleased with 
Rio Tinto’s cooperation with IMIDRO 
and knowledge transfer and added 
that conditions for cooperation with 
foreign countries is prepared ,Iran 
has mutual advantages and inter-
ests for expansion of ties specially in 
mines and mining industries sector .
Rio Tinto’s management team also 
met managers of Persian Gulf Spe-
cial Economic Zone and visit facilities 
of exclusive jetty of P.G.S.E.Z for raw 
material import and export of mining 
industries products.
Managers of Rio Tinto were sur-
prised by Iran’s progress in mine and 
mining industries and implementa-
tion of big industries in P.G.S.E.Z. 
They stressed: So far, we don’t have 
enough information about capabilities 
and potentials of Iranian firms in this 
sector.
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Based on 
the defined 
outlook of 
aluminum 
sector by 
2025, Iran 

will increase 
its aluminum 
ingot produc-
tion capac-
ity from 375 
thousand to 
1.5 million 

tonnes, 
which 

requires 
bauxite and 
aluminum 
powder as 

primary 
material for 
aluminum 

ingot produc-
tion

Inauguration of First Boehmite Production Unit
Iran’s first boehmite produc-
tion unit inaugurated by at-
tendance of chairman of the 
board of IMIDRO. 
Some officials of Eastern 
Azerbaijan, administrators 
and consultants of the project 
attended the inauguration 
ceremony of boehmite pro-
duction from alumina.
So far, country’s need to 
boehmite was being provided 
from other countries but now 
bohmite production unit will 
meet the needs of country in 
this sector, during the cere-
mony, Mehdi Karbasian said. 
Boehmite production unit with 
annual production capacity of 
300 tons has been localized 
and operated by experts of 
domestic firms.
Boehmite powder is the 

base powder for production 
of catalyst products and as 
a refractory and humidity 
absorber is extensively being 
used in various industries. 
Boehmite will create a high 
added value in the country.
Conducted studies shows 
that industrial production of 

boehmite has a high buy-
back rate. Price of per ton 
of boehmite is 250 million 
Iranian Rials.
Boehmite production unit 
located at western research 
center of the country (Azar-
shahr, Eastern Azerbaijan 
Province).
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Hormozgan Steel Company (HOSCO) is an important plant in Iran 
because it is the most advanced steel mill and the fourth largest in 
terms of volume of production. Especially due to the proximity of 
the Persian Gulf , HOSCO has got a valuable opportunity and great 
location for export. The following interview was conducted with Amir 
Masoud Haratian – CEO of Hormozgan Steel Company (HOSCO) :
CEO of HOSCO – Amir Masoud Haratian – at first said about the 
history of HOSCO and continued after an international tender and 
the formation of an international consortium on June 2006, the 
construction of the plant began. The first unit i.e. the Direct Reduc-
tion Plant (Iron-making Plant) with an annual capacity of 1,650,000 
tons  per annum of sponge iron was finally completed in just 32 
months, an unprecedented record for the construction of such plants 
in the country and was launched in March 2009. Then on 1 January 
2012 with the completion of steel-making unit and slab production , 
HOSCO was officially commissioned.
By referring to the products of this very plant he added , the com-
plex has a nominal slab output capacity of 1.5 million tons per year 
with the thickness of 200 and 250 mm., width 900 to 2000 mm. and 
length of 6000 to 12000 mm. The company is capable of producing 
intermediate products such as 1,650,000 tons of sponge iron per 
year , 90,000 tons of lime per year, 7500 normal cubic meters of oxy-
gen per hour, 18,000 normal cubic  meters of nitrogen per hour, and 
120 normal cubic meters of argon per hour. The slabs produced at 
HOSCO are mainly carbon steel grades and used for down-stream 
roll and sheet in shape of hot strip, cold rolling as well as wide plate 
mills. HOSCO slabs in hot rolling line are mostly used for profile 
making, oil and water pipes, heavy steel structures and pressurized 
vessels. The hot coils rolled to cold products will be used for car 
body sheets, home appliances sheets including refrigerator , heater 
as well as special applications for coating lines such as tinplated and 
galvanized sheets.
“One of the plans of HOSCO is the development of slab production 
from current 1.5 million tons to 3 million tons per year”, he announced 
and continued according to the trip made by the President of I.R. 
IRAN to Italy the contract in question was signed with one of the Eu-
ropean companies and study sessions and expert discussions for the 
development of the plan are being held by the related working group.
Haratian declared , HOSCO products conform to the recent universal 
standards such as ISIRI (Islamic Republic of Iran Standard Institute), 
API , AISI / SAE, ASTM (USA), BS (UK), DIN (Germany), EN (Euro-
pean Union), JIS (Japan), ISG (domestic standard by HOSCO).
CEO of HOSCO outlined some features of HOSCO production 
lines such as applying of pollution control system “Dog HOUSE” 
for controlling and reducing of pollution, producing of the widest 

slab in Iran with the width of 2000 mm. for production of oil and 
gas tubes (pipeline applications), the highest slab casting speed by 
maximum speed of 1.6 meters per minute in the country  in order 
to increase production efficiency , using 95% sponge iron as EAF 
metallic charge (possibility of storing 60 tons hot molten steel in EAF) 
reducing the dependency of HOSCO on scrap market and its ever 
fluctuating prices,  existence of Vertical  Bending  CCM line for the 
production of high quality melting steels, increasing the production of 
high quality melting and reducing the impurities , and the possibility 
to change the slab width during the casting in order to reduce the 
preparation time.
He expressed the other characteristic of HOSCO such as having 
one of the most advanced water desalination in south of Iran in order 
to use sea water for required processes of the plant, producing of 
high carbon steels for production of HSLA (High Strength Low Alloys) 
grades, producing of 46 ton slabs – the heaviest in the country , 
producing of lime in a modern concept twin vertical furnace, the EAF 
slag is discharged onto the ground (clean slag pit concept) eliminat-
ing the need for slag pot and its time consuming handling and the 
tap-to-tap time is shortened and increasing the production efficiency.
Haratian stated HOSCO’s production grades are as follow : Gr.A, 
API X42, A537, A516T, A537, CK45, P460, 34CrMo4, and also API 
X60, ST52, ST44, ST37, ST22. 
By referring to the place and importance of customers in HOSCO 
and about the plans for communicating with customers some issues 
have been considered and mentioned them such as  establishing of 
optimal communications with customers and also providing services 
according to international standards in the shortest time, improving 
the level of the quality of products, executing of the quality improve-
ment projects in partnership with customers, expanding the variety 
of new products to meet the needs and expectations of customers  
along with understanding of present and future needs in order to 
gain the trust and loyalty and customer satisfaction, the implementa-
tion of Customer Relationship Management System (CRM) in order 
to facilitate sales services to customers.
By pointing out to the importance of management system and excel-
lence for HOSCO he added, organizational neatness systems (5S 
Concept), suggestion system, energy management system based 
on ISO50001 : 2011 standard, laboratory quality management 
system and receiving the international certification of ISO17025 : 
2015 is now running, and the management systems which are being 
established are quality management system ISO9001 : 2015, strate-
gic management system and Total Quality Management (TQ) . Also 
HOSCO nominated for international knowledge management award 
(MAKE) in intellectual capital and training effectiveness sectors.

Hormozgan Steel Company 
(HOSCO) a leading manufacturer 
of advanced steels
Hormozgan Steel Company (HOS-
CO) is located in the vicinity of 
Persian Gulf coast on a 95 hectares 
plot of land at 13 Km. west of Bandar 
Abbas within the boundaries of PG-
SEZ (Persian Gulf Special Economic 
Zone). HOSCO has got a suitably 
strategic location including four 
kilometers distance and adjacent to 
the blue waters of the Persian Gulf 
in order to supply constant water 
and export, close to the gigantic gas 
fields, in close proximity to huge 
reservoirs of iron ore mines and 
Shahid Rajaei Port Complex. Also, 
it has an important infrastructures 
such as road, maritime, rail and air-
port transportation.

One of the plans of 
HOSCO is the de-
velopment of slab 
production from 
current 1.5 million 
tons to 3 million 
tons per year



MSC Uses Domes-
tic Catalysts in DRI 
Production
Mobarakeh Steel 
Company started 
using domestically 
produced catalysts 
manufactured by 
Sarv Oil and Gas 
Industries Develop-
ment Company in 
its direct iron ore 
reduction plant. 
According to Mah-
moud Rezayi, Sarv’s 
sales manager, 
close to 20% of all 
the sponge iron pro-
duced in Iran is with 
domestically-made 
catalysts. Khuzestan 
and Hormozgan 
steel companies 
are among other 
consumers of do-
mestically produced 
catalysts.

The managing director of Mobarakeh Steel Company (MSC) has 
said development of investment in industry needs all-out support by 
state officials. Dr. Bahram Sobhani made the remark in a meet-
ing with Somayeh Mahmoudi, an MP representing Shahreza and 
Dehaghan in the Islamic Consultative Assembly, and added the 
country is grappling with unemployment. He said Iran should warmly 
welcome those investors who can help make joblessness a thing of 
the past. Dr. Sobhani said members of parliament can be instru-
mental in efforts to help officials change their mindset and assist the 
businesspeople who seek to invest [in different industrial sectors] 
or try to develop their businesses so that they can contribute to the 
employment drive of the country. The MSC chief said the competi-
tive atmosphere in the global steel industry has changed, adding 
price fluctuations coupled with global recession are likely to pose still 
more challenges to steel-based businesses. He stressed that seri-
ous support by state officials can greatly help these businesses ride 
out the crisis. He further said Mobarakeh Steel Company, which is 
a major industry, has made a big difference in different cities across 
the nation, adding MSC has launched various workshops to render 
downstream services. “If these businesses do not get state support, 
different departments will throw obstacles in their way, something 
which will not only not clear the path for investment by businesses 
and individuals, but also will put the brakes on their march toward 
investment. I should highlight the fact that the attitude of state of-
ficials will cause investors to either stay the course or quit on the 
job,” he said. The managing director of the giant steelmaker went 
on to say that his company has set a production target of 55 million 
tons of steel by 2025, adding steelmakers will face restrictions in 
carrying out expansion projects and raising their production capacity 
if the obstacles remain in the way of investment.  He said investors 
are expected to tap into modern technologies to remove shortages 
of water resources in the country and officials are expected to locate 
the proper geographical places for investment to lift restrictions on 
the development drive in the country. Dr. Sobhani said the items 
MSC produces are sent to different locations in the country, adding 
rarely can one find a place in Iran which is spared the blessings of 
the giant steelmaking company, directly or indirectly. It goes without 
saying that the towns which lie in the proximity of Mobarakeh Steel 
Company claim a bigger share of the services offered by the steel 
giant, he said. Solidarity between MPs from Isfahan Province is key 
to the success the province has pulled off, Dr. Sobhani said, adding 
cooperation among the province’s MPs has always turned out to be 

successful. “Home to giant industries, Isfahan Province pays stag-
gering amounts of taxes. It does not mean that the province does 
not lack anything. The industries which are active in the province and 
generate high earnings for the country should be lent support,” he 
stressed.   According to the correspondent of Steel Newsletter, Ms. 
Somayeh Mahmoudi, who went on an inspection tour of the produc-
tion lines at Mobarakeh Steel Company, said MSC is a national 
project, adding we cannot develop a proper understanding of the 
[performance of the] giant industrial complex as long as we do not 
get a first-hand account of what’s going on there. She advised senior 
managers at provincial and national levels to pay more visits to MSC 
to learn about the upsides of the company and the services it offers 
to Iranians so that they can lend much-needed support to Mobara-
keh Steel.  The female MP also said it is no secret that Mobarakeh 
Steel Company is a national project which supports upstream and 
downstream industries, adding the leading industrial complex should 
be protected, developed and given support for the jobs it creates in 
the country and the products it exports to other countries. She then 
criticized administrative bureaucracy in the province and said red 
tape has cost Isfahan Province investment and has turned it into 
an investment-averse province instead of helping it take in more 
investment. This obstacle has led to the emergence of an investment 
plan in the country, she said, adding we pursue the so-called single 
window [of investment] in Isfahan Province to grant licenses in a 
centralized way and speed up investment. In conclusion, Mahmoudi 
said in light of the fact that Isfahan MPs have come together and 
demonstrated more unity and coordination this time around, things 
will work out for the best compared with the situation in the province 
in the past. 

MP: As a national project 
MSC must be given support

MSC managing director: Saba Steel Complex produces thin steel
In a measure designed to meet the needs of local customers, especially producers of 
pipes and profiles, the better part of production at Saba Steelmaking and Continuous 
Casting Plant now focuses on low-thickness products, Managing Director of Mobara-
keh Steel Company (MSC) Bahram Sobhani, Ph.D., told a Management Committee 
meeting of the steel giant. According to the correspondent of the Steel Newsletter, 
at the meeting the MSC chief recalled the importance of production involving items 
with higher added value and said, “I would like to thank the management and staff 
members of Saba Steel Complex for their efforts to increase the volume of sponge 
iron and thin sheets the company produces. Production of these items will help meet 
the local need for such products and eliminate the necessity for hard currency to be 
spent on imports from overseas.” The managing director of the steel giant further said 
in light of the fact that a fifth casting machine of the complex will become operational 
in the near future, plans should be drawn up for loading and unloading mechanisms 
compatible with production and at the same time transport infrastructure that matches 
up to production capacity should be built up. He went on to describe safety as a very 
important principle at Mobarakeh Steel Company and said for the untiring person-
nel of the company speed should not come at the expense of safety. “We should 
lay emphasis on compliance to the letter with safety, review of smart safety and fire 

extinguishing systems, and execution of safety in control rooms.” Dr. Sobhani added 
that safety should take center stage in any advance plan worked out for in expansion 
projects. He described human resources as the primary asset of the company and 
said efforts should be made to aptly replace those who leave the company through 
retirement and that productivity should be given a shot in the arm through personnel 
training. The managing director of the giant steel company said in the annual general 
assembly of the company, the problem of those MSC retirees who had not been of-
fered a raise when MSC was sold to the private sector was discussed. It was decided 
that the deputy director in charge of the Human Resources Department along with 
representatives of the stockholders and the Center for Retirees draw up a report to be 
voted on in the assembly. “When that happens we will be able to settle the problem 
of those retirees,” Dr. Sobhani said. On the environment, he said Mobarakeh Steel 
Company is a production heavyweight and thus should care about the environment. 
As we pay attention to safety, the environment should sit atop the list of our priorities 
so that we can defend our environmental performance. As for the presence of MSC in 
international events and markets, Dr. Sobhani said MSC seriously follows the ques-
tion of benchmarking, on the one hand, to establish trade ties and pitch its products 
and promote its overall performance and machinery productivity on the other. At the 
beginning of the meeting, the health, safety and environment chief of the company 
presented a report on the performance of different units of the steelmaker and the 
deputy director for operations and managers of different plants talked about produc-
tion and quality indices. Later the deputy directors talked about the performance of the 
company in the 30 days to July 22 and elaborated on issues raised in the reports by 
other MSC officials. The Management Committee meets monthly to review the perfor-
mance of the company and the challenges it faces and help unify the approaches the 
company managers adopt to different issues.

26SEP-03OCT 2016
61



MME has been established in 1996 with the 
goal of using the latest European technologies in mining, steel 

manufacturing and downstream industries and to transfer and localize these 
technologies. MME was founded by ASCOTEC which is a part of IMIDRO organization 
located in Düsseldorf, Germany. MME has more than 19 years’ experience in steel sector, 
Engineering, commercial, equipment supply, service provider and performing several projects including 
SHADEGAN, NEYRIZ, MIANEH, BAFT, SEPIDDASHT, HORMOZGAN, and SOUTH KAVEH. Also 
successful performance of capacity improvement of existing plants in KHOUZESTAN steel is another MME 
achievement. Designing, engineering and performing direct reduction plants using PERED (PERSIAN 
REDUCTION) method under MME license, in addition to internal projects is also performing 300t 
capacity plant in China project. Kuwait steelmaking is another sample of international performed plants by 
ASCOTEC group. Taking advantage of external experts in basic design and using internal expert in detail 
design and gradual extension of internal equipment and qualified spare parts, manufacturing, resulted 
technical and economical compatibility beside, know-how transferring and localizing. MME in new 
economical atmosphere is ready to offer engineering services, equipment supply, performing, technical 
consultant in new projects, infrastructure development, increasing capacity, improvement and revamping in 
mines projects, stack yards, material handling, pelletizing, direct reduction, steelmaking, casting, rolling and 
other downstream and finishing lines to all companies. 

شـرکت MME در سـال 1۹۹۶ توسـط هلدینـگ آسـکوتک متعلـق بـه سـازمان 
ایمیـدرو در شـهر دوسـلدورف آلمـان بـا هـدف بکارگیـری آخریـن تکنولوژی هـای روز اروپـا در 

طرح هـای معدنـی، فـوالدی و صنایـع پاییـن دسـت و انتقـال دانـش فنـی و بومی سـازی آن، تاسـیس گردید. 
ایـن شـرکت بـا بیـش از 1۹ سـال سـابقه فعالیـت در عرصـه فـوالد، ارایـه دهنـده خدمـات مهندسـی، بازرگانـی، 
تامیـن تجهیـزات و اجـرا در ده هـا پـروژه فـوالدی از جملـه طرح هـای فـوالد شـادگان، نیریـز، میانه، بافت، سـپید دشـت، 
هرمـزگان، کاوه جنـوب می باشـد و همچنیـن اجـرای موفق پـروژه های افزایـش ظرفیت واحدهـای موجـود از جمله فوالد 
 خوزسـتان از دیگـر دسـتاوردهای این شـرکت می باشـد. طراحی، مهندسـی و اجـرای طرح احیـاء آهن اسـفنجی به روش

)PERED )Persian Reduction تحـت لیسـانس MME عـالوه بـر پـروژه هـای داخلـی در کشـور چیـن نیز در حـال اجرا 
بـوده و همچنیـن فـوالد سـازی کشـور کویـت نیـز از دیگـر طرح هـای اجـرا شـده ی بین المللـی اسـت.  بهـره گیـری از 
متخصصیـن مجـرب خارجی در Basic Design و اسـتفاده از کارشناسـان مجـرب داخلـی در Detail Design و بکارگیری 
تدریجـی تجهیـزات و قطعات با کیفیت سـاخت داخل عـالوه بر ایجاد قابلیت رقابـت فنی و اقتصادی، موجـب انتقال دانش 
فنـی و بومی سـازی گردیده اسـت. شـرکت MME در فضـای جدید اقتصـادی آماده ارائه خدمات مهندسـی، تهیـه و تامین 
تجهیـزات، اجـرا، مشـاوره فنـی در طرح هـای جدیـد، توسـعه زیر سـاخت ها، افزایـش ظرفیت، اصـالح و بروزرسـانی در 
زمینـه پروژه هـای معدنی، انباشـت و برداشـت و انتقال مواد، گندله سـازی، احیا، آهن اسـفنجی، فوالدسـازی، ریخته گری، 

نـورد و سـایر صنایـع پایین دسـتی و جنبـی به کلیه شـرکت ها می باشـد.
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