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 فوالد مبارکه
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مزیت های بورس کاال 
برای صنعت فوالد
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صادرات 5.8 میلیون 
تنی فوالد ایران
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اجرایی شدن دو پروژه 
مهم فوالد مبارکه
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پیشرفت 41درصدی 
احداث گندله سازی

عسکری:
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صادرات فوالد رکورد شکست
در سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
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توازن زنجیره فوالد در حال 
محقق شدن است

کرباسیان:

 رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: توازن زنجیره
 تولید صنعت فوالد در حال محقق شدن است. 

مهدی کرباسیان با اشاره به اینکه یکی از مهمترین...
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جهش تولید کنسانتره و گندله
از لحاظ توان موجود در صنعت فوالد ایران که هم اکنون سهم ایران در برابر رقبای جهانی خود یک درصد است رسیدن 
به سهم 2 درصدی بازار فوالد دنیا دور از ذهن نیست. باید ظرفیت تولید فوالد کشور را افزایش داده و به جای صادرات 
فوالد خام به ســمت صادرات فوالد مخصوص برویم. اصل رقابت پذیری جهانی در صنعت فوالد بر مبنای قیمت تمام 
شده است. با صرفه جویی در مصرف منابع انرژی مواد اولیه می توانیم در عرصه رقابت با سایر فوالدسازان دنیا سربلند 
باشــیم. در حلقه های زنجیره فوالد دو محصول کنسانتره و گندله را کمبود داشــتیم که با تمرکز روی تولید آنها به 
رشدهای قابل توجهی رسیدیم بطوریکه در سال 1392 ظرفیت کنسانتره فوالد تنها 28 میلیون تن بود که هم اکنون 
با رشد 60 درصدی به 45 میلیون تن رسیده است. همچنین در این مدت از ظرفیت 21 میلیون تنی گندله با رشد 66 

درصدی به 35 میلیون تن رسیده ایم.

توازن فوالدی در حال تحقق
توازن زنجیره تولید صنعت فوالد در حال محقق شدن اســت. یکی از مهمترین برنامه های 4 سال اخیر، ایجاد توازن 
در زنجیره تامین فوالد بوده است. خوشــبختانه با پیگیری های وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون امور معادن و 
صنایع معدنی و ایمیدرو طی این مدت، کارخانه  های جدید کنســانتره و گندله احداث شــده یا در مرحله راه اندازی 
اســت. تا پایان دولت یازدهم، با راه اندازی این کارخانه ها که شــامل پروژه 600 هزار تنی پرعیارســازی سنگ آهن 
هماتیتی جالل آباد، 5 میلیون تنی گندله ســازی گل گهر و نیز دو کارخانه 5 میلیون تنی گندله ســازی در سنگان، 
این امر در حال محقق شــدن است بطوریکه ســال آینده به ظرفیت تولید 32 میلیون تن فوالد خام، 35 میلیون تن 
 آهن اســفنجی، 42 میلیون تن گندله، 50 میلیون تن کنستانتره می رســیم که این حاصل تکمیل زنجیره فوالد در

کشور است.

انبارهای فوالد خالی شد
یکی از اهداف بزرگ دولت تدبیر و امید در مساله برجام، اشتغال جوانان بود. اشتغال با سرمایه گذاری درست می شود چه 
با سرمایه داخلی چه با سرمایه خارجی و فعال کردن بخش های اقتصادی. خوشبختانه در این چند ماه گذشته از سال 
جاری هم بخش کشاورزی شرایط رشد خوبی پیدا کرده و هم بخش صنعت رشد خوبی داشته ایم. سال گذشته همین 
موقع همه تالش می کردیم تا اجناســی که در انبارها باقی مانده را چگونه به فروش برسانیم. در برخی از کارخانه های 
بزرگ ما مانند فوالد آنقدر انبارها از کاال انباشته شده بودند که دیگر جایی در انبارها وجود نداشت، اما االن دیگر فوالد 
جنسی ندارد که بدهد، همه انبارها خالی شده است و حتی در شــرایط امروز، فوالد نوبت های سه ماهه می دهد، این 
موضوع نشــان می دهد کسانی که می گویند رکود و مدام می گویند ما نمی بینیم، خب عینکی، چیزی استفاده کنید. 

بروند به همین فوالد نگاه کنند، بررسی کنند سال گذشته فوالد چه شرایطی داشت و امسال چه شرایطی دارد.

صنعت فوالد، پول ساز است
برخی صنایع پیشران هستند و نقش موثری در ایجاد صنایع پایین دستی خود دارند. صنایع معدنی یکی از این صنایع است و در این 
میان صنعت فوالد یکی از بهترین بخش ها برای سرمایه گذاري و تولید ثروت است. صنعت فوالد نیاز به چند مولفه دارد که همه آنها در 
ایران موجود است. یکی از نیازهای اصلی تولید فوالد، سنگ آهن است که ذخایر عظیمی از آن در ایران وجود دارد و این در حالیست 
که بسیاری از کشورهای تولیدکننده فوالد، سنگ آهن را وارد می کنند. در عین حال صنعت فوالد صنعتی انرژی بر است و خوشبختانه 
در ایران ذخایر و منابع گازی بسیار فراوانی وجود دارد که الزم است برای استفاده از این منابع سرمایه گذاری های الزم صورت گیرد. 
صنعت فوالد مجرب ترین مهندسان و متخصص  ترین نیروها را در خود جای داده و این نیز یکی از ویژگی های مثبت برای صنعت فوالد 
در کشور است. مجموعه این ویژگی ها و مولفه ها که برای توسعه صنعت فوالد در ایران وجود دارد، باید توجه سرمایه گذاران و بخش 
خصوصی را به خود جلب کند چرا که سرمایه گذاران مي توانند در این بخش به اهداف و برنامه هاي خود براي تولید ثروت دست یابند.

تولید 55 میلیون تن فوالد بدون تردید
نبایــد در تولیــد 55 میلیون تن فوالد تردید کــرد. در بخش های مختلف معدنی در ســال 1397 بــه توازن کامل 
می رســیم. برای رســیدن به برنامه تولید 55 میلیون تن، حدود 150 میلیون تن ســنگ آهن نیاز داریم که حدود 
75 میلیون تن ظرفیت ایجاد شــده است. معادن ســنگ آهن ایران به دلیل حجم کوچک آنها قابل مقایسه با معادن 
اســترالیا نیست. تعداد معادن سنگ آهن استرالیا به حدود 10 مورد می رسد که هر کدام از آنها میلیون ها تن ظرفیت 
دارند. در ایران حدود 199 معدن ســنگ آهن وجود دارد کــه تعدادی از آنها فعالند بطــور نمونه 30 معدن در یک 
اســتان ســاالنه زیر 300 هزار تن تولید دارد. در حال حاضر فعالیت های فوالد کنترل می شود و به راحتی مجوز داده 
 نمی شود. از سوی دیگر 22 میلیون تن محصوالت معدنی صادر شده است که باید به محصوالت با ارزش افزوده باالتر

تبدیل شوند.

بومی سازی به شرط کیفیت
بومی سازی تجهیزات کار بسیار بزرگ و ارزشمندی برای کشور است. بسیاری از اقالم هستند که پیش از این از خارج از 
کشور خریداری می شدند و اکنون بومی سازی می شوند. با این حال هنوز هم می توان سهم بیشتری از تجهیزات را در 
داخل کشور ساخت. به خاطر داشته باشیم بومی سازی تجهیزات گام موثری در مسیر اقتصاد مقاومتی است که البته 
برای کسب موفقیت بیشــتر در این راه می توان با حمایت بیشتر از سازندگان داخلی و انتقال دانش فنی و تکنولوژی 
ساخت از شرکت های سازنده بزرگ خارجی به داخل کشور گام برداشت. باید توجه داشته باشیم هر تجهیزی که برای 
بومی سازی مورد مطالعه طرح قرار می گیرد و به شرکت سازنده سپرده می شود، حتما باید با کیفیت ساخته شود چرا 
که ممکن است همان تجهیز بومی سازی شده اگر از کیفیت و استانداردهای الزم در ساخت برخوردار نباشد، زمینه ساز 

ایجاد خطرات جانی و مالی جبران ناپذیری برای نیروی انسانی و تجهیزات شرکت شود.
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خبر

باید روی مصرف 
انرژی در صنعت 
فوالد کار کنیم 
و در طرح های 
جدید موضوع 
صرفه جویی در 
مصرف آب، برق 
و گاز را در نظر 

بگیریم

  ایران چهاردهمین تولید کننده فوالد جهان 2016

انجمن جهانی آهن و فوالد اعــالم کرد: ایران چهاردهمین تولیدکننده 
بزرگ فوالد جهان در سال 2016 شــناخته شده و بیشتر از کشورهای 
صنعتی مثل فرانســه، اســپانیا و کانادا فوالد تولید کرده است. انجمن 
جهانی آهن و فوالد در جدیدترین گزارش خود از رشــد 10.8 درصدی 
تولید فوالد ایران در سال 2016 خبر داده است. تولید فوالد ایران که در 
سال 2015 بالغ بر 16.1 میلیون تن گزارش شده بود در سال 2016 به 
17.9 میلیون تن افزایش یافته است. بر اساس این گزارش کل تولید فوالد 
جهان در سال 2016 با رشد 0.8 درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه 
شده و به 1628 میلیون تن رسیده است. ایران چهاردهمین تولیدکننده 
فوالد جهان در 2016 شناخته شده و ســهم ایران از کل فوالد تولیدی 
جهان در این سال 1.1 درصد بوده است. چین با تولید 808 میلیون تن 
بزرگترین تولید کننده فوالد جهان 2016 شــناخته شده است. ژاپن با 
104 میلیون تن و هند با 95 میلیون تن بــه ترتیب در رتبه های دوم و 
سوم قرار گرفته اند. آمریکا و روســیه نیز رتبه های چهارم و پنجم را به 

خود اختصاص داده اند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: رشد جهانی تولید فوالد جهان 
در سال 2016 حدود یک درصد بود ولی رشد تولید فوالد ایران 10 
درصد اعالم شد و طبق گزارش انجمن جهانی فوالد ایران با تولید 

18 میلیون تن فوالد، در رده 14 جهان قرار دارد.
نعمت زاده تاکید کرد: باید روی ذخایر معدنی تمرکز کنیم تا به 
سهم 3 درصدی در تولید جهانی مواد معدنی دست یابیم. وزیر 
صنعت با بیان اینکه یکــی دو ماه دیگر تمام کمبودها در زمینه 
گندله برطرف می شــود، ادامه داد: در طرح جامع فوالد و برنامه 
راهبردی صنعت فوالد با افق 1404 رسیدن به 55 میلیون تن 
رقمی آرمانی نیست و حق ماست. شــاید معادن فعلی جوابگو 
نباشد اما بیشتر معادنی که استخراج شده روزمینی بوده و معادن 

زیادی است که زیرزمینی بوده و باید به آن ها دست پیدا کنیم.
وی افزود: جلساتی برگزار کردیم و روی کنسانتره متمرکز شدیم 
و اکنون به جای سنگ آهن، کنســانتره صادر می شود و امروز 

تعادل برقرار شده است.

   نیاز به تولید 150 تا 160 میلیون تن سنگ آهن
نعمت زاده خاطرنشان کرد: برای تولید 55 میلیون تن فوالد باید 
حدود 150 تا 160 میلیون تن ســنگ آهن تولید کنیم. اکنون 

تولید سنگ آهن در کشــور از 62 میلیون تن به 75 میلیون تن 
رسیده که همین میزان تولید برای تامین نیاز کشور باید 2 برابر 
شــود. وی افزود: ظرفیت تولید کنسانتره 28 میلیون تن است 
که این رقم تا پایان امســال به 45 میلیون تن می رســد و رشد 
60 درصدی خواهد داشــت. به گفته وی، در این مدت، ظرفیت 
تولید گندله از 21 میلیون تن به 35 میلیون تن، آهن اسفنجی 
از 19 میلیون تن به 27 میلیون تن، شمش فوالد از 24 میلیون 
تن به 31 میلیون تن و محصوالت نوردی از 31 میلیون تن به 37 
میلیون تن رسیده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 
قبل از دولت یازدهم نابسامانی از لحاظ نامتعادل بودن زنجیره 
تأمین فوالد و سایر فلزات را شاهد بودیم، افزود: در ابتدای دولت 
یازدهم در صدد تکمیل زنجیره تأمین فوالد برآمدیم به طوری که 
ظرفیت باالیی در مقاطع مختلف فوالدی برای امر سرمایه گذاری 
دیده شده و در صدد جذب سرمایه گذاری در این حوزه هستیم.

وی ادامه داد: باید مصرف فوالد را در زمینه های مختلف از جمله 
با افزایش ساخت و ساز و صنایع افزایش دهیم.

به گفته نعمت زاده، باید روی مصرف انرژی در صنعت فوالد کار 
کنیم و در طرح های جدید موضوع صرفه جویی در مصرف آب، 

برق و گاز را در نظر بگیریم.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت اعالم کرد : باید به سمت تولید 
فوالدهای خاص و آلیاژی برویــم. محمد رضا نعمت زاده 
افزود: در حال حاضر 1.6 میلیارد تن فوالد در جهان تولید 
می شود که سهم ایران از این میزان یک درصد است که رسیدن به 2 
درصد تولید، کار سختی نیست اما اگر بخواهیم به 10 درصد برسیم، باید 

در بازار رقابتی تالش کنیم.
وی تصریح کرد: باید صنایع پایین دستی را گسترش دهیم و در بخش 
ورق، سرمایه گذاری بیشــتری انجام دهیم. همچنین، باید 10 درصد 
تولید فوالد را به فوالد های خاص، آلیاژی، اســتاینلس استیل و غیره 

اختصاص دهیم.

تولید 55 میلیون تن فوالد آرمانی نیست، حق ماست
نعمت زاده:

باید به سمت تولید فوالدهای خاص برویم

رئیس صندوق توســعه ملي نیز به طرح هاي پیش رو براي تامین منابع 
مالي فوالد اشــاره کرد و گفت: صندوق توسعه ملي در تخصیص منابع 
مشکلي ندارد اما از نظر قواعد با محدودیت روبه رو است. احمد دوست 
حسیني در ادامه افزود: تســهیالت ارزي از جمله مواردي است که مي 
تواند رونق را به تولید بازگرداند البته درخصوص تســهیالت ارزي این 
نکته را باید مد نظر قرار داد که بازپرداخت تسهیالت باید به صورت ارزي 
صورت گیرد، از سوي دیگر طرح ها باید توجیه اقتصادي داشته باشند.

وي افزود: از تسهیالت ارزي که در نظر گرفته شده، 2.5 میلیارددالر به 
صورت مستقیم به بخش فوالد تخصیص داده شده است.

همچنین در بخش راه آهن نیز صندوق توســعه ملي چندین بار منابع 
تخصیص داده است که این امر موجب شد تا در این بخش شاهد تحرکاتي 
باشیم. دوست حســیني همچنین با اشاره به ایجاد و ساخت راه آهن با 
منابع ارزي عنوان کرد: براســاس برنامه ریزي صورت گرفته ذوب آهن 
اصفهان از دو سال آینده ساخت ریل راه آهن را آغاز خواهد کرد و با آغاز 
تولید این شرکت 60 درصد از نیاز مالي این کشور را تامین خواهیم کرد. 
رئیس صندوق توسعه ملي همچنین خواستار مشارکت بخش خصوصي 
و تعاوني ها در توسعه شبکه ریلي کشور شد. عقد قرار داد با دولت یکي 
از راهکارهاي پیشنهادي از سوي دوست حسیني است؛ روشي که وي 
معتقد است موجب کمرنگ شدن حضور دولت در این بخش خواهد شد 
و به این طریق روش جدید تامین مالي براي توســعه شبکه ریلي کشور 

به وجود خواهد آمد.
وي همچنین وعده تامین تسهیالت ارزي براي توسعه راه آهن کشور را 

داد و گفت: در حــوزه راه آهن محدودیت منابع وجود ندارد، با این حال 
حضور بخش خصوصي در برخي از پروژه ها مي تواند گسترش شبکه ریلي 
کشور را شتاب بخشد و در مقابل بخش خصوصي مي توانند از حق عوارض 
در شبکه ریلي کشور استفاده کند. دوست حســیني با انتقاد از برخي 
واحدها که در زمان بازپرداخت بدهي هایشان درخواست تسهیالت از 
صندوق را دارند، گفت: برخي از دریافت کنندگان تســهیالت از منابع 
غیر از صندوق با فرارسیدن زمان بازپرداخت بدهي هاي شان از صندوق 
انتظار حمایت دارند و این در حالي که تولید این واحدها اقتصادي نیست. 
تولیدي که وام مي خواهد باید وضعیت خوبي هم داشته باشد و تنها براي 
سرمایه گذاري بیشتر به دنبال تامین مالي از سوي صندوق باشد. او در 

ادامه افزود: بین وام و صدقه باید تفکیک صورت گیرد.

اختصاص 2.5 میلیارد دالر به صورت مستقیم به صنعت فوالد

طباطبایی در گفت وگو با ماین نیوز مطرح کرد:
    برخورد سلیقه ای برخی مدیران استانی با بومی سازی

مدیرعامل شــرکت توســعه ســاخت طباطبایی اظهار کــرد: نگاه به 
بومی سازی به ویژه در استان ها نگاهی سلیقه ای است. این در حالی است 
که مقام معظم رهبری بر موضوع بومی سازی تاکید بسیاری داشته اند. 
محمدرضا طباطبایی  درباره فعالیت های این شــرکت در حوزه معدن و 
صنایع معدنی اظهار کرد: این شرکت در زمینه طراحی، مشاوره، ساخت 
و نصب انواع ماشــین آالت و قطعات سنگین و ســبک فوق تخصصی و 
موردنیاز صنایع معدنی، نفت، گاز و پتروشــیمی براساس اصول دانش 

بنیان فعالیت دارد.
به گفته وی، فعالیت این شــرکت براســاس جواز اولیه تاسیس به سال 
1349 باز می گردد اما در نهایت با تاســیس شرکت های متعدد، توسعه 
ساخت طباطبایی از سال 1388 فعالیت خود را در زمینه های یادشده و 

با پیشینه صنعتی 50 ساله شروع کرده است.
طباطبایی ادامه داد: این شرکت برخی قطعات و تجهیزات را برای اولین 
بار در ایران ساخته  اســت. به عنوان مثال برای نخستین بار باکت شاول 
پی ســی 4000 را برای چادرملو ساخته  اســت که در حال حاضر نیز 5 
دســتگاه دیگر از آن را در خط تولید دارد. دکل های حفاری معادن نیز 
از دیگر دستگاه های در حال تولید شرکت محسوب می شود. همچنین 
شرکت توسعه ســاخت طباطبایی درام فیلتر، ریکالیمیر ها، باکت ویل 
و.... را برای معادن مختلف از جمله چادرملو، گل گهر، مس سرچشــمه، 

مس خاتون آباد و ... ساخته است.
به گفته مدیرعامل شــرکت توسعه ســاخت طباطبایی این شرکت در 
حوزه های فوالد، ســیمان و نفت فعالیت دارد امــا میزان فعالیت آن در 

صنعت سیمان نسبت به فوالد کمتر است.
طباطبایی در پاسخ به این سوال که آیا دامنه تنوع محصوالت این شرکت 
گسترش یافته  اســت؟ افزود: در حال حاضر برخی تولیدات را افزایش 
داده ایم اما بیشــتر تولیدات ما سفارشــی بوده و با استفاده از مهندسی 
معکوس آنها را تولید می کنیم در نتیجه توانســته ایم در بومی سازی نیز 
فعال باشیم. این شرکت با استفاده از مهندسی معکوس برخی محصوالت 

خاص را برای صنایع مطرح شده تولید می کند.
وی افزود: شرکت توسعه ســاخت طباطبایی با شرکت خارجی خاصی 
در زمینه تبادل فناوری ارتباط ندارد اما در زمینه اقدامات پژوهشــی با 
پژوهشکده فوالد دانشگاه صنعتی اصفهان کار پژوهشی انجام داده  است 

که تحقیق روی باکت شاول نمونه ای از آن است.
طباطبایی به عنــوان یک تولیدکننده داخلی معتقد اســت: در دوران 
پسابرجام ارتباطات بین المللی بهتر از گذشته شده و شاید مشکالت در 
تامین برخی قطعات با اجرایی شــدن برجام برطرف شود اما مشکالت 
نقدینگی در شرکت های کارفرمای اصلی همچنان باقی و امیدوار هستیم 

هرچه سریعتر حل شود.
وی با اشاره به موضوع بومی سازی ادامه داد: متاسفانه در برخی از استان ها 
مدیران استانی با مسئله بومی سازی که مقام معظم رهبری نیز بر اجرایی 
شدن آن تاکید ویژه داشتند برخورد سلیقه ای داشته و تنها بومی سازی 
استانی را در نظر می گیرند در حالی که بومی سازی برای کل کشور است.



نیاز به 30 میلیارد دالر سرمایه گذاری
کرباسیان اعالم کرد:

توازن زنجیره فوالد در حال محقق شدن است
رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: 
توازن زنجیره تولید صنعت فوالد 
در حال محقق شدن است.  مهدی 
کرباسیان با اشــاره به اینکه یکی از مهمترین 
برنامه های 4 سال اخیر، ایجاد توازن در زنجیره 
تامین فوالد بوده است، گفت: خوشبختانه با 
پیگیری های انجام شده وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، معاون امور معادن و صنایع معدنی 
و ایمیدرو طی این مدت، کارخانه های جدید 
کنسانتره و گندله احداث شده یا در مرحله راه 
اندازی اســت. وی تصریح کرد: تا پایان دولت 
یازدهم، با راه اندازی این کارخانه ها که شامل 
پروژه 600 هزار تنی پرعیار سازی سنگ آهن 
هماتیتی جالل آباد، 5 میلیــون تنی گندله 
ســازی گل گهر و نیــز دو کارخانه 5 میلیون 
تنی گندله سازی در سنگان، این امر در حال 

محقق شدن است.

کرباســیان افزود: طوری که ســال آینده به ظرفیت تولید 32 
میلیون تن فوالدخام، 35 میلیون تن آهن اسفنجی، 42 میلیون 
تن گندله، 50 میلیون تن کنســتانتره می رسیم که این حاصل 
تکمیل زنجیره فوالد درکشور است. در بخش های جانبی از قبیل 
نسوزها ، کاتالیست ها و سایر مواد مورد نیاز ، کشور پیشرفت های 
قابل مالحظه ای داشته است و اکنون نیاز برخی موارد را برطرف 
می کند و نیاز داخل را برطرف می کند. کرباســیان با بیان اینکه 
صنعت فوالد ایران در دهه پنجم خود به سر می برد و طی این سال 
ها به رغم کوشش های بسیار به عمل آمده،  نبود توازن، دغدغه 
ای نزد سیاستگذاران و کارشناسان این صنعت ایجاد کرده بود، 
گفت: با شروع به کار دولت یازدهم، تالش وافری شد تا توسعه ای 
متوازن و برمبنای مالحظات زیرساختی، زیست محیطی توام با 
مسوولیت اجتماعی صورت گیرد. افق این مسیر،  دستیبابی به 
ظرفیت تولید 55 میلیون تن فوالد در افق1404 هجری شمسی 
است. وی ادامه داد: این برنامه ظرفیت سازی-که در قالب طرح 
جامع فوالد تدوین شده- ، نگاه به بازار داخل و توجه به صادرات 
فوالد را مد نظر قرار داده به طوری که هر ساله نسخه به روز شده 

آن منتشر می شود.

   نیاز به 30 میلیارد دالر سرمایه گذاری
کرباسیان با اشــاره به هدفگذاری ایران در برنامه چشم انداز 20 
ساله خود برای دستیابی به ظرفیت تولید 55 میلیون تن فوالد 
، تصریح کرد: این برنامه قابل تحقق اســت و برای رسیدن به این 
اهداف، نیاز به 30 میلیارد دالر ســرمایه گذاری داریم. در حال 
حاضر، ظرفیت فعلی فوالد خام 27 میلیون تن اســت که نیاز به 

توسعه 28 میلیون تنی تا چشم انداز است. در بخش آهن اسفنجی 
نیز ظرفیت فعلی 25 میلیون تن است و نیاز به توسعه 33 میلیون 
تنی دیگر تا چشــم انداز داریم. وی ادامــه داد: در بخش گندله، 
ظرفیت فعلی 23 میلیون تن بوده و نیاز به توسعه 32 میلیون تنی 
جدید تا چشم انداز داریم. همچنین، در بخش کنسانتره ظرفیت 
فعلی 43 میلیون تن است و نیاز به توسعه 43 میلیون تنی دیگر 
تا چشــم انداز داریم. رئیس هیات عامل ایمیدرو افزود:  بر اساس 
برنامه ششم توسعه اقتصادی، متوسط رشد اقتصادی 8 درصد و 
متوسط رشد معدن 8.8 درصد و متوسط رشد صنعت 9.3 درصد 
است. به گفته وی، رشــد اقتصادی کشور در صورت همزمانی با 
تخصیص منابع مالی طرح ها، می تواند بر تقاضای فوالد در سال 
1396 اثر مثبت گذارد. وی ادامه داد: ســهم تولید فوالد ایران از 
تولید خاورمیانه 61.6 درصد اســت که نسبت به سال قبل رشد 
1.8 درصدی داشته اســت . کرباسیان گفت: اقدام مهمی که در 
سال گذشته انجام شد، رکورد صادرات بیش از 4 میلیون تن فوالد 
بود و این روند در ســال جاری نیز با میزان بیشتری ادامه دارد به 
طوری که طی 10 ماه ســال جاری 4.4 میلیون تن فوالد صادر 
شده و نسبت به 10 ماهه مشابه ســال گذشته، 45 درصد رشد 
دارد و امیدواریم هدف صادرات 6 میلیون تنی محقق شود. این 
در حالی بود که در ابتدای دولت یازدهم، صادرات فوالد تنها 200 
هزار تن بود و طی این مدت رقم صادرات رشد چشمگیری داشت.

   برنامه راه اندازی 3 واحد آهن اسفنجی
رئیس هیات عامل ایمیدرو درباره طرح های استانی فوالد اذعان 
داشــت: این طرح های فوالدی گرچه در شــروع به کار دولت و 

مدیریت جدید ایمیــدرو، چالش های متعددی را در حوزه های 
اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرده بود، اما تصمیم بر آن شد که این 
طرح ها به سرانجام برســد و انتظار مردمان آن مناطق به پایان 
رســد. وی ادامه داد: خوشبختانه با همت مدیران این ایمیدرو و 
مشارکت بخش خصوصی، در آبان ماه کارخانه آهن اسفنجی فوالد 
سفید دشت چهار محال و بختیاری، به عنوان نخستین کارخانه 
از فوالدهای استانی با حضور معاون اول رییس جمهوری - دکتر 
جهانگیری- افتتاح شد و به ســرعت نیز محصول تولیدی را در 
اختیار مشــتریان داخلی قرار داد. وی افزود: اکنون نیز نوید راه 
اندازی سه کارخانه آهن اسفنجی فوالد شادگان، فوالد آذربایجان 
و فوالد نی ریز تا پایان دولت یازدهم، داده می شود. این در شرایطی 
بود که طی سه سال منتهی به ســال 92 این پروژه ها در اجرا به 
سکون رســیده بودند اما در دولت یازدهم، در مسیر ساخت و راه 
اندازی قرار گرفتند. وی خاطر نشــان کرد: سایر طرح ها نیز طی 

سال آینده در مسیر افتتاح قرار خواهند گرفت.

   مزیت های تولید فوالد در ایران
کرباســیان به موضوع بازار مصرف بزرگ و رو به رشد منطقه ای 
و واردات 34 میلیون تنی فوالد کشورهای این منطقه را یکی از 
مزیت های تولید فوالد در ایران، برشمرد و گفت: تولید ناخالص 
داخلی منطقه منا 2700 میلیارد دالر )3.7 درصد دنیا( و تولید 
روزانه نفت منطقه منا 27.8 میلیون بشــکه )34.7 درصد دنیا( 
است. وی افزود: همچنین تقاضای ساالنه فوالد منطقه منا 71.8 
میلیون تن )4.8 درصد دنیا( و تولید ساالنه فوالد این منطقه 36.2 

میلیون تن )2.2 درصد دنیا( است.

بعد از حصول برجام که در پی آن شــرکت های خارجی از جمله چهار شرکت ژاپنی به عنوان سرمایه گذار و همکار 
مالی - اقتصادی در حوزه معدن ورود کردند، پنجمین شــرکت ژاپنی نیز با فناوری حفظ انرژی و تامین مالی فوالد 
مکران به ایران آمد. در حالی شــرکت کوبِلکو )KOBELCO( ژاپن وارد ایران شــده که قرار است فناوری کاهش 
مصرف آب در کارخانه های آهن اســفنجی ایران به کار گیرد. تا پیش از این از ابتدای شروع به کار دولت بیش از 13 
شرکت بزرگ خارجی از جمله پنج شــرکت ژاپنی به عنوان سرمایه گذار و همکار مالی - اقتصادی در حوزه معدن 
معرفی شدند اما هنوز خبری از حضور جدی آنها در حوزه معدن نبود و اما شرکت کوبلکو )KOBELCO(- وابسته به 
کوبه استیل ژاپن- همراه تعدادی از مدیران ارشد این شرکت در جلسه با رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(، به ارایه طرح خود در کاهش مصرف آب و انرژی پرداختند و قرار است تا در 
کار خانه های آهن اسفنجی ایران همکاری داشته باشند. به گفته ِکن هیروسه معاون شرکت کوبلکو ،  میزان مصرف 
آب در ایــن فناوری حدود 40درصد کاهش و در عین حال مصرف گاز با پنج درصد کاهش می یابد و میزان تولید با 

نیز با پنج درصد رشد همراه خواهد شد.

   صرفه جویی 3 میلیون متر مکعب آب در طرح ژاپن
در جلسه مشــترک ایمیدرو و این شرکت ژاپنی، مهدی کرباسیان -رییس هیات عامل ایمیدرو- درباره استفاده از 
فناوری جدید در کارخانه های فعلی کشور گفت: قرار شده برای شروع کار، واحدهای احیای مستقیم فوالد مبارکه 
که از فناوری کوبه اســتیل- ایریتک استفاده می کنند،  اصالحاتی با هدف کاهش مصرف آب به میزان 40درصد بر 
روی آن ها صورت گیرد. وی ادامه داد: شــرکت فوالد مبارکه همزمان با این اقدام، شــاهد افزایش ظرفیت تولید و 
کاهش مصرف گاز در واحدهای احیای مستقیم خود خواهد شد. این اقدام صرفه جویی سه میلیون متر مکعبی در 

مصرف آب به دنبال دارد. مهدی کرباسیان درباره ورود فناوری نوین برای صرفه جویی در مصرف آب صنعت فوالد 
گفت: با توجه به شرایط اقلیمی ایران،  استفاده از فناوری که به کاهش مصرف انرژی و همچنین افزایش تولید آهن 

اسفنجی، کمک کند از ضرورت های صنعت فوالد ایران است.

   ژاپن فوالد مکران را تامین مالی می کند
در حالی که ِکن هیروسه معاون شرکت کوبلکو از تامین مالی بخشی از تجهیزات طرح آهن اسفنجی فوالد مکران 
خبرداد، رییس هیات عامل ایمیدرو نیز این باره گفت: تامین مالی طرح آهن اسفنجی فوالد مکران در راستای توافق 
10 میلیارد دالری ایران و ژاپن در سال گذشته است که مورد حمایت دولت های دوطرف قرار دارد. وی افزود:  تامین 
تجهیزات طرح آهن اسفنجی فوالد مکران نیز با رعایت قانون استفاده حداکثری از توان فنی و مهندسی داخلی انجام 
می شود به طوری که ســهم تولیدکنندگان کشورمان نیز منظور شود و این طرح که در فهرست طرح های توسعه 
ســازمان سرمایه گذاری خارجی قرار دارد،  ضمانتنامه آن از ســوی دولت صادر می شود. پیش از این شرکت های 
میتسوبیشی، سومی تومو، کوبیی سی و نیپون در دوران پسابرجام برای ورود به فضای اقتصادی ایران اقدام کرده بودند 
که با احتســاب این چهار شرکت بیش از 13 شرکت خارجی دیگ نیز در لیست همکاران معدنی ایران قرار گرفتند 
که دیگر شــرکت های موجود در این لیست از کشورهایی چون ایتالیا، فرانسه، اتریش، چین، کره جنوبی، آفریقای 
جنوبی، هند، ترکمنستان، افغانستان و قزازقستان است که شامل شرکت های نامداری چون دنیلی، اکسنس، فیوز، 
ماین تک و امثال این ها هستند. طرح فوالد مکران در فاز نخست، برای ایجاد 1.6 میلیون تن فوالد آهن اسفنجی و 
فوالد خام طراحی شده اســت و در منطقه آزاد چابهار احداث می شود. طرفین در این جلسه توافق کردند که برای 

اجرای فاز دوم  فوالد مکران نیز با هدف تولید 3.2 میلیون تن فوالد خام،  همکاری کنند.

ورود پنجمین شرکت ژاپنی به معادن ایران
ژاپن فوالد مکران را تامین مالی می کند

 آغاز فعالیت
 3مدیر جدید روابط 

عمومی
طی چند ماه گذشته مدیران 
روابط عمومی سه شرکت 

بزرگ معدنی و فوالدی 
تغییر کردند که ماین نیوز به 
مدیران جدید تبریک می گوید 

و برای مدیران قبلی نیز 
آرزوی توفیق دارد. براین 

اساس رضا فالح مبارکه 
به عنوان مدیر روابط 

عمومی شرکت سنگ آهن 
مرکزی ایران منصوب شد. 
همچنین رضا صفریان نیز 
با حکم مسعود هراتیان به 
عنوان سرپرست مدیریت 

روابط عمومی شرکت فوالد 
هرمزگان منصوب شد. 

همچنین ابراهیم کاوه نیز به 
عنوان مدیر روابط عمومی 
شرکت فوالد آلیاژی ایران 

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

خبر

برنا خبر داد:
  رتبه 11 ایران در ذخایر جهانی سنگ آهن

معاون اکتشافات ســازمان زمین شناسی و اکتشــافات معدنی درباره معادن 
سنگ آهن در کشور گفت: تا پایان سال گذشته، 339 معدن سنگ آهن در کشور 
وجود داشــت که از این میزان 202معدن فعال بودند. بهروز برنا  درباره وضعیت 
اکتشاف ذخایر سنگ آهن در کشور اظهار کرد: تنها سازمان زمین  شناسی عهده دار 
اکتشاف سنگ آهن در کشور نیست بلکه برخی از اقدامات نیز در این حوزه توسط 
ایمیدرو انجام می شــود. وی ادامه داد: ما در پهنه ســنگان در حوزه سنگ آهن 
روی 12 هزار کیلومتر مربع کار اکتشافی را با الیه اطالعاتی ژئوفیزیک هوایی و 
کنترل زمینی آن نیز از طریق ژئوفیزیک زمینی و تهیه نقشه های زمین شناسی 
و نمونه گیری به همراه حفاری انجام داده ایم که در نهایت این اقدامات منجر به 
کشف محدوده های بسیار خوبی در حوزه سنگ آهن شد. همچنین در این باره 
چند محدوده دیگر در دستور کار قرار دارد. به عنوان مثال خراسان جنوبی دارای 
یک محدوده مناسب برای اکتشــاف آهن است که در 2 پهنه ژئوفیزیک هوایی 
انجام گرفته است و بیش از 110هزار کیلومتر خطی کار ژئوفیزیک هوایی برای 
آن صورت گرفته است، خوشبختانه در نتیجه این اقدامات چند محدوده آهن نیز 
معرفی شده است که در آن مشغول به کار هستند. به گفته وی، با توجه به اهمیت 
این موضوع در یزد نیز اقدامات اکتشافی انجام گرفته و چندین محدوده امید بخش 
برای آهن وجود دارد که باید برروی آن کار شود. برنا تصریح کرد: بطورکلی کشور 
ما از نظر ذخایر سنگ آهن شرایط مطلوبی دارد. تا پایان سال 94 میزان استخراج 
ساالنه ســنگ آهن حدود 58 میلیون تن بوده است. وی بیان کرد: میزان ذخایر 
قطعی سنگ آهن در کشور بیش از 2میلیارد و 300میلیون تن بود اما بطورکلی 
ذخایر قطعی و احتمالی سنگ آهن به حدود 3.5میلیارد نیز می رسد. وی درباره 
رتبه ایران در حوزه سنگ آهن در منطقه و جهان، اظهار کرد: در دنیا 85میلیارد 
تن ذخایر سنگ آهن کشف شده است که از این میزان 2میلیارد و 300میلیون تن 
ذخایر قطعی کشور ما است. به عبارتی ایران 2.7درصد سهم جهانی را در اختیار 

دارد که با این میزان در رتبه یازدهم جهانی قرار گرفته است.

  ارتقای کیفیت قراضه

 مصرف قراضه آهن در صنعت فوالد کشور می تواند همراه با صرفه اقتصادی 
باالیی باشد، اما به دلیل وجود آهن اسفنجی فراوان در کشور فوالدسازان 
تمایل چندانی به آن ندارند. در کشور به 3میلیون تن قراضه نیاز است،در 
حالی که  1.5 میلیون تن قراضه در کشور وجود دارد. موضوعی که واردات 
قراضه را برای فوالدسازی ضروری می کند، اما با نبود زیرساخت و اسکله های 
تخصصی در این زمینه این واردات میســر نشــده است. با توجه به صرفه 
اقتصادی که قراضه می تواند به همراه داشته باشد، این صنعت مورد توجه 
فوالدسازان قرار نگرفته است. مدیرعامل شرکت توکا تدارک اظهار کرد: 
فوالدسازان بطور معمول برحسب سیستمی که در آن فعالیت می کنند، 
بین 10 تا 15درصد برای شــارژ کوره هایشان از قراضه استفاده می کنند. 
البته برخی واحدهای ریخته گری نیز در گذشته 100درصد قراضه مصرف 
می کردند. اما به تدریج آهن اســفنجی که در کشور با تولید باالیی همراه 
شد، جای قراضه را گرفت. اکنون بیشتر کوره های قوس الکتریکی از آهن 
اسفنجی استفاده می کنند و در حال حاضر نیز بین 4 تا 15درصد از قراضه 
استفاده می شــود. هالکویی در پاسخ به این پرسش که استفاده از قراضه 
به صرفه تر از آهن اسفنجی نخواهد بود، گفت: در حال حاضر آهن اسفنجی 
در بازار داخلی کشور به صرفه تر است، چراکه مازاد بر نیاز داخل نیز تولید 
می شود. اما کماکان از قراضه هم استفاده می شود، البته مزیت های قراضه در 
میزان استفاده کمتر از انرژی است، درحقیقت می توان مدعی شد که صرفه 
با قراضه است. اما درباره این موضوع بین فوالدسازان اختالف وجود دارد. 
وی در پاسخ به این پرسش که برای ارتقای کیفیت قراضه چه راهکارهایی 
می توان پیشنهاد داد، گفت: یکی از مشــکالت قراضه این است که هنوز 
متولی خاصی برای این صنعت وجود ندارد. در حال حاضر به 3میلیون تن 
قراضه در کشور نیاز داریم، اما هیچ ارگان خاصی در این زمینه اقدام نکرده 
است. هالکویی ادامه داد: برای تامین منابع قراضه نیازمند رشد ساخت وساز 
در کشور و بخشی از آن نیز نیازمند توسعه صنعتی هستیم. بنابراین عرضه 
قراضه کاهش یافته، اما تقاضای آن در حال افزایش است و با کمبود قراضه 
روبه رو هستیم. وی ادامه داد: باتوجه به کمبود قراضه در کشور نخستین 
موضوعی که نادیده گرفته می شود، کیفیت است، چراکه در فرآوری قراضه 
10 تا 20 درصد ناخالصی وجود دارد و این موضوع می تواند برای فوالدسازان 

در سرباره ها و مصرف انرژی، هزینه هایی به همراه داشته باشد.

رسیدن به تولید 
55 میلیون تن 
در یک دوره 

زمانی رویا بود، 
اما در حال حاضر 

رسیدن به آن 
دور از دسترس 

نیست

سرقینی تشریح کرد:

4 چالش اصلی در صنعت فوالد

تولید 55 میلیون تن فوالد دیگر یک رویا نیست
در سال های گذشته تالش فراوان دولت های مختلف برای 
توســعه صنعت فوالد، این صنعت را بــه یکی از مهم ترین 
اهداف استراتژیک کشور بدل کرده است؛ به طوری که برای 
این صنعت اســتراتژیک برنامه رسیدن به ظرفیت 55 میلیون تنی در 
افق 1404 تعریف شده است. ظرفیتی که تحقق آن به گفته کارشناسان 
این حوزه به فراهم کردن زیرســاخت ها از جمله تولید 160 میلیون تن 
سنگ آهن وابسته اســت؛ رقمی که به گفته فعاالن این بخش در حال 
حاضر برابر با 62 میلیون تن است و با توجه به هدف گذاری انجام شده 

برای تولید فوالد باید تا 9 سال آینده رشد نزدیک به 100 میلیون تنی را 
در تولید سنگ آهن داشته باشــیم. اما در سال جاری عالوه بر بررسی 
وضعیت تولید این محصول استراتژیک 3اصل رقابت پذیری براساس 
قیمت تمام شده، الزامات صادرات و بازارهای منطقه برای محصوالت 
داخلی، پیش بینی قیمت محصوالت فوالدی و همچنین مواد اولیه در سال 
1396 مورد ارزیابی قرار می گیرد. در زمینه آخرین وضعیت این محصول 
استراتژیک گفت وگویی با جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع 

معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتیم که در ادامه می خوانید:

   در بخش معدن و صنایع معدنی و بطور عمده در فوالد و 
صنایع پایین دستی با چه چالش هایی هستیم؟

عمده چالش هایی که در بخش صنعت فوالد در کشور با آن روبه رو 
هستیم شامل 4بخش می شود که در این زمینه می توان به قیمت 
تمام شده در محصوالت فوالدی کشور اشاره کرد. کارشناسان و 
دست اندرکاران باید تجزیه و تحلیل کنند تا مشخص شود عوامل 
ایجاد این چالش چیست. تاثیر قیمت بازار جهانی و به دنبال آن 
بازار داخلی یکی دیگر از چالش های این بخش است زیرا تاثیر بازار 
جهانی بر بازار داخلی در گذشته زمانبر بود، اما در حال حاضر در 
دوره ای کمتر از یک هفته شاهد این تاثیر در بازار داخلی هستیم 
که برای رفع این چالش نیز تمهیداتی در نظر گرفته شــده است. 
در این زمینه می توان به تعیین تعرفه مناســب برای آزاد کردن 
صادرات فوالد اشاره کرد که با این تمهیدات تا حدودی این چالش 
را برطرف کرده ایم و این امر موجب شــد فوالدســازان داخلی تا 
حدودی جان بگیرند. نوسازی کارخانه ها به ویژه در بحث فناوری 
یکی دیگر از چالش های این بخش است که در حال حاضر برای رفع 
این چالش برخی از فوالدسازان اقداماتی انجام داده اند. همخوانی 
با مقیاس های جهانی چهارمین چالش این بخش است که برای 
برون رفت از این مشکل نیز باید تولید با مقیاس جهانی را مدنظر 
قرار داد؛ زیرا در حال حاضر تولید در مقیاس کوچک امکان رقابت در 
بازار جهانی را از تولیدکنندگان می گیرد. این نکته را نیز باید مدنظر 
قرار داد که درحال حاضر مقیاس تولید در کشور تغییر کرده است.

   با توجه به شرایطی که واحدهای فوالدی داخلی دارند 
آیا رسیدن به مقیاس جهانی امکان پذیر است؟

در این زمینه نباید تنها واحدهای فعلی را مدنظر قرار داد بلکه باید 
واحدهایی که در آینده، تولید آنها آغاز می شــود نیز مد نظر قرار 
گیرد، زیرا به جز چند واحد بزرگ فعال در کشور سایر واحدها امکان 
رسیدن به مقیاس جهانی را ندارند، اما این نکته را نیز باید در نظر 
گرفت که واحدهای کوچک نیز با کنترل قیمت تمام شده از این 
قافله عقب نمی مانند. در برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت تولید 55 میلیون تن فوالد تا سال 1404 هدف گذاری 
شده است، اما کارشناسان و فعاالن این حوزه معتقدند رسیدن به 
این هدف امکان پذیر نخواهد بود و این سند نیازمند بازنگری است.

   برای رسیدن به این هدف چه برنامه هایی مدنظر قرار 
گرفته است؟

رســیدن به تولید 55 میلیون تن در یک دوره زمانی رویا بود، اما 
در حال حاضر رسیدن به آن دور از دسترس نیست، زیرا تا پایان 
سال جاری به ظرفیت 30 میلیون تن خواهیم رسید و برای کامل 
کردن ظرفیت در نظر گرفته شده نیز 9 سال زمان داریم و با توجه 
به طرح های تعریف شده در بدبینانه ترین حالت اگر نتوانیم تولید 

55 میلیون تن را محقق کنیم بطور حتم به تولید 50 میلیون تن 
خواهیم رسید.

   برای رسیدن به ظرفیت 55 میلیون تن چه طرح هایی 
تعریف شده است؟

در این زمینه می توان به طرح های هشت گانه فوالدی که هنوز به 
مرحله تولید نرسیده اند اشاره کرد، عالوه بر طرح های هشت گانه 
طرح هایی نیز در تمام نقاط کشور در حال راه اندازی هستند که با 
در نظر گرفتن مجموع تولید این واحدهای تولیدی می توان گفت 

تولید 55 میلیون تن فوالد امکان پذیر خواهد بود.

   ایجاد شرایط رقابتی در بازارهای جهانی یکی دیگر 
از مشکالتی است که سوددهی معادن و صنایع معدنی 
را کاهش داده اســت. در این زمینه چه اقداماتی انجام 

شده است؟
ایجاد شــرایط برای کاهش قیمت تمام شــده یکی از گام هایی 
است که در این راستا برداشته شده و با ایجاد این شرایط برخی از 
تولیدکنندگان داخلی توانسته اند با تولیدکنندگان بزرگ جهان 
رقابت کنند. در این زمینه می توان به رسیدن به حجم 6 میلیون 
تنی صادرات این بخش تا پایان سال جاری اشاره کرد. صادرات 
حال حاضر بیش از 4 میلیون تن اســت. رسیدن به این حجم از 
صادرات در سال جاری در حالی است که در سال 1391 تنها موفق 
به صادرات 200 هزار تن شده بودیم و با توجه به این آمار می توان 
گفت فوالدسازان داخلی از ظرفیت صادرات برخوردار هستند. 
از سوی دیگر براساس برنامه راهبردی از 55 میلیون تنی که برای 
تولید در چشم انداز 1404 درنظر گرفته شده 10 تا 15 میلیون 

تن فقط برای صادرات است.

طرح های هفت گانه فوالدی که طبق اعالم مدیرعامل ایمیدرو باید 
تا پایان سال جاری ســه موردش افتتاح می شد و تا سال آینده همه 
آنها به بهره برداری می رسید، یک موردش در آبان امسال افتتاح شد 
و سه طرح آن در مرز 90 درصد پایانی قرار دارند و سه طرح دیگر نیز 

به مرز 80 درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.
 به گفته عبد المجید شــریفی،  مدیر عامل شرکت ملی فوالد با ورود 
مشــارکان و تزریق منابع مالی از سوی آن شرکت ها، روح تازه ای به 
طرح های استانی فوالد دمیده شــد و روند عملیات اجرایی سرعت 
بیشتری گرفت که ثمره آن راه اندازی اولین واحد احیای تولید آهن 
اسفنجی از طرح های هفت گانه )طرح فوالد سپید دشت چهارمحال 
و بختیاری( در آبان ماه امســال بود و هم اکنــون بقیه طرح ها نیز با 

سرعت قابل قبولی در حال اجرا هستند.
بر این اساس، عالوه بر فوالد سپید دشت چهارمحال و بختیاری که 
در آبان ماه امسال به افتتاح رســید، فوالد شادگان 92.51 درصد، 

فوالد میانه 92.10 درصد، فوالد نی ریز 87.32 درصد، فوالد سبزوار 
82.88 درصد، قائنات 81.65 درصد و فوالد بافت 78.9 درصد تا به 

امروز پیشرفت داشتند.
چندی پیش نیز مهدی کرباســیان، رئیس هیات عامل ایمیدرو  با 
بیان اینکه همه طرح های فوالدی تا ســال دیگر افتتاح می شــوند، 
پیش بینی کرد که همه طرح های فوالدی در دســت احداث تا سال 
2017 افتتاح شوند. چنانکه سه طرح فوالدی نیز تا آخر سال جاری 

به بهره برداری خواهد رسید.
وی همچنین عنــوان کرده بود که طبق برنامــه ای که 55 میلیون 
تن فوالد را تا ســال 2025 در دســتور دارد، ایران بتواند با استفاده 
از ســنگ آهن و منابــع انــرژی که برای رســیدن بــه این هدف 
در اختیــار دارد اســتفاده کند و برای ســرمایه گــذاران، بازاری 
 400 میلیــون نفری را بــا در نظــر گرفتن کشــورهای همجوار

فراهم کند.

آخرین وضعیت طرح های هفت گانه فوالدی
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

 پیشرفت 80 درصدی پروژه جمع آوری
و بازچرخانی پساب های شهری مبارکه و لنجان

مدیر ارشــد خدمات فنی و پشــتیبانی فوالد مبارکه گفت: پروژه جمع 
آوری، تصفیه و بازچرخانی پســاب های شــهری شهرستان های مبارکه 
و لنجان از ســال 91 در راستای عمل به مســئولیتهای اجتماعی فوالد 
مبارکه بین ســازمان آب و فاضالب استان و شــرکت فوالد مبارکه مورد 

موافقت قرار گرفت.
جــواد نیلی با ذکر ایــن مطلب که در این پروژه جمع آوری پســاب های 
شهری شهرهای مجاور زاینده رود تعریف شده بود، تأکید کرد: خروجی 
پســاب این شــهرها و ســرریز شــدن آن به رودخانه زاینده رود بدون 
عمل تصفیه، زیانهای بهداشــتی و زیســت محیطی زیادی را به همراه 
داشــت که شــرکت فوالد مبارکه در اولین اهداف خود با سازمان آب و 
فاضــالب اصفهان طرح را هماهنگ و اجرا کــرد؛ بدین صورت که تأمین 
منابع مالی این طرح ملی از ســوی فوالد مبارکه و اجرای طرح توســط 
شــرکت آب و فاضالب اســتان انجام و آب جاری حاصل از پســاب های 
 شهری دو شهرستان مبارکه و زرین شــهر جمع آوری و به فوالد مبارکه

هدایت شود.
وی خاطرنشان کرد: استفاده از پساب های تصفیه شده شهرستانهای یاد 
شده شرایطی فراهم می کند که میزان برداشت آب فوالد مبارکه از زاینده 
رود کاهش بیشــتری یابد و آب تصفیه شــده ناشی از پساب های شهری 
جایگزین برداشت آب فوالد مبارکه از زاینده رود شود. وی گفت: اجرای این 
پروژه از سال 92 آغاز شد که از همان ابتدای کار تاکنون با همت و جدیت 

طرفین، قرارداد بیش از 80 درصد پیشرفت داشته است.

فوالد مبارکه از 
زمان راه اندازی 
تاکنون حدود 
90میلیون تن 
فوالد خام به 
ارزش حدود 

40 میلیارد دالر 
تولید کرده است

مدیرعامل فوالد مبارکه با اشاره به نقش سازنده بومی سازی تجهیزات در صنعت تصریح کرد: بومی سازی تجهیزات کار بسیار بزرگ و 
ارزشمندی برای کشور است. بسیاری از اقالم هستند که پیش از این از خارج از کشور خریداری می شدند و اکنون بومی سازی می شوند، 
با این حال هنوز هم میتوان سهم بیشتری از تجهیزات را در داخل کشور ساخت. بهرام سبحانی یادآوری کرد: به خاطر داشته باشیم بومی 
سازی تجهیزات گام مؤثری در مسیر اقتصاد مقاومتی است که البته برای کسب موفقیت بیشتر در این راه می توان با حمایت بیشتر از سازندگان 

داخلی و انتقال دانش فنی و تکنولوژی ساخت از شرکتهای سازنده بزرگ خارجی به داخل کشور گام برداشت.

فوالد مبارکه 10 میلیون تنی می شود
سبحانی:

بومی سازی تجهیزات گام موثری در مسیر اقتصاد مقاومتی 

حمایتهای تعرفه ای به عنوان ابزار مناســبی در دســت دولتها و برای 
حمایت از صنعت داخلي مورد استفاده قرار می گیرد. بدیهي است بحث 
تعرفه در کشــورهایي که از صنایع خود حمایت میکنند، تنها به بخش 
فوالد آنها مربوط نمی شود، به گونه ای که اکثر کشورها سعی می کنند، 
از تمامــی صنایع خود نیز با اعمال تعرفه هاي مناســب حمایت کنند، 
این در حالی اســت که اعمال بیشــترین میزان تعرفه های وارداتی از 
سوي کشورهایي صورت می گیرد که آنها عضو سازمان تجارت جهاني 
)WTO( هســتند که از آن جمله میتوان از کشور آمریکا به عنوان یک 
تولیدکننده بزرگ فوالد یاد کرد؛ جالب اینکه بسیاري از کشورهاي حوزه 
خلیج فارس، پاکستان و ... که بعضاً خودشــان فوالد تولید نمی کنند، 
روی واردات فوالد تعرفه اعمال کرده اند و با این ابزار از اشتغال و تشویق 
سرمایه گذاری در کشــور خود حمایت می کنند. فراموش نکنیم که به 
ازاي هر یک میلیارد دالر واردات 100 هزار شغل را در کشورمان از دست 
می دهیم. از این رو دولتها به عنوان متولیان تأمین منافع مردم خود در 

حوزه های گوناگون واقف هســتند به چه میــزان اعمال تعرفه بر روی 
واردات میتواند بر حوزه های یادشده مؤثر باشد. بنابراین به هیچ عنوان 
نمی توان دولتها را به دلیل اعمال تعرفه بر روی واردات متهم کرد، همان 
طور که در کشور ایران چندین ســال بر روی واردات فوالد هیچ تعرفه 
ای نبود و هیچ تولیدکننده ای هم درخواســت اعمال تعرفه را نداشت، 
اما به خاطر داشته باشیم شرایط 2 تا 3 سال اخیر به گونه ای رقم خورده 
است که تمامی دولتهای جهان به این نتیجه رسیدند که با اعمال تعرفه 
مناسب از اقتصاد و اشــتغال کشورهای خود حمایت   به عمل آورند که 

ایران هم از این قاعده مستثنی نبوده است.
بله اگر امروز می بینیم که دولت محترم بحث کاهش میزان تعرفه ها را 
مطرح میکند، به این دلیل است که بنا را بر آن گذاشته که از تعرفه مناسب 
به شکل پویا استفاده کند، یعنی در مقاطعی که الزم است در کوتاهترین 
زمان و به شکل مناسب تعرفه ها را وضع و یا کم نماید؛ بنابراین این تفکر 
که دولت با وضع تعرفه اشتباه کرده است، غیرمنصفانه و غیر کارشناسی 
اســت. وضع تعرفه بر روی واردات فقط به میزان مصرف داخل کشورها 
بستگی ندارد، بلکه در پاره ای از مواقع به شرایط جهانی مربوط می شود.

اعمال تعرفه از سوی دولت ابزاری مناسب برای حمایت از صنعت و اشتغال

  فوالد مبارکه شرکت برتر در گروه فلزات اساسی

درهمایش سازمان مدیریت صنعتي ضمن اعالم اسامي100 شرکت برتر 
ایراني، گزارش ارزیابی 500 شرکت برتر کشــور در 5 گروه ارائه شد. در 
همین خصوص فرزاد ارزانی معاون فناوری فوالد مبارکه گفت: شــرکت 
فوالد مبارکه در ارزیابی هایی که مبتنی بر الگوهای شــناخته شده است، 

شرکت می کند.
از آن جمله ارزیابی 100 شــرکت برتر کشــور، تعالی سازمانی، مدیریت 

دانش، رعایت حقوق مصرف کنندگان و ... است.
وی با تأکید بر اینکه فوالد مبارکه در سال جاری نیز مانند سالهای گذشته 
موفق به کســب رتبه نخست در شاخص حجم بین شــرکتهای صنایع 
معدنی و فلزی در کشور شد، افزود: در سال 1394 که برای تمامی صنایع 
کشــور از جمله فوالدمبارکه از نظر کسب و کار یکی از سختترین سال ها 
از ابتدای راه اندازی تاکنون بود، این شــرکت توانست با همت و تالش بی 
 وقفه تمامی مدیران و کارکنان خود بیش از 97 هزار میلیارد ریال فروش

داشته باشد. ارزانی اضافه کرد: فوالد مبارکه همچنین در شاخص ارزش 
افزوده نیز موفق به کســب رتبه دهم شد که این مهم با کنترل و مدیریت 
هزینه ها در شــرکت به دســت آمد و در نهایت ســبب حضور موفق در 

عرصه های مختلف داخلی و صادراتی بوده و هست.

  فوالد مبارکه اصفهان شرکت برتر
  در رشد شاخص بهره وری کل عوامل تولید

در هشــتمین جشــنواره ملی بهرهوری که در تهران برگزار شد، با نظر 
کمیته علمی و داوران جشنواره، شــرکت فوالد مبارکه اصفهان در بین 
شرکتهای فوالدی کشــور به عنوان شــرکت برتر در رشد شاخص بهره 
 وری کل عوامل تولید )TFP( معرفی و با اهدای لوح تقدیر از این شرکت

قدردانی شــد.  محمد تقی صمدی مدیر مهندسی صنایع فوالد مبارکه 
ضمن تأیید این خبر گفت: همه ســاله دبیرخانه جشنواره ملی بهره وری 
با حمایت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران اقدام به اجرای 
مســابقه ملی بهره وری از طریق محاسبه شاخص های بهره وری براساس 
صورتهای مالی شــرکت ها در حوزه های تولیدی، کشاورزی و خدماتی 
می نماید و طی گزارش جامعی شرکت ها را به تفکیک زمینه فعالیت آنها 
مورد مقایسه قرار داده و در سطح ملی منتشــر و از برترین های هر گروه 

تقدیر می کند.
همچنین فوالد مبارکه موفق به دریافــت گواهینامه »مدیریت رضایت 

مشتریان« و گواهینامه »مدیریت شکایت مشتریان« شد.

محمود اکبری / معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان ادامه داد: باید توجه 
داشته باشیم هر تجهیزی که برای بومی سازی مورد مطالعه 
طرح قرار می گیرد و به شرکت ســازنده سپرده می شود، 
حتماً باید با کیفیت ساخته شود، چرا که ممکن است همان 
تجهیز بومی سازی شده اگر از کیفیت و استانداردهای الزم 
در ساخت برخوردار نباشد، زمینه ساز تولید خطرات جانی 
و مالی جبــران ناپذیری برای نیروی انســانی و تجهیزات 

شرکت باشد.
سبحانی تصریح کرد: در همین راستا فوالد مبارکه از زمان 
راه اندازی تاکنــون حدود 90 میلیون تــن فوالد خام به 
ارزش حدود 40 میلیارد دالر تولید کرده است که این امر 
نشان می دهد که این شــرکت توانسته است نقش مؤثری 
در تولید ناخالص ملی و اشتغال کشور ایفا کند. مدیرعامل 
فوالد مبارکه با اشاره به اینکه فوالد مبارکه به طور مستقیم 
و غیرمستقیم زمینه اشتغال بیش از 300 هزار نفر را بنیان 
نهاده اســت، ابراز کرد: فوالد مبارکه بــه مثابه تنه درخت 
تنومندی است که ریشه ها و شاخ و برگ هایش به همه جا 

تنیده شده است.
وی گفت: این شــرکت با ظرفیت 2.4 میلیون تن طراحی 
شد، اما امروز با افزایش سه برابری ظرفیت به یک مجموعه 
7.2 میلیون تنی شده تبدیل شده است و افتخار آن را دارد 

که نه تنها ورق ســرد و گرم بلکه توانایی تولید 
با کیفیت انواع ورقهــای گالوانیزه، قلع اندود 

و رنگی را نیز در خود نهادینه کرده است.
سبحانی گفت: من بر خود می بالم و افتخار 
می کنم که در چنین مجموعه با استعداد 
و منسجمی مشغول ارائه خدمت به کشور 
هستم، چرا که در شرایطی که بسیاری از 
فوالدســازان دچار بحران و از برنامه های 

خود عقب هســتند، برنامه ریزی و انسجام 
حاکم بر این شــرکت سبب شــده که فوالد 
مبارکه در بیشتر خطوط تولید خود از برنامه 

ساالنه جلوتر باشد.
وی در ادامه طرح گندله ســازی 5 میلیون تنی در منطقه 
معدنی ســنگان، بهره برداری از واحد احیا مستقیم فوالد 
سفید دشت، آغاز عملیات احداث فوالدسازی فوالد سفید 
دشت، ورق گالوانیزه فوالد کاشــان که در حال کار است، 
افزایش ظرفیت 1.5 میلیون تنی فوالد هرمزگان و رسیدن 
ظرفیت این شــرکت به 3میلیون تــن، افزایش ظرفیت 
مجتمع فوالد ســبا و رسیدن به 1.5 میلیون تن ظرفیت را 
به عنوان نمونه های این طرحهای توســعه به بهره برداری 

رسیده یا در حال اجرای گروه فوالد مبارکه نام برد.
سبحانی گفت: فوالد مبارکه اصفهان هم اکنون با سه برابر 
ظرفیت ابتدای راه اندازی خود مشغول به کار است و با دارا 
بودن سه واحد فوالدسازی در کشور شامل فوالد مبارکه، 
فوالد ســبا در لنجان و فوالد هرمــزگان در بندرعباس و 
پروژه های متعدد دیگر در خراســان، کاشان و چهارمحال 
و بختیاری در حــال حاضر بزرگترین واحد تولید فوالد در 

خاورمیانه و شمال آفریقا است.
وی گفــت:   با اجــرای طرح های توســعه، ظرفیت تولید 
فوالدمبارکه در ســال آینده به 10.3 میلیون تن افزایش 
می یابد. وي افزود براساس سند توسعه فوالد کشور، حجم 
تولید فوالد در کشــور باید به رقم 55 میلیون تن در 
ســال برســد که 50 درصد از این تولید بر 
عهده مجتمع فوالد مبارکه گذاشــته 

شده است.
وی افزود: بنا بر برآورد به عمل آمده 
میــزان تولید فوالد کشــور تا پایان 
سال جاری به 18 میلیون تن خواهد 
رسید که با توجه به عملکرد درخشان 
فوالد مبارکه سهم این شرکت در بین 
شرکتهای بزرگ همچنان بیش از 50 
درصد خواهد بود که این امر مســئولیت 

شرکت را سنگین تر می کند.
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

  4 میلیون و 500 هزارتن سنگ آهن دانه بندی تولید شد

بیش از چهار میلیون و 500 هزار تن سنگ آهن دانه بندی در 6 واحد اصلی صنعتی و 
معدنی کشور تولید شد. در 9 ماهه امسال مجموع کل سنگ آهن دانه بندی تولیدی 
در 6 واحد بزرگ کشور چهار میلیون و 506 هزار و 381 تن بود که مجتمع سنگ 
آهن سنگان )خراسان رضوی( با یک میلیون و 516 هزار و 314 تن، در تولید این 
ماده معدنی 33.6 درصد سهم داشت. همچنین سنگ آهن مرکزی )کرمان( نیز 
با یک میلیون و 277 هزار و 820 تن ســهم 28.3 درصدی از مجموع کل را از آن 
خود ساخت. برپایه آمارها، سنگ آهن دانه بندی واحدهای چادرملو )یزد(، سنگ 
آهن جالل آباد )کرمان- زرند( و سنگ آهن میشدوان )یزد - بافق( به ترتیب 195 
هزار و 725 تن، 634 هزار و 514 تن و 390 هزار و 159 تن تولید کردند. مجتمع 
معادن سنگ آهن فالت مرکزی )یزد- بافق( نیز در این مدت 491 هزار و 847 تن 
سنگ آهن دانه بندی تولید کرد. واحدهای سنگ آهن سیرجان و شرکت معدنی و 
صنعتی گل گهر در دوره 9 ماهه امسال تولید سنگ آهن دانه بندی نداشتند. برپایه 
داده های 9 ماهه امسال، بیشترین رشد تولید سنگ آهن دانه بندی در مجتمع 
معادن سنگ آهن فالت مرکزی ثبت شد که نسبت به مدت مشابه پارسال 18.2 
درصد افزایش نشان می دهد. بیشترین کاهش نیز به سنگ آهن چادرملو مربوط 
بود که در 9 ماهه امســال 195 هزار و 725 تن سنگ آهن دانه بندی تولید کرد و 
نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش 58.4 درصدی را رقم زد. برپایه این گزارش؛ 
درآذرماه امسال بیشترین تولید سنگ آهن دانه بندی مربوط به واحد سنگ آهن 
مرکزی )کرمان( به میزان 194 هزار و 460 تن بود. مجتمع ســنگ آهن سنگان 
نیز در این ماه 162 هزار و 67 تن این نوع ماده معدنی را تولید کرد. همچنین سنگ 
آهن چادرملو، سنگ آهن میشدوان و مجتمع معادن سنگ آهن فالت مرکزی در 
مدت یاد شده به ترتیب 57 هزار و یکصد تن، 28 هزار و 333 تن و 17 هزار و 611 
تن سنگ آهن دانه بندی تولید کردند. مجموع سنگ آهن دانه بندی 6 واحد یاد 
شده در آذرماه امسال به 459 هزار و 572 تن رسید که بیش از 10 درصد کل تولید 

این ماده معدنی را در دوره 9 ماهه به خود اختصاص داد.

  ایران تهدید جدید برای صنعت فوالد اروپا

رویترز در گزارشی نوشت با توجه به افزایش ۸ برابری صادرات فوالد ایران به اروپا، 
از این پس ایران پس از چین و هند به تهدید جدیدی برای صنعت فوالد این قاره 
تبدیل شده است. به گفته اتحادیه فوالدسازان اروپا، پس از اینکه صادرات فوالد 
ایران به اروپا در بازه زمانی 2013 تا 2016 نزدیک به ۸ برابر افزایش یافته، واردات 
فوالد ایران به جدیدترین تهدید برای فوالدسازان اروپایی تبدیل شده است. گروه 
البی صنعت فوالد اروپا، یوروفر اعالم کرد صادرات ایران به اروپا ساالنه به بیش از 
یک میلیون تن رسیده است و این کشور در رتبه پس از هند با صادرات 1.9 میلیون 
تن قرار گرفته است. چین نیز با صادرات 5.7 میلیون تن در سال 2016 در جایگاه 
نخست قرار دارد. کارل تاچلت، مدیر روابط خارجی و تجاری یوروفر گفت: »تهدید از 
سوی ایران جدی است و این کشور در حال تبدیل شدن به یکی از تهدیدهای جدید 
است: یعنی چین، هند و ایران.« همچنین ایران در حال بررسی تعرفه های صادراتی 
سنگ آهن است همانطور که هند این کار را انجام داده است که این امر دسترسی به 
مواد خام ارزان را برای فوالدسازانش بیشتر می کند. یوروفر، که نمایندگی صنایعی را 
دارد که مجبور به واردات سنگ آهن هستند، می گوید این اقدام ایران برای حمایت 
از تولید داخلی است. ایران اعالم کرده است در نظر دارد تا سال 2025 ساالنه 20 تا 
25 میلیون تن فوالد صادر کند و میزان صادرات خود را از 16 میلیون تن در حال 
حاضر به 55 میلیون تن برساند. روز گذشته یوروفر اعالم کرده بود ایران صادرات 
فوالد تخت رولی گرم خود را به سرعت در بازارهای اتحادیه اروپا افزایش داده و ایران 
را متهم کرده است که معیارهای تجاری را به هم زده است. یک منبع هیأت اروپایی 
که نخواست نامش فاش شود، گفت: اتحادیه اروپا تا 7 آوریل تصمیم می گیرد که 
آیا ایران را به خاطر این عمل جریمه کند یا نه؟ آنها می گویند ایران، فوالد خود را به 

قیمت بسیار پایین در این بازارها به فروش رسانده است.

 با وجود دپوی 
محصول 

کنسانتره و عدم 
امکان حمل آن 
به سایر نقاط 

کشور در منطقه 
هنوز فروش 
این محصول 

به گندله سازی 
مبارکه صورت 

نگرفته است

   لطفا در باره پروژه فوالد مبارکه در منطقه سنگان 
توضیح دهید؟

اقدامات برای شــروع پروژه گندله سازی در این منطقه از 
سال 91 آغاز شــد  اما در 2 سال اول این پروژه  با مشکالت 
تحریم، تأمین قطعات و عقد قرارداد با شرکت های خارجی 
مواجه بود. در نتیجه میــزان حرکتی که باید پروژه در 1 تا 
2 سال ابتدایی خود می داشت کاهش یافت. عماًل پروژه 5 
میلیون تنی گندله سازی از ابتدای سال 93 وارد فاز اجرایی 
گردید. پیشرفت پروزه طی دو سال گذشته وضعیت بسیار 
مطلوبی داشته و علیرغم رکود حاکم در وضعیت فوالد در 
سنوات گذشته فوالد مبارکه رســالت در جهت اتمام این 

پروژه ملی به نحو مطلوب انجام داده است 
لیکن انتظــار می رود وزارت صنعت ، معــدن و تجارت در 
مراحل پایانی پــروژه ، حمایت بیشــتری را در خصوص 
تأمین برق موقت از محل پست موجود متعلق به ایمیدرو و 
همچنین فروش کنسانتره های تولیدشده  به این شرکت 
جهت ایجاد ارزش افزوده بیشــتردر کشــور اقدام نماید، 
متاسفانه تاکنون نه از پست مذکوربرقی تحویل این پروژه 
شده ونه کنسانتره های موجود متعلق به اپال به این شرکت 

فروخته شده است.
 در بخش آب نیز شاهد حمایت منطقه ای نبودیم علیرغم 
خرید حجمی آب به میــزان 30 لیتر و اجرای خط انتقال، 
امروز زمزمه هایی از منطقه به گوش می رسد که دوستان 
در خصوص استفاده حق موقت از آب این چاه را نیز برای ما 

با مشکالتی مواجه کرده اند.
این در حالی اســت که فوالد مبارکه اســتخدام خود را با 
رویکــرد بومی گرایــی انجام نموده و بیــش از 85 درصد 
نیروهای متخصص کارشناس، دیپلم و فوق دیپلم را صرفا 
از منطقه خواف و ســنگان با توجه بــه تأکید جناب دکتر 
سبحانی مدیرعامل محترم فوالد مبارکه مبنی بر استفاده 

از ظرفیت های منطقه، اقدام به جذب نموده است.
حال انتظار داریم با توجه به نگاه توســعه ای ما به منطقه، 

مدیران اســتانی و محلی نیز حمایت الزم را از این صنعت 
داشته باشد.

   برنامه شما برای سال آینده چیست؟
سال آینده برنامه تولید مطلوبی برای تامین گندله کشور 
پیش بینی شــده اســت.امیدواریم از اواخر سال، عملیات 
روشن کردن کوره ها با از بین رفتن  محدودیت مصرف گاز 
در کشور محقق شــود. حمایت فوالد مبارکه در این مورد 
بسیار ویژه بوده در حالی که این پروژه در منطقه دوردست 
قرارداشــت اما مانند توسعه های داخل فنس مبارکه از آن 
حمایت شــده. خوشــبختانه تا به امروز کلیه نصب های 
تجهیزات نیز به دقت انجام شده است. امیدواریم با این روند 
و بر اســاس برنامه زمانبندی به زودی وارد فاز بهره برداری 

شویم.

   پروژه کنسانتره ســازی در چه وضعیتی وجود 
دارد؟

تأمین تجهیزات بخش خارجی وضعیت مطلوبی داشته و 
پیشرفت آن مناسب اســت. درحال حاظر پروژه پیشرفت 
41 درصدی داشته و بخش اعظم مهندسی انجام شده است. 
بخش داخلی نیز وضعیت مطلوبــی دارد. البته با توجه به 
اهمیت پروژه مذکور به عنوان نیاز جدی در گندله سازی، 
برنامه ریزی و اجرا به نحوی تدوین شــده که تا پایان سال 
96 وضعیــت پروژه به نقطــه بهره برداری برســد. از نظر 
تأمین نقدینگی نیز فوالد مبارکه بیشــترین پشتیبانی را 
در پرداخــت صورت وضعیت های پیمانــکاران در برنامه 
خودقرارداده و علیرغم اینکه صندوق توســعه ملی در سه 
سال گذشته با وجود ارائه کلیه اسناد و مدارک الزم اقدام به 
تخصیص ارز ننموده است، لیکن جهت رفع مشکل تأمین 
خارج، توافق مناسبی با طرف خارجی صورت گرفته که تا 
زمان گشایش ارزی، ساخت و ارسال تجهیزات بدون هیچ 

وقفه ای صورت گیرد.

مدیرعامل شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان خراسان معتقد است: حل مشکل آب در منطقه سنگان با توجه 
به عدم تصمیم گیری در وزارت نیرو، هنوز در هاله ای از ابهام قراردارد. ایشان موضوع ظرفیت ریلی کشور و 

همچنین میزان ظرفیت برداشت از معادن سنگان را از دیگر موارد قابل تأمل در زمان بهره برداری برشمرد. 

در تامین برق موقت و کنسانتره موجود انتظار همکاری بیشتر از مجتمع ایمیدرو را داشتیم
میرمحمدی در گفت و گو با ماین نیوز تشریح کرد:

آخرین وضعیت احداث گندله سازی فوالد مبارکه در سنگان
10 تا 11 اسفند 1395   ویژه نامه 



کارخانه: شهرستان خواف - سنگان - شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان خراسان 
دورنگار: 051-54231928  تلفن : 051-54231927  کدپستی:9564134812 

دفتر مشهد: چهارراه خیام - ابتدای بلوار سجاد - پالک 14 
دورنگار: 051-37664402 تلفن: 051-37662546  کدپستی: 9186694937 
دفتر تهران: خیابان فرحزادی - میدان کتاب - خیابان کوهستان - کوچه گل آذین - پالک 2
دورنگار: 021-22382072 تلفن: 021-22382053  کدپستی: 1981119931 

)روابط عمومی شرکت صنایع معدنی فوالدسنگان(

 احداث واحدهای کنستانتره و گندله سازی فوالد مبارکه د رشرق کشور
هرکدام به ظرفیت 5 میلیون تن در سال

شرکت صنایع معدنی
فوالد سنگان خراسان

www.sanganco.ir
telegram.me/sanganfoolad
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خبرهای مهم درباره فوالد هرمزگان در راه است
هراتیان:

رکوردشکنی های پیاپی فوالد هرمزگان در 1395
مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان گفت:  براساس برنامه چشم انداز 20 ساله انقالب اسالمی تا سال 1404 ظرفیت تولید فوالدکشور به 55 میلیون تن خواهد رسید که با توجه 
به سفر دکتر روحانی رئیس جمهوری به هرمزگان و اختصاص 10 میلیون تن تولید فوالد به این استان، مسئوالن و صنعتگران هرمزگان و بخصوص کارکنان فوالدهرمزگان 
باید تالش مضاعفی برای تحقق آن داشته باشند. مسعود هراتیان به شــرایط بسیار سخت تاریخ فوالدجهان در دو سال گذشته اشاره کرد وافزود: در شرایطی که رکورد 
شدیدی بر فوالدجهان حاکم بود، فوالدهرمزگان از معدود شرکت هایی بود که با موفقیت کامل این پیچ تاریخی را سپری کرد و 4 مرتبه رکورد فوالدسازی، 3 مرتبه رکورد 

تولید آهن اسفنجی و 3 مرتبه رکورد ریخته گری مداوم را شکست.

از ابتدای سال 
تا کنون یک 
میلیون تن 

تختال صادرات 
داشته ایم به 
گونه ای که 

از سهم رشد 
1538 درصدی 
صادرات استان 

هرمزگان، 
1500 درصد 

متعلق به شرکت 
فوالدهرمزگان 

می باشد

رضا صفریان 
سرپرست مدیریت 
روابط عمومی فوالد 
هرمزگان شد

مدیرعامل شرکت فوالد 
هرمزگان طی حکمی رضا 
صفریان را به عنوان 
سرپرست مدیریت روابط 
عمومی این شرکت معرفی 
کرد.همچنین فردوس 
امیری توسلی مدیر 
پیشین روابط عمومی 
فوالد هرمزگان نیز به 
عنوان مشاور مدیرعامل 
شرکت فوالد هرمزگان 
در تعامالت منطقه ای 
منصوب شد.

واردات گندله آخرین 
گزینه ماست

معاون خرید فوالد 
هرمزگان گفت: در 
صورتی که بحث تامین 
گندله ساختار تولید ما 
را نشانه گیرد، بی تردید 
به سمت واردات خواهیم 
رفت. علی گلشن اظهار 
کرد: ما در کشور مشکل 
کمبود گندله را نداریم 
بلکه مهم ترین مشکل در 
این زمینه فوالد روش های 
حمل آن است.  وی گفت: 
متأسفانه زیرساخت های 
کشور به ویژه 
زیرساخت های حمل ونقل 
متناسب با صنعت کشور 
رشد نکرده است. در حال 
حاضر ما در زمین حمل 
گندله از معادن گل گهر، 
چادرملو و یا زرند به 
فوالد هرمزگان با مشکل 
مواجه هستیم. البته تا به 
این لحظه به دنبال انجام 
واردات نبوده ایم. سال 
گذشته واردات را قطع 
کردیم زیرا قیمت گندله 
وارداتی نسبت به گندله 
داخلی گران تر است. 
این بدان معنا است که 
استفاده از گندله وارداتی 
هزینه تمام  شده را 
افزایش می دهد.

مدیرعامل شــرکت فوالد هرمزگان به شرایط بسیار 
ســخت تاریخ فوالدجهان در دو ســال گذشته اشاره 
کرد و بیان داشــت: در شــرایطی که رکورد شدیدی 
بر فوالدجهــان حاکم بود، فوالدهرمــزگان از معدود 
شــرکتهایی بود که با موفقیت کامل این پیچ تاریخی 
را ســپری نمود و 4 مرتبه رکورد فوالدسازی، 3 مرتبه 
رکورد تولید آهن اسفنجی و 3 مرتبه رکورد ریخته گری 

مداوم را شکست.
وی به موفقیت بزرگ دیگری در حوزه صادرات اشاره 
نمود و گفت: از ابتدای ســال تا کنون یک میلیون تن 
تختال صادرات داشته ایم به گونه ای که از سهم رشد 
1538 درصــدی صادرات اســتان هرمزگان، 1500 

درصد متعلق به شرکت فوالدهرمزگان می باشد.
وی افزود: جانمایی صحیح فوالد هرمزگان در کنار آب 
های آزاد خلیج فارس موجب افزایش مزیت صادراتی 
برای ما شــده است اما سال ها از این پتانسیل استفاده 
نمی شد درحالی که این کارخانه از ابتدای تاسیس با 

هدف صادراتی بنا شده بود.
اولویت اول فوالد هرمزگان صادرات است و این خواسته 
هلدینگ فوالد مبارکه، دکتر ســبحانی مدیریت این 

هلدینگ و نیز بنده اســت چراکــه معتقدیم اگر 
کاالیی در کنــار مرزها تولید می 

شــود باید به صادرات آن 

اندیشید و برای تامین نیاز داخل بهتر است به کارخانه 
های داخل و مرکز کشور توجه شود.

هراتیان در پاسخ به این ســوال  که آیا با تأمین گندله 
از داخل، مشــکالت مربوط به تأمین مواد اولیه فوالد 
هرمزگان برطرف شده است، عنوان کرد: کمبود وجود 
دارد اما کمبود در بخش گندله و مواد اولیه نیست بلکه 

مربوط به زیرساخت های تولید به خصوص زیرساخت 
های حمل و نقل منطقه ای اســت و در تالش هستیم 

این موانع زیرساختی را رفع کنیم.
مدیرعامل شرکت فوالدهرمزگان به موضوع رسالتهای 
اجتماعی نیز اشــاره کــرد و راه انــدازی بزرگترین و 
مجهزترین مرکز سالمت جنوب کشور را برای کارکنان 
شرکت، کمک به همایش پیرغالمان حسینی، ایجاد 
موکب در روز عاشــورا و اربعین حســینی، پرداخت 
هزینــه دارویی بــه بیماران صعب العــالج، کمک به 
ستاد دیه، مشارکت در برپایی نمایشگاه کتاب استان، 
حمایت از اداره کل ورزش و جوانان و تیمهای ورزشی، 
احداث منازل مسکونی برای اقشار نیازمند و حمایت از 
همایشهای زیست محیطی را تنها بخشی از مشارکت 
این شــرکت در حوزه رســالتهای اجتماعی برشمرد. 
هراتیان گفت: تا پایان امســال رخــداد مهمی برای 
فوالدهرمزگان در پیش اســت و گل تدیبر و امید در 
برجام را برای اولین بار در اســتان هرمزگان خواهیم 

دید و نهال پربار برجام در هرمزگان جوانه خواهد زد.
آمارهای مربوط به عملکرد صادراتی شرکت های بزرگ 
فوالدی کشور در10 ماهه امســال نشان می دهد که 
فوالد هرمزگان بهترین عملکرد را در صادرات داشته 
اســت و در رتبه اول صادرکنندگان برتر کشور قرار 

گرفته است.

معاون بهره برداری شــرکت فوالد هرمزگان معتقد اســت: 
گندله به میزان کافی در کشــور تامین می شود اما مشکل 
اصلی بحث انتقال آن به واحدهای تولیدی است. محمدجعفر 
پارسی توضیح داد: این شرکت با توجه به کمبود برخی مواد 
اولیه که عمده آنها گندله است، تنها با 70 درصد ظرفیت خود 
مشغول بکار اســت. فوالد هرمزگان از سال 1390 فعالیت 
خود را آغاز کرده است. وی درباره اینکه چه زمان این شرکت 
به ظرفیت 100 درصدی در تولید دست خواهد یافت؟ تصریح 
کرد: ظرفیت تجهیزات موجود به نحوی اســت که می توان 
ماهیانه 120 هزار تن اسلب تولید کرد اما در این میان بحث 
گندله وجود دارد که مانع از این اتفاق می شود. چندی پیش 
موجودی گندله شرکت به حدود 17 هزار تن رسیده بود که 
تنها نیاز 3 روز را جوابگو بود. وی با اشاره به تامین گندله بیان 
کرد: سیاست های مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان تامین 
100 درصدی گندله از داخل کشور است اما در صورت مواجه 
شدن با کمبود حتما نسبت به واردات گندله اقدام خواهیم 

کرد. البته در سال جاری واردات نداشته ایم.
پارســی بیان کرد: در حال حاضر مشکل اصلی ما در حمل 
و نقل گندله اســت. یعنی تولید گندله بــه میزان کافی در 
کشور انجام می شــود اما انتقال آن از معادنی همچون زرند 
و گل گهر ضعیف اســت. بطورکلی مشــکل اصلی در زمینه 

انتقال گندله است.
وی افزود: به دلیل افزایش قیمت کنســانتره به جای آنکه 
واگن ها برای ما گندله بیاورند کنسانتره آورده و آن را صادر 
می کنند. در حال حاضر آسیا سیر )شرکتی که حمل گندله 
با قطار از گل گهر به بندرعباس را انجام می دهد( بطور عمده 

از معدن گل گهر کنسانتره به سمت بندرعباس می آورد.
معاون بهره برداری شــرکت فوالد هرمزگان از نهایی شدن 
قرارداد مشاوران توسعه این شــرکت با فوالد تکنیک برای 
طرح توســعه خبر داد. احتمال می رود این قرارداد تا پایان 
امسال یا ابتدای سال آینده با SMS و ایریتک با هدف 2 برابر 
شدن ظرفیت )دستیابی به ظرفیت 3میلیون تن( امضا شود.

تولید گندله مشکلی ندارد، اشکال در نحوه انتقال آن است
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

  عوام گرایی و سیاست بازی چوبی الی چرخ صنایع مادر

مختار بخشــیان معاون بهره برداری فوالد مبارکــه اصفهان قیمت هر 
مترمکعب گاز در سایت های قیمت گذاری دنیا را 3. 76 سنت دانسته و 
گفت: که اگر با دالر آزاد هم حســاب کنید 150 تومان در هر متر مکعب 
می شود در صورتی که ما گاز را 159 تومان می خریم. وی در پاسخ به این 
سوال که قیمت گاز مقایسه شده در گزارش شبکه مطالعات سیاستگذاری 
عمومی با قیمت گاز صادراتی محاسبه شده گفت: از قیمت گاز صادراتی 
اطالعی ندارم که در چه شــرایطی محاسبه می شود ممکن است هزینه 
نگهداری خطوط لوله و هزینه ها و بردن خط لوله از مســیر ویژه هم در 
قیمت تمام شــده محاسبه شود. نرخ جهانی هر مترمکعب گاز بر اساس 
آنچه که وجود دارد 132تومان است که با هزینه های حاشیه ای آن مانند 
مالیات و حق دیماند به 159 تومان می رســد. وی در پاسخ به یک سوال 
دیگر مبنی بر اینکه ادعا شده که اگر دولت با قیمت واقعی بخواهد گاز به 
صنایع بفروشد صنایع ورشکست می شوند نیز اظهار کرد: از آنجا که این 
صنایع با گاز کار می کنند اگر دولت نخواهد گاز بدهد مثل اینکه نخواهد 
به آنها آب بفروشد در این صورت ممکن است صنایع هم به فکر خرید گاز 
از جای دیگری افتاده و از خارج گاز وارد کرده و در نهایت هزینه تمام شده 
بیشتری حتی تا دو برابر برای انتقال آن از بنادر جنوب به کارخانه متقبل 
شوند. بخشیان در ادامه به پرداخت نشدن یارانه انرژی پرداخت به فوالد 
مبارکه اشــاره کرد و گفت: دولت هیچگونه یارانه ای به ما نداده و اگر هم 
بخواهد کمک کند ترجیحش این است که به واحدهای صنعتی کوچکتر 
کمک کند تا فوالد مبارکه. تاکنــون یک ریال هم یارانه به فوالدمبارکه 
پرداخت نشده بلکه مجتمع، هزینه های گاز خود را نقد و ماهانه و گاهی 
هم هفتگی به شــرکت گاز پرداخت کرده است. فوالد مبارکه ساالنه 2 
میلیارد متر مکعب مصرف گاز دارد کــه هزینه آن حدودا 300 تا 320 
میلیارد تومان در سال می شود. در واقع قرار بر این شد که 30 تا 40 درصد 
درآمد ناشی از حذف یارانه ها به صنایع پرداخت شود که در عمل چنین 
اتفاقی نیفتــاد. در حقیقت از همان زمان یعنی آذر 1389 فوالد مبارکه 

هیچگونه یارانه ای دریافت نکرده است.

پیش بینی 
می شود تا پایان 
امسال میزان 

صادرات فوالد به 
حدود 6 میلیون 

تن برسد. 
شریفی گفت: 
در سال جاری 
همچنین تولید 
فوالد کشور از 
مرز 18 میلیون 
تن عبور خواهد 

کرد

شــریفی با بیان اینکه بعد از برجام ارتباط بیشتری با کشورهای 
جهان و شرکت های خارجی برقرار شده است، گفت: در شرایط 
فعلی ظرفیت تولید فوالد 28.8 میلیون تن، چدن 3.7 میلیون تن، 
آهن اسفنجی 24 میلیون تن، گندله 32 میلیون تن و کنسانتره 
44 میلیون است . وی به برنامه های توسعه هم اشاره کرد و افزود: 
ظرفیت تولید فوالد تا سال 2025 به 55 میلیون تن می رسد و با 
توجه به اینکه اکنون ظرفیت 28.8 میلیون تنی داریم، باید ظرفیت 
فوالد 26 میلیون تن دیگر افزایش یابد ضمن اینکه به همین نسبت 
باید به ظرفیت گندله و کنسانتره افزوده شود. شریفی مکان یابی 
برای اجرای طرح های جدید فوالدی را حائز اهمیت خواند و گفت: 
از این پس طرح های توسعه فوالد باید در 2 نقطه شامل منطقه 
ویژه معدنی خلیج فارس و منطقه آزاد چابهار اجرایی شود به این 
دلیل که این مناطق کشور دسترسی به آب دارند. وی اظهار کرد: 
شرکت های داخلی و خارجی در صورت تمایل به سرمایه گذاری در 
صنعت فوالد ایران می توانند از طریق مذاکره با ایمیدرو یا شرکت 

ملی فوالد ایران اقدام کنند.

   کارخانه آهن اســفنجی فوالد شادگان در مسیر 
راه اندازی قرار گرفت

عبدالمجید شریفی  با بیان اینکه طرح فوالد سپیددشت استان 
چهارمحال و بختیاری آبان امســال افتتاح شده است، افزود: در 
اجرای بخش آهن اســفنجی طرح فوالد شادگان از تکنولوژی 
پِِرد) PERED( که فناوری » احیاء مســتقیم ایرانی شــده«  
است، اســتفاده شده اســت. وی ادامه داد: با افتتاح واحد احیاء 
مستقیم طرح فوالد شادگان ، بحث بومی سازی فناوری که در 

کشور هم به آن تکیه شده است، عالوه بر این طرح ، در طرح 
های بعدی فوالد استانی از این تکنولوژی ایرانی استفاده 
خواهد شــد چون ما صاحب دانش فنی این تکنولوژی 
هستیم. شریفی تصریح کرد: استفاده از این تکنولوژی 
ایرانی در صنعت فوالد یک گام رو به جلو است، چون در 

گذشته سیستم های قبلی مانند میدرکس را باید 
کارشناس خارجی نصب می کرد اما داده 
های تکنولوژی ایرانی PERED ، همگی 
مربوط به کارشناسان داخل کشور است 
و اکنون این قابلیت وجود دارد که این 
تکنولوژی را به دیگران هم بفروشیم و 
در کشورهای دیگر می توانیم واحد 
احیاء مســتقیم را با اســتفاده از این 
تکنولوژی بــرای آنها اجرا کنیم. وی 
با اشــاره به اینکه شروع 7 طرح فوالد 
استانی از سال 86 کلید خورده است، 

گفت: با توجه به طوالنی شدن اجرای این طرح ها که به دالیلی 
چون تامین مالی ، اعتبارات اسنادی و فایناس دچار مشکل شده 
بود، در راستای اجرای سیاســت های اصل 44 و پیگیری های 
جدی ، نخســتین طرح یعنی واحد احیاء مستقیم طرح فوالد 
سپیددشــت چهارمحال و بختیاری را آبان ماه امســال افتتاح 
کردیم که مراحل تجهیز و ســاخت فوالدسازی این طرح ادامه 
دارد. شریفی افزود: طرح های هفتگانه فوالد استانی در استان 
های چهارمحال و بختیاری)سپیددشت(، خوزستان)شادگان(، 
آذربایجان شــرقی)میانه(، اســتان فارس)نی ریز(، خراسان 
رضوی)سبزوار(، خراســان جنوبی ) قائنات( و کرمان )بافت( 
نقاطی هستند که این طرح ها شــروع شد. قبال 8 طرح بود که 
شامل فوالد بافق استان یزد هم می شد که در سال 90 به بخش 
خصوصی واگذار شــد. مدیرعامل شــرکت ملی فوالد ایران در 
بخش دیگری از گفت وگوی خود اظهار کرد: در سال جاری برای 
نخستین بار صادرات فوالد از واردات پیشی گرفت به طوری که 
در 10 ماهه امسال میزان صادرات فوالد 4 میلیون و 300 هزار 
تن و میزان واردات کمتر از 3 میلیون و 200 هزار تن بود. پیش 
بینی می شود تا پایان امســال میزان صادرات فوالد به حدود 6 
میلیون تن برسد. شریفی گفت: در سال جاری همچنین تولید 
فوالد کشور از مرز 18 میلیون تن عبور خواهد کرد و به رقمی بین 
18.3 تا 18.4 میلیون تن می رسد ؛ این در حالی است که در سال 
گذشته تولید فوالد از 17 میلیون تن کمتر بود. در شرایطی که 
از رکود اقتصادی صحبت می شود، در صنعت فوالد هم صادرات 

افزایش یافته و هم تولید رقم مناسبی بوده است.

   خبرهای خوب تــوازن در زنجیره فوالد تا پایان 
سال 96

شریفی همچنین به بحث توازن در صنعت فوالد اشاره 
کرد و گفت: مطابــق برنامه تا افق 1404 ظرفیت تولید 
فوالد به 55 میلیون تن می رسد که برای تحقق آن باید 
در آهن اسفنجی 50 میلیون تن و در گندله و کنسانتره 80 
میلیون تن ظرفیت سازی کنیم.وی با بیان اینکه 
اکنون ظرفیت فوالد خام کشور 29 میلیون 
تن ، محصول نهایــی 36 میلیون تن ، آهن 
اسفنجی 25 میلیون تن ، گندله 32 میلیون 
تن و کنسانتره 44 میلیون تن است، افزود: 
در سه چهار سال گذشته سیاستگذاری 
ها به گونه ای بوده که توازن در زنجیره 
فوالد اتفاق بیفتد و ما تا پایان سال آینده 
خبرهای خوبــی در ارتباط با زنجیره 

فوالد خواهیم داشت.

مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران گفت: با ادامه روند فعلی پیش بینی می شود امسال میزان تولید فوالد به 18 میلیون تن و صادرات آن به 
حدود 6 میلیون تن برسد. عبدالمجید شریفی با بیان اینکه در سال های اخیر تولید فوالد ایران نسبت به کشورهای خاورمیانه بیشتر بوده 
است، افزود: از سال 2011 تا 2015 صادرات ایران روندی افزایشی داشته و در برنامه چشم انداز )حداقل( 15 میلیون تن صادرات فوالد پیش 
بینی شده است. وی ادامه داد: برای نخستین بار در سال جاری توازن صادرات فوالد نسبت به واردات پیشی گرفته است که امیدواریم با توجه به سیاست 

های اقتصاد مقاومتی، مهار خام فروشی و تبدیل سنگ آهن به فوالد ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنیم.

خبرهای خوب توازن در زنجیره فوالد تا پایان 96
شریفی عنوان کرد:

سبقت صادرات از واردات فوالد برای نخستین بار در95

جذب ســرمایه خارجي براي صنایع فوالدي را مي توان از جمله برنامه 
هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست؛ به طوري که پس از تعیین 
تکلیف هفت طرح فوالدي و عقد قرارداد با چیني ها براي تامین سرمایه 
این طرح ها، این وزارتخانه عقد قرارداد با ســایر کشورها براي سرمایه 
گذاري در صنایع فوالدي را در دستور کار قرار داده است. درباره آخرین 
وضعیت سرمایه گذاري در صنایع گفت وگویي داشتیم با رسول خلیفه 

سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد که در ادامه مي خوانید:

  با توجه به فراهم شدن فضا براي ورود سرمایه گذاران به نظر 
شما استراتژي کشور براي جذب ســرمایه خارجي باید به چه 

شکلي باشد؟
در کشور ما پتانسیل واقعي در بخش معدن و صنایع معدني براي سرمایه 
گذاري وجود دارد به شــرطي که سرمایه گذاران با چشم باز وارد کشور 

شوند و از مزایاي موجود در کشور اطالع کامل داشته باشند.

   چه اطالعاتي باید در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد؟

در کشــور ما مزایایي وجود دارد که مي تواند سرمایه گذاران را ترغیب 
به سرمایه گذاري در کشــور کند که در این خصوص مي توان به وجود 
ذخایر گاز اشــاره کرد. گاز پتانســیل خوبي براي فرآوري را در کشور 
فراهم مي کند و این مزیت شرایط را براي کاهش هزینه هاي تولید براي 
تولیدکنندگان فراهم مي کند. دسترســي به آب هاي آزاد یکي دیگر از 
مزیت هایي اســت که مي تواند به سرمایه گذاران خارجي معرفي شود 
چرا که بسیاري از کشورها از مزیت ذخایر گاز برخوردارند اما دسترسي به 
آب هاي آزاد ندارند و این مزیت در کشور مي تواند براي سرمایه گذاران 

بسیار جذاب باشد.

   با توجه به مزایایي که کشور دارد باید چه استراتژي براي جذب 
سرمایه خارجي در نظر گرفت؟

داشتن برنامه بلندمدت یکي از اصلي ترین مالک ها براي جذب سرمایه 
است چرا که نبود استراتژي منجر به هدر رفت سرمایه خواهد شد و این 
امر به ضرر صنایع تمام خواهد شــد. ما باید با توجــه به مزایایي که در 
کشور داریم نسبت به تدوین برنامه بلندمدت جذب سرمایه اقدام کنیم.

فوالدسازان براي دوران رونق آماده شوند
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد:

  چوب مالیات الي چرخ فوالد

قانون بودجه سال 96 در شرایطي در حال بررسي نهایي است که به نظر 
مي رسد نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده نیز در رقم 9 درصدي 
تعیین و اعمال مي شود. این در شــرایطي است که رقم کل درآمدهاي 
مالیاتي در سال آینده بیش از 20 درصد رشد را تجربه خواهد کرد که به 
عقیده فعاالن صنعتي و بازاریان این فشار بیش از هر کس بر طبقه مولد 
و خرده فروشان در بازار وارد خواهد شد. مسعود امجدي پور کارشناس 
اقتصادي مي گوید مالیات فعاالن اقتصادي را درگیر کرده و مشــکالت 
متعددي را در شــرایط رکودي براي کشور فراهم کرده است. به عقیده 
وي رکود در بخش هاي پایین دستي و صنایع تکمیلي از یکسو و کمبود 
نقدینگي از سوي دیگر باعث شده هم فعاالن اقتصادي و تولیدکنندگان 
و هم فعاالن در سطوح عمده فروشي و خرده فروشي با کاهش مبادالت 

مواجه شوند.
این موضوع در صنعت و بازار فوالد به وضوح دیده مي شود به طوري که 
در صنایع باالدستي تولیدکنندگان فوالدي به خصوص بخش خصوصي 
با کاهش ظرفیت هاي تولید روبه رو شده و در بازار نیز با خروج تعداد قابل 
توجهي از فعاالن حوزه فوالد شرایط ناگواري بر این بازار حاکم شده است. 
این کارشناس اقتصادي مي گوید عوامل متعددي در سال هاي اخیر بر این 
صنعت و بازار محصوالت فوالدي سایه افکنده، اما یکي از این موضوعات 
که به خصوص در بازار نمود بیشتري دارد مبحث مالیات و به طور خاص 
مالیات بر ارزش افزوده است. این کارشناس اقتصادي با اشاره به اینکه اخذ 
مالیات در همه جاي دنیا سیاستي درست و اصولي و منبع اول درآمدي 
براي دولت ها است، گفت: مشکل آنجا است که در کشور ما در حال حاضر 
اغلب صنایع در وضعیت رکودي قرار دارند و این مساله در بازار فوالد با بازار 
محصوالت پتروشیمي متفاوت است، چراکه نگاهي به بازار محصوالت 
پتروشیمي نشان مي دهد این بازار از شرایط به مراتب بهتري برخوردار 
اســت، اما در بازار فوالد وضعیت رکودي است و اگر صادرات محصوالت 
فوالدي آن هم با قیمت هایي نازل و شرایط خاص نبود تولیدکنندگان و 

تجار با شرایط بسیار بدي روبرو بودند.
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پیشرفت 85 درصدی 
احداث گندله سازی 
اسدآباد

سرپرست پروژه کارخانه 
گندله سازی اسدآباد 
گفت: روند اجرای کارخانه 
گندله سازی اسدآباد 85 
درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد. میرعظیمی گفت: 
تاکنون ۱۲۰۰ میلیارد ریال 
برای این پروژه هزینه شده 
و به ۲۰۰ میلیارد ریال دیگر 
برای تکمیل و راه اندازی نیاز 
دارد. وی افزود: در صورت 
تامین اعتبار و سرمایه مورد 
نیاز، تا پایان تیرماه سال 
آینده این واحد صنعتی به 
بهره برداری کامل خواهد 
رسید. میرعظیمی کارخانه 
گندله سازی را مکمل 
کارخانه کنسانتره عنوان و 
بیان کرد: محصول تولیدی 
کارخانه گندله سازی، 
آهن اسفنجی است که در 
کارخانه های فوالدسازی 
مورد استفاده قرار می گیرد.
وی افزود: در صورت 
بهره برداری از کارخانه 
گندله سازی در سال آینده، 
در مرحله اول ۴۰ نفر به 
صورت مستقیم در این 
کارخانه مشغول بکار 
خواهند شد.

نشانه های رشد قیمت 
در بازار جهانی فوالد

پیش بینی های جهانی 
نشان از رشد قیمت فوالد در 
سال ۲۰۱7 میالدی می دهد. 
دلیل عمده این امر، افزایش 
مصرف فوالد در چین اعالم 
شده است.  مدیر اقتصادی 
و توسعه سرمایه گذاری 
ایمیدرو با بیان این مطلب 
تصریح کرد: با توجه به 
پیش بینی مصرف فوالد، 
نسبت عرضه و تقاضا 
و همچنین تحوالت بازار 
چین که ساخت 8۰۰ میلیون 
مترمربع مسکن را در برنامه 
خود تا سال ۲۰3۰ پیش بینی 
کرده است، قیمت فوالد در 
۲۰۱7 بین 7 تا ۱۰ درصد 
افزایش برآورد شده است.

کارخانه 
زغالشویي 
سوادکوه با 

تولید سالیانه 
حدود 320 هزار 
تن کنسانتره 

زغالسنگ کک 
شو جهت بهره 
برداری آماده 
افتتاح است

پیش بینی تولید 2.2 میلیون تنی ذوب آهن اصفهان در سال جاری
مدیرعامل ذوب آهن خبر داد:

تامین حقوق کارگران ذوب آهن بدون تاخیر
مدیرعامل شــرکت ذوب آهن 
اصفهان با بیان اینکه تولید این 
شرکت امســال کمتر از برنامه 
پیش بینی شده خواهد بود، گفت: به هر شکلی 
که شده حقوق کارگران را جور می کنیم، وام 
می گیریم و یا از جایی قرض می کنیم. احمد 
صادقی در واکنش به اینکه ظاهرا بحث  های 
مطرح اســت مبنی بر اینکه ردیفی باعنوان 
»امتیاز تولید« بــرای کارگران ذوب آهن از 
ابتدای فروردین امسال در نظر گرفته شده 
اما بابت آن تاکنون پرداختی صورت نگرفته 
است، اظهار داشت: ردیفی با این عنوان در 
ذوب آهن تعریف نشــده و ما فقط پاداش 
راندمــان کار را در پرداختی ها به کارگران 
داریم که بر اســاس وضعیــت تولید واریز 
می شــود. وی توضیح داد: پاداش راندمان 
کار در صورتی پرداخت می شود که حداقل 
70 درصد برنامه پیش بینی شده برای تولید 

محقق شود.

مدیرعامل ذوب آهن تصریح کرد: از شــهریور امســال با توجه به پایین آمدن تولید ذوب آهن، 
پاداش راندمان کار به کارگران تعلــق پیدا نکرده و در مورد پاداش ماه های قبل از آن نیز مقداری 
عقب افتادگی داریم که در حال جبران است. به گفته صادقی ، تولید شرکت ذوب آهن برای امسال 
3 میلیون تن برنامه ریزی شــده بود اما پیش بینی می کنیم که حدود 2 میلیون و 200 هزار تن از 
این رقم محقق شــود. وی افزود: 70 درصد برنامه تولید امسال معادل 2 میلیون و 100 هزار تن 
خواهد بود که در این صورت پاداش راندمان کار بابت ماه هایی که تولید باالتر از برنامه بوده است، 

به کارگران پرداخت خواهد شد، هرچند رقم کمی خواهد بود.
صادقی در ادامه در مورد وضعیت پرداخت حقوق به کارگران شرکت ذوب آهن نیز گفت: در حال 
حاضر در پرداخت حقوق تأخیری نداریم و فقط ممکن است یک یا دو روز پرداخت ها جابه جا شود.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا پرداخت حقوق کارگران شرکتی با مشکلی روبه رو نیست؟ گفت: 
پرداخت حقوق نیروهای شــرکتی در اختیار ما نیست، بلکه پیمانکار حقوق آنها را می پردازد که 

ممکن است مشکالتی در این زمینه وجود داشته باشد.
وی توضیح داد: یکی، دو شــرکت با تأخیر 2 تا 3 ماهه در پرداخت حقوق به کارگران روبه رو بودند 

که این مشکل نیز برطرف شده است.
مدیرعامل شــرکت ذوب آهن در عین حال با بیان اینکه در تأمین حقوق کارگران مشکل داریم 
ولی تأخیری اتفاق نمی افتد، گفت: به هر شــکلی که شــده حقوق کارگران را جور می کنیم، وام 

می گیریم و یا از جایی قرض می کنیم.
وی ادامــه داد: قباًل پرداخت حقوق کارگران ذوب آهن با تأخیرهای دو ماهه هم روبه رو می شــد 
اما طی یک سال اخیر این تأخیرها برطرف شده است. برخی کارگران شرکت ذوب آهن اصفهان 
می گویند قرار بود امتیاز تولید از ابتدای امسال در فیش حقوقی کارگران اعمال شود که این اتفاق 
عملی نشده است. همچنین به گفته این کارگران، در حال حاضر پرداخت حقوق کارگران شرکتی 

با تأخیر 4 ماهه روبرو است که اعتراض برخی کارگران را به همراه داشته است.

مدیرعامل شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایران گفــت: 8 طرح زغالــی در قالب احداث 
کارخانه زغالشویی و تجهیز معادن زغالسنگ 
پروده طبس، خمرود و کوچکعلی شــمالی در 
دست اجرا داریم. با وجیه اله جعفری مدیرعامل 
شــرکت تهیه و تولیــد مواد معدنــی ایران 
 گفت وگویی انجام داده که متن آن به شــرح 

زیر است:

   شرکت تهیه و تولید مواد معدنی در راستای 
اهداف دولت در زمینه فــراوری مواد معدنی و 
کاهش صادرات مواد خام معدنی چه استراتژی 
را دنبال می کند و چه پروژه هایی را در این زمینه 

در دست اجرا دارد؟
با توجه به نامگذاری ســال 1395 بــه عنوان اقتصاد 
مقاومتی، اقدام و عمل و دســتیابی به رشد اقتصادی و 
همچنین در تحقق استراتژی های تدوین شده شرکت 
تهیه و تولید مواد معدنی ایران به عنوان بازوی اجرایی 
ایمیدرو الزم است طبق اولویت بندی های مشخصی به 
اجرایی شدن برنامه ها بپردازیم تا بتوانیم با این رویکرد 

جایگاه بخش معدن را در اقتصاد ملی رونق دهیم.
اهم برنامه ریزی های انجام شــده شامل تکمیل طرح 
های نیمه تمام و به ســرانجام رساندن پروژه هایی که 
به اتمام نرسیده است، جذب سرمایه گذار برای طرح 
های آماده اجرا، برنامه ریزی برای ذخایر کشــف شده 
و تعریــف طرح های بهره برداری برای آنها، تســهیل 
اموری که ریســک باالیی دارد برای بخش خصوصی 
و همچنین اکتشافات هدفمند با توجه به کسب و کار 
کانونی شرکت که شامل: سنگ آهن، زغال سنگ، سرب 
و روی، طال و شورابه و امالح اســت، افزایش تولید در 
مجتمع های تحت پوشش، کاهش هزینه واحد تولید 
و کاهش تکرار حوادث و افزایش سهم شرکت در بازار 

مواد معدنی به صــورت قابل توجه را می توان از جمله 
مهم ترین برنامه های شرکت نام برد. 

   درباره آخرین پروژه های در دســت اجرای 
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی در حوزه زغال 

سنگ توضیح بفرمایید.
احداث کارخانه زغالشــویي ســوادکوه با هدف تولید 
سالیانه 320 هزار تن کنســانتره زغالسنگ کک شو، 
تجهیز معدن طبس پروده 4 با هدف استخراج سالیانه 
750 هزار تن کنسانتره زغالسنگ خام، تجهیز معدن 
بلوک 1 زغالسنگ پروده شرقی با تولید سالیانه حداقل 
150 هزار تن کنسانتره زغالســنگ کک شو، تجهیز 
معدن بلوک 2 و 3 زغالســنگ پروده شــرقی با هدف 

تولید سالیانه حداقل 350 هزار تن کنسانتره زغالسنگ 
کک شو، تجهیز معادن یال شمالی زغالسنگ پروده 1 
با هدف تجهیز معادن 6 و 7 و 8 یال شــمالی پروده 1 با 
هدف تولید سالیانه 300 هزار تن زغالسنگ کک شو، 
تجهیز معدن بلوک 4 زغالســنگ پروده 4 با استخراج 
سالیانه 200 هزار تن کنسانتره زغالسنگ خام، تجهیز 
معدن زغالسنگ خمرود با تولید سالیانه 400 هزار تن 
کنسانتره زغالسنگ کک شو و تجهیز معدن زغالسنگ 
حرارتی بلوک 1 کوچکعلی شــمالی بــا هدف تولید 
سالیانه 200 هزار تن کنســانتره زغالسنگ حرارتی 
در دست اجرا داریم که کارخانه زغالشویي سوادکوه با 
تولید سالیانه حدود 320 هزار تن کنسانتره زغالسنگ 

کک شو جهت بهره برداری آماده افتتاح است.

جزئیات 8 طرح زغالی در دست اجرای ایمپاسکو
جعفری در گفت وگو با ماین نیوز خبر داد:



تولید 73 هزار تن شمش روی در IZMDC در 10 ماهه 95
سعدمحمدی در گفت وگو با ماین نیوز خبر داد:

فعالیت مجدد واحد سرب شرکت ملی سرب و روی ایران
مدیرعامل هلدینگ توســعه معادن روی ایران گفت: گروه شرکت های توسعه معادن در سال 1395 تا پایان بهمن ماه نزدیک به 73 هزار تن شمش روی و حدود 2 هزار تن 
شمش سرب تولید کرده است. اردشیر سعدمحمدی همچنین درباره معدن این هلدینگ در ترکیه توضیح داد: معدن روی آسارجیک در ترکیه دارای مباحث فنی و حقوقی 
متعدد بوده است که تقریبا تک تک آنها بررسی و منجر به نتیجه و تصمیم گیری شده است. خبرنگار ماین نیوز با اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل هلدینگ توسعه معادن 

روی ایران گفت وگویی انجام داده که به شرح زیر است:

     درباره میزان تولید، فروش و صادرات هلدینگ توسعه 
معادن روی ایران )IZMDC( در 10 ماهه ســال جاری 

توضیح بفرمایید.
گروه شــرکت های توسعه معادن در سال 1395 تا پایان بهمن 
ماه نزدیک به 73 هزار تن شمش روی و حدود 2 هزار تن شمش 
سرب تولید کرده است. تعداد تولید شمش روی 3 درصد بیشتر 
از برنامه و 22 درصد بیشــتر از مدت مشابه سال گذشته است. 
انتظار می رود تا پایان ســال ضمن پوشــش کامل برنامه سال 
1395 حتی بیشتر شمش روی تولید کنیم. برنامه فروش نیز 
به صورت متمرکز در حال پیگیری است و مطابق برنامه صورت 
می گیرد. حــدود 85 درصد از فروش صــادرات و بقیه در بازار 

داخلی به فروش می رسد.

     بازارهای صادراتی هلدینگ کدام کشورها هستند و آیا 
امسال برای ورود به بازار جدیدی تالش شد؟

بازارهای صادراتی شــمش روی و ســرب عمدتا کشــورهای 
امــارات متحده عربی، ترکیه، هندوســتان، کره جنوبی، هلند 
و ایتالیا هســتند. تالش می کنیم با حفــظ تمرکز در فروش و 
مدیریت بازار مشــتریان جدیدی در اروپا داشته باشیم. حضور 
در نمایشــگاه اختصاصی جمهوری اســالمی ایران در ایتالیا و 
نمایشگاه  آنکیروس، آنوفر و ترک کســت  ترکیه و نیز شرکت 
در نمایشــگاه های مرتبط با فعالیت این هلدینگ  در این راستا 

بوده است.

     درباره آخرین وضعیت معدن روی هلدینگ در ترکیه 
و کارهای توسعه آن توضیح بفرمایید.

معدن روی آســارجیک در ترکیه دارای مباحث فنی و حقوقی 
متعدد بوده است که تقریبا تک تک آنها بررسی و منجر به نتیجه 
و تصمیم گیری شده است. براساس ارزیابی های صورت گرفته 
بهره برداری از این معدن مقرون به صرفه است و گروه در نظر دارد 
پس از رفع موانع اولیه با برنامه ریزی الزم اکتشاف و استخراج در 
این معدن را شــروع کند و این موضوع یکی از برنامه های اصلی 

گروه و شرکت معدنکاران انگوران در سال 1396 خواهد بود.

     درباره آخرین وضعیت واحد سرب شرکت ملی سرب 
و روی ایران و مسائل محیط زیستی آن توضیح بفرمایید 

که گویا این مشکالت برطرف شده است.
همانطور که می دانید کارخانه ســرب شــرکت ملی ســرب و 
روی ایران با دانش فنی شــرکت بولیدن سوئد و با ماشین آالت 
مانسمان دماگ آلمان احداث شــده و در نوع خود از کارهای 

بسیار مهم و ارزنده صنعتی پس از انقالب اسالمی است.
کارخانه ســرب مدتی به علت بحث های محیط زیست تعطیل 
شده بود که پس از برطرف شدن نکاتی که موردنظر سازمان های 
ذیربط بود و با تعامل و همکاری شایسته مقامات استان از تیر ماه 
سال جاری این کارخانه مجددا شروع بکار کرده است. درصدد 
هســتیم موانع موجود را برطرف و براساس بودجه پیش بینی 
شده تولید صورت بگیرد. در رابطه با مسائل محیط زیست کلیه 

اســتانداردها و الزامات ابالغی از طرف سازمان محیط زیست 
رعایت و کنترل می شود و هزینه های الزم جهت رفع مشکالت 

انجام شد. در حال حاضر مشکلی از این بابت نداریم.

     هلدینگ در زمینه بومی سازی تجهیزات و ماشین آالت 
موردنیاز واحدهای تولیدی خود چه دستاوردهایی داشته 

است؟
یکی از شرکت های توانمند گروه شرکت آلفا ماشین پویا است 
که سازنده ماشــین آالت و قطعات صنعتی است و گروه در این 
زمینه پیشرفت های خوبی داشــته و در حال حاضر توانمندی 
ساخت انواع فیلترپرس ها، مخازن، میکسرها و برخی تجهیزات 

سنگین موردنیاز در داخل گروه وجود دارد.

     درباره آخرین پروژه های توسعه ای مهم در دست اجرا 
در واحدهای زیرمجموعه هلدینگ به ویژه پروژه BZS و 

سایر پروژه ها توضیح بفرمایید.
چندین پروژه مهم توسعه ای در گروه شرکت های توسعه معادن 
روی ایران بررسی و تصویب شده است که پروژه تولید کنسانتره 
هیدروکسید از پسماندها در شرکت کالسیمین در مراحل نهایی 
است و به امید خدا در سه ماهه اول سال 1396 به تولید می رسد. 
پروژه تولید آهک هیدراته در شرکت صنعت روی زنگان به تولید 
رسیده است. پروژه دو جذبی کردن تولید اسید سولفوریک در 
شــرکت اسیدسازان در مرحله اجرا اســت و در سال 1396 به 
بهره برداری کامل می رســد. پروژه های متعدد دیگری نیز در 
شرکت های فراوری مواد معدنی ایران، ملی سرب و روی ایران، 
قشم و کالسیمین تصویب شده که سال 1396 برای گروه سال 

شکوفایی اجرای پروژه های توسعه ای خواهد بود.
     از بعد از برجام تاکنون هلدینگ با چه شرکت هایی برای 
همکاری مذاکره داشته و آیا نتیجه مشخصی نیز به ویژه 

در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی حاصل شده است؟
پس از برجام با شــرکت های متعددی از کشــورهای فنالند، 
استرالیا و چین مذاکره شــده است اما با توجه به مشکالتی که 
هنوز در سیستم مبادالت بانکی وجود دارد، موفق به عقد قرارداد 
در زمینه جذب ســرمایه نشــده ایم. امیدواریم با بهبود فضای 

کسب و کار امکان مشارت با شرکت های خارجی بهتر شود.

     قیمت سرب و روی را تا پایان سال جاری میالدی چطور 
پیش بینی می کنید؟

در رابطه با قیمت سرب و روی و پیش بینی آن، براساس آنچه که 
موسسات و سازمان های ذیربط در سطح جهان منتشر می کنند 
و نیز براساس تعاملی که شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی در 
گروه با مشتریان دارد، پیش بینی می کنیم روند افزایش قیمت 

فلزات سرب و روی را در سال 1396 نیز داشته باشیم.

     هلدینگ در زمینه فعالیت های اکتشافی چه عملکردی 
در سال 1395 داشته است؟

در زمینه فعالیت های معدنی و اکتشافی در 1395 برنامه مدونی 
از طرف شرکت معدنکاران انگوران که شرکت معدنی گروه است، 
تهیه شده که براساس آن عملیات اکتشافی در محدوده چاه میر 
و یال شــمالی تاقدیس تنگل، معدن کوه قلعه، محدوده معدن 
یوزباشی قیدار )معدن مس(، معدن ابرکوه، معدن آب حیدر و 
دره شور صورت گرفته است. در زمینه استخراج و بهره برداری نیز 
فعالیت شرکت معدنکاران انگوران در معدن تراورتن چوکتی، 
معدن ســرب و روی آی قلعه سی، معدن سرب و روی چاه میر، 
معدن مس چودرچای و کانسار سرب و روی آب حیدر متمرکز 
بوده اســت. مجموع فعالیت های اکتشافی و استخراج شرکت 
 معدنکاران انگوران در 1395 نسبت به سال قبل پیشرفت قابل

مالحظه ای داشت.

سهم 50درصدی چین در مصرف روی جهان
چین با حدود 30 درصد از تولید روی جهان و پرو با 14 درصد رتبه نخست و دوم را به خود اختصاص داده اند. فلز روی 
بعد از آهن، آلومینیوم و مس جزو پرمصرف ترین فلزات غیرآهنی است. مهم ترین کاربرد این فلز در صنعت گالوانیزه 
برای جلوگیری از خوردگی فوالد اســت. در ایران معدن انگوران و پس از آن معدن ایرانکده از مهم ترین معادن روی 
کشور است و سومین معدن، معدن بافق با قدمت باال در زمینه اســتخراج روی است. درحال حاضر بیش از 9 درصد 
ذخایر خاک سرب و روی دنیا در ایران شناسایی شده است اما آنچه در کشور تولید و صادر می شود حتی به یک درصد 
نسبت های جهانی نیز نمی رسد. چین 50 درصد از کل روی تولیدشده جهان و 51درصد از کل فوالد تولیدی جهان را 
مصرف می کند. مصرف فوالد با مصرف روی رابطه دارد و براساس آمارها، 50 درصد از روی تولید شده در جهان برای 
گالوانیزه کردن فوالد به کار می رود. یکی از عوامل رشــد قیمت فلز روی در سال 2016میالدی، رشد اقتصادی چین 
و رشــد فروش خودرو در این کشور است که منجر به افزایش تقاضای این فلز شده است. عامل بعدی به عرضه مربوط 
می شود، به طوری که صنایع جهانی روی به تازگی شاهد تعطیلی دو معدن بزرگ این فلز بودند. معادن »سنچوری« و 
»لیشین« هر دو جزو فهرست 10 معدن برتر فلز روی بودند و تعطیلی آنها حدود 600 هزار تن از این فلز را از بازار خارج 

کرد. البته شاهد کاهش تولید در چند معدن بزرگ دیگر هم بودیم، از جمله تعلیق Nyrstar، Campo Morado و 
چندین معدن روی در ایالت تنســی. عالوه بر این موارد، چندین معدن کوچک روی در چین نیز به دلیل نگرانی های 
زیست محیطی تعطیل شدند. قیمت روی در ابتدای سال 2016 برابر با 1552 دالر بوده است. قیمت این فلز در اواخر 
ژانویه 2016 به دلیل افزایش تقاضا و کاهش عرضه در مسیر صعودی قرار گرفت و حتی به باالترین قیمت 5سال اخیر 
خود یعنی 2906 دالر رســید. یکی از دالیل رشد تقاضای روی در سال 2016میالدی به رشد فروش خودرو و رونق 

بازار آن در چین نسبت داده شد.
در سال گذشته میالدی به دلیل کاهش 50 درصدی مالیات خودروهای سبک، فروش خودرو با رشد مناسبی در چین 
همراه شد. در گزارش ســپتامبر 2016میالدی، کمبود فلز روی به میزان 251 هزارتن بود که این میزان در گزارش 
نوامبر به 25هزار تن کاهش یافته اســت. پیش بینی گروه مطالعاتی بین المللی سرب و روی، کاهش عرضه به میزان 
248 هزار تن در سال 2017میالدی است. همچنین براساس پیش بینی این گروه، تقاضا در سال 2017میالدی در 

اروپا همچون سال های قبل روند ثابت و نزدیک به 5 درصد رشد خواهد داشت.

شرکت توسعه معادن 
روی ایران برگزیده 
برتر جشنواره ملی 

بهره وری
 در هشتمین دوره جشنواره 
ملی بهره وری ایران شرکت 

توسعه معادن روی ایران 
براساس محاسبات صورت 

گرفته ازسال ۱389 لغایت 
۱39۴ توسط سامانه ملی 
اندازه گیری شاخص های 
بهره وری وهمچنین نظر 
کمیته علمی و داوران در 

گروه معادن بهترین عملکرد 
و بیشترین بهره وری را 
در بین بیش 5۰۰۰ بنگاه 

اقتصادی کشور داشته و 
مفتخر به دریافت لوح زرین 
این جشنواره گردید . دکتر 

رضا منفرد معاونت برنامه 
ریزی ، توسعه و فناوری 

هلدینگ توسعه معادن 
روی ایران به نمایندگی از 
دکتر اردشیرسعد محمدی 
مدیرعامل هلدینگ در این 

مراسم حضور یافته و لوح 
را دریافت نمود .گفتنی است 

هلدینگ توسعه معادن 
روی ایران بزر گترین 

هلدینگ معدنی کشورو 
دارای ۱8 شرکت درزیر 

مجموعه خود می باشد که 
بزرگترین تولید کننده 

شمش روی در خاورمیانه 
نیز محسوب می گردد 

که عالوه بر شمش روی 
محصوالت مختلفی از جمله 

شمش سرب ، کنسانتره 
سرب و روی ، ذغال سنگ، 

اسید سولفوریک و... در سبد 
کاالیی خود دارد .این شرکت 

جزء شرکت های با قدمت 
در تاالر بورس می باشد که 

سهم آن از سهم های پر اقبال 
در تاالر محسوب می شود .

10 تا 11 اسفند 1395
15
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راه اندازی فوالد شادگان تا پایان سال جاری و تولید از ابتدای 96
آقاجانی در گفت وگو با ماین نیوز خبر داد:

PERED   رفرنس دار می شود
مدیرعامل شرکت مهندسی معادن 
و فلزات )MME( گفت: امیدواریم 
کار راه اندازی فوالد شــادگان تا 
پایان سال جاری نهایی شده و این شرکت از 
ابتدای ســال آینده به تولید محصول برسد.
مرتضی آقاجانی افزود: پیشرفت پروژه فوالد 
میانه کمی عقب از فوالد شــادگان بوده البته 
مزیت این پروژه آن اســت کــه از تجربیات 
بدســت آمده در فوالد شــادگان در اجرای 
این پروژه اســتفاده خواهیم کرد و در نتیجه 
مشکالت در پروژه فوالد میانه به مراتب کمتر 
از فوالد شادگان خواهد بود. وی عنوان کرد: 
راه اندازی پروژه های فوالدی اجرا شده با روند 
پِِرد )PERED( باعث خواهد شــد این روش 
جدید ایرانی صاحب رفرنس شده و در نتیجه 
ما بهتر خواهیم توانســت برای آن بازاریابی 
کنیم. خبرنگار ماین نیوز با مرتضی آقاجانی 
مدیرعامل شرکت مهندسی معادن و فلزات 
)MME( گفت وگویی انجام داده که به شــرح 

زیر است:

   پیشرفت پروژه های در دست اجرای MME چطور است؟ 
پروژه های ما بــا حمایت های ایمیدرو و کارفرمایان به خوبی در حال اجرا اســت. در پروژه فوالد 
شادگان به علت حضور شرکت فوالد خوزستان پیشرفت از سایر پروژه ها بیشتر است. پروژه فوالد 
میانه نیز توســط ایمیدرو مدیریت می شود. در پروژه فوالد شــادگان کار نصب تمام شده است و 
بخشی از تجهیزات هم راه اندازی شــده اندت و بخش دیگری از راه اندازی نیز تا قبل از عید انجام 
خواهد شــد. تجهیزات این پروژه یک به یک در حال راه اندازی هستند. امیدواریم کار راه اندازی 
تجهیزات این پروژه تا قبل از پایان امسال به پایان رسیده و از ابتدای سال آینده شاهد تولید محصول 
در فوالد شــادگان باشیم. پیشرفت کار در فوالد میانه کمی عقب تر از فوالد شادگان است. البته با 
توجه به حضور فوالد خوزستان در پروژه فوالد شادگان طبیعی است که سرعت اجرای این پروژه 
نسبت به پروژه فوالد میانه باالتر باشــد. اگرچه با توجه به شباهت دو پروژه به هم قطعا مشکالت 
پروژه فوالد میانه کمتر از فوالد شادگان خواهد بود چرا که  این مشکالت زودتر در پروژه شادگان 

برطرف می شوند.

   درباره پروژه های جدید MME توضیح دهید.
همانطور که می دانید تکنولوژی پِِرد )PERED( توسط MME پایه گذاری شده و پتنت آن هم 
متعلق به ماست. چهار پروژه با این تکنولوژی اجرا شده اند. قطعا این پروژه ها که به مرور راه اندازی 
شــوند، رفرنس خوبی برای این تکنولوژی جدید خواهند بود و باعث می شود بازارهای جدیدی 
برای این تکنولوژی ایجاد شود. امیدواریم با رفرنس دار شدن پِِرد شاهد باز شدن بازارهای جدیدی 

به روی MME باشیم.

   این تکنولوژی چه مزایایی نسبت به سایر تکنولوژی ها دارد؟
این تکنولوژی به دلیل ســاده تر بودن، تجهیزات ســاده تری هم در آن استفاده شده و در نتیجه 
پروژه از نظر وزنی ســبکتر می شود و بطور طبیعی هزینه های ساخت با استفاده از این تکنولوژی 
نسبت به سایر تکنولوژی ها بین 20 تا 25 درصد کمتر می شود. ضمن اینکه به دلیل اشراف کامل 
بر فرایندها، نقاط ضعف ســایر فرایندهای دیگر مورد توجه شده و در این تکنولوژی چنین نقاط 
ضعفی وجــود ندارند. کاهش میزان مصرف آب و انرژی و راندمــان باالتر هم از دیگر مزایای این 
تکنولوژی هســتند. ایجاد این تکنولوژی از ابتدا بر پایه بررســی جامع سایر فناوری ها بوده است 
و نقاط ضعف آنها نیز پوشــش داده شــده اســت. از نظر قیمت هم این تکنولوژی نسبت به سایر 

تکنولوژی ها وضعیت بهتری دارد.

   شرکت MME چه پروژه های دیگری را در دست اجرا دارد؟
در پروژه فوالد نی ریز فقط در بخش مهندسی و تامین تجهیزات استراتژیک حضور داشته و تامین 
سایر تجهیزات بر عهده فوالد تکنیک است. پیشرفت این پروژه خوب است و نسبت به میانه وضعیت 
بهتری دارد. انتظار ما این است که این پروژه در اوایل سال 1396 استارت بخورد. در مورد بخشی 
که ما در پروژه حضور داریم هماهنگی الزم برای راه اندازی انجام شــده و تست سرد را بعد از عید 
انجام می دهیم. انتظار ما این است که این پروژه در نیمه نخست 1396 به تولید برسد. پروژه فوالد 
بافت هم در دست اجرا است که البته این پروژه در جریان واگذاری ها دچار مشکل شد. پیشرفت 
این پروژه بیش از 60 درصد است. این پروژه را هم می توان سریع جمع وجور کرد. بیشتر مشکالت 

این پروژه برنامه ریزی و تامین مالی است.
به هرحال تامین مالی این پروژه ها به پشتوانه ال سی های اولیه بانک ایران و اروپا بوده است. به ویژه 
تامین خارجی همه پروژه ها ارزی بوده اســت. در نتیجه وقتی همه ال سی ها ملغی شدند، تامین 
منابع مالی این پروژه ها هم به مشکل خورد. در مورد سایر پروژه ها تالش شد پروژه به اهل صنعت 
واگذار شــوند که این اتفاق هم افتاد اما در مورد پروژه بافت تاخیر صورت گرفت و به همین دلیل 

پیشرفت آن از سایر پروژه ها کمتر است.
خوشبختانه شــرکت ماهان به عنوان مالک جدید وارد این پروژه شــده است. ما هم به شروع به 
ارسال تجهیزات آماده کردیم. قرار اســت از طریق فاینانس چین هزینه تجهیزات ارسالی تامین 
شود. بخش عمده تجهیزات تامین شده و بخش نصب را در دست انجام داریم و بخشی هم کمبود 
تجهیزات وجود دارد که نیازمند تامین منابع مالی اســت. در صورت تامین منابع مالی این پروژه 
نیز می تواند در اوایل سال 1396 به راه اندازی و تولید برسد. تا این جای کار وارد مدار تولید شدن 

دو پروژه فوالد میانه و شادگان در ابتدای سال آینده قطعی است.

   برای گرفتن پروژه های جدیدی چه اقداماتی انجام شده است؟
پروژه دیگر ما فوالد سفیددشت است. بخش احیای این پروژه که افتتاح شد و بخش فوالدسازی آن 
هم استارت خورده است. ما به عنوان طراح و تامین کننده تجهیزات در این پروژه حضور داریم. با 
دستور فوالد مبارکه و شارژ مالی که انجام شد، استارت این پروژه برای تامین تجهیزات زده شده و 
هم اکنون بخشی از تجهیزات نیز در بندرعباس هستند. سفارشات این پروژه فعال شده است. قول 
18 ماهه برای کل تامین، نصب و راه اندازی این پروژه به ما داده شــده است. مجموعه کنسرسیوم 
MME به همراه فوالد پایا در این پروژه سنگین حضور داریم که طی دو سال آینده درگیر اجرای 

آن خواهیم بود. ظرفیت پروژه نیز 800 هزار تن قابل ارتقا به یک میلیون تن است.

 سرنوشت
 بخش معدن ایران
در دوره ترامپ
در شرایطي که بسیاري 
از تحلیل ها حول موضوع 
تاثیر ریاست جمهوري 
ترامپ بر بخش هاي 
مختلف اقتصادهاي 
جهان مي شود، پایگاه 
خبري »ماینینگ« به این 
نتیجه رسیده که ریاست 
جمهوري ترامپ تاثیر 
چندان قابل توجهي بر 
بخش معدن ایران نخواهد 
داشت. تحلیلگران بر این 
باورند که حتي با وجود 
هرگونه پابرجا ماندن 
تحریم ها هم )اگر اتفاق 
بیفتد(، دشواري چنداني 
براي کارآفرینان این 
بخش به وجود نخواهد 
آمد.  بر اساس یادداشت 
تحلیلگران BMI  بیش از 
آنکه سیاست هاي آمریکا 
و به ویژه ترامپ تاثیري 
بر بخش معدن ایران بر 
جاي گذارد، چالش هاي 
عملیاتي داخلي و قیمت 
هاي پایین محصوالت 
معدني هستند که مانعي 
بر سر راه روي آوردن 
سرمایه گذاران به سوي 
باید این موضوع را بررســي کرد که آیا هدف گذاري تولید 55 معادن ایران خواهند بود.

میلیون تن فوالد تا 1404 هدفي بر مبناي نیاز بازار است یا هدفي 
است بلندپروازانه؟ براساس گزارش صندوق ضمانت صادرات 
ایران، مشــکالت موجود در تولید فوالد ایران را در چند بخش 
مي توان تقســیم بندي کرد: 1-رکود حاکم بر صنعت فوالد و 
صنایع مصرف کننده فوالد ناشــي از اثــرات بحران اقتصادي، 
2- اشباع بازار داخلي و واردات فوالد به کشور در کنار موجودي 
باالي انبارها، 3- مشــکل نقدینگي واحدهــاي تولیدکننده و 
مشکل در تســویه دیون و بدهي هاي بانکي، 4- غیراقتصادي 
بودن تامین مواد اولیه مورد نیاز از منابع داخلي در مقایسه با مواد 
اولیه وارداتي، 5- سرمایه بر بودن صنعت فوالد و عدم استطاعت 
مالي کافي واحدهاي بخش خصوصي در رویارویي با نیازهاي 

سنگین مالي این بخش، 6- کمبود سوخت و انرژي به خصوص 
در فصل زمســتان. در گزارش صندوق ضمانت صادرات ایران 
در بیان این مشــکالت راهکارهایي نیز براي عبور از آن عنوان 
شده است. تقویت بنگاه هاي تولیدي داخلي به واسطه حمایت 
هاي مالي و تعرفه اي؛ اعمال سیاست کنترلي بر واردات فوالد و 
محصوالت فوالدي؛ بهره مند شدن بنگاه ها از تسهیالت مالي و 
اعتبارات بانکي دولتي و فاینانس در تامین مالي خرید مواد اولیه؛ 
حمایت مالي از بخش خصوصي از طریق ارائه تسهیالت بانکي و 
اعتباري؛ تامین سوخت مورد نیاز در زمان فصول پیک مصرف 
از جمله این پیشنهادها است. در بخش صادرات نیز وجود چهار 
مشکل نقش پررنگي دارد. 1- بروز شرایط ویژه در بازار جهاني 
صنایع مختلف خصوصا صنایع فلزي ناشي از بحران اقتصادي، 

2- ناهماهنگي در سیستم عرضه و تقاضاي فوالد و محصوالت 
فوالدي کشور )واردات گسترده به رغم اشباع بازار داخلي(، 3- 
هزینه هاي سنگین حمل و نقل، 4- اعمال سیاست ها و ابزارهاي 
محدودکننده صادرات )ممنوعیت و وضع عوارض بر صادرات 
و...( از جمله مشــکالت موجود کشور در بخش صادرات است. 
در این میان، حمایت از بنگاه هاي صادراتي و تقویت بنیه مالي 
و رقابتي آنها در عرصه حضور در بازارهاي جهاني، تنظیم بازار 
داخل با بهره گیري از ابزارهاي حمایت از صنایع داخلي تعرفه اي 
و غیرتعرفه اي؛ ساماندهي سیستم حمل و نقل در بخش صادرات 
و اصالح و تعدیل قوانین و مصوبات مقرر بر صادرات پس از ثبات 
بازار داخلي از جمله مواردي است که به منظور عبور از مشکالت 

صادراتي مي تواند در دستور کار سیاست گذاران قرار گیرد.

هدف 55 میلیون تني فوالد بر مبناي نیاز بازار است؟
نقشه ایران در توسعه فوالد



مذاکره MME با SAHUT فرانسه برای احداث کارخانه های بریکت سازی سرد در ایران
کرباسچی در گفت وگو با ماین نیوز خبر داد:

فاینانس چالش اصلی پروژه ها

 MME مدیر دفتر تهران شــرکت
)شرکت مهندسی معادن و فلزات( 
درباره جدیدتریــن مناقصه هایی 
که شــرکت MME در آنها حضور 
دارد، اظهار کرد: بــا توجه به رکود 
نســبی موجود در صنایع فوالدی 
تالش کرده ایم تا عــالوه بر حضور 
در مناقصات فوالدی در پروژه های 
غیرفــوالدی هم شــرکت کنیم. 
حسن کرباســچی افزود: با توجه 
به عدم امکان تامیــن منابع مالی 
توسط مجموعه های فوالدی اعم از 
بخش خصوصی و دولتی، مناقصات 

به صورت EPCF برگزار می شود.

کرباسچی در پاسخ به این سوال که آیا شما توانایی آوردن فاینانسور را 
دارید یا خیر؟ افزود: ما از چند طریق این موضوع را پیگری کرده ایم و 
اگر چه پس از فرجام راه فاینانس از اروپا نسبت به گذشته بهتر شده اما 
در زمینه اقدام عملیاتی تا این لحظه نه ما توانسته ایم و نه شرکت های 
دیگری را سراغ داریم که امکان جذب سرمایه خارجی از اروپا به عنوان 
فاینانسور بخصوص در مقیاس قابل توجه را داشته باشند. لذا اگرچه 
چشم انداز خوبی پس از برجام ایجاد شده اما در عرصه عمل همچنان این 
اتفاق اجرایی نشده  و مستلزم بر طرف شدن موانع و گذشت زمان است. 
وی گفت: ما به موازات اینکه بحث فاینانس را از اروپا پیگیری می کنیم، 
برخی مبادی دیگر به ویژه فاینانس  از کشور چین را دنبال کرده ایم و در 
این زمینه با شرکت MCC مذاکراتی داشته ایم. البته چه از طریق اروپا 
و چه از کشور چین، موضوع گارانتی ها و ضمانت های مربوطه مطرح 
است. در حال حاضر براســاس شرایط کشور ما و اینکه بانک مرکزی 
این گارانتی هایی را به راحتی در اختیار قرار نمی دهد و از سوی دیگر 
سرمایه گذاران طرف مقابل نیز تضمین شرکتی را پذیرا نیستند و عالقه 
دارند بانک مرکزی این گارانتی ها را بدهد، شرایط جذب سرمایه گذار 
خارجی دشوار است. وی در پاسخ به این سوال که آیا این اتفاق فرصت 
را در اختیار شرکت های بزرگ خارجی برای ورود به پروژه های ایران 
قرار می دهد یا خیر؟ تصریح کرد: آنها نیز برای ورود و گرفتن پروژه ها 
باید فاینانس را با خود داشــته باشند. البته در بحث فاینانس چندان 
برای سرمایه گذاران خارجی تفاوت ندارد که با اتوتک بیایند یا با اس ام 
اس و یا با شرکتی دیگر، آنچه در این میان دارای اهمیت است موضوع 
تضامین و گارانتی ها و بازگشت سرمایه بوده و اینکه آیا سرمایه گذاری 
امن است یا خیر. وی اظهار کرد: در پروژه طالی زرشوران ما با یکی از 
شرکت های خارجی اروپایی )FLSMIDTH( وارد مناقصه شده ایم. 
اسناد این مناقصه توزیع شده اما جمع بندی مناقصه، ارزیابی و اعالم 
برنده هنوز انجام نشده است. از نگاه کارفرمایان در بیشتر این مناقصه ها 
این موضوع مطرح است که شرکت های حاضر در مناقصه آیا می توانند 

فاینانســوری که شــرایط حال حاضر ایران را از نظر گارانتی ها پذیرا 
است با خود همراه کند یا خیر؟ به گفته کرباسچی، در چنین شرایطی 
شرکت هایی که بتوانند فاینانسور پذیرای شرایط ایران را بیاورند که 
ضمانت نامه بین شرکتی را قبول کند، قطعاً برنده خواهد بود. وی تصریح 
کرد: از دیدگاه ما ایران کشوری نیست که به دنبال ماجراجویی و شرایط 
سخت باشد اما با توجه به اینکه دیگران شیطنت هایی را انجام می دهند 
این نگرانی ها ایجاد می شود. به اعتقاد بنده در طوالنی  مدت این مسائل 
به سمتی خواهد رفت که فاینانســورها با آغوش باز به ایران خواهند 
آمد. اگر مسئوالن با هوشمندی که انتظار می رود بتوانند نگرانی ها را 
از بابت جذب سرمایه گذاری کاهش دهند، پروژه های متعدد و خوبی 
وجود دارند که همه منتظر تامین مالی هستند. در این میان می توان به 
پروژه های استانی فوالد اشاره کرد که به دلیل عدم تامین منابع مالی 
با زمان زیاد در اجرا و تکمیل مواجه شده اند. کرباسچی اضافه کرد: به 
منظور جذب سرمایه گذاری خاجی ریسک سرمایه گذاری کشوری 
)CRA( در ایران باید کاهش پیدا کند. پیش از روی کار آمدن دولت 
یازدهم عدد ریسک سرمایه گذاری 7 بوده که امروز به 6 رسیده و طبق 
اظهارنظر مسئوالن، فرایند مذاکره با کارشناسان ریسک کشوری در 
OECD به منظور رسیدن به عدد 5 در گزارش های بعدی این سازمان 
در جریان است. البته با توجه به روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا 
و مواضع اخیر آقای ترامپ، بدون شک این کاهش زمان بر خواهد بود و 
خروج از رکود و برداشتن تحریم ها پله پله انجام خواهد شد. وی درباره 
سایر مناقصه هایی که این شرکت در آن حضور دارد، افزود: در مناقصه 
طالی زرشوران با شرکت اف ال اسمیت حضور یافته ایم. همچنین ما 
استراتژی جدیدی را در زمینه توسعه بازار بررسی می کنیم که چگونه با 
توجه به شرایط جدیدی که در حوزه صنعت و صنایع معدنی و همچنین 
وضعیت رکود وجود دارد، می توان از پتانسیل MME در سایر بخش ها 
استفاده کرد. کرباسچی اظهار کرد: نخستین قدم در این زمینه آن بود 
که توجه خود را عالوه بر زنجیره فوالد به سایر صنایع فلزات غیرآهنی 

و معدن انتقال دادیم. همچنین در نظر داریم در پروژه های بهینه سازی 
واحدهای موجود مانند فوالد خوزستان، مبارکه و ... حضور پیدا کنیم. 
عالوه بر اینها با شــرکت SAHUT فرانســه برای احداث پلنت های 
بریکت سازی سرد مذاکراتی را انجام داده ایم تا در قالب کنسریومی با 
این شرکت و نماینده ایرانی آنها برای تبدیل آهن اسفنجی طرح های 
استانی به بریکت ســرد اقدام کنیم. وی ادامه داد: به نظر بنده باید با 
اطالع رسانی و ارائه توانمندی های شرکت MME در برخی زمینه ها 
که مغفول مانده اســت، وارد شد و با اســتفاده از فناوری های جدید 
پیشنهادهایی مطرح کرد که نیازهای مشــتریان را برآورده سازد. به 
گفته کرباســچی، MME به عنوان شرکتی که 100 درصد سهام آن 
متعلق به ایمیدرو است، احساس کرده در برخی حوزه ها، شناخت و 
آگاهی نسبت به شرکت MME برای در اختیار گذاشتن تجربه هایی که 
با سازندگان و تامین کنندگان و سازندگان خارج از کشور داشته است، 
کمی در مجموعه ایمیدرو مغفول مانده است. وی بیان کرد: اعتقاد ما 
بر این است کل مجموعه ایمیدرو در قسمت های پژوهشی و تحقیقاتی 
همچون مرکز تحقیقات فناوری و بخش های صنعتی شامل صنایع 
 MME معدنی، معادن و اکتشافات می توانند از ظرفیت بالقوه شرکت
استفاده کنند و به عنوان پل ارتباطی از طریق این شرکت با دارندگان 
فناوری های روز دنیا ارتباط برقرار کند و حتی می تواند به عنوان پایگاهی 
برای حضور و ارتباطاتی که الزم است با شرکت های اروپایی داشته باشند 
مورد اســتفاده قرار بگیرد اما موارد یادشده کمی مغفول مانده و این 
موضوع هنوز برای برخی همکاران ما در ایمیدرو تازگی دارد. کرباسچی 
 MME اضافه کرد: شاید دلیل عدم بهره گیری از توانمندی های شرکت
این بوده که در دوران رکود توجه ها به استفاده از این امکان کم شده و این 
شرکت بیشتر در قامت یک شرکت مهندسی و پیمانکار برای اجرای 
پروژه ها به عنوان EPC ورود پیدا کرده است. در حال حاضر ما سعی 
کرده ایم با اصالح ساختار نیروی انسانی در داخل و خارج و برنامه ای که 

برای توسعه بازار داریم این موضوع را تقویت کنیم.

مدیرعامل مجتمع فوالد مبارکه گفت: از زمان راه اندازی این کارخانه در 
آبان ماه امسال تاکنون 74 هزار تن آهن اسفنجی در این کارخانه تولید شده 
است. بهرام سبحانی در جمع مدیران و کارکنان فوالد مبارکه و فوالد سفید 
دشت چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: طی این مدت 140 هزار تن گندله 
)مواد اولیه( محصول واحد، وارد شــرکت شده و به آهن اسفنجی تبدیل 
شده است. به گفته وی، هم اینک پیمانکار طرح فوالدسازی کارخانه نیز 
در حال اجرای عملیات ساخت است و از آبان ماه تاکنون طرح فوالدسازی 

2.46 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان با بیــان اینکه عملیات اجرایی کارخانه 
فوالد چهارمحال و بختیاری )سفید دشت( از سال 86 در این استان آغاز 
شد، افزود: مرحله نخست طرح که مرحله احیا است )تبدیل گندله به آهن 
اسفنجی( با ظرفیت تولید 800 هزار تن آبان ماه امسال بهره برداری شد.

وی افزود: 65 درصد ســهام این واحد تولیدی از سوی فوالد مبارکه و 35 
درصد مابقی را ســازمان ایمیدرو خریداری و سرمایه گذاری کرده است. 
به گفته وی، هفت هزار و 500 میلیارد ریال از ســوی فوالد مبارکه در این 

طرح سرمایه گذاری شده است. ســبحانی با بیان اینکه هم اینک مرحله 
فوالدســازی )تبدیل آهن اســفنجی به اســلب( 42.5 درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد، تصریح کرد: یکهزار و 200 میلیارد ریال و 19 میلیون یورو 
در این مرحله ســرمایه گذاری شده اســت. وی با بیان اینکه اگر کارخانه 
فوالد چهارمحال و بختیاری مشــکل تامین آب نداشت در پایان سال 94 
بهره برداری شده بود، تصریح کرد: سرمایه گذاران انتظار همراهی و رفع 
مشکالت زیرساختی از سوی مســئوالن چهارمحال و بختیاری را دارند.

مدیرعامل فوالد مبارکه ادامه داد: ســرمایه گذار نیاز به امنیت ســرمایه 
گذاری و فراهم بودن بســتر و فرهنگ سرمایه گذاری در هر منطقه دارد. 
سبحانی افزود: جذب سرمایه گذاری الزاما نباید سرمایه گذاری خارجی 
باشد، بلکه توان جذب خرده سرمایه های داخلی به عنوان سهامی عام نیز 
اقدامی بزرگ و فرهنگی اســت. به گفته وی در مناطق کمتر توسعه یافته 
برای توســعه صنعت، رونق تولید و اشتغال از سوی مردم و مسئوالن باید 
ســرمایه گذاران را حمایت کرد. وی با اشاره به بروز برخی بداخالقی ها از 
سوی کارگران مرحله فوالدسازی و مزاحمت های این افراد برای کارکنان 

فعلی کارخانه گفت: اشــتغال الزاما به معنی استخدام نیست و این افراد 
می توانند در فعالیت های جنبی و غیر مســتقیم پایین دســتی کارخانه 
مشــغول بکار شوند. وی تصریح کرد: شرایط فعلی باید با کمک مسئوالن 
منطقه با امر فرهنگ سازی و شفاف سازی رفع شود. بنابراین گزارش، در 
چند ماه اخیر کارگران عملیات ســاخت و ساز مجتمع فوالد با ایجاد هرج 
و مرج و اغتشــاش مشکالت امنیتی، نظم کارخانه را برهم زده و موجبات 
نگرانی کارکنان این کارخانه را ایجاد کرده اند. مجموعه فوالد چهارمحال 
و بختیاری شامل فاز احیا )تبدیل گندله آهن به آهن اسفنجی( و فاز فوالد 
سازی )تبدیل آهن اسفنجی به اســلب( و فاز تولید )شمش فوالدی( در 
422 هکتار و با زیربنای 250 هکتار، زمینه اشــتغال مستقیم برای 120 
نفر در مرحله اول و 800 نفر را به صورت غیرمســتقیم فراهم کرده است. 
طرح توسعه فوالد در ســفر رییس جمهوری در سال 93 به چهارمحال و 
بختیاری، ایجاد بخش تولید ورق )نورد سرد و گرم( نیز برای این طرح در 
نظر گرفته شــد. مجتمع فوالد چهارمحال و بختیاری در سفید دشت در 

حدود 30 کیلومتری شهرکرد واقع است.

۷4 هزار تن آهن اسفنجی در فوالد چهارمحال و بختیاری تولید شد
اولین محصول بعد از راه اندازی

سیاست کاهش 
۲۰ درصدی تولید 

فوالدسازان موقتی و 
اقتضایی است

معاونت فروش شرکت آهن 
و فوالد ارفع گفت: تالش 
کردیم براساس توافق 

صورت گرفته و در راستای 
حمایت شرکت های بزرگتر 
از کوچکتر حدود ۲۰ درصد 
کاهش تولید بدهیم. افشین 

کاتوزیان افزود: خواهش 
ما از مقامات مسئول این 

است که از کلی گویی پرهیز 
کرده و برای حل مشکالت 
به جزئیات بپردازند. وی 

گفت: علت سیاست کاهش 
تولید که روی آن توافق 
شد جلوگیری از عرضه 
بی حدوحساب به بازار 

است. وی افزود:
ما نیز سعی کردیم در کنار 
سایر شرکت ها مانند فوالد 

خراسان و کویر کاشان 
مقداری کاهش تولید داده 

تا از عرضه بی حدوحساب 
محصول در بازار جلوگیری 

شود. میزان کاهش تولید 
نیز حداکثر ۲۰ درصد است.

وی عنوان کرد: برنامه تولید 
سال جاری همان برنامه ای 

است که از قبل نیز اعالم 
شده بود اما در حال حاضر 
مدیریت اقتضایی صورت 
گرفته است و در کنار تمام 

برنامه ها و اهدافی که داریم 
سعی کردیم انعطاف پذیری 

بیشتری به خرج بدهیم.

10 تا 11 اسفند 1395
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خبر

در فکر تولید 
500هزار تن 
 فوالد آلیاژی
در مجموعه 

گل گهر هستیم. 
اتفاقا می خواهیم 

این پروژه را 
به صورت ساخت 

داخل انجام 
دهیم

حسن پور، نماینده مردم سیرجان در مجلس:
  بهره برداری از طرح های صنعتی گل گهر موجب شکوفایی ملی می شود

نماینده مردم ســیرجان و بردســیر در مجلس گفت: بهره برداری از 
طرح های شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان، موجب تحول و 

شکوفایی اقتصادی در سطح ملی و منطقه ای می شود.
شهباز حسن پور افزود: بهره برداری از طرح های صنعتی و معدنی گل 
گهر سیرجان برای صدها نفر از جوانان این منطقه فرصت  های شغلی 
مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می کند. وی با بیان اینکه اقدامات انجام 
شــده صنعتی و معدنی در دولت تدبیر و امید زمینه شکوفایی ملی را 
فراهم می کند، تصریح کرد: امیدواریم توسعه صنایع استان کرمان مانع 

خام فروشی مواد معدنی شود.
وی بیان کرد: خام فروشــی ضرر و زیان بزرگی به اقتصاد منطقه وارد 
می کرد، در حالی که ایجاد صنایع موجب رونق، ایجاد اشتغال، پویایی 
شــهرها و خوداتکایی بدون وابســتگی به صنعت نفت می شود و در 
راستای فرمایشات رهبر معظم انقالب اســالمی مبنی بر استفاده از 

توانمندی های داخلی است.
حســن پور گفت: هم اکنون بیش از 43 هزار میلیارد تومان پروژه در 
شهرســتان سیرجان تهیه شده و پیش بینی ها به گونه ای است که ما 
به صورت سلسله وار پروژه آماده افتتاح داریم. وی اظهار کرد: حرکت 
رو به جلو و خوبی در مجتمع عظیم سنگ آهن گل گهر سیرجان آغاز 
شده و امیدواریم بتوانیم هرازگاهی یکی از پروژه های مدرن و بزرگ این 
شرکت را افتتاح کنیم و مورد بازبینی کار قرار بدهیم. حسن پور با اشاره 
به پروژه های فوالدی شهرستان سیرجان و بردسیر افزود: در این بخش 
توانسته ایم قراردادهای جدیدی با کشورهای اروپایی منعقد کنیم و 
خوشــبختانه تا امروز موفق شدیم با دور زدن تحریم ها این پروژه ها را 

به سرانجام برسانیم.

شاهمرادي مطرح کرد:
  گل گهر رکورددار حمل ریلي و جاده اي

مدیر حمل و نقــل گل گهر آخرین وضعیت حمل بار این شــرکت و 
رکوردهاي کسب شده در این حوزه را تشریح کرد.

حسین شــاهمرادي گفت : با تالش همکاران و مدیریت های مرتبط 
با حــوزه حمل و نقل در دی مــاه رکوردهای جدیــد و قابل توجهي 
در حمل محصوالت شــرکت کسب شده اســت به طوري که در دي 
ماه امســال با حمل 475000 تن کنســانتره صادراتی)ریلی و جاده 
 ای ( با ارتقــاء 20 درصدي رکورد قبلی شــاهد اتفاقي بزرگ در نوع

خود بوده ایم.
وي افزود : حمل 294000 تن کنســانتره صادراتی از طریق جاده با 
34 درصد رشد نسبت به رکورد قبلي و بارگیری و حمل469 دستگاه 
کامیون)11858 تن ( کنســانتره صادراتی در تاریــخ 26 دي ماه از 
مهمترین رکوردها ي کســب شده در حوزه حمل و نقل بار در دی ماه 
بوده اند. وي افزود : در این مــاه جمعا 1488000 تن کل محصوالت 
شرکت شامل کنســانتره و گندله به مقاصد مختلف حمل و تحویل 
مشتریان گردید که نسبت به رکورد قبلی 14 درصد رشد نشان می دهد.

  تحقق 63 درصدی پیش بینی های »کگل«

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 
95 با اختصاص 194 ریال ســود به ازای هر سهم معادل 63 درصد از 

پیش بینی هایش را پوشش داد.
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 
منتهی به 30 اسفندماه 95 را با سرمایه 30 هزار میلیارد ریال به صورت 

حسابرسی نشده منتشر کرد.
 شــرکت معدنی و صنعتــی گل گهر پیش بینی ســود ســال مالی 
منتهــی بــه 30 اســفندماه 95 را مبلــغ 306 بــرآورد و اعالم کرد 
طی دوره 9 ماهه این ســال مالی بــا اختصاص 194 ریال ســود به 
 ازای هر ســهم معــادل 63 درصــد از پیش بینی هایش را پوشــش

داده است.

     نظر شما درباره ماده 54 قانون برنامه ششم توسعه 
و واریز یک درصد فروش شرکت های معدنی به خزانه 

دولت چیست؟
ما قطعا با هر نوع پولی که از ما گرفته شود، مخالفیم چون در 
حال توسعه هستیم. حداقل باید این شرط را می گذاشتند 
که شرکت های توسعه ای را از این قانون معاف می کردند. ما 
حدود 20 هزار میلیارد تومان در حوزه های مختلف سرمایه 
گذاری کرده ایم و در این شرایط دولت باید به ما کمک هم 
بکند نه اینکه بخواهد پولی هم از ما بگیرد. البته نحوه اجرای 

ماده 54 هنوز برای ما مبهم است.
ما قطعا این قانون را اجرا می کنیم اما خوشحال می شویم 
که درآمد حاصل از اخذ این مبالغ به صندوقی واریز شود و 
درآمد این صندوق مجددا در بخش معدن سرمایه گذاری 

و صرف توسعه شود.
در این شــرایط ما به جای یک درصد حاضریم دو درصد از 
فروش خود را هم بدهیم. تاکید من این است که درآمد این 
صندوق باید صرفا صرف توســعه شود و نه امور جاری چرا 

که بانکها امور جاری را پوشش می دهند.

     اخیرا خبری مبنی بر بدهی 2000 میلیارد تومانی 
گل گهر و چادرملو به دولت منتشــر شد. این خبر 

درست بود؟
اصال چنین چیزی نیســت و صراحتا ایــن خبرا را تکذیب 
می کنیم. بدهی ما به دولت تقریبا صفر شــده اســت. در 
مورد چادرملو هم تا جایی که اطالع دارم همین طور است. 
ما چک هایی را از واحدهای فــوالدی گرفتیم و در اختیار 
آنها قرار دادیم و این چک ها به تدریج در حال پاس شــدن 
هســتند. بنابراین اصال بحث 2000 میلیارد تومان بدهی 
درست نیست. از ابتدا هم این میزان بدهی نداشتیم. البته 
ممکن است اختالف حســاب هایی وجود داشته باشد که 
حداکثر در حد چند میلیارد تومان اســت که عدد باالیی 

نیســت. به عنوان مثال از شرکت فوالد کاوه جنوب کیش 
250 میلیارد چک گرفتیم و به دولت دادیم.

این چک ها ماهانه 25 تــا 30 میلیارد تومان در حال پاس 
شدن است و مشــکلی هم وجود ندارد. بعضا به صورت نقد 
هم بدهی خــود را پرداخت کرده ایم و تقریبا کار تســویه 

انجام شده است.

     بحث های مطرح شده درخصوص احتمال خروج 
بانک سپه از سهامداری گل گهر هم که منتفی شد.

ما واقعا نیاز داریم که بانک سپه )هیات مدیره و مدیرعامل 
آن( از ما حمایت کنند. بانک ســپه همواره پشتوانه خوبی 
برای ما بوده اســت. اینکه یک بانک پشت سر ما قرار دارد، 
یک قوت قلب برای ماســت. بانک سپه ســهامدار ارشد ما 
بوده و مدافع توسعه ما و مدافع پیشرفت کارها بوده است. 
به همین علت از آقای دکتر چقازردی و هیات مدیره بانک 
تشــکر می کنم که کامال از ما حمایت کرده اند. از شرکت 
ســرمایه گذاری امیــد و از آقای دکتر عســگری هم بابت 
حمایتهایشــان تشــکر می کنیم. از صندوق بازنشستگی 
فوالد نیز همینطور. یکی از دالیل توسعه ما هم هماهنگی 
کامل بین ســهامداران ارشــد و دیدگاه مثبت آنها نسبت 
به توسعه گل گهر بوده اســت. حمایت بانک سپه، شرکت 
سرمایه گذاری امید و صندوق بازنشستگی فوالد باعث شده 

بتوانیم طرح های خود را اجرا کنیم.

     برای تولید فوالدهای خاص هم برنامه ای دارید؟
در فکر تولید 500 هزار تــن فوالد آلیاژی در مجموعه گل 
گهر هستیم. اتفاقا می خواهیم این پروژه را به صورت ساخت 
داخل انجــام دهیم. به نظر من به عنوان یک کارشــناس 
امکان ســاخت کوره های قوس الکتریکی در کشور وجود 
دارد. فقط باید اعتماد به نفس داشته باشیم و ساخت داخل 

را انجام دهیم.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با 
تکذیب بدهی 2000 میلیارد تومانی گل گهر و 
چادرملو به دولت خبر داد: در فکر تولید 500 
هزار تن فوالد آلیاژی در مجموعه گل گهر هستیم. ناصر 
تقی زاده اظهار کرد: بهتر است دولت یک درصد فروش 
شرکت های معدنی را که می خواهد بگیرد در صندوقی 

واریز کند و درآمد این صندوق صرف توسعه شرکت های 
معدنی و فوالدی شود.

وی عنوان کرد: بانک سپه، شرکت سرمایه گذاری امید 
و صندوق بازنشستگی فوالد حمایت های خوبی از 

مجموعه گل گهر داشته اند و امیدواریم این حمایت ها 
با قوت ادامه یابد. خبرنگار ماین نیوز با ناصر تقی زاده، 

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر گفت وگویی 
انجام داده که متن آن به شرح زیر است:

تکذیب بدهی 2000 هزار میلیارد تومانی گل گهر و چادرملو
تقی زاده در گفت وگو با ماین نیوز مطرح کرد:

برنامه گل گهر برای تولید فوالد آلیاژی

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با فروش 22399 میلیارد ریال در ردیف  
59 جدول رتبه بندی شرکت های برتر ایران قرار گرفت. 500 شرکت بزرگ 
 100-IMI ایران طبق سنت هر سال دیروز در نوزدهمین سال رتبه بندی
معرفی شدند. این شرکت ها که بر اساس اطالعات سال مالی گذشته و با 
احتساب میزان فروش طبقه بندی می شوند، نمادی از غول های اقتصادی 
کشور هستند. با توجه به رتبه بندی امسال که از سوی سازمان مدیریت 
صنعتی منتشر شده، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با فروش 22399 
میلیارد ریال در ردیف -59 جدول رتبه بندی شرکت های برتر ایران قرار 
گرفت. مهندس محسن نبوي مدیر سیســتم ها برنامه و بودجه شرکت 
معدني و صنعتي گل گهر با اعالم این خبر گفت: شرکت معدني و صنعتي 
گل گهر در رتبه بندي سال 1395 صد شرکت برتر اقتصاد ایران توانست 
جایگاه خود را نسبت به سال قبل حفظ و در جایگاه پنجاه و نهمین شرکت 
برتر ایران قرار گیرد ضمن اینه این شرکت توانست رتبه اول گروه اکتشاف، 
استخراج و خدمات جنبي را نیز کسب نماید. این در حالي است که در سال 
گذشته جایگاه اکثر شرکت ها افت داشته است. مهندس نبوي افزود : رتبه 
بندي شرکت ها بر اساس شاخص هاي متعدد و برگرفته از صورت هاي مالي 
سال قبل )94 ( انجام گرفته است و در رتبه بندي سال 94 شرکت جهان 

فوالد و شــرکت سرمایه گذاري گل گهر نیز توانستند در بین صد شرکت 
دوم و نیز شــرکت هاي گهر انرژي و گهر ترابر نیز در بین صد شرکت سوم 
قرار گرفتند.  وي ادامه داد : در سال 95 در استان کرمان 17 شرکت جزو 
500 شرکت برتر اقتصاد ایران قرار گرفتند که 5 شرکت آن متعلق به گل 
گهر است. الزم به ذکر است در رتبه بندي سال 95 گروه انرژي با43درصد 
بیشترین حاشیه سود شرکت ها را کسب نموده است. حاشیه سود گروه 

اکتشاف و استخراج نیز 22 درصد است.

گل گهر در بین غول هاي اقتصادي ایران
مدیر سیستم ها و برنامه و بودجه گل گهر خبر داد:
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری امید معتقد است: طرح انتقال آب از خلیج فارس برای پا برجا نگه داشتن 
شرکت های گل گهر و چادر ملو کامال صرفه اقتصادی دارد اما برخی  به دنبال سنگ اندازی هستند. علی 

عسگری گفت:یک صنعت در کویر فعالیت می کند و نیاز مبرم به آب دارد در آن منطقه هم آب نیست دو راه 
حل داریم یا باید آن صنعت تعطیل شود و یا برای تامین نیازش به آب، فکر چاره اندیشی شود. وی  تصریح کرد: انتقال 

آب از خیج فارس آن قدر هم پیچیده نیست،چرا که انتقال این آب ضمن تامین نیاز این صنایع، یک چهارم آن نیز برای 
مصرف آب شرب قابل استفاده است.

دفاع از طرح انتقال آب خلیج فارس
عسگری در گفت وگو با ماین نیوز مطرح کرد:

انتقاد از سنگ اندازی ها بر سر راه پروژه انتقال آب خلیج فارس

   درباره آخریــن وضعیت اجرای پروژه انتقال آب 
خلیج فارس توضیح بفرمایید.

پروژه انتقال آب خلیــج فارس به فالت مرکزی ایران برای 
مصرف بخش های صنعت و معدن طی 2 تا 2.5 سال دیگر به 
بهره برداری خواهد رسید. این پروژه تاکنون در بخش های 
مختلف جمعا 30 تا 35 درصد پیشــرفت فیزیکی داشته 
است. شاکله اجزای این طرح بزرگ به مناقصه رفته است. 
آخرین بخش از مناقصه نیز چندی پیش انجام شد. با اجرای 
بخش های مختلف پروژه انتظار داریم پروژه طی 2 تا 2.5 
سال آینده به بهره برداری برسد. این پروژه عالوه بر تامین 
آب موردنیاز واحدهای صنعتی و معدنی فالت مرکزی نقش 
مهمی نیز در تزریق منابع جدید به سفره های زیرزمینی این 

منطقه خواهد داشت.

   برخی نسبت به توجیه اقتصادی داشتن این 
پروژه انتقاداتی را مطرح کرده اند. پاسخ شما 

در این باره چیست؟
طرح انتقال آب از خلیج فارس برای پا برجا نگه 
داشــتن شــرکت های گل گهر و چاد ملو کامال 
صرف اقتصادی دارد ولــی برخی  به فقط دنبال 

سنگ اندازی و انتقاد هستند. صنعتی که در کویر 
فعالیت می کند و نیاز مبــرم به آب دارد و در 
آن منطقه هم آب نیســت، دو راه حل بیشتر 
نــدارد. یا باید آن صنعت تعطیل شــود و یا 
برای تامین نیازش به آب، چاره اندیشــی 
شــود. انتقال آب از خلیج فارس آنقدر هم 
موضوع پیچیده ای نیست چرا که انتقال 
این آب ضمن تامین نیاز این صنایع، یک 
چهارم آن هم به عنوان آب شــرب قابل 
اســتفاده خواهد بود. قیمت این انتقال 

در شرایط کنونی صرفه اقتصادی دارد، برای 10 سال آینده 
نیز از نظر اقتصادی برای کشور و پابرجا نگه داشتن صنایع 
به صرفه خواهد بود. هم اکنون کشــورهای حاشیه خلیج 
فارس هم برای تامین آب شــرب و صنایع خود همین کار 
را می کنند. وقتی منبع آب شــیرین موجود نیست یا بهتر 
بگوییم آبی وجود ندارد، باید راهکار مناسبی اتخاذ شود تا 
چرخ صنایعی همچون گل گهر وچادرملو متوقف نشود. به 
نظر نمی رســد این اقدام برای صنایعی که 30 میلیون تن 

ساالنه سنگ آهن تولید می کنند موضوع عجیبی باشد.

   وضعیت شرکت ها در حوزه مالیات در سال جاری 
چطور بوده است؟

خوشبختانه امسال در اصالح قانون مالیات ها بندی آمده 
است که برای شرکت ها راهگشا خواهد بود. طبق این بند 
هر سرمایه گذاری که شرکت ها در زمینه توسعه داشته 
باشند، هزینه های ســرمایه گذاری آنها به عنوان 
هزینه های قابل قبول مالیاتــی و اعتبار مالیاتی 
قابل پذیرش است. از سوی دیگر مشکالت مربوط 
به حق انتفاع در قوانین بودجه سال جاری و سال 
قبل حل شده است. سال های قبل فشار مضاعفی 
در این زمینه وجود داشت و نرخ ها غیرمتعارف 
بود که االن مشکل در این زمینه حل 
شده است. در عین حال انتظار 
داریم تا دولــت از پروژه های 
بزرگی مانند انتقال آب خلیج 
فارس حمایت کند و در زمینه 
اعطای امتیازات، مجوزهای 
قانونی و بحث هــای محیط 
زیستی همراهی الزم را با ما 

داشته باشد.

کاظم نسب مطرح کرد:
  گروه ملی فوالد در آستانه ورشکستگی

نماینده مردم اهواز در مجلس با اشاره به مشکالت واحدهای صنعتی 
دچار رکود و تعطیل شــده گفت: اکنون مهم ترین مشــکل در سطح 
شرکت های صنعتی متعلق به گروه ملی فوالد ایران با 5 هزار نفر پرسنل 
است. جواد کاظم نسب با اشــاره به وضعیت صنایع استان و مشکالت 
و چالش های آنها اظهار کرد: در حال حاضر بیشتر صنایع های بزرگ 
و کوچک اســتان و از جمله اهواز درگیر مشکل نقدینگی هستند که 
به طور حتم برای ادامه حیات صنعت اســتان نیاز اضطراری به تزریق 

نقدینگی دارند.  
وی ادامه داد: برخی از شرکت های صنعتی برای رفع معضل نقدینگی 
مجبور به استفاده از تسهیالت بانکی با سود باال شده اند. نماینده مردم 
اهواز در مجلس توضیح داد: لوله ســازی اهواز طی سال های گذشته 
برای حل مشــکل نقدینگی موجود از تسهیالت بانک پاسارگاد با نرخ 
بهره باال استفاده کرد و اصل تسهیالت که در ابتدا بالغ بر 150 میلیارد 
تومان بود اکنون به دلیل عدم پرداخت اصل وبهره تســهیالت بدهی 
شرکت لوله سازی اهواز به بانک پاسارگاد به حدود 600 میلیارد تومان 

رسیده است.
کاظم نسب افزود: متاسفانه تا سال 97 این بدهی به اندازه ارزش شرکت 
گردیده واین شرکت توســط بانک پاسارگاد تصاحب خواهد شد. وی 
خطاب به وزیر صنعت پیشــنهاد کرد: شرکت های صنعتی کوچک و 
بزرگ در سطح استان که از نداشتن نقدینگی رنج می برند شناسایی 
شده و بر اساس اولویت نسبت به اعطای بسته تسهیالتی مانند سرمایه 

درگردش و یا ثابت اقدام فوری انجام شود.
کاظم نسب با اشاره به مشکالت واحدهای صنعتی دچار رکود و تعطیل 
شده در اهواز و مانند شــرکت گروه ملی فوالد و ضرورت چاره جویی 
فوری برای حل مشــکالت آن ها متذکر شد: اکنون مهم ترین مشکل 
در سطح شرکت های صنعتی متعلق به گروه ملی فوالد ایران با 5000 
نفر پرسنل هست. وی ادامه داد: این شرکت زیر نظر قوه قضاییه اداره 
می شود و مقر رشده است که به مالکیت بانک ملی درآید که هنوز این 
اتفاق عملی نشده است. کاظم نســب افزود: بانک ملی به امید تملک 
شــرکت گروه ملی فوالد حاضر نیست یک ریال نقدینگی و یا سرمایه 

به این شرکت تزریق کند.

فاطمیان خبر داد:
  ایرادات طرح های فوالدی اصالح شد

علیرغم انتقاداتی کار شناســان به جا نمایی طرح های فوالدی نیمه 
کاره ماده از دولت قبل دارمد، مدیر کل صنایع معدنی وزارت صنعت 
معدن و تجارت از اصالح ایــرادات این طرح ها در جریان تکمیل خبر 
داد. فوالد سپید دشت چهارمحال بختیاری اولین پروژه از هفت طرح 
فوالدی متوقف مانده از دولت قبل بود که با ظرفیت تولید 800 هزار تن 
در روز های گذشته افتتاح شد و به مدار تولید پیوست و حاال متصدیان 
صنایع معدنی کشور از افتتاح طرح های فوالدی نیریز، شادگان و میانه 

تا پایان امسال خبر می دهند.
این هفت طرح فوالدی شامل سپید دشــت، بافت، قائنات، شادگان، 
نیریز، میانه و سبزوار که تکمیلش در صدر سیاست های معدنی دولت 
قرار دارنــد، در حقیقت میراثی نیمه کاری از دولت قبل هســتند که 
جدای از ناقص ماندنشان تا شــروع به کار دولت یازدهم، با انتقاداتی 
اساسی از ســوی صاحب نظران این صنعت مواجه بودند که از جمله 
این انتقادات مسئله جا نمایی تاسیسات مناسب و عدم در نظر گرفتن 
دسترسی به زیر ساخت های اساســی به خصوص آب بود. در همین 
باره محمد فاطمیان - مدیرکل صنایع فوالدی وزارت، صنعت معدن 
و تجــارت - با بیان این که این طرح های فــوالدی به هر حال میراثی 
از گذشته اســت و در مرحله ای قرار دارند که جز تکمیل آنها چاره ای 
نیســت، عنوان کرد: با وجود آن که بــر جانمایی طرح های فوالدی و 
انتقادات وارد بر آن میراثی از گذشــته است اما این مسئولیتی را از ما 
ســلب نمی کند، بلکه تالش امروز تالش هایی صورت گرفته است تا 

نقایص موجود در این طرح بر طرف شود.

 شــرکت پل ورث به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه گروه اس ام 
اس طی چند ماه گذشته فعالیت خود را برای حضور قوی تر در بازار ایران 
تشدید کرده و در این راستا نیز توماس شــوالم یکی از مدیران باسابقه 
اتوتک را در یکی از بخش های مهم خود به خدمت گرفته است. خبرنگار 
ماین نیوز با پاتریک لیزر )Patrick Leyser( نائب رئیس شــرکت پل 

ورث گفت وگویی انجام داده که متن آن به شرح زیر است:

   آیا در حال حاضر پروژه ای در ایران دارید و یا در حال مذاکره 
در مورد پروژه ای هستید؟

ما در گذشته پروژه هایی در ایران برای شرکت فوالد مبارکه در اصفهان 
داشــتیم. در واقع ما در انتظار رفع کامــل تحریم ها بودیم و بحث مال و 
فاینانس نیز به عنوان یکی از مباحث اصلی برای اجرایی شدن پروژه های 

ما مطرح بوده است.

   بنابراین شما بطور کامل آغاز به فعالیت نکرده اید؟
ما در سال گذشته مبادالتی در مقیاس کوچک با مشتریان ایرانی خود 
داشتیم. اما پروژه های بزرگتری در راه است و انتظار مشتریان ایرانی نیز 
اینست که سرمایه گذاری بیشتری در پروژه هایشان صورت گیرد و این 

موضوع است که در حال حاضر تحقق ان کمی دشوار به نظر می رسد.

   کمی در مورد پروژه های خود در خاورمیانه صحبت می کنید؟
در ایران ما چندین درخواســت دریافت کردیم بــه خصوص در زمینه 
کارخانه های گندله ســازی که در حال بررسی آنها هستیم. در ترکیه ما 
پروژه هایی در زمینه تامیــن و نصب تجهیزات کوره های بلند داریم که 
در حال انجام است و همچنین در زمینه تامین تجهیزات صنعت نفت و 
گاز تالش داریم که وارد این عرصه شــویم. ما همچنین در حال مذاکره 
با مشتریان در کشورهای عربی مانند عمان هستیم. البته آماده سازی و 

البته به مرحله اجرایی رساندن پروژه هایی به این اندازه و حجم زمان بر 
است و ممکن است چیزی حدود یک یا دو سال طول بکشد.

   آیا در مورد بازار ایران شناختی دارید و این بازار را بعد از رفع 
تحریم ها چگونه می بینید؟

این سوال سختی اســت. ما در ایران به عنوان نماینده گروه اس ام اس 
حضور یافته ایم. برای ما بسیارمهم است که با افراد فعال در این صنعت 
همکاری کنیم و در تمام دنیا در دفاتر خود از افراد محلی اســتفاده می 
کنیم زیرا آنها هستند که بازار داخلی را به عنوان افراد محلی می شناسند 
و به صورت قابل لمســی با آن در تماســند و می توانند به تحقق اهداف 
ما در بازار ایران یاری رســانند. این روند کاری مــا در بازار ایران خواهد 
بود و با کمک افراد محلی پیش خواهیم رفت. به صورت کلی باید گفت 
که ما طی یکســال گذشــته بطور مرتب به ایران آمده ایم و مشتریانی 
داشــته و محصوالت و خدماتی را نیز فروخته و ارائه کرده ایم. گرچه به 
دلیل تحریم ها ادامه این روابط با ایران و مشــتریانمان محدود و گاهی 
غیرممکن شده بود اما بسیار مشــتاقیم که بطور بسیار مثبتی به آینده 

این روابط بنگریم.

   می دانید که به دلیل تحریم ها چینی ها در بازار ایران بسیار 
فعال بوده و محصوالتشان در بازار تسلط یافته است.

من فکر می کنم چین ظرفیت بسیار بزرگی از لحاظ منابع و به خصوص 
ســرمایه دارند. وقتی سیاســتمداران چینی تصمیم می گرفتند که در 
زمینه ای فعالیت کنند علیرغم مشــکالتی که کشورهای اروپایی برای 
فعالیت در ایران با آن مواجه بودند آنها به آســانی فعالیت خود را انجام 
می دادند. چینی ها از فرصت بســیار خوبی که در این تحریم ها داشتند 
استفاده کردند و قدرت سیاسی آنها نیز بسیار به پیشبرد اهدافشان کمک 

کرد و البته این ارتباط برای ایران نیز سودآور بود.

برنامه های شرکت پل ورث برای صنعت آهن و فوالد ایران

باید 
راهکارمناسبی 
اتخاذ تا چرخ 

صنایعی همچون 
گلهر وچادرملو 

از کار نیفتد
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چادرملو تا 5 سال دیگر 
ذخیره قابل برداشت دارد
مدیر مجتمع معدنی و 
صنعتی چادرملو گفت: 
تصمیم گیری درخصوص 
فعالیت معدنی در آنومالی 
D19 هم اکنون در شورای 
عالی محیط زیست و بر 
عهده رئیس آن یعنی رئیس 
جمهوری است.
سیدمحمد ابریشمی 
امروز در نشست خبری 
بهره برداری از طرح های 
توسعه چادرملو با اشاره 
 D19 به اینکه آنومالی
متعلق به دو شرکت معدنی 
و صنعتی چادرملو و سنگ 
آهن مرکزی ایران-بافق 
است، افزود: سه چهارم از 
وسعت این آنومالی پناهگاه 
حیات وحش است و به 
همین علت سازمان حفاظت 
محیط زیست نیز روی آن 
حساسیت دارد. وی با بیان 
اینکه معدن چادرملو در حال 
حاضر 8۰ میلیون تن ذخیره 
 )Mineable( قابل برداشت
داشته که تا حدود 5 سال 
دیگر را پاسخگو است، گفت: 
امسال تاکنون 8 میلیون 
و 65۰ هزار تن کنسانتره 
سنگ آهن تولید کرده ایم 
که به گندله سازی اردکان، 
فوالد مبارکه و فوالد 
خوزستان عرضه شد.
به گفته وی در حال حاضر 
تقریبا ۴۰ درصد از مواد 
اولیه صنایع فوالد کشور 
اعم از کنسانتره و گندله 
توسط چادرملو تامین 
می شوند.
مدیر مجتمع معدنی و 
صنعتی چادرملو تاکید کرد: 
چادرملو تاکنون حتی یک 
تن هم کنسانتره سنگ آهن 
صادر نکرده است.
ابریشمی درباره آخرین 
وضعیت ناوگان فعال 
در معدن چادرملو هم 
توضیح داد: در سال جاری 
۱۲ دامپتراک بالز را از 
بالروس خریداری کرده و به 
ناوگان موجود در چادرملو 
افزودیم. همچنین درصددیم 
تجهیزات برقی سنگین را 
به تجهیزات دیزلی تبدیل 
کنیم. ضمن اینکه قیمت 
دامپتراک های بالز یک سوم 
مشابه کاترپیالر است.

بهره برداری از واحد احیای مستقیم فوالد چادرملو در 1396
نوریان در گفت وگو با ماین نیوز خبر داد:

مسیر توسعه را همچنان ادامه می دهیم 
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با اشاره به بهره برداری از 3 پروژه بزرگ چادرملو در استان یزد گفت : مدیران چادرملو هیچگاه قائل به حفظ وضع موجود و عافیت طلبی نبودند، 
بلکه با ابتکار و دور اندیشی همواره در پی نوآوری و توسعه فعالیت های شرکت در چارچوب وظایف محوله بوده اند و در این راه عالوه بر ریسک، انرژی بسیاری نیز صرف و خوشبختانه تا کنون 
نتایج مثبتی هم کسب کرده ایم. محمود نوریان افزود : چادرملو در اوج تحریم ها و بحران اقتصادی کشور موفق به تکمیل طرح های برنامه ریزی شده خود شد بطوریکه توانستیم بهره برداری از 
کارخانه فوالد چادرملو با  ظرفیت تولید سالیانه 1 میلیون تن شمش فوالد را آغاز کنیم از ویژگی های این کارخانه بهره گیری از جدید ترین فناوری های روز دنیا و اجرای روش هات شارژ در تولید 

شمش است که  این امکان رو به ما می دهد ظرفیت تولید را تا 1  میلیون  و 300 هزار تن ارتقاء دهیم و از طرفی در مصرف آب و برق نیز صرفه جویی قابل توجه داشته باشیم.

مدیرعامل چادرملو همچنین از جمله طرح های به اتمام رســیده چادرملو را طرح نیروگاه 500 
مگاواتی سیکل ترکیبی چادرملو در مجتمع فوالدی اردکان عنوان کرد و گفت : این نیروگاه با هدف 
تامین واحد های فعال در این مجتمع احداث گردیده که خوشبختانه بهره برداری از ظرفیت کامل 
آن آغاز شده وهم اکنون به شبکه سراسری برق کشور متصل شده است. وی یکی دیگر از طرح های 
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو را که آخرین گام برای تکمیل زنجیره تولید می باشد. کارخانه 
نورد فوالد سرمد ابرکوه عنوان کرد و گفت : ما با مشارکت 65 درصدی خود در هزینه ساخت و بهره 
برداری از این طرح توانســتیم چرخه تولید فوالد از معدن تا نورد را تکمیل کنیم و انشاهلل در طرح 
های آتی این زنجیره کاملتر و گسترده تر خواهد شد. مدیر عامل چادرملو  در خصوص نقش شرکت 
معدنی و صنعتی چادرملو در توسعه  معادن و صنعت فوالد گفت : امسال توانستیم سرمایه شرکت  
را  105 درصــد افزایش دهیم و از مبلغ 17 هزار 100 میلیارد ریال فعلی به 35 هزار میلیارد ریال 
برســانیم  که البته  در دو مرحله  اتفاق می افتد ، ابتدا از مبلغ 17 هزارو 100 میلیارد ریال به مبلغ 
28 هزارو 215 میلیارد ریال در سال جاری افزایش یافت و در مرحلۀ دّوم ، از مبلغ 28 هزارو 215 

میلیارد ریال به مبلغ 35 هزار میلیارد ریال ، حداکثر ظرف مدت دو سال می رسد.
مهندس نوریان در خصوص طرح های آینده چادرملو نیز افزود : کار ساخت واحد احیاء در مجاورت 
کارخانه تولید شمش فوالد به سرعت ادامه دارد و پیش بینی می کنیم در سال 1396 بهره برداری 
از این واحد صنعتی که قادراست ساالنه 1 میلیون 550 هزار تنآهن اسفنجی تولید کند آغاز شود 
. همچنین طرح افزایش ظرفیت کارخانه گندله ســازی مجتمع اردکان از 3 میلیون و 400 هزار 
تن فعلی به 4 میلیون تن هم، یکی دیگر از برنامه های توسعه بخش چادرملو است که برای تامین 
گندله مورد نیاز واحد احیاء و فوالد چادرملو ، ارفع و غدیر ایرانیان در نظر گرفته شده است. مدیر 
عامل چادرملو در پاسخ به این سوال که با توجه به مناسب نبودن شرایط بازار سنگ آهن و فوالد در 
جهان چرا چادرملو با شتاب در حال اجرای  طرح های توسعه  خود می باشد؟ گفت : ما با شناخت از 
عوامل رشد و توسعه صنعت جهانی باید خودمان را برای بقاء و رقابت در بازارهای داخلی و خارجی 
آماده کنیم باید توجه داشــت ارزش افزوده در مواد معدنی در مراحل فرآوری بدست می آید پس 
یکی از اهداف  اصلی ما ارزش آفرینی محصوالت در چرخه تولید است از طرفی با مجهز کردن خود  
به تکنولوژی و دست آوردهای جدید در امر استخراج و تولید، تالش می کنیم با کاهش هزینه ها  
قابلیت رقابت پذیری را کسب کنیم  ، دیگر زمانی نیست که تنها به آنچه که در اختیار داریم قناعت 
کنیم بلکه شناخت و بهره گیری از نوآوری های روز دنیا از ملزومات و الزمه توسعه است ، این امر 

محقق نمی شود اال با نوآوری  و سرمایه گذاری مناسب.
نوریان تاکید کرد: امروز الزم است متفاوت از آنچه تاکنون برای معادن و صنایع معدنی برنامه ریزی 
شده است درباره تجهیز، توســعه و مدیریت منابع غنی معدنی کشورمان ، برنامه ریزی دقیق تر و 
اصولی تری داشته باشیم. درحالی که می بینیم  هنوز  مشکالتی در این صنعت وجود دارد که مانعی 
قابل توجه در توســعه و رسیدن معادن به جایگاه اصلی خود در اقتصاد کشورمان است.  مهندس 
نوریان تصریح کرد : یکی از عوامل بسیار مهم در مدیریت هزینه تولید ، خصوصی سازی است که 
متاسفانه در کشور ما خصوصی سازی معادن صحیح انجام نشده است و دولت حاضر نیست معادن 

را به بخش خصوصی واگذار کند تا با استفاده از تجربه و تخصص موجود در بخش خصوصی بتوان 
شــرایط بحرانی برخی معادن را برطرف کرد. وی با اشاره به نقش معادن و صنایع معدنی در ایجاد 
اشتغال و توزیع ثروت در مناطق مختلف گفت : مهترین نکته در نقش صنایع معدنی و بخش های 
تکمیلی آن بحث ایجاد اشــتغال در مناطق محروم اســت چون عموماً معادن در بخش های دور 
افتاده و خارج از محیط شــهری قرار دارند اما نکته دیگر اینکه نباید فراموش کرد در این صنعت، 
اشتغالزایی غیر مستقیم بیشتر از اشــتغالزایی مستقیم است. به عنوان مثال در شرکت صنعتی، 
معدنی چادر ملو با اجرایی شــدن تمام طرح های موجود بیش از 7 هزار فرصت شغلی مستقیم و 
35 هزار فرصت شغلی غیر مستقیم ایجاد شد است. نوریان در پایان موضوع بومی سازی قطعات 
و تجهیزات مورد نیاز در معادن و صنایع معدنی را نیز یکی از شــاخص های بسیار مهم در امر خود 
اتکایی  و ســرمایه گذاری دراز مدت عنوان کرد و گفت: شرکت چادرملو هر ساله توانسته است  با 
همکاری صنعتگران خالق در داخل کشــور  بسیاری از قطعات مورد نیاز خود را بومی سازی کند. 
وی افزود : تاکنون بیش از 9200 قطعه  در این شرکت بومی سازی شده است و همه تالش ما این 
بوده و هست تا عالوه بر بومی سازی قطعات، به علوم روز و فناوری های نوین جهانی در بخش های 
معدن و صنایع فوالد نیز دسترســی پیدا کنیم و در همین راستا توانســته ایم 60 تا 70 درصد از 
پروژه های خود را با توانمندی های داخلی راه اندازی کنیم وعالوه بر میلیون ها دالرصرفه جویی 

ارزی به اشتغال مولد نیز کمک شایانی نمائیم.

مدیر امور اقتصادی شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو گفت: از 
بدهی ســال های 92 و 93 چادرملو به ایمیدرو حدود 71 میلیارد 
تومــان باقی مانده و بخش عمده ای از بدهی ســال های 94 و 95 
نیز پرداخت شده اســت. محمود سیدی امروز در نشست خبری 
بهره برداری از طرح های توسعه چادرملو با اشاره به اینکه پیشرفت 
فیزیکی احداث نیروگاه 500 مگاواتی ســیکل ترکیبی به 99.8 
درصد رســیده و این پروژه در دهه فجر امسال افتتاح خواهد شد، 
افزود: چادرملو طی قراردادی با سازمان آبفای کشوری اجرای 300 
کیلومتر فاضالب شهر اردکان را بر عهده گرفته است و در عوض به 
مدت حداقل 30 سال از پساب آن برای تامین آب موردنیاز چادرملو 
استفاده خواهد کرد. این پروژه در حال حاضر 92 درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد. وی با بیان اینکه ظرفیت تولید گندله سازی اردکان 
هم اکنون 3.4 میلیون تن بوده و قابل افزایش به 4 میلیون تن نیز 

است، عنوان کرد: امیدواریم تا پایان سال 1397 این افزایش ظرفیت 
عملی شود. سیدی با اشاره به اینکه از مجموع سرمایه گذاری انجام 
شده در شرکت سرمد ابرکوه 65 درصد مربوط به شرکت چادرملو 
بوده است، عنوان کرد: بخش نورد این شرکت با ظرفیت تولید 400 
هزار تن در ســال در مهر ماه امســال راه اندازی شد و در دهه فجر 
افتتاح رسمی می شــود و بخش فوالدسازی نیز با ظرفیت تولید 
600 هزار تن در پایان سال 1397 راه اندازی خواهد شد. مدیر امور 
اقتصادی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو کل اشتغالزایی موجود 
در چادرملو را 7100 نفر به صورت مستقیم و 35500 نفر به صورت 
غیرمســتقیم اعالم کرد و توضیح داد: در حال حاضر دو طرح در 
چادرملو در دست مطالعه است که یکی احداث 2 نورد به ظرفیت 
هر یک 600 هزار تن و ظرفیت مجموع 1.2 میلیون تن و دیگری 

احداث یک واحد 4 میلیون تن گندله سازی.

پرداخت بخش عمده بدهی چادرملو به ایمیدرو
سیدی خبر داد:

چهارمین همایش بین المللی سنگ آهن ایران برگزار و از یک عمر تالش خستگی ناپذیر مدیرعامل شرکت 
معدنی و صنعتی چادرملو در مسیر توسعه معدنکاری ســنگ آهن تجلیل شد.  در این مراسم که با حضور 
کرباسیان رئیس هیئت عامل ایمیدرو، سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، انصاری نماینده مجلس و عضو شورای عالی معادن، بهرامن رئیس خانه معدن ایران و جمعی از فعاالن 
حوزه معدن و صنایع معدنی برگزار شد، لوح تقدیر از یک عمر تالش خستگی ناپذیر در حوزه معادن به محمود 
نوریان، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اهدا شد. در متن تقدیرنامه آمده است: »جناب آقای 
مهندس محمود نوریان، مفتخریم که امروز یک عمر تالش خستگی ناپذیر جنابعالی را در توسعه معدنکاری 

سنگ آهن ایران ارج گذاشته و مراتب قدردانی خود را به پیشکسوتی شایسته، خادم و مسئولیت شناس تقدیم 
کنیم. امیدواریم در سایه الطاف حضرت حق موفق و سربلند باشید. گفتنی است؛ محمود نوریان در سال 1333 
در محله دزاشیب تهران متولد و در سال 1358 موفق به کسب مدرک فوق لیسانس مهندسی معدن از دانشکده 
فنی دانشــگاه تهران شد. وی از سال 1359 با منسوب شدن به عنوان سرپرست اداره معادن کرمان فعالیت 
رسمی خود را در حوزه معادن کشور آغاز کرد و از آن پس طی 37 سال به طور مستمر با قبول مسئولیت های 
متعدد در معادن کشور در جهت توسعه و رشد این بخش از صنعت کشور تالش های بسیاری کرد. محمود 

نوریان از سال 1383 تاکنون مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو است.

تالش های مدیرعامل چادرملو مورد تجلیل قرار گرفت
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۴ عامل کمبود نقدینگي 
در بخش فوالد
نگاهي به بازار فوالد و 
محصوالت فوالدي در 
کشور نشان مي دهد به ۴ 
دلیل عمده در حال حاضر 
رفع چالش مهم نقدینگي به 
یکي از خواست هاي اساسي 
در این صنعت استراتژیک 
تبدیل شده است. نخست 
آنکه قیمت محصوالت 
فوالدي بطور میانگین 
در مقایسه با قیمت هاي 
سال هاي گذشته با افت روبه 
رو شده و به رغم افزایش 
قیمتي که در سال جاري در 
این گروه تجربه شده است 
بطور میانگین رقمي در 
حدود 5۰۰ تا 6۰۰ تومان در 
هر کیلو در مقایسه با سال 
9۱ کاهش یافته است.

موضوع دوم کاهش حجم 
معامالت محصوالت فوالدي 
در بازارهاي داخلي است. 
از سوي دیگر میزان 
صادرات محصوالت فوالدي 
که 5 میلیون تن در 9 ماهه 
اول امسال بوده و انتظار 
مي رود تا پایان سال به 
6 میلیون تن برسد. این 
در حالي است که با فرض 
مصرف یک میلیون تني 
فوالد به صورت ماهانه 
در سال 9۱ میزان مصرف 
این محصوالت در حدود 
۱۲ میلیون تن بوده که در 
حال حاضر به 3 میلیون تن 
نیز نمي رسد و این مساله 
نشان مي دهد صادرات 
نتوانسته تولیدات فوالدي 
کشور را سر به سر کند و 
با مازاد روبه رو هستیم. 
آنطور که فعاالن این صنعت 
مي گویند همین عامل 
باعث شده تولیدکنندگان 
محصوالت فوالدي در 
کشور ما با سومین چالش 
که همان کاهش ظرفیت 
تولید است روبه رو شوند. 
به گفته فعاالن فوالدي در 
کنار چالش هاي جدیدي که 
در چند سال اخیر شاهد آن 
هستیم مساله دیگر که از 
مدت ها پیش بخش فوالد 
با آن دست به گریبان است 
یعني باالبودن هزینه هاي 
تولید فوالد در کشور عامل 
مهم دیگري است که به تولید 
در این بخش به طور جدي 
صدمه وارد مي کند.

آخرین وضعیت اجرای طرح های جوار معدنی سنگ آهن مرکزی ایران
عسکری در گفت وگو با ماین نیوز تشریح کرد:

پیشرفت 41 درصدی احداث گندله سازی سه چاهون بافق

مدیرعامل شــرکت ســنگ آهن 
مرکزی- بافق گفت: این شــرکت با 
حفظ سیاست های تولید حداکثری 
و با کیفیــت و از طرف دیگر با کاهش 
هزینه های تولید و راه اندازی هرچه 
سریعتر صنایع پایین دستی از ضررهای 
احتمالی کاسته و از طرف دیگر سودهی 
هر چه بیشتر محقق شود. محمدجواد 
عسکری افزود: برخالف پیش بینی ها 
قیمت سنگ آهن در ابتدای سال جاری 
میالدی رشد داشته است. خبرنگار 
ماین نیوز با محمدجواد عســکری 
مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی- 
بافق گفت وگویی انجام داده که به شرح 

زیر است:

   با توجه به رکود حاکم بر بازار سنگ آهن و سقوط 
قیمتها در بازار جهانی استراتژی شرکت سنگ آهن 
مرکزی ایران در سال جاری برای مقابله با این اوضاع 
چه بوده و دربخش فروش شرکت چه سیاستی را برای 

ادامه روند فعالیت شرکت در پیش گرفته است؟
سیاست شرکت کاهش هزینه ها و همچنین افزایش تولید در 

جهت کاهش قیمت تمام شده است.
استراتژی های شرکت برای مقابله با اوضاع رکورد بازار سنگ 

آهن:
  اجرای پــروژه اصالح کیفیت کارخانه فــرآوری و افزایش 
آهــن تولیدی از 66درصد به 675 درصد و کاهش فســفر از 

0.200درصد زیر0.07درصد
  افزایش ظرفیت تولیدی از 32 میلیون تن ســال گذشته به 

41 میلیون تن )مطابق پیش بینی( در سال جاری.
  همکاری با معادن دیگر و کوچک به صورت مشارکت جهت 

تولید کنسانتره در کارخانه فرآوری.
  خرید معادن کوچک و آنومالی های اطراف چغارت.

  تسریع در ساخت و راه اندازی طرح های جوار معدنی.
  اجرای طرح های پژوهشی مرتبط از جمله 

  بررسی امکان تولید آهن اسفنجی در کارخانه آگلومراسیون.
  راه اندازی کارخانه کوپینگ جهت پرعیارسازی سنگ های 

کم عیار معدن سه چاهون .
  انجام تعمیرات و ساخت قطعات در داخل کارخانه فراوری 

و کاهش هزینه های پیمانکار.
  بهینه سازی روش های استخراج ماده معدنی و باطله جهت 

کاهش هزینه های استخراج.

   پیش بینی شما درباره آینده بازار سنگ آهن و فوالد 
ایران و دنیا چیست؟

پس از کاهش قیمت ســنگ آهن در ســال های اخیر، سال 
میالدی گذشته نیز با توجه به کاهش رشد اقتصادی چین و 
همچنین کاهش تقاضای آن کشــور و از طرف دیگر افزایش 
تولید سنگ آهن پیش بینی می شد که قیمت سنگ آهن در 
ابتدای ســال 2017 کاهش یابد  ولی برخالف پیش بینی ها 
قیمت ســنگ آهن رشد داشته اســت. در سال جاری از دید 
بورس هــای جهانی و بانک هــای معتبر جهانی بــا توجه به 
تقاضای باال برای ســنگ آهن از سوی تولیدکنندگان فوالد 
چینی ،کند شدن رشد عرضه از سوی تولیدکنندگان بزرگ 
در سال گذشته و جریان سرمایه ها به سمت بازار سنگ آهن 
که فعالیت های سفته بازانه ، وعده های ریاست جمهوری جدید 
آمریکا در خصوص افزایش سرمایه گذاری در بخش عمرانی 
و صنعتی، پیش بینی افزایش رشــد قیمت تا حداکثر 9 ماهه 
اول سال 2017 می شــود ولی در ادامه با توجه به رشد تولید 
حداکثری معادن برزگ می توان گفت که قیمت سیر نزولی 

خواهد داشت.
با این تفاسیر این شرکت با حفظ سیاست های تولید حداکثری 
و بــا کیفیت و از طرف دیگــر با کاهش هزینه هــای تولید و 
راه اندازی هرچه ســریعتر صنایع پایین دســتی از ضررهای 
 احتمالی کاســته و از طرف دیگر ســودهی هرچه بیشــتر

محقق شود.

   درباره آخرین وضعیت اجرای طرح های توســعه 
وجوار معدنی در شرکت ســنگ آهن مرکزی ایران 

توضیح بفرمایید.
طرح های توسعه وجوار معدنی ســنگ آهن مرکزی با قوت 

تداوم یافته و تکمیل شود.
طرح های زیرساختی:

الف: طرح پروژه اصالح خطوط تولید کنسانتره سنگ آهن
درراســتای تکمیل زنجیره صنعت فــوالد و تامین خوراک 
کارخانه گندله سازی نیاز به افزایش کیفی وکمی کنسانتره 
آهن اســت که بخشــی از نیاز آن به وســیله پرعیارسازی 
کنسانتره تولید کارخانه فعلی با رســیدن به عیار کنسانتره 
67.5 درصد وکاهش میزان فســفر وسایر ناخالصی ها درحد 
مجاز و بخش دیگرآن با احداث کارخانه کنسانتره 2 میلیون 
تنی تامین می شود . با اجرای پروژه اصالح خطوط تولید تا 3 

هزار و 250 تن خواهد رسید.
این طرح با پرداخت هزینه های ارزی حدود 14 میلیون یورو 
و ریالی 116 میلیون ریال اجرا شده است. شروع طرح از تاریخ   
1391/12/1 تا 1394/12/17 بوده و توسط وزیر تعاون ،کار و 

رفاه اجتماعی افتتاح شده است.
ب : احداث خطوط راه آهن چغارت وایستگاه تخلیه سه چاهون
احداث خطوط راه آهن فرآوری چغارت و ایســتگاه تخلیه، با 
هدف راه اندازی وگسترش سیســتم ریلی شرکت به منظور 
افزایش حمــل ریلی و دسترســی به ظرفیــت تولید باالتر 

راه اندازی شده است.
حمل ســنگ آهن از معدن ســه چاهون به چغــارت در 30 
کیلومترخط ریلی توســط قطار انجام می شــود می توان بنا 
استفاده از راه آهن در مصرف ســوخت صرفه جویی به عمل 
آورد. همچنین از این طریق می تــوان در کم کردن ترافیک 

میسر ریلی بافق مشهد تاثیر گذاشت.
این طرح ازاوایل فروردین سال 1392 آغاز و اول اسفند سال 
1394 با سرمایه 1000 میلیارد ریال و با اشتغال 110 نفر به 
پایان رسید و در تاریخ 94/12/17 توسط وزیر تعاون،کارورفاه 

اجتماعی افتتاح شد.
پ : )کوبینگ خشک( پرعیارسازی سه چاهون

برای باال بردن عیار ســنگ آهن ارسالی از معدن سه چاهون 
وکاهش مصرف ســوخت های فسیلی طرح کوبینگ خشک 
درتاریخ  1393/8/1 کلید خــورد با اجرای این طرح ازحمل 
بخش عظیمــی از باطله ها بــه معدن چغــارت جلوگیری 
می شود. کارخانه فرآوری چغارت این میزان باطله ها را باید 
پس از خردایش وجداســازی به سد باطله منتقل کند وطرح 
پرعیارســازی معدن ســه چاهون با مبلغ 39 میلیارد ریال 
بصــورت ریالی و950 هزار یورو به صورت ارزی انجام شــود 
. دراین طرح بیش از 400 تن تجهزات و اســتراکچر )ستون 
فلزی( وحدود 400 متر مکعب بتن ریزی انجام شــده است 
.کوبینگ خشک در تاریخ1394/12/17 افتتاح شده و اشتغال 

30 نفر را همراه داشته است .
ت : احداث جاده دسترسی به چاه های آب دشت حسن آباد

این جاده به طــول 52 کیلومتر وبه منظور اســتفاده معدن 
چغارت و 19D  با برداشــت از 8 حلقه چاه آب دشــت حسن 
آباد آغاز گردیده است. شروع طرح در تاریخ 1394/1/1 با 20 

کیلومتر زیر ســازی و 12کیلومتر آسفالت انجام که تاکنون 
40 درصد پیشرفت فیزیکی داشــته است . برآورد هزینه آن 

100میلیارد ریال است.
طرح های جوارمعدنی:

الف : پروژه کارخانه گندله سازی 5 میلیون تنی سه چاهون
عملیات اجرایی پروژه گندله سازی سه چاهون با ظرفیت 5 
میلیون تن با مشارکت شرکت های KOBE STEEL ،فکور 
صنعت تهران ، MTG آلمــان و NFC چین از اوایل آبان ماه 
1394 شروع شــد. این کارخانه با تکنولوژی آلیس چالمرز 
توسط شــرکت KOBE  STEEL  و با تجهیزات اروپایی و 
ژاپنی و کره ای طراحی شده پیشرفت پروژه تاکنون 41.33  
درصد بوده و قرار اســت تا پایان نیمه اول سال 1397 نصب 
تجهیزات مکانیکی آن به اتمام و در نیمه دوم سال 1397 راه 

اندازی شود.
ب : پروژه احداث خط کنسانتره 2 میلیون تنی

درحال حاضر با عنایت به عقد قرارداد با گروه مشارکت فوالد 
گسترش و ناموران پیمانکارپروژه نسبت به تامین مالی طرح 
پیگیر واقدامات مقتضی را در این راستا انجام می دهد.کارفرما 

نیز پیگیر اخذ و تمدید مجوزهای الزم این پروژه است.
پ : پروژه احداث کارخانه فوالد اسفنجی

محل احداث کارخانه مشخص حصارکشی انجام شده است 
همچنین نســبت به تامین زیرساخت هایی مانند آب، برق و 
جاده ســازی اولیه اقدام الزم به عمل آمده است. در رابطه بنا 
مجــوز اولیه احداث یک واحد آهن اســفنجی به ظرفیت دو 
میلیون تن، موافقت وزرات صنایع و معادن گرفته شده است 
هم اکنون نیز  جهت اخذ مجوزهای تامین آب،گاز و زیســت 
محیطی جهــت تحویل به اداره صنایع ومعادن اســتان یزد 

پیگیری می شود .

   درباره آخرین وضعیت رســیدگی به معیشــت 
کارگران و کارکنان ســنگ آهــن مرکزی توضیح 
بفرمایید و اینکه تاکنون چه اقداماتی در راستای بهبود 

وضعیت آنها انجام شده است ؟
الف: طرح طبقه بندی مشاغل از سال 92 جهت ارتقاء معیشت 

کارگران به اجرا درآمده است.
ب:تسهیالت الزم در زمینه خرید مایحتاج ضروری کارکنان 

از شرکت تعاونی مصرف )خرید اقساطی( فراهم شده است.
ج: سعی در حفظ و استمرار فاصله یکنواخت پرداخت حقوق 

و مزایای پرسنل به عمل آمده است.

   تاثیرات دوران پســاتحریم بر شرکت سنگ آهن 
مرکزی ایران تاکنون چه بوده است ،شرایط همکاری با 

شرکت های خارجی به کجا رسیده است ؟
در دوران تحریم به ناچار قراردادهای خارجی با شرکت های 
چینی منعقد می شد اما در پساتحریم امکان انعقاد قرارداد با 
شرکت هایی از سایر کشورها به وجود آمد که در همین راستا 
قرارداد احداث کارخانه گندله سازی از شرکت چینی گرفته 
و به شرکت KOBE  STEEL ژاپن محول شد. پس از برجام 
تا حد زیادی ارتباط با شرکت های خارجی تسهیل شده ولی 

کماکان مشکل نقل و انتقال پول وجود دارد.
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شرکت صنعتی و معدنی
اپـال پارسیـان سنــگان

دفتر تهران :  بلوار مدیریت - نبش عالمه جنوبی - پالک 7 - طبقه چهارم 
تلفن : 88591501   فکس : 88699373

کارخانه : خراسان رضوی - خواف - 18 کیلومتری شمال شرق سنگان
تلفن : 05154173365

معرفی شرکت اپال پارسیان سنگان
 )OPSIM( شــرکت صنعتی و معدنی اپال پارســیان سنگان
به منظور مدیریت و توســعه کارخانه های کنسانتره و گندله 
ســازی مجموعه صنعتی و معدنی سنگان تاسیس شده است. 
کنسرسیومی شامل چند شــرکت خصوصی داخلی به عنوان 
شریک و سرمایه گذار، در مجمتمع سنگ آهن سنگان با هدف 
افزایش ظرفیت تولید کنسانتره سنگ آهن از 2.6 میلیون تن 
به 5 میلیون تن و تولید 5 میلیون تن گندله تشکیل شده است. 
این برنامه هم راستا با اقتصاد مقاومتی و استفاده حداکثری از 
توان شرکت های داخلی و همچنین اجرایی کردن اهداف اصل 
44 قانون اساسی، سیاست های کالن دولت و برنامه های جدید 

ایمیدرو در حال پیاده سازی است.
شــرکت هایی که با رقابت با دیگر رقبای بخش خصوصی خود 
توانستند این طرح را در اختیار بگیرند کنسرسیومی متشکل از 
شرکتی به نام اپال فوالد شرق پارسیان بوده که به دنبال برگزاری 
فراخوان انتخاب )شریک و سرمایه گذار( با کسب باالترین امتیاز 

به عنوان برنده مشخص شده و در این طرح سهم 60 درصدی را 
در اختیار دارند. محدوده ای از مجتمع ســنگ آهن سنگان که 
در اختیار شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان است، 

زمینی به مساحت تقریبی 200 هکتار است.
هم اکنون شرکت اپال پارسیان ســنگان در حال بهره برداری 
از یک واحد تولید کنســانتره به ظرفیــت 2.6 میلیون تن در 
سال بوده و از ســوی دیگر عملیات ســاخت کارخانه گندله 
با ظرفیت 5 میلیون تن در ســال دارای 91 درصد پیشــرفت 
فیزیکی در پایان دی ماه ســال 1395 است. شایان ذکر است 

مطالعات اولیه و طراحی احداث یک واحد کنسانتره با ظرفیت 
 2.6میلیون تن در سال به پایان رسیده و عملیات خاکی آن شروع

شده است.
خطوط تولید شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان:

سکوی سنگ شکن اولیه
کنسانتره 2.6 میلیون تن در سال )در حال بهره برداری(

کنسانتره 2.4 میلیون تن در سال )شروع عملیات خاکی(
گندله سازی 5 میلیون تن در ســال )در حال اجرا با 91 درصد 

پیشرفت فیزیکی تا پایان دی ماه سال 1395(

سهامداراندرصد سهم

ایمیدرو40درصد

اپال فوالد شرق پارسیان60درصد
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

در حوزه آهن 
اسفنجی طرح 
توسعه ای در 

دست اجرا است 
که از سنگ های 

کم عیار آهن 
اسفنجی تولید 

می شود

مرشــدزاده بیان کرد: هدف گذاری برای تولید ســال جاری 
رقمی در حــدود یک میلیون 400 هزار تن بوده اســت. وی 
درباره طرح های توسعه ای مجتمع فالت مرکزی تصریح کرد: 
در حوزه آهن اسفنجی طرح توسعه ای در دست اجرا است که 
از سنگ های کم عیار آهن اسفنجی تولید می شود. خوشبختانه 
اقدامات الزم در این رابطه انجام و قرارداد آن با شــرکت خاتم 
االنبیاء منعقد شده و در شرف ورود به مراحل بعدی است. وی 
ظرفیت این طرح را ساالنه 150 هزار تن دانست و گفت: ورودی 

ماده اولیه 300 هزار تن است اما با توجه به عیار 
سنگ استفاده شده می توان تا 150 هزار 

تن آهن اسفنجی تولید کرد.
وی توضیح داد: در راســتای فرآوری 
ســنگ معــدن مذکــور مطالعــات 
امکان سنجی احداث کارخانه فرآوری 
انجــام شــده و حتی فرآوری ســنگ 
آهن ایــن معدن در کارخانــه فرآوری 

چغارت نیز بــا توجه فاصله کــم تا معدن 
آنومالی شــمالی بررســی شده که در 

نهایت با توجه به پایین بودن نرخ 
بازگشت داخلی سرمایه گذاری 
)IRR( همچنیــن کمبود آب 
استفاده از تکنولوژی اوکراینی 
جهت تولید آهن اســفنجی در 
دســتورکار قرار گرفت و الزمه 
استفاده از تکنولوژی اوکراینی 
خــوراک ورودی 35 درصد 
اســت. بنابراین سنگ معدن 
فــوق باید با ســنگ پرعیار 
معادن زاغی ها مخلوط شده 
تا خوراک ورودی مناســب 
کارخانه مذکور تامین شود. 

الزم به ذکر اســت در طرح مذکور با تغذیه ســنگ با عیار 35 
درصد، آهن اسفنجی و کنســانتره تولید خواهد شد و مجوز 

احداث خط به صورت پایلوت اخذ شده است.
به گفته وی تولید آهن اسفنجی و دانه بندی از معادن کم عیار 
بــه روش اوکراینــی دارای مزایایی مانند ســرمایه گذاری و 
هزینه هــای عملیاتی کمتــر، امکان اســتفاده از کوره های 
متنوع، دمای پایین تر فرآیند تقریبا 1300 درجه سانتیگراد، 
استفاده ترکیبی از گاز و زغال، مصرف بسیار پایین آب و انرژی 
و امکان دریافت محصوالت پرعیار و با کیفیت باال )95درصد 
آهن( اســت. مدیر مجتمع معادن سنگ آهن فالت مرکزی 
ایران همچنین توضیح داد: طی جلســات برگزار شــده و 
هماهنگی های انجام شده با شــرکت های خارجی اعم 
از دانمارک، آفریقای جنوبی و اوکراین قرار شــد درباره 
تکنولوژی های نوین برای استحصال عناصر نادر خاکی به 

همراه سنگ آهن اقدامات الزم صورت گیرد.

مدیر مجتمع معادن سنگ آهن فالت مرکزی ایران گفت: ذخیره سنگ آهن آنومالی شمالی در شهرستان بافق 
23 درصد افزایش یافته و از 260 به 320 میلیون تن رسید. محمد مرشدزاده اظهار کرد: در سال جاری با اکتشافات 

تکمیلی، ذخیره سنگ آهن آنومالی شمالی معادل 23 درصد افزایش یافت که قابل توجه است. وی با بیان اینکه 
متوسط عیار در توده شرقی 25 درصد است، گفت: این درصد در توده غربی که پرعیارتر است به 32 درصد می رسد. 

وی گفت: با توجه به اینکه مجتمع فالت مرکزی معادن دولتی استان یزد را در اختیار دارد، در سال گذشته حدود 700 تا 
800 هزار تن، سنگ  آهن دانه بندی تولید و نزدیک به 500 هزار تن آن را در بورس عرضه کرد. 

برنامه تولید آهن اسفنجی با روش اوکراینی
مرشدزاده در گفت وگو با ماین نیوز خبر داد:

افزایش ذخیره سنگ آهن آنومالی شمالی به 320 میلیون تن

مدیر بازاریابي و امور بین الملل شرکت بین المللی مهندسی ایران )ایریتک( 
معتقد است: این شرکت به دلیل پایه مهندسی و فناوری های برتری که 
در اختیار دارد، محدود به هیچ صنعتی نیســت. محمدرضا نیکوسخن 
درباره همکاری ایریتک با گروه SMS بیان کرد: همکاری گروه SMS و 
ایریتک از پیشینه ای 40ساله برخوردار است زیرا سهام اصلی شرکت ما را 
ایتالین PNT متعلق به ایتالیا در اختیار داشت که پس از آن احداث فوالد 
مبارکه را با یکدیگر انجام دادیم این در حالی اســت که سهام این شرکت 
ایتالیایی به گروه SMS انتقال یافت. پایه و ساختار کار ما از سوی شرکت 
ایتالین PNT و گروه SMS ایجاد شد و زبان مشترک بین ما وجود دارد 
و شریک استراتژیک آنها در ایران و منطقه محسوب می شویم. برای ورود 

به هر پروژه ای در ایران با ما مشورت می کنند و انتخاب اول ما برای 
فناوری مراحل پس از احیا، شرکت SMS است. به گفته وی، 

مذاکراتی با پل ورث که در زمینه گندله سازی مشغول است 
داشته اما در زمینه احیا خودمان دارای الیسنس هستیم. 
البته برای فوالدسازی و محصوالت نهایی همیشه گروه 
SMS اولویت اول بوده و بهترین فوالدهای کشــور که 
فوالد مبارکه و فوالد هرمزگان است نتیجه همکاری گروه 

SMS و ایریتک است که یک موضوع برد-برد و هم افزایی 
بوده که در صنعت فوالد ایران با برترین فناوری دنیا شکل گرفته 

است. نیکوسخن درباره حضور در طرح توسعه فوالد هرمزگان تصریح 
 Z تا A کرد: تنها شرکتی که در ایران کلیه نقشه های فوالد هرمزگان را از
در اختیار دارد، ایریتک است که از بدو تاسیس از بحث های فنی اقتصادی 
که با شرکت مکدینال و بحث های زیست محیطی که با شرکت ادکینز بود 

را ما به همراه شرکت SMS در ایران انجام داده ایم و برای نخستین بار در 
تاریخ فوالد ایران بود که شرکت ایریتک لیدر این کنسرسیوم قرار گرفت. 
امروز باعث افتخار است که محصوالت فاز یک به اروپا صادر می شود. وی 
افزود: در فاز 2 نیز، ایریتک و شرکت SMS مذاکرات فشرده ای را با فوالد 
مبارکه و فوالد هرمزگان داشته و طبیعی است که هیچ شرکتی مانند ما به 
اطالعات دسترسی ندارد. امیدواریم با شرایطی که در تامین منابع مالی در 
حال تحقق است، بتوانیم این کار را به زودی انجام دهیم زیرا بستر در شرکت 
ایریتک فراهم بوده و تیم مهندســی در این زمینه آماده هستند. در فاز 1 
این پروژه بخش هایی از توسعه فاز 2 را انجام داده ایم. نیکوسخن با اشاره 
به شرکت کوبه  استیل نیز  تصریح کرد: در دیداری که دکتر ظریف و دکتر 
کرباسیان با مدیران کوبه  استیل در توکیو داشتند، دکتر کرباسیان 
اظهار کردند؛ برای تامین مالی به ســرعت پیش قدم شوند. 
خوشبختانه کوبه اســتیل اقدامات خود را در پروژه هایی 
که ما در دست داریم انجام داده اند. وی بیان کرد: بهترین 
فرزند میدرکس در دنیا شرکت ایریتک است که بیش از 
12 میلیون تن را به بهترین عملکرد و نتیجه رسانده  است. 
در این میان شــرکت کوبه نیز حمایت ویژه ای از ایریتک 
دارد زیرا می داند این شرکت یکی از بنیان گذاران اصلی برای 
پروموت کردن میدرکس است. نیکوسخن همچنین با اشاره به 
پوسکو نیز افزود: آنها نیز بطور جدی فوالدسازی خود در مکران را دنبال 
می کنند که ایریتک شریک ایرانی آنها است. البته اتفاقات رخ داده در دولت 
کره جنوبی کمی سرعت شرایط را کند کرده است اما در اوایل سال 2017 

سرعت بیشتری در این زمینه ایجاد می شود.

افزایش سرعت پروژه فوالد پوسکو در مکران از ابتدای ۲01۷
نیکوسخن در گفت وگو با ماین نیوز مطرح کرد:

وردی نژاد در گفت وگو با ماین نیوز خبر داد:
  مذاکره با دو شرکت برزیلی برای تولید داخلی لوله های نسوز

مدیرعامل شرکت سپاهان ذوب صنعت و عضو هیات مدیره شرکت فوالد فلز ارفع 
که در زمینه تولید شمش فوالدی فعالیت می کند، اظهار کرد: به دنبال حضور در 
بازار 300 میلیون دالری لوله های نسوز در کشور هستیم و در این زمینه مذاکراتی 
را با برزیل داشته ایم. ابوذر وردی نژاد   با اشاره به اینکه در کنار دو شرکت یادشده 
با شــرکت آمیار پوالد نیز فعالیت می کنیم، اظهار کرد: این شرکت پروژه های 
 EPC فوالدی از جمله واحدهای احیا مستقیم و ذوب و ریخته گری را به صورت
انجام می دهد. به گفته وی، فوالد فلز ارفع و ســپاهان ذوب در اصفهان قرار دارد. 
وردی نژاد درباره تولید شمش در این واحد بیان کرد: سیستم تولید ما کوره القاء 
بوده و به میزان 40 درصد از آهن اسفنجی استفاده می شود و مابقی آن از قراضه 
صنعتی سنگین برای تولید شمش استفاده می شود.  مدیرعامل شرکت سپاهان 
ذوب ادامه داد: بخش زیادی از مشــتریان ما واحدهای نورد کوچک هستند. در 
حال حاضر نزدیک به 52 تا 53 میلیون تن ظرفیت نورد نصب شده در کشور وجود 
دارد. از این میزان ظرفیت نصب شده نزدیک به 15 میلیون تن واحدهای کمتر 
از 100 هزار تن هستند که بطور عمده شمش 125 میلیمتری استفاده کرده و از 
شمش 155 میلیمتری با طول 12 متر استفاده نمی کنند. این بدان معنا است که 
آنها مقاطع کوچک و سبک را تولید می کنند. وی درباره بازار این واحدها، اظهار 
کرد: این واحدها بازارهای خود را داشــته و بیشتر در بازارهای منطقه ای حضور 
دارند. البته امروز هزینه حمل ونقل به یکی از موضوعات مسئله ساز تبدیل شده 
است. وردی نژاد با اشاره به موضوع قیمت ها افزود: در حال حاضر قیمت های جهانی 
باال اســت اما باید دید که میزان فروش بهتر شده  است یا خیر؟ متاسفانه فروش 
ما چندان خوب نشده زیرا کارخانه ها محصول را خریداری کرده و تولید خود را 
افزایش می دهند اما پس از مدتی محصول تولیدی آنها دپو می شود و نمی توانند 
مطالبات ما را پرداخت کنند. حال در چنین شرایطی قیمت ها افت می کند. به گفته 
مدیرعامل شرکت سپاهان ذوب، اگر در بازار جهانی تحرکی دیده می شود به نظر 
بنده اتفاقاتی مقطعی است. همچنین چین نیز در حال اقتصادی کردن فعالیت 
کارخانه های خود است و در این زمینه واحدهای کوچک را تعطیل و واحد های 
بزرگ را توسعه می دهند.وی با اشاره به وضعیت بازار تا پایان سال 95 گفت: هیچ 
تغییری را برای بازار پیش بینی نمی کنم. همچنین اگر پس از انتخابات ریاست 
جمهوری اگر دولت رویه انقباضی بودن سیستم بانکی را ادامه دهد هیچ تغییر و 

تحرکی در قسمت مسکن نخواهیم داشت.

علی اکبری اعالم کرد:
  جزییات آخرین اقدام برای تعیین فرمول حق انتفاع سنگ آهنی ها

یک مقام مسئول با بیان اینکه طرح های تشویقی می تواند به افزایش اشتغال از 
طریق بهره برداری از طرح های توسعه ای شود، عنوان کرد: هر گونه پیشنهاد برای 
تعیین فرمول حق انتفاع معادن بعید است به بودجه سال 96 کشور برسد. معاون 
مالی و اقتصادی ســرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات از ادامه مذاکره فعاالن 
معدنی با ایمیدرو بر سر حق انتفاع معادن سنگ آهن خبر داد و گفت: جدای از 
تالش  سازمان بورس برای دستیابی به فرمولی مشخص بر سر تعیین نرخ حق 
انتفاع معادن سنگ آهن هم اکنون فعاالن معدنی در تکاپوی رایزنی با ایمیدرو 
برای ارایه فرمولی منصفانه، دقیق و بلند مدت هستند، تا به این ترتیب اختالف ها 
در این زمنیه برطرف شود. مرتضی علی اکبری با بیان اینکه اطالعاتی از فرمول 
مورد نظر سازمان بورس با وجود ارایه برخی اطالعات به این نهاد خود انتظام از 
سوی تولید کنندگان سنگ آهن در دست نیست، عنوان کرد: هر گونه پیشنهاد 
برای تعیین فرمول حق انتفاع معادن با توجه به روند کنونی تصویب بودجه در 
مجلس بعید است، به بودجه سال 96 کشور برسد. وی با بیان اینکه فعاالن معدنی 
معتقد به تعیین فرمول حق انتفاع معادن بر اساس شرایط برنده برنده و با در نظر 
گرفتن منافع همه طرف ها از جمله ایمیدرو و فوالد ســازان هستند، گفت: در 
صورت کنار گذاشتن نگاه تک بعدی و خواسته های درون گروهی می توان به 
فرمولی برای تعیین حق انتفاع معادن سنگ آهن دست یافت که عالوه بر تامین 
منافع دولت و بخش خصوصی بتواند دورنمای روشن تری را برای سرمایه گذاری 
ترسیم کرد. این مقام مسئول با بیان اینکه فعاالن معدنی در سال مالی قبل به 
ارقامی برای تعیین حق انتفاع معادن دست یافت که بخشی از منافع آنها را تامین 
می کرد، گفت: این ارقام باید از سوی شورای اقتصاد تعیین و تصویب شود. هر چند 
در گذشته این ارقام بدون در نظر گرفتن اجرای طرح های توسعه ای شرکت هایی 
همچون چادر ملو و گل گهر در نظر گرفته شد که غیر کارشناسی بود، بطور مثال 
حق انتفاع معادن بر اساس فروش 25 تا 30 درصد شرکت ها تعیین شده بود، اما 
در سال قبل برای گندله 21 درصد فروش و کنسانتره 20 درصد تعیین شد که 

به هر حال فعاالن معدنی را اقناع نمی کرد.

10 تا 11 اسفند 1395   ویژه نامه 





13
95

د 
فن

 اس
11 

1 تا
0

26

پیشنهاد وزارت 
صنعت برای کاهش 
تعرفه واردات 
برخی اقالم فوالدی 
غیرکارشناسی است

انجمن تولیدکنندگان فوالد 
در نامه ای به معاون اول 
رئیس جمهور پیشنهاد وزیر 
صنعت برای کاهش تعرفه 
واردات ورق سرد و اسلب 
فوالدی را غیرکارشناسی 
خواند و خواستار بازنگری 
در آن شد. 

توسعه فوالد شادگان 
نیاز به اخذ تسهیالت از 
صندوق توسعه ملی دارد

مدیرعامل فوالد شادگان 
گفت: اخذ تسهیالت از 
صندوق توسعه ملی نیز 
باید به صورت ویژه در 
دستور کار قرار بگیرد که 
متأسفانه تاکنون از این 
تسهیالت برای توسعه 
کارخانه استفاده نکردیم.
عباس تفضلی در جلسه 
بررسی مسائل فوالد 
شادگان اظهار کرد: فوالد 
شادگان در سال 85 توسط 
شرکت ملی فوالد ایران 
احداث شد و در سال 93 به 
بخش خصوصی واگذار شد.
مدیرعامل فوالد شادگان 
تصریح کرد: تصمیم داریم 
تا در افق ۱۴۰۴ به 3.6 میلیون 
تن ظرفیت دست پیدا کنیم 
که برای تحقق آن در زمینه 
زیرساخت ها و تسهیالت 
مورد نظر اقدامات الزم را 
انجام می دهیم.
تفضلی تصریح کرد: یک 
مشاور خارجی داریم که 
طرح را پیگیری می کنیم و 
باید بدانیم زمین را از کدام 
سوی کارخانه توسعه 
بدهیم. وی بیان کرد: میزان 
۱9۰ مگاوات فعلی گاز باید 
چهار برابر شود. همچنین 
5۰۰ مترمکعب آب در 
ساعت فعلی باید چهار برابر 
افزایش پیدا کند.

صادرات 5.8 میلیون تنی فوالد ایران در سال 1395
خلیفه سلطانی:

ادعای اروپا درباره دامپینگ فوالد ایران حل می شود

دبیر انجمــن تولیدکنندگان فوالد 
گفت: موضوع مربوط به ادعای اروپا 
درخصوص دامپینــگ فوالد ایران 
در اروپا حل خواهد شــد. رســول 
خلیفه سلطانی با اشــاره به اینکه 
در حوالی سال 1384 اروپا ادعایی 
را درخصوص صادرات فوالد ایران به 
اروپا به ویژه ورق گرم مطرح کرد که 
چند سال طول کشید و با دفاعیات 
ایران نیز این ادعا برطرف شد، افزود: 
ادعای اخیر اروپا در مورد صادرات 
فوالد ایران ریشه در افزایش عرضه 

فوالد در بازار جهانی دارد.

وی توضیــح داد: چیــن در حوالی ســال 2008 و المپیک پکن 
واردکننده فوالد بود. بعد از آن عمال به علت اینکه حجم تقاضای 
داخلی چین کاهش یافت و حجم انبوه تولید این کشور چین رو به 
صادرات گسترده فوالد آورد بطوریکه چین سال قبل 120 میلیون 
تن صادرات فوالد داشت این در حالیست که تا 2008 این کشور 40 

میلیون تن واردات فوالد داشت.
وی عنوان کرد: به این ترتیب افزایش عرضه فوالد در بازار جهانی 
شکل گرفت و طبیعی است که در ادعای جدید اروپایی ها راس ادعا 
چین را هدف قرار داده است. اگرچه فهرست کشورهای مورد ادعای 
دامپینگ اروپا شامل روسیه، اوکراین، برزیل، صربستان، هند و ایران 
هستند اما روش اروپا این است که وقتی وارد جنگ اقتصادی با چین 
می شود این است که به صورت مستقیم این کار را نمی کند بلکه نام 
تعداد دیگری از کشورها را نیز در کنار چین می آورد تا به این ترتیب 

حمله به چین را در لفافه انجام دهد. در عین حال جنگ اقتصادی 
مستقیم با چین هم برای اروپا بار سیاسی خوبی هم ندارد و به همین 
علت نام چند کشور دیگر را نیز در کنار چین هدف ادعای خود قرار 

می دهند. با این حال هدف اصلی ادعای اخیر اروپا چین است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد عنوان کرد: برای پاســخگویی 
مناسب به این ادعا، وزارت صنعت، معدن و تجارت وکیل گرفته و 
وزارت خارجه هم این موضوع را دنبال می کند. مذاکرات و البی ها 
نیز ادامه دارد و قطعا این موضوع حل خواهد شد. البته ادعای اخیر 
یک جنبه مثبت هــم دارد و آن اینکه امروز فــوالد ایران در بازار 
جهانی کامال رقابت پذیر شده است و هم اکنون یکی از فرصت های 

اقتصادی ما برای صادرات، صادرات فوالد است.
خلیفه سلطانی تاکید کرد: موضوع ادعای اروپایی ها در مورد فوالد 

ایران قطعا برطرف می شود.

وی عنــوان کرد: ادعای اخیر اروپایی ها مشــمول تنها 500 هزار 
محصول صادراتی فوالد ایران به این قاره می شــود. ضمن اینکه 
کل صادرات صنعت فوالد ایران در سال جاری به 5.8 میلیون تن 
خواهد رسید و برای اولین بار تراز تجاری صادرات فوالد نسبت به 

واردات آن مثبت خواهد شد.
وی اظهار کــرد: در حال حاضر 1.8 میلیون تــن مصرف ورق در 

کارخانه های لوله و پروفیل داخلی است.
خلیفه ســلطانی با بیان اینکه حتی اگر اروپــا فوالد ایران را نخرد 
بازارهای دیگری برای صادرات وجود دارند، عنوان کرد: تولید ورق 
فوالدی زیر 3 میلیمتر در حال افزایش بوده و من مطمئنم بازار این 
محصول در سال آینده به تعادل کافی خواهد رسید. در عین حال 
امســال 1.1 میلیون تن ورق زیر 3 میلیمتر وارد شده در حالی که 

فقط 100 هزار تن از این محصول صادر شده است.

میزان تولید 9 ماهه سنگ آهن دانه بندی در 6 واحد اصلی صنعتی- معدنی کشور به بیش از چهار میلیون و 
500 هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال افت 19 درصدی را نشان می دهد.

مجموع کل سنگ آهن دانه بندی تولیدی در 6 واحد بزرگ کشور در این مدت چهار میلیون و 506 هزار و 
381 تن بود که مجتمع سنگ آهن سنگان )خراسان رضوی( با یک میلیون و 516 هزار و 314 تن، در تولید 
این ماده معدنی 33.6 درصد سهم داشت. سنگ آهن مرکزی )کرمان( نیز با یک میلیون و 277 هزار و 820 

تن سهم 28.3 درصدی از مجموع کل را از آن خود ساخت.
برپایه آمارها، سنگ آهن دانه بندی واحدهای چادرملو )یزد(، سنگ آهن جالل آباد )کرمان- زرند( و سنگ 
آهن میشدوان )یزد - بافق( به ترتیب 195 هزار و 725 تن، 634 هزار و 514 تن و 390 هزار و 159 تن تولید 
کردند. مجتمع معادن ســنگ آهن فالت مرکزی )یزد- بافق( نیز در این مدت 491 هزار و 847 تن سنگ 
آهن دانه بندی تولید کرد. واحدهای سنگ آهن سیرجان و شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در دوره 9 ماهه 

امسال تولید سنگ آهن دانه بندی نداشتند.
برپایه داده های 9 ماهه امسال، بیشترین رشد تولید سنگ آهن دانه بندی در مجتمع معادن سنگ آهن 
فالت مرکزی ثبت شد که نسبت به مدت مشابه پارســال 18.2 درصد افزایش نشان می دهد. بیشترین 

کاهش نیز به سنگ آهن چادرملو مربوط بود که در 9 ماهه امسال 195 هزار و 725 تن سنگ آهن دانه بندی 
تولید کرد و نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش 58.4 درصدی را رقم زد.

   عملکرد آذرماه
آذرماه امسال بیشترین تولید سنگ آهن دانه بندی مربوط به واحد سنگ آهن مرکزی )کرمان( به میزان 
194 هزار و 460 تن بود. مجتمع سنگ آهن سنگان نیز در این ماه 162 هزار و 67 تن این نوع ماده معدنی را 
تولید کرد. همچنین سنگ آهن چادرملو، سنگ آهن میشدوان و مجتمع معادن سنگ آهن فالت مرکزی 
در مدت یاد شــده به ترتیب 57 هزار و یکصد تن، 28 هزار و 333 تن و 17 هزار و 611 تن سنگ آهن دانه 
بندی تولید کردند. مجموع سنگ آهن دانه بندی 6 واحد یاد شده در آذرماه امسال به 459 هزار و 572 تن 
رسید که بیش از 10 درصد کل تولید این ماده معدنی را در دوره 9 ماهه به خود اختصاص داد. ایران نزدیک 
به 60 میلیارد تن ذخیره معدنی اکتشافی دارد که 40 میلیارد تن از آن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است. 
میزان ذخیره معدنی اکتشاف شده سنگ آهن پنج میلیارد و 100 میلیون تن اعالم شده که از این رقم بیش 

از سه میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است.

تولید 9 ماهه سنگ آهن دانه بندی 4.5 میلیون تن شد

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از ســرمایه گذاری سیســتان 
و بلوچســتان گفت: طرح کارخانه فوالد ســازی پوالد کاویان 
پاسارگاد با ســرمایه گذاری مشــترک مجتمع پوالد کاویان 
پاســارگاد منطقه آزاد چابهار و شرکت POSCO کره جنوبی 
در مرحله اخذ مجوز است. ماندانا زنگنه روز چهارشنبه با بیان 
اینکه این طرح با ســرمایه گذاری مشترک 1.6 میلیارد دالری 
در دستور کار قرار دارد اظهار داشت: این کارخانه فوالدسازی 
بعد از اخذ مجوزهای الزم با جدیدترین فناوری روز دنیا ساخته 
خواهد شد. وی افزود: ورق خط لوله API، ورق نورد سرد و ورق 
معمول استاندارد محصوالت این کارخانه را بعد از بهره برداری 
تشکیل می دهند. وی با اشاره به قابلیت های فراوان سیستان 
و بلوچســتان به ویژه بندر اقیانویســی چابهار در بخش های 
مختلف اقتصادی گفت: این استان به دلیل موقعیت جغرافیایی 
و سیاســی خاص در منطقه جنوب شرق کشور از ظرفیت های 
ویژه ای در زمینه های مختلف ســرمایه گذاری از جمله تولید 
انرژی های پاک و تجدید پذیر، طرح توســعه بندر، طرح های 

معدنی و صنایع فرآوری و طرح های توســعه ای دیگر از جمله 
تولید فوالد، پتروشیمی، نفت و گاز، حمل و نقل هوایی، دریایی 
و توریستی و گردشگری برخوردار است. مدیر کل دفتر جذب و 
حمایت از سرمایه گذاری سیستان و بلوچستان ادامه داد: اعضای 
شرکت اوسیدیا وابسته به وزارت حمل و نقل ژاپن در چند روز 
اخیر با هدف بررسی زمینه های مشارکت برای توسعه حمل و 
نقل بنادر ایران، از طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار دیدن 
کردند و فرصت های ســرمایه گذاری در این بندر مهم را مورد 
بررســی قرار دادند. وی خاطر نشان کرد: با توجه به زیرساخت 
های ایجاد شده جذابیت های سرمایه گذاری برای بخش های 

خصوصی و دولتی کشورهای خارجی افزایش یافته است.
بندر چابهار یکی از چهار راه های اصلی کریدور جنوبی تجارت 
جهانی محسوب می شود به طوری که این بندر به دلیل موقعیت 
راهبردی خود و دســتیابی به آب های آزاد بین المللی جایگاه 
ویژه ای در مبادالت بین ایران و سایر نقاط منطقه دارد. چابهار 
نسبت به سایر نقاط ساحلی ایران مزیت های خاص خود را دارد 

به طوری که آب های عمیق در خلیج آن شــرایط پهلوگیری 
کشــتی های بزرگ و ایجاد تاسیسات بندری را فراهم می کند 
همچنیــن این بندر مهمترین بندر تجــاری خارج از حوضچه 

خلیج فارس است.
همچنین قرار گرفتن چابهار در یــک خلیج، موقعیت بندری 
ایده آلی برای توســعه فیزیکی در آینده به آن بخشــیده است 
که بســیاری از بنادر دنیا از آن محرومند، ســواحل و آب های 
کرانه دریای عمان به گفته بســیاری از کارشناســان با توجه 
به محدودیت ها و اتمام ســوخت های فسیلی فرصت مناسبی 
برای استحصال انرژی های نو است. شهرستان چابهار از توابع 
استان سیستان و بلوچستان با 260 هزار نفر جمعیت از شمال 
به شهرستان های نیکشهر، قصرقند و سرباز، از شرق به کشور 
پاکســتان، از جنوب به دریای عمان )مکران( و از غرب به بندر 
کنارک متصل اســت. منطقه آزاد و بندر زیبای چابهار واقع در 
راِن بلوچســتان و در فاصلــه 645 کیلومتری جنوب  قلب َمکُّ

زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان واقع شده است.

آخرین وضعیت طرح فوالد چابهار با مشارکت کره جنوبی



مشکل فعلی پروژه ها مسائل بانکی و مالی است
بورکهارد دامن در گفت وگوی تفصیلی با ماین نیوز:

ترامپ مانع توسعه فعالیت ما در ایران نمی شود
بورکهارد دامن در حاشیه دومین اجالس معدن و صنایع معدنی ایران 
که چندی پیش برگزار شــد، افزود: تنها چیزی که به نظر من اکنون 
مانع ایجاد کرده اســت، بحث موسســات مالی و بانک ها است زیرا 
ســرمایه گذاری و وام های بزرگ در حال حاضر در دسترس نیستند و 
این امری است که برای شروع و اجرایی کردن پروژه ها برای شرکت های 
ایرانی مشکل ایجاد می کند. خبرنگار ماین نیوز با بورکهارد دامن، رئیس 
و مدیرعامل گروه اس ام اس )SMS Group( گفت وگویی انجام داده 

که متن آن به شرح زیر است:

   آقای دامن شــما اخیرا در IMIS 2016 حضور داشــتید. نظر شــما در مورد این
رویداد چیست؟

در واقع این بار دوم بود که در این رویداد شرکت کردم و بنابراین با آن آشنایی داشتم. این بار تعداد 
مخاطبان و سخنرانان بیشتر بود. آنها از شرکت های مختلف ایرانی و همینطور شرکت های خارجی 
حضور یافته بودند. همچنین سطح سخنرانی ها بسیار باال بود و تعداد بیشتری سخنرانی کردند. 
شرکت های ایرانی موقعیت های بسیار خوبی را ارائه و پیشنهاد دادند که نشان می دهد پتانسیل 

خوبی در این زمینه وجود دارد.

   همانطور که شــاهد آن بودید مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی نیز در این دوره 
اجالس شرکت کردند و این نشان دهنده اهمیت و حمایتی است که در ایران به صنعت 
معدن و صنایع مرتبط به آن داده می شود. آیا شما سخنرانی ایشان را شنیدید و به نظر 

شما این حمایت ها تا چه حد در پیشرفت این صنعت نقش دارد؟
من فکر می کنم حضور ایشــان در این کنفرانس نشان از اهمیت بسیار باالی این موضوع داشت. 
خود ایشان نیز در نقش رئیس جمهوری نقش بسیار مهمی در توسعه صنعت متالورژی به عنوان 
مثال در مبارکه و یا فوالد خوزســتان و دیگر شرکت های فعال در این صنعت داشتند وهمچنین 
ایشان طی سخنرانی خود به کشف مواد جدیدی در ایران اشاره کردند. مسلما این بازار بسیار غنی 
و دارای پتانسیل بسیار باال نه فقط در ایران بلکه در کل منطقه است و این بسیار خوب است که این 
صنعت از طرف دولت و مســئوالن مربوط حمایت می شود. به خصوص این موضوع در پروژه های 

بسیار بزرگ در آینده حیاتی است.

   آیا می شود در مورد پروژه های فعلی خود در ایران کمی توضیح دهید؟
البته. میزان تولید فعلی فوالد در ایران حدود 18 میلیون تن اســت و هدف تولید 55 میلیون تن 
تا سال 2025 در نظر گرفته شــده است و این به معنی سه برابر ظرفیت فعلی است. ما پروژه های 
بسیار زیادی به خصوص با فوالد مبارکه در دست داریم. همچنین با سنگان در زمینه محصوالت 

مختلف تخت، طویل و دیگر محصوالت و همچنین آلومینیوم در حال انجام داریم.

   عــالوه بر فــوالد در زمینه آلومینیوم هــم فعالیت می کنیــد. در این مورد هم
توضیح می دهید؟

آلومینیوم نیز از بســیاری جهات در زندگی روزمره و در صنایعی همچون هوایی، خودروسازی، 
مبلمان، صنایع غذایی و دیگر صنایع کاربرد دارد. تقاضای بسیار زیادی در این صنعت وجود دارد. 

برای ما نیز حائز اهمیت بوده و یکی از زمینه های مهم فعالیت ما است.

   آیا در زمینه مس هم پروژه ای داریــد؟ زیرا همانطور که می دانید این صنعت برای 
ایرانیان بسیار مهم است.

بله ما در حال حاضر پروژه هایی در زمینه نورد و ریخته گری مس در دست داریم.

   آینده روابط تجاری اروپا و دیگر کشورها را در زمان ریاست جمهوی آقای ترامپ 
چگونه می بینید؟ آیا به نظر شما مانعی در روند اجرایی شدن پروژه ها ایجاد خواهد شد؟
ما در حال تالش برای گسترش و توسعه تجارت خود و موقعیت های تجاری بیشتر و بهتر هستیم 
و البته به قوانین و مقررات بین المللی در این تجارت احترام خواهیم گذاشت. این کاری است که 
در گذشته انجام داده و در آینده نیز انجام خواهیم داد. من در حال حاضر مانعی در برابر فعالیتمان 
چه در ایران و چه در دیگر کشــورها نمی بینم اما تنها چیزی که به نظر من اکنون مانع ایجاد کرده 
است، بحث موسســات مالی و بانک ها است زیرا سرمایه گذاری و وام های بزرگ در حال حاضر در 
دسترس نیستند و این امری است که برای شروع و اجرایی کردن پروژه ها برای شرکت های ایرانی 
مشــکل ایجاد می کند. البته در حال حاضر بانک ها و موسسات مالی بین المللی در حال بازگشت 

به ایران هستند.

   در انتها آیا صحبتی دارید؟
من بسیار خوشحال و مفتخرم که در این اجالس به عنوان سخنران اصلی دعوت شده بودم. بسیار 
سپاسگزارم زیرا فکر می کنم که بسیار مهم است روابط نزدیک حفظ شود تا بتوانیم به همکاری های 

مشترک و پروژه های بیشتر جهت توسعه و گسترش پتانسیل های موجود دست یابیم.

مدیرعامل شرکت اس ام اس اینسه گفت: اقدامات آقای 
ترامپ بسیار بحث برانگیز بوده و نه فقط برای ایران بلکه 
برای تمام دنیا غیرقابل پیش بینی است. آلبرتو برگانته 
در حاشیه هفتمین همایش چشم انداز فوالد و معدن 
ایران افزود: با شرکت خیام که تولیدکننده محصوالت 
فــوالدی طویل اســت و همچنیــن مجموعه فوالد 
هرمزگان که دارای ظرفیت تولید ساالنه 1.5 میلیون 
تن است، تفاهم همکاری امضا کرده ایم. خبرنگار ماین 
نیوز با آلبرتو برگانته، مدیرعامل شــرکت اس ام اس 

اینسه گفت وگویی انجام داده که به شرح زیر است:

   شما در ســخنان خود به پروژه هایتان در 
ایران اشاره کردید، می شود کمی در این مورد 

توضیح دهید؟
بله همانطور که اشــاره کردم ما با شــرکت خیام که 
تولیدکننــده محصوالت فــوالدی طویل اســت و 
همچنین مجموعه فوالد هرمزگان که دارای ظرفیت 
تولید ســاالنه 1.5 میلیون تن است، تفاهم همکاری 
امضا کرده ایم. همچنین در حال نهایی کردن مذاکرات 
خود با فوالد مبارکــه جهت راه اندازی یک خط تولید 
جدید با ظرفیت 3.5 میلیون تن هستیم که به زودی 
انجام می شود. پروژه های دیگری مانند یک خط تولید 
در ســبزوار و پروژه های دیگری که با شــرکت خیام 
در حال نهایی شــدن اســت. بحث مهم دیگر بحث 

سرمایه گذاری است که ما قصد داریم به خصوص در 
مورد تولید محصوالت گالوانیزه انجام دهیم.

   بعد از انتخــاب آقای ترامپ برخی معتقدند 
شــاید در ادامه مذاکرات و روابط و مبادالت 
تجاری با اروپایی ها موانعی ایجاد شود. نظر شما 
در این مورد چیست؟ آیا نظرات و سیاست های 
ایشان در نحوه روابط و مبادالت تجاری گروه 

اس ام اس با ایران تاثیرگذار خواهد بود؟
بایــد بگویم کارهایی که توســط دولت ایران صورت 
گرفته، بســیار مثبت بوده اســت. به عنوان مثال باز 
کردن ال سی در بانک های اروپایی به شرکت ها و افراد 
فعال در صنعت بسیار کمک خواهد کرد. واضح است 
که اقدامات آقای ترامپ بسیار بحث برانگیز بوده و نه 
فقط برای ایران بلکه برای تمام دنیا غیرقابل پیش بینی 
اســت. گروه اس ام اس می داند کــه باید همچنان به 
روابط خود با دوستان و شرکا در ایران ادامه دهد و من 

هیچ مانعی را در خصوص این روابط نمی بینم.

   بله گروه اس ام اس حتی در زمان تحریم ها 
علیه ایران در کشور ما ماند و مردم ما به این امر 
آگاه هستند و من بسیار از این بابت سپاسگذارم. 
توصیه شما به عنوان یک متخصص در صنعت 

فوالد برای بازار ایران چیست؟

از این سوال شما بســیار سپاسگزارم. ببینید نظر من 
با هدف گذاری ایران درباره باال بردن ظرفیت تولید تا 
55 میلیون تن در سال کمی متفاوت است زیرا معتقدم 
افزایش و رساندن تولید به میزان 55 میلیون تن فقط 
بحث صنایع پایین دســتی و محصوالت آماده است و 
وقتی شما به فکر توسعه و پیشرفت هستید نباید فقط 
به افزایش ظرفیت بلکه باید به اهمیت و توسعه صنایع 

باالدستی و زیرساخت ها نیز توجه خاصی کرد.

   در انتها اگر نظر دیگری دارید بفرمایید.
من از فرصتــی که برای ارائه، مالقات و مذاکره با افراد 
زیادی به من داده شــد، بسیار متشــکرم. من از سال 
1996 که برای اولین بار به ایران آمدم و برایم بســیار 
جالب بود، همواره مشتاق به آمدن و همکاری با شرکا 
و دوستان ایرانی گروه اس ام اس بوده ام. زمان زیادی 
اســت که با ایران همکاری کرده ایــم و امیدوارم این 

همکاری ادامه یابد.

اقدامات ترامپ برای تمام دنیا غیرقابل پیش بینی است

رشد ۱۱.3 درصدی 
تولید فوالد خام ایران 

در ژانویه ۲۰۱7
انجمن جهانی فوالد 

از رشد ۱۱.3 درصدی 
تولید فوالد خام ایران در 
نخستین ماه سال ۲۰۱7 

خبر داد. انجمن جهانی 
فوالد در جدیدترین 

گزارش خود که ساعاتی 
پیش منتشر شد، اعالم 
کرد که ایران در ژانویه 

۲۰۱7 معادل یک میلیون 
و 5۲۰ هزار تن فوالد خام 
تولید کرده که نسبت به 

مدت مشابه در سال ۲۰۱6 
رشد ۱۱.3 درصدی را 

نشان می دهد.
همچنین تولید جهانی 
فوالد خام نیز در همین 

ماه با رشد 7 درصدی به 
۱36 میلیون و 5۱۴ هزار 

تن رسید.
چین به عنوان بزرگترین 

تولیدکننده فوالد جهان 
در ژانویه ۲۰۱7 با رشد 

7.۴ درصدی بالغ بر 
67میلیون و ۲۰۰ هزار تن 

فوالد تولید کرد.

10 تا 11 اسفند 1395
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

   رشد 10 درصدی تولید شمش فوالد طی 9 ماهه امسال

تولید شمش فوالد کشور طی 9 ماهه امســال، 10 درصد رشد یافت. شرکت 
های فوالدساز کشور از ابتدای فروردین تا پایان آذر، 13 میلیون و 832 هزار تن 
شمش فوالد تولید کردنددر این میان، شرکت های بزرگ فوالدساز شامل گروه 
فوالد مبارکه )مبارکه، سبا و هرمزگان( 5 میلیون و 515 هزار و 698 تن، فوالد 
خوزســتان 2 میلیون و 687 هزار و 609 تن، ذوب آهن اصفهان یک میلیون و 
715 هزار و 272 تن و شرکت ملی فوالد ایران )گروه ملی صنعتی فوالد ایران، 
فوالد خراسان، فوالد آلیاژی ایران( 831 هزار و 687 تن فوالد خام تولید کردند. 
تولیدکننــدگان محصوالت فوالدی طی 9 ماهه امســال، 13 میلیون و 446 
هزار تن انــواع محصوالت فوالدی )تیرآهن، کالف، ورق عریض، میلگرد، ورق 
گالوانیزه خودرو، ورق گرم، لوله، ریل و غیره( تولید کردند از ابتدای فروردین تا 
پایان آذر امسال، 1519 تن انواع محصوالت فوالدی و 2565 تن شمش فوالد 
صادر شد که نسبت به آمار مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 4 درصد کاهش 
و 118 درصد رشــد داشت. همچنین طی 9 ماهه سال جاری، 2302 تن انواع 
محصوالت فوالدی و 179 تن شمش فوالد وارد شد که در مقایسه با آمار مدت 
مشابه سال 94  به ترتیب 24 درصد کاهش و 189 درصد رشد نشان می دهد.

  مقاومت باالی محصوالت ذوب آهن در برابر زلزله

ذوب آهن به عنوان اولین تولید کننده فوالد کشور از ابتدای شروع به کار، 
هدف و رسالت خود را تولید محصوالت با کیفیت بسیار باال و با رعایت دقیق 
استانداردها قرار داده است. از طرفی با توجه به قرار گرفتن ایران درمنطقه 
زلزله خیز و قرار گرفتن بعضی از شــهرها روی گسل های زلزله ای بدیهی 
است که ساخت و ساز باید از استانداردهای قابل قبول برخوردار باشد از این 
جهت در ذوب آهن اصفهان کلیه محصوالت شامل میلگرد،تیرآهن، ناودانی 
ونبشی های تولیدی در زمان تولید در تطابق با استاندادهای مربوطه کامال 
مطاقبت داده می شــوند. عباس زاده افزود محصوالت فوالدی تولیدی به 
لحاظ فرایند تولید از مرحله استخراج مواد اولیه از معدن تا تولید محصول 
نهایی ،تحت کنترل بوده و از کیفیت باالیی برخوردار اســت. الزم به ذکر 
اســت که سنگ آهن مصرفی در پروســه تولید چدن و فوالد به دلیل دارا 
بودن عناصری چون وانادیوم وتیتانیوم باعث بهبود خواص مکانیکی فوالد 
تولیدی می شود. از طرف دیگر در جهت تضمین کیفیت محصول در برابر 
زلزله اســتانداردهای مورد عمل در ذوب آهن با ضریب اطمینان باالتری 
نســبت به آنچه در استانداردهای ملی و بین المللی مورد نیاز است کنترل 
و تایید می گردد. به همین دلیــل محصوالت فوالدی ذوب آهن باخواص 
مکانیکی باالتری نســبت به حداقل اســتانداردهای ملی به بازار عرضه 
می گــردد. تغییرات در تکنولوژی تولیــد در فرایندهای مرتبط در بخش 
فوالدســازی )متالورژی ثانویه ، گاززدایی و گوگردزدایی ...( و همچنین 
استفاده از سیستم های اتوماسیون در خط نورد باعث شده که محصوالت 
فوالدی شرکت از لحاظ مشخصات فنی، ابعادی وشکل ظاهری در حد بسیار 
باالتری نسبت به حداقل استانداردها تولید شود .به نحوی که محصوالت 
صادراتی ذوب آهن در کشــورهای مختلف دنیا مورد مصرف قرار گرفته و 
مصرف کنندگان در این کشورها ضمن تایید کیفیت محصوالت ذوب آهن 
در خواســت خریدمجدد محصوالت ما را دارنــد. برند ذوب آهن اصفهان 
شناخته شده ترین وبرترین برند محصوالت فوالدی طویل در کشور است. 
در ساختمان ها معموال تیرآهن جهت بارگیری سازه های فوالدی در شکل 
و ابعاد مختلف و میلگردهای گرم نورد دیده جهت تسلیح بتن مورد استفاده 
قرار می گیرد. بیــش از 90 درصد میلگردهای تولیدی ذوب آهن اصفهان 
به روش عملیات غیر حرارتی تولید می شود که این فرایند در سایر شرکت 
های تولیدکننده کشــور وجود ندارد یا کمتر دیده می شود .در این فرایند 
افزایش مقاومتی مکانیکی با افزودن عناصر فرو آلیاژی انجام می گیرد که 
خود مزیت تولید در این رابطه است. در تولیدات ذوب آهن اخیرا میلگردهای 
آج دار با خواص مکانیکی باالتر نسبت به تولیدات قبلی تحت عنوان آج500 
تولید شده که با افزایش مقاومت مکانیکی محصول کاهش مصرف فوالد در 
ساختمان را  ایجاد می کند. شرکت ذوب  آهن اصفهان دارنده اولین پروانه 
کاربرد عالمت استاندارد اجباری محصوالت فوالدی ساختمانی درکشور 
است لذا محصوالت ذوب آهن به صورت مداوم تحت نظارت سازمان ملی 
اســتاندارد ایران تولید می شــود و مصرف کنندگان با اطمینان خاطر در 

سازه های ساختمانی از آنها استفاده می کنند.

در ساخت 
کارخانجات 
احیاء بالغ 

بر 85درصد 
ساخت 

تجهیزات داخلي 
شده است

   معرفي شرکت ایریتک و فعالیت هاي آن به طور کامل
شرکت بین المللي مهندســي ایران )ایریتک( در سال 1354 به 
منظور انتقال دانش فني ســاخت و احداث کارخانجات معدني 
و فوالدي با مشارکت شــرکت ITALIAMPIANTI و شرکت 
ملي فوالد شــکل گرفت و به عنوان اولین طرح، احداث مجتمع 
فوالد بندرعبــاس و طرح BARCO را آغــاز نمودند که پس از 
انقالب شکوهمند اسالمي ایران طرح مذکور به اصفهان انتقال 
 ITALIAMPIANTI یافت و شــرکت ایریتک به همراه شرکت
در دهه شصت مجتمع فوالد مبارکه را احداث نمودند. پس از اجرا 
و راه اندازي و موفقیت آمیز مجتمع عظیم فوالد مبارکه شرکت 
ایریتک توانست دانش ســاخت کارخانجات فوالدي از معدن تا 
محصول نهایي را در سازمان خود نهادینه نماید و در دهه هفتاد 
به عنوان اولین شــرکت EPC کلیه طرح هاي افزایش ظرفیت 
مجتمع فوالد مبارکه را به ثمر رســاند و با گسترش فعالیت هاي 
خود کارخانجات بسیار مهم کشور از قبیل طرح زغالسنگ طبس، 
احداث مجتمع فوالد خراسان، مجتمع صنعتي فوالد اسفراین، 

طرح توسعه مس سرچشمه را احداث و به تولید رساند.
در دهه هشتاد شرکت ایریتک موفق به اخذ لیسانس انحصاري 
ســاخت کارخانجات آهن اسفنجي به روش میدرکس از طریق 
شرکت کوبه استیل ژاپن شــد که تاکنون مفتخر است حدود از 
هشتاد درصد تولیدات کشور در زمینه آهن اسفنجي را احداث و 

به بهره برداري رسانده است.
در اوایل دهه هشتاد شرکت ایریتک به منظور گسترش فعالیت هاي 
خود وارد بازار نفت و گاز شــد و به دلیل ســاختار بین المللي و 
اصولي شکل گرفته موفق شد طرح عظیم آماک که جمع آوري و 
شیرین سازي گازهاي همراه مي باشدرا به ثمر برساند و با تاسیس 
شــرکت هاي ایراسکو در ایتالیا و ایریکا در آلمان در دوران قبل از 
تحریم موفق به تامین بیــش از دو میلیارد دالر فاینانس جهت 
پروژه هاي مهم کشور شــد و براي اولین بار در تاریخ فوالد کشور 
رهبر مشارکت ایریتک و SMS Group  در طرح عظیم مجتمع 
فوالد هرمزگان شــد که با بهترین کیفیت کارخانه مذکور را به 
ثمر رساند و اکنون  مفتخر است که محصوالت کارخانه مذکور 
در حال  صادرات به اتحادیه اروپا اســت. اکنون پس از گذشــت 
چهاردهه تجربه و چهاردهه افتخار  شــرکت ایریتک پروژه هاي 
متعددي در احداث کارخانجات صنایع مادر کشور را دارد که در 

حال  انجام است.

   اقدامات ایریتک در بومي سازي تجهیزات و تکنولوژي هاي 
مورد نیاز صنایع معدني و فوالدي

در ارتباط با بومي ســازي تجهیزات الزم به ذکر است که شرکت 
ایریتک یک شــرکت مدیریت و مهندســي اســت که در کلیه 
پروژه هاي خــود با ارتباط با بهتریــن تکنولوژي هاي دنیا کلیه 
فعالیت هاي EPC  داخلي را بر عهده مي گیرد و با استفاده از بهترین 
سازندگان داخلي و پیمانکاران اجرایي داخلي کلیه موارد احداث 
کارخانه را مدیریت  مــي نماید تا پس از انجام کلیه فعالیت هاي 
مهندسي، ساخت و اجرا، کارخانه را به تولید و عملکرد کیفي برساند 
و تحویل کارفرمایان بدهد و در این راستا بسیاري از سازندگان و 
پیمانکاران اجرایي در مکتب شرکت ایریتک تربیت شده و رشد 
یافته اند و هر زمان که شرکت ایریتک پروژه اي را آغاز نموده است 

ایجاد اشتغال بســیاري در سطح صنعت کشور براي سازندگان 
و پیمانکاران معتبر کشــور بوجود آورده و مفتخر است که اعالم 
نماید. بطور مثال  در احداث کارخانجات آهن اسفنجي که شرکت 
ایریتک داراي لیسانس ساخت مي باشد بالغ بر 85درصد تجهیزات 
را ساخت  داخل نموده است و کلیه فعالیت هاي مهندسي کارخانه 
را بدون  نیاز به شــرکت کوبه استیل به تنهایي انجام مي دهد و با 

بهترین کیفیت  به تولید و بهره برداري مي رساند.

   میزان جذب سرمایه گذار خارجي براي پروژه هاي معدني 
و فوالدي  جذب فناوري و انتقال تکنولوژي چگونه بوده و چه 
شرکت هاي حاضر به سرمایه گذاري و اشتغال تکنولوژي 

شده اند؟
در راســتاي توافقات  شــکل گرفته برجام در سطح بین المللي 
تحوالت بســیاري از ســوي کشــور هاي خارجي بــه منظور 
سرمایه گذاري و تامین مالي صورت گرفته است که به دلیل دور 
بودن کشور ایران از  مراودات  بین المللي در دهه گذشته، عملیات 
مذکور با کندي مواجه شده است ولي روند  اجراي کار صعودي و 
مثبت بوده و امیدواریم توافقات شــکل گرفته در آینده نزدیک 

عملیاتي شود.

   آیا تاکنون ساخت و اجراي صددرصد تجهیزات معدني و 
فوالدي در ایران شده اند؟

همانطور که اشاره شد در ســاخت کارخانجات احیاء بالغ بر 85 
درصد ساخت تجهیزات داخلي شده است.

   برنامه زماني شما براي سال آینده چیست؟ 
خوشبختانه در ماه اخیر شرکت ایریتک موفق به اخذ مهمترین 
پروژه هاي فوالدي کشور در طرح توسعه فوالد هرمزگان و احداث 
 SMS خط جدید نورد گرم مجتمع فوالد مبارکه به همراه شرکت
Group با باالترین امتیاز فني و کمترین قیمت شــده است که 
از برنامه اصلي ســال آتي عملیاتي نمودن قراردادهاي مذکور به 
همراه ادامه اجراي پروژه هاي بســیار مهم طــرح فوالد مکران ، 
طرح تغلیظ ســنگان، احیاء و فوالدسازي قائنات،  طرح الکترود 
گرافیتي و راهبري کارخانه صبا فوالد خلیج فارس و طرح توسعه 
فوالد خراسان است که در اسفند ماه امسال به راه اندازي و تولید 
مي رسد.  الزم به ذکر است که شرکت ایریتک در طرح صبا فوالد 
خلیج فارس براي اولین بار در تاریخ فوالد کشور مگامدول تولید 
آهن اسفنجي با محصول  HBI را طراحي و اجرا نموده که در این 
ماه به ثمر مي رسد و همچنین در مجتمع فوالد خراسان با رهبري 
پروژه و مدیریت پیمانکاران تکنولوژ خارجي تولید 700 هزار تن 

تولید Billet مجتمع مذکور را به ثمر میرساند.

   آیا برنامه اي براي سرمایه گذاري و اجراي پروژه هاي معدني 
و فوالدي در کشورهاي دیگر دارید؟

شرکت ایریتک با بررســي موقعیت هاي بین المللي پروژه هاي 
خاورمیانه و آسیاي میانه در حال مذاکره براي احداث کارخانجات 
فوالدي در کشــورهاي ترکمنستان، عمان و قزاقستان است که 
به همراه شــرکاي تکنولوژ خارجي خود در حال مذاکره جهت 

عملیاتي نمودن پروژه هاي مذکور هستیم.

مدیرعامل شرکت بین المللي مهندسي 
ایران )ایریتک( گفت: در راستاي توافقات  
شکل گرفته برجام در سطح بین المللي 
تحوالت بسیاري از ســوي کشورهاي 
خارجي به منظور سرمایه گذاري و تامین 
مالي صورت گرفته اســت کــه به دلیل 
دور بودن کشــور ایران از  مراودات  بین 
المللي در دهه گذشته، عملیات مذکور با 
کندي مواجه شده است ولي روند  اجراي 
کار صعودي و مثبت بــوده و امیدواریم 
توافقات شــکل گرفته در آینده نزدیک 
عملیاتي شود. علی همت افزود: در ساخت 
کارخانجات احیاء بالغ بر 85 درصد ساخت 
تجهیزات داخلي شــده است. خبرنگار 
ماین نیوز با علی همت، مدیرعامل شرکت 
بین المللي مهندســي ایران )ایریتک( 
 گفت وگویــی انجام داده که به شــرح

زیر است:

داخلی سازی 85 درصدی در ساخت کارخانجات احیاء
همت در گفت وگو با ماین نیوز مطرح کرد:

اجرایی شدن دو پروژه مهم فوالد مبارکه توسط ایریتک در 1396 

عباس عباس زاده  / مدیر کیفیت ذوب آهن
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مستقیمی به ماین نیوز خبر داد:
 افزایش سرمایه 2 برابری جهان فوالد سیرجان

معاون مالی شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان گفت: به زودی با دستور افزایش 
سرمایه، سرمایه شرکت از 4 هزار میلیارد به 8 هزار میلیارد می رسد. عبدالمجید 
مستقیمی در گفت وگو با خبرنگار ماین نیوز درباره برنامه های این شرکت برای 
سال 1396 اظهار کرد: طرح های توسعه ای ما که شامل توسعه احیا شماره 2 آهن 
اسفنجی می شود و تفاهم نامه آن با یکی از شرکت های خارجی آماده و قرار بود در 
سفر اخیر رییس جمهوری امضا شود که متاسفانه این سفر به تاخیر افتاد. وی ادامه 
داد: یکی از طرح هایی که در سال 1395 شرکت جهان فوالد آن را به بهره برداری 
رساند، طرح کارخانه بریکت سازی است که محصول ویژه تولید می کند. همچنین 
کارخانه 500 هزار تنی نورد بردسیر به عنوان یکی از طرح های توسعه که از 2 سال 
پیش آغاز شده بود در 22 بهمن، افتتاح شد. این کارخانه قابلیت ساالنه تولید 650 
هزار تن میلگرد 8 تا 32 را در اختیار دارد. مستقیمی درباره طرح های جهان فوالد 
برای سال آینده افزود: یکی از طرح هایی که در دستورکار قرار دارد و در سفر اخیر 
رئیس مجلس شــورای اسالمی و وزیر صنعت، معدن و تجارت کلنگ زنی آن در 
شهرستان بردسیر صورت گرفت، طرح کارخانه فوالد آلیاژی 500 هزار تنی است 
که مقدمات کار انجام و طرح های توجیهی آن آماده شده است و به زودی با تامین 
منابع از سوی ســهام داران و بانک ها انجام خواهد شد. فرآیند انجام این طرح 24 
ماهه در نظر گرفته شده که امیدوار هستیم در بازه زمانی تعیین شده به بهره برداری 
برســد. وی با اشاره به موضوع فناوری این طرح گفت: فناوری این کارخانه نیز در 
حال بررسی است. البته هنوز مناقصه آن انجام نشده است. به گفته مستقیمی، 
51 درصد از سهام شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان متعلق به شرکت صنعتی 
و معدنی گل  گهر و 49 درصد از ســهام آن مربوط به صندوق بازنشستگی صنایع 
مس ایران و شرکت های وابسته است.  معاون مالی شرکت مجتمع جهان فوالد 
سیرجان در پاسخ به این سوال که آیا زنجیره فوالد در این شرکت در حال تکمیل 
است به سمت فوالد های آلیاژی رفته اید؟ بیان کرد: طرح های توسعه ای بیشتر 
خواهد بود اما زنجیره فوالد از آهن اسفنجی که در شرکت ما تولید می شود در سال 
1397 توسط شمش تکمیل خواهد شد. کارخانه نورد نیز در شهرستان بردسیر 
قرار دارد که با تامین از کارخانه ذوب ما این زنجیره را کامل می کند. البته در ادامه 
طرح های توســعه ای )فوالد های آلیاژی( بحث تولید مفتول های فوالدی نیز در 
دستورکار است اما این طرح در شهرستان سیرجان در منطقه ویژه اقتصادی در 
حال اجرا بوده و برخی ماشین آالت آن وارد شده است. مستقیمی با اشاره به موضوع 
تامین مالی پروژه ها اظهار کرد: در شرایط تحریم و یا پس از آن در پساتحریم بدون 
شک تمامی شرکت ها با مشکل مالی مواجه شدند اما شرکت جهان فوالد سیرجان 
رایزنی های ویژه ای در بحث فاینانس های خارجی داشته و یک ال سی 100 میلیون 
یورویی بود که 2 ماه پیش بازگشایی شد. 48 میلیون یورو آن تامین و از طریق بانک 
تجارت بازگشــایی شد و در حال واردات قطعاتی است که از پیش سفارش داده و 
پیش پرداخت آن پرداخت شــده بود. در حال حاضر 100 کانتینر در بندرعباس 
تخلیه و در حال ترخیص است. همچنین 160 دستگاه کانتینر نیز از ایتالیا بارگیری 
شده و در حال حمل است. وی ادامه داد: البته افزایش سرمایه در دستورکار شرکت 
قرار دارد که سرمایه 4 هزار میلیارد به 8 هزار میلیارد برسد. این کار در 2 هفته آینده 
انجام خواهد گرفت در نتیجه بخشی از منابع از طریق این بخش تامین خواهد شد. 
مستقیمی معتقد است: براساس برنامه ای مشخص قرار است در شرکت مجتمع 
جهان فوالد سیرجان و شرکت های گروه گل  گهر تا سال 1398، برای 16 هزار نفر 
اشتغال ایجاد شود. به عبارتی پس از این اتفاق دیگر فرد بیکاری در منطقه وجود 
نخواهد داشت. بخشی از سرمایه گذاری ما در شهرستان بردسیر به این دلیل بود 
که بیکاری در آن بیداد می کرد. به گفته معاون مالی شرکت جهان فوالد سیرجان، 
تا به امروز در بخش احیا این شــرکت حدود 400 نفر به صورت مستقیم و حدود 
800 تا 1000 نفر به صورت غیرمستقیم مشغول به کار هستند. امیدوار هستیم در 
کارخانه نورد بردسیر نیز 200 نفر مستقیم و حدود 400 تا 600 نفر به صورت غیر 
مستقیم مشغول به کار شوند. مستقیمی افزود: در سال 1397 که قرار است کارخانه 
ذوب 1 میلیون تنی به بهره برداری برسد، 600 نفر به صورت مستقیم و 1500 نفر 
به صورت غیرمستقیم مشغول به کار خواهند شد. وی درباره تجهیز کارخانه نورد 
بطور کامل اظهار کرد: کارخانه ها یک راه اندازی سرد و یک راه اندازی گرم دارند. 
راه اندازی سرد این کارخانه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس مجلس 
شورای اسالمی صورت گرفته است. بطورکلی راه اندازی کامل سیستم انجام شده 
است اما برای گرم کردن کوره نیازمند زمانی 15 روزه هستیم. امیدوار هستیم 15 
روز آینده نخســتین محصول را به بازار عرضه کنیم. به گفته وی، در ابتدای سال 
1397 نیز شمش ما تولید و به بازار عرضه می شود. یکی از موضوعات مطرحی در 
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان، ارائه محصول با کیفیت است. در کارخانه 
احیای آهن اسفنجی نخستین محصول 20 هزار تنی را به دلیل کیفیت بسیار باال 

به یکی از کشورهای خارجی صادر شد. 

جهان فوالد 
سیرجان 
به عنوان 

نوزدهمین 
شرکت طی 
دو سال با 

بهره برداری از 
این پروژه در 

حقیقت به انتظار 
28 ساله مردم 

بردسیر پایان داد

مدیرعامل شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان از پایان انتظار 
28 ساله مردم بردسیر همزمان با افتتاح رسمی پروژه نورد 500 
هزار تنی این شهر خبر داد. علی عباسلو با اشاره به اینکه پروژه نورد 
500 هزار تنی بردســیر متعلق به شرکت مجتمع جهان فوالد 
سیرجان 22 بهمن ماه با حضور رئیس مجلس شورای اسالمی و 
وزیر صنعت، معدن و تجارت به صورت رسمی افتتاح شد، توضیح 
داد: پروژه نورد بردســیر از آنجا اهمیت زیادی دارد که نزدیک به 
سه دهه قرار بود چنین طرحی یا طرح های مشابه صنعتی توسط 
18 شرکت دیگر در این منطقه محروم اجرا شود که هیچیک از 
این طرح ها محقق نشدند و در نهایت شرکت مجتمع جهان فوالد 
سیرجان به عنوان نوزدهمین شرکت طی دو سال با بهره برداری 
از این پروژه در حقیقت به انتظار 28 ساله مردم بردسیر پایان داد. 
او با اشاره به اینکه برای راه اندازی این پروژه بیش از 2500 میلیارد 
ریال سرمایه گذاری شده است، افزود: راه اندازی این پروژه از نظر 
اشتغالزایی در منطقه نیز تاثیر مثبت بسزایی خواهد داشت. به 
گفته عباسلو تولید این کارخانه در ادامه قابل افزایش به 700 هزار 
تن نیز خواهد بود و در ضمن نورد بردسیر بزرگترین پروژه جنوب 

شرق کشور در زمینه تولید میلگرد محسوب می شود. 
در مراسم افتتاح این پروژه مهم علی الریجانی رئیس مجلس از 
جذب 9 میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی بعد از برجام در کشور 
خبــر داد. وی اظهار کرد: عقل حکم می کند زمانی که معادن در 
کشور وجود دارد به جای خام فروشی زنجیره تولید صنایع مواد 
معدنی کامل و از محصوالت آن استفاده شود. وی ادامه داد: با توجه 
به اینکه اینگونه صنایع جنبه زیربنایی برای کشور دارد باید به جای 
پرداختن به جریان های سیاسی به این قبیل کارهای اساسی که 
در اقتصاد تاثیرگذارند پرداخته شود. الریجانی مسائل اقتصادی را 
مهم تر از مسائل سیاسی دانست و افزود: استان کرمان نمایندگان 
خوبی در مجلس شــورای اسالمی دارد که پشتیبان آبادانی این 
استان هستند. رئیس مجلس با اشــاره به اینکه براساس آمار در 
مسیر خوبی قرار گرفته ایم، گفت: سال های 90، 91 و 92 دوران 
سختی برای ما بود و نرخ رشد در این سال ها منفی شد؛ این آمار 

منفی در کشوری دارای این همه متخصص آزاردهنده است.

   رشد 3.5 درصدی صنعت در کشور
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شرایط تغییر کرده است، افزود: 

امروز رشد 3.5 درصدی صنعت را در کشور شاهد هستیم. امسال 
رشد خوبی به دلیل فروش نفت داشــته ایم و این مسیر امیدوار 

کننده است و باید تالش ها را بیشتر کنیم.
الریجانی با اشــاره به اینکه در فضای بین المللی مالیمی که به 
وجود آمده گاهی صداهای متفاوت شنیده می شود، گفت: با این 
وجود از رفتارهای معقول ایران در گفتگوها حمایت می شود و 
باید از موقعیت پیش آمده استفاده کنیم. رئیس مجلس شورای 
اسالمی از جذب 9 میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی بعد از 
برجام در کشــور خبر داد و تصریح کرد: جذب سه میلیارد دالر 
سرمایه در استان کرمان هم اقدامی هوشمندانه بوده است. وی 
با اشــاره به اینکه اکنون زمان کار و تالش است، افزود: توسعه و 
آبادانی کشور باید مساله اصلی استان ها باشد. الریجانی گفت: 
در برنامه ششم حتی برای سفرای ایران در کشورهای مختلف 
مساله اقتصادی در نظر گرفته شده و به آنها اعالم کردیم که باید 

در خصوص مسائل اقتصادی کار کنند.

   بهبود شرایط اقتصادی مهم ترین مسئله کشور
وی یادآور شد: امروز مسئله ای مهم تر از بهبود شرایط اقتصادی 
در کشور وجود ندارد و مابقی مسائل در رده های بعدی قرار دارند. 
رئیس مجلس شورای اسالمی عنوان کرد: تولید ملی از اهمیت 
فراوانی برخوردار است و همگان باید در این خصوص تالش کنند. 
وی ادامه داد: باید رونق اقتصادی در کنار مســائل سیاســی در 

استان ها دنبال شود.

انتظار 28 ساله بردسیری ها تمام شد

همزمان با 22 بهمن؛

افتتاح نورد 500 هزار تنی بردسیر

پروژه 500 هزار تنی نورد بردسیر متعلق به شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان 22 بهمن ماه به صوت رسمی و با 
حضور علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی و محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت افتتاح 
شد. پروژه نورد بردســیر از آنجا اهمیت زیادی دارد که نزدیک به سه دهه قرار بود چنین طرحی یا طرح های 
مشابه صنعتی توسط 18 شرکت دیگر در این منطقه محروم اجرا شود که هیچیک از این طرح ها محقق نشدند و در نهایت 
شــرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان به عنوان نوزدهمین شرکت طی دو سال با بهره برداری از این پروژه در حقیقت به 

انتظار 28 ساله مردم بردسیر پایان داد.
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  کسب گواهی تعهد به تعالی در شرکت فوالد کاوه جنوب کیش

شرکت فوالد کاوه جنوب کیش با پیاده سازی مدل تعالی EFQM موفق 
به کســب گواهینامه تعهد به تعالی از سوی دبیرخانه جایزه ملی تعالی و 
پیشرفت شــد.  این گواهینامه 10 بهمن ماه 1395 طی مراسمی رسمی 
در تهران به شــرکت فوالد کاوه جنوب کیش اعطاء شــد. شرکت فوالد 
کاوه پس از طی نمودن دوره های تعالی ســازمانی، با به کارگیری روش 
خودارزیابی پرسشنامه- کارگاه، اقدام به خودارزیابی نمود. در این مرحله 
اظهارنامه تعالی سازمانی توسط تیم تعالی سازمان تدوین گردید. با انجام 
خودارزیابی تعالی، نقاط قوت و فرصت های بهبود سازمان مشخص شده 
و برنامه ریزی جهت تحقق برنامه های بهبود صورت گرفت. این مجموعه 
به منظور دریافت گواهینامه تعالی سازمانی، در سطح » اهتمام به تعالی« 
در جایزه ملی تعالی و پیشرفت ثبت نام و مطابق قوانین جایزه، تصویری از 
عملکرد سازمان در قالب مدل تعالی EFQM »اظهارنامه تعالی« آماده و به 
دبیرخانه جایزه ارائه کرد.  بر این اساس دبیرخانه جایزه تعالی، برنامه ریزی 
الزم را جهت فرآیند ارزیابی تعالی، انجام داده و مطابق برنامه زمان بندی، 
ارزیابی تعالی سازمان توسط ارزیابان تعالی 26و 27 آبان ماه 1395 صورت 
گرفــت.  نتیجه ارزیابی تعالی، در قالب همایش  توســط دبیرخانه جایزه 
تعالی 10 بهمن 1395 اعالم و گواهینامه EFQM، به شرکت فوالد کاوه 
جنوب کیش اهدا شد. شــرکت فوالد کاوه جنوب کیش مترصد است با 
استفاده از مدل تعالی سازمانی و با تکیه براصول و مفاهیم اساسی و توجه 
داشتن به معیارهاي اصلی مدیریت کیفیت فراگیر و سیستم خودارزیابی؛ 
زمینه پیشرفت و بهسازي ســازمان را فراهم کند. این مدل، ابزاري براي 
سنجش میزان استقرار سیستم ها در سازمان و راهنمایی است که مسیر 
فعالیت مدیران را براي بهبود عملکرد شناسایی و تعیین می کند. شرکت 
فوالد کاوه جنوب کیش با اســتقرار این نظام سعی بر رشد و ارتقاءسطح 
سازمان در تمامی ابعاد، کسب رضایتمندي ارباب رجوع، کارکنان و سایر 
ذینفعان، ایجاد تعادل بین خواسته ها و انتظارات کلیه ذینفعان، تضمین 
موفقیت ســازمان در بلند مدت را در دســتور کار خود قرار داده است. با 
استقرار مدلهاي تعالی سازمانی مزایایی همچون خودارزیابی سازمان در 
ابعاد مختلف توسط کارکنان بر اساس الگوي تعالی سازمانی، امتیازدهی 
کمی به عملکرد سازمان بر اساس نتایج خودارزیابی، شناسایی نقاط قوت 
و زمینه هاي بهبود، بهبود عملکرد سازمان با توجه به نتایج خودارزیابی، 
توجه ویژه به نتایج کسب شده توسط سازمان، مشارکت گسترده کارکنان 
در بهبود عملکرد، استفاده از رویکرد خودارزیابی به منظور ارتقاي سطح 
تعالی ســازمانی، برخورداري از دیدگاه سیستماتیک و فراگیر، مدیریت 
مبتنی بر فرایند هاي ســازمانی، ارزیابی مبتنی برواقعیات، ارائه تصویر 
واقعی ازفعالیت هاي سازمان، تبادل تجربیات درون و برون سازمانی برای 

شرکت به همراه خواهد داشت. 

    حضور شرکت فوالد کاوه جنوب کیش
    در همایش چشم انداز صنعت فوالد و معدن ایران

شــرکت فوالد کاوه جنوب کیش در هفتمین همایش چشم انداز صنعت 
فوالد و معدن ایران با نگاهی به بازار با حضور وزیر صنعت ومعدن و تجارت 
و جمعی از مسئولین و فعاالن حوزه صنعت و معدن حضور یافت. گفتنی 
است شرکت فوالد کاوه جنوب کیش در بخش همایش و نمایشگاهی این 
رویداد حضور یافت و مهندس اتابک مدیرعامل شرکت گسترش صنایع 
معدنی کاوه پارس نیز ضمن حضور در سالن همایش از غرفه شرکت فوالد 

کاوه جنوب کیش بازدید کردند.

در بخش انبارها 
در راستای بهینه 
سازی و انبارش 

مواد اولیه و نسوز 
و جلوگیری از 
انباشته شدن 
مواد اولیه در 

سالن فوالدسازی 
انبار هاللی با 
مساحت یک 
هزار مترمربع 
ایجاد شده است

این عملیات که اتمام آن یک ماهه پیش بینی شده است با هدف 
تجیمع ضایعات فلزی و غیرفلزی در یک محل مشخص، دپوی 
ضایعات فلزی و غیرفلزی به صورت تفکیک شده، جلوگیری از 
مخلوط و مدفون شــدن ضایعات و هدر رفت سرمایه، برگشت 
ضایعات قابل مصرف به چرخه تولید و کمک به شــناخت انواع 
ضایعات فلزی و غیرفلزی به عنوان مواد اولیه با ارزش و با اهمیت 
برنامه ریزی شده و اکنون در حال اتمام عملیات تسطیح است.

از مزیت های این طرح می توان به سهولت دسترسی به ضایعات 
قابل مصرف، صرفه جویی اقتصادی، برگشت سرمایه به مجموعه 
کارخانجات، صرفه جویی در وقت و انرژی، محیا بودن شرایط 
الزم برای مزایده ضایعات قابل فروش، کنترل موجودی و تهیه 
و جمع آوری اطالعات و آمار مربوط به انواع ضایعات، پاکسازی 
کارخانه از انواع ضایعات پراکنده، کنترل و ســاماندهی ورود و 
خروج ضایعات، مشخص کردن مسیر تردد کامیون های حامل 

ضایعات، کنترل و ساماندهی ضایعات غیربهداشتی را نام برد.
سایت جمع آوری ضایعات در شــش گروه تقسیم بندی شده 
که در گروه نخســت؛ ضایعات کارخانه احیاء شامل فیوم حمل 
مواد اســفنجی، نرمه گندله، لجن کارخانــه احیاء و نرمه آهن 
اسفنجی جمع آوری و نگهداری خواهد شد. در گروه دو ضایعات 
فوالدســازی لحاظ شده که پوسته های اکسیدی، خرسک، ته 
تاندیش، شالکه، ســرباره و فیوم کوره جمع آوری و نگهداری 

خواهند شد. در گروه سوم ضایعات نسوز شامل آجر نسوز، خاک 
نسوز و الکترود دپو خواهند شد. گروه چهارم شامل ضایعات آهن 
نظیر ضایعات ویژه، ضایعات سنگین، ضایعات متوسط، ضایعات 
سبک، ضایعات چدن و ضایعات حلب قرار خواهند گرفت. دیگر 
گروه ضایعات مربوط به ضایعات فلزی رنگی شامل آلومینیوم، 
شایعات مس، ضایعات روی و دیگر ضایعات فلزی رنگی است. 
در گروه آخر نیز ضایعات غیرفلزی شامل ضایعات پالستیک و 
ضایعات چوب و دیگر ضایعات جمع آوری و نگهداری خواهند 
شد. این عملیات یک ماه به طول می انجامد با تالشهای مدیریت 
برنامهریزی و پیگیریهای واحد تامین و فرآوری ضایعات به مرحله 

عملیاتی رسیده است.
در بخش انبارها نیز در راستای بهینه سازی و انبارش مواد اولیه و 
نسوز و جلوگیری از انباشته شدن مواد اولیه در سالن فوالدسازی 
انبار هاللی با مســاحت یک هزار مترمربع ایجاد گردیده است. 
همچنین جهت توزین کامیون های حمل شــمش و کاهش 
ترافیک باسکول احیا و تسریع در ارسال شمش، باسکول 60 تنی 
در سایت فوالدسازی ایجاد گردیده است. بر این اساس در راستای 
چیدمان و انبارش مطلوب قطعات و لوازم یدکی فوالدسازی نیز 
انبار مربوطه قفسه بندی شده و انبار دیگری نیز جهت نگهداری 
قطعاتی که نیاز به انبارش در دمای پایین دارند نیز به عنوان انبار 

سرد ایجاد شده است.

سایت جمع آوری ضایعات فلزی و غیرفلزی با تخصیص قطعه زمینی به مساحت 8 هکتار در سایت شمالی شرکت فوالد کاوه جنوب 
کیش در دســت راه حال تسطیح است و تا قبل از پایان سال مورد بهره برداری واقع خواهد شد. با آغاز به کار عملیات تسطیح و 

آماده سازی سایت جمع آوری ضایعات فلزی و غیر فلزی امکان تفکیک و نگهداری مطلوب ضایعات عملیاتی خواهد شد.

راه اندازی باسکول فوالدسازی، ساخت انبار یک هزارمترمربعی مواد اولیه نسوز و قفسه بندی انبار قطعات یدکی
در شرکت فوالد کاوه جنوب کیش صورت گرفت؛

سایت جمع آوری ضایعات فلزی و غیرفلزی راه اندازی شد

صنعت فوالد جزو صنایع استراتژیک در کشور به شمار می رود و افزایش میزان 
بهره وری در این صنعت می تواند نقش مهمی در افزایش تولید و قیمت تمام شده 
آن داشته باشد. کارشناسان این حوزه معتقدند روزآمد شدن فناوری در صنعت 
فوالد، بهینه کردن مصرف انرژی و نیروی انسانی می تواند در میزان ارتقای آن 

نقش مهمی داشته باشد.
   مهم ترین عامل بهره وری

تهیه مــواد اولیه یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در میزان بهره وری و قیمت 
تمام شده در صنعت فوالد به شمار می رود. مهم ترین مواد اولیه مورد نیاز در یک 
کارخانه فوالدسازی شامل سنگ آهن، زغال سنگ، آهک و آهن قراضه هستند. 
در ایران باوجود معادن سنگ آهن و زغال سنگ تا حد زیادی تامین مواد اولیه با 
مشکلی روبه رو نیست. در این باره محمدرضا بنی اسدی مدیرعامل گروه صنایع 
فوالدی صبح پارسیان اظهار کرد: مهم ترین عامل موثر در صنعت فوالد تامین 
مواد اولیه اســت. این عامل تاثیرگذار حدود 80 تا 85درصد می تواند در قیمت 

تمام شده نقش داشته باشد.
   نقش نیروی انسانی در فوالدسازی

نیروی انسانی نیز یکی از عواملی به شمار می رود که می تواند در میزان بهره وری 
صنعت فوالد بسیار تاثیرگذار باشد. بنی اسدی در این باره عنوان کرد: براساس 
آمارهای اعالم شــده در صنعت فوالد، نقش نیروی انسانی در قیمت تمام شده 
آن از 5 تا 8درصد گزارش شده اســت. وی در ادامه توضیح داد: البته در تبیین 
نقش نیروی انســانی در فوالد نقش تکنسین اهمیت بیشــتری دارد تا نقش 
مهندسان و کارگران آن، بنابراین مهم ترین نیروهایی که در فوالد سبب ارتقای 
بهره وری خواهند شد تکنسین کاران هستند. بنی اسدی با توضیح این موضوع 
که بخش های مختلف فوالد به یک میزان به نیروی انســانی نیازمند نیست، 
خاطرنشان کرد: بخش های مختلف در فوالدسازی به فراخور عملکرد آنها نیازمند 

نیروی انسانی خواهد بود؛ برای مثال بخش گندله سازی چندان نیازمند نیروی 
انسانی متخصص نیست، چراکه ماشین و انفعاالت شیمیایی در این بین می تواند 
بیشترین کارآیی را داشته باشد. باتوجه به این موضوع احیا یا همان گندله سازی 
در مدت زمان کوتاه به پایان کار خود می رســد. از این رو در این بخش به نیروی 
متخصص چندانی نیاز نیست و می توان با کمترین زمان ممکن به ظرفیت کارخانه 
نزدیک شد. مدیرعامل گروه صنایع فوالدی صبح پارسیان بیان کرد: در بخش 
ذوب، نیروی انسانی و مهارت های آن مهم تلقی می شود، چراکه زمان ذوب گیری 
می تواند در افزایش بهره وری تاثیرگذار باشد. به طور معمول باوجود نیروی انسانی 
ماهر زمان ذوب گیری بین 50 تا 60 دقیقه طول خواهد کشید، اما در کشور ما این 
زمان به 120 دقیقه هم می رسد. بنابراین اگر مهارت های نیروی انسانی در این 

بخش افزایش یابد، در تولید نهایی به طور یقین موثر خواهد بود.
   نقش فناوری در فوالدسازی

موضوع فناوری و دانش روز نیز می تواند در میزان بهره وری فوالد تاثیرگذار باشد. 
البته این تاثیرگذاری در خود فوالدســازی یا صنایع پایین دستی آن می تواند 
تاثیرگذاری متفاوتی داشته باشد. در این باره بنی اسدی عنوان کرد: موضوع ارتقای 
فناوری به یک میزان نمی تواند در تمام بخش های فوالد یک تاثیر داشته باشد، 
چراکه ارتقای فناوری در فوالد آلیاژی بسیار مهم تر به شمار می رود. به عبارتی این 
صنایع پایین دستی فوالد هستند که باید بیش از پیش به فکر ارتقای فناوری خود 
باشند تا بتوانند به بیشترین میزان به بهره وری دست پیدا کنند، چون فوالدسازی 
به طور تقریبی دارای فناوری یکسان است و ارتقای فناوری تاثیر چندانی در این 
زمینه نخواهد داشت. وی ادامه داد: به عبارت دیگر بهره وری در زنجیره و حلقه های 
مختلف فوالد هر یک برحسب نیازشان بستگی به عوامل مختلف خواهد داشت. 
همان گونه که گفته شد نقش نیروی انسانی در بخش ذوب بیشتر دیده می شود، 

اما از ذوب که خارج می شویم آنچه اهمیت می یابد، فوالد آلیاژی است.

حرکت به سمت تولید فوالدهای خاص
بایدهای ارتقای بهره وری در صنعت فوالد

   فوالد کاوه جنوب کیش با نماد »کاوه«
   در بورس اوراق بهادار تهران درج شد

 با توجه به موافقــت هیئت پذیرش بورس اوراق بهادار در جلســه مورخ 
29/04/1395 با پذیرش سهام شرکت فوالد کاوه جنوب کیش در بورس 
اوراق بهادار تهــران و با عنایت به احراز موارد تعیین شــده در مصوبه  ی 
مزبور از سوی آن شرکت، از این تاریخ 29/10/1395 شرکت فوالد کاوه 
جنوب کیش به عنوان پانصد و هفتمین شــرکت پذیرفته شده در بخش 
»ساخت فلزات اساسی«، گروه »ساخت آهن و فوالد اساسی« با کـــــد 
»20-10-27« و نماد »کاوه« )KAVEH( در فهرست نرخ های بازار دوم 

بورس اوراق بهادار تهران درج شده است.

10 تا 11 اسفند 1395   ویژه نامه 
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سنگ آهن کم عیار 
در کرمان فرآوری و 
تولید شد

رئیس هیات عامل ایمیدرو 
گفت: نخستین کارخانه 
فرآوری سنگ آهن کم عیار 
کشور با فناوری داخلی در 
مجتمع سنگ آهن جالل آباد 
استان کرمان به تولید رسید.
مهدی کرباسیان افزود: این 
کارخانه نخستین پروژه 
جذب سرمایه گذار ایمیدرو 
در دولت یازدهم است.وی 
خاطرنشان کرد: این پروژه 
یک فناوری جدیدی است که 
توسط شرکت خصوصی 
داخلی به دست آمده است.

بهره برداری 
از گندله سازی 
سه چاهون بافق تا 97

محمدجواد عسکری  
مدیرعامل شرکت 
سنگ آهن مرکزی 
ایران- بافق  پیش بینی 
کرد گندله سازی 5 میلیون 
تنی سه چاهون بافق با 
برنامه ریزی و تدابیر 
اندیشیده شده در سال 97 
به بهره برداری برسد.

قنواتی در گفت وگو با ماین نیوز:

فوالدسازی بدون نگاه صادراتی بی معناست

نشانه های رونق در صنعت فوالد مشاهده می شود
مدیرعامل شرکت فوالد امیرکبیر کاشان گفت: خوشبختانه نشانه های رونق در صنعت فوالد و شرکت های فوالدسازی قابل مشاهده است بطوریکه اگر گزارش های 
بورسی شرکت هاس فوالدی را مشاهده کنید متوجه تعدیالت مثبت آنها می شوید. عزیز قنواتی که به تازگی مدیریت شرکت فوالد امیرکبیر کاشان را بر عهده 

گرفته است، با اشاره به روند مثبت فوالدسازان توضیح داد: این گزارش ها حاکی از آن است که رونق اقتصادی در صنعت فوالد رخ داده است. 

قنواتی افزود: البته برخی نشــانه های رونق صنعت 
فوالد را فقــط در ساخت وســاز و بخش مســکن 
جســت وجو می کنند و معتقدند به علت عدم رونق 
این بخش رونق در صنعت فوالد نیز رخ نداده اســت 
اما سوال اینجاســت که پس دلیل تعدیالت مثبت 
شــرکت های فوالدی چیســت. مدیرعامل فوالد 
امیرکبیر با ارائه این توضیح که بازار فروش فوالد در 
دو حوزه اتفاق می افتد، خاطرنشان کرد: یکی بخش 
ساخت وساز و دیگری بخش اجرای پروژه ها به ویژه 
پروژه های عمرانی هستند که می توانند باعث رونق 
بازار فوالد شــوند و بطور معمول نیز بیشتر مصرف 

فوالد در پروژه ها تعریف می شود. 
در حال حاضر اگر شــما با تولیدکنندگان فوالدی 
تماس بگیرید، محصوالت دپو شده ای در انبارهای 
خود ندارند. مدیرعامل شرکت فوالد امیرکبیر کاشان 
اضافه کرد: زمانی  که تولیدکننــده محصوالت را با 
قیمت مناسب به فروش می رساند، نشان دهنده این 
است که رونقی اتفاق افتاده. وی در ادامه با بیان اینکه 

یکی از ابزارهایی کــه دولت ها برای حمایت از تولید 
داخلی بکار می گیرند، وضع تعرفه های مناسب روی 
واردات است، خاطرنشــان کرد: وضع تعرفه امسال 
جــان تازه ای به صنعــت فوالد داد امــا تحت تاثیر 
فشارهایی، شــاهد قصد دوباره دولت برای کاهش 

تعرفه ها بودیم.
قنواتی افزود: مــا معتقدیم در کل وضع تعرفه باید با 
توجه به شرایط صنایع و در راستای حمایت از تولید 
داخلی باشد و این یک امر ضرورت محسوب می شود. 
مدیرعامل فوالد امیرکبیر کاشان اظهار کرد: زمانی 
که فوالد مبارکه اصرار بر صادرات داشــت و برخی 
مخالف آن بودند و مدعی ارزان فروشی بودند، در حالی 
 که باید به این موضوع توجه کرد که هم اکنون با توجه 
به اشباع تولیدات فوالدی داخلی، اولویت باید توسعه 
صادرات باشد. فوالدسازانی مانند هرمزگان و فوالد 
خوزستان هم سیاست صادراتی را در پیش گرفته اند.
قنواتی افزود: با توجه به وضعیت موجود باید بیشتر 
فوالدســازان به دنبال افزایش صادرات باشــند. هر 

طرح توســعه ای و ایجاد هر واحد فوالدسازی جدید 
هم اگر با تفکر صادرات محور نباشد و تنها به فکر بازار 
داخل باشد، دچار مشــکل خواهد شد. مدیرعامل 
فوالد امیرکبیر کاشــان توضیــح داد: کاهش تولید 
برخی واحدهای فوالدسازی نیز عمدتا به علت این 
است که از قبل چندان به توسعه صادرات فکر نکرده 
بودند. قنواتی گفت: برای توسعه صادرات باید بیش 
از پیش به سمت رقابتی شــدن در تولید فوالد گام 
برداریم چرا که برای جذب بازار خارجی باید بتوانیم 
بسیار تالش کرده و از ســوی دیگر بتوانیم آن بازار 
را حفــظ کنیم. مدیرعامل فوالد امیرکبیر کاشــان 
عنوان کرد: در گام نخســت برای افزایش صادرات 
باید فرصت ها و بازارهای هدف را شناسایی کنیم. در 
وهله بعد باید بتوانیــم در آن بازارها خود را به اثبات 
برســانیم. البته در اطراف کشور نیز بازارهایی مانند 
عراق، پاکستان، افغانستان، قرقیزستان یا کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس را داریم که می توانند برای ما 

فرصت تلقی شوند.

 فعاالن بازار فوالد معتقدند یکي از چالش هاي فعلي در این بازار در شرایط رکودي کنوني کمبود منابع و نقدینگي است 
که منجر به کاهش توان تولید و فروش در این بخش مهم اقتصادي کشور شده است. بررسي ها نشان مي دهند در هر دو 
بخش صنعت و بازار این موضوع قابل ردیابي است به طوري که تولیدکنندگان به خصوص از نوع خصوصي آن مجبور به 
تولید زیر ظرفیت و تجار ناچار به معامله در حد خرده فروشي شده اند که کمکي به چرخه فوالد در کشور نمي کند. این 
در شرایطي است که به گفته کارشناسان در شرایط فعلي که بانک ها به دلیل مشکالتي که با آن روبه رو هستند حمایت 
مهمي از صنعت فوالد نمي کنند این بازار ســرمایه است که انتظار مي رود با استفاده از ابزارهاي نوین و استاندارد در حد 
معیارهاي جهاني تامین مالي این صنعت را به عهده بگیرد اما شواهد نشان مي دهد این بخش نیز با ضعف هاي مهمي روبه 
رو است. بازار سهام در حال حاضر با استفاده از ابزارهاي بازار بدهي، اوراق اجاره، استصناع، اوراق مشارکت، مرابحه، انواع 
صندوق ها و سایر ابزار هاي جدید قادر است تامین مالي بخش مهمي از صنعت فوالد را به عهده بگیرد اما ضعف هاي حاکم 
بر بورس این توانایي را محدود کرده است. این در حالي است که شرکت هاي تامین سرمایه نیز که در اقتصادهاي توسعه 
یافته جهان سهم بسزایي در تامین مالي صنایع مادر به عهده دارند قادر به ایفاي نقش هاي مهمي هستند. کارشناسان 
اقتصادي و صنعتي معتقدند در شرایط رکودي اقتصاد ابزارهاي مالي براي تامین مالي بخش هاي مختلف از جمله صنعت 
فوالد عملکرد خود را از دست داده و خنثي مي شوند. به عقیده آنها بازار سهام بر پایه سودآوري صنایع استوار است و این در 
حالي است که رکود در صنعت فوالد در سال هاي اخیر توان سودآوري این صنایع را از آنها سلب کرده است. چالش دیگر در 
ساختار بازار سهام کشور نهفته است. بورس در ایران محلي براي تقسیم سود صنایع با درصدهاي باالاست و شرکت هایي 
که سهامشان در این بازار مورد داد و ستد قرار مي گیرد با کانال هاي زیادي براي انتقال سرمایه روبه رو نیستند که بخش 

زیادي از این چالش به ضعف بازارهاي اولیه بازمي گردد. پذیره نویسي هاي جدید نیز با توجه به سود پایین این شرکت 
ها به خصوص شرکت هاي خصوصي با استقبال گســترده اي روبه رو نیست؛ این در حالي است که بسیاري از ابزارهاي 
بورسي از تامین مالي بانک محور براي این صنعت جذاب تر و مطمئن تر است. به عنوان مثال سود انباشته شرکت ها که 
در مسیر توسعه بنگاه ها مورد استفاده قرار مي گیرد یکي از بهترین ابزارهاي تامین مالي در دنیا براي شرکت ها محسوب 
مي شود اما در کشور ما این موضوع مورد اقبال سهامداران قرار نمي گیرد. این در شرایطي است که به دلیل پایین بودن 
ارزش ســهام شرکت هاي فوالدي از یکسو و نبود سود کافي، معامله سهام این گروه ها نیز با کندي همراه بوده و سرمایه 
هاي زیادي از کانال بورس به سمت تولید این بنگاه ها هدایت نمي شود. بخش مهمي از شرکت هاي فوالدي خصوصي 
که با زیان مواجهند نمي توانند یا نمي خواهند در بازار ســهام حضور داشته باشند. بررسي علل عدم تمایل شرکت هاي 
بخش خصوصي براي ورود به بازار سهام یا بورس کاالنیز نشان مي دهد مهم ترین عامل ترس از شفافیت است که مانعي 
جدي براي تامین مالي مهم صنعت فوالد محسوب مي شود. در این بین بورس کاالنیز با ابزارهاي خود نقش بسزایي در 
تامین مالي بخشي از صنعت فوالد بر عهده دارد اما این نقش در برابر حجم عظیم صنعت فوالد چشمگیر نیست. استفاده 
از ابزارهاي فروش نقدي، سلف، سلف استاندارد موازي، اوراق سپرده کاالیي، آتي و... همگي روش هایي هستند که بورس 
کاالبا استفاده از آنها مي تواند شرایط تامین مالي در صنعت را فراهم سازد اما این بازار باید از یک مولفه مهم برخوردار باشد 
و آن هم تقاضا است. به عبارتي تفاوت بین بازار سهام و بورس کاالدر این است که در بورس کاالدر صورت نبود تقاضا بازارها 
کارآیي خود را از دست مي دهند یا به شدت با افت اثربخشي روبه رو مي شوند. اتفاقي که در حال حاضر در این بازار افتاده 

و به دلیل رکود فروش در همه ابعاد و اشکال خود به کندي صورت مي گیرد.

اهرم هاي مالي فوالد زیر تیغ رکود
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تندیس سیمین 
صنعت سبز به شرکت 
فوالدآلیاژی ایران 
اهداء گردید

درهیجدهمین همایش ملی 
صنایع سبز ازعملکرد 
زیست محیطی شرکت 
فوالد آلیاژی ایران در محل 
سازمان حفاظت محیط 
زیست کشور با اهداء لوح و 
تندیس سیمین صنعت سبز 
تقدیر به عمل آمد.

 طراحی شمش
با مقطع گرد
شرکت فوالد آلیاژی ایران 
قابلیت تولید انواع گریدهای 
فوالدی را دارا است. لذا در 
راستای تامین سفارش 
مشتریان خود در قسمت 
ریخته گری تکباری واحـد 
فوالد سازی برای اولین بـار 
اقدام بـه طـراحی و تولید 
شمش های  با  مقاطع گرد 
نمود که در آینده نزدیک 
شاهد تولید انبوه ایــن 
محصول در شرکت فوالد 
آلیاژی ایران خواهیم بود.

تولید 
بی سابقه۴۱ذوب از 
گرید آلیاژی در یک 
روز

  شرکت فوالدآلیاژی 
ایران برای اولین بار به 
رکورد بی سابقه تولید 
۴۱ ذوب گرید آلیاژی با 
اجرای پروژه همزمانی 
 در ریخته گری ها 
 در تاریخ 95/۱۰/۲6
دست یافت.

صادرات بیش از 37 هزار تنی فوالد آلیاژی ایران در 1395
قدیریان در گفت وگو با ماین نیوز خبر داد:

بهره برداری از یزد1 در 1398
مدیرعامل شــرکت فوالد آلیــاژی ایران 
توضیح داد: تا به امروز در ســال جاری 37 
هزار تن محصول صادر کرده ایم. البته هدف 
صادراتی ما 50 هزار تن بود اما به دلیل شرایط 
آب و هوایی و مســائل مربوط به حمل و نقل 
کمی از این برنامه عقب افتاده ایم اما امیدوار 
هستیم تا پایان سال به صادرات 45 هزار تن 
دست پیدا کنیم که خود رکورد جدید است. 
برنامه صادراتی ما برای سال آینده، 100 هزار 
تن محصول اســت. محمد ابراهیم قدیریان 
افزود: برنامه تولیدی به صورتی است که تا 
پایان سال به میزان 400 هزار تن تولید بیلت 
داشته باشد. خوشــبختانه در حال حاضر 
بسیار به این رقم نزدیک شــده ایم. از این 
میزان تولید 90 درصد آلیــاژی و 10 درصد 
آن مهندسی اســت. خبرنگار ماین نیوز با 
محمدابراهیم قدیریان مدیرعامل شــرکت 
فوالد آلیاژی ایران گفت وگویی انجام داده 

که به شرح زیر است:

قدیریان در پاسخ به این سوال که آیا حرکت به سمت تولید فوالد های 
آلیاژی به نفع کشور خواهد بود؟  تصریح کرد: بطورکلی حرکت به 
سمت تولید فوالد های آلیاژی یک امر غیرقابل اجتناب است و باید 
در سلسله مراتب کیفیت رو به جلو برویم. زمانی فوالد تولیدی ما 
در ســطح پایینی قرار داشت اما در حال حاضر با توجه به مجموعه 
صنعت فوالد که در کشور مبانی خود را طی کرده و جایگاه واقعی 
خود را پیدا کرده است. البته همچنان در حوزه های کیفیتی جای 
کار وجود دارد، همچنین در زمینه قیمت تمام شده همچون دغدغه 
انرژی و دانش نیز همچنان باید کار کرد. ســازمان دهی دانش در 

شرکت های فوالدی و یا مراکز تحقیقاتی نکته بسیار مهمی است.
وی ادامه داد: موضوع مهم دیگر مقیاس تولید و تکنولوژی اســت، 
زیرا هرچه در سیستم کیفیتی به سمت جلو حرکت می کنیم، تنوع 
بیشتر و حجم کمتر می شود در نتیجه باید ساختارهای متناسب با 
آن را ایجاد کرد. ما نیز در فوالد آلیاژی این مسیر را دنبال می کنیم. 
به عنوان مثال ما در سال های گذشته 50 درصد فوالد آلیاژی تولید 
می کردیم اما امسال به 100 درصد تولید فوالد آلیاژی رسیده ایم. 
با توجه به این موضوع تصمیم داریم کم کم سیستم را به روز کرده و 
محصوالت دیگری را تولید کنیم. در این زمینه وارد تولید فوالدهای 

ضدزنگ نیز شده ایم.

مدیرعامل فوالد آلیاژی ایران اضافه کرد: به دنبال تولید فوالد هایی با 
ارزش افزوده باالتری هستیم. طراحی فوالدهای جدید از موضوعاتی 
است که در دستورکار قرار گرفته و با دانشگاه ها در این زمینه ارتباط 
برقرار کرده ایم تا در بحث های تحقیقاتی کاربردی به ما کمک کنند. 
به معنای واقعی به دنبال ایجاد ارزش افزوده باال و ارتقا مقیاس تولید 
و انعطاف خطوط هستیم. البته این موارد مجموعه  اقداماتی است 
که باید انجام شود تا بتوانیم حضور خود را در بازار بین المللی حفظ 
و بتوانیم رقابت کنیم. قدیریان با اشاره به قیمت های فعلی بیان کرد: 
طبیعتا از قیمت های فعلی راضی نیســتیم. قیمت های امروز بازار 

فرصت های سرمایه گذاری را از بین می برد.
در نتیجه این وضعیت چندان مطلوب نیســت. ما امیدوار هستیم 
تقاضا افزایش یابد و سطح عمقی کارها افزایش پیدا کند. متاسفانه 
در حــال حاضر برخی گرفتار رقابت منفی شــده اند یعنی آنها در 
سراشیبی قیمت شکنی افتاده تا بتوانند در بازار بمانند، این موضوع 

باعث کاهش قیمت ها شده است.
به گفته وی، برنامه تولیدی به صورتی است که تا پایان سال به میزان 
400 هزار تن تولید بیلت داشته باشد. خوشبختانه در حال حاضر 
بســیار به این رقم نزدیک شــده ایم. از این میزان تولید 90 درصد 
آلیاژی و 10 درصد آن مهندســی است. این رقم یک رکورد جدید 

در کمیت و کیفیت است.
قدیریان درباره صادرات نیز گفت: تا به امروز در ســال جاری 37 
هزار تن محصول صــادر کرده ایم. البته هدف صادراتی ما 50 هزار 
تن بود اما به دلیل شرایط آب و هوایی و مسائل مربوط به حمل و نقل 
کمی از این برنامه عقب افتاده ایم اما امیدوار هستیم تا پایان سال به 
صادرات 45 هزار تن دست پیدا کنیم که خود رکورد جدید است. 

برنامه صادراتی ما برای سال آینده، 100 هزار تن محصول است.
وی با اشاره به پروژه یزد 1 تصریح کرد: عملیات اجرایی در این پروژه 
آغاز شده است. البته در این پروژه مشکالتی برای تامین منابع وجود 
دارد زیرا سطح عمقی قیمت ها پایین بوده و این موضوع میزان سود 
را کاهش می دهد در نتیجه این مســاله قدرت سرمایه گذاری را از 

سرمایه گذار می گیرد.
قدیریان گفت: با توجه به نرخ برگشــت ســودی کــه برای فوالد 
وجــود دارد، دریافت تســهیالت موضوعی مــردود خواهد بود. 
در بــازار فعلــی توســعه کمی ســخت اســت در نتیجــه باید 
امیــدوار بــود که در 2 یا 3 ســال آینــده وضعیت بــازار فوالد و 
 اقتصــاد داخلی کشــور با رشــد همراه شــده و شــاهد بهبود 
قیمت ها باشیم. به گفته وی، پیش بینی می شود این پروژه ابتدای 

سال 98 با طرفیت 700 هزار تن به بهره برداری برسد.

آغاز عملیات اجرایی طرح توســعه فوالد یزد یک با حضورســید محمد میرمحمدی- استاندار، 
عزالدینی-معاون اقتصادی اســتاندار، تنی چند از مقامات نظامی انتظامی و جمعی از مسئوالن 

حوزه صنعت استان یزد و اعضای هیات مدیره شرکت آغاز شد.
مراسم شروع عملیات اجرایی پروژه فوالد یزد یک که با حضور مقامات سیاسی، اقتصادی و نظامی 
استان یزد و مســئوالن حوزه صنعت در مورخ 95/09/28 در سالن فرهنگ و هنر روابط عمومی 
برگــزار گردید. در ابتدا مهنــدس محمدابراهیم قدیریان مدیرعامل فــوالد آلیاژی ایران ضمن 
خیرمقدم گزارش مبسوطی در رابطه با پروژه فوالد یزد یک ارائه و عنوان نمود این توانمندی را در 
کلیه سطوح شرکت داریم که این پروژه را به نتیجه برسانیم و بتوانیم گامی مؤثر در راستای اقتصاد 
مقاومتی برداریم، ضمن اینکه درصدد احداث واحدهای گندله سازی و احیای مستقیم که مواد 

اولیه شرکت می باشد نیز هستیم. 
در ادامه مهندس یدا... طاهرنژاد رئیس هیأت مدیره با اشاره به رکود اقتصادی حاکم بر بازار فوالد 
عنوان نمود: که از اول ســال 94 با اتخاذ تصمیم مبنی بر اینکه پروژه فوالد یزد یک را باید شروع 
نمائیم و پس از پسا تحریم با گرفتن تخفیف مناسب از پیمانکاران و در دستور کار قراردادن تولید 

لوله های بدون درز و تولید وایر در جهت ارزش افزوده باالتر شروع پروژه را اعالم نمائیم. 
مهندس خیری مدیر پروژه یزد یک نیز با اشاره به پیشرفت 60 درصدی پروژه و ساخت و سفارش 
9000 تن تجهیزات، عنوان نمود: از این مقدار 6000 تن در داخل کشور و بقیه در خارج از کشور 
ساخته خواهد شد و تاکنون 1500 تن آن وارد شرکت شده است ضمن آنکه در رابطه با آب رسانی 

، بخش سیویل و سازه و پیمانکاران و مشاوران هم هماهنگی و در حال تجهیز کارگاه می باشند.
در ادامه مهندس سیدمحمد میرمحمدی استاندار یزد با ابراز خرسندی از روند رو به رشد و فعالیت 
های یکســاله شرکت گفت: همدلی و کار گروهی تازه شکل گرفته در این شرکت نشان از انسجام 
و تعهد کاری در بین کلیه پرسنل شــاغل دارد و این نگرش مثبت برای جامعه و استان یزد آینده 
مطلوبی را در به دنبال دارد. وی با اشاره به تولید شانزده نوع فوالد جدید در طول یکسال گذشته 
در شــرکت فوالد آلیاژی ایران اظهار نمود: شرکت فوالد آلیاژی ایران با هدف قرار دادن بازارهای 
خارج در صدد تولید محصوالت جدید و بدست گیری بازار صـادرات می باشد و این مهم بــا تالش 
مضاعف کارکنان تالشگر شرکت محقق خـواهد شد.  مهندس میرمحمدی با مهم خواندن پروژه 
فوالد یزد یک تصریح نمود: مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت با دید اقتصادی قــــوی و 

بـــا توجه بـه افت قیمت های فوالد در بازارهای جهانی توانستند این کار مهم را دنبال نمایند که 
با شــروع بهره برداری از این پروژه عالوه بر 700 هزار تن افزایش فوالد آلیاژی بیش از 1000 نفر 

بصورت مستقیم و غیرمستقیم مشغول بکار شوند که این برای استان تحول بزرگی است.
استاندار یزد ضمن تأکید بر تسریع در کار ابراز امیدواری نمود که تا آخر سال1397شاهد افتتاح 
و بهره برداری از این پروژه عظیم در اســتان باشــیم. قابل ذکر است پروژه فوالد یزد یک از جمله 
طرح های توسعه فوالد آلیاژی ایران است که با ظرفیت700 هزار تن فوالد آلیاژی بصورت بیلت 
در مقطــع200، 150 و 130 میلی متر و به طول 6 الی 12 متر و با ســرمایه گذاری حدود 133 
میلیون یورو و 3350 هزار میلیارد ریال در زمینی به مساحت 300 هکتار بـــا تکنولوژی کـوره 
قوس الکترونیکی و ریختـــه گری مداوم، کوره پاتیلی، ریخته گری مـــداوم 5 شاخه، تجهیزات 

غبـــارگیر و سیستم های انتقال مواد اولیه درحال احداث می باشد.

استاندار یزد: انسجام و همدلی نشان از توفیقات و پیشرفت کار در شرکت فوالد آلیاژی ایران دارد





13
95

د 
فن

 اس
11 

1 تا
0

38

آرگون خالص در ذوب 
آهن اصفهان تولید شد

در سالی که به تدبیر مقام 
معظم رهبری با عنوان 
اقتصاد مقاومتی، اقدام و 
عمل نامگذاری شده است ، 
به همت تالشگران مدیریت 
انرژی و بهینه سازی 
سوخت،  آرگون خالص در 
ذوب آهن اصفهان تولید شد. 
حسن خزائی مدیر انرژی و 
بهینه سازی سوخت شرکت 
با اعالم این خبر افزود: 
با پیگیری های مجدانه 
معاون بهره برداری و تالش 
کارکنان مدیریت انرژی 
و بهینه سازی سوخت، 
مدیریت های مهندسی 
اتوماسیون و ارتباطات، 
خرید خدمات قراردادی ، 
آزمایشگاه مرکزی ، امور 
فنی بهره برداری، سیستم 
خالص سازی آرگون 
)COAR( و واحد تولید 
آرگون بلوک تفکیک هوای 
KAAP-32 راه اندازی و 
به بهره برداری رسید. وی 
خاطرنشان کرد: آرگون 
خام تولیدی در کارگاه 
اکسیژن حاوی مقداری 
اکسیژن می باشد که با 
تزریق هیدروژن تولیدی 
در کارگاه تولید هیدروژن 
با خلوص 99/99 درصد 
در راکتورهایی که به این 
امر اختصاص یافته مقدار 
اکسیژن موجود در آرگون 
کاهش می یابد، که قابلیت 
مصرف در صنعت را پیدا 
می کند. وی با بیان اینکه در 
KAAP- بلوک تفکیک هوای
32 امکان تولید اکسیژن 
مایع، ازت مایع و آرگون 
مایع وجود دارد تصریح 
کرد: به دلیل ایجاد ارزش 
افزوده باالتر آرگون مایع، 
رژیم کاری بلوک، تولید 
آرگون مایع است. خزائی 
تاکید کرد: تولید یک تن در 
ساعت آرگون مایع و فروش 
آن ارزش افزوده ای بالغ 
بر ۱۰۰ میلیارد ریال را در 
سال برای کارخانه به همراه 
خواهد داشت. وی هم چنین 
یادآور شد: کارگاه اکسیژن 
شرکت در قسمت بالن 
پرکنی، توانایی پر کردن 
کپسول های آرگون با فشار 
باال را نیز دارا می باشد.

آخرین وضعیت پیشرفت پروژه فوالد قشم
فرشاد در گفت وگو با ماین نیوز خبر داد:

برنامه افزایش ظرفیت فوالد غدیر از 800 به 1200 هزار تن
مدیرعامل شــرکت آهن و فوالد غدیر 
ایرانیــان گفت: شــرکت آهن و فوالد 
غدیر ایرانیان در 11 ماهه نخست سال 
جاری بالغ بر 765 هزار تن تولید داشته 
اســت، در حالیکه در مدت مشابه سال 
قبل معادل 712 هزار تن محصول تولید 
نموده است. اسداهلل فرشاد افزود: شرکت 
در نظر دارد به منظور ارتقا توانایی خود 
در پاسخگویی به نیاز مشتریان و فوالد 
سازان کشــور، ظرفیت اسمی تولید 
کارخانــه را از 800 هزار تــن به 1200 
هزار تن افزایش دهــد و به این منظور 
در راســتای طراحی و تامین تجهیزات 
موردنیاز کارخانه بــرای تبدیل به مگا 
مدول اقدامــات الزم را به عمل آورده 
اســت. خبرنگار ماین نیوز با اسداهلل 
فرشاد مدیرعامل شرکت آهن و فوالد 
غدیر ایرانیان گفت وگویی انجام داده به 

شرح زیر است:

     درباره آخرین وضعیت اجرای پروژه شــرکت توسعه 
فوالد قشم که شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان هم یکی 

از سهامداران آن است توضیح بفرمایید.
شــرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان به همراه شرکت بین المللی 
توســعه صنایع و معادن غدیر جمعاً 20درصد از ســهام شرکت 
توسعه فوالد قشم را دارا هستند. سایر سهامداران که شامل شرکت 
توســعه آهن و فوالد گل گهر، بانک سینا و شرکت توسعه صنایع 
و معادن مفید هستند نیز متفقاً در نظر دارند تا در صورت ترغیب 
و فراهم کردن مناســبات الزم توسط سازمان منطقه آزاد قشم از 
قبیل در اختیار قرار دادن زمین مناسب برای این مجتمع بزرگ 
صنایع فوالد و همکاری در خصوص اسکله موردنیاز و تدارک پل 
عظیم خلیج فارس، وارد فاز اجرایی شوند. هم اکنون نیز شرکت 
توسعه فوالد قشم در مرحله انجام مطالعات فنی و اقتصادی برای 
تامین منابع مالی از طریق فاینانســور خارجی و یا قبول مشارک 

خارجی است.

     شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان در 11 ماهه سال جاری 
چقدر محصول تولید کرده و تولید امسال نسبت به سال 

قبل در چه وضعیتی قرار داشته است؟
شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان در 11 ماهه نخست سال جاری 
بالغ بر 765 هزار تن تولید داشته است، در حالی که در مدت مشابه 
ســال قبل معادل 712 هزار تن محصول تولید کرده است. این 
افزایش تولید به علت افزایش تقاضای ناشی  از بهبود اوضاع تولید 
شمش و اسلب تولیدی توسط تولید کنندگان فوالد و کاهش رکود 

عمومی تولید آهن و فوالد در کشور اتفاق افتاده است.

     بازار فوالد سال 2017 را در ماه های پیشرو و همچنین 
بازار فوالد سال 1396 را چطور ارزیابی می کنید و آیا به نظر 
شما روند صعودی قیمت های فوالد تدوام خواهد داشت؟

بخش ساخت و ســاز در ایران بالغ بر90درصد مصرف فوالد را به 
خود اختصاص می دهد. انتظار می رفت در ســال 1395 شاهد 
رونق ساخت و ساز باشیم که یخ رکود چند سال اخیر را بشکند . 

نشانه هایی هم در شش ماهه اول سال بروز کرد اما شتاب نگرفت 
و تولیدکنندگان فوالد های ســاختمانی نیز آنطــور که انتظار 
داشتند ســود نبردند، در بخش ساخت منازل مسکونی، احداث 
ساختمان های اداری و ساختمان های عمومی حرکت شروع شده 
اســت. ولی آمار دقیقی از میزان رشد ارائه نشده است. همچنین 
ضرورت دارد تا پروژه های عمرانی نیز آغاز و پروژه های متوقف شده 
نیز از سر گرفته شوند که امیدواریم تا در سال آتی شرایط اقتصادی 
برای افزایش سهم بودجه برای پروژه های عمرانی نیز از 18درصد 
به سمت 30درصد میل پیدا کند که به این ترتیب برای بخش تولید 

فوالد کشور نیز امیدواری حاصل می شود.
همچنین امیدوارم کاهش صادرات فوالد چین راه را برای رشــد 

صادرات فوالد ایران به بازار های هدف باز کند.
در حال حاضر با توجه به رشد نسبی تقاضای صادراتی محصوالت 

فوالدی ساختمانی، افزایش تقاضا در حال بهبود است.
تقویت ارزش دالر و ضعف بازار های ســاخت و ساز در بسیاری از 
مناطق دنیا نظیر چین و اروپــا مانع از صادرات محصوالت فوالد 
ساختمانی می شــود. در آینده نیز پیش بینی می شود که بخش 

ساخت و ساز به طرف مصرف کمتر فوالد روی آورد.
بخش ساختمان شامل دو بخش مسکونی و غیر مسکونی است. 
با توجه به اضافه عرضه موجود در ســاختمان های مســکونی 
و چســبندگی قیمــت ها در ایــن بخش احتماالً رشــد بخش 
ساختمان های مسکونی در سال 1396 همچنان منفی خواهد بود.

اما احتمال مثبت شدن ســاختمان های غیر مسکونی به دلیل 
افزایش مخارج عمرانی دولت وجــود دارد که قابل مالحظه هم 

نخواهد بود.
پیش بینی می شود که رشد کل بخش ساختمان در سال 1396 
همچنان منفی باقی بماند. فلذا بخش فلزات اساسی، حمل و نقل 

و انواع خدمات نیز رشد منفی دارند.
در بخش خودروسازی، مصرف فوالد در مجموع رشد مثبت و نسبتاً 

قابل مالحظه ای )بیش از 10درصد( برآورد می شود.
قیمت گذاری در بازار فلزات همواره منطبق بر عرضه و تقاضا بوده 
است. در نیمه دوم سال گذشته قیمت فوالد و فلزات اساسی بعد 

از افزایش گمانه زنی ها در خصوص وجود حباب در بازار مســکن 
و رکود این بازار با افت نســبی مواجه شد. در پی سقوط قیمت و 
افزایش نگرانی های تولید کنندگان فوالد کشور نیز نسبت به روند 
افزایش تولید فوالد )شمش و اســلب(، سودآوری کاهش یافت. 
لکن پیش بینی های داخلی و جهانی نشان می دهد که بازار فوالد 
از ابتدای سال 2017 به بعد، در حال احیا است. خصوصاً اینکه این 
وضعیت برای ایران که در دو سال گذشته تمرکز خود را بر توسعه 
بخش معدنی و صنایع معدنی گذاشته است بسیار امید بخش است.

به نظر می رسد بخش سنگ آهن و کنسانتره و گندله ایران با رشد 
نسبی خود مواجه می شود و به مرور مشکالت مالی شرکت های 
فوالدی نیز حل می شوند. خصوصاً اینکه ایران امیدوار است میزان 
تولید خود را تا سال 1404 به سمت 50 میلیون تن ترغیب و سهم 

خود را در توسعه صادرات محقق کند.

     درباره آخرین وضعیت طرح های توسعه آهن و فوالد 
غدیر به ویژه طرح های توسعه زیرسقف توضیح دهید.

  شرکت در نظر دارد به منظور ارتقا توانایی خود در پاسخگویی به 
نیاز مشتریان و فوالدسازان کشور، ظرفیت اسمی تولید کارخانه 
را از 800 هزار تن به 1200 هزار تن افزایش دهد و به این منظور در 
راستای طراحی و تامین تجهیزات موردنیاز کارخانه برای تبدیل 

به مگا مدول اقدامات الزم را به عمل آورده است.
  مجتمع گندله سازی بهاباد قرارداد های گاز و برق و آب را منعقد 
کرده و کلیه هزینه های مربوطه را پرداخت نموده و در بخش طراحی 
و اجرای خطوط انتقال، پیشرفت قابل مالحظه ای حاصل شده است.. 
همچنین عملیات ژئوتکنیک زمین نیز به پایان رسیده و هم اکنون 
تسطیح و خاکبرداری زمین در دست اقدام می باشد. بخش طراحی 

اساسی کارخانه  »Basic Design« نیز در حال انجام است.
  سرمایه گذاری های معدنی شرکت نیز در راستای برنامه توسعه 
صنایع معدنی کشور و با مالکیت معادن منگنز سورگاه جیرفت، 
ســنگ آهن پالســری کالته برق و محدوده ی اکتشافی مس و 
آهن کدکن در زمینه اکتشاف، استخراج و بهره برداری همچون 

گذشته ادامه دارد. 

مدیرعامل شرکت فوالد شاهرود با اشاره به اینکه این شرکت فاز نخست واحد 
ذوب القایی این شــرکت در مهر ماه 1396 با ظرفیت 100 هزار تن به بهره 
برداری خواهد رسید، افزود: فوالد شاهرود یک واحد نورد به ظرفیت تولید 
200 هزار تن است که در سال 1387 به تولید قابل قبول رسیده است و در 
حال حاضر نیز برنامه احداث یک واحد ذوب القایی را به ظرفیت 300 هزار 
تن در دست اجرا داریم که فاز نخست آن به ظرفیت 100 هزار تن در مهر ماه سال آینده به بهره برداری 
خواهد رسید و اجرای فازهای بعدی نیز بستگی به شرایط بازار دارد. سیدمحمد میرحسنی با بیان 
اینکه در حال حاضر 160 نفر در فوالد شاهرود در حال کار هستند و با بهره برداری از فاز نخست ذوب 
القایی 40 نفر دیگر نیز به تعداد کارکنان این شرکت افزوده خواهد شد، افزود: در حال حاضر مواد اولیه 
موردنیاز خود را از منابع مختلف مانند آهن و فوالد ارفع، فوالدسازان اصفهان، غلطک سازان، فوالد 
دامغان، فوالد خراسان و ... تامین می کنیم. همچنین با بهره برداری از فوالد چادرملو این شرکت نیز 

جزو تامین کنندگان ما قرار گرفته است. وی سرمایه گذاری انجام شده در بخش نورد فوالد شاهرود 
را 40 میلیارد تومان و سرمایه گذاری فاز نخســت ذوب القایی را نیز 60 میلیارد تومان اعالم کرد و 
توضیح داد: در حال حاضر 53 درصد از سهام فوالد شاهرود متعلق به شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان 
بوده و 30 درصد ســهام نیز در اختیار چادرملو است و مابقی ســهام نیز مردمی است. ضمن اینکه 
ســهامداران عمده نیز تاکنون به خوبی از فوالد شاهرود حمایت کرده اند. مدیرعامل شرکت فوالد 
شاهرود در پاسخ به این سوال که آیا فوالد شاهرود تاکنون صادرات هم داشته است؟ اظهار کرد: در 
ســالهای قبل چند مورد صادرات به افغانستان و تاجیکستان داشتیم اما امسال صادراتی نداشتیم. 
البته مذاکراتی برای صادرات به بازار عراق در حال انجام است. میرحسنی برنامه تولید فوالد شاهرود 
را منطبق به شرایط و نیاز بازار اعالم کرد و گفت: امسال تولید فوالد شاهرود به حدود 100 هزار تن 
خواهد رسید و بیشترین میزان تولید شرکت نیز تاکنون 125 هزار تن بوده است. پیش بینی ما این 

است که شرایط بازار در سال آینده بهتر خواهد شد.

بهره برداری فاز نخست ذوب القایی فوالد شاهرود در مهر 96
میرحسنی به ماین نیوز خبر داد:



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 فوالدغدیر ایرانیان با همكاری سازمان توسعه و نوسازی معادن، صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( 
و با مشارکت شرکت های 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 سالیانه بالغ بر 800 هزار 
تن آهن اسفنجی که برای  افزایش ظرفیت آن تا یک میلیون و دویست هزار 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 و در استان یزد و همجوار مجتمع گندله سازی چادرملو احداث گردید.
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 احیا مستقیم جمعاً با ظرفیت 3/7میلیون 
تن در سال و احداث یک کارخانه فوالدسازی و نورد اسلب نازک با ظرفیت سالیانه 3 میلیون تن مشارکت نموده و سهامدار است و نیز برای احداث مجتمع گندله سازی بهاباد با ظرفیت تولید سالیانه 4میلیون تن 
اقدام نموده است. همچنین این شرکت برای احداث کارخانه فوالدسازی شاهرود سرمایه گذاری نموده است تا انواع شمش فوالدی موردنیاز کارخانه نورد فوالد شاهرود خود را تامین نماید. همچنین بخش معدنی 

این شرکت فعالیت های اکتشافی و تجهیز معادن و فعالیت های استخراجی در معادن متعلق به خود را برنامه ریزی و توسعه داده است.

فاکس: 88505189 - 021 تلفن: 88505188 - 021  دفتر مرکزی: تهران، خیابان بخارست، خیابان دهم، پالک 25، واحد 9 و 10  
فاکس: 31577333 - 035 تلفن: 31577300 - 035  کارخانه: استان یزد، کیلومتر 25 جاده اردکان - نائین، جنب گندله سازی اردکان 
info@igisco.com   www.igidco.com :وبسایت

گندله سازی بهاباد در زمینی به مساحت 200 هكتار  در 25 کیلومتری معدن چادر ملو و با ظرفیت تولیدی 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.

این شرکت با توجه به برخورداری از مالكیت معدن منگنز سورگاه جیرفت با مساحت Km2 13/6، معدن سنگ آهن پالسری 
کالته برق به مساحت  Km2 27/5 در جنوب بردسكن )در حال تجهیز و آماده سازی( و محدوده اکتشافی مس و آهن کدکن 
در تربت حیدریه به مساحت Km2 28/56  در استان خراسان رضوی ، فعالیت های معدنی اکتشافی و استخراجی، بهره 

برداری خود را به جد در دست اقدام دارد.

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 سال 1386 تاسیس و پس از تكمیل عملیات نصب 
تجهیزات و ماشین آالت جانبی با ظرفیت اسمی 200 هزار تن مورد بهره برداری قرار گرفت. کارخانه ذوب و ریخته گری آن 
نیز با ظرفیت 300 هزار تن در ســال برنامه ریزی شده که کوره برقی و ریخته گری مداوم آن نیز در حال تكمیل نصب بوده و 

پیش بینی می شود تا شهریور ماه 1396 به بهره برداری برسد.
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

     اتحادیه اروپا اقدامات ضد بازار شکنی علیه واردات فوالد چین اعمال کرد

اتحادیه اروپا اقدامات ضد بازار شــکنی دیگــری علیه چین در زمینه 
واردات فــوالد اعمال کرد. چین بــا توجه به اینکه فــوالد زیادی در 
انبارهایش انباشت شده است و تقاضای کافی برای آن در بازار جهانی 

وجود ندارد اقدام به فروش ارزان قیمت آن کرده است.
چین با این کار تالش می کند بازار جهانی را نیز در اختیار داشته باشد. 
اتحادیه اروپا نیز برای آنکه شرکت های فوالد سازی اش در مقابل این 
اقدام چین ورشکست نشــوند اقدامات ضد بازار شکنی علیه واردات 
فوالد از چین اعمال کرده اســت. با این قانون، مالیات واردات فوالد از 

چین 65 درصد افزایش خواهد یافت.
در ســال 2016 چین به علت نبــود تقاضا برای فــوالدی که در این 
کشور تولید می شد شــماری از کارخانه فوالد سازی را که در مجموع 

45میلیون تن فوالد تولید می کردند بست.
چین در نظر دارد از میزان تولید فوالد خود تا ســال 2020 بین 100 
تا 150 میلیون تن دیگــر بکاهد.اما این رقم در مقابل یک میلیارد تن 
فوالدی که چین هر ســال تولید می کند قطره ای بیش نیست. بااین 
حال، هنوز صحبت از جنگ تجاری میان چین و اتحادیه اروپا در میان 
نیست. حجم مبادالت تجاری میان چین و اتحادیه اروپا هر روز حدود 

یک میلیارد یورو است.

در سال اقتصاد مقاومتی تحقق می یابد
 راه اندازی مجدد شرکت فوالد میبد پس از وقفه ای طوالنی

پس از بررسی های کارشناسی د قیق و گسترد ه د ر بازار فوالد  و با توجه 
به نیاز شــد ید  بازار جهانی فوالد  به محصول استراتژیک فرومنگنز و 
به منظور برون رفت از شرایط رکود  فعلی شرکت که چند  سالی است 
گریبانگیر آن شد ه اســت، اولین سیاســت بارز این شرکت بر تولید  

محصول فرومنگنز قرار گرفته است.
مد یرعامل شرکت فوالد  میبد  د ر راستاي عمل به سیاست هاي اقتصاد  
مقاومتي و ایجاد  اشــتغالزایي پاید ار از شروع بهره برد  اري مجد د  این 

کارخانه د ر د هه مبارک فجر خبر د اد .
وي گفت: به خواســت خد اوند  متعال و حمایت مســئوالن محترم. 
پشتیباني و همت ســرمایه گذار توانمند  گروه توسعه صنعتي ماهان 
ســپاهان و پشــتکار کارکنان شــرکت، کارخانه فوالد  میبد  پس از 
هفت ســال توقف، همزمان با ســالگرد  پیروزي شــکوهمند  انقالب 

اسالمي مجد د ا راه اند ازي خواهد  شد .
مهند س محمد  رضا امید  بخش د ر اد امه تصریح کرد : پس از بررسي هاي 
کارشناسي د قیق و گسترد ه د ر بازار فوالد  و با توجه به نیاز شد ید  بازار 
جهاني فوالد  به محصول استراتژیک فرومنگنز و به منظور برون رفت 
از شرایط رکود  فعلي شــرکت که چند  سالي است گریبانگیر آن شد ه 
است، اولین سیاست بارز این شرکت بر تولید  محصول فرومنگنز قرار 
گرفته است. وي د ر اد امه افزود : بررسیهاي بعمل آمد ه نشان مي د هد  
که تولید  فرو منگنز بغیــر از کوره هاي قوس د رکوره هاي بلند  با حجم 
مشــابه فوالد  میبد  بد ون تغییرات اساسي مي تواند  مقرون به صرفه تر 
باشد . وي افزود : البته محوریت شــرکت د رجهت طرح توسعه تولید  

فوالد  قرار گرفته است.
مهند س محمد  رضا امید  بخش اظهار د اشــت: به منظور جلوگیري از 
هزینه هاي گزاف، ساخت یک واحد  فوالد سازي 400 هزار تني با هد ف 
تولید  اسلب و د ر اد امه افزود ن یک واحد  نورد  ورق، به عنوان استراتژي 
تولید  مد نظر قرار گرفته است که باتوجه به بازد ه زماني سي ماهه جهت 
اجراي طرح توسعه مذکور، سیاست سرمایه گذار جد ید  شرکت د ر کوتاه 
مد ت به منظور برون رفت از شرایط رکود  و حصول سود آوري بیشتر، 
تولید  یکي از مهمترین مواد  اولیــه صنایع فوالد ي یعني فرومنگنز از 
کوره بلند  موجود  با تغییرات جزیي د ر تجهیزات کارخانه است. وي د ر 
مورد  مشتریان محصول چد ن تولید ي این کارخانه د ر گذشته گفت: 
فوالد  مبارکه، فوالد  اهواز، فوالد  خراسان و برخي د یگر از صنایع د اخلي، 
مهمترین خرید اران شــمش چد ن این شرکت بود ه اند  و خوشبختانه 
بــه د لیل کیفیت باالي محصول، رضایت خــود  را د ر این زمینه اعالم 

کرد ه اند .
وي، تامین کک متالورژي را از نظر لجستیک و تامین نیازهاي کارخانه، 
استراتژیک ترین بخش کار اعالم کرد  و گفت: این فرآورد ه صنعتي د ر 

قیمت تمام شد ه محصول بیشترین تاثیر را د ارد .

بانک سپه طی 
سال های گذشه 
همواره در کنار 

مجوعه گل 
گهر و حامی 
این مجموعه 
بوده است. 

این حمایت به 
حدی بوده که 

بانک سپه حتی 
دریافت سود 

خود را از گل گهر 
به آینده موکول 

کرده است

   دربــاره آخرین وضعیــت پروژه های گل گهر و 
وضعیت آنها در سالی که گذشت توضیح بفرمایید.

خوشبختانه با سیاست های مدیریت گل گهر در دوره جدید 
زنجیره تولید فوالد در گل گهر در حال تکمیل شده است. یکی 
از پروژه های مهم راه اندازی شــده در گل گهر در سال 1395 
گندله سازی 5 میلیون تنی شــماره 2 بود که با راه اندازی آن 
کشــور دیگر عمال نیازی به واردات گندله به عنوان ماده اولیه 
تولید فوالد نخواهد داشت. ضمن اینکه می توانیم با تغییراتی 
ظرفیت تولید این واحد را به ساالنه 7 میلیون تن افزایش دهیم 
که احتماال این اصالحات تا پایان سال 1396 نهایی خواهند 
شد. در حال حاضر نیز مقدمات ســرمایه گذاری در دو پروژه 

فوالدسازی گل گهر فراهم شده است.

   وظیفه شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر 
چیست؟

حوزه کاری شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر شامل سه 
بخش بازرگانی، توسعه و طرح ها و لجستیک می شود. در بخش 
بازرگانی خرید و فروش و صادرات انواع مواد اولیه صنعت فوالد 
شامل سنگ آهن، کنسانتره ، گندله، آهن اسنجی و شمش و 
اسلب فوالدی را انجام می دهیم. در بخش توسعه و طرح ها هم 
سرمایه گذاری و مشارکت در احداث حلقه های تکمیلی زنجیره 
فوالد و تامین مواد، قطعات و تجهیزات موردنیاز خطوط تولید 
گل گهر در دستورکار ما قرار دارد. در بخش لجستیک هم حمل 
بخش عمده ای از محصوالت منطقه و همچنین شــرکت گل 
گهر چه به صورت جاده ای و چه ریلی توسط شرکت گهرترابر 

انجام می شود.

   امســال مباحثی در مورد خروج بانک سپه از 
سهامداری گل گهر مطرح شد. ماجرا چه بود؟

بانک سپه طی سال های گذشــه همواره در کنار مجوعه گل 
گهر و حامی این مجموعه بوده است. این حمایت به حدی بوده 
که بانک سپه حتی دریافت ســود خود را از گل گهر به آینده 
موکول کرده است و در حقیقت نقدینگی مجموعه گل گهر با 

نپرداختن سود به بانک سپه تامین شده است. 
در چنین شــرایطی اگر بانک سپه این سیاست را تغییر داده و 
برای دریافت سود خود به گل گهر فشار وارد کند، مجموعه به 
شدت دچار کمبود نقدینگی خواهیم شد. اگر بانک سپه طی 
2 آینده سیاست دریافت نکردن سود خود از گل گهر را ادامه 
دهد، فرصت بیشتری برای توســعه گل گهر به وجود خواهد 
آمد و میزان پیشــرفت پروژه هایی این مجموعه بسیار بیشتر 

خواهد شد.

   درباره آخریــن وضعیت پروژه انتقال آب خلیج 
فارس به مناطق مرکزی ایران توضیح بفرمایید.

در حال حاضر مشکل عمده این پروژه عظیم کمبود نقدینگی 
اســت. قرار بود از صندوق توسعه ملی بخشی از این نقدینگی 

تامین شود. 
با اجرای این پروژه و به نتیجه رسیدن آن شاهد تحوالت بزرگی 
در ایران خواهیم بود. البته باید یادآوری کنم که پروژه انتقال 
آب خلیج فارس به فالت مرکزی ایران جزو پروژه های قدیمی 
کشور بوده و باید زودتر هم اجرا می شد. حتی پس از اجرای این 
پروژه باید اجرای پروژه انتقال آب دریای عمان نیز کلید بخورد. 
کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس سال هاست با استفاده از 
آب شیرین کن بخشــی از نیاز خود را تامین می کنند. وقتی 
در کشــور برای نفت لوله کشی انجام شده چرا در مورد آب که 

حیاتی تر است، این کار انجام نشود. 

   گل گهر در حوزه صادرات چه وضعیتی دارد؟
در حال حاضر در پی دریافت مجوز صادرات گندله هســتیم 
تا بتوانیم مازاد گندله تولیدی خــود را صادر کرده و ارزآوری 
کنیم. در زمینه صادرات کنسانتره نیز هم اکنون فعال هستیم. 
در عین حال توانایی صادرات ساالنه 1 تا 1.5 میلیون تن آهن 
اسفنجی را نیز داریم و دو سال است که دیگر سنگ خام صادر 

نکرده ایم.

قائم مقام و جانشین اقتصادی مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر اجرای پروژه انتقال آب خلیج فارس به فالت مرکزی ایران 
را حیاتی و کلیدی دانســت و گفت: این پروژه حتی از از نظر امنیتی نیز به نفع کشور خواهد بود و عالوه بر آن آینده زندگی مردم فالت 
مرکزی ایران و صنایع فعال در این منطقه را تضمین خواهد کرد. سعیدی رحیمی پور افزود: وقتی برای نفت لوله کشی داریم چرا در مورد 
آب که حیاتی تر اســت این کار را انجام ندهیم.  خبرنگار ماین نیوز با سعید رحیمی پور، قائم مقام و جانشین اقتصادی مدیرعامل شرکت معدنی و 

صنعتی گل گهر گفت وگویی انجام داده که به شرح زیر است:

اجرای پروژه انتقال آب خلیج فارس حیاتی است
رحیمی پور در گفت وگو ماین نیوز:

برنامه گسترده گل گهر برای صادرات سنگ آهن فراوری شده

مدیرعامل شــرکت آهن و فوالد ارفع میزان تولید این شرکت در سال 
جاری را بیش از 750 هزار تن اعالم کــرد. علیرضا خیاط در گفت وگو 
با خبرنگار ماین نیوز توضیح داد: باید با اســتفاده از فناوری های جدید 
قیمت  های تمام شــده را کاهش دهیم و چاره ای جزء این وجود ندارد. 
هزینه های پرسنلی که دست دولت است و هر سال با توجه به تورم افزایش 
پیدا می کند. همچنین در حوزه انرژی نیز به نظر می رسد، دولت به دنبال 
افزایش قیمت است. در زمینه مواد اولیه و داده های فوالد نیز ثابت بوده و 
نمی توان کار به خصوصی در این زمینه انجام داد. تنها موردی که در این 
میان باقی می ماند، موضوع فناوری است. وی گفت: باید سعی ما بر این 
باشد با استفاده از فناوری های جدید قیمت تمام شده را کاهش دهیم.

وی با اشــاره به وضعیت فعلی شــرکت آهن  و فوالد ارفــع بیان کرد: 
خوشــبختانه وضعیت فعلی آهن  و فوالد ارفع وضعیت خوبی اســت. 
تقریبا توانســتیم برای 3 ماه پیا پی رکورد تولید را بزنیم. یعنی در حال 
حاضر به رکورد تولید ماه رسیده ایم. خیاط تاکید کرد: با روندی که پیش 
گرفته ایم بی شک ســال آینده به ظرفیت اسمی 800 هزار تن خواهیم 
رسید. برنامه تولید برای امســال 750 هزار تن است که 6 ماهه اول به 
دلیل برخی مســائل عقب افتادیم اما در 6 ماهه دوم سال در حال ثبت 
رکورد تولید هســتیم. وی درباره آخرین شرایط بورسی ارفع نیز گفت: 
قیمت ما در بورس قیمت متعادلی است. در چند ماهه گذشته قیمت به 

400 تا 450 تومان هم رسید اما با توجه به افزایش سرمایه 50 درصدی 
طبیعی است که قیمت بورس کمی پایین می آید. اگر این وضعیت ادامه 
یافته و قیمت ها باال رود، امسال اولین سالی خواهد بود که می توانیم سود 
واقعی را نشان داده و بین سهام داران تقسیم کنیم. البته نباید فراموش 
کرد که بازپرداخت اصل وام دریافت شــده برای ساخت کارخانه نیز در 
دستورکار است. امیدواریم هم بازپرداخت انجام شود و هم برای اولین 

بار سود واقعی را تقسیم کنیم.

احتمال تقسیم سود واقعی فوالد ارفع برای اولین بار

10 تا 11 اسفند 1395   ویژه نامه 
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جزئیات فاینانس های 
جدید معدنی

معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت از گشایش 
فاینانس های زیر ۱۰۰ 
میلیون یورو برای پروژه 
های معدنی خبر داد و 
گفت: ۱.8 میلیارد یورو 
فاینانس در حوزه فوالد از 
چین استفاده شد. مهدی 
کرباسیان در خصوص 
فاینانس های حوزه معدن 
که در چند ماه اخیر گشایش 
شده اند، گفت: خوشبختانه 
ایمیدرو ۱.8 میلیارد یورو 
فاینانس در حوزه فوالد 
ایمیدرو استفاده کرد؛ ضمن 
اینکه در حوزه آلومنیوم 
جنوب نیز یک میلیارد از 
طرح فاینانس چین استفاده 
شده است. کرباسیان افزود: 
به تازگی نیز فوالد مبارکه 
بعد از سفر رئیس جمهور، دو 
تا سه قرارداد را برای طرح 
توسعه هرمزگان و مبارکه 
نهایی کرده است و در آینده 
نزدیک خبرهای مربوط به 
آن نیز اعالم خواهد شد.
وی تصریح کرد: در رابطه 
با سرمایه گذاری روی مهدی 
آباد نیز که کنسرسیوم 
تشکیل شده، یک میلیارد 
دالر سرمایه گذاری نیاز 
است که به زودی نیزقرارداد 
آن امضاء می شود.
به گفته کرباسیان، در مورد 
فاینانس های زیر ۱۰۰ 
میلیون یورو یا دالر نیز 
اقدامات خوبی ظرف ماه های 
گذشته انجام شده و با طرف 
های اروپایی و چینی نیز، 
برخی پروژه ها مثل الکترود 
گرافیتی را پیش برده ایم.

کارشناسان وزارت صمت هم پیشنهاد عوارض صادرات مواد معدنی را قبول ندارند
شکوری در گفت وگو با ماین نیوز:

حقوق دولتی صرف توسعه معادن نشد
رئیس کمیســیون معدن و صنایع معدنی اتاق 
ایران گفت: اجرای ماده 54 قانون برنامه ششــم 
توســعه تیر خالص به بخش معدن کشور است. 
بهرام شــکوری افزود: ابتدا باید در بخش معدن توسعه و 
آبادانی ایجاد شــود و بعد دولت توقع اخذ مالیات و موارد 
دیگر را از این بخش را داشته باشد. متاسفانه حقوق دولتی 
هم قرار بود مجددا صرف توســعه بخش معدن شود اما این 
اتفاق رخ نداد. وی افزود: حوزه حمل و نقل یکی از تنگناهای 
توسعه بخش معدن و فوالد کشور است چرا که تاکنون نگاه 
بیزینسی به این حوزه نشده است این در حالیست که باید 
حوزه حمل و نقل باید تبدیل به حوزه ای بیزینسی و جذاب 
برای سرمایه گذاران تبدیل شود. خبرنگار ماین نیوز با بهرام 
شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران 
و مدیرعامل شرکت راهسازی و معدنی مبین گفت وگویی 

انجام داده متن آن به شرح زیر است:

     نظر شما درباره ماده 54 قانون برنامه ششم توسعه و 
تاثیر آن بر شرکت های معدنی چیست؟

همه قوانینی که به صورت عجوالنه تصویب می شــوند بخش 
معدن و صنایع معدنی را ملتهب می کنند و این ماده نیز یک تیر 
خالص به بخش معدن است. هم به لحاظ اینکه بخش خصوصی 
از شــوراهای معادن استانی حذف شده اســت و هم واریز یک 
درصد فروش شــرکتها به خزانه کشور. شرکت های معدنی در 
حال حاضر بهره مالکانه، حقــوق دولتی و مالیات پرداخت می 
کنند و دریافت یک درصد فروش آنها اصال اتفاق خوبی نیست 
و آینده خوبی را برای بخــش معدن رقم نخواهد زد. اگر اعتقاد 
داریم بخش معدن یکی از مزیت های کشور برای سرمایه گذاری 
است باید تالش کنیم این بخش را فعال کنیم. اخذ یک درصد 
فروش شرکت های معدنی باعث ایجاد آبادانی نمی شود. بخش 
معدن نقش زیادی در اشــتغالزایی در مناطق محروم دارد. از 
ابتدای انقالب تاکنون 1300 میلیارد تومان نفت فروخته شده 
است اما در این مدت حتی 50 میلیارد دالر هم در بخش معدن 
و صنایع معدنی ســرمایه گذاری نشده است. اما اگر این رقم به 
100 میلیارد دالر می رســید قطعا امروز شاهد جهش در این 
حوزه بودیم. دولت اگر به دنبال کسب عوارض بیشتر از شرکت 
های معدنی است ابتدا باید زمینه آبادانی را برای فعالیت های 
آنها ایجاد کند و بعد توقع اخذ یک درصد فروش را داشته باشد. 

روند کنونی به تعطیلی بسیاری از معادن منجر خواهد شد.

     مدیرعامل گل گهر پیشنهاد داده صندوقی برای واریز 
این وجوه به آن تشکیل شده تا این وجوه صرف توسعه 

بخش معدن شوند.
قرار بود حقوق دولتی معادن هم صرف توسعه معادن شوند اما 
این اتفاق رخ نداد. این وجوه در خزانه کل کشور رفته و صرف امور 
دیگر شد. یک درصد فروش شرکت ها هم اگر به خزانه برود دیگر 
برنخواهد گشت. وقتی شرکتی مانند گل گهر در منطقه خود این 
میزان مشارکت اجتماعی داشته و به منطقه خود خدمات زیادی 
انجام داده چرا باید با این شــرکت و شرکت های دیگر معدنی 
اینطور برخورد شــود. من فکر می کنم فعالیت های اجتماعی 
گل گهر حتی بیشتر از یک درصد فروشش هم بوده است. همه 
فعاالن اقتصادی در حال انجــام چنین کمک هایی به مناطق 

فعالیت خود هستند فقط نیاز به تقویت از سوی دولت دارند.

     وضعیت حمل و نقل در حوزه معدن و صنایع معدنی 
را چطور ارزیابی می کنید؟

بخش حمل و نقل می تواند یک حوزه را مزیت دار کند یا از مزیت 
بیندازد. هدف ما تا 1404 این است که بتوانیم بخشی از تولید 
فوالد خود را صادرات کنیم. یکی از تنگناهای تحقق این هدف 

حوزه حمل و نقل است.
هم هزینه حمل و نقل در ایران باالتر از کشورهای دیگر است و 
هم شاهد توسعه نامتوازن بین توسعه بخش حمل و نقل و بخش 
معدن و صنایع معدنی هســتیم. بنابراین اگر تا 1404 به تولید 
55 میلیون تن فوالد برسیم قطعا امکان حمل این میزان فوالد 
را نخواهیم داشت. پیشنهاد ما برای توسعه سریعتر بخش حمل 
و نقل این اســت که به این حوزه به صورت بیزینسی و کسب و 
کاری نگاه شود تا برای سرمایه گذاران نیز جهت سرمایه گذاری 
جذاب شــود. چون دولت توان سرمایه گذاری ندارد بهتر است 
این حوزه بیزینسی شــود تا بخش خصوصی هم وارد آن شود. 
یکی از راهکارهای جذاب شــدن حوزه حمل و نقل نیز کاهش 

حق دسترسی دولت.

     اخیرا در جلســه هیات نماینــدگان اتاق ایران در 
اعتراض به وقت کــم آقای نعمت زاده برای گوش دادن 
به سخنان خود سخنرانی خود را نیمه تمام رها کردید. 

داستان چه بود؟
به نظر من یکی از اشــکاالت اساسی تجمیع وزارتخانه صنعت، 
معدن و تجارت بوده است. سوال ما این است که بخش معدن با 
وجود مزیت باالی آن چرا نباید یک وزارتخانه مســتقل داشته 
باشد. آن روز هم آقای نعمت زاده دیر به جلسه هیات نمایندگان 
آمدند و زود هم می خواســتند بروند. ایشان در چنین جلسانی 
باید بیشتر شنونده باشند تا سخنران. بنده هم به هیات رئیسه 
اتاق ایران پیشنهاد دادم اصال وزرا را برای جلسات علنی هیات 
نمایندگان دعوت نکنند چون هیچ استفاده ای نمی شود. بهتر 
است وزرا به صبحانه کاری با حضور روسای کمیسیون ها بیایند 
تا نشســت به صورت تخصصی تر و با وقت بیشتر برگزار شود. 
خوشبختانه بخشنامه اخیر آقای جهانگیری هم خیلی کمک 
کرده است. برای ما هم مهم این بود که وزیر گزارش کارشناسی 
ما را بخواند که خواند. ایشان به آقای سرقینی تاکید کردند که 
حتما از نظرات تشــکلها استفاده کنند و با آنها مشورت کنند و 

سیاست گذاری ها بدون نظر تشکلها انجام نشود.

     آقای سرقینی اخیرا وضعیت معدنی ایران و استرالیا 
را با هم مقایسه کردند.

البته ما هرچقدر درباره استرالیا تحقق کردیم نتوانستیم رفرنسی 
درخصوص وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی در این کشور 
پیدا کنیم. اما اگر هم اینطور باشد ما نمی توانیم وضعیت استرالیا 
و ایران را با هم مقایســه کنیم مگر اینکه دو کشــور را با هم هم 
وزن کنیم. آیا نرخ بهره بانکی 3، 4 درصدی در استرالیا در ایران 
هم وجود دارد؟ آیا محدودیت هایی که در ایران وجود دارد در 

استرالیا هم وجود دارد و غیره.

     پیشــنهاد عوارض بر صادرات سنگ آهن به کجا 
رسید؟

ما که اعتقادی به عوارض صادرات ســنگ آهن نداریم و حتی 
کارشناسان وزارت صمت هم اعتقادی به آن ندارند. در تکمیل 
زنجیره ارزش شکی نیست و همه با آن موافقیم اما اگر امروز در 
بخشی از زنجیره تولید فوالد مازاد ایجاد شده و در بخش دیگری 
کمبود مقصر اصلی آن خود دولت است و نه کس دیگری. در دوره 
ای مجوز زیادی داده شد و در عین حال روی صادرات کنسانتره 

و گندله عوارض گذاشته شد.
حاال هم به جای تشویق به ســرمایه گذاری، سیاست تنبیهی 
در پیش گرفته می شود. بخش خصوصی اگر بتواند سنگ آهن 
خود را با شرایط خوبی در داخل بفروشد حتما این کار را انجام 
می دهد. همه فعاالن زنجیره تولید فوالد در حال سرمایه گذاری 
و اشتغالزایی هســتند. اما اینکه یک بخش به نفع بخش دیگر 

تضعیف شود سیاست ظالمانه ای است.

     نظرتــان درباره افزایش اخیر قیمت ســنگ آهن 
چیست؟

بنده از ابتدا هم گفته بودم که شرایط به همین شکل باقی نمی 
ماند. همه با دید منفی به روند قیمت سنگ آهن نگاه می کردند 
اما واقعا اینطور نبود. من اعتقاد داشتم به زودی قیمت افزایش 
می یابد البته نه با شیب تند بلکه با شیب کند. البته همیشه هم 
اینطور بوده است. امکان ندارد همواره در دوران رکود و یا دوران 

رونق سنگ آهن بسر ببریم.

تاثیر منفی ماده 54 قانون برنامه ششم بر معدنکاران
دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران گفت: واریز یک 
درصد فروش شرکت های معدنی به خزانه کل کشور یعنی افزایش هزینه های 
معدنکاری و از دست رفتن بخش قابل توجهی از حاشیه سود شرکت ها. علیرضا 
سیاسی راد درباره رای نمایندگان مجلس در خصوص واریز یک درصد فروش 
شرکت های معدنی به خزانه کل کشور توضیح داد: این موضوع در قانون قبلی 
هم وجود داشــت با این تفاوت که در قانون قبلی این مبلغ باید به خزانه های 
استانی واریز می شد و در قانون فعلی قرار شــده تا به خزانه کل کشور واریز 
شود. وی با بیان اینکه یک درصد فروش شرکت های معدنی بعضا معادل با 
چندین درصد از سود آنها می شود، توضیح داد: این تصمیم غیرکارشناسی 
در حالی گرفته می شــود که معادن در حال خروج از رکود و مشکالت ناشی 
از رکود هستند. از ســوی دیگر قانون فعلی معادن کلیه پرداخت های دیگر 
معادن را به جزء حقوق دولتی متوقف کرده است. به همین خاطر هم مجموعه 

درخواست های شهرداری ها و سازمان های محلی از معادن براساس قانون 
معادن غیرقانونی بود و در شورای دیوان عدالت اداری این تصمیمات متوقف 
شده اســت. با این وجود رای اخیر نمایندگان مجلس عمال این تصمیمات 

قانونی شده است.
سیاســی راد عنوان کرد: در اقدامات بعدی مجموعه تشکل ها باید از طریق 
دیوان عدالت اداری و یا هر مرجع دیگری پیگیر توقف این مصوبه شوند. از سوی 
دیگر باید با دولت هم مذاکره کرد چرا که یکی از مهمترین مشکالتی که ما 
داشتیم عدم فعالیت جدی دولت در این زمینه و ارتباط مستمر با مجلس بود 
و به همین خاطر ماده 54 قانون برنامه ششم توسعه بدون حضور و مشارکت 
و نظر دولت مصوب شد. حاشیه ای شدن بخش معدن در دوره فعلی وزارت 

صمت مشکالت زیادی ایجاد کرده است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران ادامه داد: ما 

در انجمن سنگ آهن ایران بیش از 3 سال است درباره لزوم توسعه هماهنگی 
بین تشــکل های معدنی و افزایش قدرت چانه زنی بخش معدن ایران بطور 
دائم اظهارنظر کردیم و پیشــنهادات دادیم. مهمترین پیشــنهاد ما در گام 
نخست تشکیل شــورای هماهنگی تشکل های معدنی و در نهایت تشکیل 
کنفدراســیون بخش معدن ایران بوده است. تصویب ماده 54 قانون برنامه 
ششم توسعه نشــان می دهد متاســفانه علیرغم اینکه تشکل ها به صورت 
جداگانه تالش هایی کردند اما نبود هماهنگی راهبردی و رصد مسائل مهم 
بخش معدن و به وجود آمدن موازی کاری های زیاد در این بخش زمینه ای را 
فراهم کرد تا یکی از بدترین، غیرکارشناسی ترین و ناپخته ترین تصمیمات 
بخش معدن از سوی مجلس گرفته شود. امیدوارم بزرگان بخش معدن در 
ایران و روسای تشکل ها و همه کمک کنند ارتباطات فعال و موثر درون یک 

ساختار حرفه ای ایجاد شود تا هزینه سنگین این تدابیر غلط را نپردازیم.



کارشناسان وزارت صمت هم پیشنهاد عوارض صادرات مواد معدنی را قبول ندارند
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تولید ماهانه 3000 هزار تن محصول در فراگستر آلتون
صفایی در گفت وگو با ماین نیوز خبر داد:

حضور فعال در واردات و تامین مواد مصرفی و مواد اولیه صنایع فوالد
رئیس هیأت مدیره فراگســتر آلتون 
 و مدیرعامــل دفتر امارات شــرکت

F G Altoon گفت: این شــرکت از 
سال 1380 با تعداد 20 پرسنل و ظرفیت 
ماهیانه 150 تــن  در یک واحد تولیدی 
شروع بکار کرد و با گذشت زمان و به همت 
و پشتکار مدیریت و پرسنل زحمتکش 
در حال حاضر با 120 نفر پرسنل متوسط 
ماهانه 3000 تن تولید دارد که در برخی 
موارد به تولید ســالیانه 120000 تن هم 
رسیده اســت. محمد صفایی افزود: 
بخش بازرگانی شرکت در ایران همگام 
با راه اندازی دفتر نمایندگی این شرکت 
در شــهر دبی  فعالیت خود را با هدف 
واردات و تامیــن موادمصرفی و اولیه 
صنایع فوالد  در سال های اخیر افزایش 
داده و با برنامه ریزی های انجام شــده  
شاهد رشد چشمگیر آن در سال های 
آتی خواهیم بود. خبرنگار ماین نیوز با 
صفایی رئیس هیأت مدیره فراگســتر 
 آلتون و مدیرعامل دفتر امارات شرکت

F G Altoon گفت وگویی انجام داده که 
به شرح زیر است.

نشست شرکت های 
بزرگ معدنی اروپا 
برای ورود به بازار 
معدن ایران

خبرگزاری آلمانی دویچه 
وله گزارش داد که نمایندگان 
۱7 شرکت حوزه صنایع 
و معادن، در شهر بوخوم 
آلمان برای حضور در بازار 
معدن ایران نشستی برگزار 
کردند. در این گردهمایی 
نمایندگانی از شرکت هایی 
از لهستان، چک و اسلواکی 
هم شرکت کردند. در نشست 
بوخوم شرکت های سامور، 
آیکوف و همچنین شرکت 
روهر مونتان گروپ حضور 
داشتند. شرکت روهر 
مونتان گروپ در تهران دفتر 
دارد و در حوزه های معادن، 
احداث تونل و سد سازی 
فعالیت می کند. 

پیشنهاد ۲۰ میلیارد 
دالر برای تامین 
زیرساخت های 
بخش معدن

پیشنهاد ۲۰ میلیارد دالر 
برای تامین زیرساخت های 
بخش معدن در برنامه ششم
مدیر زیر ساخت ایمیدرو 
گفت: برای تامین زیرساخت 
های بخش معدن و صنایع 
معدنی اعم از فوالد، مس، 
سرب و روی و مواد معدنی 
اولویت دار، در برنامه ششم 
توسعه و طرح جامع فوالد، 
۲۰ میلیارد دالر پیشنهاد 
دادیم. عباس رنجبر با بیان 
این مطلب اظهار داشت: تامین 
زیرساخت های بخش معدن 
و صنایع معدنی در کشور 
نیاز به منابع مالی فراوان 
دارد و جزو اولویت های 
توسعه ای ایمیدرو محسوب 
می شود و بدون تردید برای 
دستیابی به توسعه، باید 
در این حوزه برنامه ریزی 
مناسبی صورت گیرد تا راه 
را برای اجرای طرح های 
مختلف باز کنیم.

   با توجه به شــرکت فراگستر آلتون در حوزه صنعت 
آلومینیوم فعالیت می کند به صورت جزئی تر درخصوص 
تولیدات و حوزه فعالیت شرکت توضیح دهید و اینکه 
شرکت از چه ســالی فعالیت خود را آغاز کرد و در حال 
چه میزان ظرفیت تولید دارد؟ همچنین شرکت در حال 
حاضر چه تعداد نیروی کار داشــته و در سال جاری چه 
میزان تولید داشته و وضعیت تولید نسبت به سال قبل 

چطور بوده است؟
این شــرکت از سال 1380 با تعداد 20 پرسنل و ظرفیت ماهیانه 
150 تن  در یک واحد تولیدی شروع بکار کرد و با گذشت زمان و به 
همت و پشتکار مدیریت و پرسنل زحمتکش در حال حاضر با 120 
نفر پرسنل متوسط ماهانه 3000 تن تولید دارد که در برخی موارد 
به تولید سالیانه 120000 تن هم رسیده است. این شرکت فعالیت 
خود را با هدف تامین آلومینیوم مصرفی صنایع فوالد کشور آغاز 
نمود و تا امروز پیشگام در هدف خود بوده و در سال های اخیر بخش 
تامین مواد مصرفی فلزی و غیر فلزی صنایع فوالد را از طریق واحد 

بازرگانی و نمایندگی خود در امارات فعال کرده است.

   برنامه تولید شــرکت برای سال آینده چیست و آیا 
شرکت برای صادرات نیز برنامه ریزی کرده است؟

برنامه شــرکت در حال حاضر با هــدف افزایش رضایتمندی 
مشــتری در راستای بهینه ســازی و کاهش هزینه های تولید 

 و مکانیــزه کــردن واحدهــای تولیدی و تولیــد محصوالت
جدید است.

   عمده ترین مشــتریان محصوالت شما چه صنایعی 
هستند و بطور مشخص درباره مهمترین مشتریان خود 

با اسم و مشخصات توضیح بفرمایید.
مشتریان ما صنایع فوالدســازی کشور و صنایع وابسته به آنها 
هستند اعم از فوالد مبارکه، فوالد هرمزگان، فوالد خوزستان و ...

   وضعیت فعلی صنعت آلومینیوم ایران را چطور ارزیابی 
می کنیــد و فکر می کنید برای جبــران عقب ماندگی 
ایران در این صنعت نسبت به کشــورهای منطقه چه 

راهکارهایی باید عملیاتی شوند؟
در حال حاضر وضعیت حاکم بر صنعت آلومینیوم کشور مناسب 
نیست و بزرگترین مشــکل آن به روز نبودن صنایع و جانمایی 
غلط و عدم مکانیزه بودن تولید است.همچنین هزینه های سربار 
بیش از حد که به نظر من ناشــی از دولتی بودن آنهاست و باید 

جهت پیشرفت رفع شود.

   درباره فعالیت های بخش بازرگانی شرکت نیز توضیح 
بفرمایید و اینکه این بخش در چه حوزه هایی فعال است؟

همانطور که عرض کردم  بخش بازرگانی این شــرکت در ایران 

همگام با راه اندازی دفتر نمایندگی این شــرکت در شــهر دبی  
فعالیت خود را با هدف واردات و تامین موادمصرفی و اولیه صنایع 
فوالد  در سال های اخیر افزایش داده و با برنامه ریزی های انجام 

شده  شاهد رشد چشمگیر آن در سال های آتی خواهیم بود.

   درباره فعالیت های آزمایشگاهی شرکت نیز توضیح 
بفرمایید و اینکه آیا شرکت واحد تحقیق و توسعه نیز 
دارد و اینکه چند نفر در این واحد مشغول بکار هستند؟

شرکت فراگستر آلتون در راستای افزایش کیفیت  تولیدات خود 
از پیشرفته ترین و به روز ترین سیستم های آزمایشگاهی بهره 
گرفته و با بروزرســانی دستگاه های آنالیز فلزات، تست کشش 
و آزمایشــگاه تجزیه عناصر و همکاری چندی از مهندســان 
فارغ التحصیل از بهترین دانشگاه های ایران  با گام های  استوار 

باکیفیت ترین محصول را ارائه می کند.

   وضعیت فعالیت های شرکت بعد از برجام به چه شکل 
بوده است و آیا تغییر محسوسی نسبت به گذشته حاصل 

شده است یا خیر؟
به هرحــال بعد از برجام و رفع بعضی از تحریم ها و موانع بانکی، 
عملیات ارزی با گســتره و سرعت بیشــتری نسبت به گذشته 
صورت گرفته و روند واردات علی الخصوص از کشورهای اروپایی 

بهتر از گذشته انجام می شود.

بورس لندن بورس فلزات لندن )LME( یکی از قدیمی ترین بورس های کاالیی در دنیاســت که 
فلزات غیرآهنی )آلومینیوم، مس، ســرب، نیکل، قلع و روی(، فلزات مینور )کبالت و مولیبیدن(، 
بیلت )شــمش( فــوالد در آن معامله می شــوند. الزم به ذکر اســت که در این بــورس عالوه بر 
کاالهای مذکور شــاخص قیمت بورس فلزات لندن)LMEX( نیزکه شــاخصی از قیمت 6 فلز 

اصلی)آلومینیوم، مس، سرب، نیکل، قلع و روی( است، قابل معامله است.
ابزارهای معامالتی مورد اســتفاده در بورس فلزات لندن ابزار مناسبی را برای پیش بینی  قیمت 
فلزات در آینده فراهم آورده اســت و این در حالی اســت که از بین بردن ریسک حاصل از نوسان 
قیمت هــا، ایجاد جریان نقدی قابل پیش بینی و قیمت هایــی باثبات تر برای مصرف کنندگان از 

دیگر مزایای این بورس به حساب می آید.
تاریخچه بورس فلزات لندن به بیش از 400 سال پیش برمی گردد، اما توسعه آن به عنوان یک بازار 
جهانی با انقالب صنعتی اروپا همراه بود. در این زمان تقاضا برای فلزات در بریتانیاو نیاز به واردات 
وسیع از سراسر جهان در آن زمان و همچنین نیاز به ابزاری برای محافظت از محموله های در راه 
در مقابل کاهش قیمت در طول مسیر حمل که معموالً به مدت 3 ماه و یا بیشتر به درازا می کشید 
باعث شــدند تا فلزات پیشاپیش برای تحویل در آینده بر اســاس زمان برآوردشده ورود کشتی 
حامل، به فروش برســند. این فرایند به عنوان پوشش ریسک شناخته شده که هم از خریداران و 

هم از فروشندگان در قبال نوسانات قیمت حمایت می کند.
این معامالت به سرعت توسعه یافت و در سال 1877 بورس فلزات لندن تشکیل شد و داد و ستدها 
در غالب حراج حضوری در تاالر بورس آغاز شــد در حال حاضر داد و ستد در یک تاالر معامالت، 
به صورت حراج حضوری انجام می شود و از طریق یک سیستم 24 ساعته ارتباطات تلفنی میان 

دفاتر معامالتی، و نیز یک پایانه معامالت الکترونیکی معروف به LMEselect، پشتیبانی می شود. 
بورس فلزات لندن توانســته است خدمات متنوعی در راســتای پوشش ریسک برای بنگاه های 
اقتصادی ایجاد نماید. به عنوان مثال لوتوس که یکی از مشــهورترین خودروسازان جهان است، 
از خدمــات بورس فلزات لندن به عنــوان بخش جدایی ناپذیر فعالیت خود اســتفاده می کند و 
نیــاز به خرید مقادیر زیادی فلزات مورد معامله در بورس فلــزات لندن )LME( دارد. برای مثال 
آلومینیوم به مقدار زیادی در ســاخت بدنه خودرو کالسیک لوتوس مورد استفاده قرار می گیرد.
تولیدکنندگان خودرو از خدمات بورس فلزات لندن برای تضمین قیمت خرید مواد نیم ســاخته 
در بلندمدت استفاده می کنند و با این عمل می توانند هزینه ها و قیمت نهایی خودرو را به صورت 

دقیق پیش بینی نمایند.
اگر این خدمت در دســترس آنها نبود هزینه ســاخت خودرو به موازات قیمت آلومینیوم نوسان 
پیدا می کرد و سودآوری آنها و همین طور قیمت فروش را برای عامه مردم تحت تأثیر قرار می داد. 
کارخانــه ذوب آلومینیوم کوروس آلمان نیاز به فروش محصوالت تولیدی خود را از طریق بورس 
فلزات لندن تامین می کند. توجیه آنها برای معامالت آتی، بخشــی از سیاست مدیریت ریسک 
قیمت توسط این شرکت است که به اهداف آنها در محافظت از خود در مقابل ضررهایی برمی گردد 
که ممکن است با کاهش قیمت فلزات بوجود بیاید.اکثر هزینه های شناخته شده و در دوره زمانی 
بلندمدت ثابت هستند. اما قیمت فروش به موازات مظنه قیمت بورس فلزات لندن تغییر می کند 
و معموالً بیشتر در کوتاه مدت برای مصرف کنندگان ثابت است. در سال 2012 هلدینگ بورس 
فلزات لندن که تنها سهامدار بورس فلزات لندن است، توسط گروه بورس هنگ کنگ خریداری 

شد و از آن زمان تا کنون تغییرات جدیدی را به خود دیده است.

بورس فلزات لندن را بهتر بشناسیم



کمبود و قیمت باالی آب یکی از مشکالت تولید فوالد در ایران
معاون دانیلی مطرح کرد:

آمادگی دانیلی برای انتقال فناوری کاهش مصرف انرژی در تولید فوالد
معاون شرکت دانیلی از آمادگی این شرکت برای 

انتقال فناوری تولید فوالد به ایران با هدف کاهش 
مصرف انرژی خبر داد

استفان برگر معاون شرکت دانیلی شعبه آلمان با اشاره به پروژه های فوالد مبارکه و هرمزگان، یکی 
از مشــکالت تولید فوالد در ایران را کمبود و قیمت باالی آب عنوان کرد وگفت: با توجه به اینکه 
صنعت فوالد به آب فراوان نیاز دارد ما در نظر داریم تا تکنولوژی های جدید تولید فوالد با کاهش 

مصرف آب به ایران منتقل کنیم.
وی افزود: انرژی ارزان، ذخایر غنی ســنگ آهن و موقعیت جغرافیایی مناسب به عنوان مثال در 

خلیج فارس شرایط خوبی را برای تولید فوالد در ایران فراهم آورده است.
برگر چشــم انداز صنعت فوالد ایران را مثبت پیش بینی و تصریح کــرد: برگزاری همایش های 
تخصصی با حضور شــرکت های بزرگی همچون اس ام اس ، سارایه و... می تواند در رسیدن به این 

چشم انداز موثر باشد.
وی گفت: هدف ما انتقال تکنولوژی به ایران اســت اما در کنار آن در نظر داریم تا در صورت تمایل 
شــرکت های ایرانی از طریق فرستادن ناظران و مهندســان ، دانش فنی به ایران منتقل کنیم تا 

از طریق به کار گیری مهندسان و جوانان تحصیلکرده ایرانی به رشد اشتغال نیز کمک کنیم.

هدف گذاری برای افزایش تولید و صادرات 3 میلیون تنی در مجتمع فوالد صنعت بناب
مجتمع فوالد صنعت بناب به عنوان یکی از شــرکت های زیرمجموعه 
گروه مالی گردشــگری شــاهد معرفی مدیرعامل جدید، تالش برای 
افزایــش ظرفیت تولید و هدفگذاری برای رســیدن به صادرات ســه 
میلیون تنی انواع محصوالت فوالدی است؛ تالشی که به امید کارکنان 
این مجتمع تبدیل شــده و نویدبخش آینده ای روشن برای بزرگترین 
تولیدکننده فوالد کشور است. مدیرعامل بانک گردشگری با حضور در 
مجتمع فوالد صنعت بناب، این مجتمع را نماد غرور ملی کشور خواند 
و افــزود: با ورود هیات مدیره جدید این مجتمــع در ماه های آتی ، و با 
تزریق اعتبار مورد نیاز از ســوی نظام بانکی کشور و تامین مواد اولیه 
شاهد رونق تولید خواهد بود. خســرو خواجه حسنی با اشاره به اینکه 
پیشرفت کشــور با رونق تولید در بخش فوالد آغاز می شود، ادامه داد: 
امروزه مهمترین دغدغه دولت و مردم ایجاد اشتغال بوده و افزایش تولید 
و صادرات انواع محصوالت فوالدی از این مجتمع راهکاری برای تثبیت 
موقعیت های شغلی و اشتغالزایی بیشتر است. به گفته وی رکود صنعت 
فوالد طی سال های اخیر موجب بروز مشکالتی در مجتمع فوالد صنعت 
بناب شده اســت اما در زمان حاضر همت الزم برای افزایش بهره وری 
در این مجتمع وجود دارد. معاون منابع انسانی گروه مالی گردشگری 
نیز با اشــاره به اینکه حدود 5 هزار نفر در شــرکت های زیر مجموعه 
این هلدینگ اشــتغال دارند، گفت: سرمایه های انسانی مجتمع فوالد 
صنعت بناب ارزشمندتر از سرمایه های مالی این مجتمع است. ابراهیم 

جهانگیری با اشاره به اینکه امروزه میزان دارایی مطرح نیست و نحوه 
اســتفاده از آن مالک عمل است، افزود: هرچه کار گسترده تر باشد، به 
همان اندازه مشکالت بیشتر است اما با مشارکت جمعی می توان آینده 
روشــنی برای این مجتمع تولیدی رقم زد. به گفته وی سه ماموریت 
»اصالح ساختار تولید و افزایش بهره وری«، » برنامه ریزی برای ایجاد 
واحدهای جدید از جمله فروسیلیس« و » بکارگیری راهکارهای افزایش 
انگیزش همکاران و حفــظ کرامت آنان« برای هیات مدیره جدید این 
مجتمع تعریف شده است. معاون مدیرعامل بانک گردشگری نیز ضمن 
تسلیت به مناسبت شهادت جمعی از آتش نشانان در ساختمان پالسکو 
تهران، بــا تقدیر از کارکنان مجتمع فوالد صنعــت بناب ، از عزم نظام 
بانکی کشــور، بانک مرکزی ج.ا.ا و مسئولین اقتصادی کشور و به ویژه 
اســتاندار و نمایندگان مجلس و سایر مسئولین محلی برای حمایت از 
مجتمع فوالد صنعت بناب و افزایش تولید این مجتمع بزرگ خبر داد. 
محمد ربیع زاده افزایش 10 برابری تولید این مجتمع برای رسیدن به 
وضعیت مطلوب و تامین هزینه ها را خواستار شد و گفت: این مجتمع 
در سایه حمایت های موجود می تواند در صورت افزایش تولید و اصالح 
ساختار مالی از کاهش نرخ تسهیالت و سایر معافیت ها بهره مند شود 
و بیش از پیش مورد حمایــت نظام بانکی قرار گیرد. مدیرعامل جدید 
مجتمع فوالد صنعت بناب نیز با اشــاره به اینکــه منافع مجموعه به 
خود کارکنان بر می گردد، گفت: همه باید دســت در دست هم بدهند 

تا این مجتمع که از ابتدای احداث آن قدم به قدم حضور داشــته ام، به 
سرمنزل مقصود برسد. محمدرضا ادریسی ضمن ابراز امیدواری نسبت 
به افزایش تولید این مجتمع در ماه های آتی افزود: کار و تالش صادقانه 
محور فعالیت های این مجتمع به شــمار می رود. در این آئین روشن 
رنجبر صبــاغ و قهرمان صمدی نیز به عنوان اعضاء جدید هیات مدیره 
و به ترتیب قائم مقام مدیرعامل و معاون مالی و اداری مجتمع معرفی 
شــدند. همچنین از تالش های بابک علیزاده شهیر، مدیرعامل سابق 
مجتمع فوالد صنعت بناب و معاون مالی و اداری ســابق این مجموعه 
قدردانی شد. این مجتمع فعالیت خود را در چندین فاز از اواخر 1383 
شمســی در زمینی به مساحت 132 هکتار و در شهرک صنعتی بناب/ 
آذربایجان شرقی/ با امکانات زیربنایی ایده آل شامل دسترسی به جاده 
اصلی، راه آهن، نیروگاه، خطوط انتقال گاز و آب آغاز کرد. این مجتمع 
دارای 2 واحد ذوب و ریخته گری فعال شــامل فوالد صنعت شهریار/ 
1389/ و ذوب شاهین / 1392/ به ظرفیت اسمی 600 هزار تن در سال 
است. مجتمع فوالد صنعت بناب دارای هفت خط نورد گرم با توان تولید 
انواع میلگرد آجدار فوالدی، تیرآهن، نبشی، ناودانی و مفتول آلیاژی با 
ظرفیت اسمی 2 میلیون و 450 هزار تن است. خطوط نورد این مجتمع 
در بخــش خصوصی مقام اول و در میان تولیدکننــدگان فوالد اعم از 
خصوصی و دولتی در بخش نورد مقاطع نیمه ســبک و نیمه سنگین 

مقام چهارم کشور را داراست.

رکود بازارهاي جهاني در بخش تولید و عرضه مواد اولیه و فلزات اساسي یکي از مواردي بود که در دو سال اخیر 
به رکود داخلي افزود و اکنون رشد قیمت این نوع مواد مي تواند در خروج از رکود بخش تولید ایران بسیار 
موثر باشد. رشد قیمت هاي جهاني در کنار پیش بیني رشد اقتصادي احتمالي باالي 7 درصد، سیگنال هاي 
مهمي در این مسیر محسوب مي شوند که مي توانند چشم انداز روشني را پیش روي وضعیت تولید صنایع 
معدني و فلزات اساســي کشور براي سال آینده ترسیم کنند. پس از ماه ها و حتي سال ها رکود معامالت و 
ضعف قیمت ها در بازارهاي جهاني شاهد هستیم که این بار کاالهاي مهمي در مسیر رشد قیمت قرار گرفته 
اند. افزایش بهاي مس در بازارهاي جهاني، رشــد گام به گام قیمت فوالد، افزایش انتظاري در بازار نفت و 
تثبیت احتمالي قیمت آن در سطوحي باالتر از 50 دالر در هر بشکه را مي توان شواهدي قدرتمند از روند 
افزایشي قیمت ها در بازارهاي جهاني به شمار آورد.مقایسه رشد اقتصادي ایران با بازارهاي کاالیي در جهان 
با محوریت بازار نفت نشان مي دهد که قرابت قدرتمندي بین بهاي بازارهاي کاالیي و رشد اقتصادي ایران 
وجود دارد که همین ویژگي مي تواند به افزایش رشد اقتصادي کشور و خروج از رکود کمک کند. با توجه به 
چشم انداز رشد قیمت ها در بازارهاي جهاني که این بار از رشد احتمالي قیمت نفت نیز تاثیري صعودي مي 
پذیرد، مي توان انتظار داشت که بهبود بازارهاي جهاني، به بازار داخلي سرایت کند و به کمک این سیگنال، 

رشد اقتصادي بیشتري محقق شود.
به اعتقاد کارشناسان، نشانه هاي خروج فوالد از رکود را در چشم انداز سال آینده تا حد زیادي مي توان پیش 
بیني کرد، چراکه در بعد داخلي ما شاهد برنامه هاي دولت براي خروج از رکود به صورت کلي هستیم. بهادر 
احرامیان مدیرعامل فوالد یزد از جمله کارشناسان و تولیدکنندگاني است که به روندهاي موجود خوشبین 
است.وي مي گوید: دولت در تالش است تا سرمایه در گردش در صنایع پایین دست را به حرکت درآورد. از 
این رو سیاست هایي را در پیش گرفته تا از تولید و صنایع داخلي حمایت کند و در میان مدت بتواند رونق 

را به این صنایع بازگرداند.
احرامیان افزود: همچنین از سوي دیگر رونق گیري صادرات یکي از نشانه هایي است که نوید رونق صنعت 
فوالد را مي دهد و صادرات ما در این حوزه به مراتب بیش از پیش شده است. بنابراین با برنامه هاي دولت براي 
خروج از رکود و گردش سرمایه در صنایع کوچک، صنایع باالدستي همچون فوالد نیز به حرکت درمي آید. 

مدیرعامل فوالد یزد گفت: همچنین در بعد بین المللي نیز مي توان نشــانه هاي رونق را دید؛ البته یکي از 
موضوع هایي که در این مسیر تاثیرگذار است، سیاست هاي رئیس جمهوري منتخب آمریکا است که حتي 

بر تحوالت جهاني اثرگذار است.
وي افزود: البته پس لرزه هاي انتخابات آمریکا در برخي حوزه ها به سرعت خودش را نشان داد اما براي برخي 
حوزه هاي دیگر مانند صنعت فوالد باید منتظر بود که در صورت ثبات به چه صورت خود را نمایان خواهد 
کرد. بنابراین تا زماني که موضع رئیس جمهوري آمریکا به صورت عملي مشخص و سیاست هاي این کشور 
تبیین و تشریح شود، باید منتظر ماند.مدیر عامل فوالد یزد درخصوص چشم انداز بازار محصوالت فوالدي 
معتقد است: افزایش قیمت برخي نهاده هاي تولید که طي ماه هاي اخیر در بازارهاي جهاني صورت گرفته 
منجر به رشد قیمت تمام شده فوالد و محصوالت فوالدي شده است.وي با اشاره به دالیل افزایش قیمت زغال 
سنگ در استرالیا افزود: در واقع این رشد قیمت از یکي از معادن بزرگ استرالیا به دلیل مشکالت فني آغاز و 
منجر به توقف تولید در این معدن شد و از این رو این امر افزایش قیمت جهاني زغال سنگ را به همراه داشت.
مدیر عامل فوالد یزد تصریح کرد: از آنجا که چین یکي از وارد کنندگان زغال سنگ استرالیا محسوب مي 
شود از این رو به دنبال رشد قیمت این ماده معدني قیمت کک نیز با رشد مواجه شد و فوالدسازان براي صرفه 
جویي در مصرف کک به تقاضاي سنگ آهن با عیار باالتر روي آوردند که این امر موجب افزایش تقاضا از سوي 

فوالدسازان چیني براي این نوع از عیار سنگ آهن و همچنین افزایش قیمت تصاعدي این محصول شد.
وي با بیان اینکه تولید فــوالد در بازارهاي جهاني افزایش نیافته و هیچ تغییري در موازنه بین عرضه 
و تقاضا ایجاد نشده اســت، گفت: از این رو در افق سه ماه آینده شاهد کاهش محسوسي در وضعیت 
قیمت هاي بازار جهاني محصوالت فوالدي نخواهیم بود و تا زماني که معادن زغال سنگ تولید خود 
را افزایش دهند و بتوانند پاســخگوي تقاضاي بازار باشند این اتفاق بیش از سه ماه زمانبر خواهد بود.
وي درخصوص عوامل بازدارنده رونق بازار فوالد تا پایان سال جاري افزود: عدم ارائه تسهیالت از سوي 
سیستم بانکي کشور به پروژه هاي عمراني و ساخت و ساز از جمله این عوامل است اما چنانچه سیاست 
دولت رونق اقتصادي در ماه هاي پایاني سال باشــد، سیستم بانکي با ارائه تسهیالت مي تواند تاثیر 

بسزایي در این رونق داشته باشد

چشم انداز روشن براي بازار فوالد کشور

تکمیل گندله سازی 
بافق در انتظار 
تسهیالت بانکی

مدیر عامل مجتمع معدنی و 
صنعت و آهن و فوالد بافق 

گفت: مجوز ساخت گندله 
پنج میلیون تنی فوالد این 

شهرستان تمدید شد اما 
وام مربوطه هنوز پرداخت 
نشده است. ابویی گفت: با 

وجود پیگیری های نماینده 
مردم بافق در مجلس تاکنون 

مشکل پرداخت وام گندله 
فوالد بافق حل نشده است. 

او با بیان اینکه پیگیری های 
زیادی از سوی مسووالن 

ذیربط به ویژه شخص 
نماینده مردم در مجلس در 
ارتباط با دریافت وام گندله 
فوالد بافق انجام شده گفت: 

این مجتمع معدنی و صنعتی 
فوالد همچنان چشم انتظار 

پرداخت وام مذکور است. وی 
پرداخت وام را برای تکمیل 

زنجیره فوالد بافق مهم و 
ضروی دانست و تصریح 

کرد: چنانچه وام درخواستی 
به موقع پرداخت نشود   

پیگیری نماینده مردم در 
مجلس برای تمدید مجوز 

گندله 5 میلیون تنی این 
شهرستان بالتکلیف می ماند 
و ساخت پروژه گندله سازی 

متوقف خواهد شد. 
10 تا 11 اسفند 1395
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

نشریه ایتالیایی:
 صدور فوالد ایران به اروپا طی 3سال اخیر8 برابر شده است

نشریه ایتالیایی سایدروب از هشت برابر شدن صادرات فوالد ایران به اروپا طی سه 
سال اخیر خبر داده و نوشته این موضوع نگرانی تولید کنندگان و رقبای اروپایی 
فوالد ایران را برانگیخته است. پس از چین و هند، اکنون افزایش صادرات فوالد 
ســاخت ایران باعث ترس تولید کنندگان فوالد در اروپا شده است. این نشریه 
نوشت: کارل تاچلت، ســخنگوی گروه »یوروفر« اظهار داشت که واردات فوالد 
از ایران در سه ســال اخیر ۸ برابر شده و به یک میلیون تن در سال رسیده است، 
رقمی که باعث به صدا درآمدن زنگ خطر در البی فوالدسازان اروپایی شده است. 
به گفته وی ، واردات فوالد از ایران به اروپا پس از هند)1.9 میلیون تن در سال( و 
چین ) 5.7 میلیون تن در ســال ( با فاصله قرار دارد. وی گفت: فوالد ایران معرف 
یک تهدید جدید است و باید به سه کشور ایران، هند و چین به دقت توجه شود. 
این نشــریه افزود : این در حالی است که اعالم اخیر دولت ایران مبنی بر افزایش 
تعرفه های گمرگی برای صادرات مواد معدنی آهن، همانند هند، باعث نگرانی 
بیشتر گروه یوروفر شده است.اقدامی که به تولید کنندگان محلی اجازه می دهد 
تا به مواد اولیه با قیمت پایین تری دسترسی داشته باشند و صنعت فوالد خود را 
رقابتی تر کنند. این نشریه نوشت:درپایان کنفرانس دو روزه در باره فوالد که اخیرا 
در ایران برگزار شد، تولیدکنندگان ایرانی اعالم کردند که درصدد افزایش سطح 
صادرات فوالد بین 20 تا 25 میلیون تن تا سال 2025 هستند و این تولید فوالد را 

از 16 میلیون تن کنونی به 55 میلیون تن افزایش خواهند داد.

رئیس اکتشاف انگلوامریکن:
   اکتشافات ایران را با فناوری نوین انجام می دهیم

رئیس اکتشــاف شــرکت 
انگلــو امریکن پی ال ســی 
گفت: بــه عنوان شــریک 
ســرمایه گذار، می توانیم از 
فناوی های نوین در عملیات 
اکتشافی در ایران، استفاده 
 کنیم. استوارت مک کرکن

با بیان این مطلب اظهار داشت: ما به عنوان یک شرکت اکتشافی، همواره 
در بخش های مختلف جهان از جمله آفریقا، استرالیا، اروپا و آمریکا و غیره 
به کار اکتشــاف می پردازیم و با این کار، عالوه بر اینکه می توانیم شرکت 
خود را گسترده تر کنیم، در صورت نتیجه دادن اکتشاف، ذینفعان نیز می 
توانند ســود ببرند. وی ادامه داد: اکتشاف هزینه دارد و باید ذخایر خوب 
را پیدا کنیم تا این فعالیت سودبخش باشد. رئیس اکتشاف شرکت انگلو 
امریکن پی ال سی با اشاره به مالک های شروع یک اکتشاف، تصریح کرد: 
از جمله مالک ها این است که احتمال پیدا شدن مواد معدنی، امکان انجام 
اکتشــاف و نیز کاهش ریسک عملیات وجود داشته باشد. وی افزود: پس 
از آنکه مطمئن شویم مسیر منطقه مورد نظر برای اکتشاف نتیجه بخش 
است، امکانات الزم را با خود در طرح اکتشافی مذکور می آوریم و در نتیجه، 

کار را با موفقیت همراه می کنیم.

پیش بینی تحلیلگران:
   تقاضای فوالد چین در 2017 افزایش می یابد

فوالد چین تحلیلگران جهانی 
پیش بینی می کنند در ســال 
2017 میالدی تقاضای فوالد در 
چین با روند رو به رشدی مواجه 
می شود چرا که دولت چین به 
بخش زیرساخت ها پول تزریق 
کرده تا رشد اقتصادی به حدود 

7 درصد بهبود یابد. ساخت خطوط ریلی، بنادر و بزرگراه ها همچنان به رشد مصرف 
فوالد در سال آینده کمک خواهد کرد. در سال جاری میالدی واردات سنگ آهن 
به چین با افزایش 9 درصدی مواجه شده و تا یک میلیارد تن رسیده است. تقاضای 
زغال سنگ نیز با رشــد 23 درصدی به 229 میلیون تن رسیده است. همچنین 
آخرین گزارش انجمن آهن و فوالد چین حاکی از آن است که فوالدسازان بزرگ 
چینی در ماه نوامبر یک میلیون و 719 هزار تن فوالد خام در روز تولید کرده اند که 

این میزان 0.24 درصد افت ماهانه را نشان می دهد.

ظرفیت هاي 
بسیاري خالي 

و طرح هاي 
زیادي در حوزه 
فوالد کشورمان 
وجود دارد و تا 
رسیدن تولید 

حدود 20میلیون 
تني حال 

حاضر کشور 
به 55 میلیون 
تني که در افق 

چشم انداز 
صنعت فوالد 

پیش بیني شده، 
راهي طوالني در 

پیش است

مدیرعامل شرکت یگانه اندیش صنعت درخصوص ورود شرکت هاي بزرگ فوالدي پس از اجرایي شدن برجام و 
استراتژي ایران براي جذب سرمایه خارجي معتقد است: در دوران پسابرجام شرکت هاي زیادي براي سرمایه 
گذاري ترغیب شده اند، اما مقررات دست و پاگیر نظام بانکي و عدم حمایت دولت، از جمله موانعي است که بر 
سر راه جذب سرمایه گذاران خارجي قرار گرفته است. امیر خدابنده اظهار کرد: پس از برجام انتظار مي رفت شرکت هاي 
بزرگ وارد بازار سرمایه گذاري فوالد شوند و افزایش تولید صورت گیرد، شرکت هاي فرانسوي و ایتالیایي بسیار راغب 

به حضور در بازار ایران بودند و گام هایي نیز برداشته شد، اما این انتظار آنچنان که باید، محقق نشد.

موانع جذب پول در صنعت فوالد
خدابنده مطرح کرد:

رضایت مشتریان اولویت یگانه اندیش صنعت

مدیرعامل شرکت یگانه اندیش صنعت افزود: ایران با افزایش 
امنیت سرمایه گذاري براي سرمایه گذاران خارجي و برنامه 
ریزي مدون براي جذب و توسعه صنایع و زیرساخت هاي کشور 
مي تواند به جذب سرمایه هاي خارجي کمک کند. مقررات 
دست و پاگیر نظام بانکي و عدم حمایت هاي دولتي نیز از موانع 

عمده جذب سرمایه در ایران است.
خدابنده بر این باور اســت که امروزه بسیاري از شرکت ها و 
نام هاي بزرگ تجاري در کنفرانس ها شــرکت دارند، اما در 
عمل این شــرکت ها چه در بخش ســرمایه گذاري و چه در 
بخش تامین و فروش محصوالت و تجهیزات به ایران، حضور 

پررنگي ندارند.
همچنین خدابنده درمورد اینکه برنامه شرکت یگانه اندیش 
صنعــت در برقراري ارتباط با شــرکاي جدیــد تجاري چه 
خواهد بود، گفت: اولویت برنامه هاي یگانه اندیش صنعت در 
بازارسازي، حفظ شرکاي تجاري فعلي و بهبود ارتباطات موثر 
با این شرکاست. ما معتقدیم رضایت و تداوم رابطه تجاري با 
مشــتریان، اصل مهمي در تجارت است. در صنعت فوالد که 
بازاري متزلزل دارد حفظ روابط و رضایت مشتریان مي تواند 

نقش بسزایي در بازارسازي هر سازماني ایفا کند.
وي اظهار کرد: شــرکت یگانه اندیش صنعت براي برقراري 
ارتباطات جدید تجاري نیز برنامه اي مدون و تنظیم شــده 
براي حضور در رویدادهاي ســاالنه صنعت فوالد در دستور 
کار دارد. حضور در رویدادهاي مهمي چون نمایشگاه متافو، 
همایش بین المللي ســنگ آهن ایران، سمپوزیوم فوالد و ... 
نمونه هایي از این برنامه هاي داخلي هســتند. این شــرکت 
همچنین برنامه اي مدون براي حضور در رویدادهاي جهاني 

حوزه فعالیت خود دارد.
خدابنده به وضعیت رقبا در بازار ایران اشاره کرد و گفت: با توجه 
به رکود فعلي در صنعت فوالد ایران، بستر رقابت بسیار تنگ تر 
و رقبا نیز هوشمندانه تر عمل مي کنند، چرا که در زمان رکود، 
گردش مالي کم و تمایل به تهاتر یا پرداخت مدت دار بیشتر 
مي شود که این موضوع باعث مي شود شرکت ها با توان مالي 

محدود توان رقابتي خود را از دست دهند.
وي ادامه داد: در این بازار شرکت ها با توان مالي باالتر قدرت 
مانور بیشتري داشته و شرکت هایي که در حال فعالیت هستند 
از شرایط خوبي در بازار برخوردارند. بازاري با نوسانات قیمتي 
باالامکان حضور شــرکت ها با توان ســرمایه گذاري کم را از 
بین مي برد، بنابراین رقباي ما در این صنعت شرکت هایي با 

توان رقابتي مناسب و هوشمند تجاري هستند که همین امر 
موجب شده تا یگانه اندیش صنعت با به کارگیري نیروي انساني 
متخصص، مدیریت هوشــمند و استفاده از مزیت رقابتي که 
همان توان سرمایه گذاري باالي این شرکت است بتواند خود 
را به عنوان یکي از شرکت هاي موثر در صنعت فوالد به اثبات 
برساند. همچنین نقطه تمایز یگانه اندیش صنعت، استراتژي 
این شرکت به عنوان شریک تجاري در حوزه تامین با شرکت 
هاي فوالدي است که موجب همکاري هاي نزدیک تر و رسیدن 

به نقطه برد- برد در معامالت مي شود. 
مدیرعامل شــرکت یگانه اندیش صنعت با ارائــه ارزیابي از 
فرصت هاي سرمایه گذاري و چشم انداز صنعت فوالد ایران و 
جهان گفت: ظرفیت هاي بسیاري خالي و طرح هاي زیادي 
در حوزه فوالد کشورمان وجود دارد و تا رسیدن تولید حدود 
20 میلیون تني حال حاضر کشــور به 55 میلیون تني که در 
افق چشم انداز صنعت فوالد پیش بیني شده، راهي طوالني در 
پیش است. وي اظهار کرد: از دولت انتظار مي رود تا حمایت 
هاي الزم را در جهت تحقق این طرح ها به انجام برساند. توسعه 
پروژه هاي ساخت و ساز، حمایت هاي صادراتي از شرکت ها و... 
درصورتي که از جانب دولت برقرار شوند موجب اشتغال زایي 

و جلوگیري از بسته شدن بنگاه هاي اقتصادي خواهد شد.
از دیدگاه من عملي شدن این مهم دور از دسترس نیست و مهم 
حفظ و حمایت از صنایع داخلي و شرکت هاي خدماتي است 
و اگر ســرمایه گذاري در حوزه هایي صورت پذیرد که کشور 
 ما در حال حاضر نیــاز به واردات آن دارد، بســیار منطقي تر

به نظر مي رسد.

سنگان که عنوان عسلویه معدنی را از آن خود کرده است نقش پررنگی در 
دستیابی به اهداف پیش بینی شده برای تولید 55میلیون تن فوالد خواهد 
داشت. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( در 
دولت تدبیر و امید، اکتشاف را جزو اولویت های اصلی خود قرار داد تا بتواند 
از ظرفیت های بخش معدن بیش از گذشته بهره برداری کند. امروز سنگان 
توانسته ســرمایه گذاران فراوانی را به سوی خود، جذب و نقش مهمی در 

بخش معدن ایفا کند.

   توسعه اقتصادی و اجتماعی شرق
حال با توجه به اهمیت سنگان در بخش معدن و به ویژه توسعه صنعت فوالد، 
موضوع ایجاد زیرساخت ها در این منطقه بسیار مهم خواهد بود. رییس هیات 
عامل ایمیدرو گفت: امور زیربنایی طرح های توسعه سنگان، با استفاده از 

مشاور داخلی-خارجی، بازنگری و در قالب طرح جامع، تدوین می شود. 
مهدی کرباسیان که در جلسه مشترک با سرمایه گذاران مجتمع سنگان و 
بخش زیربنایی سخن می گفت، تصریح کرد: با توجه به اهمیت توسعه این 
معدن و نقشی که در طرح جامع فوالد ایفا می کند، باید موضوع تامین آب، 
برق، گاز، مســیر انتقال مواد معدنی و توسعه اجتماعی منطقه، برای دوره 

بلندمدت مشخص شود. 
وی در این نشست که مرتضی هاشم پور مدیر جدید مجتمع سنگان، مدیران 

عامل فوالد مبارکه، اوپال پارسیان و نمایندگان شرکت های فوالد خراسان 
و شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی به عنوان سرمایه گذار سنگان حضور 
داشتند، اظهار کرد: تامین زیرساخت های این ناحیه تنها مربوط به سنگان 
نمی شود بلکه توسعه اقتصادی و اجتماعی شرق کشور را دربرمی گیرد از 
همین رو وجود طرحی جامع که تمامی نیازها و توانمندی های منطقه را 

ترسیم کند، ضروری است.
وی گفت: تامین آب مجتمع ســنگان در دو بخش کوتاه مدت و بلندمدت 
دیده شده که در بخش کوتاه مدت مشکل خاصی وجود ندارد و منابع مورد 
نیاز تعیین شده اند اما در بلندمدت، نیازمند منابعی هستیم که کارخانه های 

فرآوری را تغذیه کند.
رییس هیات عامل ایمیدرو گفت: یکی از راهکارها، استفاده از تسهیالت ستاد 
اقتصاد مقاومتی است که به این ترتیب دغدغه سرمایه گذاران در این زمینه 
برطرف خواهد شد. وی افزود: به تازگی تعدادی شرکت خارجی با مدل های 
سرمایه گذاری »BOO« و »BOT« پیشنهاد انتقال آب از سواحل جنوبی 
به سنگان را داده اند، اما با توجه به اهمیت موضع باید بررسی دقیقی روی 
آن انجام شود. مجتمع سنگان با ذخایر فعلی سنگ آهن که به 1.2 میلیارد 
تن می رسد، برنامه توسعه ای را در حال اجرا دارد که بر اساس آن برای تولید 
17.5 میلیون تن کنسانتره سنگ آهن و 15میلیون تن گندله سنگ آهن 

ظرفیت سازی می شود.

سنگان با تامین زیرساخت ها جان می گیرد

10 تا 11 اسفند 1395   ویژه نامه 



سلطانی نژاد تشریح کرد:

مدیرعامل شرکت بورس کاالي ایران 
معتقد است: اگرچه تحریم ها سبب 
شــد تا صنعت فوالد ایران مدتي از 
فناوري خارجي محروم بماند، اما همین اتفاق از 
طرف دیگر قدرت این بخش و اتکا به نفس آن را 

افزایش داد.
حامد ســلطاني نژاد مي افزاید اکنون شرایط 
تغییر کرده و تمایل جامعه بین الملل به ایران و به 
خصوص صنعت فوالد بعد از برداشته شدن بخشي 
از تحریم ها به شــدت افزایش پیدا کرده است. 
وي مي گوید: بســیاري از تولیدکنندگان، تجار 
و ســازندگان تجهیزات صنعت فوالد با اشتیاق 
فراوان به دنبال برگشــت به بازار ایران هستند 
تا بتوانند از پتانسیل بسیار باالي این بازار بهره 
مند شوند، با این حال صنعت فوالد کشور با چالش 

هایي نیز مواجه است.
گفت وگویي با حامد ســلطانی نژاد، مدیرعامل 
شرکت بورس کاالي ایران داشته ایم که به شرح 

زیر است:

استراتژي جذب سرمایه ها در صنعت فوالد
مزیت های بورس کاال برای صنعت فوالد

   ارزیابي شما  از فرصت هاي سرمایه گذاري و چشم انداز 
صنعت فوالد ایران و جهان در طول یک سالي که از برجام 

مي گذرد، چیست؟
تمایل جامعه بین الملل به ایران و به خصوص صنعت فوالد بعد 
از برداشته شدن بخشي از تحریم ها به شدت افزایش پیدا کرده 
است. بســیاري از تولیدکنندگان، تجار و سازندگان تجهیزات 
صنعت فوالد با اشــتیاق فراوان به دنبال برگشتن به بازار ایران 
هســتند تا بتوانند از پتانسیل بســیار باالي این بازار بهره مند 
شوند. با آزادســازي روابط تجاري و ورود سرمایه هاي خارجي 
به بخش هاي مختلف اقتصاد، ایــران با افزایش مصرف مواجه 
خواهد شد، همچنین سرمایه گذاري ها در صنعت داخلي فوالد 
نیز ظرفیت صادرات فوالد کشــور را افزایش خواهد داد  ایران 
قصد دارد ظرفیت تولید ساالنه فوالدش را افزایش دهد و در این 
راستا اقداماتي از قبیل امضاي تفاهم نامه هایي با تولیدکنندگان 
تجهیزات مورد نیاز داشته اســت. در نهایت ایران برنامه هایي 
براي افزایش صادرات در این صنعت را در سر مي پروراند و مي 
کوشد از طریق ارتقاي کیفیت تولیدات، رقابتي کردن قیمت ها، 
تحویل به موقع کاالو حضور در بازارهاي جدید، جاي پاي خود را 
از نظر جهاني در این صنعت محکم تر کند که این همه از طریق 

بستر مناسب موجود یعني بورس هاي کاالیي میسر است.

   برنامه هاي بورس کاالبراي تقویت صنعت فوالد کشور 
چیست؟

اخیرا شرکت بورس کاالي ایران و انجمن تولیدکنندگان فوالد 
مبادرت به برگزاري نشست هاي تخصصي بین دو نهاد کرده تا 
شرایط هرچه بهتر براي عرضه محصوالت فوالدسازان در بورس 

کاالمهیا شود. بورس کاالبه عنوان نهادي که توانایي تنظیم بازار 
را دارد، مي تواند امکان تثبیت شــرایط و تنظیم عرضه و تقاضا 
در بازار فوالد کشور را رقم بزند. بورس کاالبازاري مناسب براي 
شفاف سازي نرخ محصوالت فوالدي و بستري براي جلوگیري 
از شــکل گیري بازار چندقیمتي و تشویش در بازار محصوالت 
فوالدي است که اکثر فوالدسازان خود بر این امر اذعان دارند. 
امیدواریم بتوانیم با تبادل نظر و هم اندیشــي با فوالدســازان 
مشکالت و مســائل تولیدکنندگان فوالد را از طریق ابزارهایي 
که بورس در اختیار دارد مرتفع و به پیشرفت صنعت فوالد کشور 
یاري رسانیم. بورس کاالي ایران سعي در توسعه ابزارهاي نوین 
مالي دارد. از این میان ابزارهایي مثل قراردادهاي سلف موازي 
استاندارد و گواهي سپرده، مي تواند براي تولیدکنندگان انتخاب 
هاي مناسبي تلقي شود و شرایط خود را ارتقا دهند. البته همه 
اینها منوط به این اســت که فوالدســازان بخش خصوصي نیز 
مانند ســایرین به طور مداوم و مســتمر به عرضه محصوالت 
خود در بورس کاالبپردازند. در این بین، امکان خرید مستقیم 

محصوالت فوالدي از بورس نیز براي تجار امکان پذیر است.

   مزیت هاي بورس کاالبراي صنعت فوالد چیست؟
بورس کاالي ایران عالوه بر اینکه بازاري شــفاف و قانونمند و 
بستري مناســب براي تنظیم بازار محصوالت فوالدي است، 
مي تواند به تامین مالي تولیدکنندگان این حوزه کمک کند. یکي 
از مهم ترین دغدغه هاي فوالدسازان در شرایط فعلي تامین مالي 
است. گذشته از تامین مالي این صنعت از طریق بانک ها و چالش 
هاي موجود در این مسیر راهکار دیگري که براي این منظور در 
صنعت فوالد وجــود دارد، تامین مالي مبتني بر تولید از طریق 

بازار سرمایه است. بورس کاالي ایران از ابتداي سال 95 توانست 
براي اولین بار شرایط تامین مالي بلندمدت را براي فوالدسازان 
از طریق قراردادهاي سلف موازي استاندارد رقم بزند. براي مثال 
شرکت ذوب آهن اصفهان در سال جاري و تنها طي یک نوبت 
تامین مالي از طریق سلف موازي، توانست حدود 150 میلیارد 
تومان تامین مالي انجام دهد. عالوه بر قراردادهاي سلف موازي 
اســتاندارد، ابزارهاي دیگري نیز وجود دارد که مي توان در این 
مسیر از آنها بهره گرفت. گواهي ســپرده کاالیي که در بورس 
کاالبراي محصوالت کشاورزي مانند جو و ذرت عرضه شده است 
از جمله ابزارهاي تامین مالي در دنیا است که با تبدیل موجودي 
انبار خود به گواهي سپرده کاالیي و اوراق بهادارسازي آن، بستر 
الزم براي فروش بیشتر محصوالت خود را ایجاد مي کند. از این 
روش تامین مالي مي توان براي کاهش هزینه هاي تامین مالي 
در بازار سرمایه و افزایش نقدشوندگي کاالبراي تولیدکنندگان 
صنعت فوالد کشــور نیز اســتفاده کرد. همچنین از ابزارهاي 
کاربردي دیگر مي توان به صندوق هــاي قابل معامله کاالیي 
اشــاره کرد. صندوق ها در واقع شــکل مدرن تجارت در حوزه 
کاالیي هســتند که با هدف تامین مالي از محل موجودي راکد 
انبارهاي شــرکت ها، راه اندازي مي شوند. معرفي این صندوق 
ها در بورس کاالمي تواند به تامین مالي صنایع مختلف از جمله 
فوالد کمک کند. تولیدکنندگان محصوالت فوالدي تا قبل از 
راه اندازي ابزارهاي نوین مانند ســلف موازي استاندارد نیز مي 
توانستند از امکان فروش ســلف عادي این محصوالت در تاالر 
فیزیکي بورس کاالبهره ببرند که این امکان هنوز نیز روي این 
محصوالت و بسیاري محصوالت دیگر امکان پذیر است و تامین 

مالي کوتاه مدت تولیدکنندگان را فراهم مي کند.

انجمن تولیدکنندگان فوالد با مدیران بورس کاال در نشســتی به گسترش همکاری های دوجانبه پرداخته و بر 
استفاده از ظرفیت های بورس کاال برای رفع مشکالت فوالدسازان کشور تاکید کردند. ازجمله مهم ترین محورهای 
مطرح شده در این نشست، تاکید بر تامین مالی شرکت های فوالدی از بورس کاال به جای بازار پول، بررسی روش های 
تامین مالی و حضور نماینده ای از فوالدسازان در روند قیمت گذاری بورس کاال بود. همچنین بین تولیدکنندگان 

دسته بندی هایی شد تا اعضای این انجمن بتوانند در رسته های مختلف به بحث و تبادل آرا بپردازند.

   فصل جدید همکاری های بورس کاال و صنعت فوالد
حمیدرضا طاهری زاده نایب رئیــس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد در این نشســت گفت: به تازگی 
قیمت گذاری برخی محصوالت فوالدی عرضه شــده در بورس کاال به عنوان یکی از عمده مسائل اعضای انجمن 

مطرح می شود و بسیاری از اعضا نیز خواستار حل این موضوعات هستند.

   بورس کاال مرجعی شفاف برای قیمت های فوالد
خوروش با بیان اینکه بورس کاال نهادی اســت که توانایی تنظیم بازار را دارد، گفت: برای تثبیت شرایط و تنظیم 
عرضه و تقاضا در بازار فوالد کشور، باید تعامل بیشتری با بورس کاال به عنوان نهادی مرجع داشته باشیم. چنان که 
در گذشته این رابطه وجود داشته اما با توجه به نیاز مرجعی برای شفاف کردن نرخ محصوالت فوالدی و جلوگیری 
از شکل گیری بازار چند قیمتی، در شرایط کنونی این همکاری الزام بیشتری دارد، چرا که شفاف نبودن قیمت ها 

باعث ایجاد تشویش در بازار خواهد شد.

   هم اندیشی برای جلوگیری از بازار چندقیمتی
سیدرسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد هم گفت: انتظار ما این است که بورس کاال شرایط 
عرضه کننده را رصد کند و با نگاه کارشناســانه و با توجه به شرایط روز در بورس کشف قیمت شود، چرا که باید از 
چند قیمتی شدن در بازار جلوگیری شود و در عین حال رقابت برای همه تولیدکنندگان در شرایط برابر و عادالنه 

وجود داشته باشد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد خاطرنشــان کرد: در همین باره پیشــنهاد ما این اســت که در شورای تعیین 
قیمت های پایه در بورس کاال، نماینده ای از انجمن حضور پیدا کند تا روند قیمت گذاری دچار اشــتباه نشــود تا 

مبادا اعتماد مشتریان و فعاالن بازار را از دست بدهد.

   ابزارهای بورس کاال در خدمت ارتقای صنعت فوالد
مدیرعامل بورس کاال هم گفت: بورس کاال آمادگی دارد با حضور و استنتاج نتایج این جلسات به بهبود شرایط بازار 
فوالد کشور کمک کند. حامد ســلطانی نژاد گفت: می توان از جلسات هم اندیشی بین رسته های مختلف انجمن 
تولیدکنندگان فوالد به عنوان رگوالتوری بازار استناد کرد و بطور قطع موضوعات مطرح شده و تصمیمات اخذشده 

در این جلسات، مبنای تصمیمات آینده شوراها و کمیته های بورس کاال قرار خواهد گرفت.
مدیرعامــل بورس کاال افزود: ابزارهایی مثل ســلف موازی یا گواهی ســپرده، می توانند بــرای تولیدکنندگان 
انتخاب های مناسبی تلقی شود تا شرایط خود را بهبود دهند. اما همه اینها منوط به این است که فوالدسازان بخش 

خصوصی نیز مانند سایرین بطور مداوم و مستمر به عرضه محصوالت خود در بورس کاال بپردازند.

مزایای تعامل فوالدسازان با بورس کاال
در جلسه هم اندیشی انجمن تولیدکنندگان فوالد با بورس کاال مطرح شد:

برنامه بورس برای 
آزادسازی نرخ سنگ آهن
معاون نظارت بر بورس ها 

و ناشران سازمان بورس 
و اوراق بهادار اعالم کرد: 

آزادسازی قیمت سنگ آهن 
ضرورت دارد و با توجه به 
اهمیت این صنعت در بازار 

سرمایه، سازمان بورس 
به منظور حمایت از صنایع 
بورسی به رایزنی و مذاکره 

با دولت پرداخته است.
حسن امیری گفت: قرار است 

یک فرمول قیمت گذاری 
رقابتی برای گندله و 

کنسانتره سنگ آهن مانند 
پاالیشگاهی ها و خوراک 
پتروشیمی ها پیشنهاد 

شود. وی افزود: حق انتفاع و 
حقوق دولتی معدن دغدغه 

سهامداران است و تالش 
می شود بحث حق انتفاع 
معادن نیز از یک فرمول 
مشخص تابعیت کند و 

دغدغه ارزان فروشی وجود 
نداشته باشد. به گفته وی، 
حقوق دولتی معدن و بهره 

مالکانه )حق انتفاع( و قیمت 
رقابتی همه در قالب یک 
فرمول قرار می گیرد که 

این موضوع در حال نهایی 
شدن است و پس از مدل 

سازی آن، صنعت سنگ آهن 
قابلیت رقابت پذیری پیدا 

وی همچنین از موافقت اولیه 
وزارت صمت با اجرای این 

فرمول خبر داد.
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

مدیرعامل شرکت کالسیمین گفت: در حال حاضر معدن انگوران تامین کننده خاک موردنیاز واحدهای تولیدی شمش در ایران است. اما معدن 
انگوران تنها جوابگوی 25 درصد از نیاز ما است. این رقم برای 79 یا 80 شرکت دیگری که کار کنسانتره روی یا تولید شمش انجام می دهند 
نیز در همین اندازه است. در نتیجه مجبور هستیم نزدیک به 5 درصد از خاک موردنیاز را از طریق معادن کوچک اطراف و مابقی نیاز را از طریق 
واردات خاک از ترکیه تامین کنیم. وی افزود: در حال حاضر ما با توجه به تهاتری که صورت می گیرد واردات خاک برایمان با توجیه اقتصادی 

همراه شده است.  خبرنگار ماین نیوز با سعید انجدانی، مدیرعامل شرکت کالسیمین گفت وگویی انجام داده که متن آن به شرح زیر است:

واردات خاک روی از ترکیه توجیه اقتصادی دارد
انجدانی در گفت وگو با ماین نیوز:

BZS پیشرفت 85 درصدی پروژه

معاون فوالد مبارکه:
  82 درصد محصوالت فوالد مبارکه در اختیار بازار داخلی قرار گرفت

معاون فروش و بازاریابی شــرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه حضور فوالد 
مبارکه در بازارهای صادراتی به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای این 
شرکت و حتی صنعت فوالد کشور مطرح است، گفت: ۸2 درصد محصوالت 
فوالد مبارکه در اختیــار بازار داخلی قرار دارد. به نقــل از روابط عمومی 
شرکت فوالد مبارکه، محمود اکبری اظهار داشت: فوالد مبارکه از ابتدای 
بهره برداری تاکنون حدود 90 میلیون تن انواع محصوالت فوالدی تخت را 
به بازار عرضه کرده، که از این مقدار حدود ۸2 درصد در اختیار بازار داخلی 
و تولیدکنندگان و صنایع پایین دستی قرار گرفته است، از این رو همواره 
تامین نیاز داخلی به عنوان رسالت اصلی فوالد مبارکه مورد توجه بوده و در 
آینده نیز خواهد بود. وی افزود: با این حال نظر به اینکه تامین ضرورت های 
تکنولوژیکی و اجرای طرح های توســعه فوالد مبارکه در راستای اهداف 
سند چشم انداز و توسعه اشتغال در سطح کشور نیازمند دسترسی به منابع 
مالی فراوان و اخذ تسهیالت ارزی بدون بهره است، حضور فوالدمبارکه در 
بازارهای صادراتی به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای این شرکت 

و حتی صنعت فوالد کشور مطرح است.
معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالدمبارکه خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه 
در سنوات گذشته از طریق ارز حاصل از صادرات و اعتبار جهانی اخذ شده 
توانســته با تامین منابع مالی خارجی ارزان قیمت، ضمن توسعه کیفی و 
کمی و برآورده سازی نیاز صنایع کشور به انواع ورق های فوالدی، ظرفیت 
تولید خود را از 4.2 میلیون تن، به 10.2 میلیون تن افزایش دهد که این 
امر عالوه بر تاثیر مستقیم بر رشــد اقتصادی کشور سبب ایجاد اشتغال 

مستقیم و غیرمستقیم حدود 400 هزار نفر شده است.

تنها راه رسیدن به ظرفیت 55 میلیون تن فوالد
   تمرکز فوالدی ها در کرانه های خلیج فارس

شرکت فوالد هرمزگان دومین کارخانه بزرگ تولید فوالد پس از انقالب 
است که در حاشــیه های خلیج فارس در زمینی به مساحت 95 هکتار در 
13 کیلومتری غرب بندرعباس و در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی 
و فلزی خلیج فارس واقع شــده که با وجود این شرکت، استان هرمزگان 
به قطب سوم فوالد کشــور تبدیل شده است. از مهم ترین مزیت های این 
فوالدســازی مجاورت با آب های خلیج فارس و دسترســی آسان به آن، 
دسترسی نزدیک به منابع مورد نیاز چون گاز و همچنین مجاورت با ذخایر 
سنگ آهن گل گهر، مجتمع بندری شهید رجایی و حمل ونقل جاده ای و 
ریلی است. شرکت فوالد هرمزگان دارای ظرفیت اسمی 5/1میلیون تن 
تختال )اســلب( به ضخامت 200 و 250 میلیمتر، عرض 900 تا 2هزار 
میلی متر و طول 6هزار تا 12هزار میلی متر اســت. همچنین این شرکت 
قادر به تولید محصــوالت میانی از قبیل یک میلیون و 650 هزار تن آهن 
اســفنجی در سال، 90 هزار تن آهک در ســال، 7500 نرمال متر مکعب 
اکسیژن بر ســاعت، 1۸هزار نرمال مترمکعب بر ساعت نیتروژن و 120 
نرمال مترمکعب بر ساعت آرگون اســت. این شرکت فوالدی در امسال 

قادر به ثبت رکوردهایی در تولید و صادرات بوده است.

   رکوردهایی در تولید و ذوب گیری
درباره تولیدات فوالد هرمزگان و سیاســت های این فوالدســازی، علی 
گلشــن معاونت خرید فوالد هرمزگان عنوان کرد: فــوالد هرمزگان در 
هلدینگ فوالد مبارکه قرار دارد. ظرفیت فوالد هرمزگان 1.5میلیون تن 
در سال است. البته تولید اصلی این فوالدسازی اسلب در تناژهای مختلف 
با ضخامت 200 تا 250 میلیمتر، عــرض 900 تا 2هزار میلیمتر و طول 
باالی 6 متر است. تولید این اسلب با این تناژ تنها مخصوص فوالد هرمزگان 
است. گلشــن درباره رکوردهای فوالد هرمزگان عنوان کرد: فوالدسازی 
هرمزگان در تولید رکوردهای مختلفی به جا گذاشته است. این رکوردها 
بیشتر در زمینه تناژهای ماهانه و میزان ذوب گیری به ثبت رسیده است. 
برای مثال بخش احیا توانسته، نرخ ظرفیت تولید را از 110 تن بر ساعت 
به 120 تن بر ساعت افزایش دهد. وی با اشاره به سیاست های عمده فوالد 
هرمزگان عنوان کرد: بیشتر محصوالت فوالد هرمزگان به منظور صادرات 
تولید می شــود. البته در موضوع خرید و تامین نیازهای فوالد هرمزگان، 
سیاست ما در راستای حمایت از صنایع داخلی است و تا آنجایی که امکان 

داشته باشد از تولیدکننده داخلی خرید خواهیم کرد.

در حال حاضر 
ما با توجه به 
تهاتری که 

صورت می گیرد 
واردات خاک 

برایمان با توجیه 
اقتصادی همراه 

شده است

در شرایط کنونی بازار داخلی تولید فوالد کشور به حالت اشباع رسیده 
اســت، از این رو برخی تولیدکنندگان دســت به کاهش تولیدات خود 
زده اند و البته برخی نیز بازارهای صادراتی را هدف قرار داده اند تا بتوانند 
با ظرفیت کنونی خود همچنان به تولید ادامه دهند. اما به نظر می رسد 
که با توجه به شرایط پیش رو و اشباع بازار داخلی، فوالدسازهای ایرانی 
برای یافتن بازارهای صادراتی جدید بایــد کفش آهنی به پا کنند و به 

جاهایی بروند که هرگز نبوده اند.
درباره صادرات فوالد ایران و شرایط آن در ایران، رضا زائرحیدری تحلیلگر 
و کارشناس فوالد و مواد معدنی اظهار کرد: بازار داخلی فوالد ایران اشباع 
شده و تولیدکنندگان نمی توانند از ظرفیت واقعی خود استفاده کنند. 
بخش بســیاری از ظرفیت اکنون ما استفاده نمی شود که این امر باعث 
افزایش قیمت تمام شده می شود. از سوی دیگر واحدهای جدید نیز یک 
به یک در حال افتتاح هستند. از این رو صنایع فوالد ایران برای ادامه حیات 

راهی جز صادرات ندارد و برای صادراتی شــدن نیز تا جایی که مقدور 
است باید بتوان به سمت رقابتی شدن تولید پیش رفت. زائرحیدری در 
پاسخ به این پرسش که چرا ترکیه در صادرات میلگرد تا این اندازه موفق 
است و صادرکنندگان ایرانی نتوانسته اند در این بخش فراتر از بازارهای 
محدود منطقه ای موفقیتی داشته باشند، عنوان کرد: ترک ها موفق ترین 
صادرکنندگان میلگرد در جهان هستند. آنها می توانند با شمش وارداتی 
)حتی از ایران( یا قراضه وارداتی و با وجود هزینه باالی انرژی، صادرات 
خوبی به کشورهای دیگر حتی اروپا و امریکا داشته باشند. صادرکنندگان 
میلگرد در ترکیه به طور معمول شرکت های بزرگ نبوده و از تجهیزات 
خاصــی نیز برخوردار نیســتند، کارخانه های کوچکی هــم دارند، اما 
صادرکننده های خوبی هستند. موضوع این است که آنها قاعده بازی را 
به خوبی می شناسند. ولی در مقام مقایسه صادرات فوالد ایران به قطر با 

وجود میزان باالی مصرف این کشور ناچیز است.

فوالدسازان ایرانی باید کفش آهنی به پا کنند
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   درباره میزان تولید، فروش و صادرات شــرکت 
کالسیمین در 10 ماهه سال جاری توضیح بفرمایید.

شرکت کالسیمین در 10 ماهه امسال 56 هزار و 823 تن تن 
کنسانتره روی پخته، 27 هزار و 816 تن شمش روی، 6680 
تن کنسانتره ســرب و 204 هزار و 365 تن کنسانتره روی 
خام تولید کرد. مجموع فروش شرکت هم در این مدت بالغ 
بر 215 میلیارد تومان شد. ضمن اینکه صنایع فعال در زمینه 
گالوانیزه بیشترین خریداران شمش تولیدی از کالسیمین 
هستند اما میزان مصرف کنندگان داخلی بسیار کم بوده به 
همین دلیل بیش از 90 درصد شمش تولیدی در کالسیمین 
صادر می شود. بطورکلی هلدینگ توسعه معادن روی بیش از 

80 درصد محصوالت خود را صادر می کند.

   در حــال حاضر وضعیت تامین خــاک موردنیاز 
کالسیمین به چه شکل است؟

در حال حاضر معدن انگــوران تامین کننده خاک موردنیاز 
واحدهای تولیدی شــمش در ایران است. اما معدن انگوران 
تنها جوابگوی 25 درصد از نیاز ما است. این رقم برای 79 یا 80 
شرکت دیگری که کار کنسانتره روی یا تولید شمش انجام 
می دهند نیز در همین اندازه است. در نتیجه مجبور هستیم 
نزدیک به 5 درصد از خاک موردنیاز را از طریق معادن کوچک 
اطراف و مابقی نیــاز را از طریق واردات خاک از ترکیه تامین 
کنیم. در همین حال هلدینگ توســعه معادن روی ایران در 
ترکیه برای تامین نیاز خــاک واحدهای خود اقدام به خرید 
یک معدن کرده است. معدنی به اسم آسورجیک که هلدینگ 
قصد دارد این معدن را در قالب اکتشافات تفضیلی و در نهایت 
بهره برداری فعال کند. این معدن ذخیره خوبی در اختیار دارد 

اما کار زیرزمینی آن زیاد است.

   با توجه به رو به اتمام بودن ذخیره انگوران چه 
اقداماتی برای مواجهه با این مشکل در آینده 

نزدیک انجام شده است؟
در حال حاضر میزان عیار خاک استخراج شده از 
انگوران رو به کاهش است و پیش بینی می شود 
معدن در ســال های آخر عمر خود باشــد، در 
نتیجه واحدهای تولید شمش روی باید به دنبال 

معدنی جایگزین بــرای تامین نیاز های 
خود باشــند. البته ممکن 

است تا رسیدن به این 
زمان معدن ســرب و 
روی مهدی آبــاد به 
چرخــه تولید وارد 
شــود. تصور بنده 
درباره معدن سرب 
و روی مهدی آباد 

این است که زمان موردنیاز برای باطله برداری برای رسیدن به 
مواد اصلی معدنی 3 تا 5 سال است. البته ممکن است شرکتی 
که برنده این مناقصه شده، برنامه دیگری داشته و زودتر یا هم  
زمان با باطله برداری به ماده اصلی معدنی دســت پیدا کند 
اما از آنجایی که عیار سرب  و روی معدن مهدی آباد نیز عیار 
چندان باالیی نیست به همین دلیل اینگونه به ذهن می رسد 
که معادن بزرگ و قابل اتکایی در ایران وجود نداشته  باشد. در 
نتیجه برنامه ما بر این است که در کنار بررسی معادنی که در 
سطح ایران امکان وجودشان پیش بینی می شود، به تقویت 

واردات از خارج کشور نیز بپردازیم.

   آیا واردات خاک از ترکیه توجیه اقتصادی کافی 
هم دارد؟

در حال حاضر ما بــا توجه به تهاتری کــه صورت می گیرد 
واردات خاک برایمان با توجیه اقتصادی همراه شــده است. 
یعنی کشوری که خاک را از آن وارد می کنیم طالب شمش 
تولیدی ما اســت. این به معنای صورت گرفتن 2 کار بطور 
هم زمان )واردات در مقابل صادرات( است. این موضوع هم به 
صادرات بخشی از محصوالت تولید شده کمک می کند و هم 
مواد اولیه تامین می شود. توجیه پذیر بودن واردات خاک به 
میزان عیار مربوط است البته با توجه به باال بودن عیار خاک 
های وارداتی، با مخلوط کردن آنها با خاک های کم عیار داخلی 
توجیه اقتصادی حاصل می شود اما به تنهایی استفاده از خاک 

وارداتی هزینه های تولید را افزایش می دهد.

   درباره آخرین وضعیت پــروژه BZS نیز توضیح 
بفرمایید.

 »BZS« یکی از طرح های توسعه ای در دســتورکار، طرح
اســت که خاک باطله سابق را که انباشته شده با عیار 
5 تا 6 درصد به عنوان خوراک کارخانه استفاده 
خواهد کرد. این کارخانه در حال احداث بوده 
و امید است عملیات اجرایی آن که بیش از 
85 درصد پیشــرفت داشته تا قبل از پایان 
سال جاری به بهره برداری برسد. با اجرای این 
طرح باطله پرعیار و به خط تولید می رسد. 
سرمایه گذاری صورت گرفته برای این پروژه 
22.5 میلیارد تومان اســت. البته ممکن است 
این رقم تا حدود 26 میلیارد تومان نیز 
افزایش پیدا کند. در کنار این 
موضوع طرح های زیست 
محیطی متعدد دیگری 
وجود دارد که به ترتیب 
در دســتورکار قــرار 
گرفته و به بهره برداری 

می رسند.
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
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خبر

برنامه ما این 
است که میلگرد 
کالف دار را تولید 
کنیم تا وابستگی 
کشور به واردات 
این محصول از 
خارج قطع شود

  چادرملو روی روند رشد

براســاس تازه ترین گزارش عملکرد شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 
در 9 ماهه گذشته سال جاری میزان تولید کنسانتره سنگ آهن خشک 
این شرکت از مرز 7 میلیون و 100 هزار تن فراتر رفت. این میزان تولید 
نسبت به برنامه پیش بینی شده امسال حدود 9 درصد و نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته بیش از 500 هزار تن افزایش داشته است.
همچنین طی این مــدت بیش از 2 میلیون و 846 هــزار تن گندله در 
مجتمع گندله سازی این شــرکت در اردکان یزد تولید شد که عالوه بر 
افزایش 7 درصدی از برنامه مصوب، نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
نیز بیش از 1 میلیون تن افزایش تولید داشــته است و توانسته بخشی از 

نیاز واحدهای فوالدی کشور به مواد اولیه را تامین کند.
گفتنی است شرکت معدنی و صنعتی چادرملو امسال به دلیل عدم نیاز 
صنایع فوالد کشور به سنگ آهن دانه بندی شده و نیز کاهش صادرات، 
میزان تولید ســنگ آهن دانه بندی شده خود را نسبت به سال گذشته 
بیش از 60 درصد کاهش داده است و در نتیجه بخش عمده سنگ آهن 
خام اســتخراجی از معــدن را در پنج خط تولیدی خود به کنســانتره 

سنگ آهن که محصول اصلی محسوب می شود تبدیل کرده است.

بشیرراد به ماین نیوز خبر داد:
  تحقق شعار تکمیل زنجیره فوالد در چادرملو

رئیس بودجه و گزارشات شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از راه اندازی کارخانه 
فوالد چادرملو تا پیش از پایان سال جاری خبر داد.  هادی بشیرراد  درباره موضوع 
وضع عوارض بر صادرات ســنگ آهن اظهار کرد: محصوالت شرکت به صورت 
کنسانتره و گندله در داخل کشور کال مصرف می شود و سنگ آهن دانه بندی که 
محصول جانبی شرکت می باشد در صورت مازاد بر مصرف داخلی در سرمعدن 
عرضه و به فروش می رسد. لذا شرکت صادرات مستقیم ندارد و در نتیجه چندان 
درباره این موضوع حساس نیست و مشکلی هم در این زمینه نداریم. این موضوع 
بیشتر بر معادنی که صادرات سنگ آهن دارند تاثیرگذار است. وی همچنین با 
اشاره به موضوع تکمیل زنجیره فوالد تصریح کرد: چادرملو توانسته این زنجیره را 
در شرکت خود تکمیل کند بطوریکه از مرحله سنگ آهن تا مرحله نورد در صنایع 
فوالد سرمد ابرکوه که راه اندازی آن شروع شده را در اختیار داریم یعنی می توان 
گفت شعار تکمیل زنجیره تولید و ارزش افزوده از معدن تا فوالد را محقق کرده ایم.
به گفته بشیرراد، پیشــنهاد ما برای تکمیل زنجیره فوالد در کشور آن است که 
معادن سنگ آهن خود نیز به ســراغ تکمیل زنجیره رفته و واحدهای فرآوری و 
فوالدسازی را احداث کنند. امروز تولید کنندگان فوالد همچون فوالد مبارکه به 

دنبال فعالیت در بخش معدن هستند.
این موضوع در تمام دنیا قابل مشاهده است. ما نیز در این زمینه پیش قدم بودیم 
و پس از ما دیگر واحدهای معدنی همچون گل گهر نیز در این زمینه اقداماتی را 
انجام داده اند. رئیس بودجه و گزارشات چادرملو درباره عرضه سنگ آهن در بورس 
کاال نیز توضیح داد: مدیرعامل شرکت در این زمینه مصاحبه ای داشتند که در آن 
بیان کردند این موضوع باید در اختیار فعاالن معدنی باشد و به صورت دستوری 
انجام نشود. باید این موضوعات در اختیار تولید کننده باشد. البته بعید به نظر می 
رسد فوالدسازان خرید کنسانتره از بورس کاال را بپذیرند زیرا در دولت گذشته نیز 
این موضوع مطرح شد اما در نهایت وزیر صنایع وقت تنها دستور عرضه سنگ آهن 
دانه بندی را در بورس کاال داد. حال اگر قرار باشد کنسانتره نیز از طریق بورس کاال 
عرضه شود باید با نظر تولیدکننده انجام شود. بشیرراد درباره طرح های توسعه 
چادرملو نیز اظهار کرد: در حال حاضر طرح احداث کارخانه فوالدسازی چادرملو 
با ظرفیت یک میلیون تن با 98 درصد پیشرفت پیش بینی می شود پیش از پایان 
سال به بهره برداری برسد. البته این طرح تا ظرفیت یک میلیون و 300 هزار تن 
نیز قابل توسعه است. همچنین در کنار آن، یک طرح مگامدول احیای مستقیم 
قرار دارد که تولید آهن اسفنجی به ظرفیت یک میلیون و 550 هزار تن برای آن 
پیش بینی شده و با پیشرفت فیزیکی 72درصد در 3 ماهه اول سال 96 راه اندازی 
می شود. طرح احداث تصفیه خانه فاضالب اردکان نیز در دستورکار است که آب 
آن به مجتمع گندله سازی و فوالد اردکان منتقل می شود. این طرح نیز با پیشرفت 
فیزیکی حدود 90درصد قبل از پایان سال راه اندازی می شود. طرح نورد سرمد 
ابرکوه نیز از دیگر طرح های توسعه در چادرملو است که با ظرفیت 450 هزار تن 
آماده راه اندازی و بهره برداری اســت. در همین رابطــه در جوار طرح نورد طرح 
احداث کارخانه فوالد با ظرفیت 600 هزار تن در حال اجرا می باشد که در ابتدای 
سال 97 به بهره برداری می رسد. البته با توجه به راه اندازی فوالدسازی چادرملو 
در سال جاری، می توان از محصول شمش کارخانه فوالد مزبور برای واحد نورد 

سرمد ابرکوه استفاده شود.

رئیس هیات مدیره شــرکت صنایع آهن و فوالد ســرمد 
ابرکوه درباره پروژه فوالدســازی نیز افزود: این پروژه 30 
درصد پیشــرفت دارد و تجهیزات آن بطور کامل وارد شده 
است. امســال نیز مناقصه ها برگزار و پیمانکاران را تعیین 
می کنیم. امیدوار هستیم از فرودین 96 عملیات اجرایی با 
سرعت آغاز شــود. به گفته کیوان آرا، پیش بینی می شود 
پروژه فوالدسازی 600 هزار تنی تا پایان 97 به اتمام برسد. 
این پروژه از نظر تولیدات و ظرفیت درســت همانند پروژه 
فوالد نیشابور اســت اما این پروژه نسبت به فوالد نیشابور 
30 سال تفاوت سن داشته و جوان تر از آن است. وی ادامه 
داد: تجهیزات، ماده اولیه و نیروی انسانی ماهر نکاتی است 
که تعیین کننده کیفیت نهایی اســت که خوشبختانه ما 
هر ســه پارامتر یادشــده را در اختیار داریم. تجهیزات ما 
تجهیزات به روز دنیا بوده در حالی که اتوماسیون نوردهای 
کشــور برای 20 سال گذشته اســت. همچنین ماده اولیه 
ســنگ آهن چادرملو بوده که از بهترین های ســنگ آهن 
است زیرا سنگی با اســتحکام و درصد باال بوده که حداقل 
میزان فسفر و گوگرد را در اختیار دارد، در نتیجه فوالد آن 
بهترین نوع فوالد خواهد بود. کیوان آرا اضافه کرد: شرکت 
چادرملو 65 درصد از سهام شرکت صنایع آهن و فوالد سرمد 
ابرکوه را در اختیار دارد. در نتیجه شــرکت ما نیز بورسی 
خواهد شد. رئیس هیات مدیره شرکت صنایع آهن و فوالد 
ســرمد ابرکوه در پاسخ به این سوال که آیا طرح دیگری در 
دستورکار شرکت قرار دارد؟ اظهار کرد: ما یک پروژه نورد و 
یک فوالدسازی و یک احیا در دستورکار داریم. این پروژه ها 
به صورت تکرار در نقشه ها و زیربنا ها دیده شده است. پروژه 
نورد و فوالدسازی سرمد ابر کوه در مجموع برای 1000 تا 
1100 نفر اشتغالزایی داشته و در آینده نیز این مجموع 2 
برابر شده و تولید نیز به جای 1.2 میلیون تن به 2.4 میلیون 

تن خواهد رسید.

   پیشرفت 30 درصدی واحد فوالدسازی سرمد ابرکوه
رئیس هیات مدیره شرکت صنایع آهن و فوالد سرمد ابرکوه 
دلیل اصلی انتخاب ابرکوه را برای احداث واحد فوالدسازی 
در آن قرارگیری این منطقه در تقاطع چهار استان دانست 
و گفت: ابرکوه در تقاطع چهار استان اصفهان، یزد، فارس 
و کهگیلویــه و بویراحمد قرار داشــته و از این نظر منطقه 
مناســبی برای احداث کارخانه فوالدســازی محســوب 

می شود.
احمد کیوان آرا در نشست خبری بهره برداری از طرح های 
توسعه چادرملو با اشاره به اینکه شرکت صنایع آهن و فوالد 
سرمد ابرکوه دارای دو واحد فوالدسازی و نورد است، گفت: 
واحد نورد با ظرفیت 450 هزار تن در سال راه اندازی شده و 

ظرفیت عملی آن به بیش از 500 هزار تن نیز خواهد رسید. 
همچنین احداث واحد فوالدســازی با ظرفیت تولید 600 
هزار تن در سال 30 درصد پیشرفت دارد و بخشی از تجهیزات 
آن هم از ایتالیا تامین شده است. وی افزود: امیدواریم گردش 
مالی ایجاد شده در واحد نورد بتواند به تامین مالی و سرعت 
بخشــیدن به اجرای پروژه بخش فوالدسازی کمک کند. 
وی با اشــاره به تامین کلیه زیرســاخت ها برای این پروژه 
اظهار کرد: به دلیل نزدیکی به استان کهگیلویه و بویراحمد 
می توانیم از منابع آبی این اســتان اســتفاده کنیم. رئیس 
هیات مدیره شــرکت صنایع آهن و فوالد ســرمد ابرکوه با 
بیان اینکه هم اکنون فوالدهای با گرید A شــماره 1 تا 3 در 
بخش نورد تولید می شــوند و قرار اســت شماره های 4 و 5 
همین گرید نیز در آینده به تولید برســند، گفت: همچنین 
برنامه ما این اســت که میلگــرد کالف دار را تولید کنیم تا 
وابستگی کشور به واردات این محصول از خارج قطع شود. او 
مجموع سرمایه گذاری انجام شده در بخش زیربناها و واحد 
نورد را حــدود 450 میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: واحد 
فوالدسازی و نورد به صورت شارژ مستقیم هستند که این 
فناوری تا 30 درصد در مصرف انرژی صرفه جویی می کند. 
کیوان آرا افزود: مواد اولیه شــرکت ابرکوه فعال از شــرکت 
آهن و فوالد ارفع تامین می شــود اما در آینــده مواد اولیه 
خود را از چادرملو تامین خواهیم کرد. رئیس هیات مدیره 
شرکت صنایع آهن و فوالد سرمد ابرکوه در پاسخ به سوالی 
درخصوص درباره فنــاوری های جدیدی مانند فاینکس و 
بحــث هایی که درخصوص ورود این فناوری ها به کشــور 
مطرح شده است، گفت: به نظر من تا این فناوری های جدید 
امتحان خود را در کشورهای صنعتی پس ندهند نمی توان به 
صورت کامل به آنها اعتماد کرد و از آنها در احداث واحدهای 

فوالدسازی در کشور استفاده کرد.

رئیس هیات مدیره شرکت صنایع آهن و فوالد سرمد ابرکوه 
بیان کرد: تا به امروز در پروژه نورد سرمد ابرکوه 450 میلیارد 
تومان هزینه شده اســت. احمد کیوان آرا در گفت وگو با 
خبرنگار ماین نیوز درباره پروژه نورد سرمد ابرکوه اظهار کرد: کلنگ این 
پروژه پایان سال 1392 زمین خورد و مهر سال جاری شاهد اولین تولید 

آن بودیم. وی با اشاره به میزان کلی سرمایه گذاری برای این پروژه اضافه 
کرد: تا به امروز در این پروژه 450 میلیارد تومان هزینه شده است که از 
این میزان 150 میلیارد تومان برای زیربنا مشترک فوالد و نورد بوده اما 
االن در حال بهره برداری از بخش نورد هستیم. بطورکلی سرمایه ارزی 
ریالی برای نورد 300 میلیارد تومان و برای زیربنا 150 میلیارد تومان بود.

سرمایه گذاری 450 میلیارد تومانی در نورد سرمد ابرکوه
کیوان آرا در گفت وگو با ماین نیوز تشریح کرد:

از صنایع آهن و فوالد سرمد ابرکوه چه خبر؟

دومین همایش تخصصي بومي ســازي صنعت کاتالیست و فرآیند احیاي 
مســتقیم در کیش برگزار شد. در این مراسم  بحث بومي سازي و روند رو به 
توسعه این صنعت در کشور مورد ارزیابي قرار گرفت.در این مراسم مدیرکل 
صنایع شــیمیایي و سلولزي وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره حمایت 
جدي و قانوني این وزارتخانه بر ورود کاالي استراتژیک مورد مصرف در صنایع 
فوالدي تاکید کرد و گفت: هر گامي که در توسعه کمي و کیفي و جهش در 
نقاط حساس و کلیدي کشور در حال انجام است، باید مورد حمایت قرار گیرد. 
پروین نباتي در ادامه افزود: امروز صنایع مهم کشور به تولید کاتالیست در 
کشور وابسته هستند و به همین منظور نیز تمام تالش ها در راستاي استفاده 
از توان تولیدي کاتالیست داخلي قرار دارد. نباتي به دیگر اقدامات انجام شده 
از جمله تغییر ارز مبادالتي به ارز متقاضي که ســبب افزایش هزینه واردات 
کاالمي شود، اشاره و اظهار کرد: در کتاب قانون و مقررات نیز حقوق ورودي 
براي کاالي وارداتي از این نوع در نظر گرفته شــده است. وي از جمله موارد 
سیاست حمایتي را جذب سرمایه گذار خارجي، تامین مالي، انتقال فناوري، 
بیشینه سازي اقتصادي تولید محصوالت و طراحي و متنوع سازي آنها و تولید 

کاالي صادرات محور دانست.در این همایش که به همت شرکت تولیدکننده 
کاتالیست »نفت و گاز ســرو« برگزار شد، احمد احمدي مدیر کل توسعه و 
پژوهش شــرکت ملي فوالد به گذشته اي که این صنعت پشت سر گذاشته 
است، اشاره کرد و افزود: به جز در بحث تولید کمپرسور و الکترود که صنعت 
فوالد ما به آن نیازمند اســت مابقي نیازهاي داخل تامین و ساخته مي شود 
که این نشان از افزایش توان متخصصان کشور است. وي گفت: حمایت هاي 
دو شرکت فوالدي مبارکه و خوزستان از شروع تا صنعتي شدن کاتالیست 
مثال زدني است. این فرآیند طي 7 سال شکل گرفت که در مقایسه با سایر 
صنایع که امکانات بیشتري در اختیار دارند در رشد و بالندگي سرعت قابل 
قبولي داشته است.وي با اشاره به چشم انداز تولید فوالد تا سال 1404، تصریح 
کرد: با توجه به برنامه ایجاد تعادل میان زنجیره ارزش تولید فوالد، صنعت 
کاتالیست نشان از دوبرابر شدن مصرف ظرف 10 سال دارد.احمدي یادآور 
شد: کیفیت در این حیطه بسیار حائز اهمیت است و همه حاضر هستند براي 
کیفیت برتر پول بیشتري بپردازند. وي تاکید کرد که قیمت البته باید رقابت 
پذیر باشد که هم سود تضمین شود و هم به افزایش بقاي بنگاه یاري رساند.

حمایت جدي دولت از کاتالیست مصرفي صنعت فوالد

10 تا 11 اسفند 1395   ویژه نامه 



حضور پررنگ صنعت فوالد در  16 استان
در گزارشی بررسی شد؛

اقدامات برجسته فوالدی دولت در 1395
در چند سال گذشته ما همواره شاهد رکود حاکم بر اقتصاد ایران 
بوده ایم که این رکود با سرایت به صنعت فوالد، این بازار را نیز با رکود 
درگیر کرده است. اما دولت تدبیر و امید در 3سال گذشته توانسته 
بسیاری از طرح های فوالدی را که برخی از آنها نیز زمینه مطالعاتی مناسبی در 
دولت های گذشته نداشتند به سرانجام برساند و همچنین طرح های جدیدی 
را برنامه ریزی یا جانمایی کند. براساس آمارهای اعالم شده از سوی مسئوالن 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین اســحاق جهانگیری، معاون اول 
رییس جمهور، از سال 92 تا پایان سال94 به میزان 35میلیون تن به زنجیره 
تولید فوالد کشور اضافه شــده که البته در سال95 نیز تاکنون سعی شده با 
سرمایه گذاری های انجام شده 25میلیون تن دیگر در مدار تولید قرار گیرد. 
همچنین ازسوی دیگر در ســال96 با برنامه ریزی های انجام شده قرار است 
32میلیون تن دیگر به زنجیره فوالد کشور اضافه شود. در این میان سازمان 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز به عنوان یکی از اصلی ترین 
نهادهای دولتی فعال در زمینه معدن و صنایع معدنی نقش راهبردی در تکمیل 
طرح های فوالدی در چند سال اخیر داشته و با جدیت این مسیر را دنبال کرده 
است و در این زمینه توانسته واحدهای فوالدی ناتمام را به سرانجام برساند و 
میزان قابل توجهی به زنجیره تولید فوالد کشور اضافه کند. در ادامه با مروری 
بر مهم ترین طرح های فوالدی در اســتان های مختلف عملکرد دولت در این 

زمینه را در سال 95 شاهد خواهیم بود.

   استان هرمزگان
افتتاح فاز نخست واحد فوالدسازی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش، 
پذیرش طرح فوالد 5/1میلیون تنی مبشر نور دریا، طرح تولید 2.5 
میلیون تنی کنسانتره سنگ آهن و طرح تولید آهن هیدراته شرکت 
ســنگ و فوالد هرمزگان در منطقه ویژه خلیج فارس بوده و طرح 
توجیهی فنی و اقتصادی آن نیز گذرانده شده است. این طرح های 
فوالدی در حقیقت در استان هرمزگان پیشرفت الزم را داشته اند.

   استان سیستان و بلوچستان
جانمایی طرح احداث کارخانه فوالد چابهار در استان سیستان و 
بلوچستان یکی از طرح های فوالدی است که در ابتدای سال 95 

انجام شده است.
   استان گلستان

در استان گلســتان نیز 2 طرح فوالدی شامل طرح لوله و پروفیل 
هیرکان با اعتبــار بیش از 40 میلیارد ریال در شــهرک صنعتی 
حیدرآباد گرگان و شرکت فوالد اترک که در زمینه تولید ورق های 
پوشــش دار گالوانیزه رنگی فعال است، با سرمایه گذاری 12هزار 

میلیارد ریال در شهرک صنعتی »آق قال«راه اندازی شده اند.
   استان گیالن

در هفته دولت اســتان گیالن در منطقه صومعه ســرا شــاهد 
افتتاح پــروژه پارس فلز پروفیل فوالدی بــا تولید 180هزار تن و 

سرمایه گذاری 160میلیارد ریال بوده است.
   استان کرمانشاه

در استان کرمانشــاه طرح تولید فرومنگنز که در صنایع فوالد و 
آلیاژهای فوالد کاربرد دارد با سرمایه 50میلیارد ریال و اشتغالزایی 

برای 50 نفر مورد بهره برداری قرار گرفت.
   استان خوزستان

براساس سیاست دولت که ایجاد واحدهای جدید فوالدسازی در 
کنار آب است، خرمشــهر به عنوان یکی از قطب های فوالدسازی 
در کشور در نظر گرفته شده اســت. از این رو پیشرفت طرح های 
فوالدی از جمله پیشرفت فیزیکی فوالد کاوه 70درصد اعالم شده 
و افتتاح مرحله نخست این شرکت به دهه فجر یا پایان سال موکول 

شده و پیشرفت فیزیکی فوالد جهان آرا نیز 35درصد اعالم شده 
است. همچنین خرمشــهر به کانون صادرات تبدیل شده و دولت 
سوله های بزرگی برای شرکت هایی که قصد دارند صادرات محور 
باشند، تهیه کرده است. البته در استان خوزستان افتتاح طرح فوالد 
شادگان به 22 بهمن امسال موکول و اعالم شده است، پروژه فوالد 
آتیه خلیج فارس و فوالد کاوه اروند تا پایان امسال به بهره برداری 

خواهند رسید.
   استان کردستان

کردستان نیز شاهد استقرار سامانه و مرکز خدمات سرمایه گذاری 
و تصویب طرح فوالد سقز با سرمایه گذاری خارجی 430 میلیون 

دالر بوده است.
   استان سمنان

در هفته دولت امسال نیز استان سمنان شاهد افتتاح کارخانه فوالد 
دامغان به ظرفیت 120هزار تن شمش فوالدی در فاز نخست بود 
که این طرح اشتغالزایی 150 نفری را به همراه داشت. این کارخانه 
در 2 بخش ذوب و ریخته گری طراحی شده و با راه اندازی مرحله 
دوم ظرفیت از 120هزار تن به 300 هزار تن افزایش پیدا می کند 
و اشتغالزایی آن 600 نفر خواهد شد. اعتبار مورد نیاز این پروژه 2 

هزار و 500 میلیارد ریال اعالم شده است.
   استان اصفهان

البته در اســتان اصفهان نیز طرح فوالد اردستان با پیشرفت 95 
درصدی قرار اســت در دهه فجر به بهره برداری برســد. ظرفیت 
اسمی این طرح فوالدی 500هزار تن شمش فوالد شامل 5 خط 
ذوب و ریخته گری و در نتیجه تولید شمش فوالدی است. البته در 
پاییز امســال نیز در اصفهان شاهد افتتاح تولید ریل ملی در ذوب 
آهن اصفهان و سایر طرح های توســعه فوالد مبارکه و ذوب آهن 

اصفهان بوده ایم.
   استان لرستان

استان لرســتان نیز شاهد افتتاح فوالد ازنا از ســال ها در آبان ماه 
امسال بوده است.
   استان زنجان

همچنین استان زنجان شاهد کلنگ زنی شرکت آهن و فوالد جاده 
ابریشم با سرمایه گذاری بخش خصوصی و به ظرفیت 200هزار 

تن و اشتغالزایی 130 نفر و افتتاح شرکت فوالد در ابهر بوده است.
   استان قزوین

در استان قزوین کارخانه نورد سرد ورق های فوالدی که در خاورمیانه 
در شمار نخســتین ها اســت در هفته دولت با حضور معاون اول 

رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری راه اندازی شد.
   استان کهگیلویه وبویراحمد

مجتمع فوالد سقاوه با تولیدات کنســانتره سنگ آهن، گندله و 
آهن اســفنجی و اعتباری افزون بر 6هــزار و 20میلیارد ریال در 
استان کهگیلویه وبویراحمد احداث می شود. در این مجتمع بزرگ 
فوالدی برای 850 نفر شغل ایجاد می شود. این پروژه قرار است در 
زمینی با 150هکتار که از سوی شرکت شهرک های صنعتی واگذار 

شده، ساخته شود.
   استان یزد

در هفته دولت اســتان یزد نیز شــاهد افتتاح فوالد )تولیدکننده 
شمش فوالدی( پارمیدا در شهرستان اشکذر بود. ظرفیت تولید 
این کارخانه 45 هزار تن شــمش فوالد و سرمایه گذاری آن افزون 
بر 168هزار و 500میلیون ریال از ســوی بخش خصوصی اعالم 

شده است.
   استان کرمان

استان کرمان شاهد افتتاح کارخانه گندله سازی شماره 2 گل گهر 
در سال 95 بود.

   استان چهارمحال وبختیاری
استان چهارمحال و بختیاری با افتتاح فوالد سفیددشت توانست 
نخستین طرح از 7 طرح فوالدی اســتانی را که سال ها با سکون 
روبه رو بود، در ســال 95 به سرانجام برساند. البته تا پایان سال 95 
براساس گفته مهدی کرباسیان، رییس سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( قرار است چند طرح دیگر 
از طرح های فوالدی استانی شامل فوالد شادگان، نی ریز و میانه در 

فاز نخست به افتتاح برسد.

سرپرست بخش نصب نسوز شرکت آذران با اشاره به دسته بندی انواع نسوزها در 
شکل بندی و تولیدات مختلف عنوان کرد: تولیدات نسوزها بیشتر شامل آجرها 
و بتن های نسوز است. اما به طور کلی این صنعت در تمام صنایع معدنی کاربرد 
دارد منتهی کاربرد آن بســتگی به ترکیبات آن خواهد داشت. حمید بخشنده  
عنوان کرد: از آنجا که در کشــور سرمایه گذاری آنچنانی در صنعت نسوز نشده، 
به طور عمده در تهیه مواد اولیه به واردات وابسته هستیم. در زمینه فرآوری آن 
هم چندان سرمایه گذاری نشده است، چراکه این صنعت نیازمند حجم باالیی 
از سرمایه گذاری است و بخش خصوصی توانایی سرمایه گذاری چندان در این 
بخش را ندارد. البته بخش خصوصی در تولید آجر به خوبی وارد شده و از این نظر 
خیلی از فناوری روز دنیا عقب نیفتاده ایم، اما به طور عمده در این صنعت، مواد اولیه 
را از چین یا اروپا وارد می کنیم. بخشنده در ادامه خاطرنشان کرد: معادن کشور 
ما در صنعت نسوز چندان جوابگوی این صنعت نیستند، یک معدن در سمیرم 
وجود دارد که ترکیبی از آلومینا و سیلیکات است. یا معدن بوکیست در جاجرم در 
این زمینه وجود دارد، اما سرمایه گذاری چندانی روی آن نشده است. همچنین 

معدن منیزیت در بیرجند که نیازمند افزایش خلوص و سرمایه گذاری است. وی 
افزود: از آب های چابهار می توان منیزیت تولید کرد که در حال حاضر برای کشور 
به دلیل سرمایه گذاری باال مقرون به صرفه نیست. از این رو صنعت نسوز بیشتر 
مواد اولیه خود را وارد می کند که این موضوع سبب قیمت تمام شده این صنعت 
شده است. بخشنده درنهایت با اشاره به واردات مواد اولیه صنعت نسوز یادآور شد: 
اکنون صنعت نســوز تحت تاثیر قیمت دالر قرار دارد. به عبارت دیگر زمانی که 
دولت نیازمند باشد که قیمت دالر را افزایش دهد، این صنعت نیز دچار نوسان و 

مشکل برای تولیدکنندگان آن خواهد شد.
   دولتی ها واردات می کنند

فناوری صنعت نســوز تا حد قابل توجهی بومی شده است، اما مشکل مهم این 
صنعت این موضوع است که باوجود تولیدات مورد نیاز کماکان شاهد واردات در 
این زمینه هستیم. در این باره داود عظیمی، مدیرعامل فرانسوز یزد عنوان کرد: 
به طور کلی صنعت نسوز در صنایع معدنی مانند سیمان، بتن و نفت و پتروشیمی 
و هر جایی که با درجه حررات باال سر و کارداشته باشد، کاربرد دارد. عظیمی در 

پاسخ به این پرســش که صنعت نسوز نیازمند فناوری خاصی در کشور است یا 
فناوری آن بومی شده، گفت: صنعت نســوز در بخش فرآوری نیازمند فناوری 
خاص است که البته تا حدی این فرآوری بومی شده است، اما در بخش هایی از این 
صنعت همچنان نیازمند فناوری خاصی هستیم. به عبارت دیگر در بخش های 
جدیدتر نیازمند فناوری های بروزتری هستیم که البته بخشی از این فناوری به 
کشور وارد شده و بخشی دیگر از این فناوری در کشور بومی شده است. وی درباره 
مهم ترین مشکالت صنعت نسوز نیز اظهار کرد: باوجود اینکه امکان تولید برای رفع 
نیاز داخلی وجود دارد و تولیدات به نسبت خوبی هم در این صنعت وجود دارد، به 
گونه ای که حتی در پروژه های بزرگ دولتی ما با واردات نسوزها روبه رو هستیم. 
عظیمی در پاسخ به اینکه آیا قیمت تمام شده باال یا کیفیت پایین در صنعت نسوز 
سبب واردات دولتی ها شده، گفت: در کل قیمت تمام شده صنعت نسوز منطقی 
به نظر می رسد و از نظر کیفیت نیز کیفیت نسوزهای داخلی از کیفیت مناسبی 
برخردارند. منتهی دولتی ها در برخی پروژه های خود و به خاطر قراردادهایی که 

دارند و اقدام به واردات می کنند.

دیرگدازهای داخلی با واردات ذوب می شوند

رشد تقاضای جهانی 
فوالد ضد زنگ

در حالی تحلیلگران، 
چشم انداز تقاضای جهانی 

فوالد ضد زنگ را مثبت و 
میزان تقاضای این محصول 
را افزایشی پیش بینی کرند 
که علیرغم وجود ظرفیت ها 

هنوز ایران وارد تولید 
این محصول نشده است. 

تقاضای جهانی فوالد 
ضدزنگ در سال ۲۰۱7 نیز 

با ۴.۱6 درصد افزایش به 
۴۰ میلیون و ۱۰ هزار تن 
می رسد و در سال ۲۰۲۰ 

نیز حدود ۴5 میلیون و 
۲۰ هزار تن خواهد بود. 

تقاضای واقعی فوالد ضد 
زنگ جهان در سال ۲۰۱6 با 
رشد ۲.9۴ درصدی نسبت 
به سال قبل به 38 میلیون 

و 5۰ هزارتن برآورد شده 
است. رشد تقاضای واقعی 

در منطقه آسیا و اقیانوسیه 
۴.۱۰درصد افزایش و 

در همین حال در اروپا و 
خاورمیانه نیز ۱.۴۰ درصد 

رشد یافته است. در حالی 
که در آمریکا 3.۲۰ درصد 

کاهش یافت.  مجموع تولید 
فوالد ضد زنگ جهان ۴5 

میلیون و 7۱ میلیون تن به 
ثبت رسید که نسبت به ۴۲ 

میلیون و ۲۱ هزار تن تولید 
در سال ۲۰۱5رشد 8.3۰ 

درصدی داشته است و پیش 
بینی می شود در سه ماهه 
نخست سال ۲۰۱7 میزان 

تقاضای جهانی فوالد ضد 
زنگ با رشد 3.5۰ درصدی 
نسبت به سه ماهه پایانی 
سال ۲۰۱6 به 9 میلیون و 

9۰هزار تن برسد.
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 آغاز معامالت
اختیار فروش سهام 
فوالد مبارکه

امیرحسین نادری، معاون 
اقتصادی و مالی شرکت 
فوالد مبارکه با اعالم این 
خبر افزود: اختیار معامله، 
ابزاری مشتقه و قراردادی 
قانونی است که توسط یک 
فروشنده به یک خریدار در 
ازای مبلغ معینی فروخته 
میشود. طبق قرارداد اختیار 
فروش، دارنده آن میتواند 
سهامی که اختیار فروش آن 
را دارد را با قیمتی که اکنون 
تعیین میشود، در سررسید 
آینده آن به فروش برساند. 
این ابزار به عنوان مدیریت 
ریسک افت قیمت سهام 
مورد استفاده قرار میگیرد 
و در واقع دارنده اختیار 
فروش ریسک افت قیمت 
سهم خود را به طرف مقابل 
منتقل می کند. وی افزود: 
در پی راهاندازی بازار 
قراردادهای اختیار معامله 
سهام )option( از ۲8 آذر 
سال جاری در بورس تهران 
که با دو شرکت فوالد مبارکه 
و ایرانخودرو عملیاتی 
شد، دور جدید این ابزار از 
تاریخ ۲6 دیماه بر روی 
سهام شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان عملیاتی شد. معاون 
اقتصادی و مالی شرکت 
فوالد مبارکه با تأکید بر این 
مطلب که منتشر کننده این 
اوراق، صندوق توسعه 
بازار است، تصریح کرد: 
هر قرارداد شامل ۱۰ هزار 
سهم و حداکثر آن شامل 
۱۰۰ قرارداد است و قیمت 
اعمال بر اساس قرارداد 
تعیینشده محاسبه میشود؛ 
بدین ترتیب که چنانچه 
به عنوان مثال خریداری 
هم اکنون هر سهم فوالد را 
۱۴۰۰ ریال خریداری کند و 
به همراه آن اختیار فروش 
آن را نیز ابتیاع نماید باید 
تا سررسید اوراق، سهام 
خود را نگهداری کند. نادری 
افزود: در صورت افت قیمت 
به زیر قیمت تعیین شده در 
سررسید، می تواند اوراق 
خود را به همان قیمت تعیین 
شده به فروش برساند.

به تناقضات آماری در حوزه فوالد پایان دهیم
فاضل بخششی مطرح کرد:

آمار قابل اتکا نیاز توسعه فعالیت بخش خصوصی در زنجیره فوالد
مدیر پروژه صنعت و معدن شــرکت بین المللی مهندسی ایران 
)ایریتک( در یادداشتی اختصاصی برای ماین نیوز نوشت: الزم است 
استاندارد مشخصي در ارایه آمار توسط خبرگزاري ها و مسئوالن 
براي ارایه این گونه خبرها در نظر گرفته شود تا حتي اگر اختالفي 
نیز در آمار وجود دارد این اختالف قابل پذیرشي باشد. متن کامل 

این یادداشت به شرح زیر است.

معدن و صنایع معدني ایران در دوراني قرار گرفته اســت که استراتژي خصوصي سازي بر سرعت 
رشد آن را تاثیر گذاشته است. این دوران گذر، یک نیاز است که باید آن را پذیرفت و با دقت به آن 
پرداخت. براي گذر از این مرحله الزم است تا شرایط سرمایه گذاري براي بخش خصوصي در این 
زنجیره به میزان کافي شفاف شــود. یکي از عوامل تاثیرگذار در این شفاف سازي، ارایه آمار قابل 
اتکا است. دریافت آمار یکسان از منابع مختلف مي تواند براي دریافت کننده داده ها ایجاد اطمینان 
کند. سرمایه گذار همواره باید اطمینان حاصل کند که در یک بازار شناخته شده سرمایه گذاري 
مي کند و آینده روشــني در برابر خود دارد. براي روشن شدن کاستي در این خواسته، به مواردي 
که در هفتمین همایش »چشم انداز صنعت فوالد و معدن ایران« بیان شده است، اشاره مي کنم.

در این همایش سخنراني هاي ارزشمندي در ارتباط با صنعت فوالد و معدن انجام شد که به چند آمار 
ارایه شده به صورت کلي پرداخته مي شود. دو سخنراني مهم این همایش سخنراني وزیر محترم 
صنایع، معدن و تجارت و رئیس هیئت مدیره ایمیدرو بود )اقتباس از روزنامه دنیای اقتصاد - نقشه 
توسعه فوالد تا 2025 - شــماره 3985 تاریخ چاپ: 1395/11/27( و از سوي دیگر نایب رئیس 
هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد و مدیرعامل محترم شــرکت فوالد تکنیک ایران )نقل 
از هفتمین همایش بین المللي صنعت فوالد و معدن با نگاهي به بازار بررســي شد چهارشنبه 27 
بهمن 1395 کد مطلب: 36330 ماین نیوز( نیز آماري در ارتباط با صنعت فوالد دادند که چکیده 

آن از دو منبع ذکر شده به شرح زیر است:
میزان تولید فوالد خام:

18 میلیون تن )دنیاي اقتصاد( تولیــد 16.8 میلیون تن )نقل از ماین نیوز( تولید 16 میلیون تن 
)نقل از ماین نیوز(

ظرفیت موجود 27 میلیون تن )دنیاي اقتصاد( ظرفیت تولید 30 میلیون تن )نقل از ماین نیوز(
تولید کنسانتره:

تا پایان سال 45 میلیون تن )دنیاي اقتصاد( 30 میلیون تن )نقل از ماین نیوز(
ظرفیت فعلي 43 میلیون )دنیاي اقتصاد( 44 میلیون تن )نقل از ماین نیوز(

تولید گندله:
تا پایان سال 35 میلیون تن )دنیاي اقتصاد( 26 میلیون تن تولید )نقل از ماین نیوز(

ظرفیت تولید 27 میلیون تن )دنیاي اقتصاد( 30 میلیون تن )نقل از ماین نیوز(

آهن اسفنجي:
27 میلیون تن )دنیاي اقتصاد( ظرفیت فعلي 25 میلیون تن )دنیاي اقتصاد(

13.5 میلیون تن در ده ماه )نقل از ماین نیوز(
بنا به گزارش مدیرعامل محترم شرکت فوالد تکنیک ایران هم اکنون 30 میلیون تن ظرفیت سازي 
فوالد خام انجام شده و 22 میلیون تن در دست احداث وجود دارد. بنابراین تنها رقمي نزدیک به 3 
میلیون تن تا رسیدن به سند چشم انداز 55 میلیون تني فضاي خالي وجود دارد. درخصوص آهن 
اســفنجي این رقم بین 9 تا 10 میلیون تن است، گندله سازي 5 تا 7 میلیون تن و براي کنسانتره 
نیــز این رقم بین 16 تا 17 میلیون تن هنوز ظرفیت خالي وجود دارد به عبارت دیگر مي توان این 
گونه اســتناد کرد که براي رسیدن به 55 میلیون تن فوالد خام به 9 میلیون تن آهن اسفنجي، 5 

میلیون تن گندله و 16 میلیون تن کنسانتره نیاز داریم. )نقل از ماین نیوز(
در این همایش ذخیره قطعي سنگ آهن کشور 3.1 میلیارد تن )نقل از ماین نیوز( اعالم شد که در 
سمینار همکار ایران و فنالند در هفته بعد از همایش ذخیره سنگ آهن کشور 2.7 میلیارد تن در 
ایمیدرو اعالم شد. )از سوي دیگر مشخص نیست این ظرفیت باقي مانده سنگ معدن در معادن 

سنگ آهن کشور است یا ذخیره تایید شده اولیه محسوب مي شود.(
پذیرفتني اســت که این احتمال وجود دارد تمام آمارهاي ارائه شــده بــه دلیل نگرش مختلف 
کارشناسي در زمان تهیه گزارش مربوطه و شاید با توجه به بازه هاي زماني مختلف آمار برداري، 
درست باشــند ولي در هر صورت از نظر ســرمایه گذاري که مي خواهد در زنجیره فوالد سرمایه 

گذاري کند، این آمارها مي تواند برنامه ریزي او را دچار چالش جدي کند.
بنابراین الزم است استاندارد مشــخصي در ارایه آمار توسط خبرگزاري ها و مسئوالن براي ارایه 
این گونه خبرها در نظر گرفته شــود تا حتي اگر اختالفي نیز در آمار وجود دارد این اختالف قابل 

پذیرش باشد.

مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهــان با قدردانی از تالش کارکنان این 
مجتمع بر بهره برداری کامل هرچه سریعتر سایر طرحهای توسعه 
این مجتمع تأکید کرد. بهرام سبحانی با تأکید بر اینکه با راه اندازی 
پروژه های توسعه این مجتمع، گام بلندی در پیشبرد اهداف گروه 
فوالد مبارکه برداشته خواهد شــد، اظهار کرد: با تمرکز بر فعالیتها 
در واحدهای مختلف از جمله واحد ذوب، ریخته گری و کالف پیچ 
دوم، می توان از حداکثر ظرفیت های موجود جهت پاسخ به نیاز بازار 
اســتفاده کرد. در همین خصوص بهمن خلیلی مدیر تکنولوژی و 
اجرای پروژه های مجتمع فوالد ســبا نیز با بیــان اینکه در طی این 
بازدید از کارگاه های واحد انتقال مواد و ســیلوهای مربوطه، واحد 
غبارگیر، کوره های قوس الکتریکی، ریخته گری اسلب نازک، کوره 
تونلــی، کارگاه های جنبی، توزیع آب مربوط به طرحهای توســعه 
مجتمع فوالد سبا بازدید به عمل آمد، یادآوری کرد: با اتمام عملیات 
این طرحها واحدهای فوالدســازی دوم، کوره تونلی و کوره شاتلی 
جدید، ریخته گری دوم، نصب قفسه 7 و دانکویلر دوم همراه با تعویض 
کامل اتوماسیون نورد گرم و نوسازی خط موجود مورد بهره برداری 
قرار می گیرند. وی تصریح کرد: در طرح های توسعه مجتمع فوالد 
سبا تغییرات اساسی و نوسازی در کوره قوس و ریخته گری موجود 
همراه با تعویض اتوماسیون این خطوط در دست اقدام است که در 
حال حاضر راه اندازی واحد کوره پاتیلی انجام شده و تستهای سرد 
و گرم کوره قوس الکتریکی نیز رو به اتمام است و در هفته های آتی 
به بهره برداری کامل خواهد رســید؛ ضمن اینکه تست سرد واحد 
ریخته گری این مجتمع در حال انجام است. مسعود نیک گفتار مدیر 
اجرای پروژه های جنبی و پشتیبانی هم به تشریح پروژه های مورد 
بازدید در این مدیریت پرداخت و گفت: احداث راه آهن داخلی فوالد 
سبا، ساخت ساختمان ایستگاه داخلی این مجتمع، تکمیل و احداث 
راه آهن خارجی فوالد سبا و ساخت ساختمان ایستگاه مبادله ای فوالد 

سبا )ایستگاه ریز( از جمله پروژه های مورد بازدید در این روز بود.
وی در خصوص مشخصات هر یک از این پروژه ها گفت: این طرحها 
توسط  مشاور فرا تحقیق ســپاهان و دستگاه نظارت طرح آفرینان 
پارس اجرا شــده اســت؛ در طرح تکمیل و احداث راه آهن داخلی 
فوالد سبا که توسط شــرکت حمل ونقل ریلی گسترش انجام شد، 
15.9 کیلومتر طول خط این پروژه، 41 دســتگاه تعداد ســوزن، 
295 هزار مترمکعب حجم کل خاکبرداری و 145هزار مترمکعب 
حجم کل خاکریزی این پروژه بوده اســت؛ همچنین پروژه احداث 
ساختمان ایستگاه داخلی فوالد سبا در سه طبقه به مساحت 750 
مترمربع شامل اتاق اینترالکینگ، باتری، اتاق کنترل، دفاتر اداری 

و موتورخانه با همکاری شرکت رهستان اجرا شد. نیک گفتار افزود: 
پروژه تکمیل و احداث راه آهن خارجی فوالد سبا با همکاری شرکت 
گســترش آهن راه قرارداد منعقد شد که در آن اجرای خط به طول 
15.6 کیلومتر، تعداد 21 دستگاه سوزن، 277 هزار مترمکعب حجم 
کل خاکبرداری، 300 هزار مترمکعب حجم خاکریزی و تعداد 20 
دستگاه ابنیه فنی پیشبینی و اجرا شد. وی اضافه کرد: در پروژه احداث 
ساختمان ایستگاه مبادله ای فوالد سبا )ایستگاه ریز( که با همکاری 
شرکت گسترش آهن راه، قرارداد منعقد و ساخت ساختمان اداری 
750 متر مربعی شامل اتاق اینترالکینگ، باتری، خانه، اتاق کنترل 

و دفاتر اداری، موتورخانه و سوزن بانی ها اجرا شد.

راه اندازی آزمایشی کوره پاتیلی مجتمع فوالد سبا
با حضور مدیرعامل فوالد مبارکه انجام شد

ایرج فاضل بخششی / مدیر پروژه صنعت و معدن شرکت بین المللی مهندسی ایران )ایریتک(
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

در گروه فوالد مبارکه انجام شد
 ارسال نخستین محموله ورق آجدار صادراتی

با راه اندازی خط تولید ورق آجدار در مجتمع فوالد سبا، یکی از زیرمجموعه های 
شرکت فوالد مبارکه، بازاریابی این محصول به منظور توسعه سبد محصوالت 
صادراتی در دستور کار واحد صادرات شرکت قرار گرفت و پس از انجام مذاکرات 
و معرفی محصول در آبان ماه، نخستین سفارش برای بازار عراق ثبت شد که 
نخستین قسمت آن نیز در ماه جاری به کشور مقصد حمل شد. بنابراین گزارش 
در حال حاضر این محصول که در سال جاری به عنوان برترین محصول تحقیق 
 ST 37-2( و توســعه در صنعت معرفی شد، با آج بادامی شکل و با گریدهای
S351,R,S175,R ,ST44-2T(  در مجتمع فوالد ســبا تولید می شود. 
شایان ذکر است در بازاریابی اولیه انجام شده توسط واحد صادرات امکان فروش 
ماهانه بیش از 3000 تن از این محصول در بازار عراق برآورد شد که با توجه به 
ارزشافزوده آن ضمن توسعه سبد محصوالت صادراتی، امکان سودآوری بیشتر 
نیز فراهم شد. در عین حال با نگاه ویژه به توسعه و نوع تولید ورق های آجدار 
و همچنین رفع مشکالت و ایجاد زیرساختهای الزم جهت افزایش فروش و 
صادرات این محصول و سایر محصوالت با ارزشافزوده باال سودآوری بیشتری 

با فروش محصوالت گروه فوالد مبارکه ایجاد خواهد شد.

ایزدپناه:
  موافق تعیین قیمت سنگ آهن ایران با شاخص پلتس نیستیم

مدیرعامل شرکت هفت الماس اظهار کرد: قیمت های موجود در بازار به خوبی 
وضعیت بازار را نشــان می دهد. نوید ایزدپناه در نشســت زنجیره ارزش آهن و 
فوالد کشــور که در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اظهار کرد: سیاست در 
زنجیره ارزش وجود دارد. این سیاست مکانیزم تعرفه پلکانی است. یعنی به هر 
میزان که به سمت محصول پایانی حرکت می کنیم باید تعرفه  ها بیشتر بوده تا 
از زنجیره های قبلی حمایت شود. همچنین محصول خام باید مالیات بیشتری 
نسبت به محصول های نهایی داشته باشد تا بیشترین ارزش افزوده را در کشور 
شاهد باشــیم. این روش در تمام دنیا ثابت شده اســت. وی ادامه داد: متاسفانه 
سرمایه گذاری در برخی حلقه های زنجیره تضعیف شده است زیرا در برهه ای از 
زمان در زنجیره های پایین تر اجازه سرمایه گذاری داده  نشد و یا عرضه را محدود 
کردیم. ایزدپناه افزود: قیمت ها نشان دهنده اتفاقی است که در صنعت رخ داده  
است. امروز بیلت بدون ارزش افزوده حدود 1100 تومان خرید و فروش می شود 
اما در بلکســی قیمت بیلت حدود 60 تا 70 دالر بیشتر از این رقم خرید و فروش 
می شود. جای این ســوال مطرح است که چرا قیمت یک سری از محصوالت در 
ایران پایین تر از قیمت ها در بازار جهانی است. بی شک در این محصوالت ما با مازاد 
عرضه مواجه هستیم. وی ادامه داد: در حوزه سنگ آهن دوستان در تالش هستند 
تا قیمت محصول را مطابق پلتس ارائه دهند. در حالی که نرخ بهره  و دیگر مسائل ما 
متناسب با نرخ جهانی نیست، در نتیجه این موضوع ما را با مشکل مواجه می کند.

ضرغامی خبر داد:
  کاهش بودجه ایمیدرو و سازمان زمین شناسی در الیحه بودجه 96

مشاور کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به الیحه 
بودجه سال 96 اظهار کرد: بودجه سال 96 براساس این الیحه 310 میلیارد 
دالر است. علی غنی زاده ضرغامی در جلسه کمیسیون معادن و صنایع معدنی 
اتاق ایران افزود: در برآورد اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای 
برحســب فصول بودجه 95 و الیحه بودجه 96، امور اقتصادی با افزایش 21 
درصدی مواجه است اما در حوزه امور اقتصادی، فصل صنعت و معدن کاهشی 9 
درصدی داشته در حالی که فصل کشاورزی رشدی 70 درصد داشته  است. وی 
با اشاره به بودجه ایمیدرو تصریح کرد: بودجه این سازمان کاهشی 6 درصدی 
در الیحه بودجه 96 داشته است. به گفته مشاور کمیسیون معادن و صنایع 
معدنی اتاق بازرگانی ایران، میزان بودجه سازمان زمین شناسی و اکتشافات 
معدنی ایران نیز در این الیحه کاهشی 8 درصدی داشته است. وی با اشاره به 
میزان حفــاری از ابتدای فعالیت های معدنی در ایران تا به امروز گفت: از آغاز 
فعالیت های معدنی در ایران تا به امروز 3 میلیون متر کار اکتشافی انجام شده 
در حالی که در کشورهای معدنی دنیا ساالنه 4 میلیون متر کار اکتشافی انجام 
می شود. غنی زاده ضرغامی معتقد است:  بودجه در بخش معدن و صنایع معدنی 
نسبت به سال های گذشته کمتر شده است. وی در پایان متن نامه به محمدباقر 
نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی را برای اعضای کمیسیون قرائت 

کرد تا پس از اخذ نظرات کارشناسی موارد دیگری به آن اضافه شود.

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 6 میلیون تن در سال

موقعیت جغرافیایی

مجتمع جهان فوالد سیرجان در 55 کیلومتری جنوب غربی شهر سیرجان در استان کرمان ایران قرار دارد.

سهامداران

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر : 51 درصد سهام
صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت ملی صنایع مس ایران : 49 درصد سهام

مزایای رقابتی

1- 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.
2- شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان به خطوط راه آهن سراسری دسترسی داشته و در نزدیکی آبهای آزاد خلیج فارس می باشد.

3- وجود زیرساختهای ملی از جمله فرودگاه سیرجان، گمرک و منطقه ویژه اقتصادی برای صادرات محصوالت مختلف
4- وجود  نیروهای متخصص و ماهر در منطقه کرمان

کارخانه در حال بهره برداری

کارخانه تولید آهن اسفنجی شماره 1

ظرفیت تولید: 960 هزار تن در سال آهن اسفنجی با تکنولوژی میدرکس
مواد ورودی: گندله با درجه 67 درصد از کارخانه گندله سازی شرکت گل گهر

کارخانه نورد میلگرد بردسیر

ظرفیت تولید: 500 هزار تن در سال انواع میلگرد ساختمانی
مواد ورودی: شمش فوالدی از کارخانه مجتمع جهان فوالد سیرجان

پروژه های در دست اجراء

کارخانه فوالدسازی شماره 1

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: 45  درصد

سرمایه مورد نیاز برای اتمام پروژه: 120 میلیون یورو

طرح های توسعه آتی

کارخانه تولید آهن اسفنجی شماره 2 )در دست مناقصه(

ظرفیت تولید: 960 هزار تن در سال آهن اسفنجی با تکنولوژی میدرکس
مناقصه گران: شرکت های SMS Group, Tenova, IRITEC, MMTE  و ...

برآورد بودجه پروژه: 95 میلیون یورو

کارخانه فوالدسازی شماره 2 )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: 200 میلیون یورو

کارخانه تولید لوله های بدون درز )در دست مطالعه(

ظرفیت تولید: 300 هزار تن در سال انواع لوله های بدون درز

برآورد بودجه پروژه: 500 میلیون یورو

کارخانه فوالد آلیاژی بردسیر )در دست مطالعه(

ظرفیت تولید: 500 هزار تن در سال انواع شمش فوالدی آلیاژی

برآورد بودجه پروژه: 185 میلیون یورو

سرمایه گذاری مورد نیاز

کل سرمایه مورد نیاز برای تکمیل پروژه های در دست اجراء و اجرای طرحهای توسعه آتی:  1/1 میلیارد یورو
این مبلغ از طریق روشهای مختلف فاینانس از جمله BOT و Buyback و ... تامین خواهد گردید.

www.sjsco.ir

اجرای آهن اسفنجی شماره 2 در آینده
پیشرفت 45 درصدی فوالدسازی شماره 1 جهان فوالد سیرجان

مجتمع جهان فوالد سیرجان در یک نگاه
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با سپاهان پویش و 
فعالیت های آن بیشتر 
آشنا شوید

مدیرعامل شرکت سپاهان 
پویش با صادرات مواد 
خام معدنی مخالف بوده 
و بیان می کند: شاید بهتر 
باشد محصوالت نهایی 
و فرآوری را صادر کنیم 
زیرا این موضوع منافع 
بیشتری را برای کشور به 
همراه دارد. فرزانه صانعی 
درباره فعالیت های این 
شرکت اظهار کرد: این 
شرکت تامین کننده مواد 
اولیه فوالد است، البته در 
چند سال گذشته در حوزه 
صادرات فوالد نیز ورود پیدا 
کرده است. به گفته وی، این 
شرکت محصوالت فوالدی 
همچون ، فوالدهای  آلیاژی 
و فوالدهای ساختمانی را 
صادر می کند. صانعی با 
اشاره به وضعیت بازار 
صادراتی برای محصوالت 
ایرانی تصریح کرد: بدون 
شک محصوالت ایرانی 
در بازارهای صادراتی 
مشتریان بسیار خوبی دارد. 
هرچند این محصوالت قیمت 
باالتری دارند اما کیفیت آنها 
نیز باال است. این بدان معنا 
است که محصوالت ایرانی 
به لحاظ کیفی در بازارهای 
صادراتی قابل رقابت است. 
وی درباره فعالیت های 
دیگر این شرکت بیان کرد: 
شرکت در حوزه واردات نیز 
فعالیت دارد. به عنوان مثال 
ما مواد اولیه خام مانند انواع 
فروآلیاژهای مورد نیاز 
کارخانه های فوالدی را وارد 
کرده و در مقابل آن صادرات 
محصوالت فوالدی را انجام 
می دهیم. مدیرعامل شرکت 
سپاهان پویش با اشاره 
به موضوع خام فروشی 
اظهار کرد: بنده مخالف خام 
فروشی هستم. به نظر من 
شاید بهتر باشد محصوالت 
نهایی و فرآوری را صادر 
کنیم زیرا این موضوع منافع 
بیشتری را برای کشور 
به همراه دارد. به عنوان 
مثال ما فوال د های آلیاژی 
تولید شده در کارخانه های 
ایران را صادر می کنیم که 
ارزش بیشتری دارد. مواد 
خام همچون سنگ آهن، 
گنجینه های کشور هستند 
که به صورت خام صادر و از 
کشور خارج می شوند.

هجوم فوالد ایرانی به بازارهای جهانی
رکورد تاریخی صادرات فوالد

رشد 45 درصدی صادرات فوالد در 10 ماهه 1395
عملکرد صادرات شرکت های 
بزرگ فوالدی حکایت از رشد 
45 درصــدی صــادرات این 
شــرکت ها در 10 ماهه نخست 
امسال نســبت به مدت مشابه 
سال قبل دارد. این شرکت ها 
در تولید هم رشــد را به ثبت 
رســاندند و تولید شــمش را 
2.42 درصــد افزایش دادند. 
فوالدسازان بزرگ کشور در 10 
ماهه امسال بیش از 4 .4 میلیون 
تن فوالد صــادر کردند که 45 
درصد باالتر از مدت مشابه سال 
قبل بوده اســت. فوالدسازان 
همچنین در دی ماه صادرات را 
به 283 هزار تن نزدیک کردند 
که البته 26 درصد کمتر از مدت 

مشابه سال قبل بوده است.

در این بین فوالد هرمزگان بهترین عملکرد را در صادرات داشــته 
اســت. این شــرکت درحالیکه در دی ماه صادرات نداشته است 
همچنان در رتبه اول صادرکنندگان برتر کشور قرار دارد. در مجموع 
10 ماهه امسال این شرکت 812 هزار تن اسلب صادر کرده است. 
بعد از فوالد هرمزگان، فوالد خراسان با صادرات نزدیک به 55 هزار 
تن میلگرد در رتبه دوم برترین صادرکننده از لحاظ افزایش حجم 
صادرات قرار دارد. فوالد خراســان در دی ماه هم 3 هزار تن میلگرد 
صادر کرده است. و اما صادرات شرکت فوالد خوزستان در 10 ماهه 
ابتدایی نزدیک به یک میلیون و 579 هزار تن بود که 590 هزار تن 
آن بیلت، 602 هزار تن آن اسلب و مابقی بلوم بود. این شرکت بیش 
ترین حجم صادرات را داشــته و رشد 43 درصدی نسبت به مدت 
مشابه سال قبل داشته است. فوالد خوزستان در دی ماه هم نزدیک 
به 171 هزار تن بلوم، بیلت و اسلب صادر کرده است که 14 درصد 

باالتر از مدت مشابه سال قبل بود. فوالد مبارکه نیز در دی ماه حدود 
69 هزار تن محصوالت فوالدی صادر کرد که البته افت 63 درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل داشــت با این حال این شرکت در 
مجموع 10 ماه، یک میلیون و 441 هزار تن انواع محصوالت فوالدی 
صادر کرده که رشد 9 درصد را درمقایسه با 10 ماهه سال 94 تجربه 
کرده است. محصوالت صادراتی فوالد مبارکه در این مدت، ورق گرم 
و سرد، کالف گرم، سرد، اسیدشویی و قلع اندود، تختال و بسیاری از 
تولیدات دیگر فوالدی بوده است. ذوب آهن صادرات خود را در مدت 
مذکور به 465 هزار تن شامل تیرآهن، میلگرد، کالف و شمش چدن 

رساند که 4 درصد بیش تر از مدت مشابه سال قبل است.
ذوب آهن در دی ماه 35 هزار تن شمش و محصوالت فوالدی صادر 

کرده است.
از دیگر صادرکنندگان فوالدی کشــور، فوالد اکســین با صادرات 

حدود 17 میلیون تن ورق عریض و آلیاژی ایران با صادرات 35 هزار 
تن میلگرد است.

آمار تولید فوالد هم نشان می دهد، تولید شمش فوالدسازان بزرگی 
همچون مبارکه، خوزســتان، ذوب آهن، فوالد آلیاژی، گروه ملی و 
فوالد خراسان 11 میلیون و 342 هزار تن شده که 2.42 درصد باالتر 

از مدت مشابه سال قبل است.
بیش ترین تولید شــمش در فوالد مبارکه با احتســاب تولیدات 

واحدهای هرمزگان و سبا به میزان 5 میلیون و 516 هزار تن بود.
تولید شــمش در خوزستان به مرز 3 میلیون تن نزدیک شد و ذوب 

آهن تولید را به یک میلیون و 884 هزار تن رساند.
در بخش محصــوالت فوالدی تولید درمجموع به 8 میلیون و 306 
هزار تن رســید که البته 4.9 در صد پایین تر از مدت مشــابه سال 

قبل بود.

یکی از نشانه های خروج از رکود اقتصادی در یک کشور را می توان در میزان تولید و مصرف فوالد جست وجو 
کرد. مصرف فوالد را می توان نشانه ای از تحرک در ساخت وساز و پروژه هایی برشمرد که در نهایت سبب 
رونق اقتصادی در کشور خواهد شد. آمارها و همچنین انبار تولیدکنندگان فوالدی نشان می دهد تولید و 

فروش فوالدی روی غلتک رونق افتاده است.

   فوالد رونق گرفته است
رونق فوالد در کشور را رییس جمهوری اینطور تحلیل کرد: رونق صنعت فوالد نشانه ای از تحرک اقتصادی 
است. حسن روحانی در آخرین نشست خبری تصریح کرد: آنهایی که می گویند رکود است و می گویند 
ما نمی بینیم چه اتفاقی افتاد، بروند همین فوالد را نگاه کنند، ســال گذشته فوالد و ذوب آهن چه وضعی 
داشت و امسال چه وضعی دارد. این نشان می دهد یک حرکتی رخ داده است. وی در ادامه خاطرنشان کرد: 
من سال گذشــته مصاحبه ای کردم و همه تالش کردیم جنس هایی که در انبارها مانده بود را به فروش 
برسانیم. در برخی از کارخانه های بزرگ مانند فوالد، آنقدر انبارها انباشته شده بود، دیگر جا نبود، در حالی 

که در حال حاضر همه انبارها خالی شده و فوالدی ها برای 3 ماهه آینده نوبت می دهند.

   رونق فوالد نشانه تحرک اقتصادی
اگر بسیاری از گزارش ها و حسابرسی های فوالدی سال گذشته را با امسال مقایسه کنیم درخواهیم یافت 
که تولیدکنندگان فوالدی داخلی امسال از رونق به نسبت خوبی برخوردار بوده اند. در این باره عزیز قنواتی 
مدیرعامل فوالد امیرکبیر کاشان اظهار کرد: اگر به اعداد و آمار سندیکا و تعرفه ها نگاهی بیندازیم، مشاهده 
خواهیم کرد در سال 1394 بدون استثنا شرکت های فوالدی زیان ده بودند، زیان به این معنی که یا سودشان 
کاهش یافت یا اینکه دچار زیان و ضرر شدند. قنواتی در ادامه با مقایسه سال گذشته و امسال در تولید و مصرف 
فوالد خاطرنشان کرد: محصوالت فوالدی در ســال گذشته در انبارهای تولیدی ها دپو شده بود. حتی اگر 
گزارش های بورسی این شرکت ها را مطالعه و تعدیل سهام آنها را بررسی کنید، ارزش سهام این شرکت ها 
در بورس را خواهید دید. ولی اگر گزارش های امسال را مشاهده کنید تعدیل مثبت بسیاری از شرکت های 
فوالدی ازجمله فوالد مبارکه را خواهید دید. وی ادامه داد: در حال حاضر نیز فوالد ارفع تعدیل مثبت را به ثبت 
رسانده است. همچنین میزان بهره وری در بسیاری از این واحدهای فوالدی نیز افزایش پیدا کرده است. وی 
با اشاره به روند مثبت فوالدی ها عنوان کرد: این گزارش ها نشان دهنده این موضوع است که رونق اقتصادی 
اتفاق افتاده است. قنواتی با اشاره به اینکه برخی نشانه های رونق را به طور خیلی محسوس تر در ساخت وساز و 
بخش مسکن جست وجو می کنند، یادآور شد: البته برخی مدعی هستند بخش مسکن و ساخت وساز چندان 
تغییر نکرده، پس چگونه رونق روی داده است. مدیرعامل فوالد امیرکبیر با توضیح اینکه بازار فروش فوالد 
در دو حوزه روی می دهد، خاطرنشان کرد: یکی بخش ساخت وساز و دیگری حوزه پروژه ها می توانند به بازار 
فوالد رونق ببخشند و به طور معمول نیز بیشتر مصرف فوالد در پروژه ها تعریف می شوند که البته ممکن است 

نمود ظاهری چندانی نداشته باشد. اما حقیقت این است که اگر شما با تولیدکنندگان فوالدی تماس بگیرید، 
محصوالت دپوشده ای در انبارهای خودندارند. قنواتی ادامه داد: زمانی که تولیدکننده محصوالت را به خوبی به 
فروش می رسانند و قیمت آن نیز مناسب است، نشان دهنده این موضوع است که رونقی اتفاق افتاده است. البته 
نمی توانیم بگوییم که میزان صادرات افزایش یافته است، چراکه سال 94 نیز صادرات افزایش یافته بود و در سال 
95 هم صادرات افزایش داشت. وی در ادامه بیان کرد: در حال حاضر شرکت های فوالدی در وضعیت مناسبی 

قرار دارند و فروش آنها رونق یافته و این موضوع در راستای تحول رونق اقتصادی در کشور روی داده است.

   به هیچ عنوان دپو نداریم
بسیاری از تولیدکنندگان فوالدی معتقدند فروش آنها در ســال 95 نسبت به سال 94 رشد داشته است. 
البته این رونق را به چند عامل داخلی و خارجی مرتبط می کنند. در این باره محمود محمدی فشارکی، مدیر 
عملیاتی فوالد مبارکه عنوان کرد: امسال به هیچ عنوان با دپوی محصول روبه رو نبودیم، البته سیاست های 
امسال مبنی بر پیشگیری از واردات و افزایش تعرفه سبب پیشگیری از واردات و فروش محصوالت داخلی 
شد. محمدی فشارکی در ادامه عنوان کرد: برخی از محصوالت ما در صف فروش است و به هیچ عنوان دپوی 
محصول نداریم. از سوی دیگر با پیش آمدن رکود سال گذشته یک سری محصوالت خاص تولید کردیم که 
مدام خریدار آن برای خرید در صف هســتند. البته انباشت محصول برای کارخانه هایی به وجود می آید که 
محصوالت مانند یکدیگر دارند. برای مثال ذوب آهن میلگرد تولید می کند و خراسان و اهواز همین تولیدات 

را دارند در نتیجه محصوالت آنها دپو خواهد شد.

انبار تولیدکنندگان فوالدی خالی است
رونق صنعت فوالد نشانه تحرک اقتصادی
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خالد جمعه در گفت وگو با ماین نیوز مطرح کرد:
 کیفیت باالی محصوالت فوالدی آلیاژی ایران

مدیرعامل شــرکت ورتیکس جنرال تریدینگ دبی معتقد اســت: محصوالت 
فوالدی آلیاژی ایران بسیار باکیفیت بوده و امروز با دنیا رقابت می کند. خالد جمعه 
در گفت وگو با خبرنگار ماین نیوز درباره فعالیت های این شرکت در حوزه معدن 
و صنایع معدنی اظهار کرد: ما در حوزه فروآلیاژ و مواد اولیه فعالیت داریم و فروش 
ما به صورت منطقه ای اســت به همین دلیل تقریبا تمامی شرکت های فوالدی 
منطقه همچون فوالد امارات، فوالد قطر مشتری ما هستند. البته با صنعت فوالد 
ایران نیز همکاری داریم. وی ادامه داد: بیشــتر فعالیت های شــرکت مربوط به 
حوزه فرو آلیاژها است. البته گاهی سنگ آهن را از ایران به کشورهای دیگر صادر 
می کنیم. این موضوع بستگی به خریدار دارد. خالد جمعه درباره وضعیت بازار بیان 
کرد: خوشبختانه مدتی است که قیمت ها افزایش یافته است. زمانی که قیمت ها 
افزایش پیدا می کند، خریداران کم و بازار حالت تشنجی به خود می گیرد. شرایط 
در این زمان بســتگی به میزان تقاضا دارد. وی با بیان اینکه بخشی از ماده اولیه 
موردنیاز را از ایران تهیه می کنند، افزود: بخشــی دیگر از مواد اولیه از کشور های 
 GCC و بخشی دیگر را از هند، چین، فرانسه، ایتالیا و هلند وارد می کنیم. مدیرعامل 
شرکت ورتیکس جنرال تریدینگ با اشاره به کیفیت محصوالت ایرانی در مقایسه 
با کیفیت دیگر محصوالت، اظهار کرد: در حوزه آلیاژی، کیفیت محصوالت ایرانی 
بسیار خوب است. یعنی در این حوزه با دیگر کشورهای دنیا رقابت می کنند. وی 
همچنین درباره محصوالت و قیمت های چین تصریح کرد: حضور چینی ها هیچگاه 
از بازار قطع نمی شــود اما میزان نفوذ چین در بازار بستگی به سازندگان دارد. اگر 
سازندگان به دنبال کیفیت خوب باشند از محصوالت ایران استفاده می کنند زیرا 
چین نمی تواند محصولی با مشخصات محصول ایرانی را تولید کند و یا اگر محصول 
را با آن مشــخصات تولید کند، هزینه اش باال می رود. به گفته وی، میزان واردات 
از ایران بستگی به تناژهای درخواستی دارد. میزان محصوالت وارداتی به شرایط 
بازار و تقاضای آن بستگی دارد. خالد جمعه همچنین درباره وضع تعرفه واردات 
مواد معدنی از سوی دولت امارات، گفت: تعرفه واردات در امارات یک تعرفه خاص 
است. به عنوان مثال میزان 5 درصد را از تمامی محصوالت وارداتی دریافت می کند 
حال این محصول معدنی باشد یا محصول دیگر. این موضوع به معنای تجارت آزاد 
است. مدیرعامل شرکت ورتیکس جنرال تریدینگ با اشاره به کروم نیز افزود: کروم 
را از عمان وارد می کنیم اما قیمت آن باال است زیرا کیفیت سنگ های کروم در عمان 
پایین است و دستیابی به درصد موردنیاز نیازمند صرف هزینه و زمان است در نتیجه 
قیمت تمام شده آن افزایش می یابد. البته بخشی از کروم موردنیاز را از هند وارد 
می کنیم. خالد جمعه اظهار کرد: از ایران محصوالتی همچون بیلت و فوالدهای 

آلیاژی را به دلیل کیفیت باال خریداری می کنیم.

قنبری در گفت وگو با ماین نیوز خبر داد:
 فعالیت زرین صنعت چاف در حوزه فوالد در آینده نزدیک

مدیر فروش و بازاریابی زرین صنعت چاف معتقد اســت: محدودیت های دولت 
برای صادرات مواد معدنی باید به صورتی باشد که بتوان محصوالت با ارزش افزوده 
بیشــتری را صادر کرد. فریبرز قنبری در گفت وگو بــا خبرنگار ماین نیوز درباره 
فعالیت های این شرکت اظهار کرد: این شرکت تریدر بوده و کار صادرات را انجام 
می دهد. محدوده فعالیت های این شرکت از مواد خام شروع شده و تا مواد نهایی 
فوالد ادامه پیدا می کند. البته در حوزه فوالد و شمش آن فعالیت ها از 2 یا 3 ماهه 
آینده شروع می شود. وی درباره وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی و جلوگیری 
دولت از خام فروشی تصریح کرد: شرکت ما تابع سیاست های دولت است. زمانی 
که دولت برنامه ای را در نظر می گیرد، بی شــک با محدودیت در برخی بخش ها، 
بخش های دیگر را باز می گذارد. به عنوان مثال ممکن است تعرفه گندله را حذف 
کند اما از سوی دیگر برای سنگ  معدن عوارض وضع می کند تا صادر نشود. این 
موضوع اتفاقی طبیعی است و باعث می شود ارزش افزوده محصوالت باال رفته و در 
کنار آن نیز اشتغال ایجاد شود. این موضوع بسیار خوب بوده و مشکلی ندارد اما باید 
محدودیت ها به شکلی برداشته شود که بتوان محصوالتی با ارزش افزوده بیشتر 
را صادر کرد. قنبری همچنین درباره آینده بازار مواد معدنی افزود: بطورکلی بازار 
آهن یک بازار مبهم است زیرا فاکتورهای بسیاری بر این بازار اثرگذار هستند. از 
سوی دیگر برخی محدودیت ها برای کشورهای مختلف از جمله کشور ما وجود 
دارد. همانطور ایران که برای صادرات سنگ آهن محدودیت در نظر می گیرد، شاهد 
هستیم کشور هند نیز این کار را انجام داده  است. یعنی تا دسامبر 2016 هند برای 
سنگ آهن محدودیت ایجاد کرده بود و فعاالن معدنی در این کشور نمی توانستد 
این سنگ آهن خام را صادر کنند در صورتی که این محدودیت از سپتامبر به بعد به 
دلیل مشکالتی که برای دولت این کشور ایجاد کرد، پس از 6 سال متوقف شد. در 

حال حاضر هند یکی از صادرکنندگان سنگ آهن به شمار می رود.

بنده این موضوع 
را تکذیب 

می کنم

وی درباره همکاری های شــرکت های منطقه تصریح کرد: در 
بحث گواهی کار به دلیل آنکه محصوالت باید فروخته و به دست 
مشتری برسد همکاری خوبی دیده می شود اما توقع دارند برخی 
اقدامات را در منطقه انجام دهیم که توقع به حقی است. آنها توقع 
دارند زیرســاخت ها در منطقه ویژه آماده باشــد اما در آن سوی 
ماجرا منطقه ویژه باید دریافتی هایی از این شــرکت ها داشــته 
باشد. در حوزه گواهی کار شرکت هایی هستند که بیش از 30 تا 
40 میلیارد به منطقه ویژه بدهکار هستند. وقتی این پول ورودی 
نداشته باشد، منطقه ویژه نمی تواند طرح های زیرساختی خود 
را اجرا کند. متاســفانه ما گرفتار یک دور باطل شده ایم، آنها به 
ما پول نمی دهند ما هم چون پولی نداریم نمی توانیم کاری انجام 
دهیم. اما با جلسه ای که با شرکت ها و مدیران عامل آنها داشته ایم، 
خوشبختانه قول های مساعدی داده شــده و به وعده های خود 
عمل کرده اند. شرکت ها پرداخت های خود را شروع کرده اند ما نیز 
طرح های خود را فعال کرده ایم. خلج طهرانی گفت: به شرکت ها 
نیز پیشــنهاد داده ایم اگر پرداخت پول برای آنها سخت است ما 
می توانیم محصول از آنها دریافت کنیم. در واقع می توانیم تهاتری 
کار را انجام دهیم. همچنین ما شــرکت های منطقه که امکانات 
زیرساختی می خواســتند را با پیمانکاران ارتباط داده ایم. نمونه 
این کار در طرح توســعه منطقه ویژه، دیوار پیرامون را از این راه 
فعال کرده ایم. به گفته وی، مســاحت این طرح توسعه 2500 
هکتار است. البته شــرکت انتخاب قرار است طرح LAB را اجرا 
کند و شرکت مبشرالنور نیز فعال شده و در حال انجام کار است. 
تمامی شرکت ها مربوط به پتروشیمی و معدنی است. اتفاقی که 
در بندرعباس در حال رخ داد اســت، این اســت که منطقه ویژه 
خلیج فارس کمی مزیت های پتروشــیمی را پیدا کرده است. در 
حقیقت شرکت های پتروشــیمی نیز تمایل سرمایه گذاری در 
منطقه را دارند زیرا نزدیکی به پاالیشگاه های بندرعباس و آب های 
آزاد این امکان را می دهد که از ظرفیت منطقه اســتفاده کنند. 
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 
درباره احداث نیروگاه نیز افزود: نیروگاهی که با مشارکت غدیر در 
حال انجام است با مشــکل حقوقی مواجه شده که خوشبختانه 
برطرف شد و دوباره فعالیت خود را از سر گرفته است. وی همچنین 
با اشاره به آب شیرین کن نیز تصریح کرد: تصمیم به اجرای این 
کار را داریم. برای 4 فاز 25 هزار مترمکعبی که در مجموعه 100 
هزار مترمکعب برای تامین آب شیرین در منطقه اقدام کرده ایم 

و با چند شرکت مذاکره کرده و آنها نیز اعالم آمادگی کرده اند که 
خودشان شرکت تشکیل دهند. در حال حاضر شرکت داخلی که 
فناوری کار را در اختیار دارد می تواند این کار را انجام دهد و در این 
رابطه اعالم آمادگی کرده  است. ما نیز بابت 100 هزار مترمکعب، 
زمین را در اختیار آنها قرار می دهیم تا تجهیزات را نصب کرده و کار 
را در 4 فاز پیش  ببرند. خلج طهرانی در پاسخ به اینکه برخی افراد 
می گویند منطقه در امور بازرگانی و بارگیری دخالت می کند،  اظهار 
کرد: بنده این موضوع را تکذیب می کنم. تمام سیستم خط انباشت 
و برداشت در منطقه بطور کامل در اختیار شرکت هایی است که در 
منطقه مشغول به کار هستند. ما به صورت مستقل هیچ فعالیتی 
در منطقه نداریم. وی با اشــاره به توسعه خطوط ریلی به منطقه 
گفت: در حال حاضر قراردادهایی با گل  گهر به صورت BOT در 
حال منعقد شدن است. چندی پیش در جلسه ای با حضور دکتر 
کرباسیان و مهندس تقی زاده تفاهمنامه ای مبادله شد که براساس 
آن قرار است یک واگن برگردان 3 میلیون تنی به صورت BOT در 
منطقه عالوه بر 2 واگن برگردانی که در منطقه وجود دارد، نصب 
شــود. همچنین آمادگی داریم با گل  گهر و یا شرکت های دیگر 
بخش خصوصی که تمایل به همکاری به صورت BOT را دارند، 
وارد مذاکره و همکاری شویم. مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی 
صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس درباره تدابیر در نظر گرفته شده 
برای ایمنی جاده بندر شهید رجایی که تصادف های بسیاری در 
آن رخ می دهد، تصریح کرد: بنده این موضوع را نشنیده بودم اما 

حتما این موضوع را پیگیری خواهم کرد. 

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس معتقد است: تا زمانی که شرکت های حاضر در منطقه بدهی های 
خود را پرداخت نکنند، منطقه نمی تواند به تعهدات خود عمل کرده و اقدامات اجرایی خود را انجام دهد. حسن خلج طهرانی در 

گفت وگو با خبرنگار ماین نیوز درباره آخرین وضعیت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج  فارس )بندرعباس( و 
درباره تحمیل وضع عوارض در منطقه ویژه به شرکت ها بیان کرد: عوارضی خارج استاندارد منطقه ویژه اخذ نمی شود. قوانین و مقررات در این 
رابطه از روز اول وضع شده و مختص مناطق ویژه اقتصادی است. این قوانین به این صورت است که اگر واحدهای تولیدی فعالیتی را در مناطق 
ویژه اقتصادی انجام می دهند باید یک درصد از تولیدی را که می خواهند از منطقه ویژه خارج کنند به عنوان عوارض به منطقه ویژه پرداخت 

می شود. این قانون در تمامی مناطق ویژه اقتصادی وجود دارد. ما نمی توانیم مازاد آن را اعمال کنیم.

جزئیات طرح های زیرساختی در حال اجرا در منطقه ویژه
؟؟؟؟؟

برخی شرکت ها 30 تا   40 میلیارد تومان به منطقه ویژه بدهکارند

خلج طهرانی در گفت وگو با ماین نیوز:

زغال سنگ حرارتی هنوز یکی از سوخت های اصلی و مهم در بسیاری از کشورها 
برای تولید برق اســت. در این زمینه آمارها حکایت از آن دارد که اکنون بخش 
عمده ای از تولید زغال سنگ در جهان به زغال سنگ حرارتی اختصاص دارد و در 
مقابل، میزان مصرف زغال سنگ کک شو بسیار کم است.  این موضوع در کشور ما 
ایران که ذخایر قابل قبولی از زغال سنگ حرارتی دارد به طور کامل بر عکس است. 
یعنی بیشترین میزان تولید به زغال سنگ کک شو مربوط می شود و در مقابل، 
میزان مصرف زغال سنگ حرارتی بسیار محدود است و در عمل می توان گفت از 
آن استفاده نمی شود. به نظر می رسد ایران برای اینکه بتواند به تعهدات خود که 
در نشست کاپ 21 پاریس )همایش بین المللی زیست محیطی فرانسه که در سال 
2015 م برگزار شد( مبنی بر ساخت 7 هزار و 500 مگاوات انرژی های تجدیدپذیر 
تا 13 سال آینده عمل کند باید برنامه ریزی گسترده ای در دستور کار قرار دهد. در 
این زمینه می توان گفت ساخت نیروگاه های بادی، خورشیدی، زمین گرمایی و 
زیست توده، اهمیت بیشتری در تامین آینده برق کشور و رسیدن به این هدف دارد.

   ذخیره 1.4 میلیارد تنی زغال سنگ حرارتی
یکی از برنامه هایی که ایران در راستای استفاده بهینه از ذخایر زغال سنگ حرارتی 
موجود در کشور تدوین کرده، ساخت نیروگاه زغال سنگ در منطقه طبس است. 
زیرا این معدن با داشتن ذخیره 1.4 میلیارد تنی از زغال سنگ حرارتی تا به امروز 
مورد استفاده قرار نگرفته و تنها ذخایر زغال سنگ کک شو موجود در این معدن 
بزرگ به بهره برداری رسیده است. این نیروگاه که نخستین نیروگاه زغال سنگی 
کشور است ظرفیت 650 مگاوات دارد و قرار است در 85 کیلومتری شهرستان 

طبس و در کنار معدن زغال سنگ »مزینو« ساخته شود. به نظر می رسد، توسعه 
معادن زغال سنگ حرارتی و افزایش مصرف این نوع ماده معدنی در کشور، باعث 
ایجاد اشتغال برای بومیان منطقه شود و برای کشور ارزش افزوده به همراه آورد 
زیرا به گفته کارشناسان، تولید برق از زغال سنگ هزینه چندانی در بر نخواهد 
داشت و برای تولیدکننده صرفه اقتصادی دارد. براساس آمار و اطالعات موجود، 
مصرف زغال سنگ در ایران به زغال سنگ کک شو محدود شده و در کوره های بلند 
فوالدسازی مورد استفاده قرار می گیرد. حال اینکه برنامه ریزی برای تولید و استفاده 
از زغال سنگ حرارتی در کشور در دستور کار مسئوالن قرار گیرد موضوعی است 
که به دفعات مختلف مورد بررسی و پرسش قرار گرفته است. براساس آخرین آمار 
و اطالعاتی که درباره ذخایر زغال سنگ حرارتی معدن طبس به دست آوردیم 
جذب سرمایه گذار برای معادن زغال سنگ حرارتی است. به گفته مجری طرح 
توسعه ای زغال سنگ طبس، اکنون طرح های توسعه ای در منطقه زغال سنگ 
حرارتی در دستور کار قرار گرفته اســت. جذب سرمایه گذار از طریق فراخوان 
برای بلوک 1 کوچکعلی شمالی با ذخیره 40میلیون تنی از برنامه های مهم برای 
استفاده از زغال سنگ های حرارتی طبس است. امید فالح با بیان این مطلب گفته 
بود: چند شرکت، تمایل خود را برای سرمایه گذاری در این معادن اعالم کرده اند و 
قرار است در مناقصه شرکت کنند. به نظر می رسد در آینده بتوانیم معدنی خوب 
در محدوده زغال سنگ حرارتی داشته باشیم و بعد از مشخص شدن سرمایه گذار 
و منعقد کردن قرارداد در نهایت وارد فاز مطالعات، طراحی و ساخت معدن شویم. 
به گفته وی، ذخایر معادن زغال سنگ طبس وسعتی بیش از 30هزارکیلومتر مربع 

دارند و شامل 4 منطقه پروده، مزینو، نایبند و آبدوغی است. 

زغال سنگ حرارتی ایران چه زمانی دود خواهد شد؟
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برنامه شرکت موفق 
فوالدی لوکزامبورگ برای 
حضور در بازار ایران

 موسس و مدیرعامل شرکت 
لوکزامبورگی MCM گفت: 
به دنبال گرفتن یک نماینده 
قابل اعتماد در ایران هستیم.
ماری کریستین ماریانی  
افزود: شرکت ما که در 
لوکزامبورگ واقع شده 
دارای ماشین آالت و 
تجهیزات برش ورق هایی 
که به صورت رول هستند و 
تبدیل آنها به ورق است. ما 
با فوالد ضدزنگ، ورق های 
سنگین آلیاژهای خاص 
سروکار داریم. وی گفت: 
ورق ها را به صورت رول 
از برترین تولیدکنندگان 
اروپا خریداری کرده و 
براساس سایز موردنیاز 
مشتری برش می دهیم. ما 
با تولیدکنندگانی مانند 
اتوکومپو، تیسن کروپ 
و آسرینوکس و دیگر 
تولیدکنندگان اروپایی 
همکاری می کنیم.
وی در پاسخ به این سوال 
که آیا از بازار ایران شناختی 
دارید؟ توضیح داد:به همین 
منظور به ایران سفر کرده ام 
زیرا وقتی به اینترنت 
مراجعه می کنید اطالعات 
جامع و به روزی نمی توان 
در مورد بازار ایران کسب 
کرد. به همین دلیل به ایران 
آمده تا با افراد و شرکت های 
فعال در این زمینه مالقات 
کنم. من فکر می کنم ایران 
بازار بسیار بسیار بزرگی 
است و در زمینه فوالد 
فرصت بسیارخوبی است 
زیرا فوالد یک متریال پایه 
و مهم است و فکر میکنم 
برای ما و شرکت هایی مانند 
ما فرصت بسیار خوبی 
است. وی اظهار کرد: البته 
کشور ما کشور کوچک اما با 
توانایی بسیار خوبی است. 
سفر اخیر ما به ایران بسیار 
مهم بود. حتی برای من به 
عنوان یک خانم که سفر به 
تنهایی به کشوری که برایم 
ناشناخته است، کمی سخت 
و پیچیده به نظر می رسید 
اما دولت و اتاق بازرگانی 
ایران این مالقات ها را ترتیب 
دادند . مالقات با کسانی 
که ممکن است روند عادی 
گذاشتن قرار یک جلسه با 
آنها زمان زیادی ببرد.

از دو پروژه مهم میدکو در کرمان چه خبر؟
مدیران میدکو توضیح دادند:

پیشرفت ۷1 درصدی احداث فوالدسازی زرند ایرانیان

محمودرضا فرودنیا افزود: 
پیمانــکاران ایــن پــروژه 
شرکت های ســاینو استیل، 
فــوالد تکنیک و قائــم رضا 
هستند. وی افزود: تجهیزات 
پروژه در حال نصب هســتند و پیش بینی می شود تا 5 

ماه آینده کار ساخت تمام شود.

   فیض بخشیان خبر داد
راه اندازی فوالدسازی بردسیر تا پایان 95

مدیر مجتمــع احیــا و فوالدســازی بردســیر هم 
از صــادرات بخشــی از تولیــدات آهــن اســفنجی 
ایــن مجتمــع به کویــت خبــر داد و گفــت: واحد 
 فوالدســازی بردسیر تا پایان ســال جاری راه اندازی

خواهد شد.
مجید فیض بخشــیان در جریان بازدید خبرنگاران از 
واحد آهن اســفنجی یک میلیون تنی بردسیر و واحد 
فوالدسازی بردسیر )در حال احداث( توضیح داد: واحد 
آهن اسفنجی بردسیر با ظرفیت تولید یک میلیون تن 
در سال جاری هم اکنون با تولید 750 هزار تنی در حال 
فعالیت است و بخشی از محصول خود را نیز به کویت 
صادر کرده است. این واحد بسته به نیاز تا یک میلیون 
تن نیز قابلیت تولید را دارد. وی افزود: در بردســیر به 

دنبال تکمیل سایر خطوط مانند نورد هستیم.
مدیر مجتمع احیا و فوالدسازی بردسیر خبر داد: واحد 
فوالدسازی بردسیر برای تولید شمش )بلوم و بیلت( تا 

قبل از پایان سال جاری راه اندازی خواهد شد.
 فیض بخشــیان گفت: پیمانکار واحد فوالدســازی 

بردســیر شــرکت تام ایران خودرو بوده و کوره های 
قوس الکتریکی این پــروژه نیز از فوکس آلمان تامین 
شده اســت. واحد ریخته گری آن نیز در حال ساخت 
و جرثقیل ســقفی اصلی هم کار گذاشته شده و تست 

صورت گرفته است.

مدیر پروژه فوالدسازی زرند ایرانیان 
از پیشرفت 71 درصدی اجرای پروژه 

احداث کوره بلند 1.7 میلیون تنی زرند 
ایرانیان خبر داد

رییس هیات عامل ایمیدرو خبر داد که سفارش خرید تجهیزات 
طرح الکترود گرافیتی تا پایان داده می شوند.مهدی کرباسیان 
تصریح کرد: تجهیزات این طرح به دالیل حساسیت هایی که در 
نوع فناوری و کاربردهای آن داشت، تا پیش از برجام به ایران ارایه 
نمی شد اما به تازگی شرکتی معتبر از آلمان قرارداد ساخت آن 
را به امضا رســاند.وی با یادآوری اینکه قرارداد ساخت تجهیزات 
کارخانه الکترود گرافیتی در یک رقابت فشــرده امضا شد گفت: 
شرکت هایی از ایتالیا و اتریش خواهان حضور در این پروژه شده 
بودند که در نهایت شــرکت آلمانی موفق به امضای قرارداد شد. 
کرباسیان پیش بینی کرد که تا 2 سال آینده طرح به مرحله تولید 
برسد این در حالی است که فناوری تولید الکترود گرافیتی در 
ایران تنها حلقه از زنجیره فوالد اســت که تاکنون به ایران وارد 
نشــده بود. رییس هیات عامل ایمیدرو همچنین درباره تامین 
مالی این طرح گفت: طرف خارجی تامین اعتبار پروژه را برعهده 
دارد.  وی درباره تغییــر جهت اجرای طرح های فوالدی اظهار 
داشــت: تا پیش از دولت گذشــته، قرار بود پروژه ها به صورت 
بزرگ مقیاس و در قالب کارخانه های 4 میلیون تنی اجرا شوند 
اما دولت قبل بدون توجه به نیازهای آب، جاده، راه آهن، گاز و 
سایر امکانات زیرساختی، اقدام به کوچک و پراکنده کردن طرح 
ها در استان های مختلف کرد. کرباسیان تصریح کرد: آن تصمیم 
ابتدا با یک نماینــده از ایمیدرو و همچنین یک نماینده وزارت 
کشور و یک نماینده از وزارت صنعت معدن و تجارت اتحاذ شد 
و بعدا در اختیــار مدیران برای اجرا قرار گرفت اما پس از مدتی 
طرح ها متوقف شد. وی افزود: با طی شدن مراحل دشوار تامین 
مالی و زیرساخت، این دولت موفق به راه اندازی نخستین پروژه 
از فوالدهای استانی شد. وی خاطرنشــان کرد: ما توانستیم با 
وجود بی برنامگی 8 طرح فوالدی بــا لطف خداوند و همکاری 
بخش خصوصی، این طرح ها را به سرانجام برسانیم. به طوری 
که آبان ماه ســال جاری فوالد سپیددشت با حضور معاون اول 
رییس جمهوری افتتاح شد. عالوه بر آن فوالد شادگان هم تا آخر 
بهمن به بهره برداری می رسد. کرباسیان تاکید کرد: فوالد نی ریز 
و میانه هم اواخر اسفند یا اوایل فروردین ماه 96 به بهره برداری 

خواهند رسید و سایر طرح های فوالدی نیز تا پایان سال آینده 
به بهره برداری خواهد رسید.

   طرح الکترود گرافیتی با برجام به سرانجام رسید
 با ورود تجهیــزات طرح الکترود گرافیتی بــه اردکان تا پایان 
سال، تکمیل چرخه تولید فوالد از مواد اولیه تا آخرین حلقه این 
زنجیره عملیاتی خواهد شــد. روز پنجشنبه نشستی با حضور 
مهدی کرباسیان، رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی )ایمیدرو(، ابوالقاسم مختاری اردکانی، 
مجری طرح الکترود گرافیتی اردکان در مجلس شورای اسالمی 
و محمدرضا تابش، نماینده شهرستان اردکان در مجلس شورای 
اسالمی و جمعی از مســئوالن درباره راه اندازی پروژه الکترود 

گرافیتی در محل سایت این پروژه برگزار شد.

   ورود فناوری الکترود با برجام
مهدی کرباســیان، رییس هیات عامل ایمیدرو در این نشست 
عنوان کرد: ما توانسته ایم فناوری الکترود گرافیتی را خریداری 
کنیم. باتوجه به اینکه برخی از تجهیزات این فناوری در مصارف 

انرژی هســته ای نیز کاربرد دارد، از این رو پیش از این جوامع 
بین المللی به طــور خاص آن را به ما نمی فروختند. اما با اجرای 
برجام توانســتیم این فناوری را به کشور وارد کنیم. کرباسیان 
ادامه داد: در حال حاضر نیــز آلمان ها حاضر به فروش فناوری 
الکتــرود گرافیتی به ما شــده اند و در یک رقابــت تنگاتنگ با 
اتریشی ها و ایتالیایی ها این اتفاق روی داده است. وی در ادامه 
خاطرنشان کرد: تا پایان امســال تجهیزات الکترود گرافیتی 
سفارش و خریداری می شــود. پس از آن سفارش ساخت آغاز 
می شود و حداکثر تا دو ســال آینده این طرح به تولید خواهد 
رسید، در نتیجه این پروژه تاریخی به مرحله اجرا درخواهد آمد 

و زنجیره فوالد در کشور عملیاتی خواهد شد.

   الکترود گرافیتی جایگزینی در فوالد ندارد
 ابوالقاســم مختاری اردکانی، مجری طــرح الکترود گرافیتی 
اردکان در این نشست اظهار کرد: طرح الکترود گرافیتی از سال 
1381 وارد مرحله اجرا شده است. اهمیت این طرح به این دلیل 
است که با افتتاح این کارخانه صنعت فوالد کشور از واردات در 

زنجیره فوالد بی نیاز خواهد شد. 

سفارش تجهیزات اصلی الکترود گرافیتی تا پایان امسال



آخرین وضعیت پروژه های فوالد تکنیک
ابکاء در گفت وگو با ماین نیوز خبر داد:

تشکیل شرکت مشترک مهندسی فوالد تکنیک با شرکت معتبر خارجی
مدیرعامل شرکت مهندسی بین المللی فوالد تکنیک از تشکیل یک شرکت مهندسی مشترک بین فوالد تکنیک و یک شرکت معتبر خارجی خبر داد. محمد 

ابکاء   در حاشیه هفتمین همایش چشم انداز صنعت فوالد و معدن ایران اظهار کرد: سال به سال این همایش ها که با کمک سازمان های مختلف برگزار می شود، از 
دیدگاه کیفی پیشرفت می کند. در این دوره از همایش نیز هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی بهتر از دوره های گذشته بود. به ویژه آنکه در سال های گذشته برخی از 
شرکت های خارجی فقط برای معرفی شرکت خود حضور پیدا می کردند اما امسال صحبتهایی هم درباره تحلیل وضعیت فوالد نیز عنوان شد.  وی گفت: همچنین 

امسال کارگاه های برگزار شده در حاشیه همایش نیز بهتر از سال گذشته بود و در این کارگاه ها هم شرکت های خارجی و هم داخلی بحث های خوبی را مطرح 
کردند و استقبال خوبی از آنها صورت گرفت.

مدیرعامل فوالد شادگان گفت: مهمترین موضوع ما بحث توسعه 
زمین است و باید بدانیم که زمین موردنظر برای توسعه کارخانه 
از چه سمتی قرار است به کارخانه اضافه شود. تفضلی در جلسه 
بررسی مســائل کارخانه فوالد شادگان که در اهواز برگزار شد، 
اظهار کرد: همچنین باید بحث توسعه زمین و به تبع آن مساله 
آب، بــرق و گاز کارخانه نیز مورد توجه قــرار بگیرد و در بحث 

توسعه ای کارخانه لحاظ شود.
وی افزود: میزان برق فعلی کارخانه باید از 190 مگاوات، حدود 
چهار برابر افزایــش پیدا کند و میزان آب فعلی کارخانه نیز باید 
از 500 متر مکعب در ساعت، حدود چهار برابر شود. همچنین 

برای گاز نیز باید بحث افزایش مدنظر قرار بگیرد.
تفضلی با بیان این که بحث حمل و نقل برای کارخانه ما بسیار مهم 
است، اظهار کرد: خط آهن سر بندر - شادگان یکی از پارامترهای 
مهم در حمل و نقل اســت که قرار بود توسط کنسرسیوم فوالد 

شــادگان، منطقه آزاد اروند، شــرکت تراورس و ستاد اجرایی 
فرمان امام احداث شود اما تاکنون محقق نشده است. وی گفت: 
در این زمینه کارخانه فوالد شادگان این آمادگی را دارد تا سهم 
مشــارکتی خود را افزایش دهد تا هرچه ســریعتر این مساله 

اجرایی شود.
تفضلی عنوان کرد: بحث اخذ تسهیالت از صندوق توسعه ملی 
برای توســعه کارخانه به عنوان یک طرح مهم در توسعه استان 
نیز باید به صورت ویژه در دستور کار قرار بگیرد و در این زمینه 

اقدامات الزم از طرف استانداری انجام بگیرد.
مدیرعامل فوالد شــادگان خاطرنشــان کــرد: کارخانه فوالد 
شــادگان در نظر دارد در افــق 1404 ظرفیــت تولید خود را 
بــه 3.6 میلیون تن افزایــش دهد و برای تحقــق آن در زمینه 
 زیرســاخت ها و تســهیالت مورد نظــر باید اقدامــات الزم را

انجام دهد.

توسعه، مسائل زیرساختی و اعتبار؛ دغدغه های فوالد شادگان

تامین میزان گاز 
مصرفی کارخانه فوالد 

شادگان تا افق 98
مدیرعامل شرکت گاز 

خوزستان با بیان اینکه 
میزان گاز مصرفی 

پیش بینی شده، برای فوالد 
شادگان تا افق 98، حدود 
9۰۰ هزار تا یک میلیون 

مترمکعب است، از تامین 
این میزان مصرف خبرداد. 

سید ناصر حسینی نژاد 
در جلسه بررسی مسائل 
کارخانه فوالد شادگان که 
روز گذشته، ۲۴ بهمن ماه 

در اهواز برگزار شد، اظهار 
کرد: سال 87 فوالد شادگان 

قراردادی معادل 38 هزار 
مترمکعب گاز در ساعت، 

یعنی چیزی در حدود 
9۰۰هزار تا یک میلیون 

مترمکعب مصرف گاز در 
روز با شرکت گاز منعقد 

کرد. وی افزود: در برنامه ای 
که به ما داده شد، کارخانه 
این میزان مصرف را برای 

افق سال ۱398 در نظر گرفته 
بود اما فوالد شادگان اکنون 

هیچ مصرفی ندارد.

طراحی و تولید ورقهای 
گالوانیزه با استحکام 

باال در فوالد مبارکه
غالمرضا جوانمردی، مدیر 

متالورژی و روش های 
تولید فوالد مبارکه گفت: 

در پی راهبرد توسعه سبد 
تولید محصوالت ویژه در 

فوالد مبارکه و همچنین 
توسعه مصرف فوالدهای 

گالوانیزه استحکام باال 
در صنعت ساختمان و 

پاسخگویی به تقاضاهای 
جدید مشتریان، ورقهای 

 SGC400 گالوانیزه گرید
با همکاری واحدهای 

متالورژی و روشهای تولید 
و کارکنان واحد گالوانیزه 

فوالد مبارکه تولید شد. 

10 تا 11 اسفند 1395
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ابکاء درباره سخنرانان همایش و همچنین و پنل چالشی همایش با حضور معاون امور معادن و صنایع 
معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل ایمیدرو بیان کرد: چالشی بودن این پنل 
باعث گرم شدن آن شد. البته کلیات فوالد در این پنل مطرح شد اما در ادامه بحث به موضوعی رسید 
که سال ها است بین انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن و معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت مطرح است. در واقع بیشتر به موضوع وضع عوارض صادراتی پرداخته شد. بطورکلی دولت، 
بخش خصوصی، نیمه دولتی نیز در این پنل حضور داشتند. مدیرعامل شرکت مهندسی بین المللی 
فوالد تکنیک اظهار کرد: از نکات مهمی که در سخنرانی ها نیز مطرح شد آن بود که برنامه های راه آهن 
که یکی از اصلی ترین موضوعات حمل ونقل در صنایع معدنی و فوالد است و همچنین در قیمت تمام 
شده تاثیرگذار است، چندان امیدوارکننده نیست. این موضوع با ظرافت بیان شد که سرمایه گذاران 
احداث واحدها و بخش خصوصی باید در این زمینه اقدام کنند. بخش خصوصی نمی تواند یک واحد را 
احداث کرده و سپس وزارت نیرو بگوید نیروگاه را نیز خودتان احداث کنید و یا راه آهن بگوید اگر خط 
آهن می خواهید خودتان باید مشارکت کنید. به گفته ابکاء، زیرساخت ها جزء وظایف دولت است اما 

دولت با مشکالت مالی که دارد معتقد است بخش خصوصی و نیمه دولتی  ها نیز باید در 
این حوزه مشارکت کنند. در این زمینه با وجود برگزاری جلسات متعدد همچنان 

همکاری عملیات قوی نشده است.
وی گفت: ما در این همایش اعالم کردیم در حوزه زیرساخت ها حدود 14 تا 15 
میلیارد یورو منابع مالی نیاز است اما برای واحدهایی که در دست اجرا است 
این رقم حدود 9 میلیارد یورو اســت. ابکاء تصریح کرد: در حوزه راه آهن تا به 
امروز تنها 13هزار کیلومتر خط آهن احداث شده است اما در برنامه چشم انداز 
1404 این رقم  25 هزار کیلومتر است که به نظر می رسد عملیاتی نباشد. در 
این رابطه جلساتی با صنایع معدنی و فوالدی ها داشتیم که عنوان شد 3 هزار 

و 600 کیلومتر برای زنجیره فوالد باید راه آهن احداث شود اما در تامین منابع با 
مشکل مواجه است. این موضوع در بنادر نیز وجود دارد و در این حوزه هم با مشکل 

مواجه هستیم. دولت باید در حوزه زیرساخت ها محور شود. وی درباره طرح جامع 
فوالد و تحقق 55 میلیون تن برای 1404 گفت: برنامه ســند چشم انداز 55 

میلیون تن ظرفیت فوالد است. براساس اطالعاتی که وجود دارد، در 
تمام دنیا هم از همه ظرفیت ها استفاده نمی شود. به عنوان 

مثال چین 1 میلیارد و 130 میلیون تن ظرفیت دارد 
اما تنها 800 میلیون تن تولید فوالد دارد. اما بحث ما 

این است که برای دستیابی به ظرفیت 55 میلیون 
تن چه سرمایه گذاری هایی داریم، در حالی که 
این سرمایه گذاری ها باید بازدهی داشته باشند. 
اگر قرار اســت به این ظرفیت دست پیدا کرده 
اما تولید نکنیم، در نتیجه ســرمایه گذاری ها 
با عالمت سوال مواجه می شــوند. ابکاء افزود: 
در ایــن رابطه فاصله ای بیــن مصرف داخلی 
و ظرفیت احداث وجــود دارد. حتی ظرفیت 
احداث ها به هدف 1404 نمی رسد. اگر منابع 
مالی وجود داشــته باشد به این ظرفیت دست 
پیدا می کنیم اما در آن زمان باید فضای خالی 
میان مصرف داخلی و ظرفیت سازی را پر کنیم. 
مدیریت در این رابطه به این صورت اســت که 
بخشــی از این تولید باید صادر شود که اعداد 

مختلفی برای آن مطرح است. به عنوان مثال سند چشم انداز صادرات را 20میلیون تن اعالم می کنند 
اما ما 3 حالت را در نظر می گیریم. ابتدا آنکه پتانسیل صادراتی که حدود 7 میلیون تن است، دوم نسبت 
صادرات به تولید داخل ایران اندازه گیری شد که حدود 9 میلیون تن بود و سوم نسبت صادرات به تولید 
جهانی است که حدود 10 میلیون تن است. البته صادرات مستلزم یافتن بازارهای هدف است و باید 

بسترسازی صادراتی را انجام دهیم. بنادر یکی از بسترهای الزم برای صادرات است.
وی ادامه داد: در حال حاضر که 29 تا 30 میلیون تن ظرفیت سازی در صنعت فوالد شده است تنها 18 
میلیون تن محصول تولید کرده ایم زیرا تولید بستگی به مصرف دارد. اگر تولید افزایش یابد محصول 
در انبار واحدهای تولیدی دپو و نمی توانند آنها را بفروشند. اگر مصرف داخلی فعلی و صادرات امسال 
که خیلی خوب را محاسبه کنیم باز هم ظرفیت خالی مشاهده می شود. مدیرعامل شرکت مهندسی 
بین المللی فوالد تکنیک معتقد است: در حال حاضر تمام بحث ها این است که با انجام ظرفیت سازی ها 
در صنعت فوالد باید بخشی از محصول صادر شود. باید بازارهای هدف شناسایی شود و بسترسازی در 
صادرات انجام شود. دولت می تواند در این زمینه موثر باشد. روابط بین کشورها نیز در این زمینه موثر 
است. با این مسائل می توان فاصله بین ظرفیت و تولید را کاهش داد زیرا این ظرفیت ها سرمایه ملی 
اســت. ابکاء درباره پروژه های فوالد تکنیک گفت: در سال 1395 یک گندله سازی با ظرفیت 
2.5 میلیون تن در سیرجان داشتیم که به صورت  EPC در آن کار می کردیم که راه اندازی 
و به تولید رسیده  است. همچنین در پروژه نورد با جهان فوالد سیرجان نصب و راه اندازی 
آن را در دســت اجرا داشتیم که راه اندازی ســرد آن به اتمام رسیده  است. امیدواریم 
احیای مستقیم پروژه نی ریز تا پایان سال جاری راه اندازی شود. همچنین فوالدسازی 
نی ریز سال ها به دلیل منابع مالی متوقف بود اما به تازگی مشکل فاینانس آن حل شد 
و قرارداد آن نیز به اتمام رسید و از ابتدای سال آینده کار را در آن شروع خواهیم کرد. 
زمان اعالم شــده به ما برای انجام این پروژه حدود 2 ســال است. پروژه خط انتقال 7 
کیلومتری در گل گهر نیز در دست اجرا است که انتقال محصول گندله به بیرون سایت 
را انجام می دهد. این پروژه نیز اوایل سال آینده راه اندازی خواهد شد. در این میان برخی 

کارهای مشاوره ای نیز انجام گرفته است.
وی دربــاره پروژه نــورد جهان فوالد ســیرجان افزود: تمامی 
تجهیزات نصب کامل نصب و تست های سرد انجام شده 
است اما برای تست گرم باید شرکت خارجی )پیریت 
هند( حضور یافتــه و نرم افزارهای خود را نصب و 
سیستم اتوماسیون را کامل چک کند. پس از 

این کار کوره گرم و تولید انجام می شود.
ابکاء تصریح کرد: در حال حاضر منتظر نصب 
نرم افزارها برای شروع تست گرم هستیم. 
وی درباره صادرات خدمات فنی مهندسی 
به سایر کشورها نیز بیان کرد: ما با تعداد 
زیادی از شرکت های خارجی همکاری 
نزدیکی داریم اما با یک شرکت خارجی 
معتبر یک شرکت مشترک مهندسی 
به نام »دانا پتروفوالد« را تشکیل و در 
ایران نیز آن را ثبت کرده ایم. 49درصد 
سهام این شــرکت برای طرف ایرانی 
و 51 درصــد برای طــرف خارجی 
 اســت زیرا این شــرکت دانش فنی

را می آورد.
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انعقاد نخستین 
قرارداد سرمایه گذاری 
 BOT خارجی با الگوی
در فوالد مبارکه
معاون تکنولوژی 
شرکت فوالد مبارکه 
گفت: با انعقاد نخستین 
قرارداد سرمایه گذاری 
خارجی با الگوی BOT با 
سرمایه گذاری بالغ بر 7 
میلیون و ۲5۰ هزار یورو 
فیمابین شرکت فوالد 
مبارکه و شرکت اکو فر 
فنالند شرایط دست یابی 
کامل به دانش فنی فرآوری 
سرد سرباره کوره های 
قوس الکتریکی و ایجاد 
ارزش افزوده از این مواد 
فراهم شد. فرزاد ارزانی 
 BOT ادامه داد: قراردادهای
به قراردادهای ساخت 
)BUILD(، بهره برداری 
)OPERATION( و واگذاری 
 )TRANSFER( و انتقال
معروف است. 

 اروپاییان از بازار 
ایران محروم مانده اند

اجالسی با حضور فعاالن 
اقتصادی اروپا و ایران 
در برلین و به میزبانی 
 Handelsblatt نشریه
که از روزنامه های معتبر 
اقتصادی آلمان است 
برگزار شد. بهرام سبحانی 
مدیرعامل فوالد مبارکه 
در این نشست با اشاره به 
روند توسعه فوالد ایران در 
طول سالهای گذشته تاثیر 
تحریم بر این روند را بی اثر 
توصیف کرد و افزود: ما 
طی ۱۰ سال گذشته چندین 
میلیارد دالر قرارداد خارجی 
با شرکت های غیراروپایی 
امضا کردیم که این نشان از 
محروم ماندن اروپاییان از 
حضور در بازار ایران دارد.

ایران در تولید فوالد دارای جایگاه بین المللی است
جایگاه درخور توجه صنعت تولید فوالد در 4 سال گذشته

صنعت فوالد ایران در یک نگاه
صنعت فوالد را می توان یکی از بنیان های مهم اقتصاد 
در هر کشوری برشــمرد، به گونه ای که حتی مصرف 
سرانه فوالد به عنوان شاخصی به منظور ارزیابی صنعتی 
بودن یک کشور مطرح است. امروزه در کشور ما نیز فوالد با حضور 
در بخش های مهم تولیدی و صنعتی کشــور، نقش بسیار مهمی 
ایفا می کند، به گونه ای که افزون بــر 600 صنعت به عنوان صنایع 
پایین دســتی از آن تغذیه می کنند. البته با توجه به وجود منابع 
سنگ آهن در ایران، به عنوان نخستین حلقه تولید فوالد، این صنعت 

در 4 سال گذشته توانسته به جایگاه درخور توجهی دست یابد.

   جایگاه فوالد ایران
ایران در تولید فوالد دارای جایگاه بین المللی است، به طوری که در 
ســال 2010 میالدی در مقام هفدهم دنیا قرار داشت و امروز ایران 
چهاردهمین فوالدســاز جهان اســت؛ تولیدات ما در این عرصه تا 
جایی پیش رفته که امروز تولیدات فوالدی بخش خصوصی با وجود 
روند کاهشــی در جهان در حال افزایش است؛ به گونه ای که انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران در ســال 95 اعالم کرده است، عملکرد 
فوالدسازان بخش خصوصی در نخســتین ماه امسال در مقایسه با 
عملکرد ماه مشابه سال گذشته رشد 5/14درصدی ثبت کرد و این 
در حالی است که فوالدسازان جهان با توجه به شرایط بازارها تولید 

خود را کاهش داده اند.

   غول های فوالدی در ایران
تاریخچه کارخانه فوالد در ایران به ســال 1306 می رسد، زمانی که 
برای نخســتین بار اقدام هایی در جهت احداث کارخانه فوالد شد، 
ولی جنگ جهانی دوم مانع پیگیری و رشــد اهداف در زمینه فوالد 
شد. نخستین کارخانه فوالد در خوزستان برای فرآوری قراضه های 
وارداتی در ســال 1342 ایجاد شد و یک توافقنامه بین یک شرکت 
ایرانی و سوئدی برای ســاخت این کارخانه فوالد بسته شد. پس از 
آن بخش دولتی نیز فعالیــت خود را آغاز کرد، به گونه ای که در کنار 
قرارداد منعقد شده بین دولت های ایران و شوروی سابق برای انتقال 
گاز طبیعی از ایران، مبادالت صنایع سنگین و ازجمله ساخت یک 
واحد فوالدسازی با ظرفیت تولید ساالنه 550هزار تن در اصفهان به 
عهده طرف مقابل گذاشته شد. در این راستا شرکت ملی فوالد ایران 
نیز به منظور انجام کارهای ساختمانی این کارخانه و تجهیز معادن 
مربوط نظیر سنگ آهن، زغال سنگ، سنگ آهک، نسوز و... تاسیس 
شد و از آن سال به بعد کارخانه های فوالدی یکی پس از دیگری احداث 
شد. پس از انقالب واحدهای فوالدی چون فوالد خوزستان و فوالد 
مبارکه اصفهان شکل گرفتند که سهم مهمی را در تولید فوالد کشور 
برعهده دارند. در حال حاضر نیز با وجود اینکه مجتمع های فوالدی 
چون فوالد هرمزگان، فوالد خراســان، فوالد ســبا، فوالد کاویان، 
شرکت گروه صنعتی سپاهان، فوالد آلیاژی ایران و شرکت ملی فوالد 
ایران شکل گرفتند اما ســهم باالی 70 درصد تولید فوالد ایران بر 
دوش فوالدسازانی چون فوالد مبارکه، فوالد خوزستان و ذوب آهن 
اصفهان است. در ادامه به اختصار به معرفی این شرکت های صنعتی 

بزرگ می پردازیم.

   شرکت فوالد مبارکه اصفهان
بزرگترین مجتمع صنعتی کشور جمهوری اسالمی ایران در شرق 
شهر مبارکه و در غرب شهر زرین شهر در استان اصفهان در زمینی 

به وسعت 35 کیلومتر مربع )17کیلومتر مربع سالن تولید( استقرار 
یافته که دارای ظرفیت تولید 4میلیون تن انواع محصوالت فوالدی 
تخت گرم و ســرد نوردیده، قلع اندود، گالوانیزه و رنگی از ضخامت 
18/0 تا 16 میلیمتر اســت. این مجتمع در دی ماه ســال 1372 
تاسیس شده است. خطوط تولید شرکت فوالد مبارکه اصفهان شامل 
آهک پزی، گندله سازی، احیای مستقیم، فوالدسازی، ریخته گری 
مداوم، پرداخت و خنک سازی شمش، نورد گرم، تکمیل نورد گرم، 
اسیدشویی، نورد سرد، واحد تولید ورق قلع اندود، واحد تولید ورق 
گالوانیزه، واحد تولید ورق رنگی، واحد فوالدســازی و نورد پیوسته 

)سبا( است.

   شرکت فوالد خوزستان
شرکت فوالد خوزســتان، دومین تولیدکننده فوالد خام در ایران 
اســت. کارخانه مرکزی این شرکت با وســعت 3/8 کیلومتر مربع، 
در مجاورت شــهر اهواز واقع شــده که دفتر مرکزی آن نیز در اهواز 
قرار دارد. شــرکت فوالد خوزستان در 12فروردین 1368 به عنوان 
نخستین مجتمع تولید آهن و فوالد ایران، به روش احیای مستقیم و 
کوره قوس الکتریکی راه اندازی شد. کارخانه های اصلی این شرکت 
شامل کارخانه های گندله ســازی، کارخانه های احیای مستقیم و 
بخش فوالدسازی اســت و کارخانه های جانبی آن شامل کارخانه 

آهک، کارخانه اکسیژن و تصفیه خانه پساب های صنعتی است.

   ذوب آهن اصفهان
ذوب آهن اصفهان نخستین و بزرگترین کارخانه تولیدکننده فوالد 
ساختمانی و ریل در ایران است که با ظرفیت 8/2میلیون تن محصول 
نهایی، انواع مقاطع فوالدی ســاختمانی و صنعتی را تولید می کند. 
کارخانه ذوب آهن اصفهان در سال 1344 تاسیس شد. محصوالت 
کارخانه این شرکت به بیش از 23 کشور اروپایی، آسیایی و افریقایی 
صادر می شــود و در بازار داخل این محصوالت در پروژه های بزرگی 
همچون برج میالد تهران، نیروگاه هسته ای بوشهر، سدهای بزرگ و 

مترو و ریل راه آهن مورد استفاده قرار گرفته است.

   چشم انداز فوالد تا 10سال آینده
ایران چهاردهمین فوالدســاز جهان محســوب می شود که برای 
حدود 10ســال آینده )افق چشم انداز 1404( دستیابی به ظرفیت 
55میلیون تن فوالد خام را هدف گذاری کرده اســت که از این رقم 
حدود یک میلیون تن باید راهی بازارهای صادراتی شود. به گزارش 
روابط عمومی ســازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی 
ایران، براســاس برنامه راهبردی وزارت صنعــت، معدن و تجارت، 
ســهم ارزش افزوده صنعت فوالد در بخش صنعت و معدن در سال 
92، 18درصد بوده و قرار است این رقم تا پایان سال 96 به 19درصد 
و تا چشم انداز 1404 به 20درصد برســد. در حال حاضر، ظرفیت 
تولید فوالد خام حدود 24میلیون تن است که این رقم در سال 96 به 
32میلیون تن و در سال 1404 به 55میلیون تن می رسد. با ارتقای 
ظرفیت تولید 55میلیون تن فوالد خام در ســال، جایگاه ایران در 
صنعت فوالد از رتبه چهاردهم کنونی به هفتم در سطح جهان ارتقا 
می یابد. در این میان، با هدف افزایش ارزش افزوده در صنعت فوالد، 
صنایع باالدستی آن نیز به تناسب زنجیره تولید، تکمیل خواهد شد، 
به طوری که ظرفیت تولید کنســانتره و گندله سنگ آهن به ترتیب 
از حدود 31 و 22 میلیون تن فعلی به 50 و 48میلیون تن تا ســال 
96 و به 72 و 85میلیون تن تا ســال 1404هدفگذاری شده است. 
ظرفیت تولید آهن اسفنجی نیز از 22میلیون تن فعلی به 35میلیون 
تن در سال 96 و 54 میلیون تن تا سال 1404 می رسد. براساس این 
برنامه، اهداف کلی پیش بینی شده برای توسعه صنعت فوالد شامل 
»استخراج معادن و تولید محصوالت فوالدی با احداث واحدهایی 
با مقیاس های جهانی«، »احــداث واحدهای فرآوری برای تکمیل 
زنجیره ارزش و ارتقــای ارزش افزوده«، »ارتقای ســطح کیفیت 
محصوالت صنایع معدنی براساس استانداردهای جهانی«، »دستیابی 
به دانش فنی تولید و ارتقای ســطح فنــاوری در تمامی زمینه های 
اکتشاف تا فرآوری مواد معدنی«، »استفاده حداکثری از توان داخلی 
در مراحل مهندسی، احداث و بهره برداری«، »ارتقای بهره وری کل 
عوامل موثر در زنجیره معدن به موازات شاخص های جهانی« و نیز 

»دستیابی به شاخص های استانداردهای زیست محیطی« است.

ایران تنها کشوری است که 3 عامل نیروی انسانی، سنگ آهن و گاز فراوان را برای تولید فوالد در اختیار دارد. از 
سوی دیگر از آنجا که نقش صنعت فوالد در توسعه یافتگی کشورها بر کسی پوشیده نیست، لزوم سرمایه گذاری 
در این صنعت مادر و استراتژیک را برای ما دوچندان می کند. هرچند در برنامه های کالنی همانند سند چشم انداز 
توسعه کشور نیز بر این امر مهم تاکید شــده است، اما به نظر می رسد تا رسیدن به آن قله در صنعت فوالد به 
سرمایه گذاری بیشتر و جذب سرمایه گذار خارجی نیاز داشته باشیم. باوجود 16میلیون تن تولید ساالنه فوالد 
در کشور، نیاز ما به این کاالی استراتژیک حدود 20میلیون تن است، از این رو به واردات نیاز پیدا کرده ایم. این 
موضوع لزوم سرمایه گذاری در صنعت فوالد را ضروری می کند. در این باره سعید جهانی کارشناس فوالد عنوان 
کرد: در زمینه فوالد هم صادرات و هم واردات داریم. برای مثال فوالد مبارکه صادرات بســیاری مناسبی در 
زمینه محصوالت فوالدی دارد. یا فوالد کاوه کیش حدود 30درصد از محصوالت خود را به کشورهای حاشیه 
خلیج فارس اردن، یمن و تایلند صادر می کند، البته از سوی دیگر نیز واردات فوالد داریم. جهانی در ادامه توضیح 
داد: در برخی فوالدهای آلیاژی و برخی فوالدهای خاص نیازمند واردات هستیم، هرچند در تولید کلی فوالد به 
واردات فوالد نیاز داریم. وی با اشاره به ظرفیت های فوالدی در کشور عنوان کرد: حدود 21 میلیون تن ظرفیت 
فوالد کل کشــور است، در صورتی که تولید واقعی ما در سطح کشور حدود 16میلیون تن است که البته این 

آمار مربوط به دو سال پیش است. از سوی دیگر، مصرف کشور حدود 20 میلیون تن است، از این رو ساالنه به 
واردات حدود 4 میلیون تن فوالد نیاز داریم. کارشناس فوالد در ادامه با اشاره به چشم انداز فوالد کشور در سال 
1404 و رسیدن به افق 55میلیون تن فوالد عنوان کرد: با توجه به چشم انداز فوالد و با توجه به تولید داخل، 
سرمایه گذاری در صنعت فوالد یکی از ضرورت ها به شمار می رود، چراکه کمبود سرانه مصرف و نیاز داخلی، 
ضرورت سرمایه گذاری در این زمینه را افزایش می دهد. جهانی در ادامه خاطرنشان کرد: 8 کشور همسایه ما جز 
ترکیه به شدت به فوالد نیاز دارند و واردکننده فوالد هستند. البته ترکیه با جمعیتی مشابه ما تولید ساالنه ای برابر 
با حدود 39میلیون تن دارد. از این میزان حدود 15 تا 16میلیون را صادر می کند. ترکیه بیشتر از دوبرابر ما تولید 
دارد و بازارهای کشورهایی چون عراق و آذربایجان را در اختیار گرفته است. وی یادآور شد: اگر حتی این کشورها 
را برای صادرات نادیده بگیریم، اما سایر کشورهای همسایه می توانند بازار مناسبی برای ما قلمداد شوند. از این رو 
سرمایه گذاری در فوالد در جهت برطرف کردن کامل نیاز داخلی و همچنین صادرات جزو اولویت های کالن 
حوزه کالن صنعت فوالد باید قرار گیرد. مدیر فوالدسازی شرکت کاوه کیش همچنین خاطرنشان کرد: عالوه 
بر مزایای مطرح شده به میزان 3میلیارد تن معدن کشف شده سنگ آهن در کشور وجود دارد که با ظرفیت فعلی 

تولید 16میلیون تنی، حدود 200 سال زمان داریم تا بتوانیم از این معادن بهره برداری کنیم.

ضرورت سرمایه گذاری در حلقه های صنعت فوالد



Sirjan Jahan Steel Complex 
(SJSCO) at a glance
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
Institute for Iranian Copper Industries Pension Fund: 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
■ Bardsir Rolling Mill Plant
Production Capacity: 500,000 TPA
Raw Material: Billets from SJSCO Steel Making Plant
Product: Rebar with Continues 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: 45%
Investment Required to Finish the Project: 120 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: 200 Million EUR

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

■ Bardsir Alloy Steel Making Plant (Under Study)
Production Capacity: 500,000 TPA of Alloy Billets
Project Value: 185 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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Iron Ore Export Plan Sparks 
Backlash From IMIDRO
limiting Iron Ore exports will weaken the already 
struggling domestic miners and cause Iran to lose 
its foothold in established export markets, the 
head of IMIDRO said. 
“The world is not going to wait for us while we tinker with 
export tariffs,” Karbasian said. The Iranian government 
plans to slap duties on the export of a number of un-
processed minerals, including Iron Ore, as of the next 
fiscal year (to start March 20, 2017). The plan stipulates 
a 5-15% stepwise export tariff raise over a three-year 
period on zinc, lead, marble, chrome, manganese ores 
and their concentrates, iron pyrite ash, products made 
using direct lump Iron Ore reduction and granulated 
Iron Ore. Iran’s granulated Iron Ore exports are on the 
rise. Iran shipped 15.15 million tons of granulated Iron 
Ore valued at $581 million during the 10 months to Jan-
uary 19, indicating an over 50% growth compared with 
last year’s corresponding period. Officials, however, 
do not see rising exports as a good thing. They hold 
that Iron Ore, instead of being exported, must be used 
by local iron concentrate and pellet-making factories 
to create higher value-added products. Iran seeks to 
become the world’s sixth largest steelmaker by the end 
of 2025 as per the goals set in the 20-Year Vision Plan 
(2005-25). The country will require a steady feedstock 
of Iron Ore to reach the envisioned 55-million-ton an-
nual output capacity target.
Objection on 2 Grounds
Karbasian objects to the state narrative on two grounds. 
For starters, not all of Iran’s Iron Ore deposits are high-
grade magnetite ores. Most of them are low-content hema-
tite reserves that are unsuitable for steelmaking unless they 
go through a costly beneficiation process. The low-purity 
ore would usually yield higher profits if exported. Second, 
Iran currently holds more than 3 billion tons of Iron Ore re-
serves. Iron Ore production will exceed domestic demand 
even if the 55-million-ton steel output target is realized. “Evi-
dently, the government is not following the right path in en-
acting policies for this sector. Miners are still grappling with 
recession and slapping duties on exports will make them 
even more vulnerable,” he said.
Exports Jump in Runup to Deadline
Statistics show Iranian miners exported 13.08 million 
tons of Iron Ore in the period, a 45% year-on-year in-
crease. Iranian miners believe the trend will grow, at 
least until March. Some experts argue that the planned 
duty may not become effective at all because the cash 
flow from Iron Ore exports is essential for Iranian mining, 
both for private miners and semi-governmental Iron Ore 
producers. About 34% of 7.09 million tons of concen-
trated Iron Ore produced by Golgohar, Iran’s largest Iron 
Ore miner, have been exported in the nine-month pe-
riod, representing more than 30% of the company’s total 
income. In 2015, Iran exported 14.8 million tons of Iron 
Ore, down 35% compared to 21.8 million tons in 2014, 
and was ranked the world’s 11th leading exporter of the 
steelmaking material. Most of Iran’s Iron Ore consign-
ments were exported to China. In 2015, exports to China 
decreased by 40% from 2014 to 13.2 million tons owing 
primarily to the prevailing low global Iron Ore prices.
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ESCO Starts Liquid 
Argon Production

Esfahan Steel 
Company has 
started the produc-
tion of pure liquid 
argon, announced 
ESCO’s head of 
Energy Manage-
ment Department, 
Hassan Khazaei. 
According to 
Khazaei, the 
production of a 
ton of liquid argon 
can provide ESCO 
with $2.5 million 
of value-added on 
basic, unprocessed 
argon, ILNA 
reported. Argon 
is mostly used as 
an inert shielding 
gas in welding and 
other high-tem-
perature industrial 
processes where 
ordinarily non-re-
active substances 
become reactive. 
For example, an 
argon atmosphere 
is used in graphite 
electric furnaces to 
prevent the graph-
ite from burning.

Iran’s abundance of mineral 
reserves, including copper 
and zinc, represents a vast 
opportunity for foreign in-
vestors and offers many 
favorable terms of invest-
ment. But it’s not without its 
challenges. 

Iran possesses one of the 
most untapped yet most im-
portant mineral resources of 
the world.
The country is home to 7% of 
global mineral reserves, en-
compassing some 68 miner-
als and more than 37 billion 
tons of proven reserves and 
57 billion tons of potential re-
serves.
According to the US Geo-
logical Survey, Iran holds the 
world’s largest zinc reserves 
as well as the ninth largest 
copper, 12th largest iron ore 
and 10th largest uranium re-
serves.
When UN sanctions in Iran 
were lifted in January 2016, 
so was the chokehold on for-
eign investment. Iran’s mining 
sector became officially open 
for business.
Since then, the Iranian gov-
ernment has been keen to 
seek foreign investment and 
the technology it needs to fully 
exploit extensive mineral re-
serves that are currently only 
mined by mostly state-owned 
companies, reads an article 
published by Mining-technolo-
gy.com . Excerpts follow:
High Potential
“There are a lot of reasons to 
be positive about Iran’s mining 
sector,” says Sabrin Chow-
dhury, commodities analyst 

at BMI Research. “It used to 
be that banks couldn’t under-
take international transactions 
and actually lend investment 
capital to those who want to 
expand their presence in Iran. 
They can actually do all those 
things now, so that is some-
thing to be positive about.”
Chowdhury says the local po-
tential is enormous in Iran as 
it has a large, skilled popula-
tion with a huge demand for 
infrastructure and a domestic 
market for metals.
The Iranian Mines and Min-
ing Industries Development 
and Renovation Organization 
said in May that, based on the 
roadmap drawn up for 2025, 
Iran’s steel demand will rise to 
40 million tons.
A report published by BMI Re-
search in September predict-
ed that Iran’s mining sector 
will face short-term challeng-
es but will see a steady ac-
celeration in growth of around 
5-6% over the coming years.
The report also shows that 
Iran’s copper production will 
continue to rise, averaging an 
annual growth of 13% during 
2016-20, compared to 2.1% 
during the past five years. 
Copper production could 
reach 508 kilo tons by 2020 
despite a monopoly held by 
state-owned mining company 
NICICO.
“Right now, the country is 
still recovering from the after-
effects of the sanctions; their 
infrastructure is so outdated, 
mining technology is so out-
dated,” Chowdhury says.
To lure foreign investment, 
Iran’s government is offering 

a number of incentives. These 
include a tax-free window and 
exemptions to new mining in-
vestments.
“Up to 20 years from incep-
tion, mining companies get 
exempted from 80-100% of 
all of taxes. The government 
also vows not to claim any 
ownership rights on the land 
they are using so companies 
won’t have to pay mining roy-
alties or extraction rights in 
those land areas,” explains 
Chowdhury.
The government is also offer-
ing free insurance coverage 
during exploration and free 
access to energy and water.
Under Iran’s Foreign Invest-
ment and Protection Act, 
which came into force in 
2002, there are no restrictions 
on the percentage of foreign 
shareholding and ownership 
of mining companies. Mining 
companies are also allowed 
to fully repatriate their princi-
pal capital dividend and prof-
its overseas.
Investments So Far
Since sanctions were lifted, 
the government has autho-
rized $2 billion worth of direct 
foreign investment for 29 in-
dustrial and mining projects.
In May 2016, India said it will 
invest up to $500 million to 
develop the strategic Chaba-
har Port in the south of Iran. 
At the time, President Hassan 
Rouhani said Iran’s energy re-
sources and Indian mines can 
pave the way for cooperation 
in aluminum, steel and petro-
chemical industries.
China and Iran have signed 
the biggest pact of all, agree-

Mining Iran: Endless Opportunity, 
Despite Challenges

ing to increase bilateral trade 
to $600 billion over the next 
decade while Korean steel-
maker POSCO has signed an 
agreement to build a $1.6 bil-
lion steel mill in Iran.
The Risks
Poor infrastructure, bureau-
cracy, corruption and a com-
plex legal system are some 
of the challenges companies 
can expect to face when go-
ing into Iran.
The Transparency Initiative 
ranks Iran 130 out of 168 
countries globally.
However, high corruption risk 
has definitely not stopped 
both US and European com-
panies investing in hotspots 
such as Nigeria and Angola.
“US companies do invest 
overseas where corruption is 
high, as they have a provision 
for these things. I am sure 
they can work around it. It’s 
not that big an issue, except 
it raises costs for them,” says 
Chowdhury.
She points out that mining 
companies are not expected 
to partner with state-owned 
firms for concessions, a situ-
ation that can usually be a red 
flag for masked corruption.
Currently, however, Iran’s 
mining sector is dominated by 
state-owned mining firms that 
can be both a problem and a 
positive for foreign firms.
State-owned NICICO oper-
ates the country’s three major 
copper mines of Sarchesh-
meh, Sungun and Miduk that 
have combined estimated 
reserves of 3.4 billion tons of 
ore containing an average of 
0.6% copper.
Sarcheshmeh copper mine, 
located in Kerman Province, 
is the world’s second larg-
est, holding over 826 million 
tons of proven and 1.2 billion 
tons of estimated copper re-
serves with 0.7% average 
grade alongside substantial 
amounts of other minerals, 
including molybdenum, gold, 
silver and rare metals.
“[A dominance by state-
owned firms] is a positive 
and a negative,” says Chow-
dhury. “If you are a foreign 
investor you would probably 
have better technology and 
equipment than these state-
owned companies that are 
built with bureaucracy and 
outdated equipment. How-
ever, you can see it as a huge 
negative factor as an investor 
because these state-owned 
players are very established 
and have preferential access 
to credit and contacts in the 
government sectors, so can 
more easily get government 
contracts.”
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Silva Mash orders welded tube mill from Danieli

The new high-productivity ERW line will produce niche tubular 
products mainly for high-end automotive and furniture applications 

With an actual capacity of 60,000 tpy of high-quality tubes delivered to 
the main European automotive and furniture manufacturers, Silva Mash 
is one of the largest welded tube producers in Bulgaria.
The new Danieli W+K “ERW 45/2.5-150” mill is designed to produce 
round, rectangular, square, semi-oval and elliptical high-quality and 
high-strength tubes with superior surface finishing, ODs ranging from 
10 to 45 mm and WTs from 0.5 to 2.5 mm.

With a velocity reaching 150 m/min, the new line is able to offer superior 
diameter/wall thickness ratio capability which along with quick product 
change-over time (less than 60 min) results in great product flexibility.
In order to achieve the high level of productivity requested, the line is 
composed of an entry line with a double decoiler, strip joiner, horizon-
tal accumulator, heavy duty forming section with break-down, fin pass, 
welding and sizing stands, a cut-off and evacuation system including a 
packaging machine.
Simplified, cost effective ERW mill configurations are also available for 
commodity tube producers.

We Support Foreign Investors

“We will support foreign in-
vestors based on the FIPPA 
regulation, so there is no 
worry for foreign investors’ 
participation in Iran’s min-
ing sector”, Chairman of the 
board of IMIDRO announced. 

Based on the constitution, 
IMIDRO as a governmental 
organization should consider 
participation of private sec-
tor in order to provide coop-
eration of Iranian companies 
with foreign partners, Mehdi 
Karbasian expressed in Iran, 
Finland Mining Cooperation 
Opportunities Gathering. He 
added that Iran has a unique 
position in the region due to 
access to Middle East market 
with 450 million population 
and ability to export through 
Persian Gulf and Oman Sea. 
Karbasian noted the readi-
ness to cooperate with Finn-
ish companies and said that 
Iran has done different proj-
ects in copper and iron ore 
sector with cooperation with 
Finnish Outotec company 
(even in sanctions period), 
we thanks them and will con-
tinue our cooperation. He 
noted the Sirjan pelletizing 
plant as one of the joint proj-
ects of IMIDRO and Finland. 
“Now we have many projects 
in iron ore, copper etc., that 
Finnish investors can par-
ticipate .In 2016 IMPRC and 
Geological Survey of Finland 
signed an MoU on research 
sector which provided coop-
eration opportunity”, he con-
tinued Some participating 
companies in this conference 
are Metso, GTK, Finland 
Mining, Outotec, Poyry, Mil-
lisecond, Sleipner, SISU and 
HAARLA.

 RH plant with two treatment 
lines will be equipped with 
state-of-the-art Level 2 pro-
cess optimization system
 Dynamic process models, 

such as degassing and decar-
burization models, ensure op-
timal process control
 Modular automation sys-

tem enables the production of 
steels with highest quality re-
quirements
Salzgitter Flachstahl GmbH, 
a German steel producer, has 
commissioned Primetals Tech-
nologies to supply and imple-
ment a Level 2 process opti-
mization system for a twin RH 
degassing plant and its two 
downstream treatment sta-
tions. The use of cost-optimized 
charge control and modern, dy-
namic process models will mini-
mize the consumption of alloy-
ing elements, and support the 
production of the desired steel 
grade. A system for recording 
all relevant process data, vari-
able evaluation options and 
optimized temperature con-
trol are further features of this 
comprehensive automation 
system. The new Level 2 pro-
cess optimization system will 
be integrated into the existing 
SMIS (secondary metallurgical 
information system) automation 
environment, which was also 
supplied by Primetals Tech-
nologies a few years ago. The 
new system is scheduled to 
come on stream in April 2017. 
Salzgitter Flachstahl GmbH 
(SZFG) is the largest steelmak-
ing subsidiary of the Salzgitter 
Corporation. It runs one of the 
world’s most modern iron and 

steel works at the Salzgitter 
site. The company produced 
around 4.2 million metric tons of 
crude steel in 2015. The most 
important consumers of its flat 
products are vehicle manufac-
turers and their suppliers, pipe 
and large-diameter pipe manu-
facturers, cold rolling mills and 
the construction industry. Level 
2 process optimization systems 
from Primetals Technologies 
have been in successful use on 
the scrap station, the three 220 
metric ton converters, and the 
secondary metallurgy - which 
consists of three VD (vacuum 
degassing) plants, two twin 
ladle furnaces and one ladle 
furnace, at Salzgitter Flachstahl 
since 2007. Primetals Tech-
nologies has supported the 
company for many years under 
a maintenance service agree-
ment. The order covers the 
engineering, documentation, 
training and commissioning of 
a Level 2 process optimization 
system specifically adapted 
for Salzgitter’s existing plant 
configuration and automation 

environment. The RH process 
optimization system to be in-
stalled will monitor and optimize 
the vacuum treatment system 
in RH plants, and thus ensure 
maximum efficiency, quality and 
productivity of this treatment 
stage. This modular automation 
solution allows the production 
of steels that meet the highest 
quality requirements.
The RH optimization system is 
used all over the world for the 
production of the widest range 
of steel grades, such as micro-
alloyed special steel, ULC steel 
and other special steels. Dy-
namic process models, such 
as degassing, decarburization, 
calcium and cleanliness mod-
els, make sure that the desired 
steel grade is produced cost-
effectively. The cyclic predic-
tive calculation determines the 
most important steel and slag 
parameters (temperature, anal-
ysis and weight) throughout the 
entire treatment. This enables 
fast and flexible adjustments 
to meet changed process 
situations.

Primetals Technologies to implement process 
optimization system for RH plant at Salzgitter Flachstahl

Xingcheng Special Steel Has Placed an Order with SMS Group for the Modernization of Bar Mill No. 1
High flexibility and close dimensional
tolerances with 3-roll precision sizing mill

The Chinese company Jiangyin Xingcheng 
Special Steel Works Co., Ltd. from Jiangyin, 
Jiangsu Province, China, has placed an order 
with the SMS group for the modernization of its 
SBQ mill “Bar Mill No. 1”. The bar mill that has 
an annual capacity of 1,000,000 tons will there-
by be expanded to include a 3-roll precision 

sizing mill (PSM®) of type 450/4. The high-per-
formance bar mill with its capacity of more than 
330 tons per hour will then be able to achieve 
closer rolling tolerances than is the case today. 
Thanks to the possibility of free-size rolling, 
all diameters in the range from 40 to 130 mil-
limeters can be very flexibly rolled from a small 
number of feed cross-sections. The hydraulic 
adjustment of the rolls that permits roll gap con-
trol under load allows dimensional deviations 

due to temperature or material behavior to be 
equalized. A complete workshop for roll chang-
ing and adjustment in the cassettes, including 
an optical setting gage, also forms part of the 
SMS group scope of supply. Xingcheng Spe-
cial Steel is considered one of the largest roller 
bearing steel producers in the world, but also 
produces a wide range of other quality steels.  
Around 6.9 million tons of steel are produced 
per year at the sites in Jiangyin and Wuxi.

Zinc Smelters Oper-
ating Below Capacity
Iranian zinc smelt-
ing plants use 
only 150,000 tons 
of their 450,000-
ton production 
capacity, the head 
of Iran Lead and 
Zinc Exporters 
Association said. 
“Lead and zinc 
exploration and 
extraction suffered 
underdevelopment 
under the previous 
administration,” 
Hassan Hos-
seinqoli was also 
quoted as saying 
by IRNA, add-
ing that the lack 
of feedstock has 
caused zinc smelt-
ers to operate at 
33% of their actual 
capacity. According 
to the official, all 
of Iran’s lead and 
zinc smelting and 
processing compa-
nies are privately-
owned though they 
have to rely on 
state-owned mines 
to procure their 
raw materials.
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Iron ore concentrate had the 
biggest share of Iran’s min-
eral production during the 
10-month period with 25.49 
million tons, registering a 
17.27% rise year-on-year 

Iran produced more than 258 
million tons of mineral prod-
ucts during the 10 months to 
January 19, the Iranian Mines 
and Mining Industries Devel-
opment and Renovation Orga-
nization’s latest report shows. 
The output for the 10th Iranian 
month of Dey stood at 26.81 
million tons, up 5.5% com-
pared to the previous month. 
Iran is home to 68 types of 
minerals with more than 37 bil-
lion tons of proven and 57 bil-
lion tons of potential reserves, 
including large deposits of 
coal, iron ore, copper, lead, 
zinc, chromium, uranium and 
gold. According to the United 
States Geological Survey, Iran 
holds the world’s ninth largest 
copper, 12th largest iron ore 
and 10th largest uranium re-
serves. Overall, Iran accounts 
for more than 7% of global 
mineral reserves.

Iron Ore, Steel Sectors
Iron ore concentrate had the 
biggest share of Iran’s min-
eral production during the 
10-month period with 25.49 
million tons, registering a 
17.27% rise year-on-year.  
Golgohar Mining and Industrial 
Complex accounted for 10.23 
million tons of the total output, 
followed by Chadormalu Min-
ing and Industrial Complex 
with 7.7 million tons, Iran Cen-
tral Iron Ore Company with 
3.38 million tons, Middle East 
Mines and Mining Industries 
Development Holding Com-
pany with 2.83 million tons and 
Sangan Iron Ore Complex with 

1.33 million tons. All iron ore 
mines, except Chadormalu, 
posted a double-digit growth 
in production. Sangan Iron 
Ore Mine’s output was up 80% 
compared with last year’s cor-
responding period. It holds 
Iran’s largest and the world’s 
ninth largest iron ore reserves, 
estimated at about 1.2 billion 
tons. As Iran’s largest iron ore 
open-pit mine, it has the ca-
pacity to produce 15 million 
tons of iron ore pellets and 
17.5 million tons of concen-
trate annually. Iran accounts 
for about 3% of global iron ore 
reserves (estimated at 4.5 bil-
lion tons) with over 200 ore 
deposits. In fact, the country is 
the ninth largest iron ore and 
the 14th largest steel producer 
globally. Pellet was next on the 
list with an output of 20.96 mil-
lion tons, recording a 17.27% 
growth year-on-year. Mobara-
keh Steel Company was the 
top producer with 6.12 million 
tons, followed by GEG with 
5.6 million tons, Khouzestan 
Steel Company with 5.1 mil-
lion tons, CMIC with 3 million 
tons and MIDHCO with 1.06 
million tons. MIDHCO’s pel-
let output jumped by a whop-
ping 3,342%.  According to 
IMIDRO, the remarkable rise 
in output is mostly attributed to 
MIDHCO’s minimal pellet pro-
duction in the last Iranian year 
(March 2015-16), leaving it 
with a large amount of raw ma-
terials to be utilized this year.
Direct-reduced iron came 
third, as production was up 
9.28% to 13.68 million tons. 
MSC was at the forefront with 
a 5.54 million-ton output. KSC 
came next with 3.1 million 
tons, followed by Hormozgan 
Steel Company with 1.06 mil-
lion tons, South Kaveh Steel 
Company with 926,660 tons, 

Saba Steel Complex with 
880,356 tons, Khorasan Steel 
Company with 855,308 tons, 
Iranian Ghadir Iron and Steel 
Company with 736,088 tons 
and MIDHCO with 581,262 
tons. With a 141.52% upsurge, 
MIDHCO recorded the highest 
growth among all DRI produc-
ers. HOSCO, on the other 
hand, was the only producer 
registering a negative growth.
Iran is currently the world’s 
largest DRI producer. Also 
known as sponge iron, DRI is 
produced from the direct re-
duction of iron ore (in the form 
of lumps, pellets or fines) to 
iron by a reducing gas or el-
ementary carbon produced 
from natural gas or coal. Crude 
steel production came next on 
the list. Steelmakers produced 
11.34 million tons of crude steel 
to register a 2.42% rise. MSC, 
Iran’s largest steel producer, 
accounted for 5.51 million tons 
of the overall figure, followed 
by KSC with 2.99 million tons, 
Esfahan Steel Company with 
1.88 million tons, Khorasan 
Steel Company with 536,664 
tons, Iran Alloy Steel Com-
pany with 323,209 tons and 
Iran National Steel Industries 
Group with 83,106 tons. Billet 
production of all manufactur-
ers saw a downturn, as only 
large-cap producers such as 
MSC and KSC posted growth 
in their slab and bloom output. 
With an output of 8.3 million 
tons, steel products stood at 
fifth place and recorded a 4.9% 
decline in production. MSC 
and its subsidiary Saba steel 
accounted for the bulk of out-
put with 4.69 million tons, fol-
lowed by ESCO with 1.71 mil-
lion tons, Oxin Steel Company 
with 463,839 tons, Azarbayjan  
Steel Company with 244,308 
tons, IASCO with 213,777, IN-

SIG  with 206,206, Ahvaz Roll-
ing and Pipe Mills Company 
with 180,743 tons and Chaha-
rmahal & Bakhtiari Automotive 
Sheet Company with 154,785 
tons. AZSCO and CBASCO 
were the only steelmakers to 
post growth in the manufac-
ture of steel products.

Copper
Copper mines operated by 
National Copper Industries 
Company extracted 130.2 
million tons of copper oxide 
ore during the 10-month pe-
riod, indicating a 2.89% drop 
year-on-year. Sarcheshmeh 
Copper Complex accounted 
for 60.8 million tons of the 
total figure, Sungun Copper 
Complex 41.8 million tons and 
Miduk Copper Mine 27.57 mil-
lion tons. With the exception 
of Sarcheshmeh, Iran’s larg-
est copper deposit, all mines 
had a decline in extraction. 
Sarcheshmeh Copper Mine, 
located in Kerman Province, 
is the world’s second largest 
and the Middle East’s largest 
open-pit copper mine. The 
three mines’ sulfide copper 
ore extraction, however, was 
up 10.41% to 40.69 million 
tons with all producers posting 
growth. Copper concentrate 
was the main product manu-
factured in this sector. Output 
stood at 895,050 tons, record-
ing a 11.22% rise. It was fol-
lowed by copper anode with 
189,660 tons, down 4.50%; 
copper cathode with 157,360 
tons, up 2.51%; and molybde-
num with 32,627 tons, down 
1.90%.

Aluminum
Iran’s three major aluminum 
producers produced 244,577 
tons of aluminum ingots dur-
ing the 10 months to register a 
1% decline year-on-year.  Iran 
Aluminum Company produced 
113,152 tons, Hormozal Alumi-
num Company 80,427 tons and 
Almahdi Aluminum Company 
50,998 tons. IRALCO’s alumina 
powder manufacture was down 
4.91% to 195,126 tons.

Lead and Zinc
Major Iranian lead and zinc 
producers experienced 
a 6.45% decline in their 
10-month ore extraction to 
778,976 tons. Angouran Lead 
and Zinc Complex accounted 
for 755,451 tons of the figure 
and Nakhlak Lead and Zinc 
Plant produced 23,525 tons. 
Iran accounts for about 3% of 
global iron ore reserves (esti-
mated at 4.5 billion tons) with 
over 200 ore deposits. In fact, 
the country is the ninth largest 
iron ore and the 14th largest 
steel producer globally.

Iran’s Mineral Output: 
258m Tons in 10 Months

Iran, Japan to Co-
operate in Transfer 
Technology to 
Reduce Water Con-
sumption in Iranian 
DRI Plants
KOBELCO will cooper-
ate to transfer technol-
ogy to reduce water 
consumption in Iranian 
DRI plants.  Vice Chair-
man and top managers 
of KOBELCO pre-
sented their proposal 
for water and energy 
reducing consumption 
during a meeting with 
chairman of the board 
of IMIDRO. Ken Hirose 
expressed that using 
this technology will lead 
to 40 and 5 percent 
reduction in water 
and gas consump-
tion respectively while 
production will grow by 
5 percent. Chairman of 
the board of IMIDRO 
noted the use of new 
technology in existing 
plants in Iran and said: 
at first, Mobarakeh DRI 
units which are using 
Kobe steel-IRITEC 
technology will be re-
formed aimed at water 
consumption reduction 
by 40 percent. He 
added that Mobarakeh 
steel as a result of 
using this technology 
will witness growth in 
production capacity 
and reduction in gas 
consumption in its DRI 
units. Also this project 
will lead to reduction of 
3 million cubic meters 
water consumption. 
Ken Hirose announced 
that KOBELCO will 
supply finance and 
prepare some facilities 
of Mokran sponge iron 
project with using new 
technologies. Chairman 
of the board of IMIDRO 
expressed that financ-
ing Mokran sponge iron 
is in line with $10billion 
agreement between 
Iran and Japan last 
year which is supported 
by both governments.
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

Opportunities and Challenges 
of Iran’s Steel Prospects
Global giants discussed opportunities and 
challenges in Iranian steel prospects at the 
7th Iranian Steel Market Conference. 

Iranian speakers at this two-day conference 
included the head of Iranian Mines and Min-
ing Industries Development and Renovation 
Organization, Mehdi Karbasian; Minister of In-
dustries, Mines and Trade Mohammad Reza 
Nematzadeh; former parliament speaker, Ali 
Akbar Nateq-Nouri; the head of Islamic Repub-
lic of Iran Railways Company, Saeed Moham-
madzadeh; and the head of Iran Mercantile Ex-
change, Hamed Soltani-Nejad.
Managing director of Spain’s Sarralle group 
Javier Esquiroz; CEO of Italy’s Danieli Group 
Gianpietro Benedetti; the head of Germany’s 
SMS Group, Burkhard Dahmen; CEO of Aus-
tria’s INTECO, Harald Holzgruber; and Turkish 
Steel Exporters Association’s market analyst, 
Cihan Akedniz, were among the notable for-
eign participants.
Minister of Industries, Mines and Trade said: 
“we should move toward production of specific 
type of steel and alloy steel.”
According to Nematzade,at the present time 
total steel production of the world are 1.6 billion 
tonnes and Iran’s share is one percent so it’s 
easy to duplicate this share ,but achievement 
to 10 percent of total worlds production requires 
competition in competitive market. Member of 
Expediency Discernment Council said: Iran 
plans to export 20-25 million tonnes steel in 
2025 outlook and it requires production of stan-
dard and high quality products. Ali Akbar Na-
teq-Nouri invited foreign and domestic inves-
tors, suppliers of raw materials and producers 
to benefit from opportunities were by lifting the 
sanctions against Iran. During the conference, 
chairman of the board of IMIDRO noted that 
balance in steel supply chain was one of the 
main objects during the last 4 years and said: 
“fortunately, as the results of efforts were made 
by Industry, Mine and Trade and IMIDRO, new 
concentrate and pelletizing plants were con-
structed or are in utilization phase.
Karbasian expressed that by the end of the 
11th government this aim will be realized by 
inauguration and operation of these projects in-
cluding: Jalalabad hematite iron ore beneficia-
tion with production capacity of 600 thousand 
tonnes, Gole gohar pelletizing plants(5 million 
tonnes production capacity) and two pelletiz-
ing plants in Sangan (each one with 5 million 
tonnes of production capacity). Seventh Iranian 
Steel Market Conference kicked off on Febru-
ary 14, 2017 in Tehran, I.R of Iran.

News
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To develop ‘E-Form,’ a new al-
loy improving the low-temper-
ature moldability of Mg alloy.
New alloy applied to LG’s flag-
ship laptop models, establish-
ing them as market-leading 
products.

POSCO’s magnesium alloy 
sheets are paving the way for 
production of lighter and more 
durable lightweight laptops 
and this is injecting new vital-
ity to the laptop market, which 
has been recently undermined 
by tablet PCs and smart-
phones. POSCO is supplying 
magnesium alloy sheets for 
the production of Gram, LG 
Electronics’ ultra-light laptops. 
On January 2, LG Electronics 
announced a 2017 version of 
Gram under the catchphrase 
of “Extending Battery Time.” 
Gram has led the ultra-light 
laptop market since its launch 
in 2014 with a concept of a 
laptop which weighs less than 
1kg. POSCO has been con-
tinuously supplying optimal 
exterior magnesium materi-
als through close cooperation 
with LG Electronics since the 
development stage of Gram. 
In 2015, POSCO developed 
the ‘E-Form’ magnesium al-
loy that significantly improved 
magnesium’s room tem-
perature moldability, a major 
weakness of magnesium and 
applied it to the bottom cov-
ers of the Gram 14 and 15 
series. Among them, Gram 
15 accomplished rare feats 
of picking up the 2016 iF De-

sign Awards’ Gold Prize and 
a Red Dot Design prize, and 
becoming listed as the world’s 
lightest 15.6-inch laptop in 
the Guinness Book of World’s 
Records. POSCO did not al-
low itself to become compla-
cent and instead rolled out its 
‘E-Form Plus’ alloy that have 
improved productivity and 
processability. In response to 
it, LG Electronics expanded 
the use of the alloy into all 13-, 
14-, and 15-inch Gram lines in 
2017, further solidifying their 
partnership. The 2017 version 
of Gram features a battery 
life of up to 24 hours, a 40% 
larger cooling fan against 
heat, a keyboard backlight for 
enhanced ease of use and 
dual-channel memory slots 
for more convenient memory 
upgrading. In spite of these 
great improvements, Gram 
laptops record lower or equiv-
alent weight compared to the 
existing models [940g (13.3-
inch model), 970g (14.0-inch 
model) and 1,090g (15.6-inch 
model)] and received good 
reviews that helped earn it a 

reputation as being “a perfect 
laptop” from specialized re-
view websites and online com-
munities. The growth of the 
entire laptop market is slowing 
down due to the emergence 
of smartphones and tablets 
but ultra-light and slim laptops 
are enjoying growth at a rate 
of 15% to 20% per year. Ac-
cording to market researcher 
Juniper Research, shipments 
of ultra-light laptops through-
out the world amounted to 
only 3.7 million units in 2011 
when Intel announced its 
ultra-light laptop concept but 
soared to 178 million units in 
2016. They are expected to 
account for 42.7% of the en-
tire laptop market in 2017, fur-
ther expanding the ultra-light 
laptop market in the future. By 
steadily developing custom-
ized materials and process-
ing solutions for its custom-
ers, POSCO will step up its 
marketing efforts to position 
magnesium alloy sheets as 
a representative material for 
a variety of mobile products, 
apart from laptop computers.

POSCO to supply Mg Alloy sheets 
for LG’s ultra-light laptop ‘Gram’

Iran’s Steel Exports Top 4.4m Tons in 10 Months
Iranian steelmakers exported more than 4.4 million 
tons of crude Steel and Steel products during the 
10 months to January 19, registering a 45% growth 
compared with last year’s corresponding period. 

Khouzestan Steel Company registered the highest 
amount of exports during the 10-month period, as it 
shipped 1.57 million tons of Steel products overseas to 
register a 43% rise. Mobarakeh Steel Company was 
second on the list as it exported 1.44 million tons of 
slabs, hot, cold, galvanized, acid-washed, tin-played, 
color-coated, corrugated Steel coils and strips during 
the 10 months, registering a 9% growth.  Esfahan Steel 

Company ranked third by exporting 465,544 tons of 
beams, rebar, coils and ingots during the 10 months, 
indicating a 4% rise year-on-year. By exporting 54,669 
tons of rebar during the 10 months, which showed 
a 260% rise, Khorasan Steel Company became the 
fourth largest Iranian exporter of Steel products. The 
fifth biggest exporter was Iran Alloy Steel Company, 
which exported 34,993 tons of rebar, up 95%. It was 
followed by Oxin Steel Company, as its 10-month strip 
shipments grew 197% to 16,905 tons. Iran is currently 
the world’s 14th largest steelmakers, as it produced 
17.89 million tons of crude Steel in 2016, up 10.8%, 
according to World Steel Association.

Dioxin abatement system in operation at ABS, Italy

Developed by Danieli Environment and More, controls PCDD-F dioxin emissions below 0,1 ng-TEQ/Nm3 at fume 
treatment plant. Installed at the fume treatment plant of ABS steelworks in Italy, the new dioxin abatment system is 
capable of keeping the PCDD-F values permanently below 0,1 ng-TEQ/Nm3. The installed activated carbon injection 
system is made out of two storage silos (each of 65m3) with independent dosing units, two injection systems installed 
on board of each exhaust fume line and automation. It complies with ATEX directives. The use of adsorbents (e. g. ac-
tivated carbon, pulverized activated lignite coke or mixtures of these with lime) to be dosed to the exhaust duct before 
the dust abatement, controls the emissions of polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs) and polychlorinated diben-
zofurans (PCDFs) in fumes sampled at the stack To predict the adsorbents abatement efficiency, based on the previ-
ous adsorption steps, a specific Computational Fluid Dynamics (CFD) analysis has been performed. The installation of 
such dioxin abatment system can be executed on any existing fume treatment plant, on a turnkey basis, in 4 months.
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Bokaro Steel Plant Orders A 
130-Ton Twin Ladle Furnace
SMS group receives turnkey order from India 
Bokaro Steel Plant (SAIL - Steel Authority of India), 
located in Bokaro Steel City in the Indian state of 
Jharkhand, has placed an order with SMS group 
for the supply of a 130-ton twin ladle furnace. The 
order comprises the engineering and the turnkey 
supply, including erection and commissioning. 
The supply scope includes not only the mechani-
cal equipment, the X-Pact®electrical and auto-
mation package (level 1 and level 2) but also the 
civil engineering and building construction work. 
Commissioning is scheduled for summer 2018. 
The twin ladle furnace allows to precisely control 
the chemical composition and temperature of the 
liquid steel and slag. The ladle furnace thus sat-
isfies an important basic requirement for further 
process steps aimed at producing high-quality 
steel grades and it also functions as a buffer for 
the molten metal upstream of the remaining pro-
cessing stations. With this order, Bokaro Steel 
is the first company of the SAIL Group in India 
to install a twin ladle furnace from SMS group. 
Altogether, since the year 2000, SMS group has 
supplied around 170 ladle furnaces worldwide.

Acciaierie di Verona to become 
front runner in wire rod production
Danieli contracted to supply another ad-
vanced technology rolling mill and high-
speed caster to Pittini Group 
Danieli will supply Acciaierie di Verona, part of 
Pittini Group, Italy, a new two-strand wirerod mill 
along with a new six-strand billet caster. The pur-
pose of Pittini Group investment is to increase its 
wirerod production of 700,000 tpy. The mill is char-
acterized by an H-V rougher feeding two indepen-
dent rolling lines made of cantilever roll stands, 
featuring quick roll change, and temperature con-
trol along the mill and downstream. High-speed 
shears installed downstream the high-speed twin-
module sizing blocks will perform wirerod head 
and tail cropping. The 4th-generation loop layers 
which guarantee extended pipe life, quick rotor 
changes, and no vibration during rolling will pro-
duce perfect loops, including front and tails. The 
variable pitch cooling conveyor features modular 
slow-to-ultrafast cooling.The six strand caster, 
which will produce 150-160 square billets, will 
feature Fast Cast Cube® oscillating mould, multi-
radius system, in-mould and final stirrers, with 
in-line quality control, billet marking and tracking 
thanks to Q3 integrated automation. Q3 intelli-
gence system will be used for integrated data col-
lection of the whole plant, analysis, web reporting 
with key performance indicators and with powerful 
statistical tools to support decision making.
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After the decision of the gov-
ernment to go for a long-term 
lease plan instead of privatiz-
ing Pakistan Steel Mill, an Ira-
nian firm and some other local 
companies finally agreed to 
get the mill on lease. Reliable 
sources at the Privatization 
Commission of Pakistan told 
Pakistan Today that an Iranian 
firm and two local companies 
(steel group) formed a con-
sortium to run the mill as per 
the decision of the PC Board.  
PC Board, last month, had in 
principal decided to lease the 
PSM out for 30 years as for-
eign firms had backfired from 
purchasing the mill mainly 
owing to the huge losses and 
payable dues of the mill, Paki-
stani business, economic and 
financial news outlet Profit 
reported. According to the 
sources, the consortium is in 
negotiations with the PC and 
other concerned authorities.
As per the agreed plan, so far, 
there will be international bid-
ding/tender for the process. 
The successful bidder will 
run the plant at 25% capac-
ity utilization in the first year 
and then raise it to 50% in the 
second year. The plant will be 
running at 75% by the third 
year of the lease. The govern-
ment will retain the right to en-
cash the investor’s bank guar-
antee, if the private firms fail 
to achieve 50% capacity utili-
zation by the end of two years 
or 75% capacity utilization in 
three to five years. Accord-
ing to proposals made by the 
Iranian-led consortium, during 

the lease period, the lease will 
upgrade the technology at the 
mill. The Iranian firm, which 
is experienced in running the 
same mill of Russian design, 
has also spare parts and oth-
er required material to run the 
mill. The consortium, sources 
believe, has the capability of 
fulfilling commitment regard-
ing the revival of the country’s 
largest industrial complex. A 
team from the Iranian firm had 
visited the mill last year after 
Chinese firms, including Boa 
Steel Group, had lost interest 
in PSM. Struggling with finan-
cial crisis, the Pakistan Steel 
Mill received bailout pack-
ages worth 38 billion rupees 
($362 million) during Pakistan 
Peoples Party’s tenure. The 
condition of PSM got worst 
with every coming year as the 
liabilities kept on increasing, 
which brought the production 
level to zero in the last one 
and a half years. Payments 
of the mills have increased 
to a record 178 billion rupees 
($1.7 billion). According to 
sources, after the decision 
of PC Board for leasing out 

PSM for 30 years last month, 
the proposal was yet to be 
discussed and approved in a 
session of Cabinet Committee 
on Privatization. The privati-
zation board had decided that 
the entire land of PSM would 
remain with the government 
while its plant and machinery 
would be handed over to the 
new company for 30 years. 
The board decided that no 
asset of the country’s largest 
industrial complex would be 
sold. It may be recalled that 
then prime minister Shaukat 
Aziz had tried to sell PSM to a 
Saudi-led consortium for 21.6 
billion rupees ($362 million) 
but his plan was struck down 
by a landmark Supreme Court 
ruling in June 2006, which 
practically led to a halt of the 
privatization program for al-
most eight years.
PSM’s accumulated losses 
and liabilities, which stood at 
26 billion rupees ($248 mil-
lion) at the end of 2008, have 
increased to over 400 billion 
rupees ($3.8 billion), including 
178 billion rupees ($1.7 bil-
lion) in payable liabilities.

Danieli Automation to implement manufacturing execution system at VSW

Vyksa Steel Works (AO VSW, Nizhniy 
Novgorod Region, a United Metallurgical Com-
pany (AO OMK, Moscow) Subsidiary) is an-
nouncing the signing of a contract with Danieli 
Automation, Italy, to implement an execution 
system. The contract starts in February 2017 
and will have all the VSW pipe facilities and 
the railway wheel rolling facility equipped with 
high-tech manufacturing execution tools. The 
system will first be commissioned in ERW 
Shop No. 2. “A global introduction of a solu-
tion that meets the most advanced standards 
is going to make VSW’s order fulfillment more 
reliable and guarantee the quality of our prod-
uct thereby helping meet out customer’s most 
stringent requirements”, noted OMK CEO 
Vladimir Markin.
 
BACKGROUND
A Manufacturing Execution System (MES-
solution) is specialized software designed to 
increase a manufacturing facility’s efficiency. It 
collects production information, optimizes plan-
ning, improves process sync, etc. A MES-solu-

tion is a third-tier system in a plant manage-
ment IT model. The top (4th) tier is occupied by 
an enterprise resource planning (ERP) system 
whereas the tier below (2nd) hosts a supervi-
sory control and data acquisition system.

Iranian-Led Consortium 
to Lease Pakistan Steel Mill
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European steelmakers have 
recently accused their Ira-
nian counterparts of dump-
ing, after imports from Iran, 
especially hot-rolled coil 
shipments, grew by nearly 
eight times between 2013 
and 2016 
The prospect of Iran becom-
ing a major steel exporter is 
disturbing European steel-
makers

Iran has hired an attorney and 
plans to fight the European 
Steel Association’s allega-
tions that the country is en-
gaging in dumping practices 
in the continent, according to 
deputy minister of industries, 
mining and trade, Mehdi Kar-
basian.
“Iranian steel imports have 
become the latest threat to 
European steelmakers,” the 
EU steel lobby group Euro-
fer said on Thursday, after 
imports from Iran, especially 
hot-rolled coil shipments, 
grew by nearly eight times be-
tween 2013 and 2016.
The hot-rolled coil market in 
Europe is worth about $11.1 
billion. The key product is 
used in everything from auto 
manufacturing to construction 
and monopolized by com-
panies like ArcelorMittal and 
ThyssenKrupp.
“We dismiss all allegations 
of dumping. There is no evi-
dence to prove this claim,” 
he was quoted as saying by 
Mehr News Agency. 
He is also the head of Iranian 
Mines and Mining Industries 
Development and Renovation 

Organization–Iran’s largest 
state-owned mineral holding.
According to Eurofer, Iranian 
exports to Europe had leapt 
to just over 1 million tons an-
nually, putting the country just 
behind India at 1.9 million 
tons, while China shipped 5.7 
million tons in 2016.
According to Karbasian, the 
prospect of Iran becoming a 
major steel exporter and the 
global market recession is 
disturbing European steel-
makers and prompting them 
to accuse Iran of engaging in 
dumping.
Iranian steelmakers exported 
more than 4.4 million tons of 
crude steel and steel prod-
ucts during the 10 months to 
January 19, registering a 45% 
growth compared with last 
year’s corresponding period. 
Iran’s main export destina-
tions in Europe include Italy, 
Spain and Belgium.
“The threat from Iran is new 
and it’s going to be one of the 
top three issues: China, India, 
Iran,” Karl Tachelet, external 
relations and trade director at 
Eurofer, told Reuters. 
Eurofer’s members account 
for more than a quarter of EU 
iron and steel production.
Iran has sought to boost steel 
sector with help from foreign 
partners, as it targeted eco-
nomic expansion following 
the 2015 deal to limit Iran’s 
nuclear program in return for 
an easing of international eco-
nomic sanctions. 
Iran aims to export between 
20 and 25 million tons of 
steel annually by 2025 and 
increase total output capac-
ity to 55 million tons from an 

estimated 16 million tons now.
The government plans to slap 
duties on the export of unpro-
cessed iron ore, as India has 
done, which would make pro-
curement of cheap feedstock 
for Iranian steelmakers easi-
er. Eurofer, which represents 
an industry that has to import 
its iron ore, says such a prac-
tice amounts to protectionism.
The European Commission 
has up until April to decide 
whether to impose anti-dump-
ing duties for six months and 
15 months to decide whether 
to apply “definitive” levies for 
five years.

What Exactly Is Dumping?
Trade is war. No blood is 
shed, but there are markets 
to be conquered, allies to ap-
pease, enemies to hold back 
and however brutal the pro-
cess, certain rules to uphold. 
Those who defy the rules of 
the game risk being alienated 
by both friend and foe, and left 
behind.
And in international trade, 
dumping is a heinous act be-
yond the pale. If proven guilty, 
a trade party could suffer high 
import tariffs on its goods or 
be even hit with an all-out ban.
Loosely defined, dumping 
is the export by a country or 
company of a product at a 
price that is lower in the for-
eign market than the price 
charged in the domestic mar-
ket. As the practice usually in-
volves substantial export vol-
umes of the product, it often 
has the effect of endangering 
the financial viability of the 
products’ local manufacturers 
in the importing nation.

Dumping is legal under WTO 
rules, unless the foreign 
country can reliably show the 
negative effects of the export-
ing firm on the domestic pro-
ducers. To counter dumping, 
most nations use tariffs and 
quotas to protect their domes-
tic industry from the negative 
effects of predatory pricing.

In Trade Begin Responsibilities
Iran has been a steel exporter 
for quite some time, but was 
never among the major global 
heavyweights. This is about 
to change, however, with the 
ambitious 2025 expansion 
program on the horizon, ac-
cording to Bahador Ahrami-
an, managing director of Yazd 
Rolling Mill Company.
“Things are changing course. 
Our inexperienced industry 
managers and officials are 
now entering global arenas 
and seen as major interna-
tional exporters. We now 
have to play the game by the 
rules and watch out for the 
consequences of our domes-
tic trade policies,” Ahramian, 
who is also a member of Iran 
Steel Producers and Export-
ers Association, told the Fi-
nancial Tribune via telephone.
The industry official believes 
that the government’s inten-
tion to limit iron ore exports 
to feed domestic mills has 
spooked European steelmak-
ers. The Iranian government 
plans to slap 5-15% stepwise 
duties over a three-year pe-
riod on the exports of a num-
ber of unprocessed minerals, 
including iron ore, as of next 
fiscal year (to start March 20, 
2017).
“Any direct governmental 
support of the steel industry 
can be potentially regarded 
by international players as 
subsidizing the sector. And in 
a free market economy, this is 
seen as a form of rent-seek-
ing,” he said. “The country’s 
domestic trade policies must 
be devised with an eye to 
their impact on exports.”
According to the managing 
director, this is an early warn-
ing for the industry. 
If the EU goes through with 
the dumping allegation and is 
able to prove the case, many 
more countries seeking to 
protect their markets might 
come forward and demand 
the same. However, Ahrami-
an noted that Iranian steel 
exports to the EU do not meet 
the definition of dumping, as 
the main cause of Iran’s low 
steel prices is the country’s 
competitive energy costs, 
which applies evenly across 
all industries and not just the 
steel sector.

Iran to Challenge Europe 
on Steel Dumping Allegation

Karbasian Invited 
Canadian Mining 
Companies to Co-
operate with Iran’s 
Mining Sector

Chairman of the board 
of IMIDRO invited Ca-
nadian companies to 
come and do business 
in Iran. Mehdi Karba-
sian in an interview 
with Radio Canada 
invited Canadian 
companies to invest 
in Iran’s mining sector, 
now that many of the 
international sanctions 
have been lifted as a 
result of the nuclear 
agreement. The 
Iranian subsoil is best 
known for its hydro-
carbons. But it is also 
very rich in minerals. 
“I think there’s an op-
portunity for Canadian 
companies and Iran to 
work together, through 
investors, subcontrac-
tors and partnerships”, 
he added. He said 
that he had several 
informal meetings with 
officials from the Rio 
Tinto mining company 
and the Ontario en-
gineering firm Hatch. 
“We met Rio Tinto 
twice in Iran and Hatch 
twice”, Karbasian said. 
Meetings with the 
Canadian mining giant 
and the Ontario civil 
engineering company 
took place between 
2015 and 2016, he 
expressed. Iran relies 
heavily on its mining 
sector, but the years 
of sanctions have not 
allowed it to develop 
to its full potential. The 
Iranian mining and 
metallurgical sector: 
3000 active mines; 
7% of world mineral 
reserves; Need $ 64 
billion in investment by 
2025; Sectors of activ-
ity: coal, iron, copper, 
lead, zinc, chromium, 
gypsum, uranium and 
gold.
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IME offers 
a variety of 
services, 
including 
access to 
the initial 
offering of 
commodi-

ties

Today, the prosperity of a country’s 
economy has more to do with the 
commodities that are exported than 
the goods produced and consumed 
locally. 

And in order to do business, producers 
and traders require fast access to reli-
able, standardized and centralized infor-
mation on global markets, reads an arti-
cle published in Financial Tribune’s sister 
publication, the Persian weekly Tejarat-e-
Farda and penned by Managing Director 
of Eqtesad-e-Bidar Brokerage Hassan 
Rezaeipour.

The translated version of the article is 
presented below
Commodities exchanges provide pro-
ducers and traders with transparency in 
pricing and transactions, a competitive 
edge in exports and a variety of financial 
tools and contracts such as spot prices, 
forwards, futures and options on futures.
Iran Mercantile Exchange is a commodi-
ties exchange in Tehran, which trades in 
agricultural, industrial and petrochemical 
products in the spot and futures markets.
IME offers a variety of services, including 
access to the initial offering of commodi-
ties, pricing for Iran’s over-the-counter, 
secondary markets and end users, pro-
viding a venue for government sales and 
procurement purchases, facilitating a 
trading platform and user interface, pro-
viding clearing and settlement services, 
risk management, technology services 
and training of market participants.
Established in 2006, IME was earlier in 
charge of bitumen’s price discovery and 
exports. Bitumen trade was booming in 
the region, yet Iranian exporters were 
making minimum profits and the compe-
tition was undermined by dealers exploit-
ing the opaque market conditions.

Delegating bitumen trade to IME’s ex-
ports trading board resulted in produc-
ers boosting their product quality and 
enabled buyers to cut out the middlemen 
and find the most competitive prices.
The trade potential of many of Iran’s ex-
port commodities with comparative ad-
vantage, such as cement, iron ore and 
other mineral products, can only be real-
ized once they are offered on IME. The 
advantages the exchange offers traders 
and producers are as follows:
  Maximizing Value Added

Determining a commodity’s real price is 
always a concern for the producer. Of 
course, global markets usually deter-
mine an approximate price for most com-
mon goods, but for niche products such 
as pistachio, dates or saffron–some of 
Iran’s most lucrative exports–the role of 
a commodities exchange is pivotal.  It 
determines a commodity’s spot price by 
assessing the market conditions affecting 
supply and demand. This can help maxi-
mize value-added for producers in boom 
periods.
  Building Trust for Foreign Buyers

Most official channels to trade with Iran 
were closed following the imposition of 
banking and economic sanctions on the 
country in 2006.
Consequently, middlemen thrived and 
suitcase trading flourished. Most chan-
nels reopened following the implementa-
tion of the Joint Comprehensive Plan of 
Action in January and the lifting of sanc-
tions, but for many foreign traders and in-
vestors, hesitation lingers when it comes 
to the Iranian market.
Bolstering the portfolio of IME’s export 
trading board and highlighting its transpar-
ency and accountability can help restore 
Iranian and foreign players’ trade ties.
  Boosting Product Quality

The mandatory standards set for prod-

uct quality at IME helps producers raise 
their game and enhance their competi-
tive edge in global markets. Inconsistent 
and subpar product quality has been a 
lingering issue in the case of some of 
Iran’s main exported commodities, such 
as cement.
Iraq, which was Iran’s primary cement ex-
port destination for years, lowered its im-
ports from Iran citing poor quality among 
other reasons and eventually banned the 
import of the Iranian material altogether. 
Designating IME as the main reference 
for all products can solve this issue.
  Influencing Regional, Global Markets

The successful instance of offering bitu-
men at IME indicates that supplying a 
commodity with competitive edge and 
standardized pricing by an official source 
can enable producers to dominate re-
gional and global markets and set prices 
in the long run. In fact, IME has the poten-
tial to become a price reference for many 
goods produced solely in regional coun-
tries, considering Iran’s strategic location 
and the country’s influence in the regional 
markets.
  Sustained Production

One of the producers’ main concerns is 
the domestic market’s demand instabil-
ity and boom-bust cycles. For instance, 
the agricultural goods market is usually 
saturated in wet seasons, causing prices 
to plummet. This not only causes pro-
ducers to incur losses but also gets the 
government in trouble in its guaranteed 
purchase scheme.  
All the while, the drought in another part 
of the world has created a demand for 
overproduction.
A robust export trading board at IME can 
balance all this by sustaining domestic 
and foreign demand, keeping the mar-
kets afloat with liquidity and consequent-
ly supporting production.

IME’s Role in Streamlining Exports
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ESCO Signs 
Export Contract 
With Iraqi Firm

Esfahan Steel 
Company has 
signed a draft 
contract with Iraq’s 
General Company 
for Trading of Con-
struction Materials, 
owned by the Iraqi 
Ministry of Trade 
for exporting iron 
products. Accord-
ing to the manag-
ing director of the 
Iraqi company, 
Adnan Jassim 
al-Sharifi, the 
contract entails 
the import of 8,000 
tons of Schliemann 
iron (iron reduced 
without fusion) 
from ESCO to Iraq, 
IRNA cited the Iraqi 
media as reporting. 
The official noted 
that the contract 
is expected to be 
finalized by Janu-
ary 10. Isfahan-
based ESCO (lo-
cally known as Zob 
Ahan-e Esfahan) 
was founded in 
1971 using Rus-
sian technology 
and is currently the 
largest long steel 
producer in Iran. 
Affiliated to the 
Ministry of Indus-
tries, Mining and 
Trade, it is Iran’s 
third largest steel 
producer.
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Outotec´s Iron Ore Pelletizing 
Plant Inaugurated in Kerman
In 2012 Finnish Outotec signed a contract with 
Iran´s Gole Gohar Mining and Industrial Com-
pany on building the second phase of the Iron 
Ore Pelletizing plant located in Sirjan County, in 
the province of Kerman. The project was finished 
within a record time of 43 months and on Monday 
November 14, 2016 the new plant was inaugu-
rated. Thanks to the new plant which has been 
designed to produce annually between 5-7 mil-
lion tons of pellets, the domestic pellet-production 
capacity in Iran will reach a total of 29,5 million 
tons. This amount will be enough to meet Iran´s 
domestic demand. Finnish Outotec Oyj, one of 
the leading companies in the world in the field 
of mineral industry, provides process solutions, 
technologies and services for the mining and 
metallurgical industries. In the province of Ker-
man, the new Iron Ore Pelletizing Plant will pro-
vide work directly for 500 persons locally. Indirect-
ly, the Plant will create up to 2000 new jobs. Iran´s 
First Vice President Es´haq Jahangiri, Iran´s Min-
ister of Industries, Mining and Trade Mohammed 
Reza Nematzadeh and Finland´s Ambassador 
to the Islamic Republic of Iran Harri Kämäräinen 
participated at the inauguration ceremony.

IMIDRO plans to Start 
10 Mining Projects in 2017
IMIDRO plans to start executive operations 
of 10 projects in mine and mining industries 
sector by the end of the first half of next Ira-
nian year (22 September 2017).  In order to 
create added value and employment ,IM-
IDRO will launch executive operations and 
will hold groundbreaking ceremony of 10 new 
mining development projects including rare 
earth elements production unit (industrial mo-
bile), Phosphoric acid (phosphate) produc-
tion unit, Mehdi Abad lead and zinc concen-
trate production unit (with production capacity 
of 800 thousand tonnes zinc concentrate and 
80 thousand tonnes lead and silver concen-
trate per year),Calcium chloride and magne-
sium hydroxide processing plant (with annual 
production of 30 thousand and 20 thousand 
tonnes respectively), and construction of Par-
sian Energy Intensive Special Industrial Zone 
jetty by September 2017. Also, the other proj-
ects of IMIDRO that their executive opera-
tions will be started in the first half of the next 
Iranian year are second phase of Zarsho-
uran gold processing plant (production of 2 
tonnes gold per year), sponge iron production 
from low grade iron ore of central region of 
Iran and Sangan iron ore production project 
(Opal, 2 million and 400 thousand tonnes an-
nual production).

Iran’s 2016 Steel Products’ Export Review: 
Semis Drive Exports

News

In the outgoing year, marked by the removal 
of international sanctions, the export of steel 
products from Iran gained momentum and 
turned the country from a net steel importer 
into a net exporter. 
Over the first seven months of the current Iranian 
year (March 20-October 21, 2016), the export of 
steel products totaled 3.3 million tons, according 
to the Iranian Steel Producers Association. This is 
up almost 50% on the 2.22 million tons exported in 
the corresponding period of a year earlier. Mean-
while, imports of steel products totaled 1.96 million 
tons.

Semi-Finished Steel as a Driver
The growth in export volumes was driven mainly 
by semi-finished steel products’ shipments, which 
accounted for 2 million tons over the period-up 
103% year-on-year. Of this figure, 1.40 million 
tons were in the form of billet and the remain-
ing 600,000 tons as slab. “Most of our billet ex-
ports were concentrated in the Middle East mar-
kets, while Far East markets rendered support to 
slabs,” a source from Khouzestan Steel Company, 
Iran’s largest semis exporter, who targets ship-
ments of 1.85 million tons this year, told Metal 
Bulletin. Higher prices from China were one of the 
factors that supported Iranian exporters this year. 
“The fact that Chinese exporters stopped following 
a cheap export strategy provided more space for 
our products,” the source added. However, anoth-
er factor that spurred the increase in semis export 
this year was growing steel-making capacities and 
steel output amid still-weak consumption in the 
domestic market, predominantly of long products. 
“Large mills moved to export markets to provide 
more space to smaller ones,” one market player 
said. Overall, this Iranian year, the country’s semis 

exports were expected to reach 3.4 million tons, 
against 1.7 million tons last year, Metal Bulletin 
learnt earlier on the sidelines of its Second Iranian 
Iron and Steel Conference in Isfahan.

Finished Steel Exports Lose Steam
Finished steel export volumes, which are domi-
nated by hot-rolled coils, may not reach the pro-
jected annual figure of 2.5 million tons. One of the 
main reasons is protective policies against Iranian 
coils in major sales outlets–the European Union 
and Thailand. “In the past couple of years, due 
to [the dumping of cheaper steel products from] 
China, marketing finished steel has become more 
difficult,” Bahador Ehramian, a board member of 
the Iranian Steel Producers Association, said ear-
lier in October. Another reason for the slowdown 
in HRC export growth is increased consumption 
in the domestic market due to the hike in import 
duties from 10% to 20%. “The priority of Mo-
barakeh Steel Company is to meet the needs of 
Iran’s downstream manufacturers, while export is 
of secondary importance,” Mahmoud Akbari, the 
deputy head of sales at Iran’s largest flat steel 
producer, said in October. Over the first seven 
months of the current Iranian year, the country 
exported around 1.3 million tons of finished steel 
products, with 850,000 tons pertaining to HRC–up 
2% year-on-year. However, since then, MSC’s flat 
steel exports have dried up, according to a source 
close to the company. Thus, to reach its annual 
export target of 5.5 million tons of steel products, 
Iran may increase the sale of semi-finished steel 
and value-added flat products. “HRC may be re-
placed by exports of slab and coated coils,” the 
source added. MSC, however, did not comment 
on possible changes in its export sales strategy 
this Iranian year.

Vallourec St. Saulve orders Danieli round bloom caster upgrade

Improvements to the current operation at 
the mini-mill in France will allow the steel-
maker to expand its product range 

Vallourec has contracted Danieli to supply 
a new 325-mm round section on the exist-
ing Danieli round bloom caster at St. Saulve. 
The 4-strand, 12-m radius CCM installed by 
Danieli in 2007 is equipped with advanced 
technology like Mould EMS, multi-bending 
radii with multiple W/S module, provision for 
Final EMS, and Level 1 and Level 2 Automa-

tion. The original casting section range was 
from 180 to 310 mm dia., and the steel grades 
being produced included API grades, special 
steels, and high-chromium alloys. Danieli will 
supply the new moulds and related auxiliary 
equipment, expanding the range of cast prod-
ucts and making the plant available to pro-
duce bars for the automotive industry as well. 
Engineered with a plug-and-play concept, the 
upgrade project will be handled on fast track 
basis in order to achieve the challenging tar-
get to restart the caster in February 2017.
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Why Iran Is Moving to Halt 
Exports of Raw Minerals
Mining could play a pivotal role in all econo-
mies, whether directly or indirectly, by pro-
viding materials for other industrial sectors. 
In Iran, the mining sector remains underde-
veloped, despite the fact that the country is 
among the top 10 mineral-rich states. Gov-
ernment control over mines, which leaves 
little role for the private sector, and exploration 
problems, coupled with lack of modern tech-
nology, are some of the reasons for the under-
development.
Exports of minerals are mainly in the form of 
raw materials, which generate far less rev-
enue than processed products. As such, the 
Iranian mining sector currently accounts for 
only slightly more than 1% of gross domestic 
product, even as officials believe that the sec-
tor can have a far greater share of the econ-
omy. To this end, measures have been taken 
over the past years to boost the mining sec-
tor—among them, an initiative to end exports 
of raw minerals, reads an article published by 
US-based media site Al-Monitor. Below is the 
full text. The initiative was first introduced by 
the Iranian Parliament back in 2010 and in-
cluded in the bill on the Fifth Five-Year Devel-
opment Plan (2011-16). It set the target of end-
ing the sale of raw minerals in the final year of 
the plan (which ended March 19, 2016).
That target, however, is yet to be achieved, 
with officials now saying that it will be material-
ized in the next Iranian year (beginning March 
21, 2017).
In July, Mehdi Karbasian, the head of Iranian 
Mines and Mining Industries Development 
and Renovation Organization, said the sale of 
copper and iron ore in raw form will be stopped 
in the first half of the next Iranian year, as do-
mestic demand for iron ore is expected to 
increase with the inauguration of several pro-
cessing plants in coming months.
The government says iron ore, instead of be-
ing exported, will be consumed by steel-mak-
ing plants as well as iron concentrate and pel-
let making factories. To encourage the export 
of these products, the government says export 
of processed minerals will be subject to tax ex-
emption while  duties will be imposed on raw 
iron ore export from March.
While Iran’s iron ore production has been in-
creasing in recent years, it needs to sustain 
an annual growth rate of 10% to meet the gov-
ernment’s 2025 target output of over 66 million 
tons extraction.
As a primary material for industries such as 
steel-making, Iran, which is the second-larg-
est producer of steel products in the MENA 
region after Turkey, has to import an estimated 
6 million tons of pellets to meet the demand 
of its steel-making plants, at prices up to 40 

times that of exported iron ore. To tackle this 
shortfall, the government has invested in sev-
eral iron ore processing plants, some of which 
recently became operational, taking the coun-
try’s pellet production above 29 million tons.

Miners’ Opposition
While officials plan to impose duties on iron 
ore exports in the next Iranian year, the rate 
is yet to be announced. Moreover, the plan 
needs the approval of the Money and Credit 
Council. However, the government’s decision 
has already drawn opposition from those ac-
tive in the mining sector. Critics say that in the 
absence of low-cost loans and the long-term 
presence of foreign investors, exports are the 
only available source of financing for miners.
“The private sector believes that financing, 
instability of labor laws as well as weak trans-
portation and export infrastructure are some of 
the problems facing the mining sector,” Sajjad 
Ghoroqi, a member of the Iranian Association 
of Iron Ore Producers and Exporters, said.
“The announced plan to ban the sale of raw 
minerals is literally a statement of policy rather 
than an actual plan, since the government 
can’t ban the export of raw material from a le-
gal point of view,” he said. “As private miners, 
just like the government, we too understand 
that selling raw material will have much less 
profit than selling processed materials like 
concentrates or pellets. But the time is not ripe 
for implementing the plan now, since the cur-
rent iron ore production surpasses domestic 
demand by iron concentrate and pelletizing 
factories.” Peyman Moradi, international rela-
tions manager at the Iranian Steel Producers 
Association, also agrees that iron ore exports 
are crucial for the private sector.
“As figures show, the private sector exports 

about 80% of the nearly 5 million tons of iron 
ore it produces,” he said, adding that miners 
are also opposed to the government’s deci-
sion. “Iranian producers prefer to sell their 
products to foreign customers because they 
offer higher prices. The price of iron ore in Iran 
is 4 to 8 US dollars lower than the global one.”
As the Iranian government plans to reach out-
put of 55 million tons of crude steel by 2025, it 
appears reasonable to end or somehow mini-
mize the sale of raw minerals, including iron 
ore, to complete the steel production chain 
and increase the industry’s share of GDP.
However, as critics like Ghoroqi and Moradi 
say, the government can’t ban miners from ex-
porting raw iron ore since it would only lead to 
the closure of mines.
Experts also note that even if the new pro-
cessing plants become operational in the 
coming months, domestic demand for iron ore 
is still far less than production and miners will 
thus have no choice but to export their goods 
to finance their projects.
They say it would take at least a decade to 
reach a position in which there is enough 
domestic demand for iron ore. However, the 
government can speed up the process by sup-
porting miners and providing them with rea-
sonable banking facilities to help them invest 
in processing plants and complete the coun-
try’s steel production chain.
For the time being, experts say a uniform 
strategy cannot be applied to all mines, as 
they vary in terms of capacity, scale and type 
among other properties. As such, the hasty 
implementation of the government’s plan 
could end up harming domestic producers, 
some of which have already been forced to 
close their production units due to a drop in 
global iron ore prices.

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

Outotec to deliver a lithium beneficiation plant for AMG in Brazil
Outotec and Advanced Metallurgical Group N.V. (AMG) 
have agreed on the delivery of a lithium beneficiation plant 
to AMG’s Mibra mine site in the State of Minas Gerais, 
Brazil.  Outotec’s order value, booked in the fourth quarter 
order intake, exceeds EUR 35 million. Outotec has been 
AMG’s partner for development of this project through 
various study stages. Outotec’s scope of delivery com-

prises the technology, engineering, delivery, construction, 
commissioning and start-up of the plant, which will pro-
duce 90,000 tonnes per year of lithium concentrate used 
further downstream to produce lithium carbonate equiva-
lent (LCE). Lithium is mainly used in batteries for the car 
industry. The plant is expected to be operational in the 
first half of 2018. “We are pleased to be AMG’s trusted 

partner for the delivery of this lithium concentrator solu-
tion, combining our vast process knowledge, proprietary 
equipment and EPC delivery capabilities in Brazil. The 
new plant will be fed with tailings from an existing plant, 
which makes the project highly environmentally friendly 
and resource efficient”, comments Taneli Salervo, head of 
Outotec’s Minerals Processing business unit.
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New X-Melt® Converter 
Shop at IISCO Steel Plant 
Successfully Commissioned
Environment-friendly and energy-efficient 
steel plant from SMS group for the produc-
tion of quality steel 
IISCO Steel Plant, a SAIL group company, In-
dia, and SMS group have successfully com-
missioned an X-Melt® converter shop for the 
production of quality steel grades at the Burnpur 
location in the Indian federal state of West Ben-
gal. The new steelworks is rated for an annual 
production of 2.6 million tons of liquid steel. The 
steelworks comprises three converters each 
with a tapping weight of 150 tons, three stirring 
stations, two ladle furnaces, an RH-TOP vacu-
um circulation degassing plant, primary and sec-
ondary gas cleaning systems and a converter 
off-gas recovery system. The SMS group scope 
of supply comprised the complete basic and de-
tailed engineering of the mechanical core com-
ponents and the complete X-Pact®electrical 
and automation systems. Delivery, erection, 
commissioning, commissioning supervision as 
well as training of the operating personnel were 
also part of the contract. The BOF converters 
are equipped with the maintenance-free lamella 
suspension system developed by SMS group, 
with bottom-stirring systems for combined blow-
ing and with the tilt drive systems manufactured 
in SMS group’s own workshop in Hilchenbach, 
Germany. The supply scope further includes the 
oxygen blowing lance system, the additives han-
dling system, ladle lining repair facilities and the 
railbound ladle transfer vehicles.The RH-TOP 
vacuum degasser is of a rocker-type design, us-
ing a hydraulic counterweight system for lower-
ing the vessel into the ladle for treatment. The 
unit features an SMS Mevac multifunction TOP 
lance combining oxygen blowing and an oxygen 
fuel burner for vessel heating. The degasser is 
complete with an extensive alloy addition sys-
tem. The scope of supply for SMS Mevac com-
prised all the technological equipment, including 
the vacuum pump and TOP lance system, and 
the complete supply of the first fill of the main 
refractory materials. For primary gas collection, 
use is made of the proven SMS group adjust-
able skirts for the recovery of the energy-con-
taining CO gas. SMS group also supplied the 
off-gas cooling system, the wet-type scrubbers, 
the gas change-over and export stations, and 
a gas tank with a volumetric capacity of 50,000 
Nm³ converter off-gas. With the aid of this tech-
nology, every year a volume of 200 million Nm³ 
converter off-gas can be used to replace other 
fossil fuels for energy production. Not only the 
energy costs but also the output of CO2can thus 
be considerably reduced. 

Iranian Steelmakers Missing 
Out on Lucrative Iraqi Market

Iranian steelmakers are missing out on one of 
the most accessible and lucrative steel markets 
in the region: the $5 billion market in Iraq.  Iraq 
has been rebuilding its infrastructure ever since 
the United States’ 2003 invasion. Years on, the 
neighboring country is still looking for invest-
ments in transportation, energy, health, con-
struction, agriculture and education. Lacking 
the proper industrial infrastructure to engage in 
any form of production, it also needs primary 
materials such as cement and steel. Such a 
large market obviously has not slipped under 
the radar of the world’s top steel exporters. For 
instance, China has exported over $20 billion 
worth of steel products to the country ever since 
the reconstruction process began, the Persian 
daily Donya-e-Eqtesad quoted Iranian Ghadir 
Iron and Steel Company’s Managing Director 
Asadollah Farshad as saying. Russia, Ukraine 
and Turkey are the other main players involved 
in Iraq’s steel sector. Turkey has signed a $700 
million deal with Baghdad to rebuild some of its 
war-wrecked steel mills. Jordan is also set to 
build a 1.25 million-ton crude steelmaking plant 
in Sulaymaniyah in Iraqi Kurdistan.
According to statistics released by World Steel 
Association, Iraq’s steel imports have surged 
from 355,000 tons per year to 2.8 million tons 
over the past 10 years.
Per capita steel consumption has risen from 32 
to 93 kilograms during the same period. Experts 
forecast that Iraq’s demand and consumption 
are set to grow even further, alongside the ris-
ing demand in the Middle East.
Considering Tehran and Baghdad’s friendly po-
litical and trade ties, and thousands of kilome-
ters of shared borders, as well as Iran’s abun-
dant steel production, one would expect Iraq to 
be Iran’s main steel export destination.
Latest statistics, however, show Iraq was Is-
lamic Republic’s sixth steel export destination 
during the eight months to November 20 with 
251,000 tons worth $151.6 million. It followed 
Thailand, the UAE, Italy, Taiwan and Oman re-
spectively.
Farshad believes that three factors have kept 
Iranian steel from dominating the Iraqi market. 

First, Iran’s lack of a cohesive export plan: The 
government would suddenly put the brakes on 
any export deals if it feels any shortage in the 
domestic market. Consequently, steel exporters 
are unable to make long-term plans for secur-
ing an export destination and might have to stop 
their business at any time.
The second factor is that Iranian steel prices 
are not capable of competing with Chinese, 
Russian, Turkish and Arab offerings in the Iraqi 
market. Iranian steel’s ex-factory price might in 
fact be more than competitive, while high trans-
portation costs to Iraq and beyond dampen the 
competitive edge.
And the third is Iraq’s dangerous and unstable 
business environment. According to Farshad, 
many Iranian investors have tried to solve the 
steel price issue by trying to set up shop in-
side Iraq, but the Iraqi government has failed to 
guarantee their safety.
Farshad noted that a number of Iranian workers 
and specialists have lost their lives in Iraq and 
many Iranian investors were never paid by the 
government.
The industry player believes that the Iraqi steel 
market, despite all its untapped potential, is still 
too risky an environment to operate in.
The optimal way forward for the time, he said, is 
selling steel products solely in cash at the bor-
der until market dynamics become more pre-
dictable. Perhaps Iranian steelmakers just have 
to take more risks, says managing director of 
Pishtaz Rah-o-Shahr Company, Mohammad 
Siavoshi. In fact, what has made Turkey, China 
and Ukraine successful in the Iraqi market is 
their constant presence in the country by setting 
up various sales offices and warehouses. They 
also manage to forecast the market’s demands 
or take orders in advance, and sell their prod-
ucts on three- to six-month credits.
Siavoshi noted that more than 70% of Iraq’s 
steel imports constitute long products and less 
than 20% and 10% consist of pipes and flat 
steel. This is a significant opportunity for Iranian 
mills, considering the excess production and 
low domestic demand for long products due to 
the slump in the domestic construction sector.
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Iran keeps ramping up the pro-
duction of direct-reduced iron, re-
fusing to yield the palm to India, 
which follows Iran in the list of top 
producers. The trend is likely to 
continue in 2017, owing to strong 
crude steel production targets 
in Iran. However, India also in-
tends to increase steel output, 
which might add uncertainty to 
the leadership battle, Metal Ex-
pert reported. DRI, also known 
as sponge iron, is produced from 
the direct reduction of iron ore 
(in the form of lumps, pellets or 
fines) to iron by a reducing gas 
or elementary carbon produced 
from natural gas or coal. In Jan-
uary-November 2016, Iran pro-
duced about 14.9 million tons of 

DRI, up by 10.8% year-on-year, 
according to the World Steel As-
sociation. Higher production re-
sults are attributed to an 11% up-
tick in crude steel output, which 
reached 16.4 million tons over 
the period under review.
Iran is gradually increasing pro-
duction by relying on the export 
of semi-finished and finished 
steel as the local market is still in 
the doldrums. It surpassed India 
in DRI production at the begin-
ning of the year, becoming the 
world’s largest producer.
Over January-November, Indian 
companies slashed DRI output 
by 14.8% to around 13 million 
year-on-year despite the growth 
of crude steel production (+7.1% 

y-o-y to 87.5 million tons). The 
reason was increased use of 
scrap instead of DRI in the pro-
duction chain due to changes in 
the environmental law.
Iranian market players are op-
timistic about further develop-
ments, believing that the trend 
will continue in 2017. Their confi-
dence is based on a competitive 
production technology. Iran’s DRI 
production is based on natural 
gas due to vast reserves and one 
of the cheapest gas prices in the 
world. “The problem for Iran is 
how to use its vast gas reserves. 
Neighboring countries are reluc-
tant to purchase gas from Iran 
at market prices … What Iran 
can do instead with its gas is to 

MSC Signs $7.5m Deal With Finnish Firm

Mobarakeh Steel Company signed its first foreign 
investment deal worth $7.53 million with Finland’s 
Ecofer. The deal, based on a build-operate-
transfer contract, entails Ecofer providing the 
Iranian steelmaker with the required technology 
and machinery for cold and hot electric arc furnace 
slag processing. “Ecofer will supply the equipment 
needed for processing 1.25 million tons of slag per 
year. After operating them [and using MSC’s 
EAF slag] for five years, all the machinery must 
be handed over to MSC with no extra costs,” said 
Mehdi Toolayian, MSC’s purchasing manager. 
Ecofer is an engineering and supplying company 
of equipment for iron and steel industry with a 
particular focus on slag processing. The company 
says its slag processing and metal recovery plants 
are delivered fully assembled and ready to run. 

This is a particularly beneficial deal for MSC, as 
the company takes care of its production waste 
and protects the environment in the process. 
“Through slag processing, the valuable metal 
mixed in with slag in steel production can be 
recycled back into the steel mill’s manufacturing 
process,” said Farzad Arzani, MSC’s technology 
manager. Slag is a valuable resource for any 
steelmaker. Integrated steelmakers sell blast 
furnace slag, which is naturally cementitious in 
quality, into the cement industry. In addition, the 
slag from the basic oxygen steelmaking plant 
such as converter slag and ladle slag has useful 
properties once weathered to allow for expansion 
of the lime-bearing material. EAF slag is a strong 
and durable material that is highly versatile and 
ideally suited for use as an aggregate in many 

applications. The steelmaker benefits from slag 
recycling by avoiding the cost of landfill. The 
community benefits, too. Slag is a manmade 
material; therefore its use instead of a natural 
aggregate product avoids the environmental 
footprint from quarrying. Today, together with 
its subsidiaries, MSC is the largest flat steel 
producer in the Middle East and North Africa 
region and Iran’s largest steelmaker, accounting 
for 1% of Iran’s GDP. The company accounts for 
approximately 50% of the country’s total steel 
output and also holds around the same share 
from domestic flat steel consumption, which 
stood at around 7.5 million tons in the last fiscal 
year (March 2015-16). The company produced 
around 5.5 million tons of flat products during 
the period.

Iran to Close 2016 as DRI 
Production Leader

LatAm Steel Con-
sumption Down 9%

Latin American and 
Caribbean region’s 
finished steel con-
sumption fell by 9% 
to 51.4 million metric 
tons during January 
to October this year, 
as per the latest 
figures released by 
the Latin Ameri-
can Iron and Steel 
Institute, ALACERO 
reported.Accord-
ing to ALACERO, 
Latin American and 
Caribbean region’s 
finished steel pro-
duction also dropped 
by 6% to 42.4 million 
metric tons during 
the first ten months 
of this year. The 
region reported an 
annual deficit of 9.4 
million metric tons in 
finished steel trade 
during January to 
October this year, 
down by almost one-
fourth as compared 
to 2015. The largest 
finished steel trade 
deficit was recorded 
by Mexico (3.8 mil-
lion mt), followed by 
Colombia (1.9 million 
mt), Chile (1.3 million 
mt) and Peru (1.3 
million mt). The only 
country to register 
trade surplus during 
this period was Brazil 
at 2.9 million mt. 
Latin American and 
Caribbean region’s 
finished steel usage 
for the month of 
October totaled 6.2 
million metric tons. 
The countries to 
record significant 
rise in finished steel 
consumption were 
Peru (up 200,000 mt, 
+9%), Mexico (up 
179,000 mt, +1%) 
and Honduras (up 
19,000 mt, +7%).

turn it into products derived from 
gas,” says Bahador Ahramian, 
a board member of the Iranian 
Steel Producers Association.
With high-quality natural re-
sources, Iran will be able to 
maintain its leading position in 
the global DRI segment.
Moreover, for the first time ever, 
two Iranian companies, namely 
Golgohar Iron and Steel and 
Persian Gulf Saba Steel, started 
HBI (hot briquetted iron) produc-
tion that may add 2 million tons to 
future results, in case the market 
for merchant metallized products 
is favorable. At the same time, 
for India, it will be quite difficult to 
catch up with Iran.
According to India’s Sponge 
Iron Manufacturers Association, 
total DRI production capacity in 
the country is 48.6 million tons 
per year, of which around 75% 
(36 million tons) are coal-based. 
Moreover, India is the only coun-
try in the world making DRI using 
coal gasification. “Coal gasifica-
tion of DRI plant became a real 
game changer.
Proved economic viability helps 
spread this technology across 
the country. But in the current 
market conditions, it doesn’t look 
as attractive as before,” a mar-
ket insider told Metal Expert. As 
coal is more pollutant than gas, 
Indian environmental authorities 
levied taxes on steel producers, 
which increased the cost for In-
dian producers.
Trying to maintain efficiency, 
many turned to scrap. As a re-
sult, in H1 2016, India increased 
scrap imports by 19.1% to al-
most 3.8 million tons, according 
to the Bureau of International 
Recycling. India is likely to ramp 
up crude steel production next 
year by at least 5%, accord-
ing to WSA. This means that 
the raw material sector will get 
some support, but the question 
remains as to who wins at the 
end of the day–scrap suppliers 
or DRI-based steel mills.
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Kashan Amir Kabir Steel Co. 
the first manufacture of galva-
nized steel using continuous hot 
dip process, Initially founded as 
Fajre Sepahan Galvanizing In-
dustries in February 1996, was 
established in 2000. Located 14 
km to the east of Kashan, the 
facility is spread over an area 
of 72 ha. Currently, the products 
of Kashan Amir Kabir Steel Co. 
include commercial and draw-
ing quality galvanized sheets, 
full hard quality cold-rolled steel, 
commercial and deep draw-
ing quality annealed cold-rolled 
steel and pickling sheet. Gal-
vanized sheets spanning from 
0.3 to 1.25 mm, widths of 1000 
and 1250 mm, sinus, trapezoi-

dal and sheared spanning from 
0.3 to 1 mm, widths of 1000 and 
1250 mm. Exports: employing 
state-of-the-art technology and 
compliance of the products with 
international standards have won 

them domestic and international 
customers.  Galvanized products 
are currently exported to Italy, 
Turkmenistan, Armenia, UAE, 
Kuwait, Iraq and Afghanistan.
www.amirkabirsteelco.ir

Kashan Amir Kabir Steel Co. at a glance
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Mobin Mining & Road Construction Co.
Mobin Company is the largest subgroup of Arsh 
holding 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 min-
ing 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 pow-
erful and reliable factor for clients and government 
authorities especially National Iranian Copper 
Company and Iranian Mineral Supply and Manu-
facturing 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. 
www.mobinco.com
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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 production 
chain including crushing of ore in Anguran 
mine up to zinc smelting and ingot production. 

Biggest continuously cast round steel bloom
World record: TAEWOONG 
successfully casts 1,000 millimeter 
round bloom on continuous casting 
machine from SMS Concast
The new three-strand continuous casting 
machine at TAEWOONG, South Korea, is de-
signed for an annual capacity of 800,000 tons 
per year. With a casting radius of 18 meters 
the SMS Concast caster is able to cast round 
blooms in diameters from 310 up to 1,000 
millimeters. This marks a historical milestone 
in steel production technology, as it is the first 
caster in the world producing 1,000 millimeter 
blooms in a bent continuous casting process.www.izmdc.com www.calcimin.com
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Iran Unable to Enact Paris 
Agreement for Now
A senior lawmaker said Iran cannot enact 
the Paris Agreement at present due to a 
“legal vacuum” caused by a lack of an ac-
tion plan. 
Addressing the International Conference 
on Low-Carbon Business at Tehran’s 
Amirkabir University of Technology, Mo-
hammad Reza Tabesh added that despite 
the parliament’s ratification of the landmark 
climate deal last month, the Paris Agree-
ment cannot be enacted.
“For it to go into force, we need an action 
plan but we don’t have one,” he said. “We 
hope the government devises a plan soon 
so we can approve it.”
Darvish, who also heads the environmen-
tal group in the parliament, said devising 
such a plan in the developed world is not 
too problematic, but it poses challenges in 
developing countries due to a lack of infra-
structure.
The 2015 Paris Agreement was agreed last 
December by almost 200 countries and 
has been described as the most complex 
global treaty since the Marrakesh (trade) 
Agreement signed in 1994.
Under the agreement, all governments that 
have ratified the accord, which includes 
the US, China, India and the European 
Union, now carry an obligation to hold 
global warming to no more than 2 degrees 
Celsius above pre-industrial levels. That is 
what scientists regard as the limit of safety, 
beyond which climate change is likely to 
become catastrophic and irreversible.
Iran, which became the 106th country 
to ratify the deal on November 13, has 
pledged to decrease its emissions by 4% 
by 2030 relative to the business-as-usual 
scenario. The country’s conditional pledge 
of 12% reduction requires significant 
financial assistance from the international 
community.
“For us to meet our pledge, we need to at-
tract investment from the private enterprise 
as well as foreign investors,” Tabesh said.
Taking on a more political tone, the leg-
islator said the only way Iran can attract 
foreign investment is by establishing good 
relations with the international community.
“So, the critics of the nuclear deal should 
elaborate on how they expect the country 
to bring in foreign investment without good 
ties with other nations,” he asked, referring 
to the historic nuclear agreement signed 
between Tehran and the six major world 
powers last year.

MSC Prioritizes Domestic Market

Since Mobarakeh Steel Company 
was founded in the early 90s, it has 
produced 90 million tons of steel 
products, 82% of which have been 
supplied to the domestic market, 
according to the company’s deputy 
head for sales and marketing. 

“Meeting domestic demand has al-
ways been and will be on top of MSC’s 
agenda,” Mahmoud Akbari was also 
quoted by Mehr News Agency as say-
ing. Akbari added that the company’s 
expansion, however, depends on ex-
panding exports. Mobarakeh Steel 
Company produced 3.74 million tons 
of crude steel during the eight months 
to November 21, registering a 7% rise 
compared with last year’s correspond-
ing period. MSC also exported 1.07 
million tons of crude steel and steel 
products in the first half of the current 

fiscal year (started March 20).
The company has the capacity to an-
nually produce 10.2 million tons of hot 
and cold-rolled, tin-plated, galvanized, 
pre-painted steel sheets and coils as 
well as slabs, 30% of which are ex-
ported every year.
Together with its subsidiaries, MSC is 
the largest flat steel producer in the 
Middle East and North Africa region 
and Iran’s largest steelmaker, ac-
counting for 1% of Iran’s GDP.
MSC accounts for approximately 50% 
of the country’s total steel output and 
holds around the same share in do-
mestic flat steel consumption, which 
stood at around 7.5 million tons in the 
last fiscal year.
The company produced about 5.5 mil-
lion tons of flat products during the pe-
riod, with 70% of this volume going to 
the local market.
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Tabas Coal’s Proven Reserves Increased 450MT

Based on preliminary data, 
IMIDRO’s exploration projects 
added 450 mi l l ion tonnes 
proven reserves to Tabas coal 
reserves, Chairman of the 
board of IMIDRO announced.  
Mehdi Karbasian during his 
two-day visit to South Khorasan 
province said one of the effective 
actions of 11th government 
in this deprived province is 
exploration of 6o thousand 
square kilometers since 2014.
So far, IMIDRO and IMPASCO 
a s  a  r e s u l t  o f  a d v a n c e d 
explorations activities in South 
Khorasan province discovered 
17 and 13 promising zones 
respectively and some zones 
are in prospecting phase, he 
expressed.
About 60 thousand square 
kilometers have been explored 
by IMIDRO and IMPASCO, 
46 and 14 thousand square 
k i l ome te rs  respec t i ve l y. 
IMPASCO’s  exp lora t ions 

inc ludes  d iscovery  o f  13 
promising zones of iron ore 
and poly metals such as lead 
and zinc. We hope starting next 
phases (processing etc.,) as 
a result of further explorations 
Karbasian added.
So far, we achieved 5 anomaly 
including lead and zinc, iron 
ore and gold in south zone, 
Chai rman o f  the board o f 

IMIDRO said.
51 thousand square kilometers 
exploration activit ies were 
c o n d u c t e d  b y  I M PA S C O 
l a s t  y e a r.  R e g a r d i n g  t o 
establishment of a company in 
silica sector IMIDRO and private 
sector will cooperate in order 
to construct a plant in zones 
having silica resources (20 and 
80 percent share respectively).

MSC is 
the largest 
flat steel 

producer in 
the Middle 
East and 

North Africa 
region and 
Iran’s larg-
est steel-

maker
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Saba Steel Complex designed to 
produce 6.1 million tons of steel
The move is designed to set the stage for what 
is required to launch the smelter and continu-
ous casting No. 2 and complete what is shared 
with the current production line, he said, add-
ing completion of the project will see an electric 
arc and ladle furnace No. 2 and thin slab cast-
ing No. 2 added to the existing production line. 

He (Khalili) said these activities were undertaken 
when a 224-hour shutdown of the facility started 
on December 14, adding among other things the 
following are underway at the steelmaking plant: 
replacing the bus bars of the existing 270-ton 
smelting crane with those of the new one; pav-
ing the way for the movement of the new crane, 
welding corrections for the support bus bars of 
the 310-ton and 260-ton cranes of the steelmak-
ing charging, installation of RBC05 chutes to con-
nect the conveyor belts of the old and new electric 
arc furnaces.He also said reforming the NBC01 
belts that connect the old silos to the new sponge 
iron silo, relocation of pipelines that transfer gas, 
oxygen and condensed air, instrumentation air, 
emergency water, cooling water and nitrogen, 
coupling of the electrical enclosure of the new 
substation, PT and CT tests of relays, launch-
ing the power center of the 270-ton crane and 
the auxiliary transformers were also in progress. 
Khalili added that the arrangements in the casting 
machines make it possible for condensed air, wa-
ter for fire-extinguishing purposes, nitrogen, gas 
and oxygen to be transferred, while the new pulpit 
has been linked to the old one and new wiring has 
been conducted. In the tunnel furnace and mill-
ing, the furnaces, dismantling and shuttle collec-
tion have been reformed in addition to operations 
to complete the installation of the new Shuttle No. 
1, automation for linkage between signals of the 
old and new shuttle and its connection to the grid, 
operations to set the stage for the installation of 
new belting machine, installation of the crossover 
table between coilers No.1 and 2, final installation 
for coil lifting and turning, reforming the saddles 
of down coilers, and collecting the auxiliary power 
centers of F7 and installation of an HSM electri-
cal distribution enclosure. As for measures taken 
at units such as production, water treatment and 
distribution, and electricity distribution, he said 
the launch of 16 MV motors, four diesel-powered 
engines, transformers and new pit-scale boards, 
expansion of the electrical enclosure of the LBSS 
1 Sec station and the completion and installation 
of condensed air distribution pipes are among the 
measures taken to that end. In conclusion, he 
said he hoped that timely completion of the ex-
pansion projects at Saba Steel Complex will help 
pave the way for the realization of the MSC goals.
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Bahram Sobhani, Ph.D., made 
the remark during a TV pro-
gram on a local Isfahan chan-
nel, and congratulated people 
from all walks of life, MSC 
staff and those involved in the 
steel industry on the 24th an-
niversary of the establishment 
of Mobarakeh Steel Complex 
(January 12). 

He said the late Ayatollah Hash-
emi Rafsanjani inaugurated this 
giant national project. “He loved 
the country and its development. 
His passing on 8 January 2017 
was a big loss for Iranians. May 
God bless his soul.” He char-
acterized the MSC project as 
the pride of the Islamic estab-
lishment and said, “Mobarakeh 
Steel Complex is now operating 
at a capacity three times its ini-
tial capacity. The complex which 
consists of three steelmaking 
units in the country – namely 
Mobarakeh Steel Company, 
Saba Steel in Lenjan, and Hor-
mozgan Steel Company in Ban-
dar Abbas – and other projects 
in Khorasan, Kashan and Cha-
harmahal and Bakhtiari, is the 
largest steelmaker in the Middle 
East and North Africa.” Dr. Sob-
hani pointed to MSC’s other 
activities on cultural, sports and 
social fronts and said that MSC 
has taken care of the following: 
management of a center which 
focuses on different sporting 
and cultural disciplines, launch 
of Naghsh-e- Jahan Stadium, 
contribution to the construction 
of national projects such as the 
Grand Mosalla of Isfahan and 
the Sacred Defense Museum, 
and inauguration of various proj-
ects in Mobarakeh. “Naghsh-e- 
Jahan Stadium whose launch 
had been delayed for 22 years, 
became operational in less than 
18 months thanks to MSC in-
vestment and management. It 
is now the most beautiful sta-
dium in Iran and measures up 
to international standards.” As 
for the establishment of Mobara-

keh Steel Company, he praised 
all those who contributed to the 
construction and launch of the 
project and said the company is 
now a reminder of the great en-
deavors of people in the past and 
tireless efforts of those involved 
in the industry. “The main part of 
the company was equipped dur-
ing the eight-year Iraqi-imposed 
war. While the country was being 
targeted from the air and a state 
of red-alert was in effect, MSC 
staffers were busy installing the 
equipment in the company. Mo-
barakeh Steel Company which 
emerged in such a condition is 
now the pride of the country be-
cause as much as 35 percent of 
its products is shipped abroad, 
with 60 percent of exports going 
to Europe, which is the heart of 
steel production in the world.” 
The MSC chief then pointed 
to his company’s development 
projects and said Mobarakeh 
Steel currently produces 7.5 
million tons of steel each year 
and this accounts for about 50 
percent of all steel produced in 
the country. Thanks to develop-
ment projects, MSC’s production 
capacity will rise to 10.3 million 
tons next year.
He said under the country’s steel 
development document, the vol-
ume of steel production is ex-
pected to reach 55 million tons 
per year, and Mobarakeh Steel 
Complex is projected to produce 
half of that amount. Asked about 
the volume of water consump-
tion in the complex, Dr. Sobhani 
said that Mobarakeh Steel Com-

pany withdraws about 27 million 
cubic meters of water on an an-
nual basis, adding this meager 
withdrawal does not affect the 
flow of water in the Zayanderud 
River. “This comes as about 92 
percent of Iran’s water resources 
are consumed by the agriculture 
sector alone, according to sta-
tistics released by the Energy 
Ministry. Six percent is dedicated 
to drinking water and the rest is 
used in the industry sector which 
is not too small. In light of the 
employment coefficient of the 
industry sector compared to the 
agriculture sector, the compa-
ny’s water consumption is rea-
sonable and economical. The 
country’s water resources man-
agement needs to make plans to 
lend more support to the indus-
try sector.”   Dr. Sobhani thanked 
staff at MSC and said the com-
pany owes its achievements 
to the tremendous efforts of its 
managers and personnel. “Luck-
ily, the personnel’s organization-
al attachment and commitment 
at Mobarakeh Steel Complex is 
remarkable. That’s why the com-
pany tries its best to appreciate 
the efforts of its staff in different 
ways.”  The Zendehrood Show, 
a live TV program in Isfahan, 
featured images of the launch 
and inauguration of Mobarakeh 
Steel Complex back in 1993 
which was attended by the late 
Ayatollah Hashemi Rafsanjani. 
The show also featured a quiz, 
and MSC’s Public Relations Of-
fice will offer – by lot – prizes to 
18 participants.

MSC designs and produces high strength galvanized sheets

Gholamreza Javanmardi further said the galva-
nized sheets MSC’s Metallurgy and Manufactur-
ing Methods has produced in cooperation with 
the company’s galvanized steel unit also aim to 
meet new customer demands. 

For his part, Alireza Moulavi, an expert with MSC’s 
Metallurgy and Manufacturing Methods, said such 
sheets are used for building high strength steel struc-
tures, adding the production of this grade helps the 
company make grade SGC400 galvanized coils 
(1250 * 0.8), steel sheets which measure up to JIS 
G 3302 standard – with a minimum high strength 
of 400 megapascals and a minimum yield strength 
of 295 megapascals.  He further said these sheets 

each square meter of which has 120-180 grams of 
zinc coat are often used in the construction of han-
gar roofs, thick sheds and steel decks, buildings and 
replace concrete masonry unit (CMU). In light of the 
fact that these sheets are more economical as com-
pared with CMSs, they are used in the projects to 
accelerate construction and progression of the proj-
ects. In conclusion, he thanked the steelmaking, hot 
rolling, cold rolling, and galvanized sheets units, as 
well as the sales, labs, quality control, and production 
planning units which cooperated with the company’s 
Metallurgy and Manufacturing Methods to produce 
galvanized sheets. He added in light of the fact that 
the quality of these sheets is on a par with foreign 
types, they can be exported to other countries.

MSC creates 300,000 jobs
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Investors to Participate in Iran 
Mines Infrastructure Chain Sector
Deputy Mine, Industry and Trade Minister 
invited domestic and foreign companies to 
invest in Iran’s mines and mining industries 
infrastructure affairs. Mehdi Karbasian while 
addressing 2nd Iran Mines and Mining Indus-
tries Summit noted the capacity increase in 
steel, copper, aluminum, zinc, gold, etc.,and 
said that investment in water, electricity, gas, 
ports, power plants and railroads are main pri-
orities of mine sector development in Iran. So, 
infrastructure issues are subject of the first 
panel of this summit. IMIDRO, Mine, Industry 
and Trade Ministry and Government will sup-
port investment in new technologies in order 
to reduce energy consumption, he added.

Iran’s vast Market
While addressing domestic and foreign in-
vestors Deputy Mine, Industry and Trade 
Minister said: Iran is not only a 80- million 
market but also a market with approximately 
400 million population which will bring notice-
able benefits for investor companies. The 
second Iran Mines and Mining Industries 
Summit kicks off here in Tehran on December 
10,2016. I.R.Iran in presence of top directors 
of creditable mining ,mining industries, bank-
ing and finance affairs, domestic and foreign 
consulting companies and also various coun-
tries ambassadors in Iran.

CSA Ready to Promote Standards 
of Iran’s Mining Industries Projects
CSA is ready to promote standards of Iran’s 
mining industries projects, CEO of Australia’s 
CSA Company announced. Having experi-
enced workforce and experts in mine and 
mining industries allowed Iran to be able to 
easily communicate with other countries, 
Neal Reynolds said. As metals belt passing 
through Iran so this country has various types 
of minerals and high capacities in this sec-
tor, as an iceberg that only the tip of it can 
be seen, he expressed. Managing Director 
of CSA noted the high risk of exploration and 
said foreign investment attraction is very com-
plex. So, regulations should ensure and sup-
port foreign investors. As a foreign investor I 
stress that Iran has activities in different sec-
tors and appropriate investment system with 
regarding to government’s mineral resources, 
it can promote various standards in mining 
sector such as environmental standards, he 
added. Based on Reynolds, now Iran’s bank-
ing problems are being solved so there is a 
proper opportunity to develop mine and min-
ing industries sector.

$40b Needed to Complete 
Transportation Projects in Iran

Iranian Officials to Simplify Investment in Mining Sector
Iranian officials in executive and policy making sectors announced their plans in order to simplify 
foreign investment attraction in 2nd Iran mines and mining industries summit (IMIS 2016).  (The 
Late) Ayatollah Hashemi Rafsanjani said in order to simplify foreign investment attraction in min-
ing sector, IMIDRO present its required points to Expediency Discernment Council. Chairman of 
Expediency Discernment Council expressed the door of Iran mining sector is open for participation 
of foreign investors. Based on the conducted studies inside and outside of Iran , as having rich and 
various mines, Iran is among major mining countries around the world but most of these mines are 
unknown and some explored mines are not active now. Also the most important point is industries 
required for mines operation. Proper opportunities are available for domestic and foreign com-
panies and foreign governments interested in cooperation with Iran in an area of one million and 
600 thousand square kilometers, he added. During the summit, Industry, Mine and Trade Minister 
announced as recently Corrigendum related to mines rules presented to government, some inves-
tors limitations in mining sector will be removed. Mohammadreza Nematzadeh said this action will 
remove some existence barriers for investors. He noted the new economic situations in Iran and 
expressed that as improvement international environment we invite foreign investors in order to 
cooperate and negotiate with Iran in exploration, engineering and mine operation sectors. In this 
event, Mehdi Karbasian stressed that we invite foreign investors to cooperate with Iran mining sec-
tor based on mutual benefits. Mehdi Karbasian while speaking in opening ceremony of second day 
of 2nd Iran Mine and Mining Industries Summit said IMIS2 is a golden opportunity for Iran to open 
doors for investors after lifting sanctions .So, we are ready to cooperate with all interested inves-
tors in mining sector. He noted the proper position of Iran economy and actions of government and 
ministry of foreign affairs and continued: “we are keen on cooperation with foreign investors based 
on mutual benefits and supportive regulations along with support and national commitment for 
investment are prepared so we can surely start cooperation”. Karbasian expressed policies of 11th 
government and added that policies of Hope and Prudence Government in order to support inves-
tors are transparent and economic structures are modified and required appropriate situations are 
provided for mutation of this sector. Two-day Iran Mine and Mining Industries Summit (IMIS 2016) 
is being held with participation of domestic and foreign companies on December10-11 in Tehran.

News

The Ministry of Roads and Urban Development 
needs over $40 billion to complete 258 major 
unfinished transportation projects 
Warning: Big numbers ahead. You might also need 
a pen and a notebook to keep track of the baffling 
yet surprisingly huge figures that officials of the Min-
istry of Roads and Urban Development have pro-
vided on the number and value of the government’s 
incomplete infrastructural projects. According to 
deputy minister of roads and urban development, 
Amir Amini, the ministry needs 1.63 quadrillion rials 
(more than $40 billion at market exchange rate) to 
complete 258 major unfinished transportation proj-
ects. These projects include more than $21 billion 
worth of rail projects at different stages of progress, 
as well as $19 billion worth of projects related to 
roads. Kheirollah Khademi, CEO of the Construc-
tion and Development of Transportation Infrastruc-
tures Company, estimated that the company needs 
1.4 quadrillion rials (over $35 billion) to finish its un-
derway projects. Affiliated to the Ministry of Roads 
and Urban Development, the CDTI is tasked with 
devising policies and managing projects regarding 
transportation infrastructures. “If 40-50 trillion rials 
($1-1.2 billion) are allocated annually, it will take 
more than 35 years to complete all the projects,” 
he said, highlighting the burden imposed by these 
projects on the government in terms of finance and 
planning. The budget bill for the upcoming fiscal 
year (starting March 2017) submitted by the gov-
ernment to parliament earlier this month is around 
$90 billion, of which $15 billion are earmarked for 
investment in the “feasible government projects”, 
according to President Hassan Rouhani. These 
projects will be funded by the government, the 
National Development Fund of Iran—a sovereign 
wealth fund that receives a fraction of the coun-
try’s oil revenues—commercial banks and private 
contractors. In addition to the large number of un-
finished projects, the Rouhani administration has 
also inherited from the previous administrations a 

huge debt to contractors of these projects. The total 
value of overdue payments to contractors by minis-
tries, including the Ministry of Energy and Ministry 
of Roads and Urban Development, has been unof-
ficially estimated at up to $35 billion. The parliament 
has approved the repayment of 400 trillion rials 
(more than $10 billion) of government debt in the 
current fiscal year (March 2016-17). Officials have 
said on various occasions that the government 
plans to delegate all incomplete projects to the pri-
vate sector in view of its tight fiscal budget. First 
Vice President Es’haq Jahangiri said the admin-
istration is working to attract private sector invest-
ments. In view of the lifting of economic sanctions 
imposed on Iran over its nuclear program, the gov-
ernment is planning to entice foreign inventors to 
push ahead with its rail, road and air infrastructure 
projects. Plans are underway to have international 
companies invest in major construction projects, in-
cluding an airport city near Tehran’s Imam Khomei-
ni International Airport as well as a 180-km freeway 
from Tehran to the northern Mazandaran Province, 
the construction of which started 20 years ago. 
The question remains as to why so many projects 
should have been initiated in the first place with-
out going through proper feasibility assessments. 
Often, every new administration upon taking office 
abandons a number of projects initiated by the for-
mer government and launches new ones based on 
its own politico-economic agenda.

77

 28FEB-01MAR 2017



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 ۱996 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 ۱9 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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