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رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به اهمیت صادرات در حوزه معدن و صنایع 
معدنی از خیز هشت میلیون تنی صادرات فوالد تا آخر امسال خبر داد. مهدی 

کرباسیان با بیان اینکه صادرات یک رکن اساسی در صنایع مختلف است، اظهار 
کرد: هر صنعتی که قصد حیات مستمر و پایدار داشته باشد باید زمینه تولید 

محصوالتی با امکان صادرت را فراهم کند...
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در حالی فصل زمستان را در 
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در نمایشگاه ایران متافو گردهم 
جمع شده اند تا آخرین محصوالت، 
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نویدبخش روزهای بهتر برای این 
شرکت ها باشد.
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اجرای اصل 44 به خوبی انجام نشده است
اگرچه وزارتخانه هایی مانند اقتصاد، صنعت، معدن، تجارت و جهاد کشاورزی مستقیماً در مسائل مهمی نظیر تولید و اشتغال 
مســئولیت دارند اما دیگر بخش های دولت از جمله وزارت امور خارجه، آموزش و پرورش، علوم و ارشــاد نیز می توانند در حل 
مشکالت اقتصادی کمک کنند. اجرای سیاست های اصل ۴۴ از سرفصل های مهم اقتصاد است اما کارها آنچنان که باید و شاید 
پیش نمی رود که این واقعیت نشان می دهد مشکل اصلی در اجرای تصمیمات است. دست به دست شدن بنگاه ها و مراکز اقتصادی 
در بخش های مختلف دولت بی فایده است و باید با اجرای صحیح سیاست های اصل ۴۴، دولت از تصدی گری به تنظیم گرایی، 
تغییر وضعیت دهد و با مشخص کردن راه ها و سیاست ها، نظارت و نظم را اعمال کند. تغییر جهت گیری اقتصادی کشور از »اقتصاد 

رانتی و نفتی« به »اقتصاد مولد و مردمی« ضرورت دارد و باید اقتصاد را از نفت خالص کنیم.

تولید آهن اسفنجی با روش پرد افتخارآمیز است
طراحی و اجرای تکنولوژی تولید آهن اسفنجی با روش پرد،  افتخار برای ما است. در شرایطی که در سال های قبل تنها از تکنولوژی میدرکس 
برای تولید آهن اسفنجی در ایران استفاده می شد،  امروز شاهد  به کارگیری فناوری بومی سازی شده احیای مستقیم هستیم. صنایع معدنی، 
خودرو، پتروشیمی و پوشاک از جمله صنایعی هستند که با توسعه آنها صنایع وابسته و مرتبط نیز به حرکت در می آید. ذخایر معدنی از جمله 
سنگ آهن، منابع گاز و نیروی انسانی از استعدادهای کشور است. دولت روحانی دو راهبرد اساسی در پیش گرفته و هر دو راهبرد را با افتخار به 
پیش می برد. راهبرد اول دولت این است که به دنیا نشان دهیم برای پیچیده ترین مسائل بین المللی می توان از طریق گفت وگو راه حل پیدا کرد. 
اکنون ما فکر می کنیم در هر جمع منطقی، مذاکره برجام به یک الگو برای حل مسائل پیچیده بین المللی تبدیل شده است. راهبرد دوم دولت 
روحانی اداره امور اقتصادی کشور است.  دولت تالش می کند با توسعه اقتصاد کشور برای مردم شغل ایجاد کند و درآمد آنها را افزایش دهد.

صادرات 6 میلیارد دالری صنايع معدنی
صادرات صنایع معدنی کشور در سال های اخیر ۱.۵میلیارد دالر افزایش یافته و به ۶.۶ میلیارد دالر رسیده است. توسعه 
در حوزه معدن توسعه ای پایدار اســت و متفاوت از سایر توسعه ها است و این خاصیت ذاتی معدن است. در زمانی که 
تحریم ها بر ما اعمال شده یکی از حوزه هایی که کمترین آسیب را دیده، معدن و صنایع معدنی است. در سال گذشته 
۶.۶ میلیارد دالر صادرات صنایع معدنی کشــور بوده که در مقایســه با چهار سال قبل ۱.۵میلیارد دالر افزایش یافته 
است. در حوزه واردات صنایع معدنی نیز این آمار در سال ۹۱، بیش از ۶.۵میلیارد دالر بوده که در سال ۹۵ تبدیل به سه 
میلیارد دالر شد و از این کاهش آسیبی به این صنعت وارد نشده است. هم اکنون معدن و صنایع معدنی در کشور ما رو 
به رشد و گسترش است و در این رابطه افزایش صادرات را با همراهی تولیدکنندگان و فعاالن این حوزه در برنامه داریم.

رشد بخش معدن
به همه وزرا به ویژه وزرای فعال در حوزه تولید گفته شده است که یکی از اهدافشان را باال بردن اشتغال قرار دهند. در 
طول ۱۰۰ روز نخست دولت همه طرح های اشتغال دولت عملیاتی و اجرایی شده است. هدف ما این است که اشتغال 
را به رقمی برسانیم که مجموعه بیکاران کشور کاهش یابند. با اقدامات انجام شده از سوی دولت از سال گذشته تاکنون 
یک واحد نرخ بیکاری کاهش یافته و از ۱۲.۷ به ۱۱.۷ رســیده است اما تا رسیدن به نقطه مطلوب هنوز فاصله داریم. 
مــا در دولت یازدهم قول دادیم تورم را تک رقمی کنیم که همین برنامــه را ادامه می دهیم. هدف ما باقی ماندن تورم 
تک رقمی اســت. در ۱۰۰ روز اول دولت دوازدهم ۲۳.۱ میلیارد دالر موافقت فاینانس گرفته ایم و قراردادهای بیش از 

پنج میلیارد دالر نهایی شده است.

اکتشافات معدنی با قدرت ادامه می يابد
در ســال های اخیر برنامه عملیاتی گسترده ای در حوزه اکتشــاف معادن انجام شده است و سرعت بخشیدن به روند 
اکتشافات معدنی در کشور یکی از برنامه های وزارتخانه است. باید از ظرفیت های موجود برای تحقق این امر استفاده 
کنیم و در زمینه تنظیم قرارداد ها مشــابه آنچه در بخش نفت است به جایگاه مناسبی برسیم و تجهیزات پیشرفته را 
از محل ســرمایه گذاری خارجی تأمین کنیم. حوزه معدن در مجلس شواری اسالمی از موضوعات بسیار داغ است و 
مسایل و مشکالت زیادی میان متولیان بخش معدن و زیست محیطی وجود دارد. امیدواریم اجماع خوبی بین سازمان 
زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، ایمیدرو و معاونت معدنی ایجاد شود چرا که بر اساس نظر مقام معظم رهبری 

می توان به موضوع معادن مانند نفت توجه کنیم.

اهداف فوالدی بلندپروازانه نیست
اگر تا ۱۴۰۴ جمعیت کشور به ۹۰ میلیون نفر و مصرف سرانه به ۳۳۰ کیلوگرم افزایش یابد، برای مصرف داخلی فقط به 
۳۰ میلیون تن فوالد نیاز خواهیم داشت و مابقی ظرفیت تولیدی باید در صادر شود. این در حالی است که مزیت هایی 
نظیر گاز، انرژی، معدن و نیروی انسانی مستعد در ایران شرایطی فراهم آورده تا با استفاده از این ظرفیت ها تولید ۵۵ 
میلیون تن فوالد هدف قرار گیرد. دستیابی به این هدف درصورت برطرف شدن چالش های فرارو چندان هم بلندپروازانه 
و دور از دسترس نیست. ضریب بهره برداری پایین از ظرفیت نصب شده، پراکندگی جغرافیایی واحدهای تولیدی فعال 
و در دســت اقدام، ظرفیت های غیراقتصادی، ناقص بودن و عدم موازنه در زنجیره تولید، تکنولوژی تولید، بهره وری 
پایین نیروی کار و بی توجهی به نیاز بازارهای صادراتی اساسی ترین چالش های موجود در زنجیره تولید فوالد هستند.

جذب سرمايه گذاری بخش خصوصی در پهنه های معدنی
ایمیدرو برای جذب سرمایه گذار در ۱۵ پهنه امیدبخش و پتانسیل دار فراخوان می دهد و معرفی این پهنه ها، نخستین 
دستاورد رسمی برنامه اکتشــاف ۲۵۰هزار کیلومتر مربعی خواهد بود. در راستای مشارکت بیشتر بخش خصوصی 
در توســعه زنجیره معدن و اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، این پهنه ها که حاصل فعالیت های اکتشافی 
ایمیدرو از سال ۱۳۹۳ است در اختیار سرمایه گذاران قرار داده می شود. در این مدت ۴۰۰ محدوده معدنی مشخص 
شد و اکنون ۱۵ محدوده از میان آنها در پهنه ای به وسعت پنج هزار کیلومتر مربع، برای جذب سرمایه گذاری ایرانی، 
خارجی یا ســرمایه گذاری مشترک، آماده شــده اند. در همین حال در حوزه زنجیره فوالد و صنایع معدنی به راحتی 

می توان دستیابی به بازارهای جدید و افزایش میزان صادرات نسبت به قبل را احساس کرد.
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   واحد احیا مستقیم در حال تولید

   واحد در حال احداث (     واحد در آستانه راه اندازى)

9/900/000 تن در حال تولید
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17/710/000 تن ظرفیت احداث در کشور

   واحد فوالدسازى در حال احداث
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خدمات مشاوره    واحد گندله سازى

خدمات مشاوره واحد تولید ورق عریض

خدمات ما در حوزه آهن اسفنجى در کشور:

خدمات ما در حوزه فوالدسازى در کشور:

خدمات ما در حوزه هاى دیگر زنجیره فوالد:
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ذخیره زیاد داریم، معدن بزرگ کم داریم
شریعتمداری:

ضرورت داشتن میثاق ملی در بخش معدن و صنایع معدنی

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اهمیت 
تکمیل زنجیرۀ تولید و ایجــاد ارزش افزوده 
بیشتر در صنایع گفت: در حوزۀ سیاستگذاری 
داخلی بنا را بر آن گذاشــته ایــم که فعالیتها 
در حوزۀ معدن و صنایع معدنی را بر اســاس 
اولویت آنهــا، با زنجیــرۀ ارزش باالتر مواجه 
کنیم؛ ضمــن اینکه در این راســتا با احیای 
ســتاد زنجیرۀ فوالد فعالیتها را از سر گرفت  
هایم. وزیر صنعت، معدن و تجارت در همین 
خصوص خاطرنشــان کــرد: در بخش ایجاد 
ارزش افزودۀ باالتر باید شرکت های بیشتری 
مانند فوالد مبارکه داشته باشیم. وی با اشاره 
به هدف گذاری تولید ۵۵ میلیون تن فوالد در 
کشور گفت: اگر بخواهیم این امر محقق شود 
باید به سمت دانش بنیان کردن بیشتر امور و 
ایجاد بازارهای باثبات صادراتی پیش برویم. 
شــریعتمداری اظهار امیدواری کرد: امسال 
باید بتوانیم میزان صادرات فوالد کشــور را به 
۹ میلیون تن برسانیم و قدم های استوارتری 
برای تولید ۵۵ میلیون تن فوالد برداریم. وزیر 
صنعت، معدن و تجارت اظهار امیدواری کرد 
بــا تمهیداتی که مســئوالن در نظر خواهند 
گرفت، بخش ساخت وســاز نیز به رونق الزم 

برسد تا سایر حوزه های مرتبط در این بخش 
نیز به شکل فعال تری بتوانند به فعالیت های 

خود ادامه دهند. 
شــریعتمداری از تخصیص ۱۰ هزار میلیارد 
تومان بودجه از ســوی دولت برای نوســازی 
صنعتی کشور خبر داد و گفت: تمامی صنایع 
کوچک و بــزرگ نیز میتواننــد از این امکان 
بهرهمند شــوند. وی افزود: بایــد از فرصت 
حضور جوانان فرهیخته در همۀ امور بهصورت 
عملی و به نحو احسن استفاده کنیم؛ به خاطر 
داشته باشیم تمامی دنیا به کارگیری مغزهای 
حاضر در کشــور ما را دائما بررسی می کنند و 
باید بدانیم با عقب ماندگی جدی دانشــی در 
حوزۀ معدن و صنایع معدنی مواجه هســتیم 
که باید هرچه سریعتر این وضع را سروسامان 
دهیم. شــریعتمداری توسعۀ معدن و صنایع 
معدنی را یکی از مهمترین برنامه های وزارت 
صنعت، معدن و تجــارت خواند و گفت: برای 
این کار نیازمند جذب ســرمایه های بیشــتر 
داخلی و خارجی هســتیم؛ زیرا متأســفانه 
امروز در کشــورمان در بخش معادن و صنایع 
معدنی بــا کالس جهانی با محدودیت مواجه 
هستیم؛ در حالی که در کشور ما ذخایر معدنی 

فراوانی وجــود دارد؛ کما اینکــه اخیرا اعالم 
شــده یک ذخیرۀ عظیم سنگ آهن در کشور 
شناسایی شده است که برآوردهای انجام شده 
نشان میدهد ظرفیت این معدن به اندازۀ کل 
معادن سنگ آهن کشور است. وی با تأکید بر 
اینکه قدم های برداشــته شده از سوی دولت 
یازدهم در حوزۀ معــدن برابر با کل قدم های 
برداشته شــده دوره های قبل است، تصریح 
کــرد: اما این هــم هنوز کافی نیســت و می 
طلبد که طی سال های پیش روی این دولت 
قدم های دقیق تر و دانــش بنیان تری در این 
حوزه برداشته شود. وی سخنان خود از ایجاد 
اشتغال به عنوان ایجاد پایه خانواده یاد کرد و 
با تأکید بر اینکه حوزۀ معدن و صنایع معدنی 
ظرفیت باالیی برای ایجاد اشتغال دارد گفت: 
بنده بر دســت تکتک تمامی عزیزانی که در 
حــوزۀ فعالیت خود برای جوانان این کشــور 
فرصت شــغلی ایجاد میکنند، بوســه میزنم. 
وزیر صنعت، معــدن و تجارت گفت: انتظار از 
ایمیدرو این است که پرچمداری توسعه معدنی 
کشور در حوزه عملیات اجرایی را داشته باشد 
و این سازمان دست و بازوی دولت برای تحقق 
این هدف شود. محمد شــریعتمداری اظهار 

دکتر محمد شــریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در جریان برگزاری مراسم افتتاحیۀ سیزدهمین نمایشگاه بین المللی 
مــعــدن، صنـایع معدنی، ماشین آالت، تجهیزات و صنایع وابسته ضمن بازدید اختصاصی از غرفۀ فوالد مبارکه، در جمع میهمانان 
خارجی و داخلی، مدیران و صاحبان صنایع کشور از شرکت فوالدمبارکه به عنوان نماد عینی و واقعی ایجاد ارزشافزوده و کامل بودن 
زنجیرۀ تولید یاد کرد و گفت: این شرکت از همان ابتدای بهرهبرداری با در نظر گرفتن اصل توسعه و ایجاد ارزش بیشتر، شعار زیبای 

»از سنگ تا رنگ« را سرلوحۀ کار خود قرار داده است که این بسیار ارزشمند است و باید الگوی سایر صنایع کشور نیز قرار گیرد.

داشت: انتظار ما از ایمیدرو این است که بخش 
خصوصی را تهییج به مشارکت کند، برخی از 
مشارکت ها را خود انجام دهد، خارجی ها را به 
سرمایه گذاری تشــویق کند، با قبول ریسک 
و شکستن سدها در برخی مناطق و کمک به 
آموزش در حل مشکالت بنگاه های کوچک و 
ارتقای سطح دانش بنگاه ها قدم های اساسی 
و مهمی را بردارد تا مسیر فعالیت های معدنی 

پیش برود. 

   ضرورت داشــتن میثاق ملی در بخش 
معدن و صنایع معدنی

شریعتمداری با بیان اینکه یکی از مهمترین 
سیاســت های دولت دوازدهم، توجه ویژه به 
معدن و صنایع معدنی در ایران اســت، گفت: 
شایســته اســت میثاق ملی برای حرکت به 
سمت جلو داشــته باشیم، متاسفم که به رغم 
تالش های به عمل آمده دارای چنین سندی 
نیستیم، یکی از دالیل راه اندازی ستاد زنجیره 
فوالد هم برخوردار نبودن از چراغ راه اســت، 
پس باید باید ســند روشن داشــته باشیم و 
مشخص شــود به کدام سو حرکت کنیم. وی 
ادامه داد: در ســال های پس از انقالب با اینکه 
صدور مجوز مبنــای کار بود، اما جهت گیری 
معینی را با تکنولوژی روز نداشتیم و واحدهای 
بسیاری بر پایه تامین نیاز داخل تاسیس شدند 
که نگاهشان به بازارهای صادراتی کمتر بوده 
اســت. در برخی کشورها سیاســت توسعه 
صنعتی بر پایه برون گرایی و سیاســت های 
توسعه یا جایگزینی صادرات بوده است، ما با 
هر دو فاصله قابــل مالحظه ای داریم، در دنیا 
رقابت بر سر درصدهای خرد است و حتی یک 
درصد هم اهمیــت باالیی دارد و ما نیز باید به 
این سمت برویم. به گفته وی، به لحاظ منابع 
و تکنولوژی محدودیــت داریم و باید آن را به 
روز کنیم که در این مسیر، برقراری ارتباط با 

شرکای خارجی ضروری است.

   نقشه یک صد هزارم در اختیار فعاالن؛ 
آذرماه

شریعتمداری با اعالم اینکه آذرماه نقشه یک 
صد هزارم به جای نقشه قبلی یک میلیونیوم 
در اختیار قرار می گیرد، اظهار داشــت: روش 
ها را باید در حوزه معدن اصالح کنیم، ماهیت 
پیچیده فعالیت هــای معدنی را قبول دارم اما 
این روند دوباره باید بررسی شود، هیأتی مامور 
شد که همه روندها و فرآیندها را به صورت تک 

تک بررسی کند.

کاهش نرخ مواد معدنی در سال های گذشته توانست برخی معادن کوچک و متوسط را با مشکل روبه رو کند. به 
طوری که با نگاهی به آمارهای بیکاری خواهیم دید بیشترین افراد بیکار شده به دلیل بحران نرخ مواد معدنی 
از معادن کوچک و متوسط مقیاس بوده اند. در نتیجه، فعالیت این معادن تحت تاثیر نوسان بازارهای داخلی و 
خارجی و به طور کلی فضای کسب وکار است. اما شاید تشکیل کنسرسیوم های معدنی و تجمیع معادن کوچک 
بتواند راهکاری برای حل مشکالت این معادن باشد. از سویی دیگر با تشکیل کنسرسیوم های معدنی، ایجاد 
واحدهای فرآوری در کنار این معادن توجیه اقتصادی پیدا خواهد کرد و در نهایت با حفظ اشتغال و افزایش سود 

بیشتر صاحبان معادن، به جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش در بخش معدن کمک خواهد کرد.

در واقع با تشکیل کنسرسیوم های معدنی، هم منافع 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت و هــم منافع فعاالن 
بخش خصوصی معــادن دیده می شــود. در نتیجه، 
این موضوع را باید با نگاهی ملی بر بوته نقد گذاشت و 
بررسی کرد. بخش معدن و صنایع معدنی ظرفیت های 
زیادی در اختیار دارد که باید بهره برداری از این ذخایر 

بیش از گذشته انجام شود.

   تجمیع برای توجیه اقتصادی بیشتر
بخش معدن در ایران متشکل از معادن بزرگ و کوچکی 
است که تولید و بهره برداری از مواد معدنی را بر عهده 
دارند. میزان ذخیره معادن، کوچکی و بزرگی معادن 
را مشــخص می کند. هرچند میــزان ذخیره موجود 
در معادن کوچک کم اســت اما در اشتغالزایی نقش 
مهمی ایفا می کند. اما این معادن می توانند نســبت 

به معادن بزرگ آســیب پذیرتر باشند. از سویی دیگر 
با توجه به پایین بودن میزان ذخیره این معادن شاید 
ایجاد واحدهای فرآوری در کنار آنها توجیه اقتصادی 
چندانی نداشــته باشــد. درواقع این آسیب پذیری 
می تواند در پی تغییــرات قیمت های جهانی یا حتی 
بازاریابی ایجاد شــود. با کاهش نــرخ مواد معدنی در 
بازارهای جهانی در سال های گذشته، معادن بسیاری 
به ویژه معادن کوچک و متوســط با مشکالت روبه رو 
شدند. شاید نخستین معادنی که نسبت به این موضوع 
واکنش نشان دادند، معادن کوچک و متوسط بودند. با 
توجه به هزینه های معدنکاری و همچنین هزینه های 
حمل ونقل مواد معدنی در کشــور، شاید در زمانی که 
قیمت ها در پایین ترین حد خــود قرار دارند، این کار 
چندان به صرفه نباشد. این موضوع را معادن کوچک 
ســنگ آهن در ســال هایی که این ماده معدنی روند 

نزولی نرخ را در پیش گرفته بود، به خوبی احســاس 
کردند. در روزهایی که نرخ جهانی سنگ آهن به کمتر 
از ۴۰ دالر رسیده بود، دیگر تولید در معادن کوچکی 
که فاصله زیادی هم با پایانه های صادراتی داشــتند 
ســود چندانی را روانه جیب معدنکار نمی کند و حتی 
در مواردی ممکن است این موضوع به ضرر اقتصاد نیز 
منتهی شود. اما نکته دیگر در این میان، نقش معادن 
کوچک در اشتغالزایی است. این معادن می توانند برای 
مناطق محروم اشتغالزایی داشــته باشند اما نوسان 
قیمتی می تواند این موضوع را نیز به خطر اندازد. حال 
چه راهکار می تواند فعالیت معادن کوچک و متوسط 
را با حفظ اشــتغال و فروش محصول در دوران رکود 
بازارهای معدنی؛ اقتصادی کند؟ پیشــنهادی که در 
این میان مطرح می شود تشــکیل کنسرسیوم های 

معدنی است.

درآمدزایی و حفظ منافــع ملی با تجمیع معادن

افتتاح 3 کارخانه 
فرآوری سنگ آهن 
در سنگان توسط 
رئیس جمهور

رئیس هیات عامل ایمیدرو 
از افتتاح سه کارخانه 
فرآوری سنگ آهن )گندله و 
کنسانتره( در منطقه سنگان 
توسط رئیس جمهوری 
طی هفته های آتی خبر داد. 
مهدی کرباسیان در نشست 
تخصصی استراتژی معدن 
و چالش های ساختاری 
اجرایی آن ضمن بیان این 
مطلب اظهار داشت: در 
سنگان سه کارخانه گندله و 
کنسانتره در حالی به مرحله 
افتتاح رسیده اند که قبل از 
اجرای این طرح ها، به معنای 
واقعی متروکه بود و اکنون 
این توسعه، لذت بخش 
است. امیدوارم این آبادانی 
سرتاسر مناطق معدن خیز 
کشور را در بر گیرد. در این 
منطقه اکنون 6 هزار نفر 
نیروی انسانی به کار گرفته 
شده اند. وی ادامه داد: اگر به 
معدن سنگان بروید عظمت 
ذخایر سنگ آهن کشورمان 
را می بینید، االن باالی یک 
میلیارد و 200 تن ذخیر 
معدنی دارد و با اکتشافات 
بیشتر ذخایر آن افزایش می 
یابد.این در حالی است که در 
ابتدای دولت یازدهم حجم 
ذخایر حدود 900 میلیون 
تن بود.
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بی تاثیری صادرات فوالد بر قیمت  های داخلی
سرقینی مطرح کرد:

قیمت فوالد متناسب تر شد

وی با اشاره به تحوالت جهانی و افزایش قیمت فوالد در جهان و 
متعاقب آن در ایران از اواخر سال گذشته، افزود: افزایش تقاضای 
فوالد، اعالم کشــور چین مبنی بر کاهش تولید این محصول از 
اواخر ســال گذشــته و افزایش قیمت نهاده های تأثیرگذار بر 
بهای تمام شده مانند الکترود گرافیتی، نسوزها و فروآلیاژها از 
دالیل این افزایش قیمت بود که در ایران مسایل روانی بازار نیز 
تأثیرگذار بوده است. سرقینی افزایش صادرات فوالد کشور را بر 
افزایش قیمت آن دارای تأثیرگذاری بسیار اندکی ارزیابی کرد و 
گفت: به دلیل عدم تقاضای مناسب در داخل کشور، واحدهای 
تولیدی با برنامه ریزی انجام شــده به سمت صادرات هدایت 

شــدند و با شناســایی بازارهای هدف صادرات خود را افزایش 
دادند که این موضوع نیز هر چند بسیار اندک بر افزایش قیمت 
ها تأثیرگذار بوده اســت. معاون امور معــادن و صنایع معدنی 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت افزایش قیمت ها برای صنعت 
فوالد کشــور را که با مشــکالت عدیده ای روبرو است منفی 
ندانســت و ادامه داد: قیمت ها در دو ماه گذشته سیر نزولی به 
خود گرفته و تا حدودی مجدداً نسبت به سه ماهه دوم سال افت 
پیدا کرده و متناسب تر شده است. سرقینی قیمت های فعلی را 
واقعی تر ارزیابی کرد و گفت: واحدها در چند سال گذشته بعضاً 
زیر قیمت تمام شــده محصول خود را به فروش می رساندند، 

بنابراین افزایــش قیمت به صورت منطقی و معقول برای بقای 
صنعت فوالد کشور مفید خواهد بود. وی همچنین تصریح کرد: 
اســتمرار قیمت واقعی با متناسب کردن عرضه و تقاضا و رونق 
بازار مسکن ، افزایش بودجه طرح های عمرانی، افزایش صادرات، 
نوسازی بافت های فرســوده و رونق صنایع پایین دستی مسیر 
است.  سرقینی در پایان گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با 
کمک دستگاه های ذیربط قیمت ها را رصد می کند و با برگزاری 
جلســات با ذی نفعان ) تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در 
زنجیره فوالد( اقدامــات الزم را جهت جلوگیــری از افزایش 

بی رویه قیمت ها در حیطه اختیارات خود انجام می دهد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با اعالم اینکه قیمت 
فوالد در دو ماهه گذشته متناسب تر شده است، 
گفت: با توجه به اینکه واحدها در چند سال 
گذشته بعضاً زیر قیمت تمام شده محصول خود 
را به فروش می رساندند، بنابراین افزایش معقول 
و منطقی قیمت برای بقای صنعت فوالد کشور 
مفید خواهد بود. جعفر سرقینی در خصوص 
برخی اخبار منتشر شده مبنی بر افزایش قیمت 
فوالد و پشت پرده این افزایش، تصریح کرد: 
قیمت فوالد و محصوالت سنگ آهن همواره 
تحت تأثیر بازارهای جهانی، عرضه و تقاضا و 
بهای تمام شده است و در چند سال گذشته 
قیمت فوالد به دلیل رکود حاکم بر بازار، افزایش 
تولید جهانی و کاهش تقاضا برای این محصول 
روندی نزولی به خود گرفته که این موضوع 
زیان های بسیاری برای شرکت های فوالدی 
ایران و جهان به همراه داشته است.

به اعتقاد کارشناسان با تولد اســتارت آپ های معدنی، هم اشتغالزایی در کل کشور 
افزایش می یابد هم برای بخش معدن اشــتغالزایی باالیی شکل خواهد گرفت. ایران 
یکی از کشورهای بزرگ معدنی در سطح جهان محسوب می شود و ذخایر غنی معدنی 
) سنگ آهن، مس، روی و...(، کشــورمان را به یکی از 15 کشور نخست معدنی جهان 
تبدیل کرده است؛ موضوعی که می تواند یکی از پتاسیل های اصلی اقتصادی کشور و 
چرخ توسعه و اشتغالزایی در کشور باشد، ویژگی ای که حتی از آن به عنوان جایگزینی 
برای نفت یاد می شــود ولی تاکنون آن چنان که باید از آن بهره برده نشده است ولی 
حاال باتوجه به رشد شرکت های استارت آپی در کشور و حضور پر شور جوانان در این 

عرصه می تواند به فرصتی مناسب تبدیل شود.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه معدن 
ظرفیت ها بسیاری دارد که می تواند فرصتی 
برای حضور شرکت های استارآپی محسوب 
شــود تا فعالیت خود را در آن شــروع کنند، 
موضوعــی که تاکنون اصال مــورد توجه قرار 
نگرفته اســت و شــرکت های چندانی در آن 
فعال نشده اند ولی حضوشان می تواند تحولی 
مهم در این بخش ایجاد کند. نکته ای که محمد 
رضا بهرامن رئیس خانه معدن هم بر آن تاکید 
دارد. او در پنل تخصصی که با موضوع استارت 
آپ در معدن و صنایع معدنی ایران برگزار شد، 
گفت:» استارتاپ بخش معدن را متحول می 
کند. انجمن استارت آپ در خانه معدن تشکیل 
می شود.« او گفت:» مدیران قدیمی صنعتی 
امروزه نیاز به یادگیــری مهارت کوچینگ و 
ورود به حوزه استارتاپ دارند و وقت آن رسیده 
به مدیران نســل جدید جــوان اعتماد کنند. 
طبعا با استفاده از این دانش ها فضای فعالیت 
شــرکت های معدنی تغییر می کند و چشم 
انداز روشــنی در انتظار بخش معدن کشــور 

خواهد بود.«

به اعتقاد کارشناسان با تولد استارت آپ های 
معدنی، هم اشتغالزایی در کل کشور افزایش 
می یابــد هم برای بخش معدن اشــتغالزایی 
باالیی شکل خواهد گرفت و از طرفی می توان 
شاهد رونق این حوزه و حضور ایده های جدید 
بود. میرحیدری کارشــناس بخش معدن در 
همایش گرامیداشــت هفته معدن که هقته 
گذشته برگزار شد پیشــنهاد داد: با توجه به 
نیاز امروز بشــر به اطالعــات جدید و تحلیل 
کارشناسی آنها و کاربرد این داده ها در صنایع 
معدنی، اســتارت آپ ها می تواننــد با تهیه 
اطالعات و داده هــای معدنی به کمک پروژه 
های معدنی بیایند تا دانشگاهیان و مهندسان 

معدن از این اطالعات استفاده کنند.«
رشــد حــوزه معــدن و صنایــع جانبي آن 
)باالدســتی، میان دســتي و پایین دستی( و 
داشــتن چرخه تولید در این زمینه مي تواند 
حتي ماننــد آب روي آتش عمــل کند و در 
بســیاري از مناطق محروم )بخش زیادي از 
معادن کشور در اســتان ها و مناطق محروم 
کشور همچون خراســان جنوبي، سیستان و 

بلوچســتان، کرمان و... جاي گرفته اند( نرخ 
بیکاري را به صورت محسوســي کاهش دهد. 
طبق گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس بیش 
از ۶8 نوع ماده معدنی ازجمله ســنگ  آهن، 
کروم، منگنــز، مس، طال، ســرب و روی و ... 
در کشور وجود دارد. هم چنین میزان ذخایر 
کشــور در حدود ۴۳ میلیارد تن تخمین زده 
می شود و در بین کشــورهای جهان، در رتبه 
پانزدهم دارای منابع معدنی غنی قرارگرفته 
است که ارزش آن در حدود ۷۰۰ میلیارد دالر 
تخمین زده می شود. هم چنین ایران با تولید 
۳۴ میلیون تن سنگ آهن، ۱۶.۷ میلیون تن 
فوالد خام، ۱۹۱ هزار تــن کاتد مس، ۵8.۷ 
میلیون تن ســیمان و ۲۹8 هزار تن شــمش 
آلومینیوم در ســال ۹۴، در جایــگاه ویژه ای 

در منطقه قرارگرفته اســت.  در نشستی که 
هفته گذشته کمیته دانشجویی خانه معدن 
ایران برگذار کرد؛ مدرسان دانشگاه و فعاالن 
استارتاپ های موفق تجربیاتشان را با فعاالن 
حوزه معدن در میان گذاشتند. رضا شیرازی، 
مجری پروژه هــای تجارت الکترونیک گفت: 
شــرکت های معدنی بــرای ورود به تجارت 
الکترونیک باید ذهنیت ســنتی خود را تغییر 
و بــا بازاریابــی محتوایی بــرای مخاطبان 
اعتمادســازی کنند. کیوان جعفری طهرانی 
تحلیلگر بازارهای بین الملل فوالد و سنگ آهن 
نیز گفت: شرکت های معدنی با ورود به حوزه 
استارتاپ خود را با اســتانداردهای بروز دنیا 
همگام کنند و تجارت را با بهترین فاکتورها از 

نظر زمان و هزینه انجام دهند.

بخش معدن فقیر در حوزه استارت آپ ها
راه اندازی انجمن استارت آپ ها

تکنولوژی استخراج 
زغال سنگ مربوط به 

دوران فعالیت روس ها 
قبل از انقالب است

محمدی گفت: از بزرگ ترین 
معضالتی که بخش زغال 
سنگ کشور دارد قدیمی 

بودن تکنولوژی های 
استخراخ آن است. 

محمدی، رئیس  هیئت 
مدیره البرز شرقی و 

معاون مدیر خرید مواد 
اولیه و انرژی ذوب آهن 

اصفهان گفت: از بزرگ ترین 
معضالتی که زغال سنگ 
کشور دارد قدیمی بودن 

تکنولوژی های استخراج 
آن است. از همان زمان قبل 

از انقالب که روس ها کار 
اکتشاف را آغاز کردند 

همان ماشین آالت در 
معادن ما همچنان در حال 
استفاده است و با گذشت 

حدود 50 سال از واردات این 
ماشین آالت، همچنان مورد 
استفاده قرار می گیرد. وی 
اظهار داشت: متاسفانه با 

توجه به استفاده از ماشین 
آالت کامال قدیمی، قیمت 

تمام شده در بخش زغال 
باال رفته و همیشه دغدغه 

مدیران در بخش زغال 
این بوده که سال آینده با 

افزایش هزینه های تولید و 
حقوق مزایا چه برنامه ای را 

داشته باشند؟ 
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

با حکمی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت؛
     رییس جدید سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی منصوب شد

با حکم وزیــر صنعت، معــدن و تجارت راضیه لــک به عنوان معــاون وزیر و 
رییس سازمان زمین شناسی و اکتشــافات معدنی کشور منصوب شد. محمد 
شــریعتمداری در حکمی راضیه لک را به عنوان معاون خود و رییس ســازمان 
زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور جایگزین محمد تقی کره ای کرد. لک 
فارغ التحصیل دکترای تخصصی زمین شناسی از دانشگاه تربیت معلم تهران است 
که پیش از این مدیرکلی دفتر برنامه ریزی فناوری اطالعات و بودجه سازمان زمین 
شناسی و اکتشافات معدنی کشور را به عهده داشت. هدایت و اجرای پروژه های 
ملی و کاربردی از جمله مخاطرات زمین شناسی دریاچه ارومیه و پتانسیل یابی 
اســتحصال امالح اقتصادی از آن )شــامل ۱۱ پروژه(، زمین شناســی دریایی 
خلیح فارس تا مرز آبی کشــور، دو پروژه بین المللی با دانشــگاه گنت و سازمان 
زمین شناسی بلژیک و همکاری در بیش از ۲۰ پروژه ملی کاربردی نیز در کارنامه 
وی به چشم می خورد. دبیر علمی حداقل ۱۰ همایش ملی و بین المللی، ناظر بر 
پروژه های ستاد احیای دریاچه ارومیه و مانیتورینگ سواحل سازمان بنادر، رییس 
کمیته علوم زمین یونسکو و نایب رییس کمیته اقیانوس شناسی یونسکو از جمله 

افتخارات علمی و اجرایی این بانوی پژوهشگر نیز هست.

سبحانی خبر داد:
    فوالد مبارکه به دنبال خرید فوالد اکسین

مدیرعامل فوالد مبارکه در پاسخ به پرسش ما مبنی بر این که دلیل اعتراضات 
مکرر برخی از اعضای سندیکای لوله و پروفیل مبنی بر عدم دسترسی به ورق 
های فوالدمبارکه چیست؟ گفت : حدود ۲۳ درصد از محصوالت فوالد مبارکه 
در اختیار تولیدکنندگان لوله و پروفیل قرار می گیرد و آن ها از نظر دسترسی به 
ورق مشکلی ندارند.اما ماجرا از آنجا آغاز شد که اتحادیه اروپا برای مقابله با واردات 
ورق توسط ۱۲ کشور مقررات سختی را وضع کرد و تعرفه واردات هر تن ورق از 
طرف ایران را ۵۷ یورو تعیین کرد. در نظر داشته باشید که اروپا برای واردات هر 
تن ورق توسط روسیه ۹۶ یورو تعرفه وضع کرده است ، یعنی از ایران بیشتر.از 
نظر ما این طبیعی است که اروپا برای حمایت از صنایع خود تعرفه هایی را اعمال 
کرده است.اما چرا برخی از لوله و پروفیل کارها از این رخداد ها ناراحتند ، چون 
برخی از آن ها وارد کننده ورق بوده و هستند،البته تاکید می کنم برخی از آن ها.

   رد شائبه عرضه های قطره چکانی
سبحانی در برابر این سوال که چرا در بازار دوشنبه ۲۹ آبان در حالی که ۷۶هزار 
تن تقاضا برای ورق گرم وجود داشته تنها حدود ۴۳ هزار تن محصول عرضه 
شــد، گفت : یک روز قبل از عرضه ورق ، متقاضیان درخواست خود را ارائه 
می کنند و ما به همان میزان عرضه می کنیم. در واقع تقاضایی که روز دوشنبه 
بیش از عرضه ما اتفاق افتاد تقاضایی بود که روز قبل ثبت نشــده بود.تاکید 
می کنم شائبه عرضه قطره چکانی توسط فوالد مبارکه صحت ندارد. مکانیزم 
فروش ما بورس است و ما غیر از ۱۱ درصد حجم تولیدی که صادر می کنیم، 
مابقی عرضه هایمان از طریق بورس کاالست. سوال من از برخی منتقدین 
این است که آیا مکانیزمی شفاف تر از بورس کاال می شناسید؟ اگر می شناسید 
معرفی کنید؟ در بورس کاال خریدار واقعی می تواند کد دریافت کند و نه دالل؛ 
طبیعی است برخی دالالن از این این مکانیزم عرضه شفاف ناراحت باشند چون 
دیگر دسترسی آسان به محصولی که روی آن داللی می کنند ، ندارند. او درباره 
افزایش قیمت محصوالت فوالد هم گفت : در رسانه ها نوشته اند که ورق ما 
۵۰۰ تومان گران شده؟چه گرانی!؟رشد قیمت برمبنای قیمت پایه ای است 
که شورای رقابت تعیین کرده؟ولی نسبت به آخرین معامله هیچ رشد قیمتی 
نداشته ایم اما چون مجبوریم هر دفعه بر اساس قیمت پایه تعیین شده توسط 
شورای رقابت ورق عرضه کنیم برخی افراد می گویند که ورق ما افزایش نرخ 

گرفته که حرف درست و دقیقی نیست.

   فوالد مبارکه جیب سهام عدالت را پرپول کرد!
مدیرعامل فوالد مبارکه گفت : از سال 8۵ تاکنون فوالد مبارکه ۳۶۰۰ میلیارد 
تومان سود نقدی به سهام عدالت پرداخت کرده است و سود ده ترین شرکت 
حاضر در سبد سهام عدالت بوده ایم. از ســال ۹۰ تاکنون هم بالغ بر ۳۵۰۰ 
میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده ایم و ساالنه ۱۰۰۰ میلیارد تومان بهره 
تسهیالت پرداخت می کنیم. ما خوشحالیم که فوالد مبارکه در چنین شرایط 
منحصر به فردی وجود دارد و آبروی صنعت کشــور است.برخی ها طبیعتا 
تحمل موفقیت های فوالد مبارکه را ندارند اما در نگاه ملی فوالد بسیار مهم 

است و باید از آن صیانت کرد.

ایران به دنبال 
جذب 50 میلیارد 

دالر سرمایه 
گذاری در بخش 
معدن و صنایع 
معدنی تا سال 

2025 است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه صادرات 
یکی از اساســی ترین اولویت های دولــت و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت است، اظهار کرد: یکی از اولویت های اصلی 
صنعت، معدن و تجارت که توســط وزیر نیز در برنامه این 
وزارتخانه مورد تاکید قرار گرفته اســت، موضوع صادرات 
است. چنانچه می بینید این سیاست از دولت یازدهم شروع 
شد و تاکنون ادامه دارد. وی افزود: در همین راستا در حوزه 
زنجیره فوالد و صنایع معدنی به راحتی می توان دستیابی 
به بازارهای جدید و افزایش میزان صادرات نسبت به قبل را 
احســاس کرد، چرا که در شش ماهه ابتدایی سال صادرات 
فوالد به ۴.۷ میلیون تن رسیده و این صنعت برای به دست 
آوردن رکورد هشت میلیون تنی صادرات تا پایان سال خیز 
برداشــته اســت. رئیس هیات عامل ایمیدرو تصریح کرد: 
تاکنون گفت وگوهایی با بیمه ســاچه، بیمه هرمس و دیگر 
بیمه های بزرگ دنیا انجام شــده است که قبول کرده اند با 
صندوق های ضمانت سرمایه گذاری با ایران همکاری کنند 
و دولت نیز اکنون مذاکراتی را با کره جنوبی، چین، دانمارک 
و دیگر کشورها انجام داده است که منتج به امضای قرارداد 
شده و کشــورهای دیگری مانند ایتالیا، آلمان و فرانسه در 
حال مذاکره هستند که عمده این مذاکرات و قراردادها در 
حوزه تامین مالی بوده و بی شک معدن از جمله اجزای این 

قراردادهاست.

   افزایش تولید کاتد مس و آلومینیوم در ایران
رییس هیــأت عامل ایمیــدرو گفت: در ماه هــای اخیر 
توافقنامه هایی را با کشــورهای کــره جنوبی، دانمارک و 
اتریش داشــته ایم و در حال توافق با کشــورهای دیگری 
همچون آلمان هســتیم. مهدی کرباســیان در مصاحبه 
با رویترز از امضــای قراردادهایی با بانک هــای اروپایی و 
آسیایی به منظور جذب ســرمایه گذاری در بخش معدن 
خبــر داد و افزود: در مــاه های اخیــر توافقنامه هایی را با 

کشــورهای کره جنوبی، دانمارک و اتریش داشته ایم و در 
حال توافق با کشــورهای دیگری همچون آلمان هستیم. 
وی تصریح کرد: ایران به دنبال همکاری با تولیدکنندگان 
و معدنکاران خارجی است و نهایت تالش خود را برای یافتن 
بهترین ها انجام می دهیم. همچنین معادن و کارخانه های 
ایران فرصت های خوبی برای سرمایه گذاری شرکت های 
خارجی است. کرباسیان تأکید کرد: ایران به دنبال جذب 
۵۰ میلیارد دالر ســرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع 
معدنی تا سال ۲۰۲۵ اســت. رییس هیأت عامل ایمیدرو 
ادامه داد: به عنوان بخشی از برنامه های توسعه ایران، قصد 
داریم ظرفیت تولید آلومینیوم کشــور را از ۴۵۰ هزار تن 
در سال گذشته به ســاالنه ۱.۵ میلیون تن تا سال ۲۰۲۵ 
برسانیم که برای رسیدن به این هدف نیازمند تامین منابع 
بوکسیت از خارج از کشور هستیم. کرباسیان گفت: ایران 
درحال مذاکره با تولیدکنندگان بوکســیت در استرالیا و 
 SBDT برزیل است و در ۲ماه آینده با شریک گینه ای خود
در مناقصه بین المللی بوکســیت شرکت می کند. ایمیدرو 
به عنوان بزرگترین سرمایه گذار SBDT سهم ۵۱ درصدی 
دارد. توســعه معدن از زمان تمدید توافقنامه ۲۵ ساله در 
سال ۲۰۱۵ سرعت یافته است. همچنین در حال مذاکره با 
شرکت های استرالیایی، برزیلی و دیگر شرکت های گینه ای 
و دومینیکن هستیم. وی یادآور شد: ایران به دنبال افزایش 
تولید ساالنه کاتد مس به 8۰۰هزار تن تا سال ۲۰۲۵ است. 
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت تصریح کرد: امیدواریم 
روابط ایران وآمریکا در دوره رییس جمهوری دونالد ترامپ 
مشکالتی را برای هدف ســرمایه گذاری ایران ایجاد نکند. 
ترامپ قبال گفته بود که توافقنامه بین المللی ۲۰۱۵ را که 
تحریم هایی را که به دلیل برنامه هســته ای علیه ایران لغو 
کرده بود را ادامه نخواهد داد. کرباسیان گفت: پس از توافق 
بین ایران و سازمان ملل فرصت خوبی برای همکاری سایر 

کشورها با ایران به وجود آمده است.

جذب 50 میلیارد دالر سرمایه گذاری تا 2025
کرباسیان اعالم کرد:

خیز فوالد برای صادرات ۸ میلیون تنی
رئیس هیات عامل ســازمان 
توســعه و نوســازی معادن و 
صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( 
با اشاره به اهمیت صادرات در 
حوزه معدن و صنایع معدنی از 
خیز هشت میلیون تنی صادرات 
فوالد تا آخر امســال خبر داد. 
مهدی کرباسیان با بیان اینکه 
صادرات یک رکن اساســی در 
صنایع مختلف اســت، اظهار 
کرد: هر صنعتی که قصد حیات 
مستمر و پایدار داشته باشد باید 
زمینه تولید محصوالتی با امکان 
صادرت را فراهم کند؛ به طوری 
که گفته می شود باید 30 درصد 
از ظرفیت یک واحد تولیدی به 

بازار صادراتی منتج شود.

میزان صادرات محصوالت بخش معدن و صنایع معدنی طی 7 ماهه امسال، از نظر 
وزنی و ارزشی افزایش یافت. در این مدت 5.4 میلیارد دالر محصول صادر و 2.4 

میلیارد دالر محصول معدنی و صنایع معدنی وارد کشور شد.

از ابتدای فروردین تــا پایان مهر، ۳۹ میلیون 
و ۱۰۵ هــزار و ۹۰۰ تن محصــوالت معدن 
و صنایع معدنی بــه ارزش ۵ میلیارد و ۴۱۷ 
میلیــون و ۷۰۰ هزار دالر صادر شــد که در 
مقایسه با مدت مشابه ســال گذشته، از نظر 
وزنی ۵.۵ درصد و از نظر ارزشــی ۳.۱ درصد 
رشد نشــان می دهد. عمده کشورهای مقصد 
صــادرات محصوالت معــدن صنایع معدنی 
ایران به ترتیب شامل چین، عراق، افغانستان، 
امارات متحده عربی، هند، کویت، بنگالدش، 

پاکستان، عمان، قطر، تایلند، اندونزی، ایتالیا، 
ترکمنستان، تایوان، ترکیه، سومالی، روسیه 
و مصر بوده است. همچنین طی ۷ ماهه امسال، 
۳ میلیــون و ۱۵۷ هزار و ۲۰۰ تن محصوالت 
معدنی و صنایــع معدنی به ارزش ۲میلیارد و 
۴۴۴ میلیــون و 8۰۰ هزار دالر وارد شــد که 
از نظر وزنــی ۱۴.۳ درصد کاهــش و از نظر 
ارزشــی ۴.۷ درصد افزایش نشــان می دهد. 
عمده کشــورهای مقصد واردات محصوالت 
معدن و صنایع معدنی ایران نیز شامل چین، 

امارات متحده عربی، ترکیه، هند، کره جنوبی، 
سوئیس، آلمان، ایتالیا، روسیه، سوئد، بلژیک، 
اسپانیا، اســترالیا، بلغارســتان، قزاقستان، 

اندونزی، ژاپن و تایوان بوده است.

آمار ۷ ماه؛ صادرات معدن و صنايع معدنی بیش از ۲ برابر واردات
5.4 میلیارد دالر صادرات و 2.4 میلیارد دالر وارد شد



رویکرد تولید 55 میلیون تن فوالد با نگاه بین المللی موفق خواهد بود
سبحانی:

در فوالد مبارکه از سنگ به رنگ رسیدیم

   چالش های مهم برای رسیدن به 55میلیون تن فوالد
وی افزود: ولی وجود مزیت هایی نظیر گاز، انرژی، معدن و نیروی 
انسانی مستعد در ایران شــرایطی فراهم آورده تا با استفاده از این 
ظرفیت ها تولید ۵۵ میلیون تن فوالد در دســتورکار قرار گیرد که 
البته دســتیابی به این هدف در صورت برطرف شدن چالش های 
فرارو چندان هم بلندپروازانه و دور از دسترس نیست. وی با تاکید بر 
اینکه نکته مهم این است که ببینیم آیا می توانیم در این مسیر، تولید 
اقتصادی داشته باشیم و با سایر رقبای بزرگ رقابت کنیم از وجود 
نواقص در تشریح زنجیره تولید، ضریب بهره برداری ظرفیت مصوبه، 
پراکندگی جغرافیایی واحدهای تولیدی فعال و در دســت اقدام، 
ظرفیت های غیراقتصادی، ناقص بودن زنجیره تولید، پراکندگی 
جغرافیایی زنجیره تولید، فنــاوری تولید، بهره وری پایین نیروی 
کار و توجه نکردن به نیاز بازارهای صادراتی به عنوان اساسی ترین 
چالش های موجود در زنجیره تولیــد یاد و تصریح کرد: با توجه به 
اینکه هزینه ای مربوط به حمل ونقل را نیز باید به این مشــکالت 
اضافه کرد، به خوبی واضح اســت که نتیجه همه این کاستی ها به 
نبود توان الزم برای رقابت می انجامد. سبحانی درباره وضعیت فعلی 
واحدهای فوالدسازی کشور و علل زیان دهی آنها با تاکید بر اینکه 
فوالد مبارکه در تمامی بخش های خود هم اکنون با تمام ظرفیت و 
ضریب ۱۰۰درصدی در حال کاروتولید است، اظهار کرد: ظرفیت 
بالقوه فوالدســازی های کشــور ۳۰ میلیون تن و ظرفیت بالفعل 
۲۰میلیون تن و متاسفانه ضریب بکارگیری ۶۶درصد است و این 
باعث می شود واحدها تولیدی زیان ده شوند. وی با اشاره به میزان 
آهن اسفنجی، چدن، گندله، کلوخه، کنسانتره سنگ آهن فعلی 
کشور و سایر مواد الزم برای تولید ۵۵ میلیون تن فوالد عنوان کرد: 
با احتساب میزان تولید در طرح های فعال و در حال احداث در همه 
این بخش ها با کمبود روبه رو هستیم که چنانچه این کمبودها هم 
برطرف شود، همان گونه که اشاره شد با مشکل پراکندگی روبه رو 
هســتیم، به نحوی که فقط ۳ واحد باالی ۲ میلیون تن در کشور 
داریم و ۵۱ واحد در کشور وجود دارند که می خواهند ۵ میلیون و 
8۰۰ هزار تن فوالد تولید کنند که همه این واحدها به پست برق، 

جاده، آب و سایر ضرورت ها برای تولید احتیاج دارند و این پراکندگی 
باعث می شــود مزیت تولید رقابتی از بین برود. سبحانی در بخش 
دیگری از سخنان خود پایین بودن بهره وری نیروی کار را یکی دیگر 
از معضالت تولید رقابتی دانست و با بیان اینکه میانگین جهانی در 
این بخش ۲نفر ساعت بر تن تولید است، تصریح کرد: در کشورهای 
آسیای میانه این مورد از وضعیت نامطلوبی برخوردار است به نحوی 
که در این کشــورها این میزان ۶ نفر ساعت بر تن تولید است. این 
در حالی اســت که در شــرکت فوالد مبارکه اصفهان که باالترین 
ظرفیت را نسبت به تعداد کارکنان دارد، حدود ۵ نفر ساعت است 
که نسبت به سایر بخش های کشور بهترین شرایط را دارد. هرچند 
فوالد مبارکه بدون اخراج نیروی کار و فقط با توسعه به این شرایط 
به نسبت مطلوب دست یافته با این حال می طلبد که در این باره در 

سطح کشور تمهیدات الزم اندیشیده شود.

   از سنگ تا رنگ در فوالد مبارکه
مدیرعامل فوالد مبارکه عنوان کرد: زمانی که سخن از تکمیل 
زنجیره فوالد می شود باید از ابتدا تا انتهای این زنجیره را در نظر 
گرفت. آقای شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان 
کردند که شرکت فوالد مبارکه شعار »از سنگ تا رنگ« را الگوی 
کار خود قرار داده که امیدواریم شرکت های دیگر نیز این شعار را 
به عنوان سرلوحه کار خود قرار دهند. سبحانی درباره این شعار 
توضیح داد: در فوالد مبارکه از تبدیل ســنگ آهن به ورق های 
رنگی که به نوعی محصول نهایی به شمار می رود، زنجیره کاملی 
وجود دارد. به عبارت دیگر زنجیره تولید در فوالد مبارکه کامل 
است. در این شرکت ســنگ آهن تبدیل به کنسانتره و پس از 
آن تبدیل به گندله و احیای مســتقیم و پــس از آن نیز ذوب و 
نورد گرم و پس از آن نورد سرد و ورق های گالوانیزه و قلع اندود 
می شــود که تمامی این زنجیره در فوالد مبارکه موجود است. 
ســبحانی در ادامه با تاکید بر این موضــوع که قرارگیری تمام 
کل زنجیره فوالد در یک مجموعه موضوع بسیار مهمی است، 
عنوان کرد: برای رســیدن به ۵۵ میلیون تــن فوالد، تمام کل 

زنجیره آن باید در هماهنگی کامل با یکدیگر قرار بگیرند. البته 
این موضوع بســیار متفاوت است که تمامی این حلقه های این 
زنجیره زیر یک ســقف و در یک مجموعه در کنار یکدیگر قرار 
گیرد تا اینکه هر یک به صورت پراکنده باشند. وی در ادامه تاکید 
کرد: یکی از چالش های موجود در واحدهای فوالدی کشــور 
همین پراکندگی است. یک واحدی محصول باالدست خود را 
از یک واحد دیگر خریداری می کند و به واحد پایین دســت در 
جای دیگر به فروش می رســاند که این موضوع سبب می شود 

هزینه های این واحدها افزایش یابد.

   قیمت را عرضه و تقاضا تعیین می کند
مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه درباره نرخ در زنجیره فوالد عنوان 
کرد: نرخ در زنجیره فوالد را خود بازار و نظام عرضه و تقاضا تعیین 
می کند در پایان این خط است که نرخ با توجه به زنجیره مشخص 
می شود. پس نمی توان مدعی نرخ دستوری در میانه این زنجیره بود. 
سبحانی با توجه به روند نرخ در زنجیره و تبعیتی که این زنجیره در 
سطح بین المللی از یکدیگر دارند، گفت: اگر در سایت های جهانی 
قیمت ها را دنبال کنید خواهید دید که ۴ گزینه سنگ آهن، گندله، 
آهن اســفنجی یا قراضه و فوالد از همدیگــر تبعیت می کنند و به 
موازات همدیگر باال و پایین می شوند و نوسان دارند. به عبارت دیگر 
این زنجیره به نوعی از ضرایب همدیگر تبعیت می کنند و با توجه به 

این ضرایب و عرضه و تقاضا قیمت ها مشخص می شود.

   به سمت فوالدهای ویژه و کیفی برویم
مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه با اشاره به اینکه باید به فکر بازارهای 
جهانی در افق چشم انداز بود، خاطرنشان کرد: برای رفع همه این 
معضالت باید به دنبال فناوری روز باشیم تا بتوانیم محصول باکیفیت 
تولید کنیم؛ باید با نگاه به بازارهای جهانی و تعریف و شناســایی 
بازارهای هدف، تولیداتی منطبق با نیاز بازارهای جهانی داشته و به 
خاطر داشته باشیم کشورهای توسعه یافته دوران ساخت وساز خود 

را سپری کرده اند و به فوالدهای ویژه و کیفی نیاز بیشتری دارند.

بهرام سبحانی مدیرعامل فوالد مبارکه 
اصفهان در نشست تخصصی »زنجیره 
فوالد ایران 1404« با ارائه گزارش کاملی 
درباره وضعیت برنامه تولید 55 میلیون 
تن فوالد، ضرورت های موازنه ظرفیت 
در زنجیره تولید فوالد را تبیین کرد. 
وی با اشاره به انگیزه هایی که پیش از 
این باعث شده بود هنگام تنظیم سند 
چشم انداز، تولید 55 میلیون تن فوالد 
در نظر گرفته شود، گفت: اکنون مصرف 
سرانه فوالد کشور حدود 215 کیلوگرم 
است که اگر تا سال 1404 جمعیت کشور 
به حدود 90 میلیون نفر و مصرف سرانه 
به حدود 320 کیلوگرم افزایش یابد در 
این حالت برای مصرف داخلی فقط به 30 
میلیون تن فوالد نیاز خواهیم داشت.

محمود محمدی فشارکی، مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا با تأکید بر اینکه این اقدام یکی از کارهای تعمیراتی بسیار 
تخصصی بر روی این مگامدول ها در سطح دنیاست، در این باره گفت: این مهم به همت کارکنان سختکوش و دانش 
محور مجتمع فوالد سبا و با تعویض اتصاالت ارتعاشی )اکسپنشن( ورودی و خروجی ، تعویض والوها و بهینه سازی 
خطوط انتقال و همچنین با انجام تنظیمات و کنترل کاتالیست ها انجام و در نهایت این سیستم مطابق با استانداردها 

و دستورالعمل های کاری راه اندازی شد و مورد بهره برداری قرار گرفت. 

رئیس تولید و تعمیرات واحد احیا مســتقیم مجتمع فوالد سبا 
نیز در تشریح سیستم سولفورزدایی اظهار داشت: در کورۀ احیا 
مستقیم به روش میدرکس، به منظور دستیابی به آهن اسفنجی 
باکیفیت نیاز به شارژ گندله با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 
مناسب اســت و یکی از این خصوصیات شیمیایی در ِرنج بودن 
میزان گوگرد گندله بــا حداکثر مجاز چهار تا پنج هزارم درصد 
اســت. فرهاد رجبی با تأکید بر اینکه در صورت باالتر بودن این 
میزان، کیفیت و کمیت تولید افت میکند و به تجهیزات خسارت 

وارد می شود، افزود: با توجه به فراتر بودن میزان رنج گوگرد گندله 
ارسالی به واحد انباشت و برداشت سبا، این واحد تصمیم گرفت 
همزمان با اجرای تعمیرات برنامه ریزی شده ساالنه، مشکالت 
فنی واحد سولفورزدایی مگامدول را برطرف و از آن بهره برداری 
کند. وی کاهش ۳۵ درجه ای حرارت ســقف ریفورمر، کاهش 
 ،۵-8)PPM( 50 بهPPM میزان سولفور گندلۀ گاز پروسس از
کاهش میزان خودســوزی و فعال شدن آهن اسفنجی، افزایش 
عمر کاتالیســت های ریفورمر، کم شــدن میزان خوردگی ها و 

افزایش تولید را مهمترین مزایای اجرای این پروژه دانست. رئیس 
تولید و تعمیرات واحد احیا مستقیم مجتمع فوالد سبا در پایان از 
حمایتها و همکاری تمامی معاونین، مدیران و کارشناسان فوالد 
مبارکه و مجتمع فوالد ســبا و همچنین از پیمانکارانی که برای 
در مدار قرار گرفتن واحد ســولفورزدایی شهید شهبازی تالش 

کردند، تشکر و قدردانی کرد.

بهره برداری از واحد سولفورزدایی مگامدول شهید شهبازی مجتمع فوالد سبا
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تولید بیش 
از 32هزارتن 
آهن اسفنجی 

درچهارمحال و 
بختیاری

تولید بیش از 232 هزارتن 
آهن اسفنجی درچهارمحال 
و بختیاری رییس سازمان 

صنعت،معدن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری 
گفت: در 9 ماهه امسال 

بیش از 232 هزارتن آهن 
اسفنجی درچهارمحال 
وبختیاری تولید شده 
است. سید نعیم امامی 

افزود: امسال 232هزار و 
578 تن آهن اسفنجی در 

فوالد یک میلیون تنی تولید 
و روانه بازار مصرف شده 
است. وی افزود: این واحد 

صنعتی امسال درمهر 
وآبانماه هم رکورد جدیدی 

در تولید ماهیانه به ثبت 
رسانده است.



دفتر مشهد: چهارراه خیام - ابتدای 
بلوار سجاد - پالک 14 

کدپستی: 9186694937
تلفن: 051-37662546

دورنگار: 051-37664402

دفتر تهران: سعادت آباد - خیابان فرحزادی  میدان 
کتاب - خیابان کوهستان - کوچه گل آذین - پالک 2

کدپستی: 1981119931
تلفن: 021-22382053

دورنگار: 021-22382072

 کارخانه: شهرستان خواف
سنگان - شرکت صنایع معدنی 

فوالد سنگان خراسان 
تلفن : 051-54231927

دورنگار: 051-54231928 
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

سید محسن میرمحمدی مدیرعامل شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان خراسان گفت: 
تنها منبع آب موجود برای صنایع سنگان، آب دشت زوزن است که از نظر فنی و زمان اجرا 

محتمل ترین و قابل دسترس ترین منبع آب برای برطرف کردن نیاز صنایع است.

تولید مستمر و رسیدن به ظرفیت اسمی  گندله سازی و  اتمام پروژه کنسانتره سازی طبق برنامه، دو استراتژی اصلی در فوالد سنگان

میرمحمدی در گفت وگو با ماین نیوز خبر داد:

برنامه تولید 2میلیون تن گندله در فوالدسنگان تا پایان 96

  بیستمین دوره سمپوزیوم ساالنه فوالد در جزیره کیش

بیســتمین دوره سمپوزیوم ساالنه فوالد با رویکرد توسعه صنعت فوالد با 
حفظ محیط زیست و بازیافت پسماندها در جزیره کیش برگزار می شود. 
این ســمپوزیوم زمستان هر سال از ســوی انجمن آهن و فوالد ایران و با 
همکاری یکی از واحدهای فوالد کشور در یکی از شهرهای صاحب صنعت 
برگزار می شود امسال در روزهای هشــتم و نهم اسفند در جزیره کیش 
برگزار خواهد شد. استقرار منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 
در جنوب ایران، بندرعباس و حضور شــرکتهایی نظیر فوالد هرمزگان، 
مجتمع فوالد جنوب، فــوالد کاوه جنوب کیش، صبا فوالد خلیج فارس، 
گندله ســازی مادکوش، آلومینیوم المهدی و فعالیت شــرکتهای ذوب 
آهن اصفهان، فوالد مبارکه اصفهان، فوالد خوزســتان، فوالد خراسان، 
فوالداکسین، فوالد گیالن، فوالد ارفع، آهن و فوالد غدیر ایرانیان، فوالد 
بناب تبریز، ملی مس، ســنگ آهن گل گهر سیرجان و دیگر شرکت های 
معدنــی و صنعتی در این منطقه، اســتان هرمــزگان را در جایگاه قطب 
سوم فوالد ایران قرار داده اســت . فعاالن عرصه فوالد در این سمپوزیوم 
آخرین دستاوردهای پژوهشی، موانع و چالشها، نحوه تعامل بایکدیگر و 

راهکارهای پیشبرد اهداف را بایکدیگر بررسی می کنند.

و نقطه نظر 
پایانی ...

در اینجا باید 
از حمایت های 
بی دریغ جناب 

آقای دکتر 
سبحانی، 

ریاست محترم 
سازمان ایمیدرو، 
همراهی  مقامات 

استانداری و 
نماینده محترم 

شهرستان خواف 
تشکر نموده و 

امیدوار هستیم 
با این همراهی 

مسیر پیشرفت 
صنعت در منطقه 
سنگان به سرعت 

هموار شده و 
بتوانیم شاهد 
بهره برداری از 
کلیه پروژه های 
در حال ساخت 

در منطقه 
سنگان باشیم که 
حاصل آن رونق 

 اقتصادی
برای منطقه، 

استان و کشور 
خواهد بود.

32درصد تولید آهن اسفنجی در ایران انجام می شود
  رشد 20درصدی تولید فوالد خام در 10 ماه و 24درصدی ماه اکتبر

سایت انجمن جهانی فوالد گزارش داد: میزان تولید فوالد خام ایران 
در ماه اکتبر ۲۰۱۷ میالدی ۲۴.۲ درصد و تولید ۱۰ ماه ۲۰درصد رشد 
یافت. بر اساس گزارش انجمن جهانی فوالد، ایران در ماه اکتبر ۲۰۱۷ 
میالدی، یک میلیون و ۹8۰ هزار تن فوالد خام تولید کرد. این رقم در 
مدت مشــابه سال گذشته، یک میلیون و ۵۹۴ هزار تن بود. همچنین 
ایران طی ۱۰ ماهه ۲۰۱۷ میالدی، ۱۷ میلیون و ۹۰۱ هزار تن فوالد 
خام تولید کرد اما این آمار در مدت مشــابه سال گذشته میالدی، ۱۴ 

میلیون و 8۰۴ هزار تن بود که ۲۰.۹ درصد رشد نشان می دهد.

   رشد 22درصدی تولید آهن اسفنجی ایران
تولید ۱۰ ماه آهن اســفنجی ایران در ۱۰ ماه ســال ۲۰۱۷ به ۱۶.۴ 
میلیون تن رسید که با رشــد ۲۲درصدی نسبت به مدت شمابه سال 
قبل همراه شــد. همچنین تولید این ماده در مــاه اکتبر نیز به بیش 
از ۲ میلیون تن رســید که رشــد ۴۶درصدی را نشان می دهد. سهم 
ایران از تولید آهن اسفنجی دنیا هم اینک ۳۲درصد است. راه اندازی 
کارخانه های جدید احیای مستقیم یکی از مهمترین دالیل رشد تولید 
آهن اســفنجی در ایران شده است. بنا به این گزارش، ۶۶ کشور تولید 
کننده فوالد طی ۱۰ ماهه ۲۰۱۷ میالدی یک میلیارد و ۴۱۰ میلیون 
و ۲۱۵ هزار تن فوالد خام تولید کرد که نســبت به رقم مدت مشــابه 
سال ۲۰۱۶ میالدی )یک میلیارد و ۳۳۵ میلیون و ۴۶۵ هزار تن(، ۵.۶ 
درصد رشد نشــان می دهد. تولید جهانی ماه اکتبر نیز با ۵.۷ درصد 
افزایش به ۱۴۵ میلیون و ۷۷ هزار تن رســید. در این میان چین طی 
۱۰ ماهه اخیر، ۷۰۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تن به عنوان بزرگترین تولید 
کننده فوالد خام جهان شــناخته شد. کشورهای بزرگ تولید کننده 
بعدی به ترتیب شــامل ژاپن )8۷ میلیون و ۲۳۹ هزار تن(، هند )8۴ 
میلیون و ۱۲۳ هزار تن(، آمریکا )۶8 میلیون و ۳۶۴ هزار تن(، روسیه 
)۶۰ میلیون و ۴۲8 هزارتن(، کره جنوبی )۵۹ میلیون و ۱۴8 هزار تن( 

و آلمان )۳۶ میلیون و ۴۷۶هزار تن( هستند.

   درباره آخرین وضعیت تولید در گندله سازی شرکت 
فوالد سنگان توضیح بفرمایید.

نخستین و بزرگترین پروژه گندله سازی در شرق کشور مربوط به 
گروه فوالد مبارکه است که در دوره دولت یازدهم به بهره برداری 
رســیده و تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار تن گندله را تولید و تحویل 
صنایع فوالدی داده اســت. پیش بینی ما این است که علیرغم 
مشکالت مربوط به حمل کنسانتره بتوانیم تا پایان امسال بالغ بر 
۱.۵ میلیون تن تولید داشته باشیم و اگر بتوان کنسانتره بیشتری 
را تامین کرد، این میزان تولید را می توان به ۲ میلیون تن هم رساند. 
به عبارت دیگر در شش ماهه نخست تولید فوالد سنگان در صورت 
تامین نیازهای کنسانتره، آمادگی رسیدن به 8۰ درصد ظرفیت 

اسمی خود را خواهیم داشت.
   درباره آخرین وضعیت تامین زیرساخت های موردنیاز 
پروژه های زنجیره فوالد در منطقه به ویژه شرکت فوالد 

سنگان توضیح بفرمایید.
برای اجرای یک برنامه تولید پایدار نیاز به زیرســاخت های قابل 
اطمینان در حوزه های مختلف داریم که متاســفانه در منطقه 
ســنگان درخصوص تامین آب این امر محقق نشده است اما در 
مورد سایر موارد مانند برق و گاز طبق گزارش ها به نتایج مطلوبی 
رسیده ایم. در حوزه گاز که فوالد مبارکه فاز نخست آن را بر عهده 
گرفت، عملیات احداث مسیر ۳۵ کیلومتری، اجرای ایستگاه ۱۰۰ 
هزار مترمکعبی و انتقال گاز در ۲۰ فروردین ۹۶ به داخل محوطه 
این شرکت انجام شد. فاز دوم نیز توسط شرکت زیرساخت در حال 
اجرا  است و امیدواریم تا پایان امسال با هزینه برآوردی ۶۰ میلیارد 
تومان به اتمام برسد. در حوزه برق هم عمده تجهیزات پست ۴۰۰ 
به ۳۳ وارد کشور شده است و عملیات خط انتقال ۱۴ کیلومتری هم 
بخش عمده آن انجام شده است. امیدواریم این پروژه نیز همزمان 
با پروژه گاز تا پایان امسال به اتمام برسد. در حوزه ریلی هم بخش 
دو خطه کردن توسط ایمیدرو در حال پیگیری است اما شرکت 
صنایع معدنی فوالد سنگان به علت نیاز به حمل گندله و دریافت 
کنسانتره توسط ریل نسبت به اجرای یک شبکه ۱۵ کیلومتری 
اقدام کرده است که حدود ۵.۵ کیلومتر آن در فاز نخست اجرایی 
شده است و به شبکه ریلی سراســری وصل شده است و فاز دوم 
آن هم تا پایان امسال زیرسازی آن به اتمام و عملیات روسازی آن 
تا اردیبهشت ۹۷ محقق می شود. برآورد هزینه این پروژه حدود 
۳۰ میلیارد تومان اســت. در حوزه تامین آب متاسفانه تاکنون 
اختصاص قابل توجهی از ســوی وزارت نیرو صورت نگرفته و با 
توجه به برنامه زمان بندی اجرای این پروژه که حدود ۲ سال برای 
آن باید پیش بینی کرد، امکان بهره برداری از پروژه های کنسانتره 

را در زمان مورد نظر با ابهام  مواجه نموده است.
   درباره آخرین وضعیت اجرای پروژه کنسانتره سازی 

شرکت هم توضیح بفرمایید.
پروژه کنسانتره سازی فوالد ســنگان هزینه ای بالغ بر ۱۲هزار 
میلیارد ریال با لحاظ زیرســاخت ها را به خود اختصاص خواهد 

داد و تاکنون حدود ۶۵ درصد 
پیشــرفت فیزیکی داشته و 
طبق برنامه در سال ۹۷ شاهد 
راه انــدازی آن خواهیم بود. 
حــدود 8۰ درصد تجهیزات 
خارجی این پروژه وارد کشور 
شده است و کلیه کارگاه های 
ساخت داخل فعال هستند 
و از ســه ماهه سوم امسال 
یت  لیت هــای ســا فعا
به میــزان ۱۰۰ درصــد 
نسبت به ماه های قبل از 
آن افزایش خواهد یافت.

   کنسانتره موردنیاز واحد گندله سازی را در حال حاضر 
از کدام منابع تامین می کنید؟

امکان بهره برداری به موقع از پروژه ۵ میلیون تنی کنسانتره سازی 
با توجه به عدم تخصیص  منابع آبی الزم در حال حاضر با مشکل 
مواجه بوده و لذا شــرکت فوالدمبارکه با لحاظ محدودیت های 
مذکور اقدام به راه اندازی پروژه گندله سازی خود با توجه به منابع 
کنســانتره موجود در منطقه نمــود و   درحال حاضر نیز بخش 
عمده ای از کنســانتره مورد نیاز خود را  از محصوالت شــرکت 

توسعه ملی و احیای سپاهان تامین خواهد نمود.
   سناریوهای تامین آب موردنیاز صنایع سنگان کدامند؟

تامین آب از دریای عمان به جهت حجم زیاد ســرمایه گذاری و 
زمان طوالنی جهت اجرایی شــدن آن، نمی تواند به عنوان یک 
راهکار برای صنایع مطرح شود لیکن صنایع به جهت استفاده از 
منابع مذکور می توانند به عنوان یکی از مشتریان بالقوه این پروژه 
ملی محسوب شوند. درخصوص استفاده از پساب مشهد نیز دو 
مشکل وجود دارد. یکی مشکالتی مانند مسیر اجرای پروژه، وجود 
زمین های معارض و اختالف ارتفاع است و مشکل دیگر مربوط به 
مسائل منطقه ای و اجتماعی است که ریسک اجرای این پروژه 
را به شــدت باال برده است و از سوی دیگر حداقل زمان موردنیاز 
برای اجرای این پروژه ۵ سال می باشد. بنابراین نمی توان به این 
پروژه نیز امید زیادی داشــت. به نظر مشــاوران آبی در منطقه 
ســنگان و گزارش های تهیه شده و مدارک و مستندات موجود 
در وزارت نیرو، تنها منبع آب موجود برای صنایع ســنگان، آب 
دشت زوزن اســت که هم از نظر اجرایی و فنی و هم از نظر زمان 
اجرا محتمل ترین و قابل دسترس ترین منبع آب برای برطرف 

کردن نیاز صنایع است.
   وضعیت تامین نیروی انسانی شرکت فوالد سنگان 

چگونه است؟
هم اکنون برای اجرای پروژه حدود ۶۵۰ نفر در ســایت حضور 
دارند که ماه آینده این تعداد به ۱۰۰۰ نفر خواهد رسید و تا پایان 
پروژه نیز بین ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ نفر در سایت مشغول بکار خواهند 
بود. 8۰ درصد نیروهای جذب شده، بومی هستند. نیروی انسانی 
به عنوان منابع ســرمایه  ای برای این شرکت محسوب شده و به 
همین علت نیروهای مورد نیاز خود را از طریق فرایند تخصصی  
جذب کرده و از ابتدای فرآیند استخدام از باالترین استانداردهای 
آموزشــی جهت افزایش کارایی و بهره وری پرسنل خود اقدام 
نموده که  امیدواریم با تربیت نیروی انسانی متخصص بتوانیم 
تولید پایداری را در منطقه به وجود آورده و فرهنگ تولید و صنعت 

را در منطقه ایجاد کنیم.
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پایش و برقراری 
توازن زنجیره فوالد 
به ایمیدرو سپرده شد

به دستور وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، ایمیدرو 
محور قرار گرفته تا تمامی 
پروژه های زنجیره فوالد 
از سنگ آهن تا صنایع 
پایین  دست فوالد را 
پیگیری و پایش کند که 
توازن زنجیره حفظ 
شود. سرمایه گذاری 
به منظور ایجاد توازن 
در زنجیره تولید، 
در گزارشی ازسوی 
انجمن تولیدکنندگان 
فوالد به عنوان یکی از 
اولویت های صنعت فوالد 
اعالم شده است. 

عرضه 50درصدی 
4تولیدکننده میلگرد
اخیرا بخشنامه ای مبنی بر 
التزام تولیدکنندگان میلگرد 
آجدار شامل شرکت های 
فوالد خراسان، فوالد میانه 
)آذربایجان(، فوالد کویر 
کاشان و ذوب آهن اصفهان 
ازسوی معاونت معدنی 
و صنایع معدنی وزارت 
صمت اعالم شد. براین 
اساس، این کارخانه ها 
ملزم به عرضه حداقل 50 
درصد از تولیدات خود در 
بورس کاال شدند. براساس 
این شیوه نامه، مبنای 
تعیین کننده نرخ شمش، 
میانگین نرخ هفتگی فروش 
نقدی میلگرد خواهد بود.

زیرساخت تولید 55 میلیون تن فوالد را نداریم
یزدی زاده:

معادن سنگ آهن، رقیب فوالدسازان شدند

یزدی زاده بیان کرد: این اتفاق عالوه بر پدیده 
رشد عمودی کارخانجات سنگ آهن، موجب 
شد تا کارخانجات فوالدســازی هم از جهت 
تامین مواد اولیه با مشکل مواجه شوند. وی با 
تاکید براینکه کارخانجات سنگ آهن رقیب 
فوالدسازی ها شــده اند، گفت: باید یادآوری 
کنم کــه وظیفه اصلی کارخانــه ها و معادن 
سنگ آهن تامین نیاز فوالدسازان کشور است، 
نه اینکه در رقابت با آنها قــرار بگیرند. یزدی 
زاده در پایان ابراز امیدواری کرد که با تشکیل 
زنجیره فوالد از این پس مشکالت و کشمکش 
های میان تولیدکنندگان فوالد و سنگ آهن 
کشور کم شده و می توانیم توازن مناسبی در 

زنجیره فوالد ایجاد کنیم.

   زیرساخت ها برای رسیدن به تولید 55 
میلیون تن فوالد فراهم نیست

مدیرعامل شــرکت ملــی فوالد با اشــاره به 
تحقق هدف تولید ۵۵ میلیــون تن فوالد در 
۱۴۰۴، گفت: بحــث ۵۵میلیون تن موضوع 
ظرفیت سازی اســت. بحث مطرحی درباره 
چشم انداز ۱۴۰۴ آن است که فوالد پتانسیل 
دستیابی به این ظرفیت را دارد اما زیرساخت ها 
فراهم نیســت. منصور یزدی زاده مدیرعامل 
شرکت ملی فوالد ایران در گفت و گو با خبرنگار 
ماین نیوز، درباره چهارمین گردهمایی دانیلی 
اظهار کرد: در حال حاضــر رقابت در دنیا در 
تمامی زمینه ها رو بــه افزایش بوده و صنعت 
فوالد نیــز از این موضوع مســتثنا نیســت. 

به نظر می رســد شــرکت دانیلی با توجه به 
سابقه طوالنی خود در زمینه تولید تجهیزات 
فوالدسازی و تولید محصوالت، با رقابت زیادی 
 SMS GROUP که با هم ترازان خود همچون
دارد،  با خالقیتی کامال برنامه ریزی شده، تمام 
تالش خود را بر این گذاشــته تا ســهم بازار 
خود در دنیــا را افزایش دهــد. به طوری که 
ورک شاپی اخیرا در ایران)اشتهارد( نیز با این 
هدف راه اندازی کرد تا بتواند ســهم بازار خود 
را در منطقه و ایران افزایش دهد. در این طرح 
ایران و کل منطقه یعنی غرب آســیا را نیز در 
نظر گرفته است. وی گفت: طبیعتا شرکتی که 
به این صورت هدف گــذاری کرده و به دنبال 
افزایش ســهم خود در بازار است، می داند که 
این اتفاق به آســانی حاصل نمی شود. یعنی 
نمی توان با ایجاد ورک شاپ در نقاط مختلف 
دنیا این مهم را محقق کرد. درنتیجه طبیعی 
اســت که مدام برنامه هــای مختلف خواهند 
داشــت. در این همایش نیــز تمامی بحث ها 
در حوزه نوآوری متمرکز بود؛ اینکه بررســی 
شــود انتظارات چیست و آن ها را تامین کرده 
تا هزینه ها کاهش پیــدا کند. این موضوعات 
شــعارهایی اســت که دانیلی در نظر دارند.  
یزدی زاده بیان کرد: خوب اســت که حرکت 
این شرکت به عنوان یک الگو برای ما باشد زیرا 
در این زمینه توان و پتانسیل باالیی در اختیار 
داریم و شــرکت های تولیدکننده داخلی ما 
در زمینه فوالد رشــد خوبی داشــته اند. در 
مقاله ای که دانیلی به مناســبت ۱۰۰سالگی 

خود منتشر کرد، آمده بود، با توجه به افزایش 
رقابت و افزایش هزینه های تولید، دیگرکسی 
در دنیــا به صورت »گرین فیلــد« در صنعت 
فوالد ســرمایه گذاری نمی کند، درنتیجه ما 
به دنبال آن هســتیم با اصــالح و بهتر کردن 
تجهیزات و همچنین توســعه در واحدهای 
کوچــک بتوانیــم کیفیت تولید شــرکت ها 
را ارتقــا داده و توان تولیــد را افزایش دهیم.  
یــزدی زاده درباره این موضــوع افزود: بحث 
رباتیــک موضــوع پیچیده ای اســت و الزما 
ارتقا ســطح کیفیت محصوالت تولیدی ما با 
روبایتک انجام نمی شــود. در برخی بخش ها 
ناچار به انجام این کار هســتیم اما همیشــه 
این گونه نیســت که جایگزین نیروی انسانی 
شود. نکته دوم آن است که رنگ آمیزی برخی از 
تجهیزات آنها جدید بود. طبیعی است بخشی 
از آنها برای این همایش آماده شــده باشــد. 
درهرصورت این مسائل می تواند یک پکیج الگو 
یابی برای ما باشد که از آن ها استفاده کنیم. وی 
درباره وجود مینی میل ها در ایران بیان کرد: 
به اعتقاد بنده جغرافیا در این موضوع دخیل 
است، هرچند وقتی قرار است یک پلنت اجرا 
شــود هزینه های زیادی برای انتقال برق، آب 
و... صرف می شود اما این ها هزینه های ثابتی 
است که یک بار انجام می شــود، به هر میزان 
که بتوان از آن ها تولید بیشتری دریافت کرد 
هزینه کاهش پیدا می کند. جالب اســت که 
پلنت های ۷طرح فوالدی توسعه اجتماعی را 
نیز به همراه داشت یعنی به دلیل اجرای این 

مدیرعامل شرکت فوالد ایران گفت: وظیفه اصلی کارخانه ها و معادن سنگ آهن تامین نیاز فوالدسازان کشور است، نه اینکه در 
رقابت با آنها قرار بگیرند. منصور یزدی زاده مدیر عامل شرکت فوالد ایران اظهار کرد: یکی از مزیت های اصلی کشور ما در تولید 

فوالد، وجود منابع غنی سنگ آهن در داخل کشور است. وی در ادامه افزود: متاسفانه کارخانه های سنگ آهن به جای آنکه 
تولیدات خود را از لحاظ کمی وکیفی توسعه دهند، خود را درگیر احداث واحدهای پایین دستی همچون تولید گندله کرده اند.

پلنت ها گاز به مناطقی مــی رود که پیش تر 
گاز نداشــته اند. امروز چین اگر به بزرگ ترین 
تولیدکننده فوالد تبدیل شــده اســت تنها 
به وسیله مینی میل ها بوده، یعنی توسعه پیدا 
کرد و از نظر اقتصادی به نقطه پایدار رســید 
و بعــد به دلیل کاهــش آالیندگی و هزینه ها 
آن ها را جمع و مگامدول ها را اجرا کرده است. 
درواقع می خواهم به این موضوع اشاره داشته 
باشم که الزاما این موضوع در کشور ما نمی تواند 
چندان مورد توجــه قرار بگیــرد.  وی ادامه 
داد: اینکه بخواهیم پلنــت های بزرگ مانند 
مبارکه و یا ذوب آهن را در محل توسعه دهیم 
امکان پذیر نخواهد بود. به عنوان مثال اصفهان 
با مشکل آب همراه است درنتیجه اگر بخواهیم 
توسعه را در محل انجام دهیم محدودیت آب 
خواهیم داشــت. طبیعتا این موضوع نیازمند 
بررسی مجدد اســت. اگر این نسخه در اروپا 
یا چین پاســخ می دهد الزامــی وجود ندارد 
کــه این موضــوع در ایران هم جــواب دهد. 
یعنــی مالحظات متفاوتــی دارد. یزدی زاده 
درباره تحقق تولیــد ۵۵میلیون تن فوالد در 
افق ۱۴۰۴، اظهــار کرد: بحث ۵۵میلیون تن 
موضوع ظرفیت سازی اســت. در حال حاضر 
فاکتوری به نام نرخ بهره برداری فوالد در دنیا 
وجود دارد که اخیرا کمی رشد پیداکرده و به 
۷۳درصد رسیده است. اگر بخواهیم میانگین 
جهانی را حفظ کنیم یعنی ۳۷ یا ۳8 میلیون 
تن فوالد تولید شود. اما اینکه تولید به ظرفیت 
ایجادشده برسد نیز امکان پذیر خواهد بود اما 
مستلزم چند موضوع اســت. بحث مطرحی 
درباره چشــم انداز ۱۴۰۴ آن است که فوالد 
پتانسیل دســتیابی به این ظرفیت را دارد اما 
زیرساخت ها فراهم نیست. به عنوان مثال تنها 
باید ۳هزار و 8۰۰کیلومتر راه آهن برای حمل 
مواد اولیه ایجاد شــود. از سویی دیگر نیازمند 
برق هستیم و باید نیروگاه ایجاد شود.  اگر این 
موارد را به صورت یک بســته در نظر بگیریم 
دستیابی به ۵۵میلیون تن فوالد کار سختی 
اســت اما اگر هم زمان تنها بحــث فوالد را در 
نظر بگیریم چنین ظرفیتی وجود داشــته و 
پیشــرفت های خوبی صورت گرفته اســت. 
موارد یادشــده طرح موضوع شده تا به دولت 
منتقل شــود زیرا متولی توســعه فوالد تنها 
وزارت صنعت، معدن و تجــارت ، ایمیدرو و 
شرکت ملی فوالد نیست. این موضوع نیازمند 
یک حرکت جمعی است. وی در پایان با اشاره 
به بحث صادرات افزود: اگرچه رشد خوبی در 
توسعه صادرات فوالد داشته ایم اما این موضوع 

نیازمند توسعه زیرساخت ها خواهد بود.

افق 1404 فوالد؛ چشم انتظار زیرساخت های صادراتی
تولید 55میلیون تن فوالد جزو اهدافی از بخش معدن است که باید تا سال 1404 به آن دست یافت. 
دولت و سازمان های وابسته به بخش معدن به دلیل تحقق این هدف، برنامه هایی از جمله توسعه 
اکتشاف به ویژه اکتشافات سنگ آهن را در دستور کار قرار دادند زیرا سنگ آهن نخستین حلقه 
از زنجیره فوالد است که کمبود آن می تواند تمامی زنجیره را با مشکل روبه رو کند اما در این میان 

برخی فعاالن معدنی بر سر دستیابی به این رقم اختالف نظر دارند. تالش و تامین ماده 
اولیه از جمله سنگ آهن، کنسانتره و گندله بیش از پیش رسیدن به 55میلیون تن 

فوالد را در سال 1404 ممکن می سازد.

   چالشی به نام ماده اولیه
تامین مــاده اولیه نه تنها در زنجیره فوالد بلکه در هــر زنجیره دیگری جزو موضوعات 
بسیار مهم تلقی می شود. در واقع اگر این حلقه از زنجیره با مشکل روبه رو شود می تواند 
سایر حلقه های دیگر را نیز با مشکل همراه کند. از سویی دیگر واردات مواد اولیه گاه نرخ 

تمام شده محصول را افزایش داده و به دنبال آن قدرت رقابت پذیری در بازارهای جهانی با 
کاهش روبه رو می شود یعنی ممکن است در برخی موارد تولید محصول نهایی توجیه اقتصادی 

نداشــته باشد. پایش طرح جامع فوالد حاکی است که با مقدار ذخیره فعلی سنگ آهن در کشور تنها نیاز به این 
ماده تا ۱۰ یا ۱۲ سال پس از سال ۱۴۰۴ تامین می شود، در نتیجه باید به دنبال اکتشافات جدید بود زیرا زنجیره 
فوالد و تولید محصول با ارزش افزوده موضوعی نیست که بتوان به طور موقت، آن را دنبال کرد. در همین زمینه،  
ایمیدرو طرح اکتشــاف ۲۵۰هزار کیلومتری از کشور را در دولت یازدهم در دستور کار خود قرار داد تا بتواند از 
ذخایر موجود در کشور بیش از گذشته بهره برداری کند. خوشبختانه اجرای این طرح دستاوردهای 
بسیار خوبی داشت. برای نمونه سنگان توانست در این برنامه لقب عسلویه معدنی را از آن خود 
کند و امروز شــاهد بهره برداری از طرح های کنسانتره سازی و گندله سازی در این منطقه 
هســتیم که می تواند در زنجیره تولید فوالد نقش بسیار مهمی ایفا کند اما این پایان راه 
نیست و باید اکتشافات همچنان در حوزه سنگ آهن ادامه پیدا کند تا بتوان با تولید فوالد 
و محصوالت پایین دستی آن، ارزش افزوده بیشتری در این صنعت به دست آورد.اما نکته 
دیگر در زمینه زنجیره تولید فوالد، همراهی بخش خصوصی و کاهش خام فروشی است. 
بخش خصوصی می تواند با کاهش خام فروشی و ایجاد واحدهای فرآوری به تحقق هرچه 
بیشتر این هدف کمک کند. دولت سعی دارد بخش خصوصی را بیشتر از گذشته وارد بازی 

فرآوری کند اما گاه مخالفت هایی از سوی بخش خصوصی وجود دارد.



با تکمیل زنجیره 
ارزش در فوالد 

هرمزگان که بعد 
از اجرای طرح 
توسعه آغاز 

می شود، زنجیره 
ارزش در این 

شرکت تکمیل 
و در نتیجه به 

پایگاه صادرات 
کشور تبدیل 

خواهد شد

زنجیره ارزش افزوده در فوالد هرمزگان تکمیل می شود
ارزانی:

استراتژی فوالد هرمزگان در خصوص صادرات

مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان با اشاره به استراتژی فوالد هرمزگان در خصوص 
صادرات گفت: در صادرات عــالوه بر کیفیت و تولید محصوالت کیفی، بازاریابی هم 
مهم اســت. یعنی وظیفه بخش فروش یافتن مقاصد صادراتی و مناطق هدف است. 
به معنای دیگر باید دید در کــدام مناطق قدرت رقابت داریم و در کجا نداریم. بعد از 
شناسایی باید به دنیال تحلیل و آنالیز این بازارها باشیم و بعد از آن با استفاده از برند 
شرکت، مشتریانی را پیدا کنیم که در دراز مدت امکان کار با آنها وجود داشته باشد. 
بازار صادراتی باید بازار مستمر و پایداری باشــد تا رضایت و اعتماد مشتریان جلب 
شود. بنابراین عالوه بر کیفیت، بازاریابی و استمرار صادرات مهم است. البته وفاداری 
بین خریدار و فروشنده نیز مهم است که همگی با تعامل و صداقت بدست می آید. اگر 
غیر از این باشد از بازار حذف خواهیم شد. یک مورد مهم دیگر که در صادرات اهمیت 
دارد، قوانین است. انتظار می رود که دولت نسبت به ایجاد و وضع قوانین به گونه ای 
اقدام کند که صادرات را تســهیل کند و حتی صادرات مشمول تخفیفاتی گردد. این 
مشوق های صادراتی سبب خواهد شد انگیزه برای صادرات افزایش یابد و صادرات از 
اولویت شرکت ها قرار گیرد. اولویت اول در صادرات، مشتریانی است که پیش از این 
با فوالد هرمزگان کار می کردند چون نمی توان مشتری را رها کرد در غیر این صورت 
وفاداری بین خریدار و فروشنده از بین خواهد رفت. اما موازی با مشتریانی فعلی، به 
دنبال یافتن بازارهای هدف جدید دیگر هم خواهیم بود. برای مثال فوالد مبارکه، با 
وجود رکود صنعت داخلی، تولید خود را کاهش نداد بلکه از بازار داخل به بازار خارج 
شیفت کرد حتی در مقطعی این شرکت ۴۰ درصد از محصوالت خود را صادر نمود. 

بنابراین بر آن هستیم تا این چاالکی را در فوالد هرمزگان هم ایجاد کنیم.

   زنجیره ارزش افزوده در فوالد هرمزگان تکمیل می شود
مدیرعامل فوالد هرمزگان گفت: این مجموعه پس از اجرای طرح توســعه به دنبال 
تکمیل زنجیره ارزش افزوده است. فرزاد ارزانی اظهار داشت: با تکمیل زنجیره ارزش 
در فوالد هرمزگان که بعد از اجرای طرح توســعه آغاز می شود، زنجیره ارزش در این 

شرکت تکمیل و در نتیجه به پایگاه صادرات کشور تبدیل خواهد شد. وی در خصوص 
استراتژی صادرات شرکت تأکید کرد: عالوه بر کیفیت، بازاریابی و استمرار صادرات 
مهم اســت. البته وفاداری بین خریدار و فروشنده نیز مهم است که همگی با تعامل و 
صداقت به دست می آید. اگر غیر از این باشــد از بازار حذف خواهیم شد. مدیر عامل 
فوالد هرمزگان با اشــاره به استراتژی فوالد هرمزگان در خصوص صادرات گفت: در 
صادرات عالوه بر کیفیت و تولید محصوالت کیفی، بازاریابی هم مهم اســت، یعنی 
وظیفه بخش فروش یافتن مقاصد صادراتی و مناطق هدف است، به معنای دیگر باید 
دید در کدام مناطق قدرت رقابت داریم و در کجا نداریم. ارزانی افزود: بعد از شناسایی 
باید به دنیال تحلیل و آنالیز این بازارها باشــیم و بعد از آن با استفاده از برند شرکت، 
مشــتریانی را پیدا کنیم که در دراز مدت امکان کار با آنها وجود داشــته باشد، بازار 
صادراتی باید بازار مســتمر و پایداری باشد تا رضایت و اعتماد مشتریان جلب شود. 
وی ادامه داد: بنابراین عالوه بر کیفیت، بازاریابی و استمرار صادرات مهم است، البته 
وفاداری بین خریدار و فروشنده نیز مهم است که همگی با تعامل و صداقت به دست 
می آید اگر غیر از این باشــد از بازار حذف خواهیم شــد. مدیر عامل فوالد هرمزگان 
افزود: یک مورد مهم دیگر که در صادرات اهمیت دارد، قوانین اســت. انتظار می رود 
که دولت نســبت به ایجاد و وضع قوانین به گونه ای اقدام کند که صادرات را تسهیل 
کند و حتی صادرات مشمول تخفیفاتی گردد، این مشوق های صادراتی سبب خواهد 
شد انگیزه برای صادرات افزایش یابد و صادرات از اولویت شرکت ها قرار گیرد. ارزانی 
ادامه داد: اولویت اول در صادرات، مشتریانی است که پیش از این با فوالد هرمزگان کار 
می کردند چون نمی توان مشتری را رها کرد در غیر این صورت وفاداری بین خریدار 
و فروشنده از بین خواهد رفت، اما موازی با مشتریانی فعلی، به دنبال یافتن بازارهای 
هدف جدید دیگر هم خواهیم بود، برای مثال فــوالد مبارکه، با وجود رکود صنعت 
داخلی، تولید خود را کاهش نداد بلکه از بازار داخل به بازار خارج شیفت کرد حتی در 
مقطعی این شرکت ۴۰ درصد از محصوالت خود را صادر کرد، بنابراین بر آن هستیم 

تا این چاالکی را در فوالد هرمزگان هم ایجاد کنیم.

با تکمیل زنجیره ارزش در فوالد 
هرمزگان که بعد از اجرای طرح توسعه 
آغاز می شود، این شرکت به پایگاه 
صادرات کشور تبدیل خواهد شد. 
فرزاد ارزانی، مدیرعامل شرکت فوالد 
هرمزگان اظهار داشت: با تکمیل 
زنجیره ارزش در فوالد هرمزگان که بعد 
از اجرای طرح توسعه آغاز می شود، 
زنجیره ارزش در این شرکت تکمیل 
و در نتیجه به پایگاه صادرات کشور 
تبدیل خواهد شد.  وی در خصوص 
استراتژی صادرات شرکت تأکید کرد: 
عالوه بر کیفیت، بازاریابی و استمرار 
صادرات مهم است. البته وفاداری بین 
خریدار و فروشنده نیز مهم است که 
همگی با تعامل و صداقت بدست می 
آید. اگر غیر از این باشد از بازار حذف 
خواهیم شد.

 )EFQM( ارزیابی گواهی تعهد به تعالی ســازمانی اروپا
در شــرکت فوالد هرمزگان باحضور مدیرعامل،معاونین 
ومدیران این شــرکت برگزار شد. مهندس کاظمی معاون 
تکنولوژی فوالد هرمــزگان گفت : ارزیابی گواهی تعهد به 
تعالی سازمانی اروپا )EFQM( توسط ارزیابان EFQM اروپا 
در شرکت فوالد هرمزگان برگزار گردید. حرکت در مسیر 
تعالی سازمانی و آشنایی با الگوهاي روز دنیا در زمینه تعالی 
یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. مدل تعالی سازمانی با به 
تصویر کشیدن یک سازمان متعالی این امکان را فراهم می 
سازد تا سازمانها در مقایسه خود با این مدل، سرآمدي خود 
را محک زده و از طریق یادگیري، نوآوري و بهبود مستمر، 
به بازنگري در وضع موجود و برنامــه ریزي بهبود اهتمام 
ورزند. وی عنوان کرد :شــرکت فوالد هرمزگان تصمیم به 
ارزیابی خود براســاس مدل تعالی اروپا )EFQM( گرفت 

و ثبت نام در جایزه تعالی ســازمانی اروپا در شــهریورماه 
۱۳۹۶صــورت پذیرفت و فعالیت هــا در این خصوص به 
صورت جدی با محوریت مدیریت مهندسی صنایع )واحد 
تضمین کیفیت( آغاز گردید. کاظمی بیان داشت : در این 
راستا در اولین گام واحد تضمین کیفیت موظف به تدوین 
اظهارنامه جهت ارائه به دبیرخانه نمایندگی EFQM اروپا 
و اعالم آمادگی شــرکت جهت ارزیابی شد. در این خالل 
چندین جلسه و کارگاه آموزشی نیز با عناوین »آشنایي با 
مفاهیم و مدل تعالي« ، »منطق رادار« ، » خود ارزیابی« و... 
ویژه مدیران، روسا و سرپرستان برگزار گردید. و ی گفت : 
در نهایــت ارزیابی نهایی با حضور کلیه مدیران، معاونین و 
مدیرعامل محترم توسط ارزیابان EFQM اروپا از دو کشور 
هلند و ترکیه برگزار گردید که نتیجه آن به زودی از سوی 

بنیاد EFQM اروپا اعالم خواهد شد.

ارزيابی گواهی تعهد به تعالی سازمانی اروپا )EFQM( در شرکت فوالد هرمزگان
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کاهش 300 میلیارد 
ریالی هزینه در فوالد 

هرمزگان
صرفه جویی 300 میلیارد 

ریالی در خرید برق 
از بخش خصوصی با 

پیگیری واحد خرید فوالد 
هرمزگان اتفاق افتاد. علی 

گلشن معاون خرید شرکت 
فوالد هرمزگان بیان کرد: 
واحد خرید مواد اولیه و 

انرژی یکی از بخش های 
مهم سازمان می باشد که 

با توجه به هزینه شدن 
بیش از 80 درصد منابع 

مالی سازمان در این واحد، 
همواره نقش مهمی در 

کاهش هزینه های فوالد 
هرمزگان را ایفا می کند. 
این واحد در سال 1396 

برای اولین بار در تاریخ 
فوالد هرمزگان موفق 

به انعقاد قرارداد خرید 
150 مگاوات ساعت برق 

مصرفی شرکت فوالد 
هرمزگان از طریق بخش 

خصوصی گردید که با 
اجرایی شدن این قرارداد 

از ابتدای شهریور ماه سال 
جاری بالغ بر 300 میلیارد 
ریال صرفه جویی هزینه 

خرید انرژی در مقایسه 
با سایر روش های خرید 

قبلی محقق شد. وی عنوان 
کرد: فوالد هرمزگان 300 

مگاوات برق نیاز دارد و با 
قرارداد اخیر، 150 مگاوات 

از برق مورد نیاز شرکت از 
بخش خصوصی خریداری 
شده است. مهمترین مزیت 

این قرارداد کاهش در هزینه 
های سازمان و صرفه 

جویی 300 میلیارد ریالی 
و در عین حال افزایش 
اطمینان از تامین برق 

سازمان بوده است. پرداخت 
صورتحساب پس از 50 روز 

از صدور صورت حساب، 
صورت خواهد گرفت. این 

قرارداد بر EPS موثر بوده 
و موجب افزایش سود پیش 
بینی شده به مبلغ 20 ریال 

می شود.
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از ابتدای سال 96 
تاکنون بیش از 
750 هزار تُن از 
محصوالت ذوب 
آهن به 14کشور 
دنیا در چهار قاره 
صادر شده است. 
ارزش صادرات 
ذوب آهن یک 
درصد از کل 
صادرات غیر 
نفتی کشور را 
تشکیل می دهد

رکورد جدید تولید 
آهن اسفنجی در 
فوالد سفید دشت

مدیر عملیات شرکت فوالد 
سفیددشت از رکورد جدید 
تولید آهن اسفنجی این 
شرکت در ماه آبان خبر داد. 
جمشید علی بابایی گفت: 
واحد احیای مستقیم شرکت 
فوالد سفید دشت در ماه 
آبان 53 هزار و 254 تن آهن 
اسفنجی با متالیزاسیون 
95 و کربن 1.7 درصد تولید 
کرد. این رقم فراتر از برنامه 
پیش بینی شده است. وی 
افزود: رکورد قبلی این واحد 
مربوط به مهرماه بود که 
در آن، 48 هزار و 942 تن 
آهن اسفنجی تولید شد. 
مدیر عملیات شرکت فوالد 
سفیددشت با اشاره به میزان 
تولید این شرکت از ابتدای 
افتتاح تاکنون، تصریح 
کرد: این کارخانه از ابتدای 
راه اندازی تا پایان آبان، 356 
هزار و 32 تن آهن اسفنجی 
تولید کرده است. وی ادامه 
داد: همچنین، طی8 ماهه 
امسال، بیش از 232 هزارتن 
آهن اسفنجی در کارخانه 
مذکور تولید شده است.

50 درصد محصوالت صادر شد
از ذوب آهن اصفهان چه خبر؟

تولید نخستین مقطع بیم بالنک کشور

اردشــیر افضلی افزود: کاهش مصرف انر ژی، افزایش 
بهره وری و کیفیت محصوالت، افزایش حجم وسرعت 
تولیــد محصول نهائی، کاهش پــاس نوردی، کاهش 
میزان غلتک مصرفــی نوردو قابلیــت تولید مقاطع 
سنگین از جمله تیرآهن بال پهن در سایزهای مختلف 

از مزایای دستیابی به این موفقیت است.
وی گفت: تمام مراحل طراحی از قبیل تامین مس قالب 
بر اساس ابعاد مشخص شده و تهیه نقشه های قالب و 
موبیل سکتور توســط بخش فوالد سازی کارخانه و با 
دانش بومی متخصصان داخلی انجام شده است. معاون 
بهره بــرداری ذوب آهن تامین نیاز بــازار برای رقابت 
در بازارهای داخلی و خارجی، جلوگیری از اســتفاده 
تیرورق در اسکلت فلزی ساختمان های بلند مرتبه و 
جلوگیری از واردات تیــر آهن های بال پهن را از دیگر 

اهداف تولید بیم بالنک بر شمرد.
افضلی افزود: با دستیابی به دانش فنی این تکنولوژی 
کارخانه ذوب آهن اصفهان قادر اســت ساالنه بیش از 
۱۰۰ هزار تن تیرآهــن بال پهن را تولید و به بازار های 

داخلی و خارجی عرضه کند.
در خبری دیگر معاون بازاریابــی و فروش ذوب آهن 
اصفهان گفت: بیش از ۵۰ درصد از تولیدات این شرکت 

در هشت ماه امسال به خارج از کشور صادر شد.
احسان دشتیانه با اشــاره به تولید یک میلیون و ۵۰۰ 
هزار تُن انواع محصوالت فوالدی در هشــت ماه سال 
جاری در این شرکت گفت: از ابتدای سال ۹۶ تاکنون 
بیش از ۷۵۰ هزار تُــن از محصوالت ذوب آهن به ۱۴ 

کشور دنیا در چهار قاره صادر شده است .
وی  ارزش این صادرات را ۳۰۰ میلیون دالر اعالم کرد 
و افــزود: ارزش صادرات ذوب آهــن یک درصد از کل 

صادرات غیر نفتی کشور را تشکیل می دهد.
دشــتیانه با اشــاره به برنامه ذوب آهن برای عبور از 
صــادرات یک میلیــون تن محصول در ســال جاری 
گفت: این شرکت در دوران پسابرجام به منظور توسعه 
 CE-Marking صادرات اقــدام به اخذ گواهینامــه
برای صادرات مجدد مقاطع به بازار اروپا،  اخذ گواهی 
CARES  برای توسعه صادرات محصوالت در حوزه 

GCC )شــورای همکاری کشــورهای عرب خلیج 
 ،BS فارس(، انگلستان و آفریقا بر اســاس استاندارد
برون ســپاری محصوالت برای تکمیل سبد محصول 

صادراتی را آغاز کرده است.
وی افزود: حضور فعــال در کنفرانس های بین المللی 
ســاالنه داخلی و خارجی، توسعه بازارهای صادراتی و 
انجام تحقیقات میدانی در زمینه مذاکره با مشــتریان 
بالقوه بازارهای هدف و شناسایی نیازهای بازار، تغییر 
در شــرایط پرداخت و تســهیل در انجام آن در جهت 
خرید محصوالت ذوب آهن اصفهان، اصالح و گسترش 
ترم هــای تحویل محصول و ایجاد شــرایط ویژه برای 
پروژه های ساختمانی از دیگر اقدامات ذوب آهن اصفهان 
برای توســعه صادرات شــرکت بوده است. ذوب آهن 
اصفهان بزرگترین واحد فوالد سازی قطعات ساختمانی 
در ایران است. این شرکت فوالدسازی با حدود نیم قرن 
فعالیت در عرصه صنعت فوالد کشور سال گذشته ۲.۷ 
میلیون تن فوالد خام تولید کرد. ذوب آهن اصفهان در 

۵۰ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.

 )Beam Blank( اولین مقطع بیم بالنک
کشور به همت تالشگران ذوب آهن 
اصفهان طراحی و تولید شد. معاون بهره 
برداری ذوب آهن اصفهان گفت: بیم بالنک 
از جمله مقاطع خاص ریخته گری مداوم 
است که اولین شمش آن با صرف 3میلیارد 
500میلیون ریال هزینه در مدت هفت ماه 
در بخش فوالدسازی تولید شد.

کاهش یک درصدی 
نرخ سود وام در 
بخش معدن

مدیرعامل بانک صنعت 
و معدن نیز از کاهش یک 
درصدي نرخ سود وام 
در بخش معدن خبر داد 
و گفت: سقف تخصیص 
تسهیالت معدني برداشته 
شد. علي اشرف افخمي 
گفت: طي چهارسال 
گذشته طرح هاي متوقف 
تامین مالي شده اند و 
هفت طرح فوالدي را نیز 
تامین اعتبار کرده ایم.

رشد دسته جمعی تولیدات زنجیره فوالد در 7 ماه

شــرکت های بزرگ معدنی ایران طی ۷ ماهه نخست 
سال جاری ۲۱ میلیون و 88۰ هزار تن کنسانتره آهن 
تولید کردند که حاکی از رشد ۱۹ درصدی نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته است. در این مدت تولید گندله، آهن 
اســفنجی، فوالد خام و محصوالت فوالدی نیز با رشد 
همراه شدند. شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با مجموع 
تولید 8 میلیون و ۳۰ هزار تن در رتبه نخست قرارگرفت 
و شرکت صنعتی و معدنی چادرملو با ۴میلیون و۹۲۰ 
هزار تن، شرکت سنگ آهن مرکزی با تولید ۲ میلیون و 
8۶۰ هزار تن، شرکت سنگ آهن گهر زمین با ۲ میلیون 
و۴۷۰ هزار تن، شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی 
خاورمیانه با تولید ۲ میلیون و ۱8۰ هزار تن، شرکت اپال 
پارسیان سنگان با یک میلیون و ۲۱۰ هزار تن و شرکت 
سنگ آهن ســنگان با ۱۹۰ هزار و ۹۴۰ تن کنسانتره 
ســنگ آهن در رتبه های بعدی قرار گرفتند. در بخش 
تولید سنگ آهن دانه بندی شده طی مدت مذکور میزان 
تولید شرکت های معدنی با ۷ درصد افت نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته به ۳میلیون و ۵۰۰ هزار تن کاهش 

یافت. بزرگترین تولید کننده در این بخش شرکت سنگ 
آهن مرکزی با مجموع تولید یک میلیون و ۵۰ هزار تن 
بود. گندله پس از کنســانتره آهن بیشترین سهم را در 
تولید ۷ ماهه نخست سال جاری با تولید ۱۷ میلیون و 
۹۶۰ هزار تن و رشد ۲۴ درصدی نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته به خود اختصاص داد. 
   رشد 11درصدی تولید آهن اسفنجی

رتبه سوم در تولید محصوالت باالدستی فوالد متعلق به 
آهن اسفنجی بود که با میزان تولید ۱۰ میلیون و ۷۶۰ 
هزار تن شاهد رشد ۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه 

سال قبل بود.
   رشد تولید شمش و محصوالت فوالدی

طی ۷ ماهه نخست سال جاری مجموع تولید محصوالت 
فوالدی با ۵ درصد افزایش نســبت به مدت مشابه سال 
قبل ۶ میلیــون و ۱۱۱هزار و ۲۲۹ تن به ثبت رســید. 
همچنین فوالدسازان کشــور ۹ میلیون و ۵۷۱هزار و 
8۷۱ تن شمش فوالدتولید کردند که حاکی از رشد ۱۴ 

درصدی نسبت به سال گذشته است.
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

رئیس هیات مدیره و مدیر فنی شرکت مهندسی برسو شرکت مهندسی برسو بیان کرد: 
مینی میل ها مفهوم خوب و درستی است که مطرح می شود، اما شاید در هر منطقه ای صادق 

نباشد. ایرج صالحی در گفت وگو با خبرنگار ماین نیوز عنوان کرد: تولید مینی میل ها و 
انعطاف پذیری برای تولید انواع محصوالت از موضوعاتی خوبی است که ما نیز باید روزی به 

آن فکر کنیم اما در شرایط امروز الزامی برای آن وجود ندارد.

وی دربــاره آخریــن وضعیــت پروژه های 
برســو، اظهار کرد: خوشبختانه از پروژه هایی 
که درگیــر آن بودیم ســنگان مبارکه اخیرا 
راه اندازی شد و یک واحد گندله سازی دیگر در 
بوتیای ایرانیان با میدکو در دست انجام است 
که به زودی راه اندازی می شود. خطی است که 
چینی ها ســاخته و تکنولوژی آن را داده اند. 
صالحی ادامه داد: همچنین مجموعه خردایش 
اولیه گهر زمین بــه ظرفیت ۱۴تا ۱۵میلیون 
تن از دیگر پروژه ها اســت که در باالدست ۵ 
خط فرآوری قرار گرفته اســت. این پروژه نیز 
اخیرا راه اندازی شده و تولید آزمایشی آغاز و 
امیدواریم به زودی تست پرفورمنس آن انجام 
و وارد مدار تولید می شــود. از سوی دیگر یک 
مگامدول احیا مستقیم در دست انجام است 
که ۷۰ تا 8۰ درصد پیشــرفت داشته و در گل 

گهر قرار دارد و تا اوایل ســال آینده تولید آن 
شروع خواهد شد. به گفته وی، طرح دیگر صبا 
فوالد خلیج  فارس است که اولین تولیدکننده 
بریکت گرم به ظرفیت ۱.۵ میلیون است. این 
طرح نیــز در مرحله راه اندازی بــوده و تولید 
آزمایشــی را انجام داده اســت و عمدتا بحث 
صادرات برای آن مطرح خواهد بود. طرح های 
دیگر نیز وجود دارد که متاسفانه برخی از آنها 
به دلیل موضوع فاینانیس راه اندازی نشــده 
است. به عنوان مثال پروژه فوالد تربت که با عدم 
همکاری بانک های تامین کننده مالی همراه 
شد از تامین مالی چین خارج شد. حال به دنبال 
ورود آن به خط جدید هستند که بخشی از آن 
را با استفاده از تسهیالت صندوق توسعه ملی 
تکمیل و سایر قســمت ها را مرحله به مرحله 
اجرا کنند. عضو هیات مدیره شرکت مهندسی 

برســو اظهار کرد: پروژه دیگــر طرح های 8 
گانه اســت که فوالد قائنات و بافت را شــامل 
می شود. متاســفانه پیشرفت پروژه قائنات به 
دلیل عدم تامین مالی توسط سرمایه گذاران 
جدید، خــوب نبوده و پروژه بــا تاخیر جدی 
همراه اســت. پروژه بافت نیز کــه واحد احیا 
مستقیم است، به تازگی با تغییر سرمایه گذار 
تحرک بیشــتری گرفته و در دست اجرا است 
و شاید تا اواخر امسال یا ابتدای سال آینده به 
تولید دست پیدا کند. همچنین به جای واحد 
فوالدسازی که پیش تر مطرح بود، یک واحد 
گندله سازی پیش بینی شده است که اقدامات 
درباره مجوزها و قراردادها در حال انجام است 

تا بتواند از خط اعتباری چین استفاده کند.

آخرين وضعیت پروژه های در حال اجرای برسو
صالحی در گفت وگو با ماین نیوز تشریح کرد:

در پروژه های 
میدکو حدود 

22 هزار 
میلیارد تومان 
سرمایه گذاری 

شده است و بیش 
از 1.5 میلیون 
سهامدار داریم

مشــاور مدیرعامل میدکو با اشــاره 
بــه اینکه اهداف میدکــو تولید ۴.۲ 
میلیون تــن فــوالد، 8 میلیون تن 
کنسانتره ســنگ آهن، ۷.۵ میلیون 
تن گندله، ۵۰ هزار تــن مس کاتد، 
۱۲ هزار تن لوله مســی، ۲۴ هزار تن 
فروسیلیســیم، 8۰۰ هــزار تن کک 
متالورژی، ۱ میلیون تن کنســانتره 
زغال ســنگ و ۴۰۰ هــزار تن آهک 
و دولومیت اســت، افرود: ماموریت 
میدکو ایجاد ارزش پایدار و بلندمدت 
برای ســهامداران، طراحــی، اجرا و 
توسعه معادن و صنایع معدنی است. 
وی با بیان اینکه تکنولوژی جدید ما به 
صورت هات شارژ )شارژ داغ( است که 
در آن ۳۰ درصد مصرف انرژی کاهش 
پیــدا می کند، یــادآوری کرد: چند 
ســال قبل پیتر مارکوس کارشناس 
معروف صنعت فوالد جهان به ایران 
آمده بود و کارخانه هایــی را بازدید 
کــرده و در گزارش خــود آورده بود 
که کارخانه های فوالد ایران مصرف 
انرژی باالیی دارند. بنده به ایشــان 
گفتــم کــه نمونه گیری های شــما 
معرف کشور نبوده است. ما در میدکو 
مصرف انرژی، آب کمتری داشــته و 
نیروی انســانی استانداردی داشته و 
تکنولوژی روز دنیا را داریم که حتی 
شما در آمریکا هم ندارید. وی عنوان 
کرد: در میدکو ما بیلت و بلوم را تولید 
می کنیم و بــا تکنولوژی VD در خال 
گاز را می گیریــم و این نــوع بلوم در 
لوله سازی و صنعت نفت و گاز کاربرد 
دارد و آن را در 8 تا ۹ محصول متنوع 
کرده ایــم. وی خاطرنشــان کرد: در 

مصرف آب صرفه جویــی کرده ایم و 
فاضالب شــهر کرمــان را خریداری 
کردیــم و آن را لوله کشــی و تصفیه 
می کنیم. همچنین مصرف انرژی را 
به شدت کاهش داده ایم و از گازهای 
برگشــتی نیروگاه احداث کرده ایم. 
در صنعــت مــس آلودگــی گوگرد 
سال ها وجود داشته است. تکنولوژی 
بیولیچینگ )مخــزن بیولیچینگ( 
اولین بار برای میدکو و شرکت خارجی 
ثبت شد. در این روش باکتری گوگرد 
را حذف می کند. اشرف سمنانی اعالم 
کرد: در پروژه های میدکو حدود ۲۲ 
هزار میلیارد تومان ســرمایه گذاری 
شــده اســت و بیش از ۱.۵ میلیون 
سهامدار داریم. مشــاور مدیرعامل 
میدکو گفت: بــرای مباحث مختلف 
اعــم از زمین شناســی، حفاری ها، 
آزمایش هــا و... برای گرفتن نمونه ها 
و اینکه در چه مرحله ای هســتند و 
برای انطباق داشتن با استانداردهای 
جهانی JORK یکی از شــرکت های 

بــزرگ ارزیــاب را که یک شــرکت 
انگلیسی اســت گرفته و یک شرکت 
مهندسی را در کنارش قرار دادیم تا 
این شرکت مهندسی نیز این کار را یاد 
بگیرد. تالش بر این است که فرایندها 
روی معادن تکمیل شده و با استاندارد 
جهانی JORK تطابق پیدا کند. وی 
خبر داد: برای صــادرات وارد بورس 
فلزات لندن )LME( شده ایم. امسال 
فوالد بردســیر، واحد فروسیلیس، 
واحد آهک و دولومیت، واحد طبس، 
واحد کاتد مس و واحــد فوالد کوره 
بلند را راه انــدازی خواهیم کرد. در 
خارج از کشور در شیلی برنامه داریم. 
برای تولید فوالد خاص برنامه داریم. 
بایــد فوالد را از لحاظ کمی توســعه 
ندهیم، بایــد آن را از لحــاظ کیفی 
توســعه بدهیم. بخشی از فوالدهای 
ما باید به ســمت فوالدهای مرغوب 
برود. درخواســت های زیادی برای 
سرمایه گذاری مشــترک داریم که 

میدکو تاکنون قبول نکرده است.

22 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در پروژه های میدکو
اشرف سمنانی اعالم کرد:

کدام پروژه های میدکو امسال راه اندازی می شوند؟
مشاور مدیرعامل میدکو با اشاره به ســرمایه گذاری 22 هزار میلیارد تومانی در پروژه های مختلف این هلدینگ گفت: 
ماموریت میدکو ایجاد ارزش پایدار و بلندمدت برای سهامداران، طراحی، اجرا و توسعه معادن و صنایع معدنی است. رضا 

اشرف سمنانی افزود: شعار میدکو هم »توسعه ما از معدن آغاز می شود.« است.

برای نخستین بار و در راستای خروج از بنگاه داری صورت گرفت
 واگذاری قرارداد گل گهر 2 به کنسرسیوم بخش خصوصی

رییس هیات عامل ایمیدرو خبر داد: این سازمان در راستای اهداف اصل ۴۴قانون 
اساسی،  اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم، برای نخستین بار در معدن گل گهر ۲، 
استخراج و فروش برجا سنگ آهن این معدن را به کنسرسیومی از بخش خصوصی 
واگذار کرد. مهدی کرباســیان با یادآوری اینکه ایمیدرو از ابتدای دولت یازدهم 
اســتراتژی خروج از بنگاه داری را اجرایی کرده گفت: طی قرارداد مشارکتی بین 
ایمیدرو و به نمایندگی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با شرکت های معدنی 
و صنعتی گل گهر، گسترش صنایع و معادن ماهان و فوالد سیرجان، استخراج و 
فروش برجا ۱۲ میلیون تن از سنگ آهن گل گهر دو واگذار شد. وی با بیان اینکه 
قرارداد فوق یکی از اقدامات ایمیدرو در سپردن طرح ها و توسعه به بخش خصوصی 
اســت افزود: مدت این قرارداد مشارکتی ۴ ساله است که در صورت ابراز رضایت 
کارفرما،  قابل تمدید خواهد بود. طبق این قرارداد، متوسط سنگ آهن استخراجی 
در هر سال، ۳ میلیون تن است و طی مدت قرارداد، مجموع خاک و باطله برداری 
نیز به ۳۶ میلیون و 8۰۰هزار تن می رسد. معاون وزیر صنعت معدن و تجارت یادآور 
شد: در سال های گذشته این سازمان در قدم های نخست برای جلب مشارکت بخش 
خصوصی، عمدتا پروژه ها را به صورت پیمانکاری به شرکت های خصوصی واگذار 
می کرد اما رویکرد ایمیدرو به ویژه از دولت دوازدهم و همراســتا با برنامه ششم و 
اقتصاد مقاومتی، تالش در جهت واگذاری صفر تا ۱۰۰ طرح ها به بخش خصوصی 
است. رییس هیات عامل ایمیدرو تاکید کرد: این قرارداد روز دوشنبه ۲۴ مهر ماه با 

حضور نمایندگان قانونی و ناظران امضا و تحویل کنسرسیوم شده است.

         70 درصد معادن زغال سنگ ایمن نیستند

رئیس خانه معــدن ایران با 
تاکید بر لزوم استانداردسازی 
و ارتقای نظــارت ایمنی در 
معادن کشــور، گفــت: ۷۰ 
درصد معادن زغال ســنگ 
کشــور از شــرایط ایمنی 
مطلوب برخوردار نیســتند. 
محمدرضــا بهرامــن در 
نشســتی افزود: اکنون 8۳ 

معدن زغال سنگ کشور در حال بهره برداری است که نیازمند تقویت نگاه 
ایمنی در خصوص این معادن هستیم. وی با بیان اینکه معادن زغال سنگ 
به دلیل تولید گاز خطرناک هستند، افزود: خانه معدن ایران در چهار سال 
گذشته گزارش های متعددی درخصوص خطرساز بودن این معادن ارایه 
کرد و در این راستا امروز دولت به نوسازی در معادن زغال سنگ، تجهیز آنها 
و آموزش نیروی انسانی تصمیم گیری کرده است. بهرامن تاکید کرد: فعاالن 
بخش معدن باید دائم در حال آموزش باشند که در غیر این صورت، بر تولید 
و قیمت تمام شده تولیدات تاثیر منفی خواهد گذاشت. وی با اشاره به حادثه 
سال گذشته معدن یورت استان گلســتان، عامل اصلی آن را نبود آموزش 
کافی عنوان کرد.  رئیس خانه معدن ایران یاداور شد: در این زمینه دو بسته 
حمایتی برای معادن زغال سنگ از جمله بسته حمایت یارانه ای و همچنین 
سند ایمن سازی معادن زغال سنگ با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 

حال آماده سازی است.

    امنیت سرمایه گذاری
این مقام مسئول در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر سرمایه گذاری خارجی 
انجام شــده در بخش معدن، گفت: در پنج سال گذشته خانه معدن ایران با 
برگردان انگلیسی کردن قانون معادن، به روز رسانی قانون سرمایه گذاری 
کشور در بخش معدن و برگزاری سلسله نشست هایی در داخل و خارج کشور 
در این خصوص گام برداشته است. وی از برنامه ریزی تعریف استاندارد سرمایه 
گذاری در بخش معدن خبر داد و آن را پایه و اســاس سرمایه گذاری در این 
بخش توصیف کرد. بهرامن افزود: امروز ســرمایه گذاران کوچک و متوسط 
بیشتر از سرمایه گذاران بزرگ می توانند در بخش معدن موثر باشند که در 
این زمینه نیز برنامه ریزی های خوبی انجام و کار جلب و جذب سرمایه گذاران 
آغاز شده است. وی با انتقاد از اینکه قوانین موجود تامین کننده امنیت الزم 
برای سرمایه گذاران نیست، برای بازتعریف و تغییر این قوانین، انسجام بیشتر 
آنهاف بر پرهیز از نگاه سلیقه ای و زودبازده بودن تاکید کرد. رئیس خانه معدن 
ایران تصریح کرد: اگر بتوانیم ۵۰۰ ســرمایه گذار را در بخش معدن از خارج 

کشور جذب کنیم، دیگر نگرانی در این بخش نخواهیم داشت.
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آینده احیای مستقیم در ایران متعلق به پرد است
آقاجانی در گفت وگو با ماین نیوز خبر داد:

MME تشریح آخرین وضعیت اجرای پروژه های

   لطفا درباره آخرین وضعیت پروژه های 
MME همچون میانه، نی ریز، شادگان و... 

بفرمایید.
شــادگان حدود ۴ ماه پیش راه اندازی شــد. 
البته از این مدت تنها ۲ ماه تولید داشــت که 
موضوعی طبیعی است. این اتفاق به این دلیل 
بود که در بخش کوره در برخی نقاط دما بیش 
از اندازه باال  می رفت. این مسائل طبیعی است 
زیرا پروژه اولین باری است که انجام می شود. 
کوره یکی از ۴ بخش اصلی این پروژه اســت و 
در پروژه ای که طرح جدید بوده و تفاوت هایی 
نسبت به طرح های قبلی دارد به همین دلیل 
کامال جدید است. در واقع مهندسی، مواد و... 
در تمامی این نقاط جدید است. البته ما انتظار 
داشــتیم بیش از این میزان با مشکل مواجه 
شویم؛ زیرا برای پروژه های جدید یک زمانی 
حداقل یک ســاله در نظر گرفته می شــود تا 

مشکالت مشخص شود.

   آیا بهتر نبود قبل از افتتاح این کار انجام 
شود؟

این پروژه هنوز به صورت رسمی افتتاح نشده 
است. در میانه این کار انجام شد اما در شادگان 
صورت نگرفت؛ زیرا ایــن اولین پلنت ما بود و 
طرح پرد پایلوتی نداشــت. در حقیقت این ها 
پایلوت شــدند و پایلوت تمامی طرح ها پروژه 
شــادگان است که راه اندازی شــد. ما در این 
پروژه در حال مانیتور کردن فعالیت ها بودیم 

تا نقاط ضعف مشخص شود.

   دقیقا چه اتفاقی در شادگان رخ داد؟
فرآینــد احیا آهن اســفنجی یــک فرآیند 
شیمیایی است. از یک سو گندله آزاد می شود 
که بر اثر وزن آن و نیروی جاذبه حرکت رو به 
پایین انجام و از سویی دیگر گاز وارد می شود. 
برخورد گندله با گاز در این مسیر باعث می شود 
اکسیژن اکســید آهن جذب شده، آن چیزی 

که در انتها به عنــوان خروجی به پایین کوره 
می رسد، اکســید آهنی است که اکسیژن آن 
گرفته و تنها آهن باقی مانده اســت. مســائل 
مطرحــی دربــاره اختالف متالیزیشــن که 
برخی می گویند ۹۷ درصد بســیار بوده برای 
این قســمت اســت. وقتی می گویند خلوص 
گندله ۶8 اســت، یعنی ۶8 درصد اکســید 
آهن بوده مابقی چیز دیگر است. بحث ما ۶8 
است یعنی در این میزان ما ۹۷ درصد اکسید 
را تبدیل به آهن می کنیــم. این اتفاق در این 
مسیر رخ می دهد. این واکنش نیاز به دما دارد، 
یعنی باید رد گازهــای مختلف به تدریج دما 
باال رفته و گرم شــود تا به نقطه ای برسد تا در 
دمای حدود 8۰۰ درجه سانتی گراد آمادگی 
از دست دادن اکسیژن را پیدا کند. برای ایجاد 
این دما در کوره باید مشــعل باشد، بدنه کوره 
آهن است درنتیجه ممکن است در دمای باال 
شکل خود را از دست بدهد، اما نباید این اتفاق 
رخ دهــد، به همین دلیل در کوره نســوز کار 
می شــود؛ اما وقتی می خواهیم فرآیند خاص 
انجام دهیم شکل فیزیکی کوره مهم می شود. 
درواقع بخشی از تفاوت های پرد و میدرکس 
در این موضوع است که ما می  گوییم با همان 
سایز و تجهیزات ۲۰ درصد بیشتر تولید انجام 
می دهیم زیرا شــکل را عــوض کرده ایم و از 
نقطه ای دیگر شارژ کرده و یا گاز وارد می کنیم. 
در تغییر شکل دهی، شکل های هندسی ایجاد 
می کنیم که به سادگی نمی توانیم در آنها آجر 
سازی برای نســوز را انجام داد. درواقع هرچه 
شــکل پیچیده تر شود نســوز خاص خود را 

می طلبد. باتوجه به اینکه کار نســوز با دست 
انجام می شــود، هرچه شــکل آن پیچیده تر 
باشد، ســاخت، طرح و مواد آن نیز سخت تر 
خواهد شد. ما در یک بخش از کوره که شکل 
بســیار خاص داشت ، نسوز کاری با دقت الزم 
انجام نشده است. البته پلنت های دیگر مانند 

میانه در حال کار است و مشکلی ندارند.

   پروژه نی ریز آماده افتتاح است؟
از نظر ما پلنت تمام شده و آماده افتتاح است.

   وضعیت پرو ژه بافت به چه صورت است؟
بافت بــا کمبود تجهیــزات مواجــه بود. در 
بخشــی که به ما مربوط بــود برنامه تامین را 
انجام داده ایم و ظرف ۲ تــا ۳ ماه آینده ازنظر 
تجهیزاتی کامل شده و ۱ الی ۲ ماه برای نصب 
نیازمند صرف زمان است. امکان راه اندازی در 
سال جاری نیز وجود دارد اما باید دید وضعیت 
بودجه به چه صورت است. البته اگر بخواهند 
کاری راحت تر انجام شــود اوایل سال آینده 

افتتاح می شود.

   لطفــا درباره پــروژه چین هم کمی 
توضیح دهید.

حدود ۴ ســال پیش MME برای یک پلنت 
۳۰۰ هــزار تنی را با شــرکت CSTM چین 
قرارداد امضا کرده اســت. گاز این پروژه گاز 
کک است و تولید گاز احیا شونده و احیاکننده 
توســط کک پروژه مجزایی است که چینی ها 
انجــام داده و ما از گاز خروجی آن اســتفاده 

مرتضی آقاجانــی مدیر عامل 
شرکت MME از شروع بکار مجدد 
فوالد شادگان از روز چهارشنبه 
خبر داد. وی مشــکل پیش  آمده در پروژه 
شادگان را اشکال در تکنولوژی نمی داند و 
اظهار می کند، این اتفاق به دلیل خاص بودن 
شکل کوره رخ داده است. در ادامه مشروح 
گفت وگوی خبرنگار مایــن نیوز با مرتضی 
آقاجانی مدیرعامل شــرکت  MME را در 
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که اخیرا برگزار شد را می خوانید:

تکنولوژی ایرانی 
پِِرد، هزینه های 
فوالدسازی را 
کاهش می دهد

مدیرعامل فوالد میانه 
گفت: تکنولوژی جدید و 
ایرانی پِِرد موجب کاهش 
هزینه های مصرف شده 
برای تولید سنگ آهن 
می شود. رسول احمدزاده 
مدیرعامل فوالد میانه 
اظهار کرد: طرح فوالد 
میانه یکی از 8 طرح 
فوالدی کشور است که 
بعد از فوالد سپیدشت 
افتتاح شد. وی با توضیح 
درمورد خصوصیات فنی 
پروژه فوالد میانه،گفت: 
یکی از ویژگی های این 
طرح، احداث کارخانه در 
مساحت محدود بوده 
که این امر موجب صرفه 
جویی در هزینه ها و 
میزان سرمایه گذاری الزم 
برای اجرای پروژه شده 
است. احمدزاده همچنین 
تاکید کرد: نکته مهم دیگر 
در مورد کارخانه فوالد 
میانه ، استفاده از ظرفیت 
های بومی در احداث و 
اجرای آن بود.

می  کنیم. درواقع یک پروژه مشترک بود زیرا 
در چین گاز طبیعی نیست و این پروژه بیشتر 
به عنوان پایلوت تلقی می شــود. این پروژه از 
دیدگاه ما بیش از ۵۰ درصد پیشرفت داشته 
اســت. از بعد مهندسی ۱۰۰ درصد تمام شده 
اســت و از بعد تجهیزاتی از دیــدگاه ما آماده 
است. صاحب این پروژه شرکت CSTM است 
که در زمینه اصالح روش های فوالدی و زیست 
محیطی مشغول بکار است و این اولین پلنتی 
است که به روش احیا انجام می دهند. قرارداد 
این پروژه بعد از قرارداد فوالد های استانی بود. 
می شــد خیلی زودتر این پروژه را راه اندازی 
کرد اما چینی ها هم بیشــتر منتظر بودند تا 
پلنت های داخلی ما راه اندازی شــود و ببینند 
چــه اتفاقی رخ می دهد. هفته بعــد از افتتاح 
شادگان هیاتی ۱۰ نفره از آن بازدید داشتند. 
باتوجه به اینکه زمان قرارداد گذشــته بود اما 
پس از این بازدید هر شرطی که مطرح کردیم، 
پذیرفتند و درحال حاضر پروژه در حال انجام 

است. این یک بازار جدید برای ما خواهد بود.

   آیا پروژه دیگری در دست انجام دارید؟
مذاکره زیاد انجام شده است اما صبر کردیم تا 
باورها ایجاد و مشتریان بالقوه ما بالفعل شود. 
ما معتقد هستیم آینده احیا مستقیم در ایران 

متعلق به پرد خواهد بود.
چه واحدهــای جدید و چه واحدهای قدیمی 
که ما پیشــنهاد می دهیم با تغییر و اصالح به 
ســمت پرد بیایند. ما در این زمینه سعی خود 
را می کنیم زیــرا بزرگ تریــن مزیت در این 

تکنولوژی بومی بودن آن است.

   پس از برجــام و روی کار آمدن ترامپ 
تغییرات به چه صورت است؟

پس از برجام فضای خوبی ایجاد شــد. البته 
اروپایی ها از نظر سیاســی همراهی نکردند. 
بعد از برجام نیز گروه های بســیاری به ایران 
آمدند اما تمــام پارامترها بــرای ایجاد یک 
ارتباط سیاســی-اقتصادی صرفا برای رجال 
سیاسی نیست بلکه بحث های تکنولوژی نیز 
مطرح است. به طوری که گروه های تکنولوژی 
مانند زیمنس نیــز ورود پیدا کردند؛ اما بحث 
اصلی به موضوع سیســتم مالی باز می گردد. 
به هرحال سیســتم های مالی دنیا با همه جا 
ارتباط داشــته و برداشــتن محدودیت های 
ایجادشــده راه طوالنی بود و متاسفانه در این 
مسیر شوک های دیگری نیز همچون ترامپ 
وارد شــد، زیرا یک سر سیستم های مالی دنیا 

آمریکا است.

مطالعات ایجاد کنسرسیوم تولید 10 میلیون تن محصوالت فوالدی در منطقه ویژه صنایع فلزی 
و معدنی خلیج فارس انجام شد. شــرکت ملی فوالد ایران با همکاری شرکت مهندسی بین 
المللی فوالد تکنیک، مطالعات طرح جامع تولید 10 میلیون تن محصوالت فوالدی در منطقه 
ویژه خلیج فارس را از دی ماه 1394 آغاز کردند و پس از برگزاری جلسات متعدد و بررسی های 

مختلف، 2 سناریو برای تحقق این هدف مطرح شد.

سناریوی نخســت، تولید ۱۰ میلیون تن فوالد به 
روش احیای مســتقیم )۱8 میلیــون تن گندله، 
۱۱.۹ میلیون تن آهن اسفنجی، ۱۰.8 میلیون تن 
فوالد خام به روش قوس الکتریکی و در نهایت ۱۰ 
میلیون تن محصوالت فوالدی در سال( و سناریوی 
دوم ۵ میلیون تن فوالد با روش احیای مســتقیم و 
۵ میلیون تن به روش کوره بلنــد )۱۷.۲ میلیون 
تن گندله، ۲ میلیون تــن کک، ۶ میلیون تن آهن 

اســفنجی، ۵.۳ میلیون تن چدن، ۵.۳ میلیون تن 
فوالد خام بــه روش EAF و ۵.۳ میلیون تن فوالد 
خام بــه روش BOT و در نهایــت ۱۰ میلیون تن 
محصوالت فوالدی در ســال( اســت. کل سرمایه 
گذاری مورد نیاز برای طرح ۱۰ میلیون تنی فوالد 
به روش احیای مستقیم )EAF(، ۵ میلیارد و ۶۱۶ 
میلیون یورو اســت که تاکنون یک میلیارد و ۵۰۵ 
میلیون یورو ســرمایه گذاری انجام شــده است. 

همچنیــن میزان آب مورد نیــاز مصرفی ۷ هزار و 
۵۷۹ متر مکعب در ســاعت، گاز ۵8۲ هزار و ۶۰۰ 
متر مکعب در ساعت و برقیک هزار و ۹۱۹ مگاوات 
خواهد بود. در حال حاضر، مجتمع صبا فوالد خلیج 
فارس ۲ طرح توسعه ۲.۵ میلیون تنی گندله محقق 
نشده دارد. افزون بر این، یک طرح ۱.۵ میلیون تنی 
آهن اســفنجی در حال بهره برداری و ۲ طرح ۱.۵ 
میلیون تنی آهن اســفنجی واحد احیای مستقیم 
محقق نشــده دارد. همچنین این شرکت، ۳ طرح 
توسعه ۱.۵ میلیون تنی فوالد سازی محقق نشده 
و نیز ۲ طرح توســعه نورد محقق نشده )یک طرح 
۳ میلیون تنی و یک طرح ۱.۵ میلیون تنی( دارد. 
شــرکت مادکوش ۲ طرح ۲.۵ میلیون تنی گندله 
ســازی )یکی با 8۰ درصد پیشــرفت و دیگری با 

۲۰ درصد پیشــرفت( در حال احداث دارد. طرح 
فوالد قشم نیز به ظرفیت ۵ میلیون تن گندله، ۴/۳ 
میلیون تن آهن اسفنجی، ۲/۳ میلیون تن فوالد خام 
،۱.۵ میلیــون تن ورق و ۵/۱ میلیون تن لوله بدون 
در دست بررسی و مطالعه است که در صورت نهایی 
شدن می تواند در مجموعه ۱۰ میلیون تن مدنظر 
قرار گیرد. اکنون در منطقه ویــژه فلزی و معدنی 
خلیج فارس، ۲ واحد ۲.۵ میلیون تنی گندله سازی 
)یکی ۷8درصد و دیگری ۲۰ درصد پیشرفت( در 
حال ساخت، ۲ طرح ۵ میلیون تن و ۱.۵ میلیون تن 
)۲ درصد پیشرفت( احیای مستقیم در حال بهره 
برداری، یک طرح ۲.۷ میلیون تن فوالدی ســازی 
در حال بهره برداری و نیز یک طرح ۲.۷ میلیون تن 

فوالد سازی در حال ساخت است.

مطالعات ايجاد کنسرسیوم تولید ۱۰ میلیون تن محصوالت فوالدی
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
قول  وزارت نفت برای خرید 23هزار تن لوله

  بدون درز از فوالد اسفراین

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی گفت: وزارت 
نفت قول داده که ۲۳۰ هزار تن از لوله های مورد نیاز خود را طی چهار 
سال از لوله گستر اسفراین تامین کند. دکتر هادی قوامی یکشنبه بر 
لزوم حمایت از لوله گستر اســفراین به عنوان تولیدکننده لوله های 

بدون درز مورد نیاز وزارت نفت تاکید کرد.
نماینده مردم اســفراین در مجلس شورای اسالمی افزود: خرید ۶۰ 
هزار تن محصول لوله تولیدی از لوله گستر به معنای خرید 8۰ هزار 
تن شمش توسط لوله گستر از واحد آلومینا است و این چرخه تا خرید 
مواد اولیه و خام برقرار می شــود و ارزش افزوده ایجاد می شود و این 

معنای تحقق اقتصاد مقاومتی است. 
شرکت لوله گستر اسفراین یکی از شرکت های تحت پوشش سازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( که به عنوان تنها تولیدکننده 
لوله های فوالدی بدون درز شــامل لوله هــای جداری- مغزی مورد 
نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشــیمی با هدف رفع نیاز کشــور، رشد و 
توســعه منطقه و هم افزایی با شــرکت مجتمع صنعتی اسفراین به 
عنوان بزرگتریــن تامین کننده مواد اولیه مورد نیاز احداث شــد و 
با ظرفیت اسمی ۱۰۰هزار تن در ســال ۱۳8۵ در این شهرستان به 

بهره برداری رسید.
این شــرکت دارای پنج خط تولیدی شامل خط نورد، خط عملیات 
حرارتی، خط تکمیلی کیســینگ، خط تکمیلــی تیوبینگ و خط 
کوپلینگ )اتصاالت( بوده و با ۶۴۲ نفر پرسنل در حال تولید و عرضه 

محصوالت خود )از اندازه ۹/۱ تا ۱۶ اینچ( به بازار مصرف است.

بعد از نتایج 
خوبی که در 
واحدهای 

800هزار تنی 
شاهد آن بودیم، 

این فناوری 
تکمیل می شود 
و در مگامدول ها 
و در بعد وسیع تر 
و در ظرفیت های 
باالتر نیز شاهد 

ورود فناوری پرد 
خواهیم بود

   ایده ایجاد فناوری ایرانی پرد چه زمانی و چگونه شکل گرفت؟
ما در یک برهه خاص و حســاس در زمینه فنــاوری فوالد قرار 
گرفته ایم. همان گونه که مطلع هستید کشور ایران دارای ذخایر 
غنی از گاز است که این موضوع برای فوالدسازی از اهمیت خاصی 
برخوردار است. ازنظر فناوری در صنعت فوالد از دو روش معمول و 
متداول استفاده می شود، یکی روش کوره بلند و دیگری روش کوره 
قوس الکتریکی است که ورودی آن آهن اسفنجی است. در ایران 
ازنظر دسترسی که به آهن اسفنجی داریم و جهت گیری که در 
پیش گرفته ایم تولید فوالد ما با استفاده از آهن اسفنجی و به روش 
قوس الکتریکی انجام می شود اما در جهان ازنظر تولید فوالد مسیر 
متفاوتی طی شده است. در جهان حدود۲۰درصد تولید فوالد به 
طریق کوره های قوس الکتریکی و 8۰درصد از طریق کوره های 
بلند است. در ایران به دلیل کمبود ذخایر غنی زغال سنگ و منابع 
خوب گازی روش کوره قوس الکتریکی بیشتر مورد استفاده قرار 
گرفته است. از این رو تا نزدیک 8۰ درصد از کوره قوس و ۲۰ درصد 
از کوره های بلند استفاده شده است. درحقیقت این روش استفاده 
به صورت برعکس در ایران انجام می شود. از آنجا که ایران نخستین 
تولیدکننده آهن اسفنجی در دنیا است، واحدهای تولیدی آهن 
اسفنجی بسیاری در حوزه صنعت فوالد کشور در گذشته ایجاد 
شده و توسعه یافته اند. ازسوی دیگر با توجه به چشم انداز توسعه 
فوالد که به میزان ۵۵ میلیون تن تولید در نظر گرفته شده است، 
سهم عمده توسعه کشور ما نیز به سمت کوره های قوس الکتریکی 
و استفاده از آهن اسفنجی پیش رفته است، از این میزان تولید فوالد 
خام، نزدیک به ۵۲ میلیون تن در چشم انداز باید آهن اسفنجی 
تولید شــود که ظرفیت هم اکنون آهن اسفنجی کشور حدود 
۲۵ میلیون تن و تولید آن نیز حدود ۱8 میلیون تن است.  با این 
توضیحات و با وجود منابع گاز و همچنین وجود فناوری های آهن 
اسفنجی در طول ۲ تا ۳ دهه پیش که در ایران مورد استفاده قرار 
گرفته و تخصص و تجربه ای که کارشناسان ما در این زمینه پیدا 
کرده اند، سنگ بنای این موضوع گذاشته شد تا بتوانیم فناوری 
آهن اسفنجی را شکل دهیم و این فناوری را برای خودمان به ثبت 
برسانیم. در سال ۲۰۰۶ میالدی این پتنت در اروپا و آسیا به ثبت 

جهانی رسید و ثبت اختراع شد.
   از این فناوری ایرانی چه سازمانی هایی حمایت کردند؟
اتفاق خوبی که در این میان افتــاد و به نوعی هم تصمیم بزرگی 
به شــمار می رود این است که اســتفاده از این نوع فناوری را هم 
مسئوالن ایمیدرو و هم شرکت فوالد پذیرفتند. از این رو ۴ طرح 
استانی از ۷ طرح فوالدی را به این فناوری اختصاص دادند. باوجود 
فرازونشــیب هایی که فناوری پرد به همراه داشت امسال شاهد 
راه اندازی فوالد شــادگان و افتتاح رسمی فوالد میانه در کشور 
بودیم. اتفاق خوبی که افتاد اعتمادی بود که به این فناوری شده 
بود، هم ازنظر مدیریتی و هم ازنظر فنی و مهندسی کارها به خوبی 
پیش رفت، چراکه یک فناوری جدید در عرصه عمل زمانی که مورد 
آزمایش قرار می گیرد به طور معمول به یک بازه زمانی نیاز دارد تا 
اصالحات و تنظیماتی روی آن انجام شود تا به محصول باکیفیت 

و شرایط استاندارد دست پیدا کند.
   تا امروز و با توجه به راه اندازی واحدهایی که با روش پرد 

راه اندازی شده اند نتیجه کار چگونه بوده است؟
با وجود جدید بودن فناوری و مسائل اجرایی در سایت ها، اما تولید 
آهن اسفنجی در کمتر از ۲۴ ســاعت با مشخصات شیمیایی و 
فیزیکی بسیار خوب و سهولت راه اندازی و تولید و... انجام شد و نتایج 

آن خود ما را نیز متعجب کرد، چراکه ما به عنوان مجری این فناوری 
احساس می کردیم زمان بیشتری نیاز داریم تا به چنین محصول 
باکیفیت باالیی دست پیدا کنیم. اگر مقایسه ای با واحدهای مشابه 
داشته باشیم، در می یابیم که شرایط بهتری از پلنت هایی که بارها 
با فناوری مرسوم اجرا شده بودند، داشته ایم. بنابراین طبیعی است 
این آغاز و این نتایج در مراحل بعدی و در نتایجی چون مصرف آب، 
گاز و راندمان تولید در آمارها زمانی که سایت و تولید ثابت شود، 
خودش را نشان خواهد داد. پس از راه اندازی فوالد شادگان و میانه 
به روش فناوری پرد، شاهد راه اندازی فوالد نی ریز در ماه آینده و 

فوالد بافت در چند ماه آینده خواهیم بود.
   برای چینی ها هم این طرح را در دست اجرا دارید. فکر 
می کنید تا چه اندازه کشورهای دیگر از این فناوری ایرانی 

استقبال خواهند کرد؟
برای کشور چین یک پلنت ۳۰۰هزار تن بر پایه زغالی داریم که 
بخش های مهندسی که مربوط به ما بوده تکمیل شده است و بخش 
کوچکی که مربوط به تجهیزات بوده نیز انجام شده اما ازسوی طرف 
چینی در مراحلی از کار دچار عقب ماندگی هایی است. از نظر ما، 
شرکت ام ام ای کار خود را انجام داده است. البته روش ما در چین تا 
اندازه ای با پلنت های ایرانی متفاوت است، چراکه در ایران با استفاده 
از گاز متان و گاز طبیعی احیا انجام می دهیم. در پلنت چین که 
موسوم به پروژه سی اس تی ام است با استفاده از زغال سنگ این 
کار را انجام می دهیم و فناوری آن بخشی که مربوط به زغال سنگ 

است خود چینی ها انجام می دهند.
   آیا برای گسترش فناوری پرد به فکر بکارگیری آن در 

واحدهایی با ظرفیت باالتر هستید؟
از این رو بود که تاکید کردم که ما در یک برهه تاریخی حساسی 
ازنظر فناوری فوالد قرار گرفته ایم و البته تصمیم درستی بود که 
صاحب فناوری در زنجیره فوالد شــویم و نتایج خوبی را در این 
زمینه شاهد هستیم. ما از پرد به عنوان شاهکار فناوری نام می بریم 
و آخرین حد پیشرفت از فناوری در احیای مستقیم با روش پرد روی 
داده است. نتایج عملکردی و اجرایی این فناوری را در دو پلنت که 
افتتاح شده است شاهد بوده ایم. بنابراین در نقطه ای هستیم که باید 
خودمان را تقویت کنیم. از این رو نیاز داریم نهادهای سیاست گذار و 
تصمیم گیرنده، حمایت های خاصی از این فناوری به صورت مستمر 
داشته باشند تا بتوانیم پلنت های دیگر به روش بومی سازی شده 
پرد را تاسیس کنیم. این حمایت هاچه در واحدهای 8۰۰هزار تنی 
که در طرح های استانی شاهد آن هستیم و چه در ظرفیت های 
باالتر که مگامدول و سوپرمگامدول است، باید انجام بگیرد در این 
زمینه مذاکره هایی با کارخانه های بزرگ فوالدی انجام داده ایم که 
فناوری پرد برای مگامدول های آنها در دست اقدام است. اگر این 
اتفاق بیفتد و حمایت این کارخانه ها و نهادهای تصمیم گیر مثل 
سازمان ایمیدرو و شرکت ملی فوالد را داشته باشیم به طور یقین 
بعد از نتایج خوبی که در واحدهای 8۰۰هزار تنی شاهد آن بودیم، 
این فناوری تکمیل می شود و در مگامدول ها و در بعد وسیع تر و 
در ظرفیت های باالتر نیز شاهد ورود فناوری پرد خواهیم بود. این 
فناوری بدون هیچ محدودیت ظرفیت، وابستگی به فناوری و بدون 
دادن حق گواهینامه به دارندگان حق فناوری روز می تواند مزایای 
بســیاری برای ما داشته باشد که باید آن را تکمیل کنیم و به اوج 
برسانیم. امیدوارم فناوری پرد در کشور ما در واحدهایی با ظرفیت 
بیشتر انجام و زمینه آن مهیا شــود تا بتوانیم آن را به کشورهای 

دیگر  صادر کنیم.

پِرد شاهکاری در صنعت فوالد ایران
کرباسچی عنوان کرد:

برنامه  صادرات فناوری »ِپرد« به کشورهای دیگر
یکی از مهم ترین دســتاوردهای 
کسب شــده در صنعــت فوالد، 
بهینه سازی فرآیند تولید به روش 
فناوری پرد اســت. با تکیه بر اصــول علمی و 
تجربه های متخصصان ایرانی روش تولید آهن 
اسفنجی در ایران بومی سازی شده است. به گفته 
کارشناسان این حوزه فناوری پرد شاهکاری در 
صنعت ایران است که در ابتدای راه قرار دارد. 4 طرح 
استانی فوالد از 7 طرح فوالدی به کار گرفته شده 
است. فوالد میانه و فوالد شادگان راه اندازی شده اند 
و فوالد نی ریز و بافت نیــز با فناوری پرد در نوبت 
راه اندازی در آینده نزدیک قرار دارند. این فناوری 
توسط شرکت MME ثبت و اجرایی شده و درباره 
فناوری ایرانی پرد با حسن کرباسچی مدیرعامل 

شرکت ام ام ای در ایران به گفت وگو نشسته ایم.

    توسعه فناوری پرد، نیازمند حمایت همه بخش ها است

مدیر مهندسی شــرکت ام ام ای گفت: توسعه فناوری پرد، نیازمند 
حمایت همه بخش ها اســت. عزیز طائمه در مراســم افتتاح توسعه 
ششــمین کنفرانس و نمایشگاه مهندســی مواد و متالورژی با بیان 
این مطلب اظهار داشت: فناوری پرد شــاهکاری است که متعلق به 
ایران بوده و باالترین سطح دانش مهندســی طراحی پلنت احیای 
مســتقیم در ایران اســت باید مورد توجه همه جانبــه قرار گیرد تا 
 به سرنوشــت فناوری اچ وای ال )HYL( که در مکزیک ایجاد شد،

دچار نشود.
وی ادامه داد: اکنون ســه طرح شادگان، میانه، نی ریز و یک کارخانه 
در چین مجهز به تکنولوژی پرد است. مدیر مهندسی شرکت ام ام ای 
با اشاره به دالیل مناسب بودن استفاده از فناوری پرد در ایران تصریح 
کرد: شرایط اقلیمی، مشخصات خوراک و منابع انرژی ایران، کاهش 
هزینه اولیه ســرمایه گذاری، راندمان باالتر، بومی ســازی ساخت 

قطعات و تجهیزات حساس، سهولت بهره برداری.
کاهش هزینه بهره برداری و کاهش مصارف و تعمیرات، عدم نیاز به 
اجازه برای ایجاد پلنت جدید، عدم نیاز به اجازه برای توسعه تکنولوژی 
و بهینه ســازی ایجاد پلنت های با سطح وســیع و ایجاد تکنولوژی 
استفاده از سایر منابع گازی حاصل از زغال، از جمله این دالیل است.

وی ادامه داد: نتایج حاصل از تکنولوژی شــامل راندمان بســیار باال 
)متالیزاســیون ۹۷ درصد(، محصولی باکیفیت و بی نظیر، مصارف 

پایین، بهره برداری بسیار راحت و غیره است.
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

    چابهار، گزینه اصلی انتقال مواد معدنی شرق کشور

عالوه بر تالش برای رفع ناهماهنگی در حوزه تامین زیرســاخت های 
صنایع)معدنی، فــوالدی، پتروشــیمی و...( چابهار و دســتیابی به 
شــاخص های توســعه در این منطقه با محوریت منطقه آزاد چابهار، 
یکــی از ایده هایی که برای انتقال مواد معدنــی و محصوالت معدنی 
شرق کشور مطرح می شود اســتفاده از بندر چابهار به عنوان یکی از 
گزینه های اصلی است. در این میان می توان به خط ریلی شرق اشاره 
کرد که هم می تواند ترانزیت افغانســتان را انجام دهد و هم ترانزیت 
شمال و جنوب و بخشی از بار معدنی ســنگان را جابه جا می کند؛ در 
میان این گزینه ها اولویت ما با حمل مواد معدنی سنگان و ترانزیت است 
البته اگر بتوانیم خط شرق که نیازمند سرمایه گذاری بین 8 تا ۱۰هزار 
میلیارد تومان اســت را در قالب مدل های ســرمایه گذاری همچون 
PPP )سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی( اجرایی کنیم و دولت 
نیز درباره بهره مندی بخــش خصوصی از فاینانس تضمین حکومتی 
بدهد تا در نهایت توســعه خطوط ریلی قابل انجام باشــد. خط شرق 
درحال حاضر از مســیر کرمان عبور می کند و سپس به سمت زاهدان 
رفته و در انتها به چابهار می رود اما در آینده خط ریلی شرقی از مسیر 
ســنگان، طبس، بیرجند، زاهدان گذشته و در انتها به چابهار می رود. 
این مســیر پکیج بارهای افغانستان، سنگان و معادن و صنایع معدنی 
شرق به چابهار که خود عظمتی در توسعه کشور است را در برمی گیرد. 
در این میان می توان به ابالغیه رهبر معظم انقالب در بندهای اقتصاد 
مقاومتی اشاره کرد که اگر بخواهیم کشور را در مسیر توسعه قرار دهیم 

یک بخش آن از مسیر مکران و چابهار می گذرد.

 شرکت 

ام ام تي اي همواره 
بدنبال توسعه 

فعالیت هاي خود 
بویژه احداث 

کارخانجات احیاء 
مستقیم در خارج 
بوده است و هم 
اکنون در حال 
مذاکره با یک 

شرکت خارجي 
براي احداث یک 
واحد مگامدول 

است

   در ابتدا بفرمایید شرکت MMTE در چه سالی  تاسیس 
شــده و هدف ازتاســیس آن چه بوده است؟ شرکت 

هم اکنون چه تعداد پرسنل دارد؟
شرکت MMTE در ســال ۱۳8۱یعني حدود ۱۵ سال پیش با 
هدف مهندسي و اجراي پروژه هاي صنعت فوالد با بهره گیري از 
کارشناسان و مدیران فوالد خوزستان که در آن زمان شامل گروه 
ملي و نورد کاویان هم بود تشکیل شد و هم اکنون با سه شرکت 
زیر مجموعه و تخصصي خود در زمینه هاي اتو ماسیون، کارگاه 
ساخت و اجرا ) سه شرکت مداین، فوالد کار و اریاحدید( مجموعا 

حدود ۳۰۰ نفر پرسنل که عمدتا کارشناس هستند دارد.

   شرکت تاکنون چه پروژه هایی را اجرا کرده یا در  دست 
اجرا دارد؟ لطفا به تفکیک پروژه ها و میزان  پیشرفت یا 

ظرفیت تولید آنها توضیح دهید.
این شــرکت در طول فعالیت هاي خود طي این زمان  دو پروژه 
مدیریت مهندســي و مشــاوره یعني ورق عریض اکســین و 
گندله ســازي شــماره یک گل گهر به طرفین ۵ میلیون تن و 
۱۰کارخانه احیا مستقیم آهن اسفنجي به صورت کلید در دست 

در قالب کنسرسیوم به شرح زیر به بهره برداري رسانده است.
   دو مدول 8۰۰ هزار تني فوالدهرمزگان

   دو مدول 8۵۰ هزارتني کاوه جنوب
   دو مدول 8۰۰ و ۹۶۰ هزارتني زمزم I و II فوالدخوزستان

   یک مدول ۹۶۰ هزارتني جهان فوالد سیرجان
   یک مدول 8۰۰ هزارتني سیرجان ایرانیان)مهندسي(

   یک مگامدول ۱.۵ میلیون تني فوالد سبا مبارکه
   یک مگامدول ۱.۷ میلیون تني شــرکت توسعه آهن و فوالد 

گل گهر
   یک مدول 8۰۰ هزارتني چهار محال و بختیاري 
پروژه هاي در دست احداث این شرکت عبارتند از:

   یک واحد فوالدسازي یک میلیون تني جهان فوالد سیرجان 
که از سال آینده به بهره برداري خواهد رسید

   یک واحد 8۰۰ هزارتني فوالدسازي در میانه از طرح هاي
8گانه استاني که فاینانس آن اخیرا فعال شده است

   یک واحد احیا 8۰۰ هزارتني در ســبزوار که در حال 
راه اندازي است

   یک واحد مگامدول ۲ میلیون تني در گل گهر با امکان 
خروجي محصول داغ براي فوالدسازي

   اردکان
   پاسارگاد

   جایگاه شرکت MMTE در صنعت فوالد ایران کجاست 
و چه اهمیتی دارد؟

شرکت MMTE توانسته است با به بهره برداري رسانیدن حدود 
سالي یک کارخانه احیا مستقیم طي ۱۰ سال گذشته به عنوان  
شرکت پیشتاز در احداث و بومي سازي واحدهاي احیا مستقیم 
نام خود را به ثبت برساند وتوانسته است اجراي این واحدها را با 
هزینه اي حدود ۳۰تا-۴۰ در صد کمتر از قیمت هاي بین المللي 
براي کارفرمایان خود تمام کند.  اهمیت این اقدام این است که 
اکنون مي توان به شــرکت هاي داخلي مانند MMTE اعتماد 
کرد که مي توانند در کل زنجیره تولید فوالد جاي شرکت هاي 
خارجي را بگیرند و با قیمت هاي پایین تري به پروژه هاي مختلف 

فوالد را  اجرا  کنند. 

   آیا شــرکت به دنبال اجرای پروژه در خارج از کشور 
نیز است؟

شــرکت ام MMTE همواره به دنبال توسعه فعالیت هاي خود 
به ویژه احداث کارخانجات احیاء مستقیم در خارج بوده است و 
هم اکنون در حال مذاکره با یک شرکت خارجي براي احداث یک 

واحد مگامدول است. 

   چشم انداز شرکت در افق 1404 چطور تعریف شده 
است؟ دستاوردهای شما در حوزه بومی سازی اجرای 

پروژه ها چه بوده است؟   
این شرکت از آغاز، توســعه خود را به عنوان یک نمونه موفق از 
یک صنعت بومی شده هدف قرارداد و مهمترین موفقیت را در 
این حوزه به ثبت رسانید. در همه فعالیت ها و اقدامات الزم برای 
احداث کارخانجات، اســتراتژی تقویت و رشد منابع داخلی را 

به عنوان تکیه گاه مطمئن خود دنبال کرده است.
 

   آیا به دنبال مشارکت با شرکت های 
معتبر مهندسی جهان نیز هستید ؟
این شــرکت یکی راه های توســعه 
تکنولوژی و توســعه کسب کار خود 
را انجــام مشــارکت های مختلف با 
شرکت های معتبر عرصه تکنولوژی 
در صنایع هدف می دانــد وبرای آن 

تالش می کند. 

مذاکره MMTE برای احداث یک واحد مگامدول در خارج از ایران
طاهری در گفت وگو با ماین نیوز خبر داد:

سالی یک واحد احیای مستقیم راه انداختیم
مدیرعامل شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات )MMTE( گفت: شرکت MMTE توانسته است با به بهره برداري رسانیدن حدود 
سالي یک کارخانه احیا مستقیم طي 10 سال گذشته به عنوان  شرکت پیشتاز در احداث و بومي سازي واحدهاي احیا مستقیم نام خود 

را به ثبت برساند. خبرنگار ماین نیوز با محمدرضا طاهري شهرآئیني گفت وگویی انجام داده که به شرح زیر است:

مدیر تحقیق و توسعه شرکت فوالد مبارکه می گوید: در شرکت هاي فوالدي 
دنیا بین ۱ تا ۲.۵ درصد از هزینه صرف تحقیق و توســعه مي شود اما این عدد 

تا به امروز در فوالد مبارکه محاســبه نشــده است. شهرام عباسی 
افزود: اینکه تنها پرسنلي که در واحد تحقیق و توسعه مشغول 

هســتند و یا بودجه مستقیمي که تحقیق و توسعه به عنوان 
یک دپارتمان هزینه مي کند، مدنظر نیســت بلکه سبدي از 
هزینه هاي مختلف است که آنها را طبق استانداردي محاسبه 
و این شاخص را اعالم مي کنند. ما با الگوبرداري از آن شرکت ها 

و استفاده از این استاندارد، امسال آن را به صورت علمي محاسبه 
مي کنیم. زیرا براي مثال حجم زیادي از کارهاي تحقیقاتي شرکت 

در قالب کارگروه هاي داخلي فوالد مبارکه انجام مي شود. همچنین قسمت 

دیگري از کارها به صورت مشارکتي بین کارشناسان و متخصصان داخلي با 
دانشگاه ها و شرکت هاي دانش بنیان انجام مي شود. همچنین قسمت دیگر 
کار به صورت کامال out source به شــرکت هاي دانش بنیان و یا 
دانشگاه ها واگذار مي شود. اینکه هرکدام از این موارد چه سهمي 
از هزینه هاي تحقیق و توسعه به خود اختصاص می دهد، براي 
خود ما نیز جاي سوال دارد. درنتیجه هنوز عددي در این باره 
وجود ندارد. در شرکت هاي فوالدي دنیا بین ۱ تا ۲.۵ درصد 
از هزینه صرف تحقیق و توسعه مي شــود. اما این عدد تا به 
امروزدر فوالد مبارکه محاسبه نشده است.  البته اگر بخواهیم 
حساب کنیم براي فوالد مبارکه نزدیک به ۱ درصد هزینه ها صرف 

تحقیق و توسعه مي شود. 

محاسبه شاخص سهم هزینه های R&D   از فروش فوالد مبارکه

برای اولین بار در ایران انجام شد
شارژ مستقیم کلوخه به مگا مدول های واحد احیا مستقیم فوالد مبارکه

کارکنــان و کارشناســان 
توانمند واحد احیا مستقیم 
شهید خرازی )احیا مستقیم 
۲( فوالد مبارکه برای اولین 
بار در کشور موفق شدند، به 
طور آزمایشی کلوخۀ سنگ 
آهن را به صورت مستقیم به 
کوره های احیا مستقیم شارژ 
نمایند. رئیــس واحد احیا 

مســتقیم۲ فوالد مبارکه ضمن اعالم این خبر و با تأکید بر اینکه عملیات 
شارژ مستقیم کلوخه با ترکیب حدود ۱۵درصد همراه با گندله، انجام شده، 
گفت: نتایج کیفی این تست حاکی از آن است که ازنظر متالیزاسیون و کربن 

در حد قابل قبول است و با معیارهای موردنظر منطبق است.
محمدرضا فتحی در خصوص اهداف اجــرای این پروژه گفت: با توجه به 
کمبود گندله در کشــور و نیاز واحدهای احیا مستقیم به این ماده اولیه، 
این پروژه در اوایل ســال ۱۳۹۵ و به منظور شناسایی معادن و جایگزینی 
بخشی از گندله مصرفی با کلوخه سنگ آهن، در ناحیه آهن سازی مطرح 

و اجرایی گردید.
وی با اشــاره به فرآیند اجرای این طرح افزود: در مرحلۀ اول چهار معدن 
که دارای کلوخه ســنگ آهن هماتیتی با کیفیت قابل استفاده در مدول 
های احیاء مستقیم هستند، شناســایی و نمونه گیری شدند و در مرحلۀ 
بعد بر روی کلوخه ها تست های آزمایشگاهی انجام و درنهایت با توجه به 
نتایج حاصله، یکی از منابع تأمین کلوخه برای انجام تســتهای تکمیلی و 

میدانی انتخاب گردید.
رئیس واحد احیا مســتقیم۲ فــوالد مبارکه گفت: با توجــه به طراحی 
واحد احیاء مســتقیم۲، امکان شــارژ کلوخه به طور مستقل دریکی از 
مگامدول های این واحد فراهم است. فتحی درباره دستاوردهای اقتصادی 
حاصل از اجــــرای این پــروژه و بابــــیان اینکه واحــد احیا مستقیم 
شماره ۲ ساالنه به حدود ۴/۵ میلیون تن گندله نیاز دارد، افزود: در صورت 
جایگزینی حدود ۱۰ درصد از این گندله با کلوخه سنگ آهن، صرفه جویی 

اقتصادی قابل توجهی به همراه خواهد داشت.

عباس رنجبر مدير زيرساخت های ايمیدرو



ارزش افزوده 200 برابری اکتشافات معدنی در ایمیدرو و ایمپاسکو
جعفری در گفت وگو با ماین نیوز خبر داد:

از آخرین وضعیت اجرای پروژه های ایمپاسکو چه خبر؟

   درباره آخرین وضعیت اکتشــافات انجام شــده توسط 
ایمپاسکو در سال جاری توضیح بفرمایید؟

توسعه فعالیت های اکتشافی انجام شده از سال ۱۳۹۲ تا حال حاضر 
منجر به ثبت رکوردهای اکتشافی جدید در شرکت تهیه و تولید 
مواد معدنی ایران شده است. نتایج در حوزه های کاری سنگ آهن، 

زغال سنگ، پلی متال و شورابه ها حایز اهمیت است. 
میزان حفاری به عنوان یک شــاخص مهم اکتشاف از حدود ۲8 
هزارمتردر سال ۹۲ به حدود 8۶ هزار متر در سال ۹۳ رسیده که 
رشــد حدود ۳ برابری را در برداشته است. ذخایر جدید اکتشاف 
شده زغال سنگ کک شو و حرارتی در محدوده های البرز مرکزی و 
ایران مرکزی )شهرستان طبس( حدود ۳۵۰ میلیون تن و اکتشاف 
ذخایر جدید سنگ آهن در ایران مرکزی )استان های یزد و کرمان( 
حدود ۳۰۰ میلیون تن اســت. در حوزه پلی متال و شورابه ها نیز 
با دریافت پهنه های اکتشافی جدید تاکنون بیش از۴ تن ذخیره 
طالی خالص و حدود ۲۵ هزار تن ذخیره آنتیموان، کشــف شده 
است. براساس برنامه های انجام شــده طی سالهای ۹۵-۹۲ در 
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در مجموع حدود ۷۰ میلیارد 
تومان هزینه اکتشافی از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ایران و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی مصرف 
شده است. این فعالیت بالغ بر ۲۰۰ هزار متر حفاری اکتشافی ذغال 
سنگ ، سنگ آهن و شورابه ها است. لذا با هزینه حدود ۲۰ میلیون 
دالر، ارزش افزوده ای بالغ بر ۴.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ دالر حاصل شده 
اســت که حدود ۲۰۰ برابر هزینه صرف شده است.  همچنین با 
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی برای توسعه اکتشافات 
توافقاتی صورت گرفته و اکنون ۱۳ تیم از این سازمان در استان های 
خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان مستقر 
هستند و عملیات اکتشافی را به پیش می برند. در سال ۱۳۹۵ این 
شرکت با نهایی ســازی مطالعات پهنه های اکتشافی در اختیار، 
در اســتان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، زنجان و 
مازندران به مساحت مجموع ۴۴ هزار کیلومترمربع که در نهایت 
منجر به ۲۰ محدوده اکتشــافی جدید در این نواحی شده است، 
اخذ مجوزهای اکتشــاف و برنامه ریزی فعالیت های مرتبط را در 
دستور کار قرار داده که عمده این پتانسیل ها مربوط به ذخایر پلی 

متال )فلزات غیر آهنی( است.
البته در راســتای توســعه فعالیت های مرتبط با اکتشــاف در 
مراحل ۳ و ۴ این شــرکت موفق به اخذ تعــداد ۱۲ مورد پروانه 
اکتشاف جدید و ۳ مورد گواهی کشف جدید در زمینه های اصلی 
فعالیت اجرایی خود شــده است. با توجه به اهداف شرکت مبنی 
بر بهره گیری از توان بخش خصوصی حتی از مرحله اکتشــاف، 
اولین مورد از این اقدام با تهیه اســناد مزایده به نتیجه رسیده که 
در مرحله ابالغ به برنده اســت. لذا از برنامه اصلی شرکت در سال 
۹۶ بهره گیری از توان بخش خصوصی درطرح اکتشافی است که 
قطعا با ارائه محدوده های هدف جدید در بخش طال و مس ادامه 
خواهد یافت و امید اســت این مشارکت در سرمایه گذاری منجر 
به توســعه هرچه بهتر فعالیت های اکتشافی شود. از سوی دیگر 
شرکت با آزاد سازی بالغ بر ۳۰۰ محدوده ثبتی پس از جمع بندی 
و انجام سیســتماتیک مراحل ۱ و ۲ اکتشاف در آن محدوده ها، 
ضمن کاهش مساحت بستر مشارکت بخش خصوصی با اهداف 
غیر فلزی در این نواحی را فراهم کرده است. البته نباید این نکته 
را فراموش کرد که بازه عملیات اکتشافی بازه بلند مدتی است و در 
کوتاه مدت جوابگو نخواهد بود ضمن این که انجام عملیات حفاری 
با توجه به هزینه های باالی آن نیازمند برنامه ریزی صحیح است 
که با رعایت این موضوع متراژ حفاری های انجام گرفته در چهار 
سال اخیر )ســال های ۹۲ تا ۹۵( به حدود ۲۱۲ هزار و ۶۲۲ متر 

می رســد که این میزان نسبت به چهار سال ماقبل آن )سال های 
88 تا ۹۱( رشد ۱۰8 درصدی داشته است.در سال های 88 تا ۹۱ 
متراژ حفاری انجام شده توسط شرکت ۱۰۲ هزار و ۱۰۷ متر است. 

   درباره آخرین وضعیت اجرای طرح های توسعه در شرکت 
تهیه و تولید مواد معدنی ایران توضیح بفرمایید؟

مجموع طرح های توســعه معادن و صنایع معدنــی ایمیدرو و 
ایمپاسکو تحت مدیریت شرکت تهیه وتولید مواد معدنی ایران 
۲۴ طرح با مجموع سرمایه گذاری بیش از ۷۰۰۰ میلیارد تومان 
اســت. به غیر از ۲ طرح که با اعتبارات داخلی در حال انجام است 
بقیه طرح ها با مبلغ سرمایه گذاری حدود ۶۷۵۰ میلیارد تومان از 

طریق جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در حال اجراء است.
در بحث برون ســپاری این شــرکت، ما باید در طرح هایی که از 
طرف ایمیدرو واگذار شده بود پنج هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان و در 
طرح های خود شرکت نیز باید هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان سرمایه 
گذاری می کردیم که با اعتماد به بخش خصوصی بیش از 8۲ درصد 
این مبلغ را برون سپاری کردیم و نحوه واگذاری نیز قراردادهای 

بلند مدت حداکثر ۲۵ ساله بود که بر آن نظارت می کنیم.
همچنین۴ طرح تجهیز برون سپاری شــده ایمپاسکو از جمله 
طرح تجهیز معدن زغال سنگ بلوک ۱ پروده شرقی طبس، طرح 
تجهیز معدن زغال ســنگ بلوک های ۲ و ۳ پروده شرقی طبس، 
طرح تجهیز ذخایر شورابه قم و طرح تجهیز معادن مس سمنان با 
برآورد میزان سرمایه 8۷۰ میلیارد تومان با مالکیت شرکت تهیه و 

تولید مواد معدنی ایران در مرحله اجرا و عقد قرارداد است.
به طور موازی، برنامه برون سپاری ۳ طرح تجهیز از جمله تجهیز 
معدن زغال ســنگ حرارتی کوچکعلی شــمالی، تجهیز ذخایر 
شــورابه ترود و تجهیز معادن پلی متال کوه دم سمنان با برآورد 
میزان سرمایه ۵۷۰ میلیارد تومان با مالکیت شرکت تهیه و تولید 
مواد معدنی ایران، ۶ طرح تجهیز سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ایران به نمایندگی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایران با برآورد میزان سرمایه الزم ۶۹۰ میلیارد تومان با مالکیت 

ایمیدرو در مرحله جذب سرمایه گذار قرار دارد.
این طرح ها شــامل تجهیز معدن زغال ســنگ بلوک ۳ پروده ۴ 
طبس، احداث کارخانه ســولفات پتاسیم خور و بیابانک، احداث 
کارخانه تولید کلرید کلســیم و اکســید منیزیم خور و بیابانک، 
کارخانه آهک صنعتی و محصوالت جانبی در اســتان لرستان و 

طرح گردشگری مجتمع پتاس خور و بیابانک است.
در بخش معدن و صنایع معدنی تحت پوشش ایمیدرو و شرکت 
تهیه وتولید مواد معدنی ایران اقدامات مهمی درسال های اخیر 
انجام شده است که از جمله آن می توان راه اندازی مجتمع پتاس 
خور و بیابانک که اجرای طرح آن چندین ســال متوقف بود و در 
حال حاضر پتاس با عیار بیش از ۹۵ درصد در این مجتمع تولید 
می شــودرا نام برد .همچنین راه اندازی پاالیشگاه قطران و تولید 
محصوالت جانبی زغال سنگ در مجتمع کک سازی زرند توسط 
کارشناسان ایرانی از دیگر اقدامات انجام شده است.در کنار آن راه 

اندازی معدن آنتیموان و پایلوت تولید شمش آنتیموان در استان 
سیستان و بلوچستان برای اولین بار در کشور و نیز بازسازی و راه 
اندازی کوره فروکروم با وجود عدم امــکان واردات بلوک و جرم 
کربنی و شــروع تولید از سال ۹۳ و صادرات فروکروم به بازارهای 
جهانی و تکمیل طــرح راه اندازی واحد بریکت ســازی از پودر 
فروکروم جغتای از دیگر اقدامات مهم انجام شــده در سال های 
اخیر است. اجرای طرح های دانش بنیان تولید کنسانتره پرعیار 
۶۶ درصــد عناصر نادر خاکــی برای اولین بــار در ایران، اجرای 
پایلوت تولید پودر میکرونیزه و نانو از پســماندهای صنعتی در 
مجتمع طالی موته، انعقاد 8 تفاهم نامه همکاری با شــرکتهای 
بزرگ خارجی )در راستای گسترش روابط بین الملل( و برگزاری 
نشست های تجاری با شــرکت های مختلف، انعقاد تفاهم نامه با 
صندوق فعالیت های معدنی کشــور به منظور امکان مشارکت 
بخش خصوصی در پهنه ها و محدوده های اکتشــافی شــرکت، 
مبادله توافقنامه با ســازمان میراث فرهنگی استان اصفهان به 
منظور توسعه ژئوتوریسم در مجتمع های نخلک و پتاس خور از 

دیگر اقدامات انجام شده درمدت یاد شده است.

   میزان تولید و بهره برداری از معادن در چهار سال گذشته 
به چه صورت است؟

نظر به اینکه بخشی از مواد معدنی مورد مصرف در صنایع معدنی 
توسط ایمیدرو و شــرکت تهیه وتولید مواد معدنی ایران تامین 
می شــود، بهره برداری از معادن تحت پوشش سنگ آهن، زغال 
سنگ، روی، سرب و طال و کارخانه های صنایع معدنی مانند کک 
سازی و فروکروم توسط شــرکت تهیه وتولید مواد معدنی ایران 
مدیریت می گردد.اهداف مهم دراین بخش استفاده بهینه از ذخایر 
و ارتقاء بهره وری است. میزان تولید سال های اخیر معادن تحت 
پوشــش به رغم کاهش تولید و قیمت های جهانی مواد معدنی تا 

حدود نیمه اول سال ۱۳۹۵، صعودی بوده است.
در تامین مواد اولیه کارخانجات ذوب روی این شرکت با تولید بیش 
از ۷۰۰ هزارتن درسال خاک روی که درسال ۱۳۹۳ به بیش از یک 
میلیون تن رســیده است توانسته اغلب نیاز مواد اولیه واحدهای 
ذوب روی را فراهم آورد. شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در 
معادن زیر مجموعه خود در سال ۱۳۹۵ توانسته در مجموع 8۲۹ 
هزار و 8۳۳ تن خاک روی، ۵۱ هزار و 8۴۱ تن کنسانتره فسفات، 
۱۴ هزار و ۴۷۹ تن کنســانتره آهن و ۷ هزار و ۱۲۷ تن کنسانتره 
نفلین سینیت، ۳۴۰ کیلوگرم شمش طال، ۱ میلیون و ۲۴۱ هزار و 
88۰ تن سنگ آهک دانه بندی، ۲ هزار و ۱8۵ تن کنسانتره سرب، 
۱۵8 هزار و ۲۶۹ تن کک متالــوژی و 8 هزار و ۱۲۶ تن فروکروم 
آلیاژی تولید کند.  این شرکت عالوه بر محقق نمودن برنامه ها در 
سال ۹۵ در مجتمع انگوران ۲8 درصد، مجتمع فسفات اسفوردی 
۱۲ درصد، مجتمع نفلین سینیت کلیبر ۲۶ درصد، مجتمع سنگ 
آهک پیربکران ۴ درصد، مجتمــع فروکروم جغتای ۴۹ درصد، 
مجتمع سرب نخلک ۵8 درصد و مجتمع طالی موته ۵۹ درصد 

رشد داشته است. 

مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایران گفت: مجموع طرح های توسعه معادن 
و صنایع معدنی ایمیدرو و ایمپاسکو تحت 
مدیریت شرکت تهیه وتولید مواد معدنی ایران 
24 طرح با مجموع سرمایه گذاری بیش از 
7000 میلیارد تومان است. خبرنگار ماین نیوز با 
وجیه اهلل جعفری مدیرعامل شرکت تهیه و تولید 
مواد معدنی ایران )ایمپاسکو( گفت وگویی انجام 
داده که در ادامه می خوانید:
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انعقاد قرارداد مشاوره 
برای احداث پارک 

شیمیایی در خور و 
بیابانک و چابهار

طرح امکان سنجی احداث 
پارک شیمیایی و تکمیل 

اکتشافات در 2 منطقه 
خور و بیابانک و چابهار 

مصوب و مراحل اخذ مشاور 
ذیصالح و شروع عملیات 

اجرایی آن آغاز شد. شرکت 
چینی JOC TE برای 

فرصت سنجی و تعیین نقشه 
راه آینده برای دستیابی 
به اهداف مصوبه کمیته 
سرمایه گذاری ایمیدرو 

انتخاب و قرارداد مشاوره با 
آن منعقد شد. در حال حاضر، 
مراحل اداری ثبت اولیه پهنه 

اکتشافی به وسعت حدود 
یک هزار کیلومتر مربع در 

منطقه چابهار انجام شده و 
مراحل اداری افزایش وسعت 

پهنه به 16 هزار کیلومتر 
مربع در دست اقدام است. 

همچنین گزارش 3 ماهه 
نخست طرح چابهار شامل 

جمع آوری اطالعات منطقه 
و تهیه بانک اطالعاتی به 
سازمان صنعت، معدن و 

تجارت استان سیستان و 
بلوچستان ارائه شد.

افزایش 5 درصدی 
تولید مجتمع فسفات 

اسفوردی
مجتمع فسفات اسفوردی 

از ابتدای فروردین تا 
پایان مهر 96، 34 هزار و 

364 تن فسفات تولید کرد. 
این رقم در مدت مشابه 
سال گذشته، 32 هزار و 

637 تن بود.میزان تولید 
این شرکت نسبت به 

برنامه )24 هزار و 750 
تن(، 39درصد رشد نشان 

می دهد.همچنین طی 
این مدت، میزان ارسال 

و فروش محصوالت این 
شرکت با 129 درصد رشد 
نسبت به آمار مدت مشابه 

سال گذشته )16هزار و 
155 تن(، به 37 هزار و 

41تن رسید. 
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

بازدید مدیران KGHM از شرکت مس
 مدیر اجرایی KGHM: به همکاری با شرکت بزرگی چون مس مشتاقیم

مدیران شرکت لهســتانی KGHM، ششمین تولیدکننده بزرگ مس 
در جهان، با حضور در شــرکت ملی صنایع مس ایران، با مدیرعامل این 
شرکت در زمینه همکاری های مشترک به گفت وگو نشستند. آن ها برای 
بررسی زمینه های همکاری فردا از سرچشمه و شهربابک بازدید می کنند. 
به نقل از عصرمس، مهندس »احمد مرادعلیزاده«، مدیرعامل شرکت ملی 
صنایع مس ایران، معاون منابع انسانی شرکت، معاون توسعه و اکتشافات، 
مدیرعامل شرکت مس آذربایجان، مدیر امور برنامه ریزی و نظارت، مدیر 
امور اکتشافات و مهندسی توســعه و... در این دیدار شرکت داشتند. در 
این دیدار همچنین »آدام بروژک« )Adam Brożek(، مدیر اجرایی 
 KGHM به نمایندگی از مدیرعامل KGHM توسعه بین المللی شرکت
و مدیرانی از شــرکت معدنی ZANAM، شــرکت BIPROMET و 
شــرکت PeBeKa، زیرمجموعه هــای KGHM حضور داشــتند.  
مرادعلیزاده در این دیدار گفت: »شرکت KGHM ازجمله شرکت های 
اروپایی است که هم ما چندین بار از توانمندی هایشان بازدید داشته ایم 
و هم آن ها چندبار به ایران ســفر کرده اند تا در زمینه همکاری با شرکت 
مس مذاکره کنند، اما تاکنون امکان چنین همکاری ای فراهم نشــده 
است. با این حال با توجه به ایجاد زمینه های همکاری جدید، امیدواریم 
چنین همکاری ای شــکل بگیرد.« به گفته مدیرعامل شرکت مس، در 
زمینه اکتشاف، تولید کود شــیمیایی، تولید کنسانتره از سرباره کوره 
فلش، بازیافت باطله معدن، معــادن زیرزمینی، تولید مفتول و... امکان 

همکاری های مشترک به صورت جوینت ونچر یا فاینانس وجود دارد.

 صادرات سنگ آهن ایران 600 میلیون دالری شد

میزان صادرات ســنگ آهن ایران در هفت ماهه ســال جاری در آستانه ۶۰۰ 
میلیون دالر قرار گرفت. براســاس آمار گمرک ایران از حجم تجارت خارجی 
در هفت ماهه سال جاری، در این مدت ۱۰ میلیون و 8۰۰ هزار تن سنگ آهن 
هماتیت دانه بندی به هم فشرده نشده از ایران صادر شده است که به این ترتیب 
ارزآوری صادرات این محصول در این مدت ۵۹۲ میلیون و 8۰۰ هزار دالر بوده 
است. صادرات سنگ آهن هماتیت دانه بندی به هم فشرده نشده در هفت ماهه 
ســال جاری در مجموع به ۱۵ کشور چین، آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، 
اسلوونی، افغانستان، آلمان، امارات، ترکمنستان، ترکیه، تیمور، ژاپن، عراق، 
فدراسیون روسیه و هند انجام شده است.  از میان این کشورها، چین با دریافت 
بیش از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن سنگ آهن، معادل ۵۷۱ میلیون و ۴۶۱ هزار 
دالر حدود ۹۵ درصد از کل صادرات سنگ آهن ایران را به خود اختصاص داده 
است. صادرات سنگ آهن هماتیت دانه بندی به هم فشرده نشده در دو دسته با 

خلوص بیش تر و کم تر از ۴۰ درصد صادر می شود.

خلج طهرانی خبر داد:
 سرمایه گذاری 9 میلیارد دالری در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

مدیر عامــل منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در حاشــیه 
بازدید استاندار هرمزگان از ظرفیت های این منطقه ویژه اقتصادی گفت: 
استقرار بیش از ۲۹ شرکت سرمایه گذار و بیش از ۹ میلیارد دالر سرمایه 
گذاری در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس؛ این منطقه را از سایر مناطق 
تولیدی متمایز کرده است.  حسن خلج طهرانی در حاشیه مراسم بازدید 
استاندار هرمزگان از منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس افزود: 
این منطقه با وســعت تقریبی ۵۰۰۰هکتار در ۴ ســایت جنوبی، میانی، 
شمالی و توسعه به لحاظ جغرافیایی تقسیم که ۲۰۰۰ هکتار آن عملیاتی 
و شرکت های ســرمایه گذار در حال اجرا یا بهره برداری طرح های مورد 
نظر هستند و ۳۰۰۰ هکتار دیگر در حال آماده سازی زیرساخت ها است. 
وی در تشــریح مزیت های این منطقه عنوان کرد: همجواری و دسترسی 
به آبهای آزاد و کارخانه های آبشــیرین کن متعدد ؛ همسایگی با مجتمع 
بندری شهید رجایی، بزرگترین بندر تجاری کشور در پایتخت اقتصادی 
ایران؛ وجود پایانه های ریلی سراسری و سهولت دسترسی به معادن کشور؛ 
وجود معادن غنی سنگ آهن در نزدیکی اســتان و همجواری با نیروگاه 
۱۲۰۰ مگاواتی این شهرستان و پاالیشــگاه های نفت از مزیت های این 

منطقه ویژه به شمار می رود.

حرف من این 
است وقتی 

صادرات محدود 
می شود در مقابل 

باید شرایط 
فروش داخل 

مهیا باشد؛ یعنی 
قدرت خرید 
برای ظرفیت 
کارخانه برای 
افراد وجود 

داشته باشد، 
همچنین این 

خرید به قیمت 
واقعی انجام 

شود

اکبریان تشکیل ستاد زنجیره ارزش فوالد با دستور وزیر صنعت، 
معدن و تجارت را تبریک گفت و اضافه کرد: این موضوع حرکت 
بسیار خوبی است که ریاست آن را دکتر شریعتمداری بر عهده 
دارند. ایشــان فردی جامع نگر هستند که این موضوع را از نگاه 
صنعتی، معدنی و بازرگانی خواهند دید که باید آن را به فال نیک 
گرفت؛ اما در این بحث مساله ای که وجود دارد و من فکر می کنم 
باید در این شرایط بیان شود، آن است که اختالف نظری میان 
بخش خصوصی به ویژه معدنی ها و با کســانی که دست اندکار 
نوشتن مانیفست این ستاد هستند، وجود دارد. رئیس انجمن 
ســنگ آهن ایران تصریح کرد: قطعا ما با تشکیل زنجیره ارزش 
کامال موافق بوده و از آن حمایت می کنیم. به نوعی خودمان را 
ســربازان این زنجیره می دانیم. در این مدت نیز شاهد هستید 
هر کاری در توان معدنی ها به ویژه معدنکاران سنگ آهن بوده 
انجام شده است. اکبریان تشکیل و تاسیس اجزای این زنجیره را 
موضوع مهمی دانست و گفت: باید چگونگی تشکیل، ظرفیت و 
فناوری و جانمایی و زیرساخت مشخص باشد. این موارد مسائل 
فنی است که بسیاری درگیر آن هستند. در کنار وزارت صنعت، 
معدن و تجارت وزارتخانه های دیگــری مانند وزارت رفاه )که 
یکی از سرمایه گذاران عمده این زنجیره است( از نیز درگیر این 
مسائل هستند.  وی ادامه داد: به  غیر از تشکیل این اجزا، موضوع 
مهم دیگر ایجاد روابط صحیح بین این اجزا اســت. اگر این اجزا 
را داشته  باشیم اما نتوانیم روابط سالمی میان آنها تعریف کنیم، 
این اجــزا نمی توانند نقش مثبتی در زنجیره ایفا کنند و تبدیل 
به اجزایی محدود کننده می شوند. در نتیجه این ارتباط از خود 
اجزا مهم تر اســت. اکبریان معتقد است: از عمده ترین اقدامات 
توافق میان این اجزا اســت. توافق باید روی تناژ، میزان تولید، 
قیمت تمام  شــده، نحوه تعامالت مالی و ... باشد. امروز تمامی 
بخش صنعت و معدن در نقدینگی مشکل دارد. در حال حاضر 
کمتر کارخانه ای وجود دارد که ماده اولیه خود را خریده و هزینه 
آن را نقد پرداخت کند. این واقعیتی اســت که نمی توان آن را 
کتمان کرد. از سوی دیگر نیز اگر این ماده اولیه خریداری نشود 
کارخانه نمی تواند تولید داشته باشد. از سوی دیگر این ماده اولیه 
محصول نهایی کارخانه ای دیگر است که اگر پول خود را دریافت 
نکند با مشکل همراه می شود. ایجاد یک رابطه درست فی مابین 
باالدستی و پایین دســتی تضمین کننده حیات هر دو خواهد 
بود. وی افزود: ما توافق پشــت درهای بسته و به صورت دستور 
نداریم زیرا این توافق شــکننده و غیرعادالنه است. متاسفانه 
وقتی دوستان می خواهند درباره این توافق صحبت کنند به فکر 
تعیین قیمت های دستوری و شرایط دستوری هستند. با توافق 
اجباری نمی توان زنجیره ارزش را توسعه داد. اکبریان با عنوان 
پیشنهادی اظهار کرد: صادرات دری است که از آن هوای تازه وارد 
بخش صنعت و معدن می شود. صادرات در حوزه اقتصاد، تعادل 
میان خریدار و فروشــنده را ایجاد و منجر به شفافیت قیمت ها 

می شود. از ســویی دیگر صادرات باعث می شود کارخانه ها با 
ظرفیت ایده آل و شرایط سودآوری باشد. اگر صادرات را در کنار 
بازار داخلی داشــته باشیم، منفعت و سود یک واحد را تضمین 
خواهیم کرد. وقتی صادرات برای کسی محدود می شود آیا خرید 
در بازار داخلی را برای آن تضمین می کنیم؟ آیا قیمت واقعی و 

پرداخت پول را تضمین می کنیم؟
رئیس انجمن سنگ آهن ایران تصریح کرد: حرف من این است 
وقتی صادرات محدود می شود در مقابل باید شرایط فروش داخل 
مهیا باشد؛ یعنی قدرت خرید برای ظرفیت کارخانه برای افراد 
وجود داشته باشــد، همچنین این خرید به قیمت واقعی انجام 
شود. از ســوی دیگر بتواند پول ماده خریداری  شده را پرداخت 
کند. زمانی که ۲ مورد از این آیتم ها وجود نداشته باشد چطور 
می توان بحث محدودیت های صادراتی را مطرح کرد. اکبریان 
تاکید کرد: عقیده ما بر این اســت نباید آزادی صادرات اجزای 
زنجیره ارزش در بخش تکمیل فوالد گرفته شود. باید این آزادی 
در بحث قیمت گذاری و صادرات وجود داشته تا تعادل واقعی بین 
اجزا برقرار شود. اگر این کار انجام شود، زمانی که زنجیره فوالد 
نهایی شود، کشــور صاحب واحدهایی خواهد بود که هرکدام 
به صورت مستقل سودآور واقعی بوده و زنجیره نیز بطور کامل 
سودآور خواهد بود؛ اما اگر این کار انجام نشود و توافقات اجباری 
باشد صاحب اجزایی خواهیم بود که برخی سودده و برخی با ضرر 
همراه بوده و برخی دیگر از واحدها سود متوسط دارند و اتفاقاتی 
که در سال های گذشته رخ داد دوباره تکرار می شود. وی افزود: 
خواهش ما این اســت، مقوله صادرات در زنجیره ارزش جدی 
گرفته شود و حتما باید فرصتی ایجاد شود تا دراین باره به صورت 
کارشناسی با دکتر شریعتمداری صحبت شود. اکبریان تصریح 
کرد: انتظار من بر این است، دکتر شریعتمداری با درایتی که بر 
ارکان های اقتصاد و به ویژه صادرات دارند در این زمینه به عنوان 
رییس ستاد زنجیره ارزش فوالد کشــور ترتیب اثر داده و این 

موضوع را در زنجیره اعمال کنند.

توافق اجباری را قبول نداریم
اکبریان در گفت وگو با ماین نیوز هشدار داد:

نباید صادرات اجزای زنجیره ارزش فوالد محدود شود
رئیس انجمن ســنگ آهن ایران 
معتقد است: وزیر صنعت، معدن 
و تجارت به  عنوان رییس ســتاد 
تکمیل زنجیره ارزش فوالد در کشــور باید 
به مقولــه صادرات در اجــزای این زنجیره 
توجه ویژه داشته باشد. مهرداد اکبریان در 
گفت وگو با خبرنگار ماین نیوز درباره جلسه 
محمد شــریعتمداری وزیر صنعت، معدن 

و تجارت با فعاالن بخــش خصوصی در روز 
چهارشــنبه هفته گذشته گفت: این جلسه 
نخســتین دیدار جامع و گسترده معدنی ها 
با وزیر محترم صنعت، معــدن و تجارت به 
همراه معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و رییس هیات عامل ایمیدرو بود. سه 
شخص یادشــده یعنی دکتر شریعتمداری، 
دکتر سرقینی و دکتر کرباسیان متولی بخش 

معدن کشور هستند. از این بابت باید بیان کرد 
که جلسه خوبی برگزار شد؛ اما در جلساتی 
که حدود 80 نفر در آن حضور داشته طبیعی 
است که صحبت های پراکنده ای مطرح شود 
و فرصت چندانی برای پاسخگویی و رسیدگی 
به آن مسائل از سوی وزیر و معاونان ایشان 
وجود ندارد. به همین دلیل انتظار خروجی 

مثبتی نمی توان از آن داشت.

نشست کارگروه شــورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
برگزار و از اجرایی نشدن معافیت گمرکی ماشین آالت معدنی 
انتقاد شد. در ابتدای این نشست محسن عامری، مدیر بررسی و 
تنظیم پیشنهادات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، 
گفت:ماشــین آالت واحدهای معدنی مجاز به تشخیص وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت، مشــمول معافیت حقــوق ورودی 
گمرکی هســتند. همچنین بــه منظور تشــویق و حمایت از 
ســرمایه گذاری های معدنی، ورود ماشــین آالت و تجهیزات 
اکتشافی، اســتخراجی و صنعتی مورد نیاز خط تولید عملیات 
معدنی بــا دریافت مجوز از وزارت صمــت، از پرداخت هرگونه 
حقوق ورودی معاف است. وی ادامه داد: واردات ماشین آالت و 

تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مناسب دست دوم با 
تأیید وزارت صمت مجاز است. هرچند تاکنون با تفاسیر مختلف 
از قانون این معافیت حقوق گمرکی برای واردات ماشــین آالت 
خط تولید معدن و صنایع معدنی به طور کامل اعمال نشده است. 
عامری با اشاره به مکاتبه با وزارت صمت در مورد دالیل اجرایی 
نشدن این ماده قانونی گفت : در پاسخ به این مکاتبات، معاون امور 
معادن و صنایع معدنی وزارت صمت کوتاهی گمرک در اجرای 
این مواد قانونی را مورد توجه قرار داده است. دبیرخانه شورا طی 
استعالم دیگری از گمرک، خواستار توضیح دالیل عدم اجرای 
این معافیت برای بخش معدن شــده که تا کنون پاسخ رسمی 

استعالم فوق دریافت نشده است.

انتقاد از اجرايی نشدن معافیت گمرکی ماشین آالت معدنی



از آخرین وضعیت پروژه های غول سرب و روی ایران چه خبر؟
سعدمحمدی خبر داد:

IZMDC ادامه رکوردشکنی های تولیدی

مدیرعامل شــرکت توســعه معــادن روی ایران با اشــاره به 
رکوردهای ثبت شده این هلدینگ گفت: در کنار موارد یاد شده 
برای نخستین بار در سنوات گذشته طی سه ماه پیاپی منتهی به 
پایان آبان ماه تولید شمش روی بیش از 8۰۰۰ تن بوده است. در 
زمینه تولید شمش روی نیز در مهرماه سال ۹۶ به رکورد تولید 

۳۴۲تن دست پیدا کردیم.
ســعدمحمدی دربــاره مهمترین برنامه های توســعه ای این 
شرکت تصریح کرد: طرح های توسعه ای مختلفی در دستورکار 
قراردارد. طرح BZS در شرکت کالسیمین، قشم و بندرعباس 
با پیشــرفت ۱۰۰درصدی همراه است. همچنین اجرای طرح 
آهک هیدراته در شــرکت زنگان با پیشــرفت نیز پیشــرفتی 
۱۰۰درصــدی دارد. اجــرای طرح BZS در شــرکت بافق با 
پیشرفت ۱۰۰درصدری همراه بود و در آبان ۹۶ به بهره برداری 
رسید. اجرای پروژه افزایش ظرفیت واحد لیچ اکسیدی در بافق 
نیز پیشرفت ۱۰۰ درصدی دارد. پروژه ساخت مبدل های ۰۲ و 
۰8 واحد اسید سولفوریک در شرکت بافق هم به میزان 8۰درصد 
پیشرفت داشته اســت. مدیرعامل شرکت توسعه معادن روی 
ایران افزود: در کنار این موارد پروژه ســاخت کوره ولز در بافق 
نیز آغاز شده اســت. همچنین اسناد مناقصه پروژه فلوتاسیون 
بافق هم انتشار یافته و پروژه فلوتاسیون SO در کالسیمین در 
دســت اقدام است. پروژه SX  از دیگر پروژه های شرکت هم در 

منطقه زنجان در حال انجام است.
سعدمحمدی با اشــاره به اینکه هلدینگ توسعه معادن روی 
ایران برای سال جاری اجرای ۱۲ پروژه جدید را در دستورکار 
خود قرار داده بود، افزود: بدون شک از افرادی که عالقه مند به 
حضور در آنها باشند، اســتقبال خواهیم کرد. سرمایه گذاران 
هر نوع اســتدالل اقتصادی برای حضور در این پروژه ها داشته 
باشند، بدانند که درها به روی آنها باز است و ما آماده مشارکت 

با آنها خواهیم بود.
وی تصریح کرد: در چند ســال آینده براساس نظر شرکت های 
بزرگ جهان، سرب و روی جزو عناصر با ارزش به لحاظ اقتصادی 
است که رشد تقاضای ۳ درصدی را تجربه خواهد کرد. براساس 
این پیش بینی ها، شــرایط ســرمایه گذاری به نظر منطقی و 
مثبت اســت. در نتیجه این فرصت را در کشور داریم و براساس 
پروژههایی که اعالم می شــود آماده سرمایه گذاری به صورت 

مشارکت یا هر شکل دیگر هستیم.
ســعدمحمدی درباره طوالنی شــدن روند اجرای پروژه های 
معدنــی افزود: در حال حاضــر در معادن بــزرگ دنیا، میزان 
استخراج اعداد مشخصی است. اگر قرار است در مقیاس جهانی 
رقابت کنیم، این مدل است که به ما میگوید چه میزان باید کار 
کرد. برای قابل اجرا بودن این مدل، نیازمند تجهیزات و تکنیک 
طراحی هســتیم. امروز دیگر نظر فرد مهم نیســت که به چند 

پرسنل نیاز داریم بلکه برای تعداد پرسنل مدل وجود دارد. اگر 
قرار اســت با دنیا در بحث معدن رقابت اقتصادی داشته باشیم 

باید مقیاس ها را در سطح جهانی تعریف کنیم.
وی ادامه داد: امروز در دنیا، معادن بزرگ تراک های ۴۵۰ تنی 
در اختیــار دارند، بنده نمی گویم ما نیز به یکباره از این تراک ها 
اســتفاده کنیم بلکه می توان با طراحی وارد مرحله تراک های 
۲۴۰ تنی شــویم. در مرحله تراک ۲۴۰ تــن دیگر نمی توان با 
شــاول های موجود بارگیری را انجــام داد. زمانی که طراحی 
مقیاس بارگیری و باربری بــاال می رود، نیازمند تغییر طراحی 
در حفــاری و انفجار هســتیم، زیرا حجم بیشــتری در زمان 
محدود بــرای بارگیری نیاز داریم. بنابراین قیمت تمام شــده 
نیز کاهش پیــدا می کند. زمانی که قیمت تمام شــده کاهش 
پیدا کند، ســوددهی افزایش مییابد و در نهایت سرمایه گذار 
به ســرمایه گذاری عالقه مند میشود. براساس سود و انگیزه ای 
که ایجاد شده، منابعی تعریف می شود که می توان توسعه های 
دیگری را در صنایع پایین دستی و باالدستی کشور ایجاد کرد. 
به نوعی می توان گســترش افقی و عمــودی هم زمان را برای 
سیستم ها تعریف کرد. سعدمحمدی تاکید کرد: آینده مثبت 
است و ما پتانسیل های بزرگی در بخش سرب و روی کشور دارا 
هســتیم که می توانیم روی آنها مانور دهیم. مهم آن است که 

استراتژی درستی را برای مسیر خود انتخاب کنیم.

مدیرعامل شرکت توسعه معادن 
روی ایران از ثبت رکورد تولید شمش 
روی در مهرماه سال جاری خبر داد.
اردشیر سعدمحمدی در گفت وگو  با 
خبرنگار ماین نیوز درباره آمار تولید 
این هلدینگ در 8 ماهه سال جاری 
اظهار کرد: آمار تولید شمش روی 
تا پایان آبان ماه 96 معادل  62 هزار 
و 195 تن بود که نسبت به برنامه 
سال جاری تا ابتدای آذر هزار و 670 
تن جلوتر است. همچنین این رقم 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
بیش از 11 هزار و 200 تن افزایش 
داشته است. در کنار تولید روی، 
میزان تولید شمش نیز تا پایان آبان 
96 بالغ بر 3هزار تن بوده است.

نقش پررنگ گل گهر در تحقق هدف تولید 55 میلیون تن فوالد تا 1404

مدیر تامین و تدارک شرکت گل گهر و عضو هیات مدیره خانه معدن استان کرمان از جایگاه بسیار 
خوب گل گهر در برنامه تولید 55میلیون تن فوالد در افق 1404 می گوید. در حال حاضر چرخه تولید 
فوالد در این شرکت در حال تکمیل است. مشروح گفت وگو با محسن محمدي مدیر تامین و تدارک 

شرکت گل گهر و عضو هیات مدیره خانه معدن استان کرمان را در ادامه می خوانید:

   آخرین تحوالت گل گهر و اقدامات انجام شده به چه صورت است؟
وضعیت گل گهر متناسب با وضعیت جهانی فوالد است. یعنی صنعت فوالد در دنیا دارای وضعیتی 

است که بخشی از آن ازسوی وضعیت قیمت جهانی مانند وضعیت سنگ آهن، کنسانتره، 
گندله، آهن اسفنجی و فوالد به ما دیکته می شود. اما بخش دیگر اثرات مربوط به دالر 

است. یعنی هرکجا قدرت دالر افزایش پیدا می  کند، قدرت مواد معدنی و کامودیتی 
ها کاهش پیدا می کند. البته عکس این موضوع نیز وجود دارد. وضعیت فعلی و 
شرایطی که ترامپ آن را حاکم می کند، احتمال کاهش قدرت دالر را افزایش 
می دهد. این موضوع به طور غیرمستقیم به نفع شرکت هایی همچون گل گهر 
و یا به صورت مستقیم در فروش های صادراتی است. وضعیت گل گهر مدتی 
است بسیار بهتر شده، یعنی به لحاظ بهره وری اقدامات خوبی صورت گرفته 
و قیمت تمام شده مدیریت شده است. اما بخش دیگر مربوط به اثرات جهانی 
است که براساس آن قیمت مواد معدنی بهتر شده است. به طور کلی می توان 

گفت وضعیت بهتر شده است. برنامه تولید ۵۵میلیون تن فوالد تعریف شده است 
که در این وضعیت ما نیز جایگاه بســیار خوبی داشته و بخش زیادی از مواد مورد 

نیــاز در این هدف را باید تامین کنیم. یکی از اقدامات خوبی که انجام گرفته تکمیل 
چرخه تولید فوالد در مجمتع است. سعی بر آن است که چرخه فوالد را تا انتها برسانیم. 

مزیت کامل بودن چرخه فوالد آن است که می توان هزینه های حمل را بهتر مدیریت کرد، درنتیجه بسیار اثرگذار 
خواهد بود. یکی از اشکاالت موجود در کشور، پراکندگی زنجیره فوالد است. این موضوع عمال هزینه ها را مضاعف 
می کند. اگر از این جهت به موضوع نگاه داشته باشیم باید گفت از وضعیت خوبی برخوردار هستیم زیرا ما معدن 
در اختیار داریم در حالی که خیلی از شرکت های فوالدی معدن ندارند. درچشم انداز تولید ۵۵میلیون تن فوالد، 
۱۶میلیون تن کسری کنسانتره و حدود ۶میلیون تن کسری گندله وجود دارد، این مسئله جزو برنامه های ما قرار 

دارد که اگر آنها را تامین کنیم می توانیم ادعا کنیم در تحقق افق ۱۴۰۴ ما کمک بسیاری کرده ایم.

   آیا در این رابطه چالش هایی وجود دارد؟
به هر حال چالش هایی وجود دارد که عمده ترین آنها مربوط به مسئله آب است. در 
این زمینه یک برنامه بسیار خوب در دست انجام است و براساس آن آب از خلیج 
فارس به منطقه انتقال و تا اســتان یزد نیز می رود. چالش آب با این موضوع در 
حال برطرف شدن است. در نتیجه طبق برنامه ریزی های صورت گرفته طی 
۲ سال آینده آب را در منطقه خواهیم داشت. اما در دراز مدت موضوع های 
مربوط به حمل ونقل نیز مهم خواهد بود زیرا مصرف کننده محصول نبوده و 
باید آن را به بازارهای صادراتی رساند. به همین دلیل اقدامات خوبی در زمینه 
حمل ونقل انجام و در دست اجرا است. یکی دیگر از چالش ها مربوط به سنگ 
معدن است. در این باره طرح توسعه در دست اجرا است. خیال ما راحت است 
که بخش زیادی از حدود ۱۷۰میلیون تن نیاز به ســنگ در برنامه افق ۱۴۰۴ 
را عهده دار خواهیم بود. هم در بخش کنســانتره و گندله و هم در آهن اسفنجی 
و معدن قرار است بخش زیادی از نیازها را ما تامین کنیم که به نسبت شرکت های 

دیگر که پراکندگی دارند، ما وضعیت بهتری در اختیار داریم.

13-16 آذر ماه 1396
21

چند آمار مهم از عملکرد 
نیمه اول »فوالد«

امیرحسین نادری معاون 
اقتصادی و مالی فوالدمبارکه 

درباره عملکرد فوالدمبارکه در 
نیمه نخست سال جاری گفت: 

این شرکت در سال 96 به عنوان 
بزرگترین شرکت فوالدسازی 

در خاورمیانه و شمال آفریقا 
)MENA( با هدفگذاری تولید 
و فروش حدود 7 میلیون تن 
انواع محصوالت گرم، سرد 

و پوشش دار، دستیابی 
به 14 هزار و 400میلیارد 

تومان درآمد و نهایتا تحقق 
4000میلیارد تومان سود 

خالص را هدفگذاری کرد که 
این میزان سودآوری باالترین 
حد از زمان بهره برداری از این 

شرکت بوده است. وی عملکرد 
شش ماه اول را بسیار درخشان 

دانست و ادامه داد: در این مدت 
، شرکت با فروش 3 میلیون و 

211 هزار تن انواع محصوالت 
به ارزش 6700میلیارد تومان 

توانست پس از کسر بهای تمام 
شده و سایر هزینه ها، 2 هزار و 

236میلیارد تومان سود خالص 
معادل 298 ریال به ازای هر سهم 

حاصل کند که نسبت به مدت 
مشابه سال 95 از رشدی 243 

درصدی برخوردار است.
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

رئیس هیات عامل ایمیدرو:
  ذخیره طالی زرشوران 30 تن افزایش یافت

رئیس هیات عامل ایمیدرو در جلســه بررســی عملکرد طالی زرشوران 
از افزایــش ذخیره طال در ایــن محدوده خبر داد. مهدی کرباســیان در 
این جلسه که در محل شرکت گســترش معادن و صنایع معدنی طالی 
زرشوران در شهرستان تکاب برگزار شد، اظهار کرد: میزان تولید طال طی 
یک ماه اخیر از مرز ۱۰۰ کیلوگرم گذشت. وی افزود: کارخانه زرشوران در 
دوران تحریم و بدون بهرمندی از تکنولوژی های خارجی آغاز به کار کرد 
و خوشبختانه با توجه به آمارهای اعالم شده به خصوص در زمینه میزان 
تولید طال، پیشرفت هایی را در این مجموعه شاهد هستیم. رییس هیات 
عامل ایمیدرو با بیان اینکه افزایش ذخیره طالی زرشوران، این مجموعه 
را در رده معادن با کالس جهانی قرار داد عنوان کرد: ســال گذشته مواد 
پشت کارخانه تا فرصت استخراج، یک ماه بود اما اکنون این بازه زمانی تا 

۱۱ ماه افزایش یافته است.

   اجرای برنامه فاز دوم فرآوری طال
کرباسیان همچنین از اجرای برنامه فاز دوم فرآوری طال در این محدوده 
معدنی ســخن گفت و تصریح کرد: تحقق این موضوع، افزایش اشتغال را 
به همراه خواهد داشت و باید توجه داشــت میزان اشتغالزایی در صنایع 
پایین دستی بسیار باالتر از اشــتغال مستقیم است. وی از بهسازی جاده 
دندی - زنجان با همکاری ایمیدرو و وزارت راه خبر داد و افزود: پیشنهاد 
می شود مجموعه طالی زرشوران با کمک مسئوالن محلی، در ایفای نقش 
مسئولیت اجتماعی در شهرستان تکاب ورود کند و در این زمینه ایمیدرو 

آمادگی دارد تا مساعدت های الزم را انجام دهد.

   26 میلیون تن کانسنگ زرشوران
در ادامه روانبخش امیری مدیرعامل شــرکت گسترش معادن و صنایع 
معدنی طالی زرشوران نیز گفت: عملیات معدنکاری در زرشوران از سال 
۹۳ آغاز شد و روند تولید ماده معدنی از مهرماه شروع شده است. وی افزود: 
میزان ذخیره زمین شناســی حدود ۲۶ میلیون تن کانسنگ در رده یک، 
برآورد شده است و ۲ ماه از آغاز فعالیت پیمانکار جدید می گذرد. امیری 
با بیان اینکه رفع مشــکالت مربوط به جاده معدن در دســت اقدام است 
تصریح کرد: برنامه ما در سال ۹۶ تولید یک هزار کیلوگرم شمش طال است 
و تاکنون ۴۰ درصد از برنامه های امسال ما محقق شده است. مدیرعامل 
شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طالی زرشوران اعالم کرد: تناژ 
مصرفی کارخانه ۱۰۷ تن کانســنگ طال و ظرفیت تولید ساالنه طراحی 
۲۰۰۰ کیلوگرم اســت. وی در پایان تاکید کرد: طالی زرشوران به لحاظ 
برنامه ریزی ها و دستیابی به هدفگذاری ها در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

  45 درصد مساحت جنوب کرمان
  در قالب پهنه های معدنی در حال اکتشاف است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان کرمان گفت: ۱۷ هزار 
و ۴8۶ کیلومتر مربع از اراضی این منطقه شامل بیش از ۴۵ درصد مساحت 
جنوب کرمان در قالب پهنه های معدنی واگذار شــده و در حال اکتشاف 
است. محمود اسکندری نسب افزود: جنوب کرمان به دلیل قرار گیرفتن 
در زون های کانی زایی ارومیه - دختر و سنندج - سیرجان دارای پتانسیل 
های قابل مالحظه معدنی است. وی بیان کرد: در گذشته به دالیل مختلف 
از جمله انجام نشدن فعالیت شناسایی و اکتشافی و نبود زیرساخت های 
مناسب، اقدامات خاصی برای فعال سازی این ظرفیت های خدادادی و بهره 
برداری از آنها نشده است. اسکندری نسب تصریح کرد: با تالش و پیگیری 
های ســازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان به عنوان متولی امر 
و همدلی مردم منطقه و همیاری سرمایه گذاران جهادگر، در چهار سال 

گذشته اقدامات مناسبی در این راستا انجام شده است.
وی ادامه داد: نتایج این مهم نیز چون فعالسازی دهها معدن، احداث چند 
کارخانه فرآوری مواد معدنی و شــروع عملیات احداث تعدادی کارخانه 
بزرگ دیگر کــه در نوع خود پس از احداث جــزو بزرگترین کارخانجات 
کشور خواهند بود، قابل مشاهده اســت. رئیس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت جنوب استان کرمان گفت: یکی از مهمترین اقداماتی که در راستای 
شناسایی و کشف پتانسیل ها و محدوده های امیدبخش معدنی در منطقه 
انجام شــده، تعریف و واگذاری پهنه های بزرگ معدنی به سرمایه گذران 

صاحب نام در سطح کشور است.

اعتقاد داریم با 
تکمیل زنجیره 
فوالد و صادرات 
محصول نهایی 
می توانیم سهم 
معدن در تولید 
ناخالص داخلی 
را افزایش دهیم

سمیعی نژاد خاطر نشــان کرد: طراحی این کارخانه بطور 
کامل توسط مهندسان ایرانی انجام پذیرفته و ساخت ۷۰ 
درصد تجهیزات این کارخانــه نیز در داخل صورت گرفته 
است و شرکت های مهندسی خارجی بعد از راه اندازی خط 
تمامی موارد اصولی یک واحد گندله سازی را تایید کردند.

وی افزود:این شــرکت فعال برنامه ای برای صادرات گندله 
ندارد و تکمیل زنجیره تولید هدف اصلی شرکت است.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری پارسیان گفت:جلو گیری 
از خام فروشــی طبق فرمایش مقام معظم رهبری،تکمیل 
زنجیره فــوالد و ایجاد ارزش افزوده ســه برنامه مهم اپال 

سنگان پارسیان است.
وی افزود: اعتقــاد داریم با تکمیل زنجیره فوالد و صادرات 
محصول نهایی می توانیم ســهم معدن در تولید ناخالص 

داخلی را افزایش دهیم.
ســمیعی نژاد افزود: مشــارکت شرکت ســرمایه گذاری 
پارســیان و ایمیدرو در تکمیل زنجیره فوالد در ســنگان 
یکی از موفق ترین طرح های معدنی در کشــور بوده است.

چراکه اعتقاد داریم در شرایط کنونی بخش خصوصی خرد 
نمی تواند وارد ســرمایه گذاری های کالن شود و نهادهای 
مالی و دولتی می توانند بعد از سرمایه گذاری مشترک در 
طرح های فوالدی و معدنی ســهام آن را در بورس عرضه و 

نهاد های خصوصی از آن منتفع شوند.
وی در مــورد نحوه ســرمایه گــذاری در معــدن دولتی 
ســنگان گفت: ما اعتقــاد داریم شــرکت های بهره بردار 
پروژه های کنســانتره و گندله سازی که در منطقه سنگان 
ســرمایه گذاری کرده اند باید با تشکیل کنسرسیوم بطور 
اصولی از معدن سنگ آهن دولتی سنگان بهره برداری کنند. 
طبق قانون معادن واگذاری و مجوز بهره برداری معادن به 
شــرکت هایی که در جوار معدن واحد فرآوری زده اند در 

اولویت قرار دارد.
ســمیعی نژاد افزود:دولــت باید با یک سیاســت گذاری 
منسجم توسعه معادن در سنگان را توسط سرمایه گذاران 
حاضر در منطقه انجام دهد تا بدین واسطه نگرانی در مورد 
 نحوه و چگونگــی تامین مواد اولیــه در آینده بطور کامل

برطرف شود .
وی در ادامــه تاکید کــرد: برای تولیــد ۱۷/۵ میلیون تن 
کنسانتره سنگ آهن و ۱۵ میلیون تن گندله توسعه بخش 
معدن و استخراج سنگ آهن نیز بایستی متناسب با ظرفیت 
مورد نیاز بهره برداران توسط همین سرمایه گذاران انجام 
پذیرد. گفتنی است میزان اشتغال زایی طرح گندله سازی 
اپال پارسیان سنگان در طول ساخت ۲۵۰۰ نفر بوده و پس 

از بهره برداری بطور مستقیم هزار نفر خواهد بود.

سرمایه گذاری 1200 میلیارد تومانی به بار نشست
سمیعی نژاد خبر داد:

گندله سازی ۵ میلیون تنی اُپال پارسیان سنگان در آستانه افتتاح

مدیریت اکتشاف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران گفت: ایران از جهت پتانسیل معادن طال در وضعیت بسیار 

خوبی قرار دارد اما از منظر اکتشاف و بهره برداری ضعیف است.

علی اصغرزاده مدیریت اکتشــاف ســازمان توســعه و نوسازی معادن 
و صنایــع معدنی ایران اظهــار کرد:در مجــوز بهره بــرداری معادن 
زرشــوران،ظرفیت ۷۰ تا 8۰ تنی پیش بینی شده که اکتشافات جدید 
موجب شــد تا یک ظرفیت ۳۰ تنی به آن اضافه شــده و اکنون، ذخیره 
طالی این معدن حــدود ۱۱۰ تن تخمین زده می شــود. وی در ادامه 
افزود:در حفاری های اخیر معدن زرشــوران، شرکت حفاری از دانش 
روز دنیا اســتفاده کرده و توانست به این ظرفیت جدید دست پیدا کند.  
اصغرزاده تصریح کرد:در دنیا ،ذخیره طالی یک معدن بیش از ۱۰۰ تن 
را در کالس جهانی ثبت می کنند و اکنون، زرشوران توانست برای اولین 
بار این رتبه را به دست آورد. مدیریت اکتشاف سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران اذعان کرد:ایران، از جهت پتانسیل معادن 
طال در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد اما از جهت اکتشاف و بهره برداری 
ضعیف ،هستیم. اصغرزاده در پایان تصریح کرد:در بررسی ها و اکتشافات 
اخیر،تعداد زیادی از پتانسیل های طال درپهنه های معدنی کشف شده 
است که امیدواریم به زودی بتوانیم آنها را به مرحله استخراج برسانیم.

ذخاير غنی طال در زير زمین خاک می خورند
اصغرزاده :

پروژه گندله سازی 5 میلیون تن اپال سنگان پارسیان به زودی بطور رسمی به بهره برداری 
می رسد. محمدمسعود سمیعی نژاد مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری پارسیان خبر داد: 

پروژه 5 میلیون تنی گندله شرکت اپال سنگان پارسیان با سرمایه گذاری 1200 میلیارد تومان 
به زودی بطور رسمی به بهره برداری می رسد.
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مدیرعامل گل گهر از 
پروژه آب شیرین کن 
در مسقط عمان بازدید 
کرد

مدیر عامل شرکت معدني 
و صنعتي گل گهر به اتفاق 
مدیر عامل شرکت ملي مس، 
مدیر عامل شرکت چادرملو 
از پروژه آب شیرین کن  
قرایات در شهر مسقط 
کشور عمان بازدید کردند.  
در این سفر که مدیرعامل 
شرکت انتقال آب خلیج 
فارس و مدیرعامل شرکت 
دلتا نیز تیم بازدید کننده 
را همراهی می کردند، از 
پروژه آب شیرین کن 
شرکت hyflux که به عنوان 
برنده مناقصه، قرار است 
عملیات آب شیرین کن 
پروژه انتقال آب خلیج 
فارس به منطقه را نیز اجرا 
کند، بازدید به عمل آمد. 
همچنین در جریان این سفر 
از بندر و منطقه آزاد صحار 
که داراي پروژه هاي فوالد 
است بازدید و با مسولین 
منطقه آزاد صحار پیرامون 
نحوه استفاده از امکانات 
این منطقه و مبادله کاال 
مذاکره شد.

حضور مدیرعامل گل 
 IMARC گهر در کنفرانس
استرالیا
مدیرعامل شرکت معدنی و 
صنعتی گل گهر در چهارمین 
کنفرانس IMARC که  هر 
ساله، به میزبانی مرکز 
همایش های شهر ملبورن 
استرالیا در حال برگزاری 
است، حضور یافت.
به گزارش روابط عمومی 
و امور بین الملل شرکت 
گل گهر، مهندس ناصر تقی 
زاده به همراه تعدادی از 
مدیران ارشد شرکت های 
معدنی و صنایع معدنی 
کشور و هیاتی از مدیران 
و معاونین دولتی در این 
رویداد بین المللی معدنی در 
استرالیا شرکت کرد. 

اجرای 16 هزار میلیارد تومان طرح توسعه ای در گل گهر
مدیر عامل شرکت معدني و صنعتي گل گهر خبر داد:

کمبود گندله را جبران کردیم

مصداق این ســخنان در یکی دو ماه گذشته 
بر همگان آشکار شــد و مجموعه گل گهر در 
بخش تولید گندله سازی و کنسانتره توانست 

به 8 رکورد درخشان دست یابد.

   با توان بیشتر جلو می رویم
ناصــر تقی زاده مدیرعامل شــرکت معدنی و 
صنعتی گل گهــر با تشــکر از همت و تالش 
تمامی پرســنل ایــن مجموعه گفــت: این 
رکوردها در وهله اول به لطف خدا و در مرحله 
بعد با همت و تالش خســتگی ناپذیر تمامی 
مدیران، پرســنل و عوامل ایــن مجموعه به 
وقوع پیوسته است تا بتوانیم برای سربلندی و 
آبادانی ایران و سیرجان گامی هرچند کوچک 
برداریم. وی همچنین بــر ادامه فعالیت های 
این مجموعــه تاکید کرد و گفــت: قابل ذکر 
اســت ما به همین رکوردها بسنده نمی کنیم 
و تمام توانمــان را برای افزایــش تولید بکار 
می گیریم تــا در آینده ای نه چنــدان دور به 
اهداف متعالی و تعریف شــده شرکت معدنی 
و صنعتی گل گهر دســت یابیم. وی افزود: در 
کارخانه های کنسانتره این مجموعه در مرداد 
ماه ۲۵ درصد بیشتر از ظرفیت طراحی شده 
بــه تولید رســیدیم و در کارخانه های گندله 
8 مــاه زودتر از موعد مقرر بــه ظرفیت تولید 

رســیده ایم که این امر اتفاقی بی نظیر در بین 
کارخانه های فوالدی است و این نشان دهنده 
این موضوع است که گل گهر واقعا صنعتی شده 
است به این منظور که می تواند یک کارخانه را 
در یک بازه زمانی خیلی کوتاه راه اندازی کند 
و به بهره برداری برساند. تقی زاده اضافه کرد: 
بنا داریم در ادامه ســال و به منظور رسیدن به 
اهداف عالیه شرکت گل گهر تولید کنسانتره 
را بــه ۱۵ میلیون تن و تولیــد گندله را به ۱۰ 
میلیون تن برســانیم. گفتنی است به دنبال 
آن هســتیم کــه گل گهر در مجمــوع تولید 
محصــوالت گندله و کنســانتره به تولید ۲۵ 

میلیون تن برسد.
وی گفت: برنامه دیگر گل گهر این اســت که 
در معدن شــماره یک نیز به اســتخراج ۱۲ 
میلیون تن سنگ آهن برسد و قابل ذکر است 
 تاکنون ۱۵ درصد از این برنامه طراحی شــده

جلوتر هستیم.
مدیرعامل شرکت معدني و صنعتي گل گهر  با 
اشــاره به اینکه توقف خام فروشی در گل گهر 
سیرجان گامی در راســتای اقتصاد مقاومتی 
اســت و موجبات ارزآوری و خلق فرصت های 
جدید شــغلی برای منطقــه را در پی خواهد 
داشــت، افزود: ۲۰۰۰ هزار شــغل پایدار در 
طرح های توســعه ای گل گهر در سال جاری 

ایجاد شده است. ضمن اینکه ارزش طرح های 
توسعه ای در حال انجام در گل گهر بالغ بر ۱۶ 

هزار میلیارد تومان است.
گفتنی است شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
در نیمه نخست سال جاری نیز موفق شد رکورد 

جدید مجموع تولید را نسبت به سال های قبل 
در تمامی خطوط تولید کنســانتره فرآوری 
و همچنین رکورد جدیــد تولید پلت فید در 
کارخانه تغلیظ در شــهریور ماه ۹۶ به میزان 

۷۱۶۷۲ تن را به ثبت برساند.

رکوردها در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در وهله اول به لطف خدا و 
در مرحله بعد با همت و تالش خستگی ناپذیر تمامی مدیران. پرسنل و 
عوامل این مجموعه به وقوع پیوسته است. نام مجموعه معدنی و صنعتی 
گل گهر به گوش سراسر کشور و بیشــتر از آن به گوش همشهریان 
سیرجانی آشناست. این مجموعه از ابتدای راه اندازی تاکنون تمامی 
تالش خود را بکار گرفته است تا در حرکت چرخ های صنعت این مرز و 
بوم سهمی داشته باشد و هر روز بیش از پیش حرفی در این زمینه برای 

گفتن داشته باشد.

استانداران کرمان و هرمزگان ، اعضای مجمع نمایندگان 
استان در مجلس شوراي اسالمي، مدیرعامل  شرکت 
معدني و صنعتي گل گهر، مدیرعامل شرکت  ملي صنایع 
مس، مدیرعامل شرکت معدني و صنعتي چادرملو و جمع 
کثیري از مدیران ارشد استان کرمان با حضور در شهر 
بندرعباس و ســواحل خلیج فارس از نزدیک  از پروژه 
خط انتقال آب از خلیج فارس به صنایع جنوب کشــور  

بازدید کردند.

در این بازدید که با اســتقبال مدیران ارشد دو  استان کرمان و 
هرمزگان و با هماهنگي شرکت معدني و صنعتي گل گهر برگزار 
شد ، ناصر تقي زاده مدیر عامل شرکت گل گهر ضمن بیان ابعاد 
مختلف اجراي این طرح مهم گفت: اجراي این پروژه مهم براي 
شــرکت گل گهر حیاتي اســت و از این رو ما به عنوان یکي از 
سهامداران این پروژه  مهم تمام توانمان را براي بهره برداري هر 

چه زودتر این طرح ملي بکار گرفته ایم. 
تقي زاده افــزود : اعتقــاد دارم که این پــروژه مهم یک طرح 
اقتصادي و مقرون به صرفه است که عواید فراواني براي مردم و 

صنعت سه استان هرمزگان کرمان و یزد خواهد داشت.
مدیر عامل گل گهر در ادامه با تقدیر از حســن نیت استانداران 
کرمان و هرمزگان و مجمع نمایندگان استان در پیگیري مجدانه 
اجراي این پروژه از مدیران ارشد دو استان که امروز از این پروژه 
بازدید کردند تشکر کرد و گفت :  همه توانمان را بکار گرفته ایم 
که ان شا اله تا دو سال آینده پروژه خط انتقال آب تا گل گهر به 
بهره برداري برسد. در ادامه این بازدید یاري مدیرعامل شرکت 
انتقال آب خلیج فارس در ســخناني با بیــان اینکه این پروژه 
مهم از سال ۹۲ شروع بکار کرده و مجوزهای الزم برای  اجرای 

طرح انتقال آب از بندرعباس دریافت و خرید اراضی موردنیاز 
انجام شده و با خرید سه دستگاه آب شیرین کن در بندرعباس 
لوله گذاری از سمت سیرجان و نیزاز سمت بندرعباس با قدرت 
در حال انجام اســت. وي افزود : بحمداهلل خرید هاي داخلي و 
خارجي این پروژه تا حدود قابل توجهي  انجام شده و ان شا اله 
این پروژه در ســه فاز آب رساني به شرکت هاي گل گهر ، مس و 
چادرملو اجرایي خواهد شد. یاري ابراز امیدواري کرد با حمایت 

مســئوالن و تامین منابع مالي فاز اول ایــن پروژه تا گل گهر تا 
سال ۹8 به بهره برداري برسد. رزم حسیني استاندار کرمان نیز 
در این بازدید و با دیدن حجم اقدامات انجام شــده گفت : امروز 

مشاهده کردیم که ناباوري به باور تبدیل شده است.
اســتاندارافزود : اجراي این پروژه با توجه به تغییر اقلیم زودتر 
میبایست اجرایی شــود که  با راه اندازي این پروژه کمک قابل 

توجهي به تقویت سفره هاي آب زیر زمیني خواهد کرد.

تقي زاده خبر د اد: بهره برداری از پروژه خط انتقال آب تا گل گهر تا دو سال آينده
بازدید مدیران ارشد کرمان و هرمزگان از مهمترین پروژه آبی ایران
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

اگر قرار باشد در 
افق 1404 حدود 
55 میلیون تن 

فوالد تولید 
شود باید حدود 

135 میلیون 
تن سنگ آهن 
برداشت شود

     سرمایه گذاری 13 هزار میلیارد ریالی در دو طرح جدید تولیدی چادرملو

رئیس بودجه و گزارشــات چادرملو انجام مطالعات اکتشافی 
آنومالی در D19 را از مهم ترین  طرح های این شرکت دانست زیرا 
این طرح تامین کننده سنگ آهن خام مصرفی کارخانه فرآوری 
و تداوم تولید کنسانتره سنگ آهن در سال های آینده است. 
مشروح گفت وگوی خبرنگار ماین نیوز با هادی بشیرراد رئیس 

بودجه و گزارشات چادرملو را در ادامه می خوانید:

   درباره مهم ترین طرح های توسعه شرکت را که طی سال های 
اخیر راه اندازی و مورد بهره برداری قرارگرفته است توضیح دهید.
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی سال های اخیر طرح های مهمی را 
در برنامه های اجرایی خود داشــته است که باوجود تنگناها و نقدینگی و 
مسائل مربوط به تحریم ها موفق شــد؛ ۲ طرح مهم تولید فوالد و ۲ طرح 
زیربنایی در جهت تامین آب و برق مجتمع هــای معدنی و صنعتی را به 
شرح زیر و در سال های ۱۳۹۵-۱۳۹۳ راه اندازی و بهره برداری کند: طرح 
احداث تأسیسات و تصفیه خانه دشت سپیدان و انتقال آب به مجتمع معدنی 
چادرملو یکی از طرح های یادشده است. این طرح به منظور تامین قسمتی 
از آب موردنیاز مجتمع از سال ۱۳۹۱ در ســه فاز شروع و در شهریورماه 
ســال ۱۳۹۳ خاتمه و در حال بهره برداری است. میزان هزینه صرف شده 
در این طرح به میزان ۱.۰۵۰ میلیارد ریال بود. طرح دیگر، پروژه احداث 
نیروگاه به ظرفیت تولید ۵۰۰ مگاوات بود که در سه فاز شروع شد. فاز ۱ و 
۲ واحد گازی آن در تیرماه و شــهریورماه ۱۳۹۳ و فاز ۳ واحد بخار آن در 
اردیبهشت سال ۱۳۹۵ راه اندازی و در شبکه سراسری کشور قرار گرفت. 
میزان سرمایه گذاری در این طرح ۱۳.۶۹8 میلیارد ریال بود. طرح احداث 
کارخانه فوالد به ظرفیت تولید سالیانه ۱ میلیون تن قابل ارتقاء تا ۱ میلیون 
و ۳۰۰هزار تن، از دیگر طرح هایی بود که در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ راه اندازی 
و از ابتدای ســال جاری وارد مرحله بهره برداری شــد. در این طرح مبلغ 
۱۲.۰۵۴ میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام گرفت.  همچنین طرح احداث 
کارخانه نورد شــرکت صنایع آهن و فوالد سرمد ابرکوه به ظرفیت تولید 
سالیانه ۴۵۰ هزار تن میلگرد با سرمایه گذاری به مبلغ ۳.۹۶۱ میلیارد ریال 
در سال ۱۳۹۵ مورد بهره برداری قرار گرفت. ۶۵ درصد سهام این شرکت 
متعلق به شــرکت چادرملو و ۳۵ درصد در اختیار شرکت سرمایه گذاری 
توســعه معادن و فلزات اســت. به طورکلی در این طرح ها مبلغ ۳۰.۷۶۳ 
میلیارد ریال هزینه شد که سهم ارزی آن مبلغ ۴۶۵ میلیون یورو بوده است.

   چه طرح هایی در دست اجرا است و میزان و پیشرفت فیزیکی 
و برنامه زمان بندی آنها به چه صورت است؟

سه طرح مهم در دســت اجرا است که در مراحل نهائی و تکمیل عملیات 
اجرائی قرار دارند: طرح توســعه و افزایش ظرفیت کارخانه گندله سازی 
موجود از مقدار تولید۳میلیون و ۴۰۰هزار تن به ۴ میلیون تن که با پیشرفت 
فیزیکی 8۴ درصد در اسفندماه ســال جاری خاتمه و مورد بهره برداری 
قرار می گیــرد. این افزایش به صورت تدریجی وارد مدار تولید می شــود 
به طوری که طبق برنامه تا پایان ســال جاری مقــدار تولید تا ۳میلیون و 
۶۰۰هزار تن محقق خواهد شــد. مبلغ سرمایه گذاری در این طرح ۹۰۵ 
میلیارد ریال است. از دیگر پروژه ها، طرح شبکه فاضالب اردکان و احداث 
تصفیه خانه و انتقال آب به مجتمع صنعتی چادرملو یکی دیگر از طرح های 
مهم زیربنایی شــرکت است که با ظرفیت تولید سالیانه ۲ میلیون و ۹۰۰ 
هزار مترمکعب و سرمایه گذاری ۱.۹۳۹ میلیارد ریال آماده راه اندازی است. 
همچنین طرح احداث کارخانه احیاء مســتقیم به ظرفیت تولید سالیانه 
۱میلیون و ۵۵۰ تن آهن اسفنجی در مراحل نهایی تکمیل عملیات نصب 
قرار دارد. پیشرفت فیزیکی طرح 8۳ درصد و طبق برنامه عملیات فیزیکی 
و اجرائی آن در پایان سال جاری خاتمه در ۳ ماهه دوم سال آینده راه اندازی 
آن انجام و به بهره برداری می رســد. با توجه به اینکه این کارخانه در جوار 
کارخانه فوالد است آهن اسفنجی تولیدشده به صورت مستقیم و قبل از 
سرد شدن وارد کوره های ذوب می شود که با این روش تولید عالوه بر آنکه 
صرفه جویی قابل توجهی در مصرف آب و برق به همراه دارد، با بهره برداری 
از آن تولید کارخانه فوالد از ۱ میلیون تن به ۱ میلیون و ۳۰۰هزار تن افزایش 
پیدا می کند. در این طرح مبلغ ۹.۱۴۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت 

می گیرد که حدود ۹۵ درصد آن پرداخت شده است. 

وی با تاکید بر وظیفه خطیر نهادهای اقتصادی و دولت در توسعه 
بخش معدن افزود: در صورت وجود اراده ای قوی و برنامه ریزی 
مناسب می توان به رونق بخش معدن و منابع بسیار غنی تری 
دسترســی پیدا کرد. نوریان ادامه داد: بر اساس مطالعات انجام 
شده تاکنون حدود ۴.۶ میلیارد تن ذخیره زمین شناسی سنگ 
آهن در ایران شناسایی شده که ۲.۵ میلیارد تن آن ذخیره قطعی 
است و این عنصر، به عنوان ماده اولیه اصلی تولید فوالد، بیشترین 

سهم هزینه را در قیمت تمام شده فوالد دارد.

   دستیابی به افق 1404 در زمینه تولید فوالد نیازمند 
برداشت 135 میلیون تن سنگ آهن است

نوریان تاکید کرد: اگر قرار باشد در افق ۱۴۰۴ حدود ۵۵ میلیون 
تن فوالد تولید شــود باید حدود ۱۳۵ میلیون تن سنگ آهن 
برداشت شــود و از آن ۱۴.8 میلیون تن سنگ آهن دانه بندی، 
۷۷.۲ میلیون تن کنسانتره و ۷۲ میلیون تن گندله تولید کرد در 
حالی که هم اکنون ظرفیت استخراج سنگ آهن در کشور ۴۰ 
میلیون تن، کنسانتره ۲۴ میلیون تن، گندله ۲۲ میلیون تن و 
آهن اسفنجی ۱8 میلیون تن است. وی افزود: بنابراین رسیدن 
به مرز تولید ۵۵ میلیون تن فوالد تنها با صدور مجوز و راه اندازی 
کارخانجات مختلف فوالدی محقق نمی شود بلکه آنچه حائز 
اهمیت است، تامین مواد اولیه این واحدهاست، از اینرو، انجام 
اکتشافات گسترده در سطح کشور برای شناسایی معادن سنگ 
آهن و صدور مجوز بهره برداری از معادن شناسایی شده بسیار 

ضروری است.
مدیرعامل چادرملو افزود: اگر بخواهم مشکالت بخش معادن و 
صنایع معدنی را خالصه کنم باید به ضعف برنامه های اکتشافی 
و تامیــن منابع مالی الزم بــرای آنها از جملــه کم توجهی به 
توسعه زیرســاخت های مورد نیاز بخش معدن، نقص قوانین و 
بوروکراسی ها در مقابل سرمایه گذاری داخلی و خارجی، افزایش 
هزینه های انرژی، حمل و نقل و ...، تعرفه های باالی بهره مالکانه، 
حقوق دولتی و حق انتفاع بدون در نظر گرفتن شرایط موجود، 
کمبود نقدینگی، بهره زیاد بانک ها، تســهیالت کم و ... اشاره 
کنیم. وی افزود: از دیگر مواردی که در این زمینه حائز اهمیت 
است می توان به عدم ثبات قوانین و مقررات، فقدان جهت گیری 
توســعه ای با نگاه صادراتی با رعایت افزایــش ارزش افزوده در 
فرآورده ها، توســعه نامتوازن بخش صنایع معدنی )فوالد و ...( 

اشاره کرد.

   مدت هاست در انتظار مجوز نهایی بهره برداری از پهنه 
معدنی D19 هستیم

وی با تاکید بر اینکه اســتفاده از ذخیره معدنی ســنگ آهن 
موجب پایداری تولید کنسانتره در بلندمدت خواهد شد، افزود: 
مدتهاســت در انتظار صدور مجوز نهایی بهره برداری از پهنه 
معدنی D19 در اســتان یزد هستیم تا با مشارکت سنگ آهن 
مرکزی یکی از طرح های توسعه بخش چادرملو را آغاز کنیم و 
بتوانیم روند رو به رشد چادرملو برای تولید محصوالت فوالدی 
را تداوم بخشیم. نوریان، دومین طرح مهم این شرکت را پروژه 
احداث کارخانه گندله سازی جدید با ظرفیت ۴ میلیون تن در 
سال عنوان کرد و گفت: اجرای این طرح با برآورد سرمایه گذاری 
بالغ بر ۷ هزار و ۱۷۷ میلیارد ریال در دست مطالعه است و برای 
تامین منابع نقدینگی اجرای طرح فوق، اســتفاده از فاینانس 
خارجی پیش بینی شــده و در این رابطه مذاکراتی هم به عمل 
آمده و در صورت توفیق در جذب فاینانس، این پروژه در بازه زمانی 
چهار ساله اجرا خواهد شد. مدیرعامل چادرملو همچنین طرح 
احداث کارخانه نورد با ظرفیت ۱.۲ میلیون تن در سال را از دیگر 
برنامه های این شــرکت دانست و اضافه کرد: ساخت این واحد 
فوالدی نیز با پیش بینی سرمایه گذاری ۲ هزار و ۶۴۶ میلیارد ریال 
در دست مطالعه است و برای تامین نقدینگی اجرای این طرح هم، 
استفاده از منابع داخلی شرکت و سایر منابع، پیش بینی شده و 
طبق برنامه ریزی های اولیه، این طرح در بازه زمانی سه ساله اجرا 
خواهد شد. شرکت معدنی و صنعتی چادرملو ) سهامی عام( یکی 
از شرکت های پیشرو در تکمیل زنجیره تولید از معدن تا تولید 

محصوالت نهایی فوالد در کشور است.

D19 چادرملو در انتظار مجوز نهایی
نوریان مطرح کرد:

تکمیل زنجیره تولید رکن توسعه صنایع معدنی
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با اشاره به ظرفیت های بسیار باالی معدنی ایران گفت: این ظرفیت ها قابلیت 
توسعه بیش از پیش را دارند. محمود نوریان اظهار داشت: ظرفیت های معدنی ایران به حدی است که می توان به جرأت ادعا 
کرد، محصوالت معدنی ایران در صورت رفع مشکالت موجود و تکمیل زنجیره تولید بهترین و مناسب ترین جایگزین برای 

برداشته شدن اتکای دولت بر درآمدهای نفتی است.

مدیر روابط عمومی شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو با اشاره به موضوع 
آنومالی D19 اظهار کرد: برای دستیابی به هدف تولید ۵۵میلیون تن فوالد 
در افق ۱۴۰۴، نیازمند بهره برداری از ذخایر جدید ســنگ آهن هســتیم. 
حسین طالبی مدیر روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در پاسخ 
به این ســوال خبرنگار ماین نیوز درباره آخرین وضعیت اخذ مجوز فعالیت 
در آنومالی D19 توســط چادر ملو گفــت: در زمینه بهره برداري از آنومالي 
D19 سال هاست مسائلي میان چادرملو و محیط زیست وجود دارد. آنها 
به دنبال آن هستند که براساس استانداردهاي جهاني مجوز ها را صادر 
کنند ما نیز جز این چیز دیگري نمي خواهیم. چادرملو به دنبال این است 
که محیط زیســت راهکاري خود را ارائه دهد. به هر حال بهره برداري از 
منابع جدید سنگ آهن اجتناب ناپذیر است. با توجه به اهداف بلند مدتی 
که در برنامه توســعه همه جانبه صنعتی و اقتصادی کشور وجود دارد 
و همچنین چشــم انداز تولید فوالد برای افق ۱۴۰۴، دسترسی به این 
منابع الزامی است زیرا باید ۵۵میلیون تن فوالد تولید کرد. اگر نتوانیم 
منابع اولیه را خودمان تامین کنیم به ناچار مجبور به واردات خواهیم بود 
که مغایر با سیاست ها است. اما در عملکرد و شعارها تناقض وجود دارد. 

این تناقض باید برداشته شود. 
طالبی عنوان کرد: ما به تمام ضوابط زیســت محیطی که برای معادن از 
جمله چادر ملو تعریف می شود کامال اعتقاد داشته و عمل می کنیم. در 
حال حاضر نیز با اقدامات زیســت محیطی که در معدن چادرملو انجام 
شــده و بیش از تعهدی است که داده ایم قطعا برای بهره برداری از منابع 
جدید از جمله D19 نیز به این تعهدات عمــال پایدار خواهیم بود. این 

مسئله منوط بر این است که محیط زیست ضوابطی را برای بهره برداری 
از ذخایر جدید برای ما تعریف کند. اما اینکه یک طرح و پروژه گسترده 
ملی را متوقف کنیم تا ببینیم چه می شود به نفع جامعه و بخش صنعت 
و معدن کشــور نخواهد بود. وی خاطرنشــان کرد: در دورنمای توسعه 
شــرکت، طرح های آینده دیده شده است. طرح هایی که با هدف ایجاد 
ارزش افزوده در فعالیت شرکت چادرملو در حال انجام است و ادامه پیدا 
می کند. هیچ کدام از طرح ها متوقف نشــده است اما کندی موجود به 
دلیل مسائل تامین مالی است. خوشبختانه چادرملو جزو شرکت هایی 
است که در دوران تحریم ها همچنان توانست طرح های خود را به مرحله 

بهره برداری برساند.

 بهره برداری از آنومالی D19 اجتناب ناپذیر است
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عرضه سهام گهرزمین 
در بورس از سال آینده

قائم مقام شرکت گهرزمین 
از عرضه سهام این شرکت 
در بورس در سال آینده 
گفت. وی همچنین به نکاتی 
درباره همکاری این شرکت 
با شرکت اتوتک آلمان اشاره 
کرد و هر گونه خام فروشی 
از سوی گهرزمین را رد کرد.
غالمحسین رحیمیان 
توضیح داد: گهرزمین برای 
ساخت یک خط گندله سازی 
با شرکت اتوتک قراردادی 
امضا کرده است. این قرارداد 
در ابتدای سال 1393 منعقد 
شد و ارزش آن حدود 
260 میلیارد تومان است. 
وی افزود: این خط تولید 
در سایت گوهرزمین در 
55 کیلومتری شهرستان 
سیرجان قرار دارد و ظرفیت 
آن ساالنه حدود 5 میلیون 
تن گندله است. این قرارداد 
برای یک بازه زمانی 44 
ماهه منعقد شده و از ابتدای 
سال 1398 راه اندازی 
می شود. وی تصریح کرد: 
گهرزمین هم اکنون در حال 
انجام مجموعه ای از کارهای 
مربوط به بهینه سازی و 
افزایش ظرفیت کارخانه 
و معدن و همچنین شیرین 
کردن آب معدن است. آبی 
که در عملیات بهره برداری 
از معدن به دست می آید، 
به علت TDS )سختی( باال 
قابل مصرف نیست. درباره 
شیرین کردن آب معدن با 
شرکت های داخلی و خارجی 
در حال مذاکره هستیم که 
یکی از شرکت های خارجی، 
اتوتک آلمان است.

مدیرعامل شرکت ســنگ آهن مرکزی ایران- بافق گفت: 
طرح جوار معدنی گندله ســازی ســنگ آهن سه چاهون 
این شهرســتان آماده نصب تجهیزات است. محمد جواد 
عسکری اظهار کرد: طرح گندله سازی سه چاهون که برای 
تولید ساالنه پنج میلیون تن محصول گندله مناسب برای 
فرآیند احیای مســتقیم و تولید فوالد، در حال اجراست با 
ورود نخستین بخش از تجهیزات بخش اصلی )کوره( گام 
دیگری در پیشرفت این طرح مهم جوار معدنی برداشته شد. 
وی از پیشرفت ۴۱ درصدی طرح گندله سازی سه چاهون 
بافق خبر داد و گفت: تمام تجهیزات تا اواخر تابستان سال 
آینده وارد ســایت کارخانه می شود که هم اینک نخستین 
عملیات نصب آن آغاز شده است. مدیر عامل شرکت سنگ 
اهن مرکــزی ایران- بافق افزود: با توجــه به اتمام فعالیت 
های مربوط به ســازه بتنی قسمت تراولینگ گریت و ورود 
هاپرهای فلزی این بخش تجهیزات کوره فوالد که مهمترین 
بخش از نصب تجهیزات کارخانه است شروع به فعالیت کرد. 
این مسوول معدنی بیان کرد:همچنین کار نصب سیلوک 
های آهک و بنتونیــت و هاپرهای مربوط به مخازن ذخیره 
کنســتانتره به موازات آغاز و نصب سازه های فلزی بخش 
گندله خام نیز به زودی آغاز خواهد شــد. وی اضافه کرد: 
با توجه به برنامه ریزی انجام شــده و ارســال تجهیزات به 
ســایت و همچنین پیشرفت ساخت سایر تجهیزات، نصب 
به طور مداوم تا انتهای این مرحلــه، بی وقفه ادامه خواهد 
یافت. مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران- بافق با 
بیان اینکه تمام امکانات و مقدمات الزم برای شتاب بیشتر 

این پروژه مهیاســت گفت: این کارخانه با تکنولوژی تولید 
ROTARY KILN شناخته شده و به روش آلیس چالمرز 
در حال ساخت است. وی با بیان اینکه با اتمام طرح گندله 
سه چاهون از خام فروشی مواد معدنی سنگ آهن جلوگیری 
می شــود، پیش بینی کرد: این طرح تا پایان ســال۹۷ راه 
اندازی شــود و محصوالت آن با ارزش افزوده ای ۲ برابری 
به بازار مصرف عرضه خواهد شــد. عســکری با بیان اینکه 
این کارخانه با هزینه ای حدود ۱۲۲میلیون یورو از طریق 
فاینانس و یوزانس ساخته می شود، افزود: با بهره برداری از 
این پروژه زمینه اشتغال بیش از یکهزار نفر به طور مستقیم 
و ۲ هزار و ۵۰۰ نفر به طور غیر مستقیم فراهم خواهد شد. 

گندله، محصول نهایی فرآیند گندله ســازی و ماده اولیه 
برای فرآیندهای تولید آهن خام در کوره بلند و تولید آهن 
اســفنجی به روش های متعدد احیای مستقیم است که از 
مواد معدنی سنگ آهن استحصال می شود. معادن چغارت 
و سه چاهون بافق از بزرگترین تولید کنندگان سنگ آهن 
کشور محســوب می شــوند و تحت عنوان شرکت سنگ 
آهن مرکزی ایران، با پنجهزار و ۶۰۰ نفر پرسنل، در حوزه 
استخراج و تولید مواد معدنی فعالیت دارند. سه چاهون در 
فاصله ۳۶ کیلومتری و چغارت در ۱۲کیلومتری شهر بافق 
قرار دارند. مرکز شهرســتان ۵۰ هزار نفری بافق در فاصله 

۱۱۰ کیلومتری شرق یزد قرار دارد.

آماده سازی طرح گندله سازی سه چاهون بافق برای نصب تجهیزات

افزایش 50 درصدی صادرات فوالد امیرکبیر کاشان در سال جاری
قنواتی در گفت وگو با ماین نیوز خبر داد:

ورود 2 محصول جدید به سبد محصوالت فوالد امیرکبیر کاشان

   شرکت فوالد امیرکبیر کاشان در هفت 
یا هشت ماهه نخست امسال چه میزان 
تولید داشته و در مقایسه با تولید مدت 
مشابه سال قبل چه تغییری داشته است؟

 شــرکت فوالد امیرکبیر کاشــان در ۷ الی 8 
ماه سال جاری توانســت میزان تولید خود را 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۴درصد 

افزایش دهد.

   درباره آخریــن وضعیت تامین مواد 
اولیه موردنیاز فوالد امیرکبیر کاشــان 
توضیح بفرمایید. آیا مشــکلی در این 
زمینه وجود دارد و بیشتر از کجا تامین 

می شود؟
در سال جاری تمامی مواد اولیه مورد نیاز خود 
را از بازار داخلــی و از طریق بورس خریداری 
کرده ایم. خوشبختانه امسال در زمینه تامین 
مواد اولیه هیچ مشــکلی وجود نداشته است. 
فوالد مبارکه همکاری خوبی با ما داشت و به 

اندازه نیاز خود مواد اولیه را دریافت و توانستیم 
تولید را انجام دهیم.

   دربــاره آخرین وضعیــت اجرای 
طرح های توسعه فوالد امیرکبیر کاشان 
از جمله طرح افزایــش ظرفیت تولید، 
طرح های زیر سقف و ... توضیح بفرمایید.
چندین پروژه در دســت انجام اســت. یکی 
از طرح ها پــروژه اتصال ریل آهن به شــبکه 
سراسری است که کار خود را شروع و امیدوار 
هستیم تا پایان ســال به بهر ه برداری برسد. 
همچنین پــروژه افزایش ظرفیت نیز در حال 
اجرا اســت و برای سال آینده حدود ۱۰ تا ۱۵ 
درصد بــه ظرفیت تولید اضافه خواهد شــد. 
البته یک طرح کلی برای افزایش ظرفیت در 
دستور کار است. در این طرح به دنبال افزایش 

۵۰درصدی ظرفیت تولید هستیم.

   فوالد امیرکبیر کاشــان در زمینه 

بومی ســازی امســال تاکنــون چه 
دستاوردهایی داشته است؟

بیشتر قطعات مصرفی و مورد نیاز ما از داخل 
کشور تامین می شود. یعنی هر آنچه که امکان 
تولید در داخل را داشــته باشد از آن استفاده 

می کنیم.

   برای ارتقای کیفیت محصول تولیدی 
فوالد امیرکبیر کاشــان چه اقداماتی 
در ســال جاری انجام شــده است؟ از 
جمله خرید تجهیزات جدید، نوسازی 

تجهیزات فعلی و ...
ما با استفاده از تکنولوژی های جدید و بهبود 
خطوط تولیــد توانســتیم کیفیت محصول 
تولیدی را نسبت به سال گذشته ارتقاء دهیم. 
درواقع ایــن کار با خرید تجهیــزات و اضافه 
کردن آن به خطوط تولیــد انجام گرفت. در 
کنار این موضوع در ســال جاری ۲ محصول 
جدید یعنی ورق شیت و کاروگیت) ذوزنقه ای 

 فوالد امیرکبیر کاشان با استفاده از تکنولوژی های جدید، کیفیت محصوالت خود را نسبت به سال  گذشته ارتقا داده و 
به دنبال صادرات 50درصد از تولیدات خود است. مشروح گفت وگو ماین نیوز با عزیز قنواتی مدیرعامل فوالد امیرکبیر 

کاشان را در ادامه می خوانید:

سینوسی( و  به سبد محصوالت شرکت اضافه 
می شود.

   فوالد امیرکبیر کاشــان امسال در 
هفت یا هشــت ماهه امسال چه میزان 
صادرات داشته و این رقم در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل چه تغییری داشته 
است؟ صادرات بیشــتر به کدام بازارها 

انجام شده است؟
صادرات ما در ســال جاری نســبت به سال 
گذشته حدود ۵۰درصد افزایش داشته است. 
این صادرات بیشــتر به کشــور های حاشیه 
حوزه خلیج فارس و آســیا میانه ) کشورهای 

cis( انجام گرفت.

   وضعیت بازار فوالد امسال در داخل و 
خارج چطور بوده و وضعیت قیمت ها را در 
ماه های آینده چطور پیش بینی می کنید؟
درباره وضعیــت فوالد باید بگویــم تا به این 
لحظه و طبق برنامــه و بودجه فروش های ما 
انجام گرفته و مشــکل خاصی در این زمینه 
نداشته ایم. یعنی می توان گفت تا به این لحظه 
وضعیت خوب بوده است. همچنین درخواست 
صادرات  داشته و در حال مذاکره با مشتریان 
خود هســتیم. ما به دنبال آن هســتیم تا ۵۰ 

درصد از تولید خود را صادر کنیم.

   نظر شما درباره احیای ستاد فوالد در 
وزارت صمت چیست و چه توصیه هایی 

برای ارتقای عملکرد این ستاد دارید؟
به هر حال صنعت فوالد برای سیاست گذاری 
بازار، طرح های توسعه، جانمایی ها، تعرفه ها، 
قوانین گمرکی و بانکی  باید یک متولی داشته 
باشــد. درواقع نیاز است یک ســازمانی این 
اقدامات را انجام دهد که به اعتقاد من بهترین 
کار آن اســت که خود وزارت صنعت، معدن و 

تجارت این کار را انجام می دهد.





13
96

اه 
ر م

 آذ
16

-1
3

28

توقف فروش آهن اسفنجی از نیمه نخست 97
عباسلو در گفت وگوی تفصیلی با ماین نیوز خبر داد:

جزئیات قرارداد جهان فوالد سیرجان با ایدوم اسپانیا

   لطفا درباره اولین قرارداد برای احداث 
دو کارخانه احیاء و ذوب به عنوان فاز دوم 
کارخانه های مجتمع جهان فوالد سیرجان 
با شرکت ایدوم اسپانیا، توضیح بفرمایید.

اولین قرارداد، قرارداد مهندسی است که قرار 
است ۲ کارخانه احیاء و ذوب به روش هات شارژ 
احداث شــوند. این قرارداد با شرکت ایدوم که 
یکی از شــرکت های بزرگی مهندسی اسپانیا 
اســت، منعقد شده اســت. همچنین قرارداد 
تامین منابع مالی آن نیز از طریق اســپانیا در 

حال انجام است.

   شرکت جهان فوالد سیرجان در هفت 
یا هشت ماهه نخست امسال چه میزان 
تولید داشته و در مقایسه با تولید مدت 
مشابه سال قبل چه تغییری داشته است؟

تاکنون و طی 8 ماه گذشــته حدود ۶۰۰ هزار 
تن آهن اسفنجی تولید شده است که نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته در حدود ۱۰ درصد 
افزایش تولید را شاهد بودیم.

   درباره آخرین وضعیت تامین مواد اولیه 
موردنیاز جهان فوالد سیرجان توضیح 
بفرمایید. آیا مشکلی در این زمینه وجود 

دارد و بیشتر از کجا تامین می شود؟
خوراک ما از گل گهر تامین می شــود و گندله 
تولیدی این شــرکت را مصرف می کنیم و با 
توجه به اینکه در جوار گل گهر قرار گرفته ایم از 
طریق نوار نقاله ماده اولیه را دریافت می کنیم. 
به همین دلیــل هزینه حمل و نقل ماده اولیه 

پایین بوده و قیمت ما کامال اقتصادی است.
خوشــبختانه کیفیت محصــول تولیدی نیز 
کیفیت بسیار خوبی اســت و به همین خاطر 
مشــتری زیادی برای آهن اســفنجی وجود 
دارد. کارخانه شــمش نیز در نیمه اول سال 
آینده راه اندازی می شــود بــه همین دلیل 

از نیمه نخســت ســال ۹۷ دیگر فروش آهن 
اسفنجی نداشــته و تمامی فروش خالصه در 
شمش و میلگرد می شود؛ زیرا کارخانه میلگرد 
نیز سال گذشــته راه اندازی شده  است. عمال 

زنجیره تولید را تکمیل کرده ایم.

   درباره آخرین وضعیت اجرای طرح های 
توسعه جهان فوالد ســیرجان توضیح 

بفرمایید.
خوشــبختانه در حوزه طرح های توسعه ذوب 
۷۰ درصد پیشــرفت فیزیکی داشته و تا پایان 
سال نصب مکانیکال کامل شده و از اوایل سال 
آینده تست تجهیزات آغاز و در نیمه اول سال 

به تولید می رسد.

   جهان فوالد ســیرجان امســال در 
هفت یا هشــت ماهه امسال چه میزان 
صادرات داشــته و این رقم در مقایسه با 

مدت مشابه سال قبل چه تغییری داشته 
است؟ صادرات بیشــتر به کدام بازارها 

انجام شده است؟
کشورهای حاشــیه خلیج فارس و هند مقصد 
صادراتی شرکت جهان فوالد سیرجان بوده اند. 
میزان صادرات انجام گرفته نســبت به مدت 

مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

   وضعیت بازار فوالد امسال در داخل و 
خارج چطور بوده و وضعیت قیمت ها را در 
ماه های آینده چطور پیش بینی می کنید؟
وضعیت بازار امسال نســبت به سال گذشته 
خیلی بهتر شده است. برآوردهای صورت گرفته 

احتمال افزایش قیمت برای فوالد وجود دارد.

   نظر شما درباره احیای ستاد فوالد در 
وزارت صمت چیست و چه توصیه هایی 

برای ارتقای عملکرد این ستاد دارید؟
در صورتی که عملیاتی وارد کار شده و بتوانند 
چرخه تکمیل را از ابتــدا یعنی معدن و تا انتها 
یعنی محصــوالت نهایی در یــک محل مورد 
بررســی قرار داده و نکات ضعــف و قدرت آن 
را مشــخص کنند اتفاق خوبــی رخ می دهد؛ 
اما اگر دوباره به کارهــای مقدماتی ورود پیدا 
کنند به نظر من نتیجه از آن بدســت نمی آید. 
معتقدم ســتاد فوالد باید بیشتر به بخش های 
زمین شناســی و اکتشاف فشــار بیاورد؛ زیرا 
یکی از معضالتی کــه در آینده با آن مواجهیم 
کمبود مواد اولیه است. برای اینکه صنعت فوالد 
با بحران مواجه نشود، باید ستاد فوالد در بخش 
اکتشاف بیشتر پیگیر باشد. اگر نتوانیم مواد اولیه 
کارخانه ها را از منابع داخلی تامین کنیم، قابلیت 
رقابت را از دست خواهیم داد. در نتیجه یکی از 
سیاست ها این ستاد باید موضوع اکتشاف باشد.

مدیرعامل شرکت مجتمع جهان 
فوالد سیرجان معتقد است: باید 
یکی از سیاست های ستاد فوالد 
موضوع اکتشاف باشد. مشروح 
گفت وگو با علی عباسلو مدیرعامل 
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان 
را در ادامه می خوانید:

محموله کمکی جهان 
فوالد سیرجان به 
مناطق زلزله زده 
ارسال شد

مدیرعامل شرکت مجتمع 
جهان فوالد سیرجان از 
ارسال محموله کمکی این 
مجتمع شامل چادر، کیسه 
خواب و شیر به مناطق 
زلزله زده غرب کشور 
خبر داد. علی عباسلو 
ضمن ابراز همدردی با 
مردم مناطق زلزله زده 
غرب کشور اظهار کرد: 
خانواده بزرگ مجتمع 
جهان فوالد سیرجان 
مراتب همدردی خود 
را با مردم این مناطق 
اعالم کرده و درگذشت 
تعدادی از هموطنانمان 
در این حادثه غم انگیز 
را تسلیت می گوید. وی 
گفت: در تماسی تلفنی 
با آیت اهلل علما نماینده 
ولی فقیه در استان 
کرمانشاه پیام تسلیت و 
همدردی خانواده بزرگ 
جهان فوالد سیرجان با 
مصیبت زدگان و آمادگی 
این مجتمع برای کمک 
رسانی به زلزله زدگان 
اعالم شد. محموله کمکی 
ارسال شده شامل 400 
تخته چادر هشت نفره، 
178 عدد کیسه خواب و 
20 باکس شیر است که از 
طرف مدیریت و کارکنان 
شرکت مجتمع جهان فوالد 
سیرجان به مردم مناطق 
زلزله زده غرب کشور 
اهدا شده است.

معاون مالی و پشتیبانی شرکت جهان فوالد سیرجان بیان کرد: توسعه ای که در سال 96 نیز کلید خورده و در حال انجام است، 
بحث راه اندازی فوالد آلیاژی به ظرفیت 500 هزار تن در شهرستان بردسیر است. مقدمات این کار انجام شده و در صورتی که 
موانعی در مسیر انجام کار ایجاد نشود و بحث های محیط زیستی حل شود، از نظر شرکت جهان فوالد سرمایه گذاری آماده 

برای انجام کار است. 

عبدالمجید مستقیمی در گفت وگو با خبرنگار ماین نیوز درباره 
آخرین وضعیت این کارخانه به ماین نیوز گفت: خوشبختانه چشم 
انداز اهداف شرکت بیش از ۵۰درصد تحقق پیدا کرده و کارخانه 
احیا شماره ۱ درسال چهارم خود قرار داشته و در حال تولید است. 
این واحد باالی ظرفیــت تولید می کند، یعنی تا مرز ۱۱8 درصد 
تولید کرده ایم. در پایان سال ۹۵ نیز کارخانه نورد ۵۰۰هزار تنی 
میلگرد در شهرستان بردســیر به بهره برداری رسید که در حال 
تولید است. البته میزان تولید در این واحد به دلیل قرار داشتن در 
سال اول تولید و همچنین بازار نامناسب شمش، به ظرفیت دست 
پیدا نکرده است. وی با اشاره به برنامه های اصلی در سال جاری، 
اظهار کرد: یکی از برنامه های اصلی در سال ۹۶، بازگشایی ال سی 
۱۰۰میلیون یورویی بود که خوشبختانه ورود تجهیزات کارخانه 
ذوب شماره ۱، ســرعت پیدا کرده و طی ۶ماه گذشته ۲۴ درصد 
پیشرفت فیزیکی داشــته و تا به امروز که با شما صحبت می کنم 
باالی ۶۳ درصد راه اندازی و پیشــرفت فیزیکی را شاهد بوده ایم. 
قرار است در نیمه اول ســال ۹۷ این پروژه به بهره برداری برسد 
و تمامی تالش ها در راســتای این هدف است. مستقیمی با بیان 
اینکه، کار بزرگی در سال ۹۶، صورت گرفت، بیان کرد: این اقدام 
۲ توسعه کارخانه احیا شماره ۲ و کارخانه ذوب شماره ۲ است که 
می توان آن را خبری خوشحال کننده برای شرکت های فوالدی 
و کشور دانست. با سرمایه گذاری فاینانس خارجی با یک شرکت 
اســپانیایی، بالغ بر ۳۵۰میلیون یورو به صورت EPCF قرارداد 

بسته و در حال اجرایی شــدن است تا طی ۲ سال آینده کارخانه 
احیا شماره ۲ و کارخانه شماره ۲ ذوب توسط این شرکت ساخته 
و در مدت 8سال بازگشت سرمایه انجام شود. این همکاری بازی 
برد-برد خواهد بود و هر دو طرف قرارداد از آن ســود خواهند برد. 
براساس گفته های مستقیمی، ظرفیت کارخانه ذوب شماره ۱، 
یک میلیون تن و ظرفیت کارخانه ذوب شــماره ۲ نیز ۱میلیون 
تن است. معاون مالی و پشتیبانی شرکت جهان فوالد سیرجان 
با اشــاره به میزان اســتخدام افراد در این پروژه، افزود: به صورت 
متوسط، پیش بینی اشتغال زایی برای ۵۰۰نفر در کارخانه های احیا 
به صورت مستقیم و بالغ بر۱۵۰۰نفر غیر مستقیم، انجام شده است. 
اما در کارخانه های ذوب تعداد 8۰۰نفر به صورت مستقیم و بیش از 
۲۵۰۰نفر غیر مستقیم اشتغال پیش بینی شده است. این موضوع 
نویدی برای منطقه سیرجان خواهد بود. مستقیمی تصریح کرد: 
توسعه ای که در ســال ۹۶ نیز کلید خورده و در حال انجام است، 
بحث راه اندازی فوالد آلیاژی به ظرفیت ۵۰۰هزار تن در شهرستان 
بردسیر است. مقدمات این کار انجام شده و در صورتی که موانعی در 
مسیر انجام کار ایجاد نشود و بحث های محیط زیستی حل شود، از 
نظر شرکت جهان فوالد سرمایه گذاری آماده برای انجام کار است. 
وی در پاســخ به این سوال که تکنولوژی فوالد آلیاژی برای کدام 
کشور است، گفت: در حال حاضر در مرحله مجوزها قرار داشته و 
طرح های مطالعاتی انجام و زیرساخت های کار در حال انجام است، 
و در صورت اجرایی شدن قراردادها حتما این موضوع نیز رسانه ای 

خواهد شد. مستقیمی با بیان اینکه از سوی سهام دار اصلی هیچ  
نوع مشکلی وجود ندارد، تصریح کرد: خوشبختانه شاهد حمایت 
۱۰۰درصدی چه در بحث تامین منابــع و چه تامین مواد اولیه 
)گندله( بودیم و تا به امروز ۲.۵ برابر درصد خودشان به ما کمک 
کرده اند. اما در مورد سهامدار دوم یعنی شرکت مس )۴۹درصدی(، 
در حال مذاکره هستند تا سهم خود را تامین کنند. امیدوار هستیم 
این سهم تامین شود زیرا افزایش سرمایه ما در حال ثبت است و 
اگر به موقع نرسند ممکن اســت سهم آنها کاهش پیدا کند. وی 
با اشاره به مشــکالت، گفت: دولت به منظور تسهیل در روند کار 
صنعت، کارگروهی به نام رفع موانع تولید ایجاد کرده اســت. این 
کارگروه متشکل از مسئوالن مختلف استانی است و ریاست آن 
به عهده استاندار است. ما تا به امروز ۳مورد از مشکالت به کارگروه 
ارجاع داده شــده و کارگروه مصوبه آن را صادر کرده اما متاسفانه 
این موضوع در به وزارت خانه ها حل نشده و اجرایی نمی شود. دبیر 
کارگروه نیز مدعی اســت این کارگروه توان و ظرفیت برای حل 
مشکالت صنعت و معدن را ندارد و خواستار تعطیلی آن بود زیرا 

نفعی برای صنایع ندارد.

برنامه جهان فوالد سیرجان برای سرمايه گذاری در تولید فوالد آلیاژی
مستقیمی در گفت وگو با ماین  نیوز خبر داد:
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

      5 اولویت صنعت فوالد کشور برای دستیابی به شرایط مطلوب

انجمن آهن و فوالد ایران ۵ اولویت صنعت فوالد کشــور برای دســتیابی به 
شــرایط مطلوب و دستیابی به اهداف پیش بینی شــده را اعالم کرد. انجمن 
آهن و فوالد ایران در گزارشی تحت عنوان » تحلیل شرایط فعلی صنعت فوالد 
کشور و چشم انداز آتی«،  با برشمردن وضعیت کنونی صنعت فوالد در کشور،  
به بررســی شرایط فعلی و آتی این صنعت پرداخت. در این گزارش، از یک سو 
میزان تولید، مصرف و تجارت خارجی فوالد نشان دهنده رکود حاکم بر بازار و 
استفاده نشدن مناسب از ظرفیت های ایجاد شده به ویژه در بخش محصوالت 
نهایی طولی اعالم شده است. همچنین از دیگر سو طرح این صنعت با چالش 
های شــامل عدم توازن در زنجیره تولید، ضعف زیر ساخت های مورد نیاز و 
غیره مواجه است که ضرورت دارد اقدامات جدی برای اصالح وضع موجود و 
سیاستگذاری مناسب در این راستا صورت گیرد. این تشکل برای برون رفت 
از شــرایط فوق، ۵ اولویت مشخص کرده است. این اولویت ها شامل »سرمایه 
گذاری به منظور ایجاد توازن در زنجیره تولید«، »حمایت از سرمایه گذاری در 
زیرساخت ها و حوزه های استراتژیک ادغام«، »شبکه سازی یا تغییر کاربری 
واحدهای موجود«، »اصالح ساختار مالکیتی معادن و فوالدسازان آموزش« و 
نیز »ارتقای بهره وری و مهارت نیروی انسانی و بومی سازی دانش فنی« است. 
در تشریح این اولویت ها به موضوع »سرمایه گذاری به منظور ایجاد توازن در 
زنجیره تولید« به عنوان یکی از اولویت ها اشاره شده است. نتایج بررسی های 
انجام شده در مورد موازنه حلقه های زنجیره فوالد نشان می دهد که در سال 
های پیش رو با کمبود کنسانتره سنگ آهن مورد نیاز واحدهای گندله سازی 
روبرو خواهیم بود که عدم توازن در این حلقه ها، تولید حلقه های پایین دستی 
و دســتیابی به تولید و صادرات برنامه ریزی شده در چشم انداز فوالد را تحت 
تاثیر قرارخواهد داد. معادن سنگ آهن متعددی در کشور وجود دارند که تعداد 
کمی از این معادن، بزرگ مقیاس بوده و دارای ذخایر عظیم هستند؛ به طوری که 
عمده معادن سنگ آهن کشور کوچک و متوسط مقیاس بوده و اغلب در مناطق 
کم آب کشور پراکنده اند. از این رو، احداث واحدهای فرآوری با ظرفیت های باال 
با مشکالت متعددی روبرو خواهد بود. بر این اساس و با توجه به اینکه واحدهای 
کنسانتره سازی در ظرفیت های متوسط و پایین نیز اقتصادی هستند، در کنار 
توسعه کنسانتره سازی در مقیاس بزرگ، تمرکز بر روی ظرفیت های کوچک و 
متوسط و حمایت از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این حلقه از زنجیره 
فوالد، از جمله راه کارهای ایجاد توازن در این حلقه است. البته باید نسبت به 
تسریع در رســیدن واحدهای کنسانتره سازی جدید به تولید اسمی و بهینه 
سازی راندمان عملیاتی این واحدها تالش کرد. از دیگر اولویت ها، »حمایت از 
سرمایه گذاری در زیرساخت ها و حوزه های استراتژیک« است. واقعیت این 
است که یکی از مشکالت اصلی صنعت فوالد کشور ضعف زیرساخت های مورد 
نیاز است که برای این منظور، اقداماتی نظیر رفع کاستی ها و افزایش ظرفیت 
سیستم حمل و نقل ریلی، سرمایه گذاری برای توسعه ظرفیت بنادر کشور با 
هدف امکان پذیر کردن پهلوگیری کشتی های باری بزرگ، توجه بیشتر به حمل 
و نقل جاده ای )شامل سرمایه گذاری برای بهبود کیفیت و استانداردسازی جاده 
های ترانزیتی و پرتردد کشور در مسیرهای تجاری و ارائه تسهیالت الزم برای 
نوسازی ناوگان حمل و نقل جادهای کشور(، حمایت از سرمایه گذاران بخش 
خصوصی برای جمع آوری و بازیافت پســاب های شهری و صنعتی و تسویه 
مجدد آنها برای اســتفاده در صنعت، ارائه تسهیالت الزم برای شیرین کردن 
آب دریا و استفاده از آن در صنعت و نیز حمایت از انتقال تکنولوژی های نوین 
و اجرای طرح های دانش بنیان برای افزایش بهره وری آب در صنعت، توسعه 
ظرفیت تولید برق کشور از مسیر فراهم کردن زمینه های الزم برای سرمایه 
گذاری بخش خصوصی در این بخش و برنامه ریزی برای تامین گاز مورد نیاز 
صنعت فوالد در تمام فصول سال به ویژه در فصل زمستان ضروری است. انجمن 
آهن و فوالد، یکی دیگر از اولویت های توســعه صنعت فوالد را ادغام، »شبکه 
سازی و یا تغییر کاربری واحدهای موجود« بر می شمارد و در ادامه می آورد: 
پراکندگی و مقیاس کوچک تولید در برخی از بخش های صنعت فوالد کشور از 
جمله محصوالت طولی باعث شده تا این واحدها نسبت به نوسانات بازار بسیار 
حساس و آسیب پذیر باشند و سایر شرایط از جمله کمبود نقدینگی و مشکالت 
بازاریابی و فروش و در برخی موارد، کیفیت محصوالت تولید موجب شــده تا 
این مجموعه ها با حداقل ظرفیت تولید کار کرده و بخشی از آنها نیز به سمت 
توقف و تعطیلی و حتی ورشکستگی حرکت کنند. »اصالح ساختار مالکیتی 
معادن و فوالدسازان«، از دیگر اولویت های انجمن مذکور است. یکی از چالش 
های اشاره شده در شرایط کنونی صنعت فوالد کشور، تضاد منافع فوالسازان 
و معدن داران است که ناشی از بخشی نگری و عدم برنامه ریزی جامع و کالن 
در گذشــته در بخش صنعت و معدن کشور است. این امر طی سال های اخیر 

مشکالت و مسائل متعددی را به وجود آورده است.

3 طرح دارای 
اولویت این 

شرکت عبارتند 
از احداث گندله 
سازی بهاباد، 
احداث فوالد 

سازی و افزایش 
ظرفیت کارخانه 
و قریب الوقوع 

نیز راه اندازی فاز 
یک فوالدسازی 

شاهرود

   شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان در 8ماهه نخست 
امسال چه میزان تولید داشته و در مقایسه با تولید مدت 

مشابه سال قبل چه تغییری داشته است؟
میزان تولید شرکت در هشت ماهه نخست امسال با احتساب یک 
ماه تعمیرات سالیانه بالغ بر ۵۲۷ هزار تن بوده است، در حالیکه این 
رقم در مدت مشــابه سال گذشته و بدون تعمیرات سالیانه ۵۴۶ 

هزار تن بوده است.

    درباره آخرین وضعیت تامین مواد اولیه موردنیاز آهن 
و فوالد غدیر ایرانیان توضیح بفرمایید. آیا مشکلی در این 

زمینه وجود دارد و بیشتر از کجا تامین می شود؟
از ابتدای بهره برداری در سال 8۹ تا کنون، بخش اعظم گندله مورد 
نیاز این شرکت از گندله سازی اردکان )چادرملو( تامین شده است 
که به دلیل سهامدار بودن آن شرکت و نیز همجواری با کارخانه، با 

مشکل تامین گندله مواجه نبوده ایم.

     درباره آخرین وضعیت اجرای طرح های توسعه آهن و 
فوالد غدیر ایرانیان از جمله طرح افزایش ظرفیت تولید و 

سایر طرح ها توضیح بفرمایید. 
۳ طرح دارای اولویت این شرکت عبارتند از احداث گندله سازی 
بهاباد، احداث فوالد سازی و افزایش ظرفیت کارخانه و قریب الوقوع 
نیز راه اندازی فاز یک فوالدســازی شاهرود. درباره گندله سازی 
بهاباد تا کنون مهندسی اساســی، آماده سازی سایت، عملیات 
ساختمانی زیر ساخت ها و خط انتقال گاز تا بهاباد به انجام رسیده 
است. احداث پست برق نیز در دست اقدام است و پروژه در کل در 

حدود 8 درصد پیشرفت داشته است.

      آهن و فوالد غدیر ایرانیان تاکنون چه دستاوردهایی 
داشته است؟

مشارکت در سرمایه گذاری های صنعتی و معدنی، انجام مطالعات 
اکتشافی تفصیلی در معادن منگنز و آهن و مشارکت در افزایش 
سرمایه موردنیاز احداث فوالدسازی شرکت توسعه آهن و فوالد 
گل گهر  از دستاوردهایی است که از سوی شرکت انجام گرفته است.

      برای ارتقای کیفیت محصول تولیدی آهن و فوالد غدیر 
ایرانیان چه اقداماتی در سال جاری انجام شده است؟ از 
جمله خرید تجهیزات جدید، نوسازی تجهیزات فعلی و ...
در طول ۶ سال گذشته که از بهره برداری و تولید آهن اسفنجی 

سپری شده است همواره در ارتقای کیفیت محصول پیش قدم 
بوده و رضایتمندی فوالدسازان تامین شده است. با توجه به اینکه 
در سال هفتم بهره برداری قرار داریم در نوسازی کارخانه و به روز 
نمودن تجهیزات اساسی کارخانه با هدف ارتقای ظرفیت تولید 

گام های اساسی برداشته ایم.

       آهن و فوالد غدیر ایرانیان امسال در هفت یا هشت 
ماهه امسال چه میزان صادرات داشته و این رقم در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل چه تغییری داشته است؟ صادرات 

بیشتر به کدام بازارها انجام شده است؟
به دلیل نیاز مبرم بازار داخل به آهن اســفنجی، فعال صادرات در 
دستور کار این شرکت نیست و اولویت جدی ما تامین نیاز فوالد 
سازی های آلیاژی ایران و چادرملو به عنوان سهامداران اصلی این 

شرکت است. سال گذشته نیز صادرات نداشته ایم.

       وضعیت بازار فوالد امسال در داخل و خارج چطور 
بوده و وضعیت قیمت هــا را در ماه های آینده چطور 

پیش بینی می کنید؟
از اواخر سال گذشــته بازار فوالد از وضعیت رکودی خود خارج 
شده و هم اکنون این بازار شاهد رونق است. پیش بینی می شود 
این وضعیت طی ماه های آتی نیز ادامــه پیدا کند. واقعیت این 
اســت که به لحاظ برخورداری از کیفیت های خوب در زنجیره 
ارزش آهن و فوالد از معدن تا محصوالت نهایی، بازار آهن وفوالد 
ایران هم با تقاضای جدی مواجه است و هم میتواند از این فرصت 

بهره مند شود.

        نظر شما درباره احیای ستاد فوالد در وزارت صمت 
چیست و چه توصیه هایی برای ارتقای عملکرد این 

ستاد دارید؟
احیای این ســتاد می تواند سودمند باشــد، به طوریکه با انجام 
مطالعات جامع در زمینــه آهن و فوالد و با تعامل مســتقیم با 
تولیدکنندگان این عرصه، پتانسیل های توسعه در حاشیه خلیج 
فارس را مورد توجه قــرار داده و خصوصاً در بندرعباس، چابهار 
و مکران با اهتمام جدی در گردهمایی عالقه مندان به ســرمایه 
گذاری، در ایجاد مگاپورت دریای عمان موثر بوده و ترغیب نماید. 
همچنین در زمینه ارتقای هر چه بیشــتر این صنعت از طریق 
انتقال نقطه نظرات و پیشنهادات بازیگران اصلی صنعت فوالد با 

قانونگذاران و سیاستگذاران، موثر واقع شود. 

3 طرح اولویت دار آهن و فوالد غدیر ایرانیان
فرشاد در گفت وگو با ماین نیوز خبر داد:

تولید ۵27 هزار تن آهن اسفنجی در ۸ ماهه 96

شرکت آهن و فوالد غدیر 
ایرانیان در سال جاری 
با توجه به نیاز موجود 
در بازار داخلی به آهن 
اسفنجی، صادرات را در 
دستور کار خود ندارد.  
مشروح گفت وگو ماین 
نیوز با اسداله فرشاد 
مدیرعامل شرکت آهن 
و فوالدغدیر ایرانیان را 
می خوانید:

واگذاری 107 پهنه اکتشافی و شناسایی 400 محدوده امیدبخش معدنی در 100 روز گذشته
واگذاری ۱۰۷ پهنه اکتشــافی مصوب به مساحت تقریبی ۴۰۷ هزار 
کیلومترمربع و شناسایی ۴۰۰ محدوده امیدبخش معدنی جدید از اهم 
اقدام های وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۱۰۰ روز نخســت دولت 

دوازدهم بود. به گزارش چهارشنبه تارنمای وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، تدوین نقشه راه دولت دوازدهم در 

توسعه و توانمند سازی معادن و صنایع معدنی با 
حضور خبرگان بخش معــدن و صنایع معدنی 
از مهمتریــن برنامه های وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در یکصد روز ابتدایی اســتقرار دولت 
دوازدهم بود. پایان ساماندهی همه محدوده های 

اکتشافی و معدنی و ساماندهی محدوده های شن 

و ماسه رودخانه  ای در ۱8 اســتان نیز در این مدت در دستور کار قرار 
گرفت. وزارت صنعت، معدن و تجارت در این بازه زمانی صد روزه، ۱۰۷ 
پهنه اکتشافی مصوب به مســاحت تقریبی ۴۰۷ هزار کیلومتر مربع 
را واگذار کرد و ۴۰۰ محــدوده امید بخش معدنی جدید نیز 
شناسایی شد. آزاد سازی محدوده های اکتشافی و پهنه ها 
در سه مرحله برای فعال شدن محدوده های معدنی 
راکد و بلوکه شده و تکمیل اکتشافات معدنی در بیش 
از ۱۶ هــزار و ۱۶۰ کیلومتر مربع در قالب ۱۹ پروژه 
به منظور اکتشاف عناصر پایه فلزی و غیرفلزی نیز 
از دیگر اقدام های انجام شده در این حوزه در یکصد 

روز آغازین فعالیت دولت دوازدهم بود.
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

   بازدید هیات تجاری سوئیسی و آلمانی از فوالد خوزستان

هیات تجاری بلندپایه سوئیسی و آلمانی به منظور انعقاد قراردادهای بلندمدت، 
وارد شرکت فوالد خوزستان شدند و از فرایندهای این شرکت بازدید کردند. هیئت 
یادشده با هدف انعقاد قراردادهای بلندمدت )خرید بیلت، اسلب و همچنین تامین 
مواد اولیه مورد نیاز از جمله سنگ آهن و الکترود( از تمام فرایندهای شرکت فوالد 
خوزستان بازدید کردند و در جریان وضعیت آنها قرارگرفتند. این هیئت را که محمود 
اکابر مدیرتضمین کیفیت و محمدمهدی شریف مدیر فوالدریزی و ارسال محصول 
همراهی می کردند، از واحد های انباشت و برداشت، حمل و نقل مواد اولیه، اتاق 
کنترل گندله سازی، زمزم یک و فرایند ریخته گری، بازرسی، آزمایشگاه و خط 
تولید فوالد سازی بازدید کردند. بر پایه این گزارش، سواالتی در رابطه با فرایندهای 
مواداولیه و احیاء بویژه تولید و عملیات در فوالد سازی، کوره، ریخته گری، بازرسی و 
تایید کیفیت محصوالت از سوی این هیئت مطرح شد و شریف توضیحات مبسوطی 
در این زمینه ارائه داد. گفتنی اســت این بازدید و مذاکرات در راستای بازاریابی و 
تعامالت هر چه بهتر و بیشتر با تامین کنندگان و مشتریان خارجی صورت گرفت.

شاهمیر در گفت وگو با ماین نیوز اعالم کرد:
 افزایش بهره وری و کاهش بهای تمام شده

  دو هدف imms استرالیا در همکاری با معادن ایران

 IMMS اســترالیا گفت: هدف اصلی شرکت IMMS مدیرعامل شرکت
همکاری با شرکت ها و معادن ایران به منظور ارتقاء سطح بهره وری و کاهش 
بهای تمام شده محصول است. خبرنگار ماین نیوز با اشکان شاهمیر مدیرعامل 

شرکت IMMS استرالیا گفت وگویی انجام داده که به شرح زیر است:
   لطفا در مورد شــرکت IMMS Australia کمی توضیح داده و 

بفرمایید از چه زمانی فعالیت شما در ایران آغاز شده است؟
شرکت IMMS در شهر پرت واقع در ایالت استرالیای غربی که مرکز معادن 
بزرگ و فعالیت های معدنی استرالیا می باشد، تاسیس شده است. هدف اصلی 
شرکت IMMS همکاری با شرکت ها و معادن ایران به منظور ارتقاء سطح 
بهره وری و کاهش بهای تمام شده محصول است. برای تحقق این هدف شرکت 
استراتژی اصلی خود را روی همکاری با معادن و شرکت های EPCM که 
در این زمینه فعالیت می کنند، قرار داده است. IMMS از طریق ارائه خدمات 
مهندسی، تامین تجهیزات خاص و ارائه خدمات مشاوره ای به دنبال تحقق 
این هدف است. ایده اولیه در سال ۲۰۱۵ شکل گرفت. اولین دیدار و سفر ما به 
ایران بعد از برداشته شدن تحریم ها بود. مطالعات و صحبت های اولیه از همان 
زمان آغاز شد. دسامبر ۲۰۱۶ در همایش معدن که توسط ایمیدرو برگزار 
شده بود، شرکت کردیم. صحبت های وزیر صنعت و ریاست ایمیدرو و بقیه 
مدیران و صنعتگران بخش معدن بسیار مثبت و به صورت یک فراخوان برای 
همکاری مشترک بود. تصویری که برای ما ایجاد شد حاکی از عالقه مندی زیاد 
برای سرمایه گذاری در بخش معدن )کل زنجیره(، انجام کارهای زیربنایی و 

بازسازی و افزایش بهره وری معادن فعلی بود.

   شرکت IMMS چه خدمات و پیشنهاداتی برای ارائه به صنعت 
معدن ایران دارد؟

پیشــنهاد و خدمات ما برای کاهش بهای تمام شده و ارتقاء بهره وری است. 
این موضوع می تواند در مورد یک پروژه جدید )Green Field( باشد و از 
طریق مهندسی و استفاده از تکنولوژی روز دنیا تحقق پیدا کند و یا می تواند 
در یک معدن در حال فعالیت بوده و تمرکز روی ارتقاء سطح بهره وری باشد. 
پیشنهاد IMMS به بخش معدن ایران انتقال تجربه، دانش و تکنولوژی است.

ستاد زنجیره 
فوالد از صنایع 

باالدست تا 
پایین دست آن 

قرار است گرد هم 
بیایند تا بتوانند 

با همفکری و 
تعامل بیشتر بین 
بخش خصوصی و 
دولتی مشکالت 
زنجیره را بررسی 
کرده و به دنبال 

راهکارهای 
منطقی در این 
زنجیره برآیند

این خبر را مهدی کرباسیان، رئیس سازمان توسعه ونوسازی 
معــادن و صنایع معدنی ایــران به تازگی اعــالم کرد و گفت: 
نخستین جلسه این ستاد به زودی برگزار خواهد شد. کرباسیان 
در ادامه خاطرنشان کرد: دولت تالش دارد تا با ایجاد هماهنگی 
میان اجــزای زنجیره تولید فوالد از ســنگ آهنی ها گرفته تا 
صادرکنندگان فوالد، زمینه ساز جهش در تولید و صادرات شود.

   ستاد زنجیره فوالد نیاز به فهم مشترک دارد
ســتاد زنجیره فوالد از صنایع باالدست تا پایین دست آن قرار 
است گرد هم بیایند تا بتوانند با همفکری و تعامل بیشتر بین 
بخش خصوصی و دولتی مشــکالت زنجیره را بررســی کرده 
و به دنبال راهکارهای منطقی در ایــن زنجیره برآیند. درباره 
مشکالت زنجیره فوالد و تشکیل ستاد آن، منصور یزدی زاده 
مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران عنوان کرد: ازسوی سازمان 
ایمیدرو، انجمن فوالد و با حضور متخصصان و دست اندرکاران 
از بخش های سنگ آهن تا صنایع پایین دست فوالد قرار است 
ســتاد زنجیره فوالد تشکیل شــود تا بخش های مختلف این 
صنایع در کنار یکدیگر به تصمیم های مناسبی درباره زنجیره 
فوالد برســند.  یزدی زاده در ادامه تاکید کرد: باید در این ستاد 
به یک فهم مشــترک از صنایع باالدست تا پایین دست صنایع 
فوالد رسید که تا آنجا که در توان است ارزش افزوده را در داخل 
ایجاد کنیم، چراکه در این زنجیره تا پیش از این سرمایه گذاری 
و ظرفیت سازی هایی به پشتوانه صنایع باالدست تر انجام شده 
اســت، از این رو هیچ یک از این حلقه ها نمی تواند تنها منفعت 
حلقه خــود را در نظر بگیرد. با این رویکرد طبیعی اســت که 
مشــکل زنجیره الینحل باقی خواهد ماند. وی در ادامه عنوان 
کرد: طبیعی است که برای حل مشکالت زنجیره فوالد حاکمیت 
تا اندازه ای این اختیار را به خود سندیکاها و سازمان های مردم 
نهاد و انجمن ها و ستادها که ترکیبی از سازمان های مردم نهاد 
و دولت هســتند می دهد تا با همفکری همدیگر بر مشکالت 

فائق آیند.

   مشکالت واحدها را بررسی کنیم
در طول زنجیره فوالد ناهمگونی هایی وجود دارد که برای رسیدن 
به یک راهکار منسجم برای این موضوع باید مشکالت هر حلقه 

به طور دقیق بررسی شــود. در این باره کیوان جعفری طهرانی 
تحلیلگــر بازارهای بین الملل فوالد و ســنگ آهن اظهار کرد: 
ناهماهنگی هایی در زنجیره فوالد در کشور وجود دارد؛ برخی 
واحدهای فوالدی در کشور بسیار رشــد کرده اند، برای مثال 
تعداد واحدهای آهن اسفنجی بیشتر از واحدهای گندله سازی 
و واحدهای گندله ســازی بیشتر از واحدهای کنسانتره سازی 
است. درحال حاضر با کمبود گندله روبه رو هستیم، این در حالی 
است که واحدهای فوالدی با تمام ظرفیت خود کار نمی کنند. 
جعفری طهرانی خاطرنشان کرد: در زنجیره فوالد اگر با کسری 
روبه رو هستیم به این دلیل است که کارخانه های آهن اسفنجی 
احداث شده اند اما در کنار آن کارخانه گندله یا در کنار کارخانه 
گندله سازی، کارخانه کنسانتره سازی ایجاد نشده اند و با پیش 
رفتن در این زنجیره هر بار با یک کمبودی روبه رو هستیم.وی 
با اشاره به اینکه ســتاد زنجیره فوالد زمانی می تواند برای حل 
مشکالت این زنجیره راهگشا باشــد که مشکالت واحدهای 
فوالدی را مسئله یابی کنیم، گفت: مشکالت زنجیره فوالد در 
صورتی حل خواهد شــد که هر واحد فوالدسازی مشکل یابی 
شده و برای تامین مواد اولیه نیازش اقدام شود و کمبود موجود 

در این زمینه شناسایی شود.
این تحلیلگر بازارهای بین الملل فوالد و سنگ آهن در ادامه تاکید 
کرد: هرچند کشور ما در تولید آهن اسفنجی در دنیا صاحب مقام 
نخست اســت، اما باید اذعان کرد که در گندله سازی با کمبود 
روبه رو هستیم. اما اگر قرار باشــد کارخانه های گندله سازی 
جدید وارد مدار شــوند پس از آن با کمبود کنســانتره روبه رو 
خواهیم بود. از این رو دولت باید جلوی صادرات کنســانتره را 
بگیرد. جعفری طهرانی در پاسخ به این پرسش که آیا در آینده 
با کمبود ســنگ آهن روبه رو نخواهیم بود، گفت: البته ممکن 
است با کمبود ســنگ آهن هم روبه رو باشیم، چراکه هرچند 
تولید ســنگ آهن ما افزایش یافته باشد، اما تولید سنگ آهن 
دانه بندی شده ما کاهش یافته است. ما در سال ۱۳۹۲ به میزان 
۱۰میلیون تن تولید داشتیم. در این سال که بخش خصوصی 
کشــور ســنگ های دانه بندی تولید می کرد به علت افت نرخ 
سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بیشتر معادن آنها بسته شدند که اگر 
این اتفاق نمی افتاد هم اکنون ۵۰درصد سنگ آهن دانه بندی 

شده کشور ظرفیت افزایش پیدا می کرد.

آیا اختالفات تمام می شود؟
زنجیره فوالد دور یک میز

ستاد فوالد احیا شد
زنجیره فوالد در سال های گذشته 
در بخش های مختلف توانسته رشد 
قابل توجهی در حلقه های مختلف 
داشته باشد. البته این رشد با ناهمگونی هایی 
همراه بوده که با گذشــت زمان ســبب ایجاد 
مشکالتی برای هر یک از حلقه های این زنجیره 
شده است. از این رو سازمان ایمیدرو به عنوان 
متولی امر معدن و صنایع معدنی تصمیم گرفته 
با تشکیل ستادی به نام »ستاد زنجیره فوالد« 
برای مشکالت این حلقه های مختلف با نگاهی 
کالن و جامع وارد عمل شــود. ستادی که البته 
برای پیگیری ویژه مشکالت و بهبود صادرات در 

زنجیره فوالد به زودی تشکیل جلسه می دهد. 

هم اکنون، در همین برهه زمانی هستیم و عالوه بر کاهش ظرفیت ها، افزایش 
تقاضای مقطعی در دنیا نیز، باعث شده سطح قیمت ها باال برود و به همین دلیل 

می توان گفت، تولیدکنندگان جهانی در دوره های خوب به سر می برند .

با مقایســه روند کنونی صنعت فوالد با سالهای 
گذشــته، می توان این گونه نتیجه گرفت که در 
حال حاضر صنعت فوالد در حال سپری کردن 
موقعیت بسیار مناسبی است. بهادر احرامیان، 
عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد با بیان مطلب 
فوق در خصوص روند فوالد جهانی گفت: در حال 
حاضر روند فوالد در مقطع زمانی بسیار مناسبی 
قرار دارد و کاهش ظرفیــت ها در چین و برنامه 
این کشــور برای توسعه اقتصادی اثر مناسبی را 

بر بازار این کاال داشته است. وی در این خصوص 
ادامــه داد: طبق قاعده کلــی صنعت فوالد، هر 
چقدر ظرفیت هــا در این صنعت اضافه یا کمتر 
شود، با یک ضریب باالتر و عدد تصاعدی، اثر آن 
را در قیمت مشــاهده می کنیم. احرامیان ادامه 
داد: وقتی ظرفیت ها افزوده شود و مازاد ظرفیت 
وجود داشته باشــد تأثیر تصاعدی منفی آن بر 
روی قیمت ها قابل لمس خواهد بود. در ســوی 
دیگر، وقتی ظرفیت های تولید کاهش پیدا کند 

اثر تصاعدی آن بر افزایش قیمت ها قابل مشاهده 
است.  وی خاطرنشان کرد: هم اکنون، در همین 
برهه زمانی هستیم و عالوه بر کاهش ظرفیت ها، 
افزایش تقاضای مقطعی در دنیا نیز، باعث شده 
سطح قیمت ها باال برود و به همین دلیل می توان 
گفت، تولیدکنندگان جهانی در دوره های خوبی 
به سر می برند . عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد 
در ادامه اشاره کرد: باید به یک سری از مسائل مثل 
کمبود برخی ملزومــات و افزایش قیمت برخی 
نهادهای تولید توجه داشــت. این گونه مسائل 
موجب فشــار برای افزایش قیمت می شوند که 
می توان در این مورد به قیمت منیزیت اشــاره 
داشت که در تولید خاک نسوز استفاده می شود.

هم اکنون بهترين زمان برای صنعت فوالد داخلی و جهانی است
احرامیان:
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هــم اکنون 
کارخانه 

فوالدسازی و 
نورد ما که حدود 

15 سال پیش 
دانیلی  

آن را ساخته و 
راه اندازی کرده 
است در مرحله 
نوسازی است و 
قراردادی حدود 
4میلیون یورو با 
آنها بسته شده  

که در مرحله 
انجام است

ثبت رکورد جدید 
تولید فوالد خام در 
واحد دوم فوالدسازی

کارکنان متعهد و تالشگر 
بخش کارخانه فوالدسازی 
2 فوالد خراسان در ادامه 
روند افزایش تولید و ثبت 
رکورد، در این واحد که 
در اردیبهشت ماه امسال 
به بهره برداری رسیده 
است موفق به دستیابی 
رکورد ریخته گری روزانه 
13 ذوب در آبان ماه 1396 
شدند. مدیر فوالدسازی 
مجتمع فوالد خراسان با 
اشاره به این که رکورد 
قبلی تولید در شهریور ماه 
اتفاق افتاده است، افزود: 
رکورد قبلی این واحد تازه 
تاسیس  12 ذوب و تولید 
1320 تن فوالد خام در روز 
بود. مهندس شفیعیان 
علت رکورد جدید را که 
در مرحله آزمایش واحد 
فوالدسازی 2 روی داده 
است، رفع برخی از مشکالت 
فرآیند تولید این واحد ذکر 
نمود. وی در ادامه اظهار 
امیدواری کرد: در صورت 
مساعد بودن شرایط و رفع 
مشکالت، با سعی و تالش 
تمامی کارکنان و حمایت 
تمامی واحدهای ستادی 
و پشتیبانی شاهد ثبت 
رکوردهای دیگر تا رسیدن 
به ظرفیت متوسط روزانه 
ذوب که 18 ذوب و ظرفیت 
اسمی ساالنه این کارخانه 
که 720 هزار تن فوالد خام 
است، باشیم. مهندس زارع 
معاون بهره برداری شرکت 
ضمن تقدیر و تشکر از 
تالش تمامی همکاران بهره 
برداری و پشتیبانی این 
موفقیت را به تالشگران 
بخش فوالدسازی تبریک 
گفت. گفتنی است، مجتمع 
فوالد خراسان با ظرفیت 
تولید ساالنه ی حدود 1/4 
میلیون تن فوالد خام، دارای 
2 واحد فوالدسازی است، که 
کارخانه فوالدسازی شماره 
2 این شرکت، اردیبهشت 
ماه 1396 با ظرفیت 720 
هزار تن در سال، با حضور 
وزاری »صنعت،معدن 
و تجارت« و »تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی« به 
بهره برداری رسید.

در نیمه نخست سال به اهداف صادراتی خود دست پیدا کردیم
مدیرعامل مجتمع در گفت و گو با رسانه ها خبر داد:

راه اندازی گندله سازی فوالد خراسان تا 2 ماه آینده

وی تصریح کرد: در زمینه تامین زیرساخت ها نیز یک 
کنسرسیوم مشــترک ) فوالد مبارکه، اوپال پارسیان، 
گروه ملی، فوالد خراسان و بنیاد( ایجادشده تا در ایجاد 
پســت، تامین گاز، خطوط انتقال انرژی و... به صورت 

مشترک فعالیت کنند.
مهندس احمدی درباره میزان تولید شرکت در ۶ماهه 
نخســت ســال، گفت: در بخش نــورد ۳۶۰هزار تن، 
شمش۳8۰هزار تن و آهن اسفنجی حدود ۵۹۰هزار 
تن تولید شده است. میزان صادرات نیز با ۲برابر رشد 
همراه بود که به مرز ۷۵هزار تن رسید که معادل میزان 

صادرات سال گذشته بوده است.
به گفتــه مدیرعامل فوالد خراســان، بازارهای هدف 
شرکت شــامل افغانستان، ترکمنســتان، پاکستان، 
عراق است، که البته در ۲ ســال اخیر کویت و امارات 
نیز به بازارهای ما اضافه شــده اند. تنها موضوعی که در 
صادرات وجود دارد آن است که هزینه حمل در صنعت 

فوالد فاکتوری بسیار مهم است و به میزانی که از دریا 
فاصله باشد رقابت سخت تر خواهد شد.

وی با اشــاره به برنامه ســال جاری فوالد خراســان 
برای صــادرات بیان کرد: برنامه ما برای ســال جاری 
آن اســت که صادرات را به ۱۵۰هزار تن برسانیم که 
خوشــبختانه به این هدف در نیمه اول مطابق برنامه 

دست پیداکرده ایم.
مهندس احمدی در این گفت و گوی رسانه ای با بیان 
این که با راه اندازی واحد کنسانتره ســازی ســنگان، 
مجتمع فوالد خراســان تمامــی حلقه های زنجیره را 
در اختیار خواهد داشــت تاکید کرد: زنجیره ارزش در 
شرکت ما در حال تکمیل است اما ازنظر توسعه و تولید 
در مقیــاس اقتصادی برنامه این اســت که تا مرز ۳.۵ 
میلیون تن تولید برســیم؛ یعنی برمبنای این عدد در 
زمینه تولید فوالد خام، زیرساخت ها را فراهم کرده ایم. 
مدیرعامــل مجتمع فوالد خراســان با بیــان این که  

درزمانی نه چندان دور باید تجهیزات دانیلی را باواسطه 
و قیمت و زمان بیشتر خریداری می کردیم، اضافه کرد: 
امروز دانیلی این تجهیزات را چه برای تعمیر و چه برای 
تحویل در کارگاه خود در ایــران عرضه می کند و این 
فرصت خوبی به شمار می رود. دانیلی عالوه بر فروش 
تکنولــوژی در ایران ، در شــهرک صنعتی اشــتهارد 
سرمایه گذاری خوبی به میزان ۳۹ میلیون یورو انجام 

و در حال حاضر فعال است. 
مهندس احمدی اظهار داشــت: هــم اکنون کارخانه 
فوالدســازی و نورد ما که حدود ۱۵ سال پیش دانیلی 
آن را ساخته و راه اندازی کرده است در مرحله نوسازی 
است و قراردادی حدود ۴میلیون یورو با آنها بسته شده 
که در مرحله انجام اســت. این اصالحات تا اویل سال 
آینده انجام و باعث می شود در مصارف انرژی با کاهش 
همراه شــویم این کاهش در ارتباط با الکترود کاهشی 

۵۰درصدی خواهد داشت.   

رکورد ارسال ماهانه و ساالنه ارسال شمش مجتمع فوالد خراسان در آبان ماه سال جاری شکسته شد.
به گزارش روابط عمومی فوالد خراسان، مدیر بازاریابی و فروش شرکت با اعالم این خبر افزود: ثبت رکورد سالیانه ارسال 

شمش در آبان ماه سال جاری به میزان 133 هزار تن می باشد که نسبت به رکورد قبلی که در سال 1394 به میزان 107 تن بود، 
24 درصد رشد را نشان می دهد و این در حالی است که این رکورد ساالنه با گذشت 8 ماه از سال محقق شده است.

مهندس بختیاری همچنین گفت: در آبان ماه سال جاری ۳۴ 
هزار و ۵۵۳ تن شمش از مجتمع بارگیری و ارسال شده است که 
نسبت به رکورد ماهانه ۵۰ درصد رشد را نشان می دهد. رکورد 
پیشین ارسال شــمش از فوالد خراسان مربوط به شهریور ماه 
۹۴ سال به میزان ۲۳ هزار تن است. وی در ادامه موجودی انبار 
را تا پایان شش ماه ســال جاری ۱۱ هزار و ۹۳۱ تن اعالم نمود 
و افزود: این میزان موجودی محصول در انبار از ســال ۱۳8۹ 
تاکنون بی سابقه بوده است کمترین موجودی انبار ثبت شده 

شرکت مربوط ســال 8۹ با ۱۱ هزار و ۹۰۴ تن است. مهندس 
بختیاری برنامه ریزی و زمان بندی مناسب برای حمل محصول 
که توسط مدیر فوالدسازی و پرســنل سختکوش آن واحد به 
ویژه پرسنل شــاغل در انبار شمش رقم خورد بخشی از عوامل 
موثر در دستیابی به این رکورد خواند و افزود بدون همت باالی 
این عزیزان دســتیابی به این رکورد محقق نمی گشت. شمش 
فوالد محصولی اســت که در کارخانه های نوردی و برای تولید 

محصوالت نهایی از قبیل میلگرد به مصرف می رسد.

رکورد ساالنه ارسال شمش در فوالد خراسان شکست
با گذشت 8 ماه از سال 

مدیر عامل فوالد خراسان در گفت وگو با خبرنگار ماین نیوز در چهارمین همایش برگزار شده توسط شرکت دانیلی ایتالیا بیان کرد: گندله سازی 
فوالد خراسان نیز تا 2 ماه دیگر با ظرفیت 2.5 میلیون تن برای مصرف کارخانه راه اندازی خواهد شد. مجموعه شرکت های فوالدی که در 

سنگان سرمایه گذاری کرده اند باید خود را آماده کرده تا منطقه را صنعتی کنند. در سنگان بالغ بر حدود 3میلیارد دالر پروژه تعریف و در حال 
سرمایه گذاری است. درزمینه تامین قطعات یدکی و تعمیر و راه اندازی و نگه  داری هنوز منطقه صنعتی نشده است. در نتیجه باید مجموعه 

واحدهای فوالدی که در این منطقه سرمایه گذاری کرده اند در سایه حمایت های وزارت صمت و ایمیدرو، یک شهرک تخصصی و صنعتی برای 
رشد ارائه خدمات فنی و مهندسی ایجاد شود تا ناچار نباشند قطعه ای را از سنگان به مراکزی کیلومترها دورتر برده تا تعمیر شود.
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کسب 4 رکورد جدید در آبان 96
دهاقین خبر داد:

دستیابی به 97 درصد ظرفیت تولید فوالدسازی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش

مدیرعامل شــرکت فوالد کاوه جنوب کیش با اشاره به رکوردهای 
آبانماه ۹۶ در ادامه تصریح کرد: در آبانماه خوشبختانه تولید روزانه در 
کارخانجات احیاء و فوالدسازی با رکورد جدید همراه بود، بر همین 
اساس تولید روزانه در واحد احیاء به ۵ هزار و ۳۲۵ تن آهن اسفنجی 
و در فوالدســازی به ۳ هزار و ۶۶۹ تن شمش بیلت رسید که رکورد 
تولید شــمش مجدد در آذرماه به ۳ هزار و 88۳ تن رســید که با در 
نظر گرفتن ۳۰۰ روزکاری و میانگین ۴ هزار تن برای روزهای کاری 
ظرفیت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن در سال محقق می شود که اکنون 
با تولید و البته در آینده نزدیک تثبیت این رکورد بیش از ۹۷ درصد 
 ظرفیت اسمی در فوالدسازی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش محقق
شده است. مدیرعامل شرکت فوالد کاوه جنوب کیش از رکورد ۲۲ 
ذوب در آبانماه خبرداد و اذعان داشــت: رکورد آبانماه به سرعت با 
رسیدن به ۲۳ ذوب در ابتدای آذرماه شکست و تولید در این روز به ۳ 
هزار و 88۳ تن رسید که ۹۷ درصد ظرفیت اسمی را پوشش می دهد، 
البته تمام تالش اینجانب، تیم مدیریتی، مدیران بهره بردار و کارکنان 
تالشگر شرکت فوالد کاوه جنوب کیش در هر مرحله ابتدا تثبیت و 
استمرار رکوردها و در مرحله بعد برداشتن گام برای رسیدن به رکورد 
جدید است. وی به تشکیل کارگروه های تخصصی در راستای نهضت 
مدیریت هزینه ها و کاهش مصارف نیز اشاره کرد و اذعان داشت: یکی 
از راه های عمده مدیریت هزینه ها در هر مجموعه صنعتی رسیدن 
به تکمیل ظرفیت اســت، چراکه مجموعــه ای از هزینه ها در این 
فرآیند سرشکن می شوند، اما شرکت فوالد کاوه جنوب کیش ضمن 
اهتمام به رسیدن به تکمیل ظرفیت با تشکیل گروه های تخصصی 
در حوزه های مختلف گام های مثبتی در خصوص مدیریت هزینه 

ها و کاهش مصارف نیز برداشته است. وی نیروی جوان و متخصص 
و همچنین استفاده از تکنولوژی روز و پیشرفته را از مزیت های این 
شرکت عنوان کرد و افزود: استقرار فوالد کاوه جنوب کیش در نزدیکی 
آب های آزاد و همجواری با بندربزرگ شهید رجایی ظرفیت مناسب 
را برای صادرات در این شــرکت بوجــود آورده که این مجموعه در 
تالش است حداکثر استفاده مطلوب را از این موقعیت داشته باشد و 
بر همین اساس از تولید بیش از ۵۴۵ هزار تن شمش از ابتدای سال 
تا پایان آبانماه موفق به صادرات ۴۶۳ هزار تن شــمش شده ایم که 
معادل 8۴ درصد تولید امســال را به صادرات اختصاص داده است و 
این مهم گواه موفقیت چشمگیر این شرکت در دستیابی به کیفیت 
صادراتی و استعداد در کشف بازارهای بین المللی است که به پشتوانه 
تیم هدفمند واحد فروش امروز صادرات شرکت فوالد کاوه جنوب 
کیش دارای سیر صعودی است و تالش-های برای افزایش مقاصد 
صادراتی به عنوان رویکرد مهم در بخش صادرات با حفظ بازارهای 
قبلی در دســتور کار قرار دارد. مدیرعامل شرکت فوالد کاوه جنوب 
کیش از حضور موفق این شرکت در بورس نیز خبرداد و یادآور شد: 
شرکت فوالد کاوه جنوب کیش موفق به عرضه اولیه  ۳۵۰ میلیون 
سهم »کاوه« شد که از این تعداد ۳۵۰ میلیون سهم به بازار و عالوه بر 
آن ۱۰میلیون سهم نیز به کارکنان اختصاص یافت  که  معادل ۵ درصد 
از سهام شرکت فوالد کاوه جنوب کیش )کاوه( است که به شیوه ثبت 
سفارش به قیمت هر سهم ۱۷۶۰ ریال در بورس تهران کشف قیمت 
و معامله شد که البته این قیمت به ۲۴۵۰ ریال رسیده است. عرضه 
اولیه این شرکت در بورس با ثبت رکورد در بورس همراه بود به نحوی 
که با ثبت بیش از ۱۵۱ هــزار کد معامالتی رکورد تخصیص عرضه 

اولیه را در بورس شکســت و حدود ۲۳۴۴سهم به هر کد معامالتی 
حقیقی و حقوقی تخصیص یافت. وی در خصوص پیشرفت فیزیکی 
فاز دوم فوالدسازی نیز افزود: نیمه دوم سال ۹۶ برنامه های مدونی 
برای پیشــرفت فاز دو فوالدسازی که تا قبل از این با پیشرفت بیش 
از ۳۹ درصدی همراه بود تبیین شــد که اکنون در مدت کوتاهی با 
بیش از یک درصد پیشــرفت فیزیکی از ۵۵/ ۴۰ درصد عبور کرده 
و امیدواریم سال ۱۳۹8شــاهد افتتاح فاز دو فوالدسازی مجموعه 
فوالد کاوه جنوب کیش باشیم تا ظرفیت این مجتمع به ۲ میلیون 
و ۴۰۰هزار تن در سال برسد. مدیرعامل شرکت فوالد کاوه جنوب 
کیش وقوع حادثه غمبار زلزله در غرب کشور و درگذشت جمعی از 
هموطنان عزیز را به ملت شــریف و بویژه خانواده های مصیبت زده 
تسلیت عرض نمود و از خداوند متعال برای بازماندگان صبر جزیل و 
برای مجروحان شفای عاجل مسالت داشت و افزود: ملت غیور ایران 
اسالمی همواره نشان داده است در تمامی فراز و نشیب های تاریخی 
و بالیای طبیعی همدل و متحد بوده و از هر امتحانی سربلند بیرون 
می آید. شرکت فوالد کاوه جنوب کیش نیز در راستای مسئولیت های 
اجتماعی خود اقدام به ارسال کمک های غیرنقدی شامل ۹۰۰تخته 
پتو، ۱۵۰ عدد چادر و ۲۴ هزار عدد بطری آب آشامیدنی نمود. وی در 
پایان افزود: آرزومندیم که میهن عزیز و مردم شریف ایران از هرگونه 
گزند دور باشند و شرکت فوالد کاوه جنوب کیش نیز به عنوان یک 
بنگاه بزرگ اقتصادی ماموریت نخست خود را افزایش تولید، صادرات 
و همچنین ایجاد اشتغال پایدار می داند اما بر خود الزم می داند که در 
تمامی فراز و نشیب ها در حد توان به مسئولیت های اجتماعی خود 

پایبند و وفادار باشد.

مدیرعامل شرکت فوالد کاوه جنوب 
کیش از دستیابی و ثبت رکوردهای 
جدید تولید و رسیدن به 97 درصد 
ظرفیت اسمی فوالدسازی این شرکت 
خبرداد. علی دهاقین ضمن اعالم این 
خبر افزود: آبان ماه امسال این شرکت با 
تالش و همدلی مدیران و کارکنان موفق 
به کسب 4 رکورد جدید شد و تنها سه 
روز پس از آخرین رکورد در سوم آذرماه 
نیز موفق به کسب رکورد جدیدی در 
فوالدسازی شدیم که ظرفیت اسمی 
تولید در فوالدسازی را به 97 درصد 
ظرفیت اسمی رساند و امیدواریم با 
تکمیل این ظرفیت تا قبل از پایان سال 
فرآیند تثبیت و تکمیل ظرفیت اسمی 
در شرکت نهادینه شود.

مهمترین مزیت های 
»کاوه« تشریح شد

مدیر عامل شرکت فوالد 
کاوه جنوب کیش در مراسم 
معارفه این شرکت گفت: 
در حال حاضر شرکت با 
ظرفیت 1.856 هزار تن آهن 
اسفنجی و 1.2 میلیون تن 
بیلت فوالدی در فاز یک 
مشغول به فعالیت بوده و 
شرکت در سال 96، تولید 1.7 
میلیون تن فوالد اسفنجی 
و 900 هزار تن بیلت را در 
دستور کار خود قرار داده 
است. این شرکت عمده 
گندله مورد نیاز خود را به 
عنوان ماده اولیه از داخل 
کشور تامین و بعد از تبدیل 
به آهن اسفنجی و شمش 
بیلت فوالدی، محصوالت 
نهایی خود را به بازار 
خارجی و داخلی عرضه می 
کند. وی ادامه داد: پروژه 
آهن اسفنجی طی سال 90 
و 91 و فاز یک فوالد سازی 
در بهمن 94 راه اندازی شده 
و فاز دو 1.2 میلیون تنی 
در حال راه اندازی است 
که ظرفیت فوالد سازی 
شرکت را به 2.4 میلیون 
تن می رساند. فاز دو فوالد 
سازی با 39 درصد پیشرفت 
فیزیکی در شهریور 98 به 
بهره برداری خواهد رسید. 
همچنین شرکت با انتخاب 
پیمانکار EPCF طرح گندله 
سازی خود درصدد است که 
پروژه 5 میلیون تنی گندله 
سازی را در ابتدای سال 99 
به بهره برداری برساند. 
دهاقین افزود: تمایز شرکت 
استقرار در بندرعباس، 
نزدیکی به دریا و امکان 
استحصال آب از دریا، 
همجواری با نیروگاه برق، 
تکنولوژی روز، حضور 
در منطقه ویژه اقتصادی، 
معافیت های مالیاتی و 
همجواری با منابع انرژی و 
معدنی است. 

به گزارش روابط عمومی فوالد کاوه جنوب کیش، 350 میلیون سهم با نماد کاوه مربوط به شرکت فوالد کاوه جنوب کیش عرضه 
اولیه شد. براین اساس تعداد 350 میلیون سهم به بازار و 10میلیون سهم به کارکنان این شرکت اختصاص یافت که معادل 

5 درصد از سهام شرکت فوالد کاوه جنوب کیش )کاوه( ، به شیوه ثبت سفارش به قیمت هر سهم 1760 ریال در بورس تهران 
کشف قیمت و معامله شد. در عرضه اولیه با ثبت بیش از 151 هزار کد معامالتی رکورد تخصیص عرضه اولیه را به خود اختصاص 

داد و حدود 2344سهم به هر کد معامالتی حقیقی و حقوقی تخصیص یافت.

تعداد ۳۵۰ میلیون ســهم معادل ۵ درصد از سهام شرکت فوالد کاوه 
جنوب کیش متعلق به بنیاد مســتضعفان انقالب اسالمی به عنوان 
پانصدوهفتمین شرکت پذیرفته شده برای اولین بار پس از پذیرش و 
درج نام شرکت در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق 
بهادار تهران در بخش »ساخت فلزات اساسی« گروه و طبقه » ساخت 
آهن و فوالد اساسی » در فهرست نرخ های بازار دوم و در نماد »کاوه« 

به شیوه ثبت سفارش جهت کشف قیمت عرضه شد.

   برگزاری جلسه معارفه عرضه اولیه سهام فوالدکاوه جنوب کیش
فوالد کاوه جنوب کیش سهامی عام با ظرفیت تولید ۱،8۵۶،۰۰۰ تن 
آهن اســفنجی، ۱،۲۰۰،۰۰۰ تن بیلت فوالدی در فاز ۱ و همچنین 
پروژه در حال انجام ۱،۲۰۰،۰۰۰ تنی بیلت در فاز ۲، که سال گذشته 
با سرمایه ۷۰۰ میلیارد تومانی در بورس درج نماد شده، در بازار بورس 
اوراق بهاردار تهران عرضه می شود. فوالد کاوه جنوب کیش سال 8۵ 
با سرمایه اولیه یک میلیارد تومانی تاسیس و بعداز طی فرایند توسعه و 

تبدیل شدن به شرکت سهامی عام با سرمایه اسمی ۶۰۰ میلیارد تومانی، 
دو سال پیش درج نماد شده بود اما این شرکت با افزایش سرمایه ۱۶٫۶ 
درصدی ، ۷۰۰ میلیارد تومانی شده است. این شرکت در نظر دارد تا 
پایان دوره مالی جاری سرمایه خود را به ۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش 
دهد. در ترکیب سهامداری این شرکت ،گسترش صنایع معدنی کاوه 
پارس ،بنیاد مستضعفان و سرمایه گذاری سینا به ترتیب با ۵۱ ، ۳۷٫۹ 

و ۱۰ درصد حضور دارند.

   نشســت خبری فوالد کاوه جنوب کیش پیش از عرضه 
اولیه در بورس تهران

روح ا... حسینی مقدم درنشست خبری فوالد کاوه جنوب کیش گفت: 
فرایند عرضه اولیه به گونه ای است که شاید نتوان انتظار داشت همه 
مشارکت کنندگان عرضه اولیه قیمت های مناسب و منصفانه ای را 
مطرح کنند، اما آن چیزی که طی فرایند ثبت دفتری به نتیجه رسیده 
این است که هر سهم این شرکت با قیمت حداکثر ۱۷۶ تومان عرضه 

خواهد شد. حسینی مقدم گفت: از مدیران شرکت به واسطه همکاری 
در فرایند پذیرش و ارایه گزارش ۶ ماهه و پیش بینی براساس ۶ ماهه، 
قبل ازعرضه اولیه و پیش از پایان مهلت مقرر دستورالعمل افشا از طریق 
کدال تشکر می کنم. وی تصریح کرد: در واقع کار اصلی این شرکت با 
عرضه اولیه در بورس شروع می شود چون نام و شهرتی که کسب کردید 
در بازار سرمایه برای شما مسولیت سنگینی ایجاد می کند. امیدوارم 
همواره شفافیت و همه مالحظاتی که بازار سرمایه دارد به شکل مناسب 
پیگیری شود. در ادامه این جلسه علی دهاقین مدیرعامل فوالد کاوه 
جنوب کیش به تشریح برنامه های این شرکت پرداخت و گفت: شرکت 
جوان و تاریخ ثبت این شرکت در سال ۱۳8۵ با سرمایه اولیه ۱۰ میلیارد 
ریال می باشد که در این بازه زمانی به سرمایه ثبتی ۷۰۰۰ میلیارد ریال 
بالغ شده است و براســاس گزارش هایی که به بورس ارایه شده قابل 
افزایش تا ۱۰ هزار میلیارد ریال است. گفتنی است این شرکت پس از 
بهره برداری فاز یک فوالد سازی توانست به پشتوانه تولید کیفی خود 
سهم بسزایی از تولید داخلی فوالد را در کشور به خود اختصاص دهد و 
در بازارهای جهانی نیز نقش ایفا کند. شرکت فوالد کاوه جنوب کیش 
در شش ماهه نخست سال ۹۶ توانست بیش از 8۳ درصد از تولیدات 
خود را به کشورهای خارجی صادر کند . این شرکت اشتغال پایدار، تولید 
بهینه و با کیفیت ، استفاده از تکنولوژی پیشرفته و به روز دنیا، افزایش 
صادرات و مقاصد صادراتی و نهضت مدیریت هزینه ها و کاهش مصارف 
را به عنوان اولویت های خود در تحقق اقتصاد مقاومتی قرار داده است .

عرضه اولیه موفق شرکت فوالد کاوه جنوب کیش در بورس
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دومین گندله سازی 
شرق کشور در 
آستانه افتتاح

رئیس هیات عامل ایمیدرو 
اعالم کرد: گندله سازی اُپال 
پارسیان سنگان به عنوان 
دومین گندله سازی شرق 
کشور در آستانه افتتاح قرار 
دارد. مهدی کرباسیان افزود: 
گندله سازی اُپال پارسیان 
از جمله طرح های ایمیدرو 
بود که به بخش خصوصی 
واگذار شد و سازمان 
توسعه برای راه اندازی 
آن با گروه کنسرسیوم 
پارسیان مشارکت کرد. 
وی با بیان اینکه این پروژه 
دوره آزمایشی تولید خود 
را انجام می دهد عنوان 
کرد: طرح فوق در مرحله 
آزمایشی حدود 100 هزار 
تن گندله تولید کرده است. 
رئیس هیات عامل ایمیدرو 
در خصوص ماشین آالت 
به کار رفته در دومین گندله 
سازی شرق کشور اظهار 
کرد: 70 درصد ماشین آالت 
به کار رفته در این اینگونه 
پروژه ها نیز ایرانی هستند، 
این در حال است که تا پیش 
از آن تنها 10 تا 15 درصد 
ماشین آالت پروژه های 
صنعتی، ایرانی بودند.

بهینه سازی چرخش آب در صنعت فوالد

یکی از اولویت هایی که به تازگی ازسوی انجمن 
تولیدکنندگان فوالد مطرح شده، »حمایت از 
ســرمایه گذاری در زیرساخت ها و حوزه های 
استراتژیک« است. واقعیت این است که یکی 
از مشکالت اصلی صنعت فوالد کشور ضعف 
زیرســاخت های موردنیاز است که البته باید 
بیش از این به تامین آب موردنظر در این صنعت 

نیز اندیشید.

در این گزارش عنوان شــده اســت کــه حمایت از 
ســرمایه گذاران بخش خصوصی برای جمع آوری و 

بازیافت پساب های شهری و صنعتی و تسویه مجدد 
آنها برای اســتفاده در صنعت، ارائه تسهیالت الزم 

برای شــیرین کردن آب دریا و اســتفاده از 
آن در صنعت و نیــز حمایت از انتقال 

فناوری هــای جدیــد و اجــرای 
طرح هــای دانش بنیــان برای 
افزایش بهره وری آب در صنعت 

یک ضرورت به شمار می رود.

   فوالد و هزینه های آب
بیشــترین میزان آب مصرفی در 

واحدهای فوالدی مربوط به بخش ذوب می شــود، 
از این رو برای بهینه ســازی مصرف آب این بخش به 
مدیریت بیشــتری نیاز دارد. این مطلب را 
محمدرضــا بنی اســدی مدیرعامل 
گروه صنایع فوالدی صبح پارسیان 
عنوان کرد و گفت: بیشــترین 
میزان مصــرف آب در صنعت 
فــوالد در بخش ذوب متمرکز 
شده اســت. اگر زنجیره فوالد 
را از ســنگ آهن تا نورد در نظر 
بگیریم، برای هر تن این زنجیره ۷ 

مترمکعب آب نیاز است که ۴/۵ مترمکعب آن در بخش 
ذوب مورد استفاده قرار می گیرد، یک مترمکعب آن 
در آهن اسفنجی و کمتر از یک مترمکعب در گندله 
و کنسانتره و در بخش نورد هم این نیاز به حدود یک 
مترمکعب آب می رسد. بنابرین اگر قرار است مطالعاتی 
برای بهینه سازی مصرف آب انجام شود باید بیشتر بر 
بخش ذوب در فوالدسازی متمرکز شود. بنی اسدی 
در ادامه خاطرنشان کرد: براساس نیاز فوالدسازی به 
آب در طرح ایمیدرو و براســاس آمایشی که در چند 
سال گذشته انجام شــده بود، قرار شد کارخانه های 

ذوب نزدیک ساحل و دریا تاسیس شوند.

پیشرفت 92 درصدی فوالد کاوه اروند
نظام آبادی در گفت وگو با ماین نیوز خبر داد:

راه اندازی فاز یک پروژه در ماه جاری

   پیشرفت فیزیکی پروژه فوالد کاوه اروند 
به چه میزان بوده و چه فازهایی در این پروژه 

تعریف شده است؟
پروژه تا به امروز حدود ۹۲ درصد پیشرفت داشته 
است. این پروژه در ۲ فاز اجرا می شود که فاز اول آن 
میلگرد و فاز دوم آن وایر است. فاز میلگرد پروژه به 
بهره برداری رســیده و راه اندازی آزمایشی آن آغاز 
شده است. فاز دوم یعنی وایر نیز اوایل سال آینده به 
بهره برداری می رسد. ظرفیت پروژه ۶۰۰ هزار تن 
است که ۴8۰ هزار تن برای میلگرد و ۱۲۰ هزار تن 
برای وایر است. سایز میلگرد تولیدی در این پروژه 
8 تا ۳۲ میلی متر و سایز وایر نیز ۵.۵ تا ۱۶ میلی متر 
است. این کارخانه با توجه به موقعیت جغرافیایی 
منطقه و باال بودن سطح آب در پلتفرم ۵.۵ متری 
نصب کرده ایم تا از آســیب ســیل و بارندگی های 

منطقه در امان باشد.
   فاز یک این پــروژه در چه تاریخی به 
بهره برداری و تولید آزمایشــی را شروع 

کرده است؟
این فاز اوایل آبان ماه بهره برداری آزمایشی را آغاز 
کرده و امیدوار هســتیم راه اندازی رسمی آن در 

آذرماه انجام شود.
   در زمینه بومی ســازی و استفاده از توان 
داخل چه اقداماتی در پروژه انجام گرفته است؟

خوشــبختانه در ایــن زمینــه اقدامــات خوبی 
انجام گرفته اســت. علی رغم آنکه قــرارداد پروژه 
به صــورت EP کامل در زمــان تحریم ها با طرف 
خارجی امضا شــد اما سعی کردیم در زمینه هایی 
که توان ساخت داخلی برای آنها وجود دارد از داخل 
کشور استفاده شــود. دراین باره برخی قراردادها 
مستقیم از طریق شرکت انجام گرفت و در برخی 
موارد دیگر شرکت خارجی را وادار کردیم تا با شرکت 
داخلی قرارداد امضا کند. به عنوان مثال اسکلت فلزی 
و یا تجهیزاتی که توان ساخت آنها در داخل وجود 
داشت را هماهنگ کرده و مستقیم شرکت کاوه اروند 
با آنها قرارداد منعقد کرد. البته مواردی که مربوط به 

راندمان و ارائه خدمات پس از فروش بازمی گشت، 
شرکت خارجی را مجبور کردیم با ایرانی ها قرارداد 
امضا کنند. به عنوان مثال بــرای تمامی ترانس ها 
شرکت خارجی با اروند تراس قرارداد بسته است. 
در این زمینه از شرکت های داخلی که دارای توانایی 
بودند استفاده کرده ایم. همچنین کلیه کابل های 
موردنیاز توسط شرکت های ایرانی تامین شده است. 
از ســویی دیگر اجرا و نصب و را ه اندازی تجهیزات 
نیز توسط شرکت های داخلی انجام گرفته است؛ 
یعنی محدوده کاری شرکت های خارجی بیشتر 
سوپروایزری و نظارت است. در این زمینه شرکت 
سازه صنعت کاران، شرکتی است که کارهای مربوط 
به نصب را انجام می دهد. شرکت فوالد گسترش نیز 
کارهای مربوط به راه انــدازی را انجام می دهد. به 
معنای واقعی اقتصاد مقاومتی در این پروژه اجرا شد.
   در بحث ارتقا کیفیت محصول چه اقداماتی 
انجام گرفته است؟ آیا از تجهیزات و فناوری های 

جدید در پروژه استفاده شده است؟
این پروژه تقریبا پیشرفته ترین پروژه در کشور است؛ 
یعنی آخرین تکنولوژی های دنیا که به نتیجه رسیده 
است در این پروژه اجراشده است. کلیه تجهیزاتی 
که در فرآیند تولید استفاده شده، آخرین تکنولوژی 
روز دنیا است. تمایل استفاده از فناوری های جدید 
از سوی طرف خارجی وجود داشت اما این موضوع 
خواسته ما هم بود تا مدت زیادی این از این تجهیزات 

استفاده و نیازی به تعویض نباشد.
    حجم سرمایه گذاری در این پروژه به چه 

میزان بوده است؟
میزان ســرمایه گذاری در این پروژه ۳۵۰ میلیارد 

تومان است.
    فوالد کاوه اروند بین پروژه های هلدینگ 
کاوه پارس چه جایگاهی است و چه نقشی را 

اجرا خواهد کرد؟
فوالد کاوه اروند یکی از حلقه های تکمیل زنجیره 
تولید فوالد شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه 
پارس است. درواقع ما از فروش محصوالت میانی 

خودداری می کنیــم. تا االن محصوالت به صورت 
بیلت فروخته می شد اما با راه اندازی شرکت فوالد 
کاوه اروند دیگر محصول نهایی به فروش می رود. 
محصول نهایی بازارهای مخصوص به خود را دارد و 
بهتر می توان ارزش افزوده ایجاد کرد. در این کار هم 
ازنظر زمان بندی و هــم اجرای پروژه و منابع مالی 
توانستیم الگویی برای پروژه های کاوه پارس باشیم. 
ال سی این پروژه در سال ۹۴ باز و پروژه در سال ۹۶ 

به بهره برداری رسید.
     مشتریان شما در بازارهای صادراتی چه 

کشورهایی خواهند بود؟
به طورکلی ایــن پروژه برای بازارهــای صادراتی 
پیش بینی شــده اســت. هم ازنظر کیفیتی و هم 
موقعیت جغرافیایــی به نحــوی برنامه ریزی ها 
انجام گرفته که بازارهای صادراتی هدف قرار دارد. 
درواقــع بازارهای داخلی چنــدان موردتوجه ما 
نبود زیرا پروژه در منطقــه آزاد اروند در کنار آب و 
در همسایگی کشور عراق قرار دارد. کشور عراق و 
دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس بازارهای هدف 
ما خواهند بود. البته کشورهای دیگری متقاضی 
محصول تولیدی ما هستند. در حال حاضر چندین 
شــرکت مراجعه کرده و خواهان خرید یک ساله 
محصول تولیدی ما هستند. درنتیجه صادرات یک 

هدف اصلی برای ما است.
     آیا در تامین زیرســاخت ها با مشکل 

همراه بودید؟
خیر خوشبختانه تمامی زیرســاخت ها به موقع 
تامین شــد و همکاری خوبی از سوی منطقه آزاد 
اروند و مســئوالن استانی خوزستان انجام گرفت. 
گاز، آب )از ۲ کانال( و برق به موقع تامین شد و پروژه 
با زیرساخت های دائمی خود به بهره برداری می رسد. 
در زمینه برق نیز سعی کردیم از تکنولوژی روز دنیا 
استفاده شود. پســت انتخاب شده GIS است که 

گردوغبار خوزستان اثری بر آن نداشته باشد.
     این پروژه به چه میزان اشــتغال زایی 

به همراه دارد؟

پروژه فوالد کاوه اروند در منطقه آزاد اروند 
با هدف تولید محصوالت صادراتی در حال 
اجرا است. به گفته رئیس هیات مدیره این 
شرکت فاز اول این پروژه یعنی فاز میلگرد 
در آذر ماه به طور رسمی کار خود را آغاز و 
فاز وایر اوایل سال آینده کار به بهره برداری 
می رسد. مشروح گفت وگو ماین نیوز با هاشم 
نظام آبادی رئیس هیات مدیره فوالد کاوه 
اروند و معاون توسعه و فناوری هلدینگ 
کاوه پارس را خواهید خواند:

اشتغال زایی پروژه در ۲ مقطع پروژه و بهره برداری 
است. در مقطع پروژه میانگین نفرات مشغول بکار 
به صورت مستقیم ۴۰۰ نفر و به صورت غیرمستقیم 
۲ هزار بود؛ اما در مرحله راه اندازی حدود ۲۲۰ نفر 
به صورت مســتقیم و حدود ۲۲۰۰ نفر اشــتغال 
غیرمستقیم دارند. اســتراتژی ما در این کارخانه 
استفاده از نیروی بومی است. تا به امروز برای جذب 
نیروهای بومی ۳ آزمون برگزارشده است که نفرات 
۲ آزمون قطعی شده و در حال گذراندن دوره های 
آموزشی هستند. طی ۱ سال آینده تمامی نیروهای 
پروژه تقریبا بومی خواهد بود. البته برای راه اندازی 
نیازمند استفاده از نیروهای غیر بومی برای آموزش 
نیروهای بومی هستیم. به طورکلی قرار است این 

کارخانه با نیروهای بومی کار کند.
     ماده اولیه موردنیاز از کجا تامین می شود؟

مواد اولیه هم از زنجیره های تولیدی هلدینگ مانند 
شــرکت فوالد کاوه جنوب کیش تامین می شود. 
ما خود تولیدکننده بیلت هســتیم و ماده اولیه از 
محصول میانی تولیدشــده در فوالد کاوه جنوب 
کیش تامین می شــود. البته ماده اولیه می تواند از 

جاهای دیگری هم تامین شود.
     آیا پروژه در طرح های توسعه ای افزایش 

ظرفیت  خواهد داشت؟
افزایش محصول برای این واحد انجام می گیرد؛ اما 
در کنار آن طرح های توســعه ای نیز در دستور کار 
است تا زنجیره فوالد در این منطقه تکمیل شود؛ 
زیرا موقعیت تولید فوالد باید در کنار آب باشــد به 
همین دلیل پیش بینی کرده ایم این منطقه یکی 
از بهترین موقعیت های کشــور برای تولید فوالد 
خواهد بود. فوالدهایــی که در کنار آب قرار ندارند 
بــه زودی با بحران همراه خواهند شــد. به همین 
دلیل ۲ پلنت اساسی ما در کنار آب )بندرعباس و 

خرمشهر( قرار دارد.
     همکاری شما در این پروژه با چه شرکت هایی 

بود؟ تکنولوژی برای چه شرکتی است؟
تکنولوژی این پروژه از شرکت »سارای« اسپانیا و 
تجهیزات نیز عمدتا از برندهای سطح اول دنیا بوده 
و از آلمان و ایتالیا و... تامین شده است. البته قسمتی 
از کشور چین تامین شده است اما تجهیزات اصلی 

از کشورهای اروپایی تامین شد.
     اگر نکته ای باقیمانده بفرمایید.

باید در ابتدا از همه دســت اندرکاران این پروژه از 
جمله منطقه آزاد اروند تشــکر کرد که همکاری 
بسیاری خوبی با ما داشتند. مســئوالن استان و 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و استانداری 
و دیگر ســازمان ها نیز همکاری خوبی داشــتند. 
پتانسیل های خوبی در کشور وجود دارد که باید در 
جهت بهره برداری و توسعه پایدار دست دردست 
هم داد به ویژه آنکه منطقه خرمشهر گردن تمامی 
مردم کشــور حق دارد و باید برای ادای دین در آن 

کاری انجام شود.
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راه اندازی کارخانه 
کاتد مس به زودی در 
شهربابک

مدیر عامل شرکت بابک 
مس ایرانیان گفت: تا پایان 
امسال کارخانه تولید مس 
به منظور تولید 50 هزار تن 
مس کاتدی راه اندازی می 
شود. محمدرضا میرزایی 
مدیر عامل شرکت بابک مس 
ایرانیان گفت : این کارخانه 
به روش بایو تانک لیچینگ 
بر اساس دانش فنی مشترک 
مجموعه میدکو و شرکت 
کانادایی شروع شده است.
وی تصریح کرد: این پروژه 
برای اولین بار در دنیا احداث 
شده و ویژگی اصلی این 
نوع فرایند در تولید مس 
کاتدی و استفاده از میکرو 
ارگانیزم ها برای استحصال 
مس از کنسانتره مس است.
میرزایی گفت: در حال حاضر 
این پروژه 89 درصد پیشرفت 
داشته که با توجه به خوراک 
مورد نیاز این کارخانه به 
کنسانتره مس این شرکت 
نسبت به سرمایه گذاری در 
خصوص معادن و کنسانتره 
نیز اقدام کرده است.

مدیر ذوب مجتمع مس سرچشمه گفت: با تغییر تکنولوژی به روش فلش و با وجود این که خط نوپایی است، 
میزان آند تولید شده از دوم تا 30 آبان ماه حدود 7000 تن بوده است. »حامد مددی« پیش از ظهر امروز اول آذر 
ماه در حاشیه بازدید خبرنگاران از کوره فلش مس سرچشمه اظهار کرد: خنک کاری سیستم کوره فلش از آب 
است و مرتب دمای آب را کنترل می کند و جدای از کنترل مسئوالن دستگاه ها، فلش کل کار را کنترل می کند.
وی افزود: پس از سال ها شرکت ملی صنایع مس ایران موفق به تغییر تکنولوژی شد و با توجه به شرایط محیطی 
اقلیمی و آلودگی که کوره های ریورب داشتند شرکت مس در راستای حفظ محیط زیست و پایبندی به صنعت 
سبز و همچنین تولید بهتر و باکیفیت تر طی سالیان سال تصمیم گرفت این کار را انجام دهد.وی با بیان این که 
این کار ماحصل زحمات تیم های بســیاری از جمله همکاران توسعه و پیمانکار است، افزود: به شرایط نرمال 

نرسیده ایم و امیدواریم به شرایط نرمال و تولید خوب برسیم.

مدیر ذوب مس سرچشمه تصریح کرد: با تغییر تکنولوژی 
به روش فلش و با وجود این که خط نوپایی است، میزان آند 
تولید شده از دوم تا ۳۰ آبان ماه مقدار حدود ۷۰۰۰ تن بوده 
است.مددی در خصوص حادثه ای که برای کوره فلش رخ داد، 
توضیح داد: در مرحله اول راه اندازی با اتفاق ناخواسته روبرو 
شدیم. زمانی که مجرای سرباره را باز کردند مذاب از مجرا 
جاری شده طی دو مرحله سعی می کنند مجرا را ببندند اما 
مجرا بسته نمی شود و بر اثر خورده شدن الندر سرباره و تماس 
آب با مذاب انفجار رخ می دهد که همکاران موفق به بستن 
مجرا نمی شوند و مذاب به محوطه می رسد و وارد کانال های 
برق می شــود. وی ادامه داد: صبح جمعه ۱۷ شهریور این 
اتفاق رخ داد و روز اول صحبت از یک تا دو سال توقف کوره 
بود و سپس صحبت از ۶ ماه توقف شد که با لطف خدا و کمک 
همه همکاران در شــرکت ملی صنایع مس ایران از باال تا 
پایین دست موفق شدیم ظرف ۴۵ روز کوره را برگردانده و به 

شرایط تولید برسانیم. مدیر ذوب مس سرچشمه خاطرنشان 
کرد: این یک رکورد جاوادنه و کار ملی برای کشور از سوی 
همکاران ذوب محسوب می شود، قطعه ای که موجب انفجار 
شده بود حذف شده و االن با جرم نسوز، الندر بازسازی شده 
است. مددی با بیان این مطلب ظرفیت تولید ساالنه فلش 
با ۱۰۰ درصد تولید را به ۳۱۱ هزار تن تولید خواهیم رساند، 
افزود: با کوره فلش ظرفیت تولید بیشتر خواهد شد به نحوی 
که ظرفیت تولید ماهیانه ۱۲ هزار تن آند با کوره های ریورب 
بود که پیش بینی این است در آذر ماه ۲۱ هزار تن آند تولید 
خواهد شد. مدیر ذوب مجتمع مس سرچشمه با بیان این که 
از زمانی که کوره فلش آغاز بکار کرده ۳8 نفر کاهش نیرو در 
بحث سازماندهی داشتیم، یادآور شد: فلش یک تکنولوژی 
روز دنیاست و مزیت های زیادی دارد و تمام کشورهایی که 
به این سمت رفتند این مزیت ها برایشان روشن بوده است. 
مددی خاطرنشان کرد: ۲۵۰۰ قطعه و ابزار در این تکنولوژی 

بکار رفته و تیمی مجرب از پرسنل ذوب، توسعه و پیمانکار 
در صدد هستند که توقف های کوره را کاهش دهند. وی با 
اشاره به این که یک کارخانه اسید در حال راه اندازی است و 
سال ۹۷ به بهره برداری می رسد، افزود: در بحث آلودگی هوا 
کوره تا به وضعیت نرمال برسد یکسری مراحل باید طی شود 
و اگر به آن برسیم مشکلی در این رابطه نخواهیم داشت. وی 
گفت: محوطه غرب ذوب را آسفالت کرده بودیم و دود بسیار 
زیاد و غلیظ ناشی از انفجار و پاشش مذاب بر آسفالت بود، از 
این رو پس از حادثه، کل آسفالت و دیواره های بتنی را در ذوب 
جمع و از اول با کیفیت بهتری اجرا شد. مدیر ذوب مجتمع 
مس سرچشمه خاطرنشان کرد: در ایران یک کوره فلش با 

این شرایط داریم که در همین مجتمع مس سرچشمه است 
و یک کوره فلش در خاتون آباد است که مشعل آن نوع دیگر 
است و سال آینده هفت ماه توقف داریم و سپس مشعل آن 
جت می شود و می توانیم ادعا کنیم در کشور دو کوره فلش 
داریم.  مددی با بیان این که پروژه کوره فلش بیمه شده بود 
و خسارت مالی بر عهده پیمانکار اســت، یادآور شد: قطعاً 
شــرکت مس این توانمندی را دارد که بحث عقب ماندگی 
در تولید را جبران کند. وی با بیان این که کوره ریورب تا ۲۰ 
مرداد کار می کرده است، تصریح کرد: راه اندازی و کار روی 
پروژه کوره فلش همزمان با کار ریورب کار بســیار سخت و 

طاقت فرسایی بود.

تولید 7000 تن آند در کوره فلش مس سرچشمه

کاهش قیمت تمام شده تولید مس محتوی به 300 دالر به ازای هر تن
مرادعلیزاده خبر داد:

رکوردهای چشمگیر اقتصادی و تولید فملی

وی تصریح کرد: این مهم در زمانی اتفاق افتاد که قیمت جهانی 
مس رو به کاهش بود و ما طی سال های ۹۰ تا ۹۵ شاهد نوسان 
قیمت مس بودیم به طوری که قیمت مس از 8۵۰۰ دالر در سال 

۱۳۹۰ به حدود ۵۰۰۰ دالر در سال ۱۳۹۵ رسید.
مرادعلیزاده بــا بیان این که مدیریت هزینه ها در چهار ســال 
گذشته باعث حفظ اعتبار شرکت مس شد، گفت: خوش بختانه 
از اواخر ســال ۱۳۹۵ افزایش قیمت مس شروع شد و تاکنون 
قیمت ۷۰۰۰ دالری را تجربه کرده است. وی تأکید کرد: دالیل 
و عوامل مختلفی همچون رشد اقتصادی چین، تغییرات قیمت 
نفت، حوادث ژئوپلیتیکی و سیاســی در منطقه، کاهش عرضه 
به دلیل اعتصابات و نوسانات ورود و خروج سرمایه در بورس در 
رشــد قیمت مس مؤثر بوده اند. مدیرعامل شرکت مس افزود: 
همه مؤسسات معتبر مالی در حوزه فلزات پیش بینی می کنند 
که تا پایان ســال ۲۰۱۷ قیمت مس در حــدود ۶۹۰۰ دالر به 
ثبات می رسد ولی به دلیل این که تحوالت سریع و شتابان است 
هیچ کدام از مؤسسات نمی توانند پیش بینی مطمئنی از آینده 

قیمت مس داشته باشند.

   شش ماه درخشان تولیدی و اقتصادی داشتیم
مرادعلیزاده در ادامه به ثبت رکورد های چشــمگیری تولید و 
اقتصادی شرکت مس در شش ماهه نخست سال جاری اشاره 
کرد و گفت: در شــش ماهه نخست ســال ۱۳۹۶ با تولید ۱۴۴ 
هزار ۶۲۶ تــن مس محتوی معدنی بــه باالترین رکورد تولید 
مس محتوای معدنی نسبت به زمان مشابه همه سالیان گذشته 
دست  یافتیم. وی افزود: همچنین، موفق به ثبت رکورد تولید 
کنسانتره از کارخانه های تغلیظ سرچشمه به میزان ۳۱۱هزار 

و 88۲ تن شــدیم. مدیرعامل شرکت مس با بیان این که تولید 
مس محتوی مولیبدن نسبت به برنامه پیش بینی شده 8درصد از 
برنامه جلوتر است، اظهار داشت: عالوه بر این تولید مس محتوی 
کنســانتره نیز نســبت به برنامه پیش بینی شده در شش ماهه 

نخست سال جاری پنج درصد از برنامه جلوتر است.
به گفته مرادعلیزاده برنامه پیش بینی شــده شرکت مس برای 
فروش شرکت در شش ماهه نخست ســال جاری ۲۹۰۰هزار 
میلیارد تومان بود درحالی که موفق شدیم طی این مدت فروش 
۳۱۰۰ میلیارد تومانی داشته باشیم. وی افزود: باوجود بازدهی 
۱۱درصدی شاخص کل بورس در شش ماهه اول سال ۹۶، سهام 

شرکت مس بازدهی ۲۲درصدی داشته است.

   افزایش سرمایه برای ادامه توسعه پایدار
مرادعلیــزاده درباره هدف از افزایش هزارمیلیاردی ســرمایه 

شرکت مس گفت: مهم ترین دلیل افزایش سرمایه تأمین بخشی 
از نقدینگی موردنیاز برای اجــرای پروژه های تجهیز معدن و 
احداث کارخانه تغلیظ دره زار، کارخانه های اسید کرمان، ادامه 
فعالیت های طرح جامع آب، ادامه فعالیت های طرح جامع برق 

و احداث نیروگاه سیکل ترکیبی است.
وی در ادامه با بیان این که در سال ۱۳۹۶ برای اجرای پروژه های 
توسعه ای شرکت مس مبلغ ۲۵8۷۰ میلیارد ریال )مجموع ارزی 
و ریالی( نیاز است، افزود: از این مبلغ ۱۰هزار میلیارد ریال آن 
از محل افزایش ســرمایه - معادل ۲۰درصد سرمایه فملی- از 
 محل مطالبات حال شــده و آورده نقدی ســهام داران تأمین

خواهد شد. 
مرادعلیزاده تصریح کرد: همچنین مبلغ ۵8۷۰ میلیارد از طریق 
منابع داخلی شرکت و ده هزار میلیارد ریال از منابع بانکی، دولت، 

صندوق توسعه ملی فاینانس تأمین خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در 
مجمع عمومی فوق العاده این شرکت با تأکید 

بر این که کاهش قیمت تمام شده مهم ترین 
دستاورد اقتصادی شرکت مس بوده است، 
گفت: برای بررسی میزان موفقیت شرکت 

مس در طول چهار سال گذشته باید به سراغ 
بررسی مدیریت هزینه و کاهش هزینه های 
تولید بروید؛ در این حوزه است که شرکت 

مس موفق شد قیمت تمام شده مس محتوی 
را از 4900 دالر به ازای هر تن به 3800 دالر 

به ازای هر تن برساند. 
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

سرمایه گذاری 
فوالد زرند 

ایرانیان از معدن 
تا شمش فوالد 

نـزدیک 7 هزار 
میلیارد تومان 
است که بخشی 
از آن بصورت 

فاینانس خارجی 
تأمین شده و 
تاکنون بالغ 

بر3هزارو550 
میلیارد تومان 
آن اجرا شده 

است

     سرمایه گذاری 10 هزار میلیارد ریالی در 2 طرح توسعه چادرملو

مهندس محمود مصری نژاد مدیر مجتمع صنعتی چادرملو در اردکان یزد روز 
یکشنبه در گفتگوی خبری، از پیش بینی سرمایه گذاری ۱۰ هزار میلیارد ریالی 
شرکت معدنی صنعتی چادرملو در ۲ طرح توسعه این شرکت خبر داد و گفت 
: طرح احداث کارخانه گندله ســازی جدید با ظرفیت ۴ میلیون تن در سال در 
دستور کار است و موارد فنی مربوط به این پروژه در حال تکوین بوده و در حال 
اخذ مجوز از ادرات و ارگانهای مرتبط از یکسو و جذب سرمایه خارجی برای شروع 
عملیات می باشیم. وی گفت : برای اجرای این طرح بالغ بر 7 هزارو 177میلیارد 
ریال سرمایه گذاری پیش بینی شده است که در صورت توفیق در جذب فاینانس 
، این پروژه در بازه زمانی 4 ســاله اجرا خواهد شد. مصری نژاد همچنین اجرای 
طرح احداث دو واحد نورد ۵۵0 هزار تنی) جمعا 1 میلیون و 100 هزار تن( در سال 
را از دیگر برنامه های این شرکت عنوان کرد و افزود :ساخت این واحد فوالدی نیز 
با پیش بینی سرمایه گذاری 2 هزارو646 میلیارد ریال در دست مطالعه می باشد و 
برای تامین نقدینگی اجرای این طرح هم ، استفاده از منابع داخلی شرکت و سایر 
منابع ، پیش بینی گردیده است. و طبق برنامه ریزی های اولیه، این طرح در بازه 
زمانی 3 ساله اجرا خواهد شد. مدیر مجتمع صنعتی اردکان در ادامه این گفت 
و گو از پیشرفت 83 درصدی پروژه کارخانه احیا مستقیم چادرملو در مجاورت 
کارخانه شمش فوالد این مجتمع خبر داد و گفت : عملیات مربوط به کارخانه 
احیای مستقیم چادرملو بعنوان یکی از پروژه های عظیم ملی با ساختاری بی 
نظیر ، با تالش و همت همکاران زحمتکش و خردمند، ماههای انتهایی نصب را 
پشت سر میگذارد. وی افزود : با ساخت این واحد ، آهن اسفنجی به طور مستقیم 
و قبل از سرد شــدن وارد کوره های ذوب می گردد که با این روش تولید، صرفه 
جویی قابل توجهی در مصرف آب و برق می شود . ظرفیت تولید این واحد سالیانه 
1 میلیون و ۵۵0 هزار تن آهن اسفنجی است و امیدواریم ساخت این واحد را تا 
پایان امسال به اتمام برسانیم . وی اظهار امید واری کرد تا نیمه اول سال ۹7 بهره 

برداری از این واحد نیز آغاز شود.

ســهراب نژاد افزود: این مجموعه عظیم کارخانجات با ظرفیت ۴ 
میلیون تن کنســانتره ، ۲/۵ میلیون تن گندله ، ۱/۲ میلیون تن 
کک و ۵۵۵ هزار تن زغال سنگ کنســانتره را در حال تولید دارد 
و با پایان آخرین حلقه زنجیره فوالد که مجتمع فوالد ســازی می 
باشد به زودی ظرفیت تولید ۱.۷ میلیون تن شمش فوالد را نیز به 
خط تولید خود اضافه می کند. وی گفت: این شرکت معادن زغال 
سنگ خمرود و ســنگ آهن جالل آباد را نیز در حال آماده سازی 
دارد که در آینده نزدیک از معدن تا شمش فوالد را تحت پوشش می 
کند. سهراب نژاد با اشاره به اینکه مجموعه کارخانجات و پروژه های 
شرکت فوالد زرند ایرانیان در قالب سه مجتمع بزرگ صنعتی اداره 
می شود تصریح کرد: این مجتمع ها شامل مجتمع کنسانتره و گندله 
سازی، که شامل معدن جالل آباد- کارخانه های کنسانتره شماره۱ 
و۲ هر کدام به ظرفیت ۲ میلیون تن در سال و جمعاً ۴ میلیون تن 
در حال بهره برداری و کارخانه گندله سازی به ظرفیت ۲/۵ میلیون 
تن در سال در حال بهره برداری است. همچنین شامل مجتمع کک 
سازی و پاالیشگاه ها، شامل معدن خمرود در حال آماده سازی و 
کارخانه زغال شویی پابدانا به ظرفیت سالیانه ۵۵۵ هزار تن زغال 
کنسانتره و ۲ واحد کک سازی به ظرفیت ۴۵۵ هزار تن کک در سال 
و ۰۵۵ هزار تن کک در سال که جمعا۱/۲ً میلیون تن در سال ) که 
کارخانجات یاد شده در حال تولید می باشد، در این مجتمع واحد 
CDQ نیز به عنوان پروژه زیست محیطی در دست اقدام است که 
از پیشرفت باالی ۵۵ درصد برخوردار است. وی اظهار کرد: مجتمع 
فوالد سازی که در حال حاضر یکی از بزرگترین پروژه های فوالدی 
در حال اجرای کشور می باشد و با ظرفیت ۱/۷ میلیون تن شمش 
فوالدی از پیشرفتی معادل۵۰ درصد برخوردار است. سهراب نژاد 
عنوان کرد: این پروژه متشــکل از واحد های آگلومراسیون، کوره 
بلند، فوالد سازی، ریخته گری، کارگاه اکسیژن و بخش های مواد 
اولیه و جانبی می باشد که در اوایل سال آینده راه اندازی و به جمع 
واحد های تولیدی این شرکت می پیوندد. وی راجع به اینکه حجم 
سرمایه گذاری شرکت فوالد زرند ایرانیان چقدر است و تا کنون چه 
مقدار محقق شده گفت: سرمایه گذاری فوالد زرند ایرانیان از معدن 
تا شمش فوالد نـزدیک ۷ هزار میلیارد تومان است که بخشی از آن 
بصورت فاینانس خارجی تأمین شده و تاکنون بالغ بر۳هزارو۵۵۰ 

میلیارد تومان آن اجرا شده است.
سهرابی نژاد افزود: نیروی انسانی که در حال حاضر در کارخانجات 
و پروژه های این شرکت مشغول کار می باشند شامل ۲ هزارو ۲۵۵ 
نفر پرسنل رسمی بهره بردار و حدود ۲هزار نفـر نـیروی پیـمانکار 
است که در آینده نزدیک با تکمیل زنجیره تولید و اشتغال پرسنل 
فوالدســازی، تعداد نیروی انســانی بهره بردار بالغ بر ۵ هزار نفر 
می شود.  وی تصریح کرد:  در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد پرسنل 
بهره برداری بومی شهرستان زرند و مابقی بومی استان می باشند و 
کمتر از یک درصد نیروهای مدیریتی و با تجربه هستند که از خارج 
از استان دعوت شده اند تا با حضور خود در راه اندازی و شروع بهره 
برداری نقش راهنما و مربی پرسنل جوان را به عهده داشته باشند. 
وی اظهار داشت: جمعاً ۱۵ کارخانه و معدن در فوالد زرند ایرانیان 
وجود دارد که کارخانه فوالد سازی خود به طور جداگانه متشکل از 
۷ پروژه بزرگ است و همین امر موجب شده است که این شرکت 
به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های فوالد کشور مطرح باشد. 
ســهراب نژاد در رابطه با کمبود آب در صنایع فوالد تصریح کرد: 
هلدینگ میدکو از ابتدای تاســیس این شرکت ها، امر تأمین آب 
کارخانجات را عمدتاً از طریق پساب حاصل از تصفیه خانه فاضالب 
شهری مد نظر داشته و در حال حاضر عالوه بر قراردادهایی که برای 
استفاده از پساب تصفیه خانه فاضالب کرمان منعقد شده است، 
برنامه ریزی الزم برای بکار گیری پســاب فاضالب سایر شهرهای 
اطراف را نیز در دستور کار داریم. وی افزود: بدیهی است که تا کامل 
شدن پروسه استفاده از تصفیه خانه ها موقتاً از سایر منابع هم استفاده 
می شود. سهراب نژاد یادآور شد: به منظور استفاده از پساب در حال 
حاضر پروژه خط انتقال آب با لوله۵۵۰ میلیمتر به طول ۳۷ کیلومتر 
به اضافه پمپ خانه مربوطه در دست اجرا است. وی در رابطه با اینکه 
آیا برای کارهای جانبی از پیمانکاران بومی استفاده می شود گفت: 
استفاده از پیمانکاران بومی در دستور کار کلیه شرکت های تحت 

پوشش هلدینگ میدکو و از جمله فوالد زرند ایرانیان می باشد و در 
برای تحقق این منظور در حال حاضر بالغ بر ۵۰ قرارداد ریز و درشت 
با پیمانکاران بومی داریم. سهراب نژاد یاد آور شد که ۷۰ درصد از 
خریدهای مورد نیاز کارخانجات و۵۰ درصد ساخت قطعات تا کنون 
در استان انجام شده است. وی گفت: در اوایل سال آینده راه اندازی 
پروژه عظیم فوالد ســازی را در برنامه داریم و همچنین پس از آن 
پروژه CDQ نیز به بهره برداری می رسد. سهراب نژاد افزود: حمل و 
نقل مواد اولیه، با شرکت های بومی زرند قرارداد بسته شده و اصواًل 
استفاده از شرکت های خارج از منطقه چندان مقرون به صرفه و صالح 
شرکت نیز این شرکت در گذشته نیز مبادرت به صدور محصوالت 
خود به خارج از کشور کرده است و در آینده نیز چنانچه شرایط ایجاب 

کند و مناسب باشد قطعاً اقدام می کنیم.

   نصب تجهیزات در کارخانه فوالد زرند ایرانیان ؛ تا پایان سال
نصب تجهیزات در کارخانه فوالد زرند ایرانیان تا پایان سال به اتمام 
می رسد. مدیر عامل کارخانه فوالد زرند ایرانیان گفت: طرح احداث 
فوالد زرند ایرانیان با ظرفیت یک و هفت دهم میلیون تن در سال 
و با ســرمایه گذاری حدود ۷ هزار میلیــارد تومان و با 8۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی در حال اجراست. نصب تجهیزات در کارخانه 
فوالد زرند ایرانیان تا پایان سال. ماشااهلل سهراب نژاد افزود: امسال 
کار نصب تجهیزات طرح های نیمه تمام یعنی فوالد سازی با 8۰ 
درصد پیشرفت فیزیکی و پروژه CBQ )خاموش کننده کک با 
حالت خشک( با اعتبار ۱۳۰ میلیارد تومان با ۵۰ درصد پیشرفت 
به پایان می رسد. مدیر عامل شرکت فوالد زرند ایرانیان با تاکید بر 
اینکه طرح زیست محیطی یکی از فعالیت های افتخارآمیز میدکو 
و مجموعه فوالد زرند ایرانیان است ، افزود: کک تولید شده با برج 
خاموش کننده خنک می شــود و برای جلوگیری از آلودگی هوا 
پروژه CBQ به اسم خاموش کننده کک با حالت خشک راه اندازی 
شده است لذا محیط زیست را آلوده نمی کند. ماشااهلل سهراب نژاد 
گفت: در حال حاضر ۲ هزار و ۲۰۰ نفر نیروی کار و ۲ هزار نفر نیروی 
پیمانکار جذب کار شده اند که باالی ۹۰ درصد افراد جذب شده 
بومی هستند. سهراب نژاد افزود: با بهره برداری از این طرح عظیم 
فوالد سازی و تکمیل زنجیره تولید در سال آینده اشتغال در این 
مجموعه به ۵ هزار نفر افزایش می یابد . مدیر عامل کارخانه فوالد 
زرند گفت: شرکت فوالد زرند ایرانیان )زیسکو( با سه مجتمع بزرگ 
اداره می شود از جمله گندله سازی که شامل معدن سنگ آهن 
جالل آباد و در حال آماده سازی است ، ۲ کارخانه تولید کنستانتره 
به ظرفیت تولید چهار میلیون تن در سال و کارخانه گندله سازی 
، کارخانه کنستانتره شماره یک با ظرفیت ۴۰۰ هزار تن و شماره 
۲ با ظرفیت 8۰۰ هزار تن در سال در حال تولید هستند. شرکت 
هولدینگ میدکو ، شرکت مادر تخصصی معدنی غرب آسیا است 
و فوالد زرند ایرانیان بزرگترین شرکت زیرمجموعه هولدینگ در 
استان کرمان است و در مجموعه میدکو استان کرمان شرکت های 
فوالد زرند ایرانیان ، فوالد سیرجان ایرانیان و فوالد بوتیای ایرانیان 
وجود دارد. فوالد زرند ایرانیان از سال 8۷ فعالیت خود را آغاز کرد 

و امروز یکی از مجموعه های صنعتی بزرگ استان کرمان است.

فوالد زرند ایرانیان؛ بزرگترین زیرمجموعه میدکو
سهراب نژاد اعالم کرد:

نصب تجهیزات در کارخانه فوالد زرند ایرانیان تا پایان امسال
مدیرعامل شرکت فوالد زرند ایرانیان گفت: شرکت فوالد زرند ایرانیان به عنوان بزرگترین زیر مجموعه هلدینگ میدکو با 
مأموریت تولید فوالد است. ماشااهلل سهراب نژاد مدیرعامل شرکت فوالد زرند ایرانیان گفت: شرکت فوالد زرند ایرانیان به 
عنوان بزرگترین زیر مجموعه هلدینگ میدکو با مأموریت تولید فوالد، متشکل از کارخانجات و پروژه های متعددی است 

که جمعًا زنجیره تولید فوالد از معدن تا محصول نهایی شمش به ظرفیت 1.7 میلیون تن را تشکیل می دهد.

  تولید آزمایشی آهن اسفنجی فوالد سبزوار تا پایان دی

مجری طرح فوالد ســبزوار از تولید آزمایشی کارخانه آهن اسفنجی این 
طرح تا پایان دی امســال خبر داد. مشــعل این کارخانه از حدود ۱۰ روز 
پیش روشن شده است. سعید نظام دوســت با بیان این مطلب گفت: در 
حال حاضر، ۹8 درصد عملیات ساختمانی و سیویل واحد آهن اسفنجی 
فوالد سبزوار به اتمام رســیده و ۹۵ درصد تامین ساخت و نصب اسکلت 
فلزی مورد نیاز انجام شده است. همچنین نصب تجهیزات مکانیکی برای 
ناحیه مرکزی و اجرای خطوط لوله و پایب به صورت ۱۰۰ درصد تکمیل 
شده اســت. وی ادامه داد: زیرســاخت های مورد نیاز این کارخانه اعم از 
احداث سیستم آب رســانی، احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز برای تامین 
گاز مورد نیاز و سیستم برق رسانی )توسعه پست ماشین های الکتریکی 
و احــداث خط انتقال برق ۱۳۲ کیلو ولت و احداث پســت کارخانه ۱۳۲ 
کیلو ولت( تامین شده اســت. مجری طرح فوالد سبزوار با بیان اینکه ۶۵ 
درصد تجهیزات مورد نیاز واحد احیای مستقیم )آهن اسفنجی( داخلی و 
۳۵ درصد آن خارجی است، تصریح کرد: تاکنون ۹۵ درصد ماشین آالت 
خارجی و ۹۲ درصد ماشــین آالت داخلی مورد نیاز کارخانه تامین شده 
اســت. وی افزود: با افتتاح واحد مذکور ۳۷۰ نفر به طور مستقیم و حدود 
۳۰۰۰ نفر به طور غیر مســتقیم به کار مشغول خواهند شد. نظام دوست 
میزان ســرمایه گذاری انجام شده برای واحد احیای مستقیم طرح فوالد 
سبزوار را حدود ۴۵۰ میلیارد تومان برآورد کرد. بنا به این گزارش، طرح 
فوالد ســبزوار از جمله طرح های ۷ گانه فوالد استانی محسوب می شود 
که ظرفیت تولید واحد اسفنجی آن 8۰۰ هزار تا یک میلیون تن بوده و در 

منطقه جوین )حدود ۶۵ کیلومتری غرب سبزوار( واقع است.
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

طرح توسعه با 
ظرفیت 12 هزار 
تن با بیش از 90 
درصد پیشرفت 
فیزیکی در حال 
انجام بوده و در 
دو ماه آینده 

کوره ذوب تست 
گرم را انجام 

می دهد

کرباسیان:
 هیات گلنکور در راه انگوران

رئیس هیات عامل ایمیــدرو در همایش تجلیل از صادرکنندگان نمونه 
زنجان خبر داد: هیاتی از مقامات شــرکت گلنکور برای بازدید از معدن 
انگوران و ارایه طرح تحقیقاتی طی هفته های آتی وارد ایران می شــود. 
در این همایش که در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی زنجان برگزار شد؛ 
مهدی کرباســیان افزود: معدن انگوران از گذشــته نقش قابل توجهی 
در صنعــت روی ایران ایفا کرده و ضروری اســت که بــا هدف بازدهی 
بیشتر، تحقیقات کارشناسی جدیدی در این معدن انجام گیرد. شرکت 
سوییســی گلنکور یکی از بزرگ ترین شرکت های معدنی دنیا در مواد 
خام از جمله معدنی است. رییس هیات عامل ایمیدرو همچنین درباره 
وضعیت تجارت خارجی در حوزه معــدن و صنایع معدنی گفت: ارزش 
صادرات محصوالت معدنی طی ۷ ماه نخســت سال جاری ۵ میلیارد و 
۴۰۰ میلیون دالر اســت. وی اعالم کرد: با توجه بــه اینکه طبق آمارها 
ســهم معدن در توســعه ناخالص ملی ۵ تا ۶ درصد اعالم شده اما سهم 
۲۰درصدی این حوزه در مجموع صادرات کشور؛ نشان از اهمیت حوزه 
معدن و صنایع معدنی در رونق صادرات دارد. رئیس هیات عامل ایمیدرو 
با بیان اینکه توجه به حوزه معدن و صنایع معدنی با دیگاه صادرات محور 
جزو اولویت های دولت و وزارتخانه اســت، افزود: میزان صادرات فوالد 
در هفت ماه نخست ســال بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تن بوده است 
که در صورت تحقق صادرات 8 میلیون تنی تا پایان ســال؛ جهت گیری 
به سمت شــاخص های جهانی حوزه فوالد را محقق کردیم. وی با اعالم 
اینکه ۵۰۰ هزار تن صادرات آهن اســفنجی داشته ایم اظهار کرد: نقش 
شرکت های بزرگ صادراتی در توسعه اقتصادی کشورها پررنگ است و 
فعالیت این نوع شرکت ها در چین و موفقیت این کشور در حوزه معدن 

و صنایع معدنی، گواه این مدعی است.

   درباره آخرین وضعیت تامین مواد اولیه موردنیاز فروسیلیس غرب 
پارس توضیح بفرمایید. آیا مشکلی در این زمینه وجود دارد و بیشتر 

از کجا تامین می شود؟
در تامین مواد اولیه هیچ مشکلی وجود ندارد. سنگ سیلیس از معادن مربوط به 
شرکت تامین می شود. پوسته اکسیدی و مواد کربنی از واحدهای داخلی تهیه 

می شود. خمیر الکترود نیز از خارج از کشور تهیه می شود.

   درباره آخرین وضعیت اجرای طرح های توسعه فروسیلیس غرب 
پارس از جمله طرح افزایش ظرفیت تولید، طرح های زیر سقف و ... 

توضیح بفرمایید.
طرح توسعه با ظرفیت ۱۲ هزار تن با بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال 

انجام بوده و در دو ماه آینده کوره ذوب تست گرم را انجام می دهد.

   فروسیلیس غرب پارس در زمینه بومی سازی امسال تاکنون چه 
دستاوردهایی داشته است؟

در مورد تجهیزات و لوازم یدکی که از خارج تهیه می شــد با تالش مهندسان و 
کارکنان شرکت به صورت مهندسی معکوس ساخت آن در کارخانه انجام پذیرفت 

و توانسته ایم با نیروهای خودی ساخت آن را به دست آوریم.
   برای ارتقای کیفیت محصول تولیدی فروسیلیس غرب پارس چه 
اقداماتی در ســال جاری انجام شده است؟ از جمله خرید تجهیزات 

جدید، نوسازی تجهیزات فعلی و ...
برای کم کردن آلومینیوم محصول از تجهیزات جدید با تکنولوژی جدید استفاده 

شده است.

   فروسیلیس غرب پارس امسال در هفت یا هشت ماهه امسال چه 
میزان صادرات داشته و این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل چه 
تغییری داشته است؟ صادرات بیشتر به کدام بازارها انجام شده است؟

صادرات شرکت نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.

   وضعیت بازار فوالد و محصوالت وابسته به آن مانند فروسیلیس 
امسال در داخل و خارج چطور بوده و وضعیت قیمت ها را در ماه های 

آینده چطور پیش بینی می کنید؟
امسال از رشد حدود ۲۰ درصدی برخوردار بوده و با توجه به وضعیت کشور چین 

و کاهش صادرات آن کشور در ماه های آینده وضعیت بهتری خواهیم داشت.

پیشرفت 90 درصدی طرح توسعه
ابوالفتحی در گفت وگو با ماین نیوز خبر داد:

صادرات فروسیلیس غرب پارس دو برابر شد
مدیرعامل شرکت فروسیلیس غرب پارس گفت: امسال از رشد حدود 20 درصدی برخوردار بوده و با توجه به وضعیت کشور چین 
و کاهش صادرات آن کشور در ماه های آینده وضعیت بهتری خواهیم داشت. سیدباقر ابوالفتحی در گفت وگو با خبرنگار ماین نیوز 
افزود: در مورد تجهیزات و لوازم یدکی که از خارج تهیه می شد با تالش مهندسان و کارکنان شرکت به صورت مهندسی معکوس 

ساخت آن در کارخانه انجام پذیرفت و توانسته ایم با نیروهای خودی ساخت آن را به دست آوریم.

میزان تولید فروسیلیسم )تن( - شرکت فروسیلیس غرب پارس

سال 1396 سال 1395 سال 1394 ماه

958 906 898 فروردین

982 925 746 اردیبهشت

912 859 657 خرداد

913 910 515 تیر

873 749 635 مرداد

829 942 730 شهریور

- 940 806 مهر

- 954 611 آبان

- 917 843 آذر

- 914 933 دی

- 783 947 بهمن

- 887 830 اسفند

5467 10686 9151 جمع

شکوفایی صنعت فروسیلیس مالیر با تدبیر دولت
فروسیلیس که از مهمترین فروآلیاژهای مصرفی صنایع تولید فوالد 
و چدن اســت، با تدبیر دولت یازدهم در شهرســتان مالیر پا گرفت و 
شکوفا شد و با راهبردهای دولت دوازدهم در آستانه تحولی عظیم قرار 
دارد. سال ۹۳ بود که با حضور دولتمردان تدبیر و امید، نخستین واحد 
فروسیلیس در شهرک صنعتی جوکار مالیر به بهره برداری رسید تا به 

واسطه معادن غنی و سرشار سیلیس شهرستان، حرکت قطار 
توسعه اقتصادی از ایستگاه فروسیلیس مالیر به سمت 

نقاط مختلف کشور شتاب گیرد. این در حالیست 
که ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی و میل 
و رغبت آنان برای ســرمایه گــذاری در بخش 
صنایع، با پایان بخشیدن به طرح ایران هراسی، 
ارایه تصویری حقیقی از کشور و حمایت قاطع 

دولت تدبیر و امید از صنعت اتفاق افتاد و با توافق 
برجام ورق برگشت و شرایط برای بهبود اقتصادی 

مهیا شد. حال با همت بخش خصوصی و حمایت دولتمردان، این شهرک 
در آستانه توســعه ای عظیم آن هم در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و 
اشتغال است و به گفته معاون استاندار و فرماندار ویژه مالیر، به زودی 
دو واحد فروسیلیس شرکت غرب پارس و آذرخش در شهرک صنعتی 
جوکار با حجم ســرمایه گذاری معادل یک هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال 
آماده بهره برداری می شوند. با توجه به اینکه مالیر بخش عظیمی 
از معادن سیلیس استان همدان را به خود اختصاص داده 
است و ۳۳ واحد سیلیس کوبی ازندریان با پروانه بهره 
برداری مشغول فعالیت هستند، به طور قطع ایجاد 
شهرک صنعتی برای فرآوری این محصول مهم یک 
ضرورت به شــمار می رفت که از سال 88 عملیات 
اجرایی آن در زمینی به مساحت ۹۵ هکتار در محور 
مالیر به همدان در دو راهی جوکار به تویســرکان با 

حجم سرمایه گذاری ۲۷۰ میلیارد ریال احداث شد.

PERED کاتالیست بومی شده فرآیند   
  برای بهینه سازی تولید فوالد رونمایی شد

شرکت نفت و گاز ســرو با رونمایی از کاتالیستی دیگر برای صنعت فوالد 
-کاتالیست بومی شده فرآیند PERED برای بهینه سازی تولید فوالد- 
محصولی اســتراتژی را در کارنامه خود به ثبت رســاند. »هومن کریمی 
وثیق« مدیر عامل شــرکت نفت و گاز ســرو امروز )چهارشــنبه( در این 
مراسم با اشاره به آغاز فعالیتی مشترک میان دو شرکت مهندسی معادن 
و فلزات )MME( و نفت و گاز ســرو گفت: این همکاری تولید کاتالیست 
ایرانی را برای صنعت فوالد ایران تضمین می کند. وی تشــریح کرد: یکی 
از مهمترین دستاوردهای کسب شــده، بهینه سازی فرآیند تولید فوالد 
به روش Persian reduction است که با نام Pered در صنعت فوالد 
معرفی شده است. مدیر عامل نفت و گاز سرو خبر داد که در این همکاری، 
نخستین طرح فوالدی ساخته شده با تکنولوژی پرد مجهز به کاتالیست 
های تولیدی با ویژگی طول عمر بیشــتر و تســریع در شکست گازهای 
احیایی در ریفرمرهای فوالدی پرد را نتیجه داد. کریمی یادآور شد: پیش 
از این بارگذاری مدول A,B,D شرکت فوالد مبارکه ، واحد احیا ۳ شرکت 
فوالد خوزســتان و بارگذاری طرح کوثر شرکت آهن و فوالد گل گهر ، به 
عنوان بزرگترین مگا مادول احیا مستقیم در منطقه از سوی شرکت نفت 
و گاز سرو به نتیجه رســیده بود. کریمی خاطر نشان کرد: نفت و گاز سرو 
در گام بعدی بارگذاری کاتالیســت های Pered در مجتمع احیا استیل 
فوالد بافت را در برنامه کاری خود قرار داده است و از این رو گامی بلند در 
خودکفایی کامل تولید کاتالیســت در صنعت فوالدسازی برداشته شده 
اســت. در همین راســتا تفاهم نامه بین صاحب دانش فنی پرد و شرکت 

دانش بنیان نفت و گاز سرو به امضا رسید.

   فناوری PERED و کاتالیست بومی سازی شده آن
یکی از مهمترین دستاوردهای کسب شــده در این زمینه، بهینه سازی 
فرایند تولید فوالد به روش PERSIAN REDUCTION است که با 
نام تجاری PERED از سوی شرکت مهندسی معادن و فلزات MME به 
عنوان نقطه ای عطف در صنعت فوالد کشــور معرفی شده است. فناوری 
PERED بومی سازی شده با تکیه بر اصول علمی و تجربیات متخصصین 
ایرانی است. با روشن شدن مشعل های فوالد شادگان به عنوان نخستین 
طرح فوالدی PERED کشــور، گامی بلند در مسیر جدید برای تولید 

آهن اسفنجی کشور آغاز شد.
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

آلومینا و 
پتروکک 2 ماده 
اصلی برای این 
کارخانه هستند 
که از بازارهای 
جهانی تامین 
می شود. به 

همین دلیل در 
حال مذاکره برای 
قراردادهای به 

مدت 3 تا 5 سال 
هستند. جاجرم 
در حال حاضر 
یک سوم نیاز 

کشور را تامین 
می کند

رییس سندیکای آلومینیوم:
      شمش آلومینیوم گران تر از قیمت صادراتی
     به تولیدکنندگان          داخلی فروخته می شود

رییس ســندیکای آلومینیوم مدعی شــد شــمش آلومینیوم با قیمتی 
باالتر از نرخ هــای صادراتی به تولیدکنندگان داخلی عرضه می شــود. 
هوشنگ گودرزی اظهار داشت: صنایع آلومینیوم متولی برای رسیدگی 
به مشکالتش ندارد و با وجود برگزاری جلسات متعدد در وزارت صنعت، 
سازمان توسعه معادن و شورای رقابت هیچ کدام از تصمیمات عملی نشده 
است. وی با تأکید بر لزوم تشکیل کارگروهی در وزارت صنعت برای حل 
مشکالت صنعت آلومینیوم گفت: مواد اولیه به اندازه کافی در اختیار صنایع 
پایین دســتی قرار نمی گیرد و در شرایطی که طی ۶ ماهه اول امسال ۴۹ 
هزار و ۹۵۰ تن شمش آلومینیوم از کشور صادر شده، تنها ۲۲ هزار و ۵۰۰ 
تن شــمش به بازار داخل عرضه شده اســت. به گفته وی، قیمت هر کیلو 
شمش آلومینیوم صادراتی ۷۲۳۷ تومان است در حالی که این محصول با 
قیمت ۷۹۵۵ تومان به بازار داخل عرضه می شود. وی عدم عرضه مستمر 
مواد اولیه را عاملی برای افزایش قیمت ها عنوان کرد و افزود: تا زمانی که 
نیاز داخل تأمین نشود نباید برای صادرات مواد اولیه اقدام شود. گودرزی 
با بیان اینکه علی رغم آزاد بودن واردات شمش آلومینیوم، در این زمینه 
محدودیت هایــی وجود دارد، توضیح داد: به دلیــل مصرف نظامی و غیر 
نظامی آلومینیوم در جریان تحریم ها، فــروش آن به ایران با محدودیت 
همراه است. وی افزود: به همین دلیل شمش آلومینیوم را باید از واسطه ها 
خریداری کنیم که قیمت باالیی دارد. در این نشســت خبری، هبت اهلل 
فاضلی عضو هیأت مدیره سندیکای آلومینیوم نیز اظهار داشت: در حال 
حاضر شمش آلومینیوم در تناژ ۳ تا ۴ هزار تن عرضه می شود که خرید این 
حجم برای تولیدکنندگان سخت است اما قبال در تناژ ۵۰،۳۰،۲۰ و یا ۱۰۰ 
تن عرضه می شد که امکان خرید وجود داشت. وی با اشاره به تعطیلی یا 
کاهش تولید در ۴۰ تا ۵۰ واحد تولیدی صنایع آلومینیوم، گفت: عده ای با 
ایجاد کمبود تصنعی در بازار مواد اولیه باعث افزایش هزار تا ۲ هزار تومانی 

قیمت ها شده اند و میلیاردها تومان سود به جیب زده اند.

   در حال حاضر پروژه آلومینیوم جنوب )سالکو( در چه 
وضعیتی قرار دارد؟

کارها در پروژه ســالکو طبق برنامه در حال انجام اســت. البته 
اصالحاتی در برنامه  زمان بندی آن انجام شــد اما در نیمه دوم 
سال آینده اولین شمش را تولید خواهد کرد. در کنار این موضوع 
اقدامات برای سایر بخش ها انجام خواهد شد. آندسازی کارگاه 
ریخت نیز با فاصله حدود ۱ ســال بعد از تولید شــمش تمامی 
واحدها فعال می شــود. درواقع می توان گفت اواخر سال ۹8، 
واحد ســالکو با ظرفیت کامل راه اندازی می شود. در نیمه دوم 
۹۷ اولین شمش تولید و دیگ ها به این ترتیب به مدار می آیند. 
امیدواریم با مشکل برق مواجه نشــویم زیرا تامین برق در این 
منطقه از گلوگاه های ما است. اگر در این زمینه با مشکل همراه 
نشویم، امید بر این است یک ساله دیگ ها به صورت کامل و هم 

واحدهای اصلی مانند آندسازی به مدار وارد شوند.

   برق در این منطقه به چه صورت تامین می شود؟
یک نیروگاه اختصاصی توسط شرکت برق و انرژی غدیر در پکیج 
فاینانس ایران و چین قرار دارد. البته هنوز مراحل اداری آن کامل 
نشده است؛ اما به طور موازی ما با وزارت نیرو مذاکره داشته و در 
فاز اول قول ۲۰۰ مگاوات برق را به ما داده اند اما برای ۵۰۰ مگاوات 
نیز اعالم کرده اند ما می توانیم خرید کرده و آنها بحث انتقال را 
انجام دهند. به هر حال تنظیم این مسائل با برنامه زمان بندی با 
ریسک هایی همراه است. ما این نگرانی را داشتیم تا مشکالتی 
مانند المهدی و هرمزال در این پروژه تکرار نشود. سالکو خود در 
پکیج قرار گرفت اما نیروگاه آن قرار نگرفت و به فاز بعدی منتقل 
شد. این اختالف تامین مالی از پکیج مالی فاینانس ایران و چین 
باعث ایجاد این پله شــد. برای رفع این پله به دنبال آن بودیم تا 
برق را از خود وزارت نیرو گرفته و از نیروگاه های بخش خصوصی 
خرید را انجام دهیم. این مسائل معضالتی است که برای حل آنها 

پیگیری های الزم و تالش هایی در حال انجام است.

   آیا از عملکرد NFC در زمینه های مختلف همچون 
تکنولوژی راضی هستید؟

درباره تکنولوژی باید منتظر بود تا واحد به بهره برداری برســد 
و ســپس درباره فناوری ای که NFC استفاده کرده است نظر 
دهیم. البته پیش تر NFC با تکنولوژی سامی چین )زیرمجموعه 
چینالکو( در خط ۶ ایرالکو کار کرده و رضایت بخش بوده است؛ 
یعنی پارامتر بهره برداری تقریبا مناسب است. درنتیجه امیدوار 
هســتیم این اتفاق هم در سالکو رخ داده و ما بتوانیم زیربناها را 
تامین کنیم. در کنار آن بحث اسکله که از گلوگاه های این منطقه 

است بر دوش ایمیدرو بود که سازمان مناقصه آن را برگزار کرد. 
در حال حاضر در این زمینه به شــدت مشغول هستند و اسکله 
مختص به ســالکو طبق برنامه به بهره برداری خواهد رســید. 
 NFC براساس این برنامه اوایل سال آینده اسکله را به شرکت

تحویل داده تا این شرکت تجهیزات را نصب کند.

   ماده اولیه سالکو از کجا تامین می شود؟
آلومینا و پتروکک ۲ ماده اصلی برای این کارخانه هستند که از 
بازارهای جهانی تامین می شود. به همین دلیل در حال مذاکره 
برای قراردادهای به مدت ۳ تا ۵ ســال هستند. جاجرم در حال 
حاضر یک سوم نیاز کشور را تامین می کند. درنتیجه باید مواد 
اولیه به طور کامل از کشورهای دیگر وارد شود. این واحد تمامی 
مــواد اولیه خود را وارد می کند، البتــه آلومینیوم این تجربه را 
داشــته زیرا پیش از راه اندازی جاجرم شــاهد افتتاح ایرالکو 
بوده ایم. درنتیجه چنین فضایی را قبال کشور تجربه کرده است؛ 
اما ما باید به دنبال تولید آلومینا باشیم. به همین منظور پروژه 
تولید آلومینا پارسیان از مدت ها قبل مطرح و در حال حاضر به 

مناقصه رفته است.

   ماده اولیه پروژه پارسیان چطور تامین می شود؟
بوکسیت در دنیا بسیار است و کشورهای بسیاری همچون چین 
و روسیه این ماده را وارد می کنند. تامین بوکسیت معضل حادی 
نیست، حتی طی سال های آتی مازاد ظرفیت هم خواهیم داشت 
زیرا فراوانی آن بسیار است. درنتیجه تنها باید تجهیزات لجستیک 
آن را تامین کنیم. به عنوان مثال کشور عمان بندرهایی در اختیار 
دارد که کشتی ۴۰۰ هزار تنی نیز در آن پهلو می گیرد، اما بنادر 
ما چنین قابلیتی نــدارد. این اتفاق هزینه حمل را نصف کرده و 
می تواند رقابت پذیری را افزایش دهد. اگر بخواهیم با کشتی ۷۰ 
هزار تنی بوکســیت را از گینه به ایران حمل کنیم باید ۲۰ دالر 
هزینه حمل داد در حالی که با استفاده از کشتی های بزرگ این 

رقم به 8 دالر نیز می رسد.

آخرین وضعیت پروژه پترولیوم کک
آقاجانلو در گفت وگو با ماین نیوز خبر داد:

تولید نخستین شمش آلومینیوم سالکو در نیمه دوم 97
محمد آقاجانلو مدیر صنایع معدنی ایمیدرو 
معتقد است: اقدامات در پروژه سالکو به خوبی 
پیش می رود و در نیمه دوم سال آینده اولین 
شمش در این پروژه تولید خواهد شد. مشروح 
گفت وگوی خبرنگار ماین نیوز با محمد آقاجانلو 

مدیر صنایع معدنی ایمیدرو را می خوانید:

کریمی گفت: امیدواریم عرضه محصوالت آلومینیوم المهدی در بورس کاال اجرایی 
شود. امروز شاهد مافیایی هستیم که در بازار فلز آلومینیوم با تبانی در بازار، قیمت 

باالتری را از تولید کنندگان آلومینیوم دریافت می کنند. پرسش این است که این 
رانت به جیب چه کسی می رود؟ مسئولین امر بایدآن را رصد و پایش کنند و باید با 

این رانت خواری برخورد جدی شود.

علی اکبــر کریمی، نائب رئیس کمیســیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی  در خصوص 
عرضه آلومینیــوم و مقاومــت برخی تولید 
کنندگان برای عرضه آن در بورس کاال، گفت: 
ما با این مقاومت هــا مخالفیم و معتقدیم که 
بورس  کاال بهترین و شــفاف ترین ساز و کار 
قانونی را دارد و در همه حوزه های کاالیی که 
مشمول بورس کاال می شود، باید رعایت شود.  

کریمی  تصریح کرد: باید همه تولیدکنندگان 
خود را در این ســاختار قرار دهند و کاالهای 
خود را در بورس کاال و در فضای رقابتی و شفاف 
عرضه کنند اما متاسفانه از بین دو تولیدکننده 
بزرگی که در کشور در حوزه آلومینیوم وجود 
دارد، آلومینیوم المهدی علی رغم الزام قانونی 
که دارد از این تکلیف اســتنکاف کرده و و در 
برابر عرضه در بــورس کاال مقاومت می کند. 

البته در این خصوص جلســه ای در ایمیدرو 
تشکیل شــد و آلومینیوم المهدی ملزم شد تا 
محصوالت خــود را در بورس کاال عرضه کند 
و مقرر شــد تمام تولیدات آن از طریق بورس 

کاال عرضه شود.

با هر گونه مقاومت در عرضه محصوالت در بورس کاال مخالفیم
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی :

  کشمکش هایی که معدن را متضرر می کند

مشکالت و چالش های معدنکاران سنگ تزئینی با منابع طبیعی و محیط زیست 
باعث کند شــدن روند فعالیت های معدنی به ویژه اکتشافات معدنی شده است. 
درواقع تصمیم گیری سلیقه ای برای ارائه استعالم و اجازه معدنکاری و همکاری 
نکردن برخی از مدیران سازمانی استان ها موجب شده معدنکاران نتوانند به نتیجه 
مناسبی در اکتشافات معدنی دست پیدا کنند و برای ادامه کار خود به منظور ثبت 
محدوده ای جدید وارد عمل شوند. درنهایت انجام عملیات اکتشافی انجام شده 
تنها منجر به تخریب شدن محیط و از دست رفتن سرمایه بهره بردار می شود. 
به گفته مدیران بخش معدن، این مسئله تنها از طریق سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری و مذاکره آنها با وزارت جهاد کشاورزی حل خواهد شد زیرا مدیران 
استانی بنابر شــیوه نامه های این وزارتخانه فعالیت می کنند و خود را ملزم به 
توجه به تعامل وزارت صنعت، معدن و تجارت و ســازمان جنگل ها، مراتع و 

آبخیزداری نمی دانند.

   استان ها با معادن تعامل ندارند
مدیــرکل نظارت بر امور معادن وزارت صنعت، معــدن و تجارت به اقدامات 
انجام شــده در زمینه رفع مشکالت معدنکاران پرداخت: برای برطرف شدن 
این موضوع جلساتی با مسئوالن سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 
برگزار کردیم. این جلسات حداقل ۴ سال گذشته پابرجا بوده و همکاری خوبی 
هم وجود داشته است. مدیران این سازمان نیز در جریان فعالیت های اکتشافی 
قرار گرفتند و همکاری خوبی داشتند اما متاسفانه در برخی از استان ها مدیران 
اســتانی از این تعامالت تمکین نکرده اند و با وجود جلسات متعدد از سوی 
وزارتخانه و مسئوالن سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با آنها، طبق روال 
گذشــته عمل می کنند و خود را ملزم به اجرا نمی دانند. به گفته ایروانی، این 
افراد می گویند از وزارت جهاد کشــاورزی دستور می گیرند و عمل می کنند 
که در کل به ضرر بخش معدن است زیرا باعث تخریب بخش معدن می شود 
و هزینه های بسیاری به متقاضی تحمیل می کند. این اتفاقات درنهایت باعث 
می شود کسی به سرمایه گذاری در بخش اکتشاف که با ریسک)خطرپذیری( 
همراه اســت تمایل نداشته باشد و در آخر باعث رکود معادن سنگ تزئینی و 

دیگر معادن کشور می شود. 
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

روند پرداخت 
مطالبات خیلی 
بهتر شده   است. 
ایرالکو و المهدی 
تقریبا 50 درصد 

از مطالبات 
گذشته خود را 
عالوه بر میزان 

محصول فروخته 
شده در 2 سال 
اخیر که وجه 

فروش را دریافت 
کرده ایم، 

پرداخت کرده اند

   شرکت آلومینای جاجرم در هفت یا هشت ماهه نخست 
امسال چه میزان تولید داشته و در مقایسه با تولید مدت 
مشابه سال قبل چه تغییری داشته است؟ برنامه تولید 

امسال چقدر است؟
گزارشی که تا ۱۹ آبان تهیه شده حاکی از آن است که ۱۵۴ هزار 
تن آلومینا تولید شده است که نسبت به سال گذشته ۳.۳ درصد 
افزایش تولید را شاهد بوده ایم. برنامه سال جاری تولید ۲۴۵ هزار 
تن آلومینا اســت که با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته 

محقق خواهد شد.
   آخرین وضعیت اکتشافات بوکسیت در کشور به ویژه 

در منطقه جاجرم به چه صورت است؟
از سال گذشته اکتشافاتی که در شرکت آلومینای ایران انجام که 
براساس آن حدود ۱۶ هزار متر حفاری اکتشافی صورت گرفت 
که حاصل آن ۱۶ میلیون تن ذخیره قطعی بوکسیت بود. تجمیع 
این ذخیره با ذخایر قطعی که از قبل داشتیم حدود ۳۶ میلیون تن 
ذخیره قطعی را در معادن شرکت آلومینای ایران در اختیار داریم. 
برنامه سال جاری نیز حفاری اکتشافی به میزان ۲۰ هزار متر است 
که از این میزان ۵۰ درصد حفاری ها انجام گرفته است. تا پایان سال 
نیز مابقی آن انجام خواهد گرفت که براساس آن ذخیره شرکت 
افزایش پیدا می کند. انتظار ما حدود ۵۰ میلیون تن ذخیره قطعی 

بوکسیت است.
   دربــاره آخرین وضعیت اجرای طرح های توســعه 
آلومینای جاجرم از جمله طرح احداث واحد تولید شمش 
آلومینیوم توضیح بفرمایید. پیشرفت فیزیکی این پروژه 
چقدر است؟ چه زمان راه اندازی می شود و آیا مشکل تامین 

منابع مالی آن حل شد؟
در حال حاضر پیشــرفت فیزیکی پروژه 8۲ درصد است. عمده 
تجهیزاتی که ساخت خارج بود وارد شده و تجهیزات راه اندازی 
باقی مانده است. تجهیزات داخلی نیز ساخته شده و در محل پروژه 
تحویل داده شده و در حال حاضر عملیات نصب آنها در حال انجام 
است. همچنین بیش از ۹۰ درصد عملیات مهندسی )سیویل( 
پروژه نیز انجام شده است. در زمینه تامین مالی نیز امیدوار هستیم 
با حمایت ایمیدرو تامین می شود. پیش بینی ما بر این است که سال 

آینده این پروژه به بهره برداری برسد.
   شرکت آلومینای جاجرم در زمینه بومی سازی امسال 

تاکنون چه دستاوردهایی داشته است؟
در زمینه بومی ســازی باید به این نکته اشاره داشت که کارخانه 
ما کارخانه تولید آلومینا است و بیشتر قطعات کارخانه ای که در 
حال حاضر فعالیت می کند، ساخت داخل بوده و از داخل کشور 
تامین می شود. طی ۲۰ سالی که کارخانه مشغول بکار است عمده 
قطعات بومی سازی شده است. البته بخشی از قطعات که مربوط به 
بخش های ویژه ای از کارخانه است را از سازندگان اصلی خریداری 
می شود. خوشبختانه مشــکل ویژه ای در این باره وجود ندارد و 

بیشتر قطعات در داخل بومی سازی شده است.
   وضعیت پرداخت مطالبات آلومینای جاجرم از ایرالکو 
و المهدی به چه صورت بوده و هم اکنون آلومینای جاجرم 

چه میزان از این 2 شرکت طلب دارد؟
روند پرداخت مطالبات خیلی بهتر شده   است. ایرالکو و المهدی 
تقریبا ۵۰ درصد از مطالبات گذشته خود را عالوه بر میزان محصول 
فروخته شده در ۲ سال اخیر که وجه فروش را دریافت کرده ایم، 

پرداخت کرده اند.
   آیا شــرکت آلومینای جاجرم به سمت صادرات هم 

رفته است؟
بله پیش تر تنها تاجیکستان مشتری ما بود اما خوشبختانه از اوایل 
سال جاری کشور آذربایجان نیز از ما خرید داشته است. تاکنون ۲۰ 

هزار تن صادرات به این ۲ کشور داشته ایم.
   وضعیت بازار آلومینیوم، آلومینا و بوکسیت امسال در 
داخل و خارج چطور بوده و وضعیت قیمت ها را در ماه های 

آینده چطور پیش بینی می کنید؟
وضعیت قیمت آلومینیوم و آلومینا به نسبت افزایش داشته است 
اما در کنار آن مواد اولیه که ما استفاده می کنیم با افزایش همراه 
بوده است. به عنوان مثال سود سوزآور که از داخل کشور و شرکت 
پتروشیمی تهیه می شود، افزایش قابل مالحظه ای داشته است. 
بطورکلی روند قیمت های صعودی بوده و پیش بینی می شــود 
وضعیت بهتر شــود. با توجه به برنامه های چین در حوزه محیط 
زیست و موضوع تعطیلی کارخانه هایی که دارای آالیندگی هستند، 

وضعیت بازار جهانی رو به بهبود و افزایش است.
   واگذاری سهام شرکت آلومینا جاجرم به کجا رسید؟

این موضوع در اختیار سازمان خصوصی سازی است، طبق روالی 
که وجود دارد کار را انجام می دهند.

بهبود روند پرداخت بدهی های ایرالکو و المهدی
زارع در گفت وگو با ماین نیوز خبر داد:

صادرات آلومینای جاجرم به تاجیکستان و آذربایجان
مدیرعامل شرکت آلومینای 

ایران - جاجرم با اشاره به 
طلب های این شرکت از المهدی 

و ایرالکو روند پرداخت را 
بهتر دانست و گفت 50 درصد 

از طلب های گذشته از سوی 
این 2 شرکت پرداخت شده 

است. مشروح گفت وگوی 
خبرنگار ماین نیوز با تورج زارع 

مدیرعامل شرکت آلومینای 
ایران - جاجرم را در ادامه 

می خوانید:

 بهره برداری از 2 دیگ تولید آلومینیوم در هرمزگان

 دیگ تولید شمش آلومینیوم در مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمز جنوب 
با حضور اســتاندار هرمزگان به بهره برداری رســید. مدیرعامل مجتمع 
آلومینیوم المهــدی و هرمز جنوب گفت: با بهره بــرداری از این دیگ ها 
روزانه هزار و ۹۹۲ کیلوگرم آلومینیوم به تولیدات این مجتمع افزوده شد. 
محمد نصوری افزود: برای بهره بــرداری از این دیگ ها ۴ میلیارد تومان 

هزینه شده است.
این مجتمع اکنون ۴۶8 دیگ تولید آلومینیــوم دارد. وی گفت: تا پایان 
سال بیش از ۱۶۳ هزار و 8۰۰ تن آلومینیوم در این مجتمع تولید می شود. 
مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمز جنوب ظرفیت اسمی تولید ۲۵۳ هزار 
و ۵۰۰ تن سال رتبه نخست تولید آلومینیوم کشور را در اختیار دارد. بیش 

از ۶۰ درصد تولیدات این مجتمع صادر می شود. 
استاندار هرمزگان نیز در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که در مجتمع 
آلومینیوم المهدی و هرمز جنوب برگزار شد گفت: وظیفه همه ما به عنوان 
نمایندگان دولت و مدیران دستگاه های اجرایی تالش برای حل مشکالت 
واحد های صنعتی و در نتیجه افزایش تولید و اشــتغال در اســتان است. 
فریدون همتی افزود: ایجاد خط مستقیم از بندرشهید رجایی به منطقه 
ویژه اقتصادی، حل مشکل نقدینگی، کاهش هزینه تولید و ایجاد صنایع 
تبدیلی از نیاز های واحد های صنعتی اســتان است که در جلسات آینده 

کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بحث و بررسی می شود.

 11 میلیارد دالر برای توسعه آلومینیومی که رها شده است

بر اســاس قانون برنامه ششــم، صنعت آلومینیوم به ۱۱ میلیارد دالر سرمایه 
خارجی برای توسعه نیاز دارد در حالی که این صنعت و زیرساختهایش برنامه 
منســجمی ندارد و پیش بینی می شود حتی اهداف ۱۴۰۴ را نیز محقق نکند. 
صنایع آلومینیوم به عنوان یکی از صنایع انرژی بر و استراتژیک به شمار می رود 
که ایران برای ورود به آن دارای مزیت است و با سرمایه گذاری و سیاست گذاری 
درســت می تواند در منطقه و بازارهای جهانی جایگاه مناسبی داشته باشد. 
نمودارها و متون برنامه های جامعه از جمله چشــم انداز ۲۰ ساله ایران، قانون 
برنامه ششــم و پیش نویس نقشه راه معدن و صنایع معدنی در دولت دوازدهم 
نیازهای جذب سرمایه و اهداف تولید را در صنایع مختلف مشخص کردند که 
بر این اساس در قانون برنامه ششم آمده است که تحقق اهداف این برنامه نیاز 
به رشد ۱۵ درصدی سرمایه گذاری ســاالنه بوده و بخش معدن نیز باید رشد 
خود را به 8.8 درصد برساند. به عنوان مثال در پایان برنامه ششم کل طرح های 
جامع معدن نیاز بعه ۵۰ میلیارد دالر سرمایه خارجی دارد که در این بین سهم 
طرح های زنجیره آلومینیوم ۱۱ میلیارد دالر است. همچنین براساس اسناد 
باال دستی این صنعت باید تولید خود را تا پایان برنامه ششم به 8۲۳ هزار تن و تا 
سال ۱۴۰۴ به ۱.۵ میلیون تن برساند؛ این در حالی است که کارشناسان عقیده 
دارند که با وضعیت فعلی در سال ۱۴۰۴ تولید آلومینیوم نهایتا به ۷۰۰ هزارتن 

یعنی کمتر از نصف هدف گذاری انجام شده خواهد رسید.

شریعتمداری:
 مذاکره با روسیه برای نفلین سینیت سراب

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: طرح تولید آلومینا از نفلین ســینیت 
سراب تعیین تکلیف می شود. محمد شــریعتمداری در جریان بازدید از 
کارخانه نفلین ســینیت سراب، با بیان اینکه مقدمات اجرای این طرح در 
دولت هشتم انجام شده است گفت: اعمال فشارهای ظالمانه تحریم علیه 
ملت ایران، در دولت نهم و دهم و دو سال نخست دولت یازدهم، اصلی ترین 

علت تاخیر در اجرای عملیات ساخت این کارخانه است.
وی افــزود: اکنون اجرای زیرســاخت های این طرح به اتمام رســیده و 
مطالعات خوبی از سوی شــرکت آلمانی درباره طراحی پایه و دانش فنی 

این طرح انجام شده است.
وزیر صنعــت، معدن و تجارت با بیان اینکه بــا توجه به محدودیت تولید 
آلومینیوم از طریق نفلین ســینیت، فناوری و تجربه این طرح، در جهان 
تنها در اختیار کشــور روسیه اســت، اظهار کرد: در این زمینه مذاکرات 
خوبی با شرکت آلکوروس روسیه انجام شده است و با سفر شرکت روسی 
به ایران در نخستین فرصت ممکن و با همکاری مشترک در حداقل ۳ ماه، 
 سرنوشت پروژه، میزان حجم تولید و ســرمایه گذاری آن تعیین تکلیف

خواهد شد.

مزایای احداث شرکت های فوالدی در کنار منابع آب و تنها نکته منفی
احداث دو شــرکت فوالدی تازه ورود به بــورس در کنار منابع آب 
نشــاندهنده تمایز این شرکت ها نســبت به شرکت های فوالدی 
قدیمی از حیث مزایای فراوانی است که نسل جدید این صنعت به 
همراه دارد. ورود یک شــرکت فوالد سازی دیگر به بورس در هفته 
پیش، داده هایی را به ما نشــان می دهد که می تواند مورد بررسی 
دقیق تر تحلیل گران قرار گیرد . در چند ســال اخیر دو مجموعه از 

نسل دوم فوالدسازی وارد بورس شدند. فوالد هرمزگان در 
فروردین سال ۹۴ و فوالد کاوه جنوب کیش در هفته 

قبل . در ســالهای قبل تر ۴ مجموعه قدیمی تر 
فوالد مبارکه ، خوزستان ، خراسان و ذوب آهن 
وارد بورس شدند . آنچه این دو فوالدسازی را با 
نسل قبلی متمایز می کند سنجش اقتصادی و 
محیط زیستی ساخت نسل جدید فوالدسازی 
اســت . یکی از مهمترین شرایط برای ساخت 

فوالدسازی همجواری با منابع آبی است. در نسل 

قدیمی ، ذوب آهن در کنار زاینده رود ســاخته شد و فوالد مبارکه 
هم بخاطر شــرایط امنیتی در همین نقطه ساخته شد و مجموعه 
های کوچکتر در یزد و خراسان ســاخته شدند . گرچه این شرکت 
های مهم در مرکز از امنیت کافی برخوردار بوده و به ســایر مناطق 
دسترسی بهتری دارند اما به منابع آبی شدیدا فشار وارد می کنند. 
بعدها با پروژه های اســتانی تولید فوالد که هنوز کامل راه اندازی 
نشــده اند این مشکل شدیدتر هم خواهد شد و شاید به بن بست 
برسد. در حجم خبرهای منفی ، تشکیل فوالد هرمزگان 
و فوالد کاوه جنوب کیش می تواند این امیدواری را 
ایجاد کند که اهمیــت آب، در برنامه ریزی های 
بخش خصوصی یــا نیمه خصوصی جدی گرفته 
شده است . گرچه تصفیه آب دریا هزینه بیشتری 
نسبت به آب معمولی و شیرین دارد اما این هزینه 
ها قابل تحمل است و با طراحی ها و ماشین آالت 

جدید و کوره های مدرن قابل جبران است.
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

صفری خبر داد:
     افتتاح فاز اول پروژه مهدی آباد در ابتدای 98

فــاز اول پروژه کارخانه ها فرآوری ســرب و روی مهــدی آباد با ظرفیت 
۲۰۰هزار تن کنســانتره روی تا ابتدای ســال ۹8 به بهره برداری خواهد 
رسید. امین صفری مدیر مجتمع معدنی سرب و روی مهدی آباد با اعالم 
این خبر گفت: در بخش معدن این مجتمع، ماهانه نزدیک به سه میلیون 
تن باطله برداری صورت می گیرد که تاکنون به حدود ۱۰ میلیون تن می 
رسد و این رقم با توجه به اینکه محدوده معدن در ابتدای کار قرار داد رقم 
قابل توجهی است که با افزایش جبهه کارها و باز شدن پیت معدن بازهم 

افزایش خواهد یافت.
صفری در مورد تامین زیرساخت های الزم در این مجتمع اظهار داشت: در 
بخش زیرساخت های الزم مجتمع مهدی آباد، به منظور تولید 8۰۰هزار 
تن کنســانتره روی ، حدود ۱۴۰ لیتر بر ثانیه آب مورد نیاز پروژه اســت 
که ۱۰۰ لیتر بر ثانیه آن از محل پســاب یزد تأمین خواهد شــد. به گفته 
وی، در حال حاضر نیز مطالعات و نقشــه برداری خط انتقال آب به طول 
۱۰۴ کیلومتر در حال انجام اســت و به زودی عملیات احداث خط انتقال 

صورت می گیرد.
وی افزود: همچنین حدود ۴۰ مگاوات برق مورد نیاز کل پروژه است که در 
این زمینه نیز مطالعات در مورد نحوه تأمین برق و انتقال آن انجام گرفته 

و بزودی تصمیم گیری نهایی اتخاذ خواهد شد.

   فرایند انتخاب تکنولوژی
صفری با تاکید بر اینکه به دلیل پیچیدگی های خاص ماده معدنی مهدی 
آباد، نیازمند انجام تست های مختلف و انتخاب درست تکنولوژی هستیم 
ادامه داد: برای انتخاب تکنولوژی فراوری روی در این مجتمع، تست های 
مورد نظر در کشورهای استرالیا ، قزاقستان در حال انجام است و به موازات 
آن در مرکز تحقیقات و فراوری مواد معدنی ایران نیز، تحقیقات مورد نظر 
صورت می پذیرد. مدیر مجتمع معدنی ســرب و روی مهدی آباد در ادامه 
تصریح کرد: مقرر است فاز اول پروژه با ظرفیت ۲۰۰ هزار تن کنسانتـره 
روی کمتر از ۱8 ماه دیگر یعنی ابتدای سال ۱۳۹8 به بهره برداری برسد 
و پس از آن ساالنه ۲۰۰ هزار تن به ظرفیت افزوده شود. وی از اشتغالزایی 
مستقیم ۴۰۰ نفر در این مجتمع طی ۶ ماهه اخیر خبر داد و افزود: با تکمیل 

ظرفیت پروژه این رقم به ۱۰۰۰ نفر می رسد.

محمودپور در گفت وگو با ماین نیوز خبر داد:
 سودآوری فوالد اکسین در نیمه نخست 96

مدیرعامل شــرکت فوالد اکسین خوزســتان معتقد است: متولی بخش 
معادن و فوالد کشور باید متمرکز شــود. یعنی مجموعه ای ایجاد شود تا 
درست تصمیم گرفته و باید سیاســت ها و استراتژی آینده کشور توسط 
وزارتخانه  تدوین شــود. همچنین تصمیمات آن باید براساس تحقیقات 

روز دنیا و الزم االجرا برای همه باشد.
عبدالرضا محمودپــور در گفت وگو با خبرنگار ماین نیوز درباره چهارمین 
گردهمایی دانیلی در ایتالیا که اخیرا برگزار شد، اظهار کرد: برنامه خوبی 
برگزار شد. مقاالت و تحقیقات بازار که در زمینه فوالد و آینده این صنعت 
و نحوه تامین و نگه داری، کاهش هزینه ها و انرژی و محیط زیســت ارائه 
شد، بسیار خوب و تخصصی بود. به هرحال از کشورهای مختلف با دانیلی 
همکاری داشته و افراد متخصص و ماهری هستند که در رشته خود خوب 
کارکرده اند. وی افزود: این موارد چراغ راه  های خوبی اســت که مدیران 
فوالدی کشــور باید به آن دقت داشته و اســتراتژی آینده فوالد کشور را 
براساس این تحقیقات و تحقیقات مشــابه تدوین کنند. در این همایش 
یکی از موارد خوبی که اشاره شد و ما نیز در این زمینه کمی جلو هستیم، 
بحث حرکت از تولید کوره بلند به سمت احیا مستقیم است. ایران در این 
زمینه به  واسطه گازی که در اختیار دارد شاهد وقوع این اتفاق است. در حال 
حاضر این بحث مطرح است که در آینده تولید به روش کوره بلند منسوخ 
خواهد شد. در کشور ما ذوب آهن ۳ کوره بلند دارد و همچنین میدکو نیز با 
طرح های خود به کوره بلند اضافه کرده است. این موضوع بحث هایی است 
که نیاز به آینده پژوهی توســط متخصصان خوب دارد؛ یعنی باید تمامی 
جوانب سنجیده و سپس این کار انجام شود. اگر قرار است توسعه ای برای 
ذوب آهن و یا دیگر واحدها ایجاد شود باید به این موضوع توجه داشت زیرا 

مسئله بسیار مهمی است.

نگرش مشتری 
مداری حاکم 

بر فعالیت گروه 
از همان ابتدای 

راه موجب 
شده تا رضایت 

مشتریان، 
بهبود و کیفیت 
محصوالت و 

نوآوری مستمر 
جزو مهم 

ترین اصول 
و ارزش های 
فعالیت این 
شرکت باشد

     لطفا از تاریخچه و برنامه های شاخص شرکت تحت 
مدیریت تان بگویید.

با توجه به کاربردهای وسیع و روز افزون آلیاژهای آلومینیوم در 
صنایع مختلف و بومی شدن صنایع خودرو سازی، شرکت صنایع 
نگین آلومینیوم گلپایگان )سهامی خاص( با پشتوانه بیش از یک 
دهه تجربه مدیران خود با هدف تولید برترین شــمش آلیاژی 
آلومینیوم در کشور در ســال ۱۳۹۲ با ظرفیت تولید ۱۵ هزار 
تن فعالیت خود را آغاز کرد و اکنون با در اختیار داشتن چندین 
خط ریخته گری آلومینیوم با ظرفیت ۳۰ هزار تن در سال، یکی 
از بزرگ ترین تولیدکنندگان شمش آلیاژی آلومینیوم در کشور 
محسوب می شود. در خصوص هدف اصلی شرکت می توان گفت 
کمک به اهداف توسعه کالن در کشور و افزایش سهم بازار و تنوع 
در تولید با کیفیت برتر، کســب جایگاه رهبری در بازار صنعت 
آلومینیوم کشــور و منطقه با احترام عمیق به خواســته های 
مشتریان در زمره اصلی ترین و مهم ترین اهداف شرکت ما است.

     آیا محصوالت شما به کشورهای دیگر صادر می شود؟
اصوال مرحله تصمیم گیــری بنگاه جهت صادرات به مرحله ای 
اطالق می شود که شرکت ها و بنگاه های داخلی با توجه به شرایط 
و موقعیت اقتصادی جامعه، تمایــل و توان اقدام به صادرات به 
بازارهای جهانی را داشته باشند. برخی عوامل درون سازمانی 
باعث می شوند بنگاه های اقتصادی که در داخل فعالیت دارند از 
حالت بی تفاوتی به مرز تصمیم گیری برای صادرات هدایت و یا 
از مرز تصمیم گیری دور شوند. وجود این شرایط برای رسیدن 
شرکت ها به مرز تصمیم گیری الزم است: داشتن توانمندی های 
تولیدی و صادراتی، داشتن مزیت بالفعل و بالقوه نسبت به رقبا 
)میزان رقابت پذیری بنگاه یا صنعت در بازار خارجی( و شرایط 
مساعد محیطی )اقتصادی و سیاسی(. اینها عواملی هستند که 
شرکت صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان با توجه به آن در سال 
۱۳۹۵ فعالیت خود را جهت صادرات به کشــورهای آسیایی با 
هدف تجارت در بازارهای جهانی آغاز کرد و توانست گرید کیفیت 
خود را از بازارهای جهانی هم دریافت کند. یکی از عوامل موثر در 
اجرای صحیح استراتژی وابستگی به صادرات )نوعی استراتژی 
توسعه صادرات(، تولید متناسب با نیازها و ترجیح ها و سلیقه های 
مصرف کنندگان خارجی است. امروزه به دلیل رقابت شدید بین 
عرضه کنندگان محصول در بازارهای جهانی، مصرف کنندگان 
حاکمیت و نقش تعیین کننده ای در تقاضای جهانی محصوالت 
دارند. خوشبختانه صادارت صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 
به صورت مستمر تا امروز ادامه داشته و شرکت اکنون در حال 
مذاکره با شرکت های اروپایی است تا بتواند سهم کوچکی را در 
این بازار به خود اختصاص دهد. شرکت صنایع نگین آلومینیوم 
گلپایگان با افتخار اعالم مــی کند که محصوالتش مورد تایید 
بورس کاال است و مشتریان گرامی از ســال ۱۳۹۵ می توانند 
تمام محصوالت این شرکت را با طرح از طریق بورس خرید کنند.

     در خصوص تولید بیلت آلیــاژی آلومینیوم برای 
خوانندگان توضیح دهید.

فرآیند ریخته گری پیوسته )ریخته گری DC( که در سال ۱۹۳۳ 
گسترش پیدا کرد، روشی است که امروزه برای تولید بیلت های 
اکستروژن آلومینیوم به کار می رود. این شرکت با بهره گیری از 
تجربه مدیران و پرسنل متخصص، پروژه تولید انواع بیلت آلیاژی 
آلومینیوم را در بهار ۱۳۹۶ آغاز کرد و ابتدای پاییز ۱۳۹۶ در فاز 
اول پروژه، تولید بیلت به قطر ۷ اینچ در انواع گروه های آلیاژی 
کارپذیر را طبق استانداردهای بین المللی آغاز کرد. همچنین 

خطوط تولید بیلت این شرکت با تجهیزاتی همچون هموژن و 
کوره هموژن سازی امکان تولید محصوالتی با کیفیت باال و کامال 
یکنواخت را هــم فراهم کرده و از این نظر محصوالت با کیفیت 

این شرکت قابلیت رقابت با دیگر محصوالت خارجی را دارد.

     شرکت صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان برای توسعه 
فعالیت بازرگانی خود چه برنامه هایی را در نظر دارد؟

شرکت صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان از بدو تاسیس عالوه بر 
تولید شمش آلیاژی آلومینیوم پیرو اهداف متعالی خود جهت 
تامین کلیه نیازهای مشــتریان محترم، فعالیت های بازرگانی 
خود را با فروش انواع شمش های ثانویه آلومینیوم و آلومینیوم 
خالص آغاز کرده و در حال حاضر با استراتژی فروش مواد اولیه 
مرتبط با صنعت آلومینیوم  با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب، 
فعالیت های خود را توسعه داده است. اکنون فروش انواع بوته های 
زمینی، فیلتراسیون مذاب )فیلترهای سرامیکی و توری های 
نســوز پارچه ای(، انــواع آمیژان ها و مــواد کمک ریخته گری 
)سیلیکون متال، شمش منیزیم، نیکل، منگنز متال، آلومینیوم 
استرانسیوم، انواع قرص های قابل استفاده در ریخته گری مانند 
آهن، منگنز، تیتانیوم( را در کارنامه خود دارد. به منظور گسترش 
و توسعه این فعالیت ها دفتر فروش تهران این شرکت از ابتدای 

سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز کرد.

     در مورد تولید شــمش آلیــاژی آلومینیوم که 
 از قابلیت های مجموعه شــما محســوب می شود

توضیح دهید.
شرکت صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان با تکیه بر تجربه هیات 
موسس خود توانســت در مدت کوتاه از تاسیس شرکت با اکثر 
صنایعی چون حمل و نقل و شرکت های عظیم خودروسازی و 
تامین کنندگان آنها همچون مگا موتور و ساپکو و انواع شرکت 
های لوازم خانگی، صنایع برق و گاز و سیســتم های گرمایشی 

همکاری نزدیکی داشته باشد.

     چه عواملی را در ارتقای کیفیت محصوالت مجموعه 
خود مهم می دانید؟

نگرش مشتری مداری حاکم بر فعالیت گروه از همان ابتدای راه 
موجب شده تا رضایت مشتریان، بهبود و کیفیت محصوالت و 
نوآوری مستمر جزو مهم ترین اصول و ارزش های فعالیت این 
شرکت باشــد. مهم ترین عواملی که منجر به افزایش کیفیت 
شمش تولیدی می شوند عبارتند از: انتخاب مواد اولیه مرغوب، 

همگن کردن اجزای آلیاژ، گاز زدایی و آخال زدایی مذاب.

     شرکت صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان چه تولیدات 
و محصوالت جدیدی را در دستور کار دارد؟

شرکت صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان اعالم می کند که در 
حال حاضر قابلیت تولید انواع شمش آلیاژی آلومینیوم مطابق با 
استانداردهای بین المللی فرانسه، آلیاژهای دارای استانداردهای 
NF ژاپــن و JIS  آمریکا، AA آلمان، DIN  انگلســتان BS و 
همچنین دیگر آلیاژهای دارای استانداردهای خاص را در ابعاد 
بیگ هزار پوندی و شمش ریختگی با وزن درخواستی مشتریان 
را دارد. شرکت ما با افتخار اعالم می کند که در سال ۱۳۹۵ تولید 
گرانول آلومینیوم )نیم کره آلومینیومی( را جهت اکسیژن زدایی 
در صنایع فوالدســازی آغاز کرده است. این شرکت توانسته با 
تالش شبانه روزی گرید کیفیت را از خودروسازان معتبر داخلی 

دریافت کند که جزو افتخارات شرکت است.

صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان؛ غول تولید شمش آلیاژی آلومینیوم ایران
مهدوی اعالم کرد:

تولیدکنندگان بخش خصوصی فرزندان عاشق ایران
مهــدوی گفت: تولیدکننــدگان بخش خصوصی 
قهرمانانی هستند که توانسته اند برخالف جریان 
آب شنا کنند و اثربخش و ارزش آفرین بمانند. شرکت 
صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان با پشتوانه بیش از یک دهه تجربه 
مدیران خود با هدف تولید برترین شمش آلیاژی آلومینیوم در کشور 
و با در اختیار داشتن چندین خط ریخته گری آلومینیوم با ظرفیت 
30 هزار تن در ســال، یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان شمش 
آلیاژی آلومینیوم در کشور محسوب می شود. این شرکت توانمند 
با در نظر گرفتن اصول رقابتی توانسته عنوان اولین صادرکننده 
شمش آلیاژی آلومینیوم در ایران را از آن خود کند. موفقیت ها و 
توانمندی های این مجموعه توانمند ما را بر آن داشــت تا با میثم 
مهدوی مدیر مجرب و آینده نگر این شرکت به گفت و گو بنشینیم.
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دستیابی ایران به فناوری 
تولید آهن اسفنجی به 
شکل بریکت گرم

مرتضی فغانی مشاور 
مدیرعامل شرکت 
سرمایه گذاری صندوق 
بازنشستگی کشوری از 
افتتاح نخستین کارخانه 
تولید آهن اسفنجی به 
شکل بِریکِت گرم در آینده 
نزدیک خبر داد. وی گفت: 
تکنولوژی تولید این نوع 
از فوالد اسفنجی تا پیش 
از این در انحصار چند 
کشور معدود بود.

آغاز تولید آزمایشی آلومینیو م کاوه خوزستان از اواسط شهریور 96
حسینی در گفت وگو با ماین نیوز خبر داد:

تولید بیلت و شمش آلیاژی در فازهای بعدی

تجهیزات تولیدی ما نیز یک به یک در حال ورود به مدار و فاز تثبیت 
هستند . ظرفیت تولید کارخانه ساالنه ۱۱ هزار تن پروفیل آلومینیوم 
که انتظار داریم به لطف خدا در ابتدای سال ۱۳۹۷ به ظرفیت کامل 
تولید برسیم . حســینی افزود: محرومیت زدایی در منطقه مسجد 
سلیمان یکی از دالیل اصلی اجرای پروژه آلومینیوم کاوه خوزستان 
بوده اســت و قطعا این کارخانه با راه اندازی فازهای بعدی آن سهم 
بســزایی در رونق اقتصادی این منطقه خواهد داشت . وی با اشاره به 
آزمون های برگزار شده از طریف ســازمان سنجش توضیح داد که: 
اغلب نیروهای ما بومی هستند که طبق یک فرآیند عادالنه و شفاف 
در شرکت آلومینوم کاوه خوزستان مشغول به کار شدند. به گفته وی، 
در فازهای بعدی تولید بیلت و شمش آلیاژی نیز در دستور کار شرکت 
آلومینیوم کاوه خوزســتان قرار دارد . مدیر عامل شرکت آلومینیوم 
کاوه خوزســتان اعالم کرد: برای اجرای فاز بعدی در شرکت جهت 
تولید بیلت و شمش آلیاژی به ظرفیت ساالنه ۶۰ هزار تن ال سی به 
ارزش ۲۵ میلیون یورو گشایش خواهد شد که در حال انجام اقدامات 
مربوطه به آن هستیم . وی با اشاره به سرمایه گذاری انجام شده برای 
راه اندازی کارخانه آلومینیوم کاوه خوزستان افزود: این شرکت توان 
تولید انواع پروفیل های آلومینیومی از بیلت با قطرهای ۵ تا ۱۶ اینچ در 
گروه های مختلف آلیاژ آلومینیومی از سری ۱۰۰۰ تا ۷۰۰۰ پروفیل 
تا عرض ۵۰۰ میلی متر را با باالترین سطح کیفیت دارد . وجود دستگاه 
های منحصر بفرد امکان تولید انحصاری برخی محصوالت را به ما می 
دهد که درخواست های متعددی در این حوزه داشته ایم. برای مثال 
پرس ۵۰۰۰ تنی ما که در کشــور بی نظیر است. مدیر عامل شرکت 
آلومینیوم کاوه خوزستان با معرفی KALCO به عنوان برند اصلی این 
مجموعه توضیح داد : دلیل اصلی افزایش تدریجی ظرفیت در شرکت 
این است که تالش داریم تا اعتماد مشتریان را به برند KALCO جلب 

کرده و این برند  را به سنگ میزان کیفیت محصوالت در کشور تبدیل 
کنیم. لذا افزایش ناگهانی ظرفیت را به صالح ندانستیم چرا که عالقه 
ای به ارائه محصول با کیفیت معمول نداریم. محصوالت ما در بسیاری 
از صنایع از جمله صنایع ساختمانی ، در و پنجره ، خودرو، تجهیزات 
پاالیشگاهی و نیروگاهی، برق و ابزار دقیق و صنایع دیگر کاربرد دارند 
و امیداریم بتوانیم روابطی مســتحکم مخصوصــا در بخش مقاطع 

تخصصی با مشتریان خود ایجاد کنیم.
وی در ادامه توضیح داد: برای موفقیت در بازار شــما ابتدا باید بدانید 
مشتری دقیقا چه می خواهد، سپس باید بتوانید آن نیاز را با محصولی 
پاسخ داده، به موقع و با کیفیت و قیمت مناسب به دست او برسانید. تیم 
بازرگانی ما متخصص در شناسایی نیاز مشتری است. تیم مهندسی ما 
می داند چگونه پاسخی مناسب برای این نیاز مشتری طراحی کند، 
ماشین آالت سطح یک ما محصولی با استاندارد جهانی را تولید خواهند 
کرد که خود را نسبت به کیفیت آن متعهد می دانیم. وی افزود، ما در 
حال حاضر به دنبال ایجاد شبکه پخشی چابک و کارآمد با استفاده از 
نمایندگان و شرکای مختلف هستیم که به ما امکان تحویل به موقع و 
ارزان محصوالت را خواهد داد. وی با اشاره به اتمام استقرار ایزو ۹۰۰۰ 
در شرکت بیان کرد که: در حال حاضر سیستم های مختلف کیفیتی 
و مدیریتی در شــرکت در حال استقرار هســتند و به زودی استقرار 
 CE ) سیستم ها و استانداردهای بعدی مثل استاندارد کیفیت اروپا
)ایزو OHSAS 18001 ، 14000 نیز به اتمام خواهند رسید. پیگیری 
دائمی تعالی برای ما نه یک شعار بلکه یک وظیفه است. حسینی در مورد 
بازار آلومینیوم و نحوه فعالیت های شرکت در این زمینه توضیح داد: 
صنعت آلومینیوم کشور دارای ایرادات و مشکالت بسیاری است که 
در یادداشت ها و مصاحبه های مختلف به آن ها اشاره کرده ام. ما برای 
موفقیت در این بازار یک استراتژی جامع داریم که کلیاتی از بخش بازار 

آن را خدمتتان توضیح خواهم داد. ما یک استراتژی سه فازی را برای 
خود در نظر گرفته ایم. در فاز اول به دنبال دو مورد ۱ - اعطا نمایندگی 
به صورت مشارکتی در نقاط مختلف کشور و ۲ - قرار داد ها و روابط بلند 
مدت با مشتریان مقاطع اختصاصی هستیم. در فاز دوم با استفاده از 
موقعیت منحصر بفرد شرکت و همچنین مزیت های اساسی خود مثل 
کیفیت باال و هزینه مناسب به صادرات محصوالت خواهیم پرداخت. در 
فاز نهایی نیز به ایجاد و توسعه محصوالت منحصر بفرد خواهیم پرداخت. 
وی خاطر نشــان کرد که : در حال حاضر تمامی مسائل باال به صورت 
موازی در حال پیشروی هستند، اما تاکید و انرژی ما تا پایان سال ۹۶ 
بر فاز یک خواهد بود. وی در مورد مشتری مداری توضیح داد: شرکت 
آلومینیوم کاوه خوزستان خود را بخشی از زنجیره ارزش دانسته و خوب 
می داند که تنها با ایجاد ارزش افزوده و افزایش سود دهی برای مشتریان 

خود می تواند پی روز باشد.
از این رو ما مشــتریان خود را همکاران خــود در یک زنجیره بزرگ 
می دانیم و همواره به دنبال ایجاد ارزش بیشــتر برای آن ها هستیم. 
حسینی در مورد فاز سوم و ایجاد ارزش افزوده از طریق دانش توضیح 
داد: دانش می تواند موقعیتی مناســب در بازارهای بین المللی برای 
میهن عزیزمان ایجاد کند و ما امیدواریم در همین راستا گام برداشته 
و دانش را به مزیت رقابتی این شرکت تبدیل کنیم. ما در حال حاضر 
در حال بررسی چندین طرح جدید توسط مخترعین کشور هستیم و 
عالقه بسیاری به گسترش فعالیت های خود در این حوزه داریم. عالقه 
مندان به همکاری می توانند از طریق وبســایت ما اقدام کرده و ما را از 
طرح ها و توانایی های خود مطلع سازند. وی با بیان اینکه اجرای پروژه 
آلومینیوم کاوه خوزستان تاکنون در همه ابعاد موفقیت آمیز بوده است، 
عنوان کرد: امیدواریم در مرحله بهره برداری و ورود به بازارهای داخلی 

و خارجی نیز موفق عمل کنیم.

همانطور که می دانید شرکت آلومینیوم کاوه خوزستان به 
تازگی در مسجد سلیمان شروع به کار کرده است. این پروژه 
جزء معدود پروژه هایی بود که توانست طبق برنامه و به موقع 
خاتمه یافته و به بهره برداری برسد و تولید را آغاز کند. حاال که 
این شرکت وارد صحنه رقابت صنعت آلومینیوم کشور شده 
است الزم دانستیم به این مناسبت مصاحبه ای با سیدعباس 
حسینی مدیر عامل آلومینیوم کاوه خوزستان در مورد 
توانایی های این شرکت داشته باشیم. سیدعباس حسینی 
مدیر عامل آلومینوم کاوه خوزستان در گفت وگو با خبرنگار 
ماین نیوز توضیح داد: کارخانه آلومینیوم کاوه خوزستان 
توانست ز ودتر از برنامه و با هزینه کمتر از برنامه فاز اول خود را 
به پایان برساند که با توجه به مشکالت و شرایط منطقه دست 
آورد بزرگی است که مورد تشویق و تقدیر مسئولین منطقه 
قرار گرفت. ما از اواخر شهریور ماه تولید آزمایشی را برای 
کالیبره کردن ماشین آالت، بررسی های نهایی خط و اطمینان از 
کیفیت شروع کردیم. از اواسط مهر ماه تولید حقیقی با ظرفیت 
پایین شروع شده است که به صورت پله ای آن را تا رسیدن به 
به ظرفیت اسمی افزایش خواهیم داد. 

هدف  2.5 میلیون 
تنی برای استخراج 
زغال سنگ از معادن 
طبس تا 97

رییس سازمان صمت 
خراسان جنوبی با 
اعالم هدف گذاری برای 
استخراج ساالنه 2.5 
میلیون تن زغال سنگ از 
معادن طبس تا پایان 97 
گفت: 95 درصد از مواد 
معدنی خراسان جنوبی در 
استان فرآوری می شوند.

به گفته مدیرعامل شرکت ساختمانی گســترش و نوسازی صنایع ایرانیان )مانا(، 
این شرکت هم اکنون ساخت 13 پروژه بزرگ صنایع معدنی و عمرانی به ارزش 1500 
میلیارد تومان را در دست اجرا دارد. بیژن سرانجام، مدیرعامل شرکت ساختمانی 
گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان )مانا( گفت: امیدواریم تا پایان سال آینده، این 
13 پروژه به بهره برداری برسد. یکی از این پروژه ها کارخانه 5/ 1 میلیون تنی فوالد 
بوتیا در کرمان است که شــرکت دانیلی ایتالیا تامین مالی آن را به تاخیر انداخته و 
هم اینک برای نخستین بار از سوی بخش خصوصی و از محل منابع داخلی هلدینگ 
معدنی میدکو در حال اجرا اســت. وی تصریح کرد: تجهیزات این فوالد سازی که از 
سوی شرک دانیلی ایتالیا ساخته شده در حال نصب است و قصد داریم از اعتبارات 
صندوق توسعه ملی و تامین مالی)فاینانس( بانک چین برای تکمیل پروژه مذکور 

استفاده کنیم.

به گفته مدیرعامل شــرکت ســاختمانی 
گسترش و نوســازی صنایع ایرانیان )مانا(، 
کارخانه گندله ســازی بوتیا نیــز در جوار 
همین مجتمع فوالدی با سرمایه ای معادل 
۳۹۷ میلیارد تومان در حال ســاخت است 

که بیــش از ۹۵ درصد پیشــرفت فیزیکی 
دارد.ســرانجام در ادامه افــزود: همچنین 
ســاخت کارخانه کنســانتره ســنگ آهن 
ســنگان درمنطقه طبس با ســرمایه ۲۲۲ 
میلیاردتومانی هلدینگ میدکو توسط این 

شرکت در حال تکمیل است. این کارخانه که 
متعلق به شرکت فوالد مبارکه اصفهان است، 
تمامی تجهیزات آن وارد شــده و ۷۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد.وی افزود: این شرکت 
همچنین تا ســال آینده ســاخت کارخانه 
آهک فوالد میدکو را با ســرمایه ای معادل 
۱۱۰ میلیارد تومان و کارخانه فرآوری زغال 
طبس را با ســرمایه ای معادل ۵۰ میلیارد 
تومان به پایان می رساند. به گفته مدیر عامل 
شرکت پیمانکاری مانا، کارخانه گندله سازی 
بافق با سرمایه ۳۰ میلیارد تومان و کارخانه 
خردایش سنگ آهن سیرجان با سرمایه ۴۳ 
میلیارد تومان نیــز از جمله طرح های مهم 
صنعتی است که به زودی توسط این شرکت 
ســاختمانی، احداث خواهد شد. سرانجام 
گفــت: در کنــار این پروژه هــای صنعتی، 
ساخت بیمارستان هزار تخت خوابی شهرک 

سالمت خاتم قم را به سفارش بانک پاسارگاد 
آغاز کرده ایم که مراحل نصب اسکلت فلزی 
این مجتمع به عنوان بزرگ ترین  بیمارستان 
هســته ای خاورمیانه تا اوایل سال آینده به 
پایان می رسد.وی افزود: با ساخت مجموعه 

یاد شده در شهر قم، امکان جذب گردشگران 
ســالمت از کشــورهای اطراف برای شهر 
زیارتی قم فراهم می شود. قرار است خدمات 
این بیمارستان در ۲ بخش عمومی دولتی و 

خصوصی به متقاضیان ارائه شود.

کارخانه 5/ 1 میلیون تنی فوالد در کرمان احداث می شود



یونانی ها پیشتا ز در بازیابی عناصر نادر خارکی
کدام عناصر خاکی کمیابند؟

استخراج عناصر نادر خاکی از پسماندهای صنعتی

ویکی واســیلیادو، مهندس معدن و متالورژی 
است که در این کارخانه کار می کند. او می گوید: 
این تصور وجود دارد که پسماندهای آلومینیوم 
دورریختنــی هســتند اما از این ســنگ های 
معدنی می توان در آینده استفاده کرد. ضایعات 
بوکســیت دربردارنده عناصر باارزشــی مانند 
آهن، تیتانیوم، ســیلیکون، اسکاندیم و فلزات 
خاکی کمیاب است. عناصر خاکی کمیاب، مواد 
باارزشی هستند. این عناصر قادرند ویژگی های 
مواد را به شدت تغییر دهند. آلومینیوم بازیافتی 
در ساخت توربین، خودرو، رایانه، تلفن هوشمند 
و حتی در فناوری های عالی قابل استفاده است. 
افتیمیوس بالومنوس، پژوهشگر ارشد دانشکده 
معدن و متالورژی دانشگاه »صنعتی ملی آتن« 
می گویــد: در هر تن از باطله بوکســیت)کانی 
آلومینیوم( حدود ۱.۵کیلوگرم عناصر خاکی 
کمیاب وجــود دارد. این مقدار بــه ظاهر زیاد 
نیست، اما وقتی محاسبات ریاضی انجام دهید 
می بینید که ساالنه از ۷هزار تن از این زباله چقدر 

فلز کمیاب می توان اســتخراج کرد. این میزان 
برابر با ۱۰ درصد از تقاضای ســاالنه اروپا برای 
عناصر خاکی کمیاب اســت. دانشمندان طرح 
پژوهشی »توسعه بهره برداری پایدار از عناصر 
خاکی کمیاب در اروپا« در تالشند این عناصر 
باارزش را به شیوه ای از پسماندهای آلومینیوم 
استخراج کنند که مقرون به صرفه و سازگار با 
محیط زیست باشد. هدف این طرح این است که 
بازارهای اروپــا از واردات عناصر خاکی کمیاب 

بی نیاز شود.

   استخراج عناصر خاکی کمیاب از »لجن 
قرمز«

لوانیس پاسپالیاریس، مسئول هماهنگ کننده 
این طرح و استاد دانشــکده معدن و متالورژی 
دانشگاه »صنعتی ملی آتن« درباره مزیت این 
روش می گوید: مزیت اصلی این روش بازیافتی 
این اســت که می توان عناصر خاکی کمیاب را 
برای استخراج انتخاب کرد. در واقع در این روش، 

عناصری از ماده جامد حل می شــود که به آنها 
نیاز داریم. در نتیجه هم از نظر اقتصادی مقرون 
به صرفه اســت و هم به محیط زیســت آسیب 
نمی رسد. در این روش به جای حالل هایی که به 
کار می رود، از حالل های یونی استفاده می شود. 
ســاختار مایع یونی مانند ساختار نمک طعام 
اســت. در واقع حالل یونی، نمکی است که در 
دمای اتاق مایع است. در استفاده از این فناوری، 
دانشــمندان ابتدا پودر »لجن قرمــز« را وزن 
می کنند. پودر لجن قرمز ماده زائد بسیار قلیایی 
است که مقادیر زیادی اکســید آهن دارد. این 
اکسید آهن در تولید صنعتی آلومینا استفاده 
می شــود. یکی از دانشــجویان مقطع دکتری 
دانشــگاه آتن درباره این شــیوه کار می گوید: 
پسماند بوکســیت وارد رآکتوری می شود که 
دربردارنده حالل یونی است. این فرآیند شبیه 
تهیه چای یا قهوه اســت کــه در آن ماده مورد 
نیازتان را با استفاده از آب جدا می کنید. فرآیند 
حل شــدن عناصر خاکی کمیاب در مایع یونی 

چگونه می توان پسماندهای صنعتی را به منابع با ارزش تبدیل کرد؟ دانشمندان یونانی فناوری جدیدی طراحی کرده اند که با آن 
می توان از باطله آلومینیوم، عناصر خاکی کمیاب استخراج کرد. روشی که پژوهشگران این طرح به کار می برند با محیط زیست هم 
سازگار است. هر یک تُن آلومینیوم، حدود 1.6 تن باطله کانی فلز آلومینیوم تولید می کند که به »لجن قرمز« معروف است. کارخانه 

»آلومینیوم یونان«، کارخانه بازفرآوری پسماندهای به جا مانده از کانی فلز آلومینیوم یا بوکسیت در یونان است.

براساس آخرین آمار ارائه شده تا انتهای سال 2016، ارزش صادرات جهانی نقره بالغ بر 18.2 میلیارد دالر بوده است. 
86.3 درصد از صادرات جهانی نقره در اختیار 15 کشور برتر قرار دارد که برای امروز با آنها آشنا خواهیم شد.

نقره به عنــوان یک فلز گرانبها برای ســاخت انواع و اقســام 
زیورآالت، ظروف و تجهیزات جانبی استفاده می شود.

عالوه بر این رسانایی باالی فلز مذکور موجب شده تا در صنایع 
الکترونیک نیز به عنوان یک انتخاب برتر مد نظر قرار گیرد.

امــا کاربردهای بی شــمار دیگری نیز می توان بــرای این فلز 
ارزشــمند متذکر شــد که تمامی ایــن ها عواملی هســتند 
 برای تقاضای باالی بــازار جهانی و گردش مالــی قابل توجه

تجارت نقره.
براساس آخرین آمار ارائه شــده تا انتهای سال ۲۰۱۶، ارزش 
صادرات جهانی نقره بالغ بر ۱8.۲ میلیارد دالر بوده است. 8۶.۳ 
درصد از صادرات جهانی نقره در اختیار ۱۵ کشور برتر قرار دارد 

که برای امروز با آنها آشنا خواهیم شد.
   مکزیک

   ارزش صادرات: ۱.۹ میلیارد دالر
   سهم از مجموع صادرات جهانی: ۱۰.۴ درصد

   کره جنوبی
   ارزش صادرات: ۱.۷ میلیارد دالر

   سهم از مجموع صادرات جهانی: ۹.۲ درصد

   کانادا
   ارزش صادرات: ۱.۶ میلیارد دالر

   سهم از مجموع صادرات جهانی: ۹ درصد
   هنگ کنگ

   ارزش صادرات: ۱.۵ میلیارد دالر
   سهم از مجموع صادرات جهانی: 8.۳ درصد

   ژاپن
   ارزش صادرات: ۱.۴ میلیارد دالر

   سهم از مجموع صادرات جهانی: ۷.۹ درصد
   آلمان

   ارزش صادرات: ۱.۳ میلیارد دالر
   سهم از مجموع صادرات جهانی: ۷.۴ درصد

   آمریکا
   ارزش صادرات: ۱.۳ میلیارد دالر

   سهم از مجموع صادرات جهانی: ۷.۲ درصد
   چین

   ارزش صادرات: میلیارد ۱.۱ دالر
   سهم از مجموع صادرات جهانی: ۶ درصد

   سوئیس
   ارزش صادرات: 8۲8.۹ میلیون دالر

   سهم از مجموع صادرات جهانی: ۴.۶ درصد
   انگلیس

   ارزش صادرات: ۷۳۶.۹ میلیون دالر
   سهم از مجموع صادرات جهانی: ۴.۱ درصد

   لهستان
   ارزش صادرات: ۶۹۷.8 میلیون دالر

   سهم از مجموع صادرات جهانی: ۳.8 درصد
   قزاقستان

   ارزش صادرات: ۵8۴.۶ میلیون دالر
   سهم از مجموع صادرات جهانی: ۳.۲ درصد

   ایتالیا
   ارزش صادرات: ۳۷۰.۷ میلیون دالر

   سهم از مجموع صادرات جهانی: ۲ درصد
   سوئد

   ارزش صادرات: ۲8۹.۹ میلیون دالر
   سهم از مجموع صادرات جهانی: ۱.۶ درصد

   پرو
   ارزش صادرات: ۲8۰.۷ میلیون دالر

   سهم از مجموع صادرات جهانی: ۱.۵ درصد

مطرح ترین صادرکنندگان »نقره« در جهان

چند ساعت طول می کشــد. سپس مخلوط از 
فیلتر عبور داده می شود تا مواد زائد جامدی را که 
می توان پس از آن بازیافت کرد، از آن جدا کنند. 
آنگاه مقداری اسید به محلول افزوده می شود تا 
به حالت اولیه اش بازگردد. ماده ای که به دست 
می آید در نهایت عصــاره ای با ارزش، از عناصر 

خاکی کمیاب است.

   مزیت استفاده از حالل های یونی نسبت به 
حالل های معمولی

چند ســالی اســت که مایعات یونــی، کاربرد 
گسترده ای در مراکز پژوهشی و صنایع شیمیایی 
پیدا کرده اند. این ترکیبات، جزو مواد شیمیایی 
سبز هستند. پاناگیوتیس دادوریس، پژوهشگر 
هیدرومتالورژی از دانشــگاه ملی صنعتی آتن 
درباره مزیت استفاده از حالل های یونی در طرح 
»تحقیقاتی توسعه بهره برداری پایدار از عناصر 
خاکی کمیاب« می گوید: مایعات یونی از یون 
تشکیل شده اند و مهم ترین مزیت آنها این است 
که قابل اشتعال و فّرار نیستند. در نتیجه به هنگام 
استفاده از آنها در دمای باال، امکان آتش سوزی 

وجود ندارد و برای سالمتی هم ضرری ندارند.

   کدام عناصر خاکی کمیابند؟
عنصرها یا فلزهای خاکی کمیاب، مجموعه ۱۷ 
عنصر شیمیایی جدول تناوبی است. این دسته 
از عنصرها عبارتند از ۱۵عنصر النتانیدها و دو 
عنصر اسکاندیم و ایتریم. اسکاندیم و ایتریم به 
این دلیل کمیاب شناخته شده اند که بیشتر در 
همان کانی هایی پیدا می شوند که النتانیدها 
پیــدا می شــوند و ویژگی های شــیمیایی 
همانندی را از خود نشــان می دهند. بیشتر 
این عنصرها برخالف نام شان در زمین بسیار 
فراوان اند اما به دلیل ویژگی های زمین شیمی 
در زمین بسیار پراکنده اند و در یک جا به اندازه 
کافی متمرکز نشده اند، در نتیجه جست وجو و 
بهره برداری از آنها بسیار هزینه بر است. عالوه بر 
اسکاندیم و ایتریم؛ النتان، سریم، پرازئودیمیم، 
نئودیمیــم، پرومتیم، ســاماریم، یوروپیم، 
گادولینیم، تربیم، دیسپروزیم، هولمیم، اربیم، 
تولیم، ایتربیم و لوتتیم، نام های عناصر خاکی 

کمیاب دیگر است.
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مس فلز مورد عالقه 
سرمایه گذاران 

انتخاب شد
مؤسسه سرمایه گذاری 

»مکوآری« اعالم کرده 
است نتایج نظرسنجی این 

مؤسسه از 400 نماینده 
صنایع فلزی و معدنی 

که روز دوشنبه 30 اکتبر 
برگزار شده است، نشان 
می دهد که مس فلز مورد 
عالقه سرمایه گذاران در 
سال جاری است. به نقل 

از مس پرس، فعاالن بازار 
در گردهمایی برگزارشده 

توسط مؤسسه 
سرمایه گذاری »مکوآری« 
همچنین، پیش بینی کردند 
که قیمت مس و آلومینیوم 
در سال آینده به طور عمده 
در محدوده قیمت های فعلی 

باقی خواهند ماند. 

آمادگی چین برای 
احداث کارخانه های 

سیمان در 
نفلین سینیت سراب
نماینده مردم سراب در 
مجلس گفت: یک شرکت 

چینی برای احداث 
کارخانه های سیمان در 
نفلین سینیت سراب با 
هزینه ای بالغ بر 200 

میلیون دالر اعالم آمادگی 
کرده است. یوسف داوودی: 

در جلسه ای که با حضور 
وزیر صنعت در محل سایت 
مجتمع تولید پودر آلومینیا 
از نفلین سینیت شهرستان 

سراب به مدت 90 دقیقه 
برگزار شد، راهکارهای 

اجرایی شدن هر چه 
سریع تر این مجتمع مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت 

و وزیر صنعت از سایت 
کارخانه نیز بازدید کردند 

که در نوع خود برای توسعه 
شهرستان سراب بسیار مهم 

و حیاتی بود.
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      یک کنسرسیوم معدنی متقاضی خرید بلوک 60 درصدی هپکو

از قرار معلوم یک کنسرسیوم معدنی متشکل از شرکت های بزرگ قصد 
خرید شرکت فرابورســی هپکو را کرده که پیش از این بلوک ۶۰.۷۲ 
درصدی آن واگذار شده است. بعد از واگذاری بلوک ۶۰.۷۲ درصدی 
هپکو )شامل بیش از یک میلیارد و ۴۱8 میلیون و 88۰ هزار سهم( در 
اسفند سال گذشته به شــرکت هیدرو اطلس و قطعیت آن در خرداد 
سال جاری، این شــرکت فرابورسی با مشکالت و چالش هایی مواجه 
شد و در کنار مســائل آذرآب، برای چند هفته مورد توجه مسئوالن و 
رسانه ها و افکار عمومی قرار گرفت. حال در شرایطی بعد از رسیدگی 
به شرایط این شرکت )پرداخت معوقات و حقوق کارگران، تخصیص 
منابع مالی به خریداران و شــرکت های بزرگ با هدف ثبت سفارش و 
خرید تجهیزات از هپکو به عمل آمده( اوضاع تقریبا« عادی شده که از 
قرار معلوم یک کنسرسیوم معدنی متشکل از شرکت های بزرگ قصد 
خرید شرکت فرابورسی هپکو را کرده است. پیش از این مهدی مقدسی 
نماینده اراک در مجلس به وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی 
پیشنهاد واگذاری موقت شرکت هپکو به صندوق حمایت دولت داده 

بود تا پس از ساماندهی این شرکت، مجددا واگذار شود.

تامین مواد اولیه برای واحدهای فوالدی باعث شده تا آنها به سراغ معدنکاری 
و احداث واحد کنسانتره سازی و گندله سازی بروند. معاون اجرایی پروژه ها 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان معتقد است: این شرکت به دلیل نگرانی درباره 
تامین مواد اولیه موردنیاز خود به سراغ معدن رفته است زیرا معادنی همچون 
گل  گهر و چادرملو به دنبال ایجاد ارزش افزوده بیشــتر برای خود هستند.  
احمد ســعیدبخش معاون اجرایی پروژه ها شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
در گفت وگو با خبرنگار ماین نیوز توضیح داد: اگر فوالد مبارکه احســاس 
نمی کرد کــه تامین مواد اولیه موردنیازش به مخاطــره افتاده، هیچ گاه با 
هزینه و مشکالت بیشتر به دنبال خرید معدن در مسافتی دور از واحد خود 
نمی رفت. اگر معادنی همچون چادرملو و گل گهر این اطمینان را می دادند که 
نگرانی برای تامین مواد اولیه نداشته  باشیم چرا باید در نقطه مرزی افغانستان 
معدن بگیریم؟ وی افزود: اینکه برخی از معادن می گویند فوالد مبارکه برای 
خود معدن خریده به همین دلیل ما نیز به سراغ فوالدسازی رفته ایم، فکری 
کامال اشتباه است. ما تنها به دلیل نگرانی به جهت تامین مواد اولیه به دنبال 
این موضوع رفتیم. این در حالی است در جابه جایی مواد از سنگان با پرتی 

مواد نیز همراه خواهیم بود. نیاز ما به کنسانتره ۱۳ میلیون تن در سال است 
و تنها ۵میلیون تن آن در سنگان تامین می شود، در نتیجه همچنان نگرانی 
بــه جهت تامین مواد اولیه وجود دارد. اگر این میزان نیاز تامین شــود چه 
دلیلی وجود دارد که به سمت معدن برویم. متاسفانه این بحران روزبه روز 
با توسعه شرکت های معدنی گسترده تر می شود. جالب است بدانید یکی 
از راهکارهایی که ما برای حل این مشکل پیشنهاد داده ایم خرید سهام در 
معادن بود. در این بار به تازگی مقداری افزایش سهام در معادن دادیم تا کمی 
خیالمان راحت باشد. وی تاکید کرد: اعتقاد من بر این است که هدف گذاری 
صورت گرفته برای تولید ۵۵ میلیون تن فوالد تا ۱۴۰۴ شدنی است اما باید 
دولت درزمینه زیرساخت ها همکاری داشته باشد. ما در این زمینه مصمم 
بوده و سهم خود را محقق خواهیم کرد و در این زمینه مشکلی وجود ندارد. 
البته دراین باره دولت نیز باید در حوزه زیرســاخت ها به ویژه مسئله آب به 
ما کمک کند. نظر شــخصی من بر آن است، اگر به سمت فوالدهای کیفی 
باارزش افزوده بیشتر برویم که کمی در منابع و انرژی نیز صرفه جویی شود، 

جای تأمل و تفکر بیشتری دارد تا اینکه تنها به دنبال افزایش کمی باشیم.

 BZS واحد
شرکت 

کالسیمین 
بزرگترین 

پروژه شرکت 
در طول 50 سال 
فعالیت آن است 

که نزدیک به 
30 میلیارد 
تومان در آن 

سرمایه گذاری 
شده است

انجدانی افزود: در سال ۱۳۹۵ براساس اظهارنامه گمرکی 
تناژ صادراتی محصوالت کالســیمین شامل شمش روی و 
کنسانتره ســرب بالغ بر ۳۹ هزار تن و به ارزش بیش از ۵۹ 

میلیون دالر بوده است.
وی با بیان اینکه در تابســتان امســال شــمش زاماک به 
سبد محصوالت کالسمین اضافه شــد، توضیح داد: تولید 
شمش زاماک به سبد محصوالت شرکت اضافه شد و تولید 
حداکثری آن مجددا در دســتورکار شــرکت کاتالیست 

پارسیان به نمایندگی از شرکت کالسیمین قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت کالسیمین خاطرنشان کرد: با راه اندازی 
و از ســرگیری تولید شــمش زاماک و افزودن آن به سبد 
محصوالت توانی بیشــتر در جهت اعتالی مجموعه بزرگ 
کالسیمین با هدف ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و تحقق امر 

توسعه خواهیم یافت.
او درباره مهمترین پروژه توســعه ای کالسیمین نیز گفت: 
واحد BZS شرکت کالسیمین بزرگترین پروژه شرکت در 
طول ۵۰ سال فعالیت آن اســت که نزدیک به ۳۰ میلیارد 

تومان در آن سرمایه گذاری شده است.
انجدانی با اشاره به افزایش راندمان در شرکت کالسیمین 
افزود: عوامل متعددی در افزایش راندمان تاثیرگذار است 
که مهمترین آن مدیریت و توجه به پروسه و توجه به فرآیند 

خط را شامل می شود.
کاهش هزینه، افزایش تولید و کاهش مواد مصرفی از دیگر 

مواردی است که در افزایش راندمان اثر گذار است.
مدیرعامل شرکت کالسیمین همچنین پیشتر در گفت وگو 
با ماین نیوز صادرات این شرکت را در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۶۰ 
میلیون دالر پیش بینی کرده بود. او همچنین با اشــاره به 
اینکه تخمین زده می شــود سود کالسیمین امسال حدود 
۲۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد، عنوان کرده بود: 
کالسیمین در اوج اســت و در سال ۹۶ و سال های آینده با 
توجه به روند جهانی عرضــه و تقاضا و قیمت های جهانی، 

موفقیت های بیشتری را کسب خواهد کرد.

پروژه عظیم BZS کالسیمین در آستانه افتتاح
انجدانی خبر داد:

کالسیمین صادرکننده نمونه شد
مدیرعامل شرکت کالسیمین از تولید حدود 25 هزار تن شمش روی و حدود 6000 تن کنسانتره سرب در این شرکت در 
8 ماهه نخســت سال جاری خبر داد و گفت: در این مدت فروش شرکت بالغ بر 278 میلیارد تومان شد. سعید انجدانی با 
اشاره به اینکه شرکت کالسیمین در آبان ماه سال جاری به عنوان شرکت صادرکننده نمونه استان زنجان انتخاب شد، 
افزود: سهم صادرات شرکت در اســتان بیش از 59 میلیون دالر بوده است و همچون سال گذشته کالسیمین موفق شد 

رتبه نخست را در بین شرکت های صادرکننده نمونه استان زنجان بدست آورد.

فوالد مبارکه نگران تامین مواد اولیه خود است

در جریان برنامه بازدید از منطقه ویژه خلیج فارس اعالم شد
  کارخانه صبا فوالد خلیج فارس آماده افتتاح

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس از آماده 
شدن طرح صبا فوالد خلیج فارس برای افتتاح رسمی خبر داد. حسن خلج 
تهرانی در جریان بازدید جمعی از بانوان ایمیدرو از منطقه ویژه اقتصادی 
صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس از افتتاح چند طرح در آینده ای نزدیک 
خبر داد. وی گفت: طرح فوالد صبا فوالد خلیج فارس با ظرفیت تولید ۱.۵ 
میلیون آهن اسفنجی، در آســتانه افتتاح بوده و به زودی با حضور معاون 

اول رییس جمهور راه اندازی می شود.
همچنین طرح غدیر اکســین نیز با ظرفیــت ۲۳۵مگاوات در مرحله گاز 
رســانی بوده و اوایل ســال ۹۷ و پروژه نما نیز طی ۲ ســال آینده به بهره 
برداری می رسند. خلج تهرانی از اشتغال ۷۳۰نفر به طور مستقیم و حدود 
۷۰۰ نفر به طور غیر مســتقیم در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و 
فلزی خلیج فارس خبر داد و افزود: با افتتاح طرح صبا فوالد اشتغال ایجاد 
شده در منطقه از ۱۲۰۰ نفر نیز فراتر می رود. وی در ادامه گفت: پیشرفت 
فیزیکی طرح توســعه نیز باالی ۶۰ درصد بوده و احتماال تا پایان سال کار 

دیوارکشی به اتمام می رسد.

    از امکانات صادراتی منطقه استفاده شود
خلج تهرانی با اشاره به صادراتی بودن جایگاه منطقه ویژه اقتصادی صنایع 
معدنی و فلزی خلیج فارس، خواســتار تمرکز بیشتر معادن زیر مجموعه 
ایمیدرو برای اســتفاده از ظرفیت های صادراتی این منطقه شــد. وی به 
برخی مزایای منطقه ویژه اقتصــادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 
از جمله اتصال به راه آهن سراســری کشور، همجواری با پاالیشگاه نفت، 
هجواری و دسترسی به آبهای آزاد اشاره کرد و افزود: برای رسیدن هدف 
تولید ۵۵میلیون تن فوالد تا ســال ۱۴۰۴ باید ظرفیت ها در منطقه ویژه 

خلیج فارس نیز افزایش یابد.
جمعی از بانــوان ایمیدرو پس از برگزاری نشســتی با حضور مدیرعامل 
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس از کارخانه فوالد 
کاوه جنوب، کارخانه آب شیرین کن، واگن برگردان و موزه مردم شناسی 

خلیج فارس دیدن کردند.
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 ثروتمندترین زن جهان یک معدندار استرالیایی است

جینا راینهارت ۶۳ ساله، ســرمایه دار، تاجر و میلیاردر اســترالیایی است که 
ثروتمندترین زن جهان و پولدارترین فرد تاریخ استرالیا نامیده می شود. به نقل 
از بی بی سی انگلیسی ثروتمندترین زن جهان معدندار است؛ چهره ای نه چندان 
شناخته شده در استرالیا که جینا راینهارت نام دارد. هنگامی که از او درباره مفهوم 
زیبایی پرسیده شد او حتی به گردنبند مرواریدی که به گردن دارد، اشاره نکرد 
و چیزی هم از چشم انداز مزرعه زیبا و وسیعی که در شمال غربی استرالیا دارد 
نگفت. پاسخ او این بود: زیبایی یعنی معدن آهن. وقتی لنگ َهنکاک، پدر او یکی 
از بزرگترین منابع آهن جهان را در دهه ۱۹۵۰ میالدی )اواخر دهه ۲۰ شمسی( 
کشــف کرد، به دلیل کمبود منابع این فلز، صادرات آهن از استرالیا ممنوع بود 
اما بعدها صادرات هزاران تن سنگ آهن به تدریج بر دارایی های او افزود. خانواده 
َهنکاک تنها کسانی نبودند که از درآمد حاصل از این معدن سود می بردند. جینا 
راینهارت معتقد است کشف پدرش ســود زیادی نصیب استرالیا کرده است. 
حاال راینهارت با داشتن ثروتی حدود ۲۹ میلیارد دالر ثروتمندترین زن استرالیا 
و به اعتقاد بســیاری ثروتمندترین زن جهان است. بی آردبلیو، مجله اقتصادی 
استرالیا او را ثروتمندترین زن جهان معرفی می کند. سیتی گروپ پیش بینی 
کرده که به زودی ثروت او به باالی ۱۰۰ میلیارد دالر می رسد و در صدر فهرست 
ثروتمندترین مردم دنیا قرار می گیرد. گفته می شــود در هر ثانیه ۶۰۰ دالر به 
ثروت او اضافه می شــود. او از اینکه معدنداری نامیده شود که ثروتش را به ارث 
برده، متنفر است و خود را تاجر خودساخته ای می داند که پس از مرگ پدرش 
در سال ۱۹۹۲ میالدی)۱۳۷۱ خورشیدی( در شرکتش تغییرات چشمگیری 
به وجود آورد و حاال این شــرکت با نام »َهنکاک پراسپکتینگ« تمام زندگی او 
است. در کنار معدنداری، او سهامدار اصلی »کانال ۱۰«، یکی از ۳ شبکه بزرگ 
تلویزیونی در استرالیا و همچنین بزرگترین سهامدار »فیرفکس مدیا«، دومین 
ناشــر بزرگ روزنامه های بزرگ استرالیاســت. فیرفکس مدیا ناشر ۳ روزنامه 
سیدنی به نام های مورنینگ هرالد، ملبورن اِیج و استرالین فایننشال ریویو است 
که از پرخواننده ترین روزنامه های اســترالیا به شمار می آیند. او خارج از فضای 
کارش سرگرمی ها و عالیق کمی دارد و برخالف بسیاری از ثروتمندان جهان اهل 
داشتن تابلوهای نقاشی، اسب دوانی و هواپیمای شخصی نیست. یکی از نخستین 
قهرمانان زندگی اش، مارگارت تاچر، بانوی آهنین انگلیس بود. راینهارت به دلیل 
کار شبانه روزی اش معروف است. خصومت های شخصی اش افسانه ای شده و 
بسیاری از کسانی که با آنها درگیری داشته نزدیکانش بوده اند؛ از جمله پدرش، 

شریک تجاری اش، همسر اولش، مادرشوهر فیلیپینی اش و حاال ۳ فرزندش!

ابالغ ثبات نرخ 
حقوق دولتی 
حداقل برای 
سه سال از 
طرف دولت 

می تواند یکی 
از راهکارهای 
مناسب برای 
توسعه بخش 

معدن باشد

برای توسعه این بخش در ایران نیز باید تجدیدنظر جدی در 
سیاستگذاری بخش معدن اعم از تغییر قوانین و مقررات و 
صدور بخشنامه های جدید صورت گیرد. از جمله این موارد، 
ضرورت بازنگری در بخش اکتشاف، نحوه برخورد با هزینه 
های اکتشــافی و نحوه استهالک آن در ایران برای افزایش 
سرمایه گذاری است که در این باره، اصالح قانون مالیاتی 
با تشکیل کارگروه ویژه دولت و مجلس باید در دستور کار 
قرار گیرد. در ادامه آمده اســت: اختیار انعقاد تفاهمنامه یا 
توافقنامه های مالیاتی خاص سرمایه گذاران معدنی بین 
دولت و ســرمایه گذاران مطابق قانون به وجود آید. برای 
تحقق ایــن امر، اصالح قانون مالیاتی باید در دســتور کار 
مجلس و دولت قرار گیرد. سومین پیشنهاد دفتر مطالعات 
انرژی، صنعت و معدن معاونــت پژوهش های زیربنایی و 
امور تولیدی مجلس شورای اســالمی برای توسعه بخش 
معدن ایران، اعطای تضمین نامه ثبات رژیم مالی حداقل 
برای ۶ سال از طرف دولت به سرمایه گذاران بخش معدن 
و صنایع معدنی است که در این خصوص، اعطای الیحه ای 
ازســوی دولت جهت تنظیم قانون مرتبط باید در دستور 
کار وزارت امــور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن 
و تجارت قرار گیرد. چهارمین پیشنهاد نیز این گونه آمده 
اســت که با توجه به وضعیت اســتراتژیکی برخی از مواد 

معدنی برای اقتصاد ایــران، پس از احصای موارد مختلف، 
نرخ های مختلف مالیاتی )با توجه به درج اهمیت( تنظیم 
و ابالغ شود. برای تحقق این امر، اصالح قانون مالیاتی باید 
در دستور کار مجلس و دولت قرار گیرد. این مرکز همچنین 
بیان داشته اســت: اعتبار مالیاتی مشخص و درخور توجه 
برای هزینه های تحقیقاتــی در بخش معدن و فرآوری به 
عنوان پیشنهاد پنجم در نظر گرفته شود. برای تحقق این 
امر، اصالح قانون مالیاتی باید در دستور کار مجلس و دولت 
قرار گیرد. نرخ تعرفه واردات تجهیزات معدنی )ماشین آالت 
نو و دست دوم( نیاز داخل تنظیم شــود. برای این منظور 
باید مقررات مربوط به واردات کاال و خدمات اصالح شــود 
که باید در درون دولت این اصالحات تنظیم شــوند. دفتر 
مطالعــات انرژی، صنعت و معــدن معاونت پژوهش های 
زیربنایی و امور تولیدی مجلس شورای اسالمی ۲ توصیه 
دیگر برای توسعه بخش معدن ایران مورد اشاره قرار داده 
که شــامل »ابالغ ثبات نرخ حقوق دولتی حداقل برای سه 
ســال از طرف دولت )در این خصوص شورای عالی معادن 
باید مصوبه ای مشخص برای سه سال ارائه کند(« و »ایجاد 
ارتباط بین افزایش بهــره وری و نرخ مالیات )برای تحقق 
این امر، اصالح قانون مالیاتی باید در دســتور کار مجلس و 

دولت قرار گیرد(« است.

نرخ حقوق دولتی برای 3 سال تثبیت شود
نسخه نویسی برای بخش معدن

۸ توصیه مرکز پژوهش های مجلس برای توسعه بخش معدن
مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی 8 توصیه را برای توسعه بخش 
معدن و صنایع معدنی کشور ارائه 
داد. دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن معاونت 
پژوهش هــای زیربنایی و امور تولیدی مجلس 
شورای اسالمی در مقاله ای تحت عنوان »مالیات 
بر درآمد، حقوق دولتی و سایر مالیات ها در بخش 
معدن ایران و کشورهای منتخب« ضمن بررسی 
تطبیقی سیاست های حمایتی و سیاست های 
درآمدی کشورهای مختلف معدن خیز و ایران 
برای توسعه بخش معدن آورده است: کشورهای 
مختلف متناسب با شــرایط خود، درآمدهای 
مالیاتی خاص )سهم از مالیات بر درآمد و حقوق 
دولتی و...( از شرکت های فعال را داشته و در عین 
حال حمایت های خــاص نیز به منظور افزایش 
سرمایه گذاری در بخش معدن در نظر می گیرند.

چندی است در اخبار مربوط به اکتشافات مواد معدنی از لزوم افزایش عمق اکتشافات و دستیابی به کانسارهای مخفی از سوی 
مدیران معدنی سخن به میان می آید. موضوع مطرح شده به یقین در بخش اکتشاف اجتناب ناپذیر است و لزوم دستیابی به این 

مهم نیاز به فراهم کردن امکانات، دانش و فناوری مورد نیاز دارد اما در صورت دستیابی به چنین ذخایر عمیقی، تا چه اندازه دانش 
و تجهیزات برای استخراج و بهره برداری از این ذخایر در اختیار داریم؟

به عنوان نمونه، خبر اکتشــاف ذخیره۲میلیارد تنی از ســنگ آهن در 
عمق ۱۵۵۰ متری در استان یزد که منتشر شد گام های اولیه دستیابی 
به ذخیره های عمیق را محقق کرد اما بی درنگ موضوع اقتصادی بودن 
کانسار مطرح شد و کارشناسان حوزه اکتشاف به درستی مطرح کردند 
که استخراج و اقتصادی بودن کانســار در مراحل بعدی و پس از اتمام 

عملیات اکتشاف قرار دارد.
با توجه به چند تجربه کوچک خود که در مواردی همانند کانســار مس 
پورفیری دارم با برداشت ۳۰۰ متر باطله هنوز عملیات استخراجی انجام 
نشــده و به نظر می رسد بهره برداری از سنگ آهن کشف شده در استان 
یزد با دانش و امکانات امروزی کشــور غیرممکن باشد.به طورکلی آمار 
استخراج زیرزمینی معادن در کشور بســیار پایین بوده و افزون بر ۹۰ 
درصد بهره برداری از عمق را معادن باستانی مانند قلعه زری، نخلک، دره 
زنجیر و از این دست تشــکیل می دهند. بنابراین به نظر می رسد عالوه 
بر دانش و امکانات مورد نیاز در استخراج به روش زیرزمینی، جسارت و 

ریسک پذیری معدنکاران در این بخش بسیار پایین است.
از طرفی هزینه های باال در شروع کار استخراج زیرزمینی، یکی دیگر از 
عوامل تمایل نداشتن معدنکاران به استفاده از این روش است در حالی که 
بر اساس آمارهای غیررســمی، حدود ۷۵درصد از معادن سرب و روی 
دنیا با روش استخراج زیرزمینی در حال بهره برداری هستند.  الزم است 

نهادهای دولتی در این بخش پیشرو شوند.
برگزاری کالس های آموزش در بخش استخراج زیرزمینی با استفاده از 
اســتادان بنام خارجی در این حوزه و ورود ماشین آالت با فناروی روز از 

کشورهای پیشــرو در این مبحث مانند چین، در نمایشگاه های صنایع 
معدنی و ماشین آالت می تواند کمک شایانی به این حوزه کند. ورود به 
این بخش حتی در مبحث سنگ ساختمانی با الگوبرداری از کشورهای 
پیشرو مانند ایتالیا حتی می تواند موجب تعامل مناسب حوزه معدن و 
محیط زیست و منابع طبیعی شــود زیرا در بخش استخراج زیرزمینی، 
بحث تخریب زیست محیطی و منابع طبیعی تا 8۰درصد کاهش می یابد؛ 
ضمن اینکه بر اساس تجربه در برخی معادن از جمله سنگ ساختمانی، 
اســتفاده از این روش استخراجی موجب دسترســی به ماده معدنی با 

کیفیت تر و پرعیارتر می شود.

پیش به سوی معدنکاری در عمق
با صدور نامه ای خطاب به بانک مرکزی اعالم شد:

     وزارت کشور: بانک ها پروانه بهره برداری معادن را به عنوان وثیقه بپذیرند

معاون وزیر کشور از رییس کل بانک مرکزی خواست بانک ها پروانه بهره 
برداری معادن را به عنوان وثیقــه و تضامین الزم برای اعطا و بازپرداخت 
تسهیالت بپذیرند. بابک دین پرســت معاون هماهنگی و امور اقتصادی 
وزارت کشور در نامه ای که به ولی ا... سیف رییس کل بانک مرکزی ارسال 
کرده گفته اســت: به موجب تبصره یک ذیل مــاده ۹ قانون اصالح قانون 
معادن موصب ۲۲ آبان ۱۳۹۰، موسسات مالی همچون بانک ها مکلفند 
معــادن دارای بهره برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت 
تســهیالت مالی بپذیرند. دین پرست یادآور شده که تاکنون در جلساتی 
که با معدنکاران برگزار کرده اند این بند قانونی از سوی بانک ها مورد توجه 
قرار نگرفته است. معاون وزیر کشور در پایان نامه از رییس کل بانک مرکزی 
خواسته که پیگیر مشــکالت افراد حقیقی و حقوقی متقاضی بهره مندی 
از این ظرفیت قانونی  باشــد و در عین حال در مــورد چگونگی برخورد با 
موسســات مالی و بانک هایی که از این بند قانون اســتنکاف ورزیده اند،  

وزارت کشور را مطلع سازد.
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

سبحانی در گفت وگو با ماین نیوز خبر داد:
 پیشنهاد تعامل 3 جانبه فوالد مبارکه،   فوالد خراسان و چادرملو در تامین گندله

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان اظهار کرد: صنعت فوالد تا سال ۲۰۵۰ بیشتر 
توسعه های خود را در کوره های قوس الکتریکی انجام می دهد. علت اصلی این موضوع 
افزایش قراضه های دنیا و همچنین کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است. بهرام 
سبحانی در گفت وگو با خبرنگار ما درباره چهارمین گرد همایی دانیلی در ایتالیا که 
اخیرا برگزار شد، بیان کرد: آنچه محور گفت و گوی پنل های این همایش را به خود 
اختصاص داد این بود که تا سال ۲۰۵۰ یعنی حدود ۳۳ سال آینده تولید و مصرف 
فوالد به ۲ میلیارد تن خواهد رسید. دستیابی به این میزان یعنی رسیدن ۱.۶ میلیارد 
تن فعلی به ۲ میلیارد تن به شکلی رخ می دهد که تمامی توسعه ها در کوره های قوس 
الکتریکی بوده و تقریبا دیگر کسی روی کوره  بلند سرمایه گذاری نخواهد کرد. وی 
با اشاره به دالیل عدم سرمایه گذاری در کوره بلندها، اظهار کرد: این موضوع به چند 
دلیل رخ می دهد. حجم قراضه های انباشته در دنیا افزایش یافته و این قراضه ها باید 
بازیافت شود که این اقدام در کوره های قوس قابل انجام خواهد بود. همچنین بحث 
دیگر انتشار گازهای گلخانه ای است. براساس آمار ارائه  شده، در فرآیند کوره بلند 
از ابتدا تا انتها )از ســنگ آهن تا فوالد( به ازای هر تن فوالد حدود ۱۶۰۰ کیلوگرم 
گاز گلخانه ای منتشر می شود در حالی  که در فرآیند کوره های قوس الکتریکی این 
رقم در هر تن به ۶۰۰ کیلوگرم می رســد. این دو عامل و با توجه به گرم شدن کره 
زمین و مسائل زیست محیطی که دنیا روی آن ها حساسیت دارد دلیلی برای عدم 
سرمایه گذاری در کوره بلند است. اما موضوع دیگر بحث موجودی قراضه و در کنار 
آن قراضه هایی است که مرتب تولید می شود، سال هاست بیش از ۱.۵ میلیارد تن 
فوالد تولید و وارد چرخه زندگی افراد می شود، آن ها روزی قراضه شده و با همین نرخ 
به چرخه مصرف باز می گردد. با توجه به میزان قراضه های موجود و مباحث مربوط 
به گازهای گلخانه ای، سرمایه گذاری اولیه و هزینه های بهره برداری در کوره قوس 
الکتریکی در مقایسه با یک مجموعه کامل کوره بلند مقرون به صرفه است. به گفته 
سبحانی، تمامی سخنرانان این همایش متفق القول بودند که توسعه صنعت فوالد از 
حاال به بعد در فرآیندهای کوره های قوس و معموال در پکیج هایی با ظرفیت های ۱ 
تا ۲ میلیون تن رخ می دهد. مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان درباره اقدامات 
انجام  شده در این شرکت در بحث پایداری، تصریح کرد: فرآیند در مبارکه و تمامی 
زیرمجموعه های آن احیاء مستقیم است. چه در باالدست فوالدسازی یعنی احیا 
مستقیم و چه در پایین دســت که واحدهای نورد را شامل می شود، به شکل های 
مختلف استانداردهای زیست محیطی که اخیرا در ایران بسیار سخت شده است را 
رعایت می کند. از سوی دیگر سرمایه گذاری های بسیاری در خط تولید های مختلف 
داشته ایم. این موارد شامل بحث جمع آوری گرد وغبار )نصب فیلترها و مکنده های 
مختلف( شده و در بخش آالیندگی آب نیز تصفیه خانه های متعددی احداث شده  
تا تمامی آب مصرفی به  غیر از بخشی که بخار می شود را تصفیه می کنند. بطورکلی 
می توان گفت که یک صنعت ســبز هستیم. سبحانی درباره افزایش کارخانه های 
مینی میل ، افزود: اگر جایی قراضه موجود باشد، طبیعتا باید کوره قوس احداث شود 
تا این قراضه ها را ذوب کرده و ریخته گری کند و بعد از آن محصوالت پایین دستی 
تولید شود. کارخانه های مینی میل ها برای این مناطق یعنی کشورهای قراضه خیز 
و یا آنهایی که دسترسی راحت به قراضه دارند مناسب است. اما در کشورهایی که 
قراضه نداشته و یا سنگ آهن به عنوان یک مزیت برای آن ها مطرح است و تصمیم به 
سرمایه گذاری برای یک خط کامل را دارند، کارخانه های مینی میل پاسخگو نخواهد 
بود. در این کشــورها هرچه پلنت ها بزرگتر باشد اقتصادی تر خواهد بود. وی ادامه 
داد: موقعیت کشور ما نیز پلنت های Integrated است زیرا در روش استفاده از 
قراضه بیشتر به سمت فوالد های ساختمانی می رود. اما وقتی صحبت از فوالدهای 
آلیاژی و یا صنعتی به میان می آید نیازمند فوالد تمیز هستیم که باید از سنگ آهن 
تولید شــود. در نتیجه اگر روش های بازیافت است کارخانه های مینی میل بسیار 
ایده آل هستند.  به گفته مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه اصفهان، ایران چندان 
تولیدکننده قراضه نیســت. در واقع ما کشور قراضه خیزی نبوده و سیکل برگشت 
فوالد به فوالدسازی سیکل طوالنی است. البته ممکن است در ۲۰ سال آینده نیز ما 
به تولیدکننده قراضه تبدیل شویم. شنیده  می شود قرار است فوالد مبارکه گندله 
تولیدی در واحد سنگان را به فوالد خراسان داده و نیاز خود را از گل گهر تامین کند، 
سبحانی درباره این موضوع اظهار کرد: این موضوع یک بحث اقتصادی است. اگر تا 
زمانی که فوالد خراسان گندله سازی خود را راه اندازی نکرده و قرار باشد گندله را از 
یزد یا کرمان حمل کند و ما نیز هزار کیلومتر گندله را از خراسان به اصفهان بیاوریم، 
منطقی آن است که ما گندله تولید شده در سنگان را به خراسان داده و نیاز خود را 
از یزد تامین کنیم. این موضوع صرفه جویی در مسئله حمل ونقل را به همراه داشته 
و منجر به کاهش هزینه می شود. این تقاضا از سمت فوالد خراسان مطرح و ما نیز آن 
را قبول کرده  و تفاهم نامه ای را در این زمینه امضا کرده ایم. البته گندله سازی فوالد 
خراسان در حال رسیدن به مدار تولید است اما اگر نیاز به گندله داشته و بخواهند از 
واحد ما آن را تامین کنند، ما نیز استقبال خواهیم کرد، البته به این شرط که معادل 
رقمی که در سنگان به فوالد خراسان تخصیص داده می شود به همین میزان از سهم 

این کارخانه در چادرملو یا گل گهر به مبارکه اختصاص پیدا کند.

اهداف
احداث کارخانجات فوالدسازی به منظور تولید آهن اسفنجی، شمش فوالدی و مقاطع طویل مانند میلگرد، مقاطع و آلیاژهای فوالدی و لوله های 

بدون درز با ظرفیت تولید ۶ میلیون تن در سال و نیم میلیون تن فوالد آلیاژی 

موقعیت جغرافیایی

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

سهامداران

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

مزایای رقابتی

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

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

کارخانه در حال بهره برداری

کارخانه تولید آهن اسفنجی شماره ۱

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

کارخانه نورد میلگرد بردسیر

ظرفیت تولید: ۵۰۰ 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 ۱

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

پیمانکاران: شرکت های Tenova, Danieli, Tamini, SMS Concast, ABB, Brunnhuber, GH و ...
درصد پیشرفت فیزیکی: ۷۰  درصد

سرمایه مورد نیاز برای اتمام پروژه: ۷۰ میلیون یورو

طرح های توسعه آتی

کارخانه تولید آهن اسفنجی شماره ۲ )مرحله نهایی، فاینانس اسپانیا(

ظرفیت تولید: یک میلیون و یکصد هزار تن در سال آهن اسفنجی با تکنولوژی میدرکس
پیمانکاران: شرکت های ایرانی و اسپانیایی

برآورد بودجه پروژه: ۱۰۰ میلیون یورو

کارخانه فوالدسازی شماره ۲ )مرحله نهایی، فاینانس اسپانیا(

ظرفیت تولید:  یک میلیون تن در سال انواع بلوم و شمش فوالدی با تکنولوژی کوره قوس الکتریکی
پیمانکاران:  شرکت های ایرانی، اسپانیایی و آلمانی

برآورد بودجه پروژه: ۲۰۰ میلیون یورو

کارخانه تولید لوله های بدون درز )در دست مطالعه(

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

برآورد بودجه پروژه: ۵۰۰ میلیون یورو

کارخانه فوالد آلیاژی بردسیر )در دست مطالعه(

ظرفیت تولید: ۵۰۰ هزار تن در سال انواع شمش فوالدی آلیاژی

برآورد بودجه پروژه: ۱8۵ میلیون یورو

سرمایه گذاری مورد نیاز

کل سرمایه مورد نیاز برای تکمیل پروژه های در دست اجراء و اجرای طرحهای توسعه آتی:  ۱/۱ 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 ۲ در آینده
پیشرفت 45 درصدی فوالدسازی شماره 1 جهان فوالد سیرجان

مجتمع جهان فوالد سیرجان در یک نگاه
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عملیات گاز رسانی 
به منطقه ویژه اقتصادی 
المرد در آستانه اجرا

مدیر عامل منطقه ویژه 
اقتصادی صنایع انرژی بر 
المِرد گفت : با مشخص شدن 
برنده مناقصه انتقال گاز 
به منطقه ویژه اقتصادی 
المرد این مهم به زودی 
آغاز می شود. محمد آشفته 
آج بیشه اظهار داشت: با 
مشخص شدن شرکت آذر 
پژوهان اندیش به عنوان 
برنده مناقصه گازرسانی 
به منطقه ویژه المرد، این 
پروژه در آستانه شروع 
مرحله اجرایی قرار گرفت.
آشفته افزود: برای انجام این 
عملیات که طبق برنامه در 
کمتر از یک سال به اجرا در 
می آید بیش از 300 میلیارد 
ریال هزینه خواهد شد.

منطقه ویژه پارسیان 
منحصر به فرد است

منطقه ویژه صنایع 
انرژی بر پارسیان دارای 
مزیت های فراوانی 
است که می تواند برای 
سرمایه گذاران خارجی 
جذاب باشد. این منطقه 
عالوه بر انرژی ای که در 
اختیار دارد و نزدیکی به 
عسلویه، به دلیل دسترسی 
به آب های آزاد می تواند 
نقش مهمی در اقتصاد و 
همچنین جذب سرمایه گذار 
ایفا کند. حسن شاهرخی، 
مدیرمنطقه ویژه اقتصادی 
صنایع انرژی بر پارسیان  
درباره آخرین وضعیت 
پروژه ساخت اسکله فاز 
1گفت: فراخوان این کار از 
نظر تشریفات قانونی به 
طور کامل تمام شده است 
و امیدواریم به زودی، 
قرارداد آن امضا و مجوز 
محیط زیست صادر شود تا 
پیمانکار با سرعت بیشتری 
کار را انجام دهد.

لزوم رعایت اولویت ها در برنامه ریزی
بدون رشد صادرات، تحقق چشم انداز ممکن نیست

رسیدن به افق چشم انداز فوالد در ۳ سناریو

انرژی فراوان، دسترســی به آب هــای آزاد، 
منابع گسترده ســنگ آهن، موقعیت ممتاز 
جغرافیایی ایران و وجود ســرمایه انسانی چه 
به لحاظ کمی و چه به لحــاظ کیفی از جمله 
مهم ترین مزیت هایی اســت که تاکنون سهم 
و نقش آهن و فــوالد را در اقتصاد ایران قوت 

بخشیده است.

   لزوم رعایت اولویت ها در برنامه ریزی
با وجود بازنگری هایی که طی سال های اخیر 
در برنامه جامــع فوالد صورت گرفته هنوز در 
تحقق این هدف تردیدهایی وجود دارد و برخی 
نیز معتقدند رسیدن به این عدد نباید موجب 
به حاشیه رفتن اولویت های اصلی تولید فوالد 

در کشور، یعنی تولید رقابتی فوالد شود.
بر اســاس این نظر، تولید فــوالد در ایران، از 
بسیاری شاخص ها با متوسط دنیا فاصله دارد 
و به گفته بهرام سبحانی، میانگین جهانی تولید 

فوالد برابر با دو نفر ساعت به ازای هر تن بوده 
که این عدد در فوالد مبارکه برابر پنج است.

از نظــر مدیرعامل فوالد مبارکــه، تولید ۵۵ 
میلیون تن فوالد در سال ۱۴۰۴ باید تولیدی 
رقابتی باشد و در حال حاضر، موازنه ظرفیت 
در زنجیره تولید، ظرفیت های غیر اقتصادی، 
فناوری تولید، ناقص بودن زنجیره، بهره وری 
پایین و عدم نگاه مثبت به صادرات مهم ترین 

چالش ها در این مسیر است.

   رسیدن به افق چشم انداز در سه سناریو
بررسی ها نشان می دهد برای تحقق هدف ۵۵ 
میلیون تنی تولید فــوالد، این صنعت نیاز به 
تأمین ۱۶۰ میلیون تن سنگ آهن دارد و این 
عدد در حال حاضر حدود ۶۲ میلیون تن است 
و برای رســیدن به این هدف در بازه ۹ ساله، 
ســاالنه باید ۱۰ میلیون تن به ظرفیت تولید 

سنگ آهن کشور افزوده شود.

این عدد برای بخــش گندله 8۰ میلیون تن و 
برای کنسانتره 8۶ میلیون تن است.

در حال حاضر ســرانه مصرف فوالد در کشور 
بین ۲۳۰ الی ۲۶۰ کیلوگرم در ســال است؛ 
این یعنی به طور متوســط هر فرد ایرانی در 
سال ۲۳۰ الی ۲۶۰ کیلوگرم فوالد نیاز دارد و 
این شاخص که به عنوان یکی از شاخص های 
ســنجش پیشرفتگی شــناخته شــده، در 
کشورهای توسعه یافته باالی ۳۰۰ کیلوگرم 
است و در کره جنوبی در حدود هزار کیلوگرم 

گزارش شده است.
برای رســیدن به هدف تولید ۵۵ میلیون تن، 
ســه ســناریو مهم مصرف فوالد مطرح شده 
است؛ در ســناریوی اول، بر اساس بازه زمانی 
۲۰ ساله، رشد درآمد سرانه و رشد اقتصادی 
کشــور برابر با متوسط ۲۰ ساله در نظر گرفته 
شده و با اتکا به این مفروضات، در سال ۱۴۰۴، 
۴۵۳ کیلوگرم خواهد بود که با فرض جمعیت 

محاسبات نشان می دهد صادرات کشور در سال 1404 در حاالت مختلف باید بین 10 تا 15 میلیون تن باشد، از این رو هم اکنون 
باید در مسیر رشد صادرات و افزایش سهم بازار ایران در بازارهای جهانی قدم برداشت. رسیدن به افق چشم انداز 55 میلیون 
تنی تولید فوالد در افق 1404 از جمله سیاست هایی است که از سوی متولیان صنعت فوالد کشور با جدیت دنبال می شود و به 

ثمر رسیدن آن، برای تثبیت جایگاه مهم ایران در تولید فوالد منطقه و حفظ سهم بازار صادراتی آن اهمیت به سزایی دارد.

۹۰ میلیونــی، مصرف فوالد در آن زمان، برابر 
با ۴۰.۹ میلیون تن خواهد بود. بر این اساس، 
در افق مذکور، صادرات فوالد خام کشور باید 
در حدود ۱۵ میلیون تن باشــد. در سناریوی 
دوم و با فرض پایداری رشــد اقتصادی و رشد 
درآمد سرانه به میزان متوسط ۱۰ سال قبل، 
ســرانه مصرف فوالد کشــور در سال ۱۴۰۴ 
برابر بــا ۴۹۹ کیلوگرم خواهد بود که با اتکا به 
جمعیت ۹۰ میلیونی، مصــرف فوالد در این 
سال برابر با ۴۵.۱ میلیون تن خواهد بود؛ لذا 
تا زمان مذکور، صادرات فوالد کشور به حدود 
۱۰ میلیون تن برسد. در سناریوی سوم، بازه 
زمانی مذکور به ۵ سال تقلیل یافته و مصرف 
سرانه فوالد با این مفروضات، ۴۲۱ کیلوگرم و 
مصرف کل کشور ر۳8 میلیون تن خواهد بود. 
بر همین اساس، صادرات فوالد در این سناریو 

باید به ۱۴ میلیون تن برسد.

   بدون رشد صادرات، تحقق چشم انداز 
ممکن نیست

این محاســبات نشــان می دهد که صادرات 
کشور در سال ۱۴۰۴ در حاالت مختلف باید 
بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تن باشد و از این رو صرفاً 
رســیدن به عدد ۵۵ میلیون تــن تولید برای 
تحقق اهداف برنامه جامع فوالد کافی نیست 
و هم اکنون باید در مســیر رشــد صادرات و 
افزایش ســهم بازار ایران در بازارهای جهانی 

قدم برداشت.
در چنین شرایطی، رعایت اصول رقابت حکم 
می کند که شرکت های فوالدساز ایرانی برای 
حضور در بازارهای جهانــی، افزایش قدرت 
رقابتی خود در دو بخــش کنترل بهای تمام 
شده و کاهش قیمت فروش را در پیش گیرند 
و پر واضح اســت که برای نیل به این هدف و 
افزایش ســهم از بازارهای جهانی، مجبور به 

ارائه تخفیفاتی نیز خواهند شد.
مضاف بر این، شرایط رقابت برای فوالدسازان 
ایرانی در قیــاس با صادرکننــدگان چینی 
چندان عادالنه نیســت و دولت چین ساالنه 
۱۵ درصد بهای فــروش را به صادرکنندگان 
خــود یارانه اعطا می کنــد و همین امر باعث 
فشــار به صادرکنندگان ایرانی شده است. از 
دیگر سو کسب سهم بازار، کار زمان بری است 
و نمی توان در دوره ای کوتاه به آن رســید. به 
همین دلیل برخــی تولیدکنندگان حتی در 
شــرایط رکودی نیز مجبور هستند با کاهش 
قیمت فروش محصوالت، ســهم بازار را برای 
خود حفظ کننــد تا در ســال های رونق، در 

فروش محصوالت خود ناکام نباشند.

بودجه سال 97 در حال پشت سر گذاشتن مراحل خود است و آن طور که شنیده ها و اخبار حکایت می کنند بررسی این الیحه 
از در دولت آغاز شده است. در این بین یکی از بخش هایی که اتفاقا هر ساله درگیری زیادی نیز با این مقوله دارد بخش معدن و 
صنایع معدنی است. با توجه به تاثیر باالیی که معدن در اشتغال، تولید ملی، بازار سهام، صادرات غیرنفتی و... دارد توجه و اهتمام 
در مسیر رفع چالش های این بخش از اهمیت بسیاری برخوردار است. در حال حاضر سهم بخش معدن از کل ارزش افزوده کشور 

رقمی بین 5 تا 7 درصد است که رقم بسیار پایینی است.

ســهم صادرات محصــوالت معدنی و صنایع معدنــی نیز حدود 
۳۰درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می دهد و این در 
حالی است که این بخش در بازار سهام نیز نقشی۱۵تا۲۰درصدی 
را حفظ کرده است. بر این اســاس باید گفت مراقبت از این حجم 
اثرگذاری از ســوی دولت از ضروریات ارتقای توان معدنی کشور 
محسوب می شود. با آنکه در سال های گذشته و به خصوص از دولت 

دهم تصمیمات سختگیرانه تری برای بخش معدن گرفته شده به 
نظر می رســد برخی از این سختگیری ها هنوز مانع عملی فراروی 
بخش معدن ایجاد نکرده است. به عنوان مثال بحث عوارض صادراتی 
که یکی از مواد قانونی است فعال از سوی دولت اجرایی نمی شود البته 
دولت در برهه هایی فشــارهایی را برای وضع این نوع عوارض وارد 
کرده اما هنوز شاهد اجرای آن نیستیم. بهره مالکانه، حقوق دولتی، 

عوارض زیست محیطی و... انواع دیگری از محدودیت ها محسوب 
می شوند که در برهه های مختلف تاثیراتی بر بخش معدن گذاشته 
است. از طرفی شعار مبارزه با خام فروشی که دولت همواره اجرای 
آن را در راستای عمل به سیاست های اقتصاد مقاومتی می داند با اما 
و اگرهایی روبه رو  است. دولت در این باره معتقد است صادراتی که در 
حال حاضر فعاالن معدنی انجام می دهند مصداق خام فروشی بوده 
درحالی که بخش خصوصی و فعاالن معدنی این ایده را قبول ندارند. 
با این حال دولت دوازدهم در آغاز کار خود در شرایط متعادل تری 
در بحث معدن و صنایع معدنی قرار دارد. به عنوان نمونه پی ریزی 
نقشه راه معادن و صنایع معدنی که اخیرا از سوی ایمیدرو با استفاده 
از رایزنی های فعاالن این حوزه و همفکری آنها صورت گرفته یکی از 
این موضوعات است که می تواند نویدبخش روزهای بهتر برای بخش 
معدن باشد به شرط آنکه به سرنوشت برخی قوانین همچون خروج 

غیرتورمی از تولید دچار نشود.

سهم معدن از اقتصاد ۹۷
به بهانه تصویب بودجه سال آینده بررسی شد



حضور بیش از 500 شرکت و نام تجاری در چهاردهمین نمایشگاه ایران متافو
جاللی در گفت وگو با ماین نیوز خبر داد:

ایران متافو به ایستگاه 14 رسید

وی با اشاره حوزه هایی که این شرکت ها در آن 
فعال هستند، اضافه کرد: حوزه های متالوژی 
همچون فوالد، فلزات غیرآهنی و آلومینیوم، 
کوره های صنعتی، نسوز ها، پروژه های معدنی 
و صنایع معدنی، ریخته گری و دایکســت، 
آهن کاری و ماشین ســازی و صنایع وابسته 
از موضوعاتی است که شرکت های مربوط به 
آنها در این نمایشگاه حضور خواهند داشت. 
جاللی درباره کارگاه های آموزشــی که در 
حاشــیه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی 

ایــران متافو برگزار می شــود، تصریح کرد: 
حدود ۱۰ کارگاه آموزشــی در حوزه معرفی 
تکنولوژی های جدیدی کــه در زمینه های 
مرتبط بــا صنایع مختلف وجــود دارد، در 
حاشیه نمایشــگاه برگزار می شود. مجری 
نمایشــگاه ایران متافو با اشــاره به حضور 
هیات های خارجی اضافــه کرد: هیات های 
خارجــی براســاس برنامه ریزی هایی که از 
ســوی رایزن های محتــرم بازرگانی ایران 
در خارج از کشــور انجام می شــود، به این 

نمایشگاه می آیند. امیدوار هستیم روز دوم 
نمایشگاه بتوانیم میزبان هیات ها باشیم. به 
گزارش ماین نیوز، چهاردهمین نمایشــگاه 

بین المللی ایران متافو از ۱۳ تا ۱۶ آذر ماه در 
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 

برگزار می شود.

رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه ایران متافو از حضور هیات های 
خارجی در روز دوم چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو 

خبر داد. عبدالکریم جاللی در گفت وگو با خبرنگار ماین نیوز درباره 
حضور شرکت های داخلی و خارجی در چهاردهمین نمایشگاه 

بین المللی ایران متافو گفت: بالغ بر 300 شرکت داخلی و 200 شرکت 
و نام تجاری خارجی در این نمایشگاه حضور دارند. 

انجمن تولیدکننــدگان فوالد ایران به تازگی در گزارشــی ۵ 
اولویت صنعت فوالد ایران را اعالم کرده که یکی از اولویت های 
توسعه صنعت فوالد را »شبکه سازی یا تغییر کاربری واحدهای 
موجود« برشمرده اســت. در این گزارش عنوان شده است که 
پراکندگی و مقیاس کوچک تولید در برخی از بخش های صنعت 
فوالد کشــور ازجمله محصوالت طولی باعث شده این واحدها 
نسبت به نوسان های بازار حساس تر و آسیب پذیر باشند. سایر 
شرایط ازجمله کمبود نقدینگی و مشکالت بازاریابی و فروش 
و در برخی موارد، کیفیت محصوالت تولید موجب شــده این 
مجموعه ها با حداقل ظرفیت تولید کار کرده و بخشی از آنها نیز 
به سمت توقف و تعطیلی و حتی ورشکستگی حرکت کنند. از 
این رو با شبکه سازی برای این واحدها یا تغییر کاربری می توان 

آنها را از این مشکالت رها کرد.

   تغییر کاربری نیازمند سرمایه گذاری
تغییــر کاربری واحدهــای موجود کوچک فــوالدی نیازمند 
ســرمایه گذاری باالیی اســت. این مطلب را مجید محمودی 
مدیرعامل شرکت مهندسی تندیس فوالد امیرکبیر عنوان کرد 
و گفت: تغییر کاربری در مرحله نخســت می تواند به این معنی 
باشد که برای مثال تولید محصوالت طویل در یک واحد را تبدیل 
به محصوالت تخت کنیم کــه برای این منظور نیازمند تغییر و 
تعویض ماشین آالت هستیم که این امر نیازمند سرمایه گذاری 
سنگینی است. محمودی در ادامه توضیح داد: تغییر کاربری کار 
ساده ای نیست، برای مثال اگر بخواهید یک واحد تولید میلگرد 
را بــه تیرآهن تغییر بدهید از کوره به بعد باید آن را تغییر دهید 
که این امر مستلزم سرمایه گذاری بسیاری است. ازسوی دیگر 
باید بررسی شود که این ســرمایه گذاری به صرفه خواهد بود و 
سرمایه در چه مدت زمانی بازگشت خواهد کرد. برای مثال اگر 
خط نورد مقاطع طویل را تبدیل به ورق کنید موضوع مهم این 
خواهد بود که آیا این ورق می تواند بازار بهتری از محصول قبل 

داشته باشد یا خیر؟
وی ادامــه داد: در اولویت مطرح شــده در گــزارش انجمن به 
واحدهای طویل پراکنده اشاره شــده است، به طور عمده این 
واحدها مربوط به بخش خصوصی می شوند که درحال حاضر این 
بخش گرفتار مسائل مالی هستند، البته عالوه بر مشکالت مالی 
دچار مشکالتی چون نبود تخصص و مدیریت صحیح نیز هستند. 
محمودی در ادامه خاطرنشان کرد: واحدهای کوچک در بخش 
خصوصی حتی برای بهینه سازی خطوط و نیروی انسانی شان 
حاضر به سرمایه گذاری نیستند، چراکه این سرمایه گذاری ها 
را از دید هزینــه می پندارند و حاضر به پرداخت هزینه ای برای 
بهبود عملکرد خود نیستند. حال با توجه به رویکرد این واحدها 
چگونه حاضر می شــوند هزینه سنگینی را برای تغییر کاربری 
خطوط خود انجام دهند. چراکه برای تغییر کاربری باید از کوره 
و سرخط به بعد را تغییر داد تا برای مثال بتوان خطی را از طویل 
به تخت تبدیل کرد. وی در ادامه با اشــاره به مشکالتی که این 
واحدهای کوچک گرفتار آن شده اند، گفت: مشکل بیشتر این 
واحدهای کوچک این اســت که دچار راندمان پایین هستند. 

یکی از بهترین واحدهایی که در فوالد کار می کند، فوالد مبارکه 
اســت که بهترین ســرمایه گذاری را در زمینه ماشین آالت، 
نیروی انسانی و نظام مدیریتی و نظام بهره برداری کرده و بابت 
این سرمایه گذاری نیز ســود می برد یا فوالد خوزستان که یک 
فوالدساز موفق به شــمار می رود. محمودی خاطرنشان کرد: 
اما ســایر واحدهای کوچک فوالدســازی چندان موفق عمل 
نکرده اند و به طــور معمول با ظرفیت هایی حــدود ۷۵هزار تا 
۲۵۰هزار تن مشغول به کار هستند. بنابراین نخستین مشکل 
این واحد ظرفیت پایین آنهاست که به طور معمول زیر ظرفیت 
نیــز کار می کنند، درحالی که اگر هــر کارخانه ای زیر ظرفیت 
اسمی خود کار کند به طور یقین متضرر می شود. وی در ادامه با 
اشاره به اشباع بودن بازار داخل در برخی تولیدات مانند طویل 
عنوان کرد: هرچند بازار برخی محصوالت مانند طویل در بازار 
به اشباع رسیده اما بخشی از این محصوالت می تواند به صادرات 
اختصاص یابد که البته برخی واحدها به بازار صادرات ورود پیدا 
کرده و موفق هم عمل کرده اند. مانند صادرات اســلب در فوالد 
خوزســتان که این واحد در این زمینه بسیار موفق عمل کرده 
است. یا فوالد مبارکه که سال گذشــته به میزان قابل توجهی 
صادرات داشته است. از این رو زمانی که بازار داخلی کشش الزم 
را نداشته باشــد بهترین راهکار روی آوردن به سمت صادرات 
است. برای مثال اگر به میزان صادرات طویل ذوب آهن اصفهان 
دقت کنید، مشــاهده می کنید که در ســال های گذشته آمار 

صادرات قابل توجهی را به ثبت رسانده است.
این کارشناس فوالد عنوان کرد: به یقین اگر واحدهای کوچک 
سرمایه گذاری نکنند سوددهی هم نخواهند داشت. اما اگر این 
واحدها با ظرفیت هایی تا ۷۰۰ هزار تن و کیفیت مناســب به 
کار خود ادامه دهند، می توانند هم بازار داخل و هم بازار خارج 

را پوشش دهند.
محمودی با اشاره به سایر مشکالتی که تولیدکنندگان بخش 
خصوصــی پراکنده طویل دارند، عنوان کرد: یکی از مســائلی 
که بخــش خصوصی طویل با آن روبه رو اســت، کیفیت پایین 
محصوالت است. موضوع این است که بخش خصوصی هزینه ای 
بابت نمی کند و به همین دلیل هم نمی تواند حضوری قوی در 

بازار داخلی داشته باشند.
وی در ادامــه توضیح داد: خریــداران محصــوالت طویل یا 
ساختمان سازها یا پروژه های بزرگ هستند که به طور معمول 
ساختمان سازها کیفیت برایشان اهمیت چندانی ندارد اما در 
پروژه های بزرگ کارفرماها کیفیت را مدنظر قرار می دهند و اگر 
در خریدهایشان متوجه شوند که محصول کارخانه ای با مشکل 
کیفیت پایین روبه رو اســت، دیگر از آن کارخانه به هیچ عنوان 
خرید نمی کنند. وی در ادامه یادآور شد: موضوع دیگر این مسئله 
است که بخش خصوصی نقدینگی الزم برای سرمایه گذاری و 

بهینه سازی خطوط و توسعه را ندارند.
نه نظــام تعمیراتی درســتی دارند که از ماشــین آالت خوب 
بهره برداری کنند و نه با تمام ظرفیــت کارخانه کار می کنند، 
چراکه بســیاری از کارخانه ها با یک یا دو شیفت کار می کنند، 
یا از نبود نیروی انســانی متخصص در رنج هستند. درحالی که 
کارخانه های صنعتی به گونه ای طراحی شــده اند که ۳ شفیت 
یعنی به صورت شبانه روزی کار کنند. از آنجا که این بخش نیروی 
انسانی را دو سه ماه نگه می دارند بعد دوباره نیروی انسانی جدید 
اســتخدام می کنند تا به خیال خود بیمــه پرداخت نکنند، در 
حالی که با این عملکرد نمی توانند بهره وری الزم را داشته باشند. 
درمجموع همین موضوع های یادشــده در فوالدســازی های 

خصوصی و پراکنده سبب ضرردهی آنها شده است.

افزايش بهره وری با تغییر کاربری واحدهای فوالدی
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15 میلیارد یورو 
پروژه روی میز داریم

رئیس هیات عامل ایمیدرو 
اعالم کرد: 15 میلیارد یورو 

پروژه معدنی روی میز داریم 
که قابلیت افزایش تا 30 میلیارد 
یورو را دارد. مهدی کرباسیان 
یادآوری سفر رئیس جمهور 

چین به ایران و افزایش 
همکاری های اقتصادی دو 

کشور در ابتدای دولت یازدهم 
افزود: توقع داشتیم بعد از آغاز 

به کار دولت یازدهم سطح 
روابط اقتصادی ایران بویژه 

در بخش معدن و صنایع 
معدنی افزایش قابل مالحظه 

ای داشته باشد. کرباسیان 
گفت: در ابتدای دولت یازدهم 

قراردادهایی به ارزش 20 
میلیارد یورو برای پروژه های 

ایران گشایش اعتبار شد 
و آمادگی داریم تا سطح 

روابط اقتصادی بویژه در 
حوزه معدن و صنایع معدنی 

افزایش یابد.

توانایی چادرملو برای 
معدنکاری سبز در 

D19 آنومالی
وزیر صنعت، معدن و 

تجارت توانایی شرکت 
معدنی و صنعتی چادرملو 

برای فعالیت معدنی سبز 
در آنومالی D19 را تائید کرد. 

محمد شریعتمداری در پاسخ 
به این سوال که مشکل اعطای 

مجوز به شرکت چادرملو 
 D19 برای فعالیت در آنومالی

با توجه به رو به اتمام بودن 
ذخیره این شرکت چه زمانی 
حل خواهد شد؟ توضیح داد: 
در اجرای این پروژه رعایت 
مسائل محیط زیستی حرف 

اول را می زند و باید بگویم 
که معدنکاری سبز نیز شعار 

و هدف اصلی ما است. وی 
افزود: معدنکاری سبز در دنیا 

براساس روش های استاندارد 
در حال انجام است و در ایران 

نیز چنین توانایی وجود 
دارد و شرکت چادرملو قادر 
به معدنکاری سبز و رعایت 
مسائل محیط زیستی برای 

فعالیت در آنومالی D19 است.
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ضرورت سرمایه گذاری جدید در بخش زغال سنگ کرمان
استخراج همچنان سنتی!

حال و روز ناخوش زغال سنگ کرمان

روزی را در میان کارگران معادن زغال سنگ زرند سپری کردیم 
و از نزدیک سخت ترین کار دنیا را دیدیم و پای صحبت و درددل 
انســان هایی نشستیم که با دســت ها و صورت های سیاه برکت 
ســفیدی نان را به خانه خود می برنــد. داود مرادی کارگر معدن 
ذغال سنگ آب نیل کرمان نیز با اشــاره به سختی کار کارگران 
بخش معدن گفت: تقریبا روزی بین ۱۰ تا ۱۲ ساعت در شرایط 
سخت معدن کار می کنیم و آسیب های زیادی ما را تهدید می کند. 
وی بیان کرد: حقوقی که به ما می دهند با همه مزایا و اضافه کاری 
حدود ۲ میلیون تومان در ماه اســت که در مقایسه با سختی کار 
ناچیز اســت و همین حقوق را هم چند ماه یکبار می دهند. وی 
با انتقاد از قوانین بیمه کارگران معدن گفت: قبال شــرایط بیمه 
آسان تر بود و با سابقه ۲۰ ســال کار بازنشسته می شدیم، اما این 
قانون در حال حاضر اجرا نمی شود و کارگران از نظر بدنی و روحی 
در حال فرســوده شدن هســتند. مرادی ادامه داد: تقاضا داریم 
مسئوالن، شرکت زغال ســنگ را به وضعیت قبل برگردانند و از 
زیر مجموعه صندوق بازنشســتگی فوالد خــارج کنند تا اوضاع 
بهتر بشــود. وی با اشاره به فرسوده و از رده خارج بودن تجهیزات 
استخراج زغال سنگ تاکید کرد: متاسفانه شیوه استخراج در معدن 
زغال سنگ همان شیوه سنتی است و از تجهیزات مدرن استفاده 
نمی شود که ظاهراً دلیل آن هم نداشتن سرمایه و هزینه زیاد است.

   ضرورت سرمایه گذاری جدید در بخش زغال سنگ کرمان
مدیرعامل شــرکت زغال ســنگ کرمان گفت: استان کرمان 
بزرگ ترین پهنه زغال کشور را دارد و امکانات و تجهیزات خوبی 
در این بخش موجود اســت، اکتشــافات زغال سنگ در کرمان 
مربوط به ۵۰ ســال قبل اســت و نیاز به هزینه برای اکتشافات 
جدید داریم. ایرج فالح افزود: از آنجا که سرمایه گذاری مطلوبی 
در معادن زغال ســنگ کشــور بجز طبس صورت نگرفته بود 
پس از واگذاری معادن زغال ســنگ کرمان به بخش خصوصی 
دچار مشکالت عدیده ای شدند. ایرج فالح بیان کرد: همچنین 
واگذاری های این حوزه در قالب رد دیون دولت به تامین اجتماعی 
صورت گرفت و خیلی به نظر مبنای کارشناسی نداشته، چرا که 

واگذاری معادن ذغالسنگ کرمان که در سال واگذاری، زیان ده 
بوده به مجموعه صندوق بازنشستگی فوالد کشور که متاسفانه 
خودش در ســالهای واگذاری با مشکالت عدیده ای روبرو بوده 
خیلی کار مناسب و کارشناسی شده ای نبوده است. وی تصریح 
کرد: مدیران معموال دغدغه بیمــه، تجهیزات و لوازم و دارائی و 
حقوق را نداشــتند و در آن سالها رویکرد بیشتر اشتغال محور و 
خدمات رسانی بوده و می توان گفت طی ۵۰سال فعالیت صنعت 
ذغال در کشور، نگاه تولید محور نبوده و تنها بر اساس رویکردی 
که اشاره شــد به صورت دولتی اداره می شد. فالح افزود: برخی 
از این معادن قادر به پرداخت حقوق و مزایای پرســنل نبوده و 
اکثریت معادن زغالســنگ به دلیل تاخیر در پرداخت حقوق و 
مزایا کارکنان با حقوق معوقه چند ماهه پرسنل روبرو هستند و 
این موضوع برای کارگران زحمتکش که در شرایط کاری خاصی 
در این معادن مشغول به کار هستند مشکالتی ایجاد کرده است. 
وی تاکید کرد: ادامه این وضعیت ممکن است موجب تعطیلی 
برخی از این معادن و در برخی دیگر باعث کاهش سرمایه گذاری 
و به تبع آن کاهش آماده ســازی و کاهش تولید و نهایت کاهش 
اشتغال شود. وی با اشــاره به ضرورت نوسازی و احیای صنعت 
زغال سنگ کشور تصریح کرد: بر اساس تحقیق و پژوهش دفتر 
پژوهش ها زیر بنایی و امور تولیدی مرکز پژوهشــهای مجلس 
شورای اسالمی همه کشــورهایی که دارای معادن ذغالسنگ 
هستند به منظور توانمند ســازی وادامه بقای این صنعت اقدام 
به حمایت های متعددی از شــرکت هایی که در حوزه اکتشاف 
و استخراج و فراوری فعالیت دارند می نمایند. فالح ادامه داد: از 
جمله این حمایت ها، اهدای وام های کم بهره با عاملیت بانک های 
دولتی و اعطای ضمانت نامه های دولتی برای پوشــش ریسک 
سرمایه گذاری در صنعت زغال، تقبل هزینه های تحقیق و توسعه 
و معافیت های مالیاتی و پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی کار 
فرمایان و یارانه مستقیم است. وی تاکید کرد: قطعا در کشور ما 
هم با توجه به شرایط بسیار سخت کاری در معادن زغال سنگ و 
مخاطرات زیاد و همچنین فرسودگی ماشین آالت و تجهیزات 
معدنی برای برون رفت از این وضعیت فعلی باید با حمایت دولت 

و در اختیار گذاشتن تســهیالت با نرخ پایین وطوالنی مدت و 
یارانه مســتقیم به ازای هر تن زغال ســنگ تولیدی و معافیت 
های مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی )ســهم کارفرما ( و حذف 
برخی از هزینه های اضافی از جمله حذف بخش نامه ســال ۹۳ 
دولت در خصوص ۴ درصد مشــاغل ســخت و زیان آور صورت 
گیرد تا  این صنعت بتواند از این وضعیت خارج شود. مدیرعامل 
شرکت زغال سنگ کرمان با تقدیر از اقدامات انجام شده توسط 
نمایندگان مردم کرمان در مجلس شــورای اسالمی و مدیران 
استان گفت: در سالی که مزین به سال اقتصاد مقاومتی و تولید 
واشتغال است با افزایش تولید واشتغال ضمن تامین نیاز صنایع 
داخلی کشور از خروج ارز از کشور برای واردات این محصول جلو 
گیری به عمل آید. مدیرعامل شرکت معدنی سراپرده زرند نیز 
گفت: حدود ۴۰سال است در بخش معدن و زغال سنگ مشغول 
به فعالیت هســتم و تقریباً ۲۰۰نفر زیرمجموعه این شرکت در 
حال فعالیت هستند. مشکالت صنعت زغال سنگ استان و کشور 
به دو بخش داخلی و خارجی تقســیم می شود که برای هر کدام 
باید برنامه ریزی جداگانه داشــت. محمد اسماعیلی افزود: در 
حال حاضر هشــت معدن زغال سنگ اســتان به صورت کامل 
تعطیل شده و سایر معادن نیز در آستانه تعطیلی است و با توجه 
به برنامه افزایش تولید فوالد در کشور قطعا بخش فوالد در تولید 
با مشکل مواجه خواهد شد. وی با بیان اینکه اشتغال در معادن 
زغال سنگ بیشترین اشتغال استان در چند سال قبل را تشکیل 
می داد، افزود: در حال حاضر با تعطیلی معادن زغال سنگ تعداد 
زیادی از کارگران و فعاالن این بخش بیکار شده اند و مشکالت 

روز به روز بیشتر می شود.

   رفع موانع تولید در معادن
سرپرســت ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز 
گفت: ۲۱ درصد استخراج کشور از این استان انجام و همچنین 
۳۶ درصد وصول حقوق دولتی از اســتان پرداخت می شــود و 
برداشــت های مهم منطقه ما مربوط به چهار ماده معدنی، مس، 

زغال سنگ، آهن و کرومیت است.

زغال سنگ کرمان بعنوان قطب زغال 
کشور این روزها حال خوشی ندارد چرا 
که در سال های اخیر بخش زغال سنگ 
کرمان رو به افول گذاشته و مشکالت 
متعددی گریبانگیر این صنعت با سابقه 
استان شده طوریکه ادامه فعالیت این 
حوزه را در معرض تهدید جدی قرار 
داده است . معادن زغال سنگ کرمان 
قریب به نیم قرن گرمابخش صنعت فوالد 
کشور بوده و طی سالیان متمادی سرمایه 
گذاری های بزرگی در بخش تجهیزات 
و نیروی انسانی این حوزه انجام شده 
است. اما این روزها این صنعت باسابقه 
کشور و استان حال و روز خوشی ندارد و 
در این میان کارگران بخش زغال سنگ 
با سخت ترین شرایط در معادن استان در 
حال فعالیت هستند که بیشترین آسیب 
را متحمل شده اند.

 کنفرانس اقلیمی بن آلمان یکی از مهمترین چالش ها، حذف وابستگی به 
انرژی های فسیلی از جمله زغال سنگ است. آلمان که یکی از پیشگامان در عرصه 

مبارزه با آلودگی های زیست محیطی به شمار می رود همچنان یکی از مهمترین 
مصرف کنندگان زغال سنگ است.

زغال سنگ اجازه نخواهد داد دولت آنگال مرکل 
تا ســال ۲۰۲۰ میالدی به هدف مهم کنفرانس 
اقلیمی پاریــس یعنی کاهش تولیــد گازهای 
گلخانه ای در جهان تا میزان ۴۰ درصد نسبت به 

سال ۱۹۹۰ میالدی دست پیدا کند.آنگال مرکل، 
صدراعظم آلمان در کنفرانس اقلیمی بن گفت: 
می دانیم که یکی از موانع کاهش عمده گازهای 
گلخانه ای مصرف زغال ســنگ اســت و آلمان 

در جای خود ســعی خواهد کرد بــه هر ترتیب 
شرایطی فراهم کند تا کشــورهای امضا کننده 
پیمان پاریس به هدف مهم کاهش ۴۰ درصدی 
گازهای گلخانه ای دســت پیدا کنند. به گزارش 
یورونیوز، انرژی های فســیلی یکی از مهمترین 
عوامل آلودگی های زیست محیطی و تغییرات 
اقلیمی هستند و مشکل اصلی این است که هزاران 
نفر به عنوان نمونه درآلمان در صنایع فســیلی و 

زغال سنگ کار می کنند.

وابستگی به زغال سنگ، يکی از مهمترين موانع کاهش گازهای گلخانه ای
کنفرانس اقلیمی بن آلمان

اجرای طرح 
سرمایه گذاری 
خارجی یک میلیون 
دالری در نی ریز

مدیرعامل شرکت شهرک 
های صنعتی استان 
فارس گفت: فاز نخست 
طرح مجتمع فرآوری و 
کنسانتره کرومیت که با 
سرمایه گذاری خارجی 
یک میلیون دالری در 
شهرک صنعتی تنگ حنا 
شهرستان نی ریز در حال 
احداث است، در یک ماه 
آینده آماده بهره برداری 
می شود. احد فتوحی 
پیشرفت کنونی این طرح را 
90 درصد بیان کرد و افزود: 
این طرح در زمینی به 
مساحت 14 هزار مترمربع 
در حال ساخت است.

مدل جدید قراردادهای 
معدنی

 رئیس مجلس، وزیر صمت 
و اعضای فراکسیون معدن 
و صنایع معدنی و فعاالن 
بخش خصوصی اخیرا 
جلسه ای تشکیل داده اند 
و مهم ترین تصمیم بخش 
معدنی را پایه گذاشته اند. 
مهم ترین خروجی این جلسه 
راهبردی  عبارت است از 
اصالح قراردادهای بخش 
معادن به گونه ای که مسیر 
ورود سرمایه و فناوری 
خارجی هموار شود، شبیه 
همان قراردادهای IPC که 
بیژن زنگنه در وزارت نفت 
پایه گذاری کرده است. 
شریعتمداری تصریح 
کرد: قصد داریم چارچوبی 
برای قراردادهای بین المللی 
مشخص کنیم تا بتوانیم 
در عرض 2 ماه آینده، 
سرمایه های خارجی را 
برای حضور در کشور 
پرزنت کرده و به نوعی 
همان الگوی IPC را در زمینه 
معادن پیاده کنیم.  الریجانی 
هم بسیار قاطع از تصمیم 
شریعتمداری حمایت کرد.
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

 پیشنهاد فعال معدنی برای احیای گام به گام معادن متروک

عضو هیات مدیره خانه معدن ایران گفت: احیای ۵۰۰ معدن متروک به دستکم 
۲۵ هزار میلیارد ریال اعتبار نیازمند است و اشتغالزایی بیش از ۱۵۰ هزار نفری را 
به دنبال دارد. »محمود گوهرین« افزود: اگر همه ۵۰۰ معدن متروک کشور را فعال 
کنیم و در هر یک از آنها به طور متوسط ۵۰ نفر مشغول به کار شوند، اشتغالزایی 
مستقیم ۲۵ هزار نفر و غیرمســتقیم بیش از ۱۲۵ هزار نفر را به دنبال می آورد. 
وی ادامــه داد: زمانی مواد معدنی با عیار پایین به عنوان باطله در معادن قدیمی 
دور ریخته می شدند اما امروز ارتقای فناوری ها سبب شده است به عنوان مثال 
بتوانیم حتی مس را با عیار چهار دهم درصــد فرآوری و از آن درآمدزایی کنیم. 
گوهرین گفت: بیشتر معادن متروک کشــور، فلزی و از نوع سرب، روی، مس و 
کانی های همراه است. عضو هیات مدیره خانه معدن ایران تصریح کرد: اگر اراده 
الزم موجود باشد، در سه سال می توان همه این ۵۰۰ معدن را به صورت مرحله 
به مرحله احیا کرد. وی افزود: با احتساب متوسط ۵۰ میلیارد ریال برای احیای 
هر معدن قدیمی، به قیمت امروز ۲۵ هزار میلیارد ریال اعتبار برای راه اندازی این 
معادن نیازمندیم که ارزش تولید و صادرات سالیانه را به ۲ تا سه برابر این میزان 
سرمایه گذاری می رساند. به گفته وی، هرچند بازگشت سرمایه در بخش معدن 
کمی طوالنی است اما اگر گام به گام پیش برویم درآمد هر یک از معادن می تواند 
سرمایه آنها را بازگرداند؛ در این پیوند، کافی است ۱۰ درصد معادن متروکه احیا 
شده و به بهره برداری برسند. این عضو هیات مدیره خانه معدن ایران اضافه کرد: 
تبدیل مواد اولیه معدنی به مواد با ارزش افزوده باالتر، به یقین می تواند درآمدهای 
بیشتری به دنبال داشته باشد اما علم فرآوری یک حلقه گمشده در بخش معدن 
است. وی ادامه داد: اصحاب رسانه و خبرنگاران باید بتوانند مساله معدن و سرمایه 
گذاری در آن را به موضوعی »شیرین« برای سرمایه گذاران بدل کنند، موضوعی 
که به دلیل دیربازده بودن توجه کمی به آن می شود. سیزدهمین نمایشگاه بین 
المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آالت، تجهیزات و صنایع وابسته )ایران کان 
مین ۲۰۱۷( شــنبه با حضور ۱۴۶ واحد تولیدی داخلی و ۱۳۹ شرکت خارجی 
یا نمایندگی های آنها در محل نمایشگاه های بین المللی تهران گشایش یافت. 
این نمایشگاه در فضایی به وسعت ۱۶ هزار مترمربع با حضور ۱۳ کشور اسپانیا، 
استرالیا، اتریش، ایتالیا، آفریقای جنوبی، آلمان، تایوان، ترکیه، چین، سنگاپور، 
سوئیس، کره جنوبی و لهســتان در حال برگزاری است. آلمان، ایتالیا و چین به 

صورت گروهی و رسمی در این نمایشگاه مشارکت دارند.

توجه به بخش معدن و توسعه آن و لزوم رعایت ضوابط و چالش های زیست محیطی برای 
رسیدن به این هدف، امروز از جذابیت باالیی برخوردار شده و سبب شده رسانه های 
ارتباط جمعی که مخاطبان بسیاری را به سوی خود جلب کرده اند نیز به این موضوع 
بپردازند و با دعوت از مدیران دولتی در هر 2 بخش معدن و منابع طبیعی، در برنامه های 

زنده تلویزیونی چالش ها و مشکالت موجود را بررسی کنند.

   فعالیت معادن به شرط احیای محیط زیست
اسداهلل کشاورز، مدیرکل دفتر امور اکتشاف 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت نیز به عنوان 
یکی از مهمانان برنامه تلویزیونی تیتر امشب 
اعالم کرد: هرگونه فعالیت اقتصادی، معایب و 
محاسنی دارد. فعالیت های معدنی نیز از این 
موضوع مستثنا نیســت و کارهای معدنی با 
تخریب محیط زیست همراه می شود. او افزود: 
آمارها نشــان می دهند بیشــترین تخریب 
فعالیت های معدنی برای محیط زیســت زیر 
۲۰ درصد اســت. درحال حاضر نیز حدود ۱۰ 

هزار معدن داریم که دارای پروانه بهره برداری 
هستند ولی تنها ۶۰ درصد از آنها فعالند.

به نقل از پایگاه اطالع رســانی شــبکه خبر، 
مدیرکل دفتر امور اکتشــاف وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت با بیان ایــن مطلب در ادامه 
اظهار کــرد: موقعیت اســتراتژیک ایران در 
خاورمیانه موضوعی اســت کــه همه به آن 
اشراف دارند. وضعیت ایران درباره برخورداری 
از ذخایر معدنی و معادن بزرگ که در کالس 
جهانی قــرار دارد نیز نشــان از جایگاه قابل 
قبول ایران در بخش معــدن دارد. وی افزود: 

زمانی که قانونگذار بــرای پروانه بهره برداری 
امکان واگذاری را صادر کرده، در نتیجه خرید 
و فروش پروانه امری طبیعی اســت؛ اگرچه 
این انتقال فقــط برای یکبار بــوده و ممکن 
است در پشت پرده چندین بار دست به دست 
شــده و خرید و فروش شود. به گفته کشاورز، 
امکان فعالیت های معدنی همچون شناسایی 
و انجام حفاری بدون اجازه و مجوز از ســوی 
ســازمان های مرتبط همچون محیط زیست 
و منابع طبیعی وجود ندارد و اگر انجام شــود 
قانون برخورد جدی با متخلفان خواهد داشت 
و بر اساس قانون، این امر جرم مشهود به شمار 
می آید. مدیرکل اکتشــافات وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ادامــه داد: ما هنوز نمی دانیم 
چه معادنی در کشــور داریم کــه آن را برای 
نسل های آینده بگذاریم. میانگین اکتشافات 

ما هنوز به ۱۰۰ متر نرسیده است.

دستکاری معدنکاری در طبیعت کمتر از 20 درصد است

بیگ در گفت وگو با ماین نیوز خبر داد:
 تنها 76 میلیون تن از ذخیره چادرملو باقی مانده است

جانشین مدیر مجتمع معدنی سنگ آهن چادرملو معتقد است: با توجه به رو به 
اتمام بودن ذخیره معدن چادرملو باید مسئوالن استانی و کشوری همکاری های 
الزم به جهت حل مشکالت موجود بر ســر واگذاری آنومالی »D19« را داشته 
باشند. عباس بیگ در گفت وگو با خبرنگار ماین نیوز درباره آخرین وضعیت معدن 
چادرملو اظهار کرد: در حال حاضر براساس برآوردهای صورت گرفته، حدود ۷۶ 
میلیون تن از ذخیره معدن باقی مانده است. پیش بینی ها حاکی از آن است که ۳ 
تا ۴ سال دیگر ذخیره معدن به پایان می رسد. امیدواریم آنومالی »D19« که در 
۳۰ کیلومتری معدن چادرملو قرار دارد به ما واگذار شود تا بتوانیم فعالیت ها را با 

توجه به کارخانه هایی که در اختیار داریم ادامه دهیم.
وی ادامه داد: برآورد اولیه برای آنومالی D19 حدود ۱۰۰ میلیون تن ذخیره پیش 
بینی شده است. البته این رقم در اکتشافات اولیه پیش بینی شده  است. الزم به ذکر 

است که اکتشافات تکمیلی باید انجام شده و کار ادامه پیدا کند.
بیگ همچنین درباره بازرســی محیط  زیســت از معدن تصریــح کرد: تمامی 
پســماندهای چادرملو تحت نظارت محیط زیست اســت و کارهای آن توسط 

آزمایشگاه معتمد انجام می شود.
وی با اشــاره به اختالفات موجود میان چادرملو و محیط زیست درباره آنومالی 
»D19« افزود: متاســفانه به دلیل قرارگیری ایــن آنومالی در محدوده محیط 

زیست با مشکل همراه است اما امیدواریم این مشکل هرچه سریع تر حل شود.
جانشین مدیر مجتمع معدنی سنگ آهن چادرملو درباره فعالیت با پیمانکارهای 
حاضر در چادرملو گفت: از ابتدای شروع بکار، سیستم کاری چادرملو، سیستم 
پیمانکاری بوده  اســت، این بدان معنا اســت که کارها برون سپاری شده است. 
تمامی سیستم های موجود در چادرملو به صورت پیمانکاری است. خوشبختانه با 
پیمانکاری مشکلی نداشته و آنها را از خودمان می دانیم. بیگ تاکید کرد: امیدواریم 
مسئوالن استانی و کشوری همکاری کرده تا مشکالت موجود در زمینه آنومالی 
»D19« حل شود. چنین همکاری هایی باعث می شود تا معادن بزرگی همچون 

ما و یا حتی معادن کوچک روی پای خود مانده و به حیاتشان ادامه دهند.

بررسی شاخص 
ماندگاری 
صادرات 

محصوالت 
زنجیره تولید 
آهن و فوالد 
در طول دوره 
 1383-94

حاکی از پایین 
بودن ماندگاری 
این محصوالت 

در بازارهای 
صادراتی است

این در حالی است که رقبا به واسطه 
حضــور در معاهــدات بین المللی و 
دسترسی به بازار کشورهای عضو از 
توان رقابتی باالتری برخوردار هستند. 
برای نمونه می توان به شــکل گیری 
اتحادیه آهن و فوالد عرب و یا عضویت 
ترکیــه در اتحادیه اروپا بــه عنوان 
تهدیدی برای کاهش دسترســی به 
بازارهای منطقه  اشاره کرد: اتحادیه 
آهن و فوالد عرب AISU بزرگترین 
اتحادیه رقیب فوالدســازی ایران در 
منطقه خاورمیانه محسوب می شود.

این اتحادیه بواســطه حمایت مالی 
و اطالعاتــی از اعضــای خــود در 
جهت تامین مواد اولیه، اســتاندارد، 
تکنولوژی و تجهیزات مورد نیاز صنایع 
آهن و فوالد به دنبال توسعه بازار آهن 
و فوالد عرب در بازارهای بین المللی 
علی الخصوص بازار کشورهای عربی 
است که این امر به کاهش نفوذ صنعت 
فوالد ایران در بازارهای کشــورهای 

عربی منجر خواهد شد.
صنعت فوالد ترکیه در ســایه حذف 
تعرفه های گمرکی میان کشورهای 
عضو اتحادیه گمرکی اروپا توانســته 
است به عنوان بزرگترین صادر کننده 
لوله های درزجوش بــه اروپا از توان 
رقابتی باالیی برخوردار شود و لذا به 
عنوان رقیب صادراتی ایران در سطح 

منطقه محسوب می شود.
عالوه بــر معاهــدات بین المللی،  از 
دیگر اتحادهای اســتراتژیک صورت 
گرفته در ســطح بین الملــل ایجاد 
پیوندهای بلندمدت میان کشورهای 
تولیدکننده ســنگ آهــن و فوالد 
است. شکل گیری چنین پیوندهایی 
از جهــت کاهش قیمت تمام شــده 
محصوالت تولیــدی موجب افزایش 

قدرت چانه زنی رقبا و در نتیجه کاهش 
سهم بازارهای صادراتی محصوالت 
فوالدی ایران خواهد شــد که برای 
نمونه می توان به مبادله سنگ آهن و 
فوالد بین استرالیا و چین اشاره کرد.

بر اساس معاهده تجارت آزاد بین این 
دو کشور تا سقف ۹۵ درصد از صادرات 
استرالیا به چین )از جمله سنگ آهن 
و زغال سنگ( شامل تعرفه گمرکی 
نبوده که این امر موجب رقابتی شدن 
قیمت محصوالت فوالدی چین شده 
و لذا، قدرت چانه زنی رقبای ســنگ 
آهن استرالیا و فوالد چین را به شدت 

کاهش می دهد.

   نکات کلیدی
به منظور حداقل سازی زیان ناشی از 
مخاطرات ناشــی از تحوالت صورت 
گرفته در ساختار بازار فوالد در سطح 
جهان از منظر اتحاد های استراتژیک 
جدید فوالدی، پیشــنهاد می شــود 
اتحادیه ســنگ آهن و فــوالد بین 

ایران )بدلیل مزیت نســبی در زمینه 
تولیــد آهن اســفنجی و محصوالت 
فوالدی(، افغانستان )بدلیل دارا بودن 
ذخایر بزرگ ســنگ آهــن(، ترکیه 
)بدلیل داشــتن فناوری های تولید 
فوالد و توســعه بازار( و قطر )بدلیل 
توسعه زیرســاخت های حمل و نقل 
دریایی( تشکیل شود. در این اتحادیه 
افغانستان به عنوان تولیدکننده سنگ 
آهن، ایران به عنوان هاب تولید آهن 
اســفنجی، فوالد خام و محصوالت 
فوالدی طولی و تخت، ترکیه به عنوان 
تولیدکننده لوله های فوالدی خاص و 
تامین کننده نیازمندی های فناورانه و 
قطر نیز به عنوان هاب صادراتی فوالد 
و بهره بردار محصوالت تولید شــده 
ایفای نقش کند. ایجاد چنین اتحادی 
استراتژیک عالوه بر توسعه بازارهای 
صادراتی امکان جذب سرمایه گذاری 
خارجی، کاهش هزینه های تولید از 
طریق گســترش فناوری و تسهیل 

تجاری را فراهم می کند.

ماندگاری پایین فوالد ایران در بازارهای صادراتی
موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گزارش داد:

اتحاد استراتژیک، راهکاری برای توسعه بازارهای صادراتی محصوالت زنجیره فوالد

بررسی شاخص ماندگاری صادرات محصوالت زنجیره تولید آهن و فوالد در طول دوره 94-1383 حاکی از پایین بودن 
ماندگاری این محصوالت در بازارهای صادراتی است به طوری که ماندگاری صادرات محصوالت سنگ آهن به طور متوسط 
برابر 3/2 سال،  محصوالت چدن، آهن و فوالد معادل 1/8 سال و مصنوعات آهن و فوالد معادل 2/1 سال بوده است. در کنار 
پایین بودن نرخ ماندگاری صادرات این محصوالت در بازارهای خارجی، توسعه اتحادهای استراتژیک فوالد و سنگ آهن 
در سطح جهان نیز به عنوان تهدیدی جدی برای کاهش ماندگاری صادراتی فوالد و محصوالت فوالدی ایران قابل توجه 
است. چرا که بررســی تحوالت ساختار بازار فوالد در سطح جهان از منظر اتحاد های استراتژیک جدید فوالدی نشانگر 
نقش بسیار ضعیف ایران در معاهدات بین المللی است. در واقع می توان گفت ایران به  جز عضویت در معاهده بین المللی 

OPEC در سایر معاهدات بین المللی نقش موثری ندارد.



13-16 آذر ماه 1396   ویژه نامه 

63

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

خبر

 عقب نشینی کره از فروش کوره به ایران در پی تهدید ترامپ

در پی افزایش نگرانی ها از احتمال خروج دولت آمریکا از توافق برجام، طلبکاران 
شرکت فوالدسازی دونگبوی کره جنوبی ممکن است از برنامه خود برای فروش 
کوره الکتریکی این شرکت ورشکسته به یک شرکت فوالدسازی ایرانی عقب 
نشینی کنند. در پی افزایش نگرانی ها از احتمال خروج دولت آمریکا از توافق 
برجام، طلبکاران شرکت فوالدســازی دونگبوی کره جنوبی ممکن است از 
برنامه خود برای فروش کوره الکتریکی این شرکت ورشکسته به یک شرکت 
فوالدسازی ایرانی عقب نشــینی کنند. طلبکاران این شرکت قرار بود تا ماه 
سپتامبر قراردادی نهایی در این زمینه با شرکت ایرانی کاوه استیل جنوب امضا 
کنند که در یک مناقصه برنده این معامله شــده بود، اما طلبکار اصلی شرکت 
دونگبو این قرارداد را متوقف کرده است. اگر امضای این قرارداد با تاخیر بیشتری 
مواجه شود ممکن اســت به کلی لغو گردد و فرآیند برگزاری مناقصه مجددا 
تکرار شود. چنین ســناریویی طرح بعدی فروش مجتمع اینچئون شرکت 
فوالدسازی دونگبو را لغو خواهد کرد. به گفته جند منبع اگاه، شرکت دونگبو 
به زودی نتیجه مذاکرات در مورد فروش کروه الکتریکی خود را اعالم خواهد 
کرد. یک مقام آگاه که نخواست نامش فاش شود گفت، در اتخاذ تصمیم نهایی 
نه تنها مسائل اقتصادی بلکه عوامل سیاسی نیز مد نظر قرار خواهد گرفت. بر 
اساس اعالم شرکت دونگبو، شرکت کاوه استیل ایران با ارائه قیمت ۱۲۰میلیارد 
وون )۱۰۶.۲ میلیون دالر( در مناقصه فروش کوره الکتریکی این شرکت برنده 
شده بود. اما برخی طلبکاران شرکت به دلیل فضای مبهم شکل گرفته در مورد 
توافق هسته ای و احتمال تشدید تحریم ها، نگران معامله با یک شرکت ایرانی 
هستند. یک مقام شرکت دونگبو گفت، به محض اینکه قرارداد نهایی امضا شود، 
شرکت کاوه استیل کل کوره الکتریکی را از مجتمع دانگجین به خانه خواهد 
برد. وی افزود، طلبکاران به شکلی محتاطانه در حال بررسی این مسئله هستند 
که آیا ممکن اســت ممنوعیت فروش کروه های الکتریکی به ایران در لیست 

تحریم های احتمالی آمریکا علیه ایران باشد یا نه.

درحال حاضر 
61 واحد نسوز 
در داخل کشور 
موجود است که 
از این 61 واحد 
9 واحد جزو 

واحدهای بزرگ 
به شمار می روند

   وضعیت جهانی فوالد در دهه گذشته
مدیرعامل شرکت تجهیز مواد پیشگام به بررسی وضعیت 
صنعت نسوز و همچنین بررسی وضعیت مصرف کنندگان 
این ماده راهبــردی پرداخت و چالش هــای فرآروی این 
صنعت را مطرح کرد. سیروس روشنفکر اظهار کرد: صنعت 
دیرگداز با ۳ حوزه مهم در ارتباط است و مصرف کنندگان 
اصلی این صنعت صنایعی چون فوالد، ســیمان و شیشه 
را شــامل می شــود، اما در حقیقت نیروی محرکه صنعت 
دیرگداز فوالد اســت و پس از آن صنایع سیمان و شیشه 
قرار دارند. از این رو بررسی وضعیت این صنایع چه در سطح 
بین الملل و چه در سطح داخلی می تواند برای این صنعت 

راهبردی، بسیار راهگشا باشد.

   مصرف دیرگدازها در جهان
روشنفکر درباره مصرف دیرگداز در سطح جهانی گفت: میزان 
مصرف دیرگداز در دنیا براســاس صنایع مصرف کننده از سال 
۲۰۰۲ میالدی )۱۳8۱ خورشیدی( ۹/۲۲ میلیون تن بوده که 
برآورد می شود این رقم تا دوبرابر افزایش یابد که ۷/۲۰ میلیون 
تن از این حجم در صنعت فوالد اســتفاده می شــود. وی ادامه 
داد: میزان مصرف نســوز براساس منطقه در امریکای شمالی و 
در اروپای غربی کاهش یافته، اما در آســیا و اقیانوسیه این عدد 
افزایش یافته است. در امریکای التین میزان مصرف دو برابر شده 
و در اروپای شرقی ثابت باقی مانده، اما در افریقا و خاورمیانه رشد 

چشمگیری داشته است.

   بررسی وضعیت صنعت نسوز در ایران
این فعال صنعت دیرگداز درباره وضعیت صنعت نسوز در ایران 
عنوان کرد: قبل از پرداختن به صنعت نسوز باید یک شمای کلی 
از وضعیت اقتصادی کشور را در چند سال گذشته ارائه کرد. تولید 
ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۵ میالدی)سال ۱۳۹۴( ۷/۳۹۳ 
میلیارد دالر بوده که برای امسال به ۳/۴ درصد رسیده و پیش بینی 
می شود برای سال ۲۰۲۰ )۱۳۹۹( به ۲/۵ درصد برسد. با این آمار 
پیش بینی می شود که ما باید بودجه هایی را برای پروژه های عمرانی 
اختصاص دهیم تا این امر سبب شود مصرف فوالد و سیمان نیز 
افزایش پیدا کند و به تبع میزان مصرف دیرگدازها نیز افزایش یابد. 
روشنفکر ادامه داد: تولید فوالد از سال ۲۰۰۶ )۱۳8۳( در ایران تا 
سال ۲۰۱۶ )۱۳۹۶( به ۹/۱۷ میلیون تن بوده که با رشد صددرصد 
همراه بوده است. در این فواصل زمانی فوالد با رشد باالیی همراه 
بوده اما از ســال ۲۰۱۳ )۱۳۹۲( این رشد ثابت مانده است. اما در 
۲۰۱۵ )۱۳۹۴( به ۲۰۱۶ )۱۳۹۶( با رشــد ۱۰درصدی همراه 
بوده که در امسال این رشد به ۱۶درصد خواهد رسید. وی درباره 
وضعیت سیمان در کشور عنوان کرد: اما صنعت سیمان به خوبی 
صنعت فوالد در کشور رشد نکرده است. البته در ابتدا این صنعت 
با سرعت باالیی حرکت کرده اما در سال ۲۰۱۲ میالدی)۱۳۹۱( 
این رشد کاهش یافته است به طوری که در این فاصله زمانی حدود 
۲۵درصد از تولید سیمان کشور را از دست داده ایم یعنی هر سال 
به طور متوسط حدود ۹درصد از سیمان ما کاهش تولید پیدا کرده 
است. روشنفکر درباره رشد صنعت شیشه در کشور عنوان کرد: در 
صنعت شیشه رشد همواره روند مثبتی را طی کرده است و از ۲/۱ 
میلیون تن به ۲/۲ میلیون تن در سال ۲۰۱۶ )۱۳۹۵( رسیده ایم 

و برای امسال نیز ۴/۲ میلیون تن تولید خواهیم داشت.

   وضعیت نسوزهای ایرانی
روشنفکر درباره وضعیت واحدهای نسوز در داخل کشور عنوان 
کرد: درحال حاضر ۶۱ واحد نسوز در داخل کشور موجود است که 
از این ۶۱ واحد ۹ واحد جزو واحدهای بزرگ به شمار می روند که 
ظرفیت تولید آنها باالی ۲۰هزار تن و ۷ واحد بین ۱۰ تا ۲۰هزار تن 
و ۴۵ واحد کمتر از ۱۰هزار تن است. جمع ظرفیت این ۶۱ واحد 
حدود ۶۰۰هزار تن است که در سال گذشته حدود ۳۴۰هزار تن 
تولید داشته اند و مصرف نسوز در کشور حدود ۴۱۰ هزار تن است 

که ۷۰هزار تن آن از طریق واردات تامین می شود.

   چالش های صنعت دیرگداز در ایران
همچنین روشنفکر با اشاره به چالش های صنعت نسوز در حال و 
آینده کشور عنوان کرد: با توجه به شاخصه هایی که در صنعت نسوز 
بیان کردیم یکی از چالش های اصلی تعدد واحدهای موجود در 
کشور است. درحال حاضر باوجود ۶۱ واحد، حدود ۳۴۰هزار تن 
تولید داریم، این عدد به طور متوسط برای برخی واحدها به حدود 
۵ تا ۶هزار تن تولید می رسد که این عدد برای تولید این صنعت 
منطقی به شمار نمی رود. براساس مطالعات، ۵۵درصد از تولید 
دیرگدازها در 8 واحد اتفاق می افتاد و بسیاری از واحدها ظرفیت 
بسیار پایینی دارند. وی ادامه داد: دومین چالش صنعت دیرگداز، 
نبود توازن در تولید و مصرف است. ما ۶۰۰هزار تن تولید و در مقابل 
۴۱۰ هزار تن مصرف داریم و این فاصله منطقی نیست و همین 
موضوع سبب تنش در بازار می شود. به دلیل نبود تعادل بین عرضه 
و تقاضا رقابت شدیدی بین شرکت ها ایجاد شده که این رقابت نه 
از نوع کیفیت بلکه از نوع نرخ است. وی خاطرنشان کرد: چالش 
دیگر صنعت نسوز سوددهی بسیار پایین آن است. سوددهی در 
این صنعت کمتر از ۱۰درصد است و این موضوع سبب می شود که 
واحدها برای سرمایه گذاری در آینده و بروز کردن تجهیزاتشان با 
مشکل روبه رو شوند. روشنفکر گفت: صنعت نسوز با چالش مواد 
اولیه نیز روبه رو است، به جز آلومینوسلیکا و مقداری منیزیت در 
ســایر مواد اولیه چه در بوکسیت و چه در آلومینا و غیره باکمبود 
روبه رو هستیم. حتی منیزیتی که در اختیار داریم در گریدهای 
مختلف ۵۰درصد میزان مصرف کشور را پوشش می دهد و بقیه آن 
را وارد می کنیم. از این رو باید برای چشم انداز این صنعت به دنبال 
منابع مطمئنی باشیم که در کشور وجود دارد. همه در این صنعت 
به دولومیت فکر کرده اند، اما هیچگاه سرمایه گذاری مناسبی در 
این زمینه نشده است. وی در ادامه تصریح کرد: چالش دیگر موضوع 
بهره وری است. یکی از مشکالت این صنعت به ماشین آالت خارج 
از رده ای برمی گردد که در کارخانه ها مشغول به کار هستند که 
امکان تولید مناسب و کیفی برای مجموعه ها را ندارند. موضوع 
دیگر پایین بودن بهره وری نیروی انسانی است. در برخی کارخانه ها 
تولید به ازای یک نفر حدود ۱۷۰ تن است اما به طور متوسط در 
کشور به ازای هر نفر این آمار به 8۵تن می رسد که با میانگین های 
کشورهای توسعه یافته فاصله دارد. در این کشورها میانگین تولید 
به ۲۲۰ تا ۲۵۰ تن به ازای هر نفر می رسد. اگرچه نیروی انسانی 
ارزان یکی از نقاط قوت ماست، اما با این میزان پایین از بهره وری 
نیروی انسانی دیگر چندان هم ارزان نیست. روشنفکر گفت: دیگر 
چالش موجود در صنعت نسوز باال بودن مصرف انرژی در کشور 
ماست. میزان انرژی که در صنعت نسوز مصرف می کنیم حدود دو 
برابر میانگین جهانی است و اگر مصرف انرژی ارزان دوبرابر شود، 
دیگر ارزان نخواهد بود. وی درباره چالش های آینده صنعت نسوز 
عنوان کرد: در آینده چالش هایی از نوع دیگر برای صنعت نسوز 
اتفاق می افتد، درحال حاضر در بازار موضوع عرضه و تقاضا را داریم، 
اما زمانی که مصرف ما به حدود ۷۰۰ تا 8۰۰هزار تن برسد ممکن 
است بازار کشش الزم را داشته باشد، ولی ممکن است بحث رقابت 
در نرخ نیز روی دهد. ازسوی دیگر بحث تامین مواد اولیه هم است 
که اگر نتوانیم مواد جایگزین مناسب و مطمئنی داشته باشیم، 

به مراتب نسبت به امروز این مشکل تشدید می شود. 

تعدد واحدها، چالش اصلی صنعت دیرگداز
وجود 61 شرکت تولید نسوز در ایران

صنعت دیرگداز ایران، از فرصت ها تا چالش ها
61 واحد تولیدی در صنعت کشــور مشغول به تولید هستند که البته 50درصد تولید کشور در انحصار 7 تا 8 شرکت قرار دارد. 
ظرفیت نسوز کشــور به 600هزار تن در سال می رسد اما تولیدکنندگان سال گذشته حدود 340هزار تن تولید داشته اند.  این 
در حالی است که مصرف نسوز در کشور به حدود 410 هزار تن رسیده که 70هزار تن آن از طریق واردات تامین شده است. البته 
موضوع قابل توجه در صنعت نسوز بررسی وضعیت مصرف کنندگان است که با فراز و فرود این صنعت را دچار افت وخیز می کنند.

     رونمایی از طرح توسعه منطقه ویژه فناوری های معدنکاری

در سفر محمدمهدی مروج الشریعه، استاندار خراسان جنوبی به شهرستان 
طبس، از طرح توسعه منطقه ویژه فناوری های معدنکاری شهرستان طبس 
رونمایی شد. خراســان جنوبی با وسعت ۱۵۱ هزار کیلومتر مربع، سومین 

استان پهناور ایران و جزو ۵ استان معدنی کشور است. 

   45کیلومتر مربع منطقه ویژه معدنی
این طرح از سوی سیدمهدی طالیی مقدم، معاون استانداری خراسان جنوبی و 
فرمانداری ویژه طبس تهیه شده و در جلسه اقتصاد مقاومتی استان خراسان جنوبی 
در طبس رونمایی شد. معاون استاندار خراسان جنوبی و فرماندار ویژه شهرستان 
طبس گفت: در جلسات کارشناسی با دستگاه های مربوط، محدوده منطقه ویژه 
فناوری های معدنکاری به مساحت ۴۵ کیلومتر مربع از ابتدای جاده دسترسی 
به معادن پروده جانمایی شــده است و تمامی دستگاه های مربوط موافقت خود 
را برای تامین زیرساخت های منطقه)آب، برق، گاز، مخابرات و...( اعالم کرده اند. 
به گفته وی ۷۶ درصد از ذخایر زغال سنگ کشور در شهرستان طبس قرار دارد 
و تاکنون ۱۳۳ پروانه بهره برداری از معادن و ۱۱۵ پروانه اکتشــاف در شهرستان 

طبس صادر شده است.

   سرفصل های طرح منطقه ویژه معدنکاری
به گفته طالیی مقدم، معاون استاندار خراسان جنوبی و فرماندار ویژه شهرستان 
طبس، مهم ترین ســرفصل های این طرح عبارتند از سند ماموریت منطقه ویژه 
فناوری های معدنکاری که منطقه ویژه فناوری های معدنکاری، به عنوان نخستین 
نمونه در کشور، با هدف توسعه منطقه)منطقه طبس( و ارتقای توانمندی بخش 
معدنی کشور، تالش می کند خدمات و صنایع مورد نیاز برای پوشش کامل زنجیره 
ارزش بخش معدنی را به بازارهای ملی و بین المللی عرضه کند.طالیی مقدم ضمن 
تاکید بر توسعه متوازن اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی منطقه، خالقیت، نوآوری 
و استفاده بهینه از منابع موجود را مهم ترین ظرفیت این طرح دانست و گفت: این 
طرح همراستای ماموریت های کالن ملی و دارای ارزش های کلیدی است. به گفته 
وی فناوری های معدنکاری، بهره مندی از فناوری های پیشرفته معدنکاری، پوشش 
کامل نیازهای فناورانه معدنکاری، ارتقای شاخص های توسعه پایدار منطقه، وجود 
مزیت نسبی در ارائه محصوالت)کاال و خدمات( و تبدیل شدن به برند)نشان( ملی و 
مطرح در سطح جهان از استراتژی های کالن منطقه ویژه فناوری های معدنکاری 

مطرح شده است.
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شرکت ورق 
خودرو تنها 
تولید کننده 
ورق گالوانیزه 

مخصوص صنایع 
خودرویی در 
کشور است و 

رسالت اصلی ما 
قطع وابستگی 
کشور از واردات 
این نوع محصول 

است

  مالک گروه ملی صنعتی فوالد ایران مشخص شد

بانک ملی ایران، سهام گروه ملی صنعتی فوالد ایران را پس برگزاری مزایده و مشخص 
شدن برنده مزایده واگذار کرد. سید عبدالرضا موسوی در صفحه شخصی خود در 
اینستاگرام از خرید سهام گروه ملی صنعتی فوالد ایران خبر داد و نوشت : قرارداد خرید 
سهام گروه ملی صنعتی فوالد ایران امضا و تحویل شد. سهام گروه ملی صنعتی ایران 
پیش از این در اختیار بانک ملی بود که بانک ملی پس از برگزاری مزایده این سهام را 
واگذار کرد. سید عبدالرضا موسوی در مزایده برگزار شده از سوی بانک ملی برنده و با 
توجه به امضای قرارداد، او رسما سهامدار و مالک گروه ملی صنعتی فوالد ایران شد.

  تامین  فوالد موردنیاز برای بازسازی مناطق زلزله زده

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با صدور اطالعیه ای برای تامین فوالد مورد نیاز 
بازسازی مناطق زلزله زده و همکاری با دولت در این خصوص اعالم آمادگی کرد. در 
اطالعیه این انجمن آمده است:  ضمن عرض تسلیت مجدد به مناسبت جان باختن 
تعدادی از هموطنان عزیزمان در زلزله اخیر غرب کشور و ابراز همدردی با بازماندگان 
و آسیب دیدگان این حادثه دلخراش و با توجه به لزوم بازسازی فوری و تامین مسکن 
مورد نیاز مناطق زلزله زده، به اطالع می رساند با هماهنگی های انجام شده، انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران به نمایندگی از کارخانجات فوالدی عضو آمادگی دارد 
تا نسبت به تامین به موقع، اقتصادی و بهینه فوالد مورد نیاز برای بازسازی مناطق 
زلزله زده و همچنین جذب کمک های فعاالن فوالدی کشور در این خصوص اقدام 
نماید. در همین راستا، این انجمن آماده همکاری همه جانبه با دولت محترم به ویژه 
مسئولین محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد. ضمنا از سایر کارخانجات 
تولیدکننده فوالد کشور و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بازار فوالد 
دعوت بعمل می آید برای مشارکت در این امر خداپسندانه با دفتر انجمن به شماره 

۴-88۵۵۱۷۰۱-۰۲۱ جهت انجام هماهنگی های الزم تماس حاصل فرمایند.

   شــرکت ورق خودرو در هفت یا هشت ماهه نخست 
امسال چه میزان تولید داشته و در مقایسه با مدت مشابه 

سال قبل چه تغییری داشته است؟
درســال جاری میزان تولید مــا تاپایان آبان ماه بــه رقمی در 
حدود۱۳۷هزارتن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
به رشد تقریبی ۱۳درصد رسیده است. نکته مهم و حائز اهمیت 
برای مجموعه ما رشد۱۲۹درصدی تولیدات خودرویی ما نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته می باشد و این موضوع نشانگر اینست 
که اهداف تعیین و تدوین  شده از سوی تیم مدیریتی این مجموعه 
به خوبی در حال اجراست و امیدواریم با ادامه این روند هرچه بیشتر 

شاهد محقق شدن اهدافمان باشیم.

   درباره آخرین وضعیت تأمیــن مواداولیه مورد نیاز 
شــرکت ورق خودرو چهارمحــال و بختیاری توضیح 
بفرمایید.آیا مشکلی در این زمینه وجود دارد وبیشتر از 

کجاتأمین می شود؟
ورق های خام مورد نیاز شــرکت ورق خودرو اکثرا از شــرکت 
فوالدمبارکه تامین می شــود و نیز دیگر مواد مصرفی از جمله 
روی  زاماک ، روغن های محافظ و محلول های شیمیایی جهت 
شستشو همگی از منابع داخل کشور تأمین می شود و مشکلی در 

این زمینه وجود ندارد.

   درباره آخرین اجرای طرح های توسعه شرکت ورق 
خودرو چهارمحال و بختیــاری از جمله طرح افزایش 

تولید،طرح های زیر سقف توضیح بفرمایید.
شرکت ورق خودروبه دلیل دراختیار داشتن تکنولوژی روز دنیا در 
حوزه تولید محصوالت گالوانیزه و با توجه به دریافت گواهینامه های 
استانداردهای معتبر بین المللی، طرح توسعه زیر سقف ماشین 
آالت و تجهیزات را در دستور کار قرار داده و این طرح درحال بررسی 
فنی بوده وتا چندماه آینده این پروژه آغاز خواهد شد.  همچنین 
شرکت ورق خودرو برای به روز رسانی تجهیزات خود، استفاده از 
خدمات مشاوره ای فنی و پشتیبانی و اخذ دانش فنی از شرکت 

های صاحب تکنولوژی را مدنظر دارد. 

   شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در زمینه 
بومی سازی امســال تا کنون چه دستاوردهایی داشته 

است؟
باتوجه به اینکه شرکت ورق خودرو تنها تولید کننده ورق گالوانیزه 
مخصوص استفاده در صنایع خودرویی در کشور است لذا، رسالت 
اصلی ما، قطع وابستگی کامل کشور از واردات این نوع محصول و 
به دنبال آن ایفای نقش حمایتی از صنایع خودروسازی کشور در 

راستای بومی سازی کامل این صنعت است.

   برای ارتقاء کیفیت محصول تولیدی شرکت ورق خودرو 
چهارمحال و بختیاری چه اقداماتی در سال جاری انجام 

شده است؟ ازجمله خرید تجهیزات جدید.
ازجمله اقدامات عملی انجام شــده در این راستا نصب دستگاه 
ضخامت سنج آنالین )گاماری( باشد ونیز نصب تجهیز ضخامت 
ســنج آنالین پوشش)ایکس-ری(  اســت ومزیت های نصب و 
راه اندازی  این سیستم ها کنترل لحظه ای ضخامت ورق و ضخامت 
پوشــش  در طول کالف  است.  این اقدامات راهکاری مهم جهت 
کاهش ضایعات ورق و به تبع آن کاهش هزینه های تولید است. راه 
اندازی این تجهیزات در راستای تکمیل کمبود های فرآیند تولید 
جهت تحقق اهداف کیفی در تولید محصوالت خودرویی نقش 

بسیار ارزنده ای دارد.

   شرکت ورق خودرو در هفت یا هشت ماهه امسال چه 
میزان صادرات داشته و این و این رقم در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل چه تغییری داشته است؟صادرات به کدام 

بازارها انجام شده است؟
وصل شدن به بازارهای جهانی برای هر مجموعه تولیدی نشانه 

تالش و افتخاری بزرگ است و اینکه شرکتی بتواند در بازارهای 
جهانی جایگاهی کسب نماید از ایمنی بیشتری در مقابل نوسانات 
و مشکالت غیر مترقبه بازار داخلی برخوردار خواهد بود. میزان 
صادرات ما در ســال گذشــته)۹۵( رقمی در حدود۶۰۰تن به 
کشــورهای امارت متحده عربی و عراق بوده بوده که با رشــدی 
چشم گیر به رقم ۱۰هزارتن درســال ۹۶رسیده و تمامی آن به 
کشورهای اروپایی ازجمله اسپانیا ارسال شده است . سعی بر آن 
است که با  ادامه این روند هرچه بیشتر بتوانیم برند ورق خودرو را 
در بازارهای بین المللی معرفی کنیم واین مهم  با توجه به کیفیت 
باالی محصوالت تولیدی این شــرکت و توان حضور در بازاهای 

جهانی به صورت بالقوه میسر خواهد بود.

   وضعیت بازار فوالد ورق امسال در داخل و خارج چطور بوده و 
ضعیت قیمت ها رادر ماه های آینده چطور پیش بینی می کنید ؟

باتوجه به روند افزایش قیمت های جهانی و شرایط آلودگی هوا 
در چین که یکی از تأثیرگذارترین کشورهای تولید کننده فوالد 
در ســطح جهان می باشد و لزوم کاهش  میزان تولید آن کشور و 
همچنین روند افزایشی قیمت سنگ آهن پیش بینی می شود 
قیمت جهنی محصوالت فوالدی افزایشی باشد. الزم به ذکر است 
با توجه به اینکه محصول گالوانیزه تأثیر پذیری زیادی از قیمت 
روی دارد و روند قیمت روی نیز در سال جاری افزایشی بوده واین 
امر تأثیر به سزایی در این خصوص خواهد داشت. در بازار داخلی، 
روند قیمت ها افزایشی بوده و بازارباکمبود تقاضا مواجه شده است. 
اما به دلیل افزایش مواداولیه وتأثیرآن بر روی بهای تمام شــده 

محصول،این افزایش قیمت اجتناب ناپذیر است.

   نظر شما در مورد احیای ستاد فوالد در وزارت صمت 
چیست و چه توصیه هایی برای ارتقاء عملکرد این ستاد 

دارید؟
تشکیل  ســتاد فوالد برای پیگیری مســائل و مشکالت بخش 
صنعت فوالد تشکیل می شود و تشکیل آن بستر و زمینه را برای 
ایجاد هماهنگی میان تولیدکنندگان این صنعت مهیا می سازد و 
باعث افزایش سرعت تولید می شود و نیز توسعه صادرات را در پی 
خواهد داشت. ازدیگر مزایای فعالیت این ستاد می توان به انعقاد 
قراردادهای فاینانس با کشورهای بزرگ صنعتی اشاره کرد که به 
دنبال آن افزایش سرمایه گذاری خارجی و بهبود شرایط موجود 
را شــاهد خواهیم بود. مزیت مهمتر و اساسی تر وجود این ستاد 
هماهنگی دقیق تر و بیشترزنجیره تولید کنندگان محصوالت 
فوالدی و تالش آنها در جهت ســامان بخشیدن به بازار و کاهش 

هزینه ها و نهایتاًکاهش قیمت تمام شده این محصوالت است. 

   مذاکرات با شرکت های خودرو ساز داخلی و خارجی 
برای فروش ورق به کجا رسید؟

جلســات  منظم فنی در خصوص ارسال محصوالت مورد نیاز با 
شرکت های پژو و رنودر حال انجام است و در حال حاضر نمونه های 
تستی برای اخذ تأییدیه از آنها به شرکت های مذکور ارسال شده 
است. ورق های مورد نیاز خودروسازان شامل گریدهای کششی و 
فوق کششی  )DX53,DX54,DX56(     و گرید های استحکام 
باالی میکرو آلیاژی اســت که هم اکنون بدون هیچ محدودیتی 
درشرکت ورق خودرو تولید و برای خودرو سازان ارسال می گردد.

صادرات 10 هزار تنی ورق خودرو به اروپا
اسماعیلی در گفت وگو با ماین نیوز خبر داد:

آغاز اجرای طرح توسعه زیر سقف ورق خودرو به زودی
اصغر اسماعیلی مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری گفت: شرکت ورق خودروبه دلیل 
دراختیار داشتن تکنولوژی روز دنیا در حوزه تولید محصوالت گالوانیزه و با توجه به دریافت گواهینامه های استانداردهای 
معتبر بین المللی، طرح توســعه زیر سقف ماشین آالت و تجهیزات را در دستور کار قرار داده و این طرح درحال بررسی 

فنی بوده وتا چندماه آینده این پروژه آغاز خواهد شد.

   انتخاب شرکت ورق خودرو چهارمحال وبختیاری به عنوان                    
  واحد نمونه استاندارد استان چهارمحال و بختیاری

شــرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری موفق به کسب رتبه برتر در حوزه 
استاندارد در استان چهارمحال و بختیاری شد. طی همایشی که ازسوی سازمان 
استاندارد و تحقیقات صنعتی استان به منظورگرامیداشت روزجهانی استاندارد و 
معرفی واحدهای برتر در حوزه کنترل کیفی و رعایت الزامات سازمان ملی استاندارد 
در شهرکرد برگزارشد شرکت ورق خودرو حائز رتبه برتر، معرفی شد. تاکید جدی 
جناب آقای مهندس اسماعیلی مدیرعامل محترم شرکت ورق خودرو، مبنی بر مد 
نظر بودن مقوله رشد کیفی درکنار رشد کمی واجرای برنامه ریزی مدون منجر به 
بهبود مستمرگردیده وسازمان را برای پیشرفت بیشتر مشتاق و عالقمند ساخته 
است. گفتنی است دستیابی شرکت ورق خودرو به موفقیت های پی درپی  در حوزه 
کنترل کیفی و ارتقاءسطح کیفی محصوالت وهمچنین دریافت گواهینامه های 
استانداردهای بین المللی نشــانگر انطباق بیش از پیش محصوالت تولیدی در 

شرکت ورق خودرو با نیازمشتریان و معیارها و استانداردهای بین المللی است.
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Iran will use the recent 
flow of foreign finance it 
received mainly to fund 
export and energy sec-
tors in addition to projects 
boosting jobs, the head of 
the Organization for Invest-
ment, Economic and Tech-
nical Assistance of Iran 
announced

Iran Prioritizes Three Sectors 
for Using Foreign Finance

“Following the nuclear deal, we are increasingly 
witnessing proposals and negotiations for foreign 
finance deals with our country, and the government 
along with the private sector is ready to guaran-
tee these funds and welcome them,” Mohammad 
Khazaei was also quoted as saying by the official 
news portal of the Ministry of Economic and Finance 
Affairs. The official was speaking at an event focus-
ing on Iran’s investment opportunities held in Teh-
ran late Saturday, which was also attended by the 
Central Bank of Iran’s Vice Governor Akbar Komi-
jani among others. Khazaei outlined the process by 
which foreign finance and investment projects are 
selected in the country and said the government fa-
vors foreign direct investments, and called on foreign 
investors to work with the Iranian private sector to 
engage in joint investments in free trade zones and 
neighboring countries such as Iraq and Afghanistan, 
as well as those of Central Asia. Komijani sought 
to outline the state of Iran’s foreign finance deals, 
saying more than $26 million worth of such deals 
have already been signed with China, South Korea, 
India, Russia, Austria and Denmark while a further 
$35 million are currently in the final stage of talks. 
“This shows that Iran has remained faithful to its for-
eign exchange commitments and if not for political 
pressures, other nations are ready to invest in the 
country,” he said. The official noted that the country’s 
foreign debts are considerably lower than those of 

other nations, saying that the nuclear deal allowed 
Iran to clear much of its foreign debts. By the end 
of the sixth month of the current fiscal year on Sept. 
22, he added, Iran managed to reduce its foreign 
debts by 84.2% compared with the same period of 
two years ago– a time when international sanctions 
were still in place.
The CBI official pointed out that while Iran had cor-
respondent banking relations with 33 foreign banks 
before the nuclear deal, it is now working in liaison 
with 270 international commercial banks. According 
to Komijani, Iranian banks have opened 27,000 lines 
of credit, registered 2,964 negotiable instruments 
and issued 115,680 payment orders in this period. 
Gholamali Kamyab, CBI’s deputy for international af-
fairs, said at the event that the policymaker is trying 
to connect as many Iranian banks to the TARGET2 
system as possible and expand Iran’s correspon-
dent banking relations. Kamyab also said that in 
light of the fact that “all banking debts have currently 
been cleared” with foreign counterparts, Iran will get 
a rating of five out of seven the next time the Organi-
zation for Economic Cooperation and Development 
convenes to decide on countries’ risk ratings. “CBI’s 
target is to return Iran to its risk rating of four” that 
it had before international sanctions were imposed 
on it, he said, adding that a “national document of 
risk evaluation” will be complete within the next few 
months that will help improve banking relations.

Global pipe company invests in key equipment from SMS group for pipe production

Global Pipe Company (GPC), based in Jubail, Saudi Arabia, has placed an order 
with SMS group for the supply of a mechanical expander and a hydrostatic pipe 
tester for its new manufacturing line that will double the company’s annual pro-
duction capacity from 200,000 tons to 400,000 tons. 

“Our target is to equip our new manufacturing 
line with the most advanced technology available 
on the market, from reliable machine suppliers 
with lengthy experience in the supply of equip-
ment for pipe mills,” says Ahmed Hamed AL 
Khonaini, Shareholder and Managing Director of 
GPC. “Thus SMS group has been selected as 
the supplier for the expander and the hydrotester. 
With a total of 17 expander machines installed 
since 2002 and 19 hydrotesters supplied since 
1971, SMS group presented us strong refer-
ences in pipe mills with similar scope of business 
as ours,” continues AL Khonaini. The new 10-MN 
mechanical expander will be installed in the fin-
ishing area of the new line. In addition to stress-
relieving the welded pipes, the expander will give 
GPC’s products their final shape, ensuring that 
the final dimensions are within the required range 
according to the applicable specifications. The 
machine will initially cover the diameter range 

between 24 and 56 inches, and optimize GPC’s 
output in large-diameter pipes. Also the new 
hydrostatic pipe tester covering pipe diameters 
from 16 to 62 inches will be a key equipment 
addition to the new line. It will be designed for 
a maximum test pressure of 650 bars making it 
suitable for hydrostatic testing of small-diameter, 
thick-walled pipes according to the applicable 
specifications. The new line will be implemented 
as a completely independent line from the exist-
ing one. This will allow GPC to run two different 
manufacturing orders simultaneously and avoid 
interruption for orders in case of priority changes. 
“By doubling our nominal capacity to 400,000 
tons, we will be in a position to allocate produc-
tion slots for neighboring markets within the GCC 
and MENA regions without neglecting our home 
market,” says Ahmed Hamed AL Khonaini. The 
new line is expected to be ready for production in 
the third quarter of 2018.

Julio and Julio in Brazil to 
reduce its quarry operat-
ing costs with Metso’s Haul 
Truck Solution
Julio and Julio Group has chosen 
Metso’s Haul Truck Solution to 
reduce the operating costs and im-
prove the performance of its truck 
fleet in the São Domingos quarry in 
Sorocaba, Brazil. This investment 
is estimated to reduce operating 
costs by 30% over the long term. 

The São Domingos quarry has a capacity of 
about 1,200,000 tons of crushed stone per 
year and is located in a 1,500,000 m² area 
in Sorocaba, São Paulo state, Brazil. Julio 
and Julio was looking for a hauling solution 
that meets the current market specifications, 
utilizes the latest technology, and adheres to 
environmental legislation. “The high-perfor-
mance rubber truck lining solution will give 
the quarry greater maintenance flexibility, 
reduce fleet downtime and increase produc-
tivity,” says Ricardo Bonadia, Industrial Man-
ager of the Julio and Julio Group. “We are 
looking for a reduction in our operating costs. 
The Metso solution meets our needs and is 
an industry benchmark,” he explains.  
The lining installed on trucks maximizes fleet 
availability and productivity, reduces noise 
during loading and unloading, improves driv-
er comfort and maintains truck suspension. 
The perceived noise is reduced by 50% or 
more and the shocks and vibrations by 95%.
Another advantage of Metso’s rubber truck 
lining is its modular composition. When re-
placement is required, only the worn modules 
have to be changed. Bonadia also highlights 
the wear life of the truck linings. Metso’s rub-
ber linings typically last four times longer than 
steel linings. “Before, we used steel plates 
that had a wear life of about 2,000 hours, 
and the truck required a 2- or 3-day mainte-
nance stoppage due to the number of welds. 
Avoiding this was one of the key factors 
when choosing Metso’s Haul Truck Solution,” 
Bonadia continues. “The aggregate market in 
Brazil is showing positive changes, custom-
ers are seeking to modernize their plants and 
equipment’ in hopes of significant cost reduc-
tions. Metso rubber truck lining makes a big 
difference in this sense, and Julio and Julio 
realized its benefits, not only for the truck 
body but also for the whole truck. In the ag-
gregates segment, we have several applica-
tions with our truck lining, and customers are 
showing great satisfaction with the product,” 
says André Misael, National Sales Manager 
at Metso.
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In- vestment Activities
  Shahroud Steel Company 

(S.S.Co.)
The S.S.Co’s rolling mill plant 
produces simple and ribbed rebar 
with the capacity of 200,000 tonnes 
per year. A steel making plant is also be-
ing constructed to complete the mini mill.

  4 MTPY Behabad Pelletizing Plant
The construction phase started in 2016.
The production startup will be by the end of 2019.

  Gol Gohar Iron and Steel Development Company 
  Qeshm Steel Development Company

  Shahroud Nozohour Mineral Industries Co

Mining Activities 
1- Darouneh Placeri Iron Ore Mine

2- Sourgah Manganese Mine
3- Torbat Heidarieh Copper 

Exploratory Area

IRANIAN GHADIR IRON & STEEL CO.
Introduction
Iranian Ghadir Iron and Steel Company (IGISCO) was established in 2006 with the capacity of 
800,000 tonnes DRI per year and with the cooperation of Iranian Mines and Mining Industries 
Development and Renovation Organization (IMIDRO) and with the investment of Ghadir 
Investment Co., Chadormalu Mining & Industrial Co. (CMIC) and Iran Alloy Steel Co.

Headquarter
5th Floor, No. 25, 10th St. 
Bokharest St., Tehran, Iran
Tel: +98-21-88505188
Fax: +98-21-88505189

Factory
25th km Ardakan – Naeen 
Road, Yazd, Iran
Tel: +98-35-31577300
Fax: +98-35-31577333

www.igisco.com info@igisco.com 

DRI Analysis

IGISCO



70Government officials and econo-
mists, expecting an influx of foreign 
investment, deemed mining rev-
enues as a reliable way out of an 
oil-dependent economy. Fast for-
ward to date, the sector has staged 
an underwhelming performance and 
accounts for only 5-7% of the Iran’s 
GDP. This is while mineral trade 
volume and value have been con-
tinuously on the rise for the past two 
years, accounting for close to 30% 
of Iran’s total non-oil trade. Exports 
in the last fiscal year (March 2016-
17( amounted to 57.68 million tons 
worth $7 billion, up 38% and 17% 
year-on-year. They have also grown 
5.5% and 3.1% YOY in the seven 
months of the current Iranian year 
)March 21-Oct. 22( to 39.1 million 
tons valued at $5.41 billion. Mining 
companies account for 15-20% of 
the total 4.1-quadrillion-rial )$102.54 
billion( value of Iran’s stock mar-
ket, according to the Persian daily 
Donya-e-Eqtesad. Their market cap 
is poised to increase further, follow-
ing the past few months of global 
price growth. In fact, mining firms, 
and especially base metal producers 
were the primary drivers of Tehran 
Stock Exchange’s growth in the sec-
ond quarter of the year. The sector 
is also highly attractive in terms of 
reserves. Iran is home to 68 types 
of minerals with more than 37 bil-
lion tons of proven reserves and 57 
billion tons of potential reserves. Ac-
cording to the US Geological Survey, 
Iran holds the world’s largest zinc, 
ninth largest copper, 10th largest 
iron ore, fifth largest gypsum and 
barite and 10th largest uranium re-
serves. Overall, Iran is home to more 
than 7% of global mineral reserves. 
Yet, the sector’s revenues are still 
dwarfed by energy exports. Tehran 
reportedly earned about $25 billion 
from crude oil exports in the last fis-
cal year and is forecast to earn up 
to $41 billion from oil and gas con-
densate shipments by the end of 
this year, according to Oil Minister 
Bijan Namdar Zanganeh. It would 
be unreasonable to expect mining 
revenues to catch up with the main 
driver of the Iranian economy in just 
two years. The growth recorded so 
far, however, is still far from the ex-
pected post-sanction windfall. It can 
be argued that the sanctions, despite 
all the damage they inflicted on the 
economy, were not the main cause 
of industry’s slow motion. It was in 
fact an ever-fluctuating business 
environment that impeded any sus-

tained, considerable growth in the 
sector.

Increasing Risks on Lack of 
Consistent Policymaking
It’s common for the government and 
the private sector to clash over their 
interests. One pushes with legisla-
tive measures and the other through 
lobbying to have things their way; 
one side eventually prevails and 
sets a new status quo, and everyone 
eventually adapts. In Iran, though, 
things are usually up in the air. No 
policy is final, even in the short run; 
political developments bring about 
sudden tectonic shifts, new admin-
istrations and ministers tend to over-
write their predecessors’ decisions 
and expert opinions are either un-
heard or unutilized. In the end, this 
causes unforeseeable, unavoidable 
costs for businesses and leads to 
underperformance. For instance, 
the government has been waging 
a war on the sale of unprocessed 
materials by miners for the past two 
years. Officials insist that miners 
should move toward production of 
higher value-added goods and re-
frain from exporting base products 
such as granular ores, while miners 
argue that subdued local demand 
and their cash-strapped condition 
leave them with no other choice but 
to focus on shipments abroad. The 
dispute has not been resolved, but it 
cooled down when the new Minister 
of Industries, Mining and Trade Mo-
hammad Shariatmadari came into 
office. The ministry under the leader-
ship of his predecessor Mohammad 
Reza Nematzadeh was planning to 
implement a 10% export duty on iron 
ore and sponge iron this fiscal year. 
It never happened though, much as 
the threat is still looming. And that 
risk, among many others, simply 
prevents new investments going into 
the sector. Why operate an iron mine 
when the main source of revenues 
in an escalating boom period might 
suddenly get blocked? Examples go 
back even further. Three years ago, 
the government and two major iron 
ore mines locked horns over the is-
sue of mining royalties and usufruct 
fees. The parliament passed a law 
in 2014 based on which two miners 
Golgohar and Chadormalu, known 
as “twins”, had to pay 25% of their 
mining revenues  as usufruct fees 
to the Iranian Mines and Mining In-
dustries Development and Renova-
tion Organization, Iran’s major state-
owned mining holding. The problem 

was that the 25% was to be paid on 
top of the 2% in royalties and 10% 
in state rights. The issue’s escalation 
came when IMIDRO, the holder of 
mining usufruct rights, refused to ex-
tend the exploitation concessions for 
the two mines and set its own fees. 
This is while miners argued that by 
being listed on the stock exchange, 
they had practically conveyed to their 
investors that they owned the rights. 
The Supreme Council of Bourse was 
also on their side, arguing that no au-
thority is allowed to transfer the as-
sets, including intangible ones, such 
as the exploitation concessions, 
of the companies listed on Tehran 
Stock Exchange. The dispute, com-
bined with IMIDRO’s move to with-
draw the exploitation concessions, 
caused the two companies’ shares 
to dramatically lose their value. The 
big losers were, therefore, share-
holders who invested in the two 
mines with confidence. According 
to IMIDRO Chairman Mehdi Karba-
sian, the organization still holds the 
concessions and the twins have to 
pay. The 15-trillion-rial figure has just 
shrunk after various meetings and 
agreements, plus currency devalu-
ation and a rise in the twins’ export 
revenues.

Things Remain Hazy for
Foreign Firms
Foreign mining companies have 
also had a taste of Iran’s hazy in-
vestment atmosphere. In 2006, the 
Australian-British Rio Tinto was in 
Iran undertaking exploration op-
erations in Sari Gunay Gold Mine 
in Kurdestan Province. According 
to Reza Zarinfar, a former member 
of Rio Tinto’s exploration team, the 
company had discovered 66 tons 
of gold deposits through digging for 
about 76,000 meters. The operation, 
however, came to a halt as the gov-
ernment only conceded to excavat-
ing 16 tons of the deposit. Rio Tinto 
simply gave up on the project as its 
net asset value, the primary mining 
valuation metric, turned negative. 

It sold its 75% stake in the mine 
to “Parsian Eurasia”, an Iranian-
Kazakh joint mining firm, according 
to the then head of Kurdestan’s In-
dustries and Mining Organization, 
Sirous Shahgheybi. He added that 
the total investment on the project 
amounted to $500 million, Madan24 
reported. There is also the case of 
the American Anaconda Copper 
Mining Company in the early 70’s. 
The firm was approached by the 
state-owned Sarcheshmeh Copper 
Mines Corporation to utilize Ana-
conda’s expertise in copper mining. 
Sarcheshmeh Copper Mine, located 
in Kerman Province, is the world’s 
second largest and the Middle East’s 
largest open-pit copper mine. The 
mine possesses over 826 million 
tons of proven and 1.2 billion tons 
of estimated copper reserves. The 
Sarcheshmeh-Anaconda partner-
ship led to the establishment of the 
copper complex and production 
started, up until the advent of the 
Islamic Revolution in 1978, which 
brought about the nationalization of 
both SCMC and Anaconda’s assets, 
and the establishment of National 
Iranian Copper Mines Company, 
currently Iran’s largest copper pro-
ducer.

Risks Vs. Gains
The final question: Will rewards out-
weigh risks for investing in Iran’s 
mining sector? There is no definitive 
answer to that. For smaller foreign 
companies that can fly under the ra-
dar, such as trading firms or mining 
machinery producers, rewards seem 
to outweigh the risks. However, global 
heavyweights shy away because of 
the risks, while acknowledging the po-
tential gains. Iranian lawmakers can 
do more to streamline the business 
environment by choosing between a 
total state-controlled economy and a 
free market system, as the shuffling 
between the two is scaring away local 
and foreign investors and lacks the 
enforced central planning a govern-
ment-dominated economy offers.

Iran’s Mining Sector 
Potential Remains Locked

Rise in Esfordi 
Phosphate 
Production
Iran’s major phos-
phate producer, 
Esfordi Phos-
phate Industrial & 
Mineral Complex, 
produced 34,364 
tons of phosphate 
during the first 
seven months of 
the current fiscal 
year )March 21-
Oct. 22(, regis-
tering a 5.29% 
increase compared 
with last year’s cor-
responding period.  
The company’s 
phosphate extrac-
tion during the 
period was up 79% 
to 213,941 tons, 
Iranian Mines and 
Mining Industries 
Development 
and Renovation 
Organization 
reported. Esfordi 
phosphate plant is 
a subsidiary of Iran 
Minerals Produc-
tion and Supply 
Company located 
in Bafq County of 
Yazd Province.
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The Iranian mining sector was surrounded by much 
fanfare following the lifting of nuclear sanctions on 
the Islamic Republic in 2016
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Danieli to supply Logan 
Aluminum with the 
world’s most advanced 
and productive cold mill
The new investment by Tri-Arrows 
Aluminum Inc. will feature Danieli Dia-
mondFlex technology for can-stock 
and automotive flat products

The new Danieli DiamondFlex 6-High Cold Roll-
ing Mill )CM4 designation( will be installed in a 
new, dedicated building at Logan Aluminum, in 
Logan County, in Western Kentucky, USA. The 
operation of the new mill will further enhance Lo-
gan’s capabilities by rolling 29,500 kg [65,000 Ibs] 
coils with maximum strip width of 2133mm [84”] 
at speeds of up to 2200 m/min [7217 ft/min]. Lo-
gan’s new mill will be the fastest Cold Mill in the 
world, and also the most powerful with a nominal 
stand power of 9500kW [12,916 hP]. The mill will 
produce can-stock and supply the substantial in-
creases in demand forecasted for automotive flat 
products. The close collaboration and partner-
ship between Logan and Danieli will ensure that 
the CM4 Mill will encompass Logan’s experience 
and expertise in operating and optimising high 
performance mills. Logan Aluminum Inc. is jointly 
owned by Tri Arrows Aluminum, Inc. and Novelis 
Inc. It is a world class manufacturer of aluminum 
sheet products with capabilities and experience in 
ingot casting, hot rolling, cold rolling, and finishing 
operations. Logan Aluminum, Inc. presently em-
ploys approximately 1250 employees.

Danieli copper finishing lines 
in operation at KMD Henan
KMD Precision Copper Strip (Henan) con-
tracted Danieli for the turnkey supply of 
four finishing lines to process copper strip

The release of the Final Acceptance Certificate for 
the recoiling and the slitting lines marked the official 
start of industrial production at the new complex near 
Shanghai, China. Both lines process copper and cop-
per-alloy rolled products, mainly destined to producing 
connectors for electronic and automotive industry ap-
plications. The recoiling line runs at a maximum speed 
of 500 mpm, for the thinnest strip thicknesses )0.08 
mm(. The slitting line can reach a maximum speed of 
400 mpm and produces final narrow strips down to 10 
mm. A new Danieli stretch tension levelling line and a 
second slitting line also are part of this project. The first 
of these is currently under commissioning, while the 
slitting line will be installed at the end of 2017. These 
lines were manufactured mostly in Danieli China work-
shops in Changshu, which is close to Shanghai. The 
Danieli China design and manufacturing center covers 
a total surface 325,000 sqm, of which 90,000 sqm is 
dedicated to manufacturing and assembly and 15,650 
sqm to technical and administration activities.

Iran to Become Net Exporter 
of Aluminum From 2019

News

“In the short term, Iran will remain a net importer of 
metal,” Amir Sabbagh added, noting that domestic 
production is around 340,000 tons per year. “From a 
demand perspective, this will increase with the price 
of oil–on which the Iranian economy is heavily depen-
dent–with Brent crude having increased 133% from 
the beginning of 2016 to its current level of around 
$63.” The IMIDRO official said the government has 
started many construction projects and with the price 
of oil going up, there is more money for investment, 
which is positive for aluminum consumption in Iran, 
Metal Bulletin reported. “Despite this, by January 
2019, the country will add 350,000 tons of new pro-
duction capacity, so total production capacity will be 
closer to 800,000 tons, making Iran a net exporter of 
the metal,” Sabbagh said. This could create a bottle-
neck for the country. The impact is most likely to be 
felt in traditional countries of export for Iran, such as 
Turkey, although duty-unpaid units have found it dif-
ficult in recent years to compete with the duty-free 
units arriving in Turkey from Malaysia. Metal Bulle-
tin last assessed premiums in Turkey at $110-140 
per ton on a CIF duty unpaid basis, although much 
of Turkey prefers to variable price using the Metal 
Bulletin Rotterdam duty-unpaid benchmark with a 
fixed upcharge. South Aluminum Company or Salco 
is building a 300,000-ton/year unit in Asaluyeh, a 
natural gas hub in Bushehr Province, which is ex-
pected to start production in late 2018. The project 
is financed by China’s NFC, or China Nonferrous 
Metal Industry’s Foreign Engineering and Construc-
tion Company. Iran has a current aluminum name-
plate capacity of 457,000 tons/year, of which about 
437,000 tons/year are operational. The country does 
not have sufficient alumina production to meet the 
new plant’s demands, so again the Chinese are fur-
ther involved in talks to build a new 2-million-ton per 
annum alumina refinery in Asaluyeh. The refinery is 
to be fed by bauxite imported from Iran’s long-term 
supplier, Alumina Company of Guinea in Conakry, 
Guinea. Iran has an agreement to import 4 million 
tons/year of bauxite from Guinea until 2040. “Going 
forward, Iran will remain a net exporter, eventually 

reaching a balance after five years between domes-
tic production and demand. The country, however, is 
planning on increasing domestic production to 1.5 
million tons over the next 15 years,” Sabbagh added. 
From an economic perspective, Iranian growth fluc-
tuates based on the price of oil. In 2015, GDP growth 
declined by 1.5%, according to the latest World Bank 
figures. In 2017, however, the country is expecting to 
achieve 12.9% growth.

Higher Exports, Price Disparity decried
Local downstream producers do not seem to be 
keen on Iran’s plans for increased aluminum ex-
ports, according to the latest remarks made by the 
head of Iranian Syndicate of Aluminum Industries. 
The syndicate believes producers will have a hard 
time due to the current disparity between export and 
local prices. “Downstream producers are forced to 
buy aluminum at high prices from local producers 
and produce materials that cannot compete with 
rivals in finished prices,” Houshang Goudarzi was 
also quoted as saying by Mehr News Agency. Ac-
cording to the official, Turkey imports Iranian semi-
finished aluminum at “very low prices” and in turn, 
exports high value-added finished products to Iran 
at a premium, which undercuts competition in Iran. 
Goudarzi emphasized that price disparity, coupled 
with an acute raw material shortage, has caused 
a monopoly in the market. “Iran exported 49,950 
tons of aluminum ingots in the first six months of 
the current fiscal year (March 21-Sept. 22), while 
only 22,500 tons were offered in the local market,” 
he said. “Ingots are exported at 72,370 rials )$1.77( 
per kilogram and locally sold at 79,550 rials )$1.95(.” 
The industry official called for setting duties on alu-
minum exports, calling the current practice “subsi-
dizing” rival countries. Iran’s three major aluminum 
producers had an aggregate output of 166,520 tons 
of aluminum ingots in the six months to Sept. 22 to 
register a 4% decline year-on-year. Iran Aluminum 
Company produced 84,238 tons, Hormozal Alumi-
num Company 52,193 tons and Almahdi Aluminum 
Company 30,089 tons.
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Iron Ore Concentrate Plant Starts Pilot Production

National Industries and Mining Development 
Company’s 2.5-million-ton per year iron ore 
concentrate plant started its pilot production. 
The plant, located in Sangan Mineral Zone, was 
established with an investment of 359 billion ri-
als )$8.9 million( and a forex component of €48 
million. Known as “Iran’s Mineral Heaven” and 
located in Khorasan Razavi Province, Sangan 
possesses over 1.2 billion tons of estimated iron 
ore reserves and is expected to grow even more 
through further explorations. Latest statistics 
show large-scale Iranian miners produced 21.88 

million tons of iron ore concentrate in the first 
seven months of the current fiscal year (March 
21-Oct. 22(, up 19% year-on-year. By 2025, Iran 
is targeting to become the world’s sixth largest 
steelmaker by notching up a 55-million-ton crude 
steel production capacity, as part of the goals set 
in the so-called 20-year Vision Plan. Realizing 
the target requires 86 million tons of concentrate, 
among other materials, according to data Iron & 
Steel Society of Iran. Shortages of all materials 
still loom large, prompting increased capacity-
making by producers.
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Iran will become a net 
exporter of aluminum from 
2019 and plans to increase 
its domestic production of 
the metal over the com-
ing years, an official of the 
Iranian Mines & Mining 
Industries Development & 
Renovation Organization 
told delegates at the Arabal 
conference in Oman.
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Iran 
Minerals 
Production 
and Supply 
Company’s 
Exploration 
Summary at 
Confirmed 
Veins 

Latest 
Progress Status

Prediction of 
Operation Capasity 
in 2017 / )Percent(

Size of Tar-
get AreaType of Mineral

Number of 
requested po-
tential areas

Size Km2Commence-
ment Date ProvinceEmployerName of 

the VeinTitleRow

100% 
Accomplished_220

Lead and Zinc 
and Gold and 
Iron Ore

442015.01.2015ZanganIMPASCOAngouran

Vein 
Exploratory 
Operation 

1

100% 
Accomplished_90

Lead and Zinc 
and Gold and 
Copper

130816.11.2015Sistan And 
BalouchestanIMPASCOJanja2

100% 
Accomplished_254Copper, Gold, 

and Iron Ore5644304.02.2015South Kho-
rasanIMPASCOBisheh3

100% 
Accomplished_372Gold and Cop-

per2295404.02.2015South Kho-
rasanIMPASCOHeydar 

Abad4

100% 
Accomplished_262Lead and Zinc3482519.02.2015South Kho-

rasanIMPASCOEshgh 
Abad5

95% 
Accomplished100___99527.04.2016Khorasan 

Razavi IMPASCOGonabad 6

100% 
Accomplished_1096Brine 1264503.10.2015

south 
Khorasan - 
Semnan

IMPASCOMiddle 
Playas7

100% 
Accomplished_167

Molibdenum, 
Gold  and 
Iron ore

2126507.01.2016East Azarbai-
janIMPASCOMiyaneh8

100% 
Accomplished_164Coal5245014.09.2016MazandaranIMPASCOCentral 

Alborz 9

70%-In Progress 100___115324.11.2015KermanIMPASCONo. )1( 
Kerman10

Potential Announcement to Provinces’ 
Industy, Mine, and Trade Organization26252321310Total Accomplishments11

In the Process of Studying to provide the 
Final Report__2148In Progress Veins12

D
EC

. 2
01

7



Iran Minerals Production and Supply Company 
(IMPASCO) is one of the Iranian Mines and Min-
ing Industries Development and Renovation Or-
ganization (IMIDRO)’s subsidiaries and the most 
prominent specialized holding company produc-
ing minerals in Iran. This Company’s main focus 
is on the production of different kinds of minerals 
including Metallurgical Coke, Coal, Gold, Fer-
rochrome, Nepheline Syenite, Phosphate, Lime, 
Potash, Titanium, Lead and Zinc.
Some of the IMPASCO’s available projects to be 
invested on, with its details, are presented as 
follows:
Name of the Project: Torud Brine Reserves 
Equipping and Exploitation 
Scope of the Project: Exploitation of Brines 
Reserve as well as Plant Construction aiming 
at producing 60.000 tonnes of Potash annually, 
500.000 tonnes of Magnesium Chloride and other 
by-products
Primary Investment Estimation of the Whole 
Project: 100 million dollars
Way of Investor’s Absorption: Public Tender
Contract orientation will be based on extraction, 
and sale of the product and / or by negotiation 
with investors.
Place of Commencement: Torud Town, Semnan 
Province
Complementary Explanations:

  Preliminary explorations have been carried 
out.

  The excavation carried out amounts to 2500 
meters at playas.

  Brine proved reserve estimation is 1.2 billion 
cubic meters.

  Grade analysis for amount of Potash, Magne-
sium, and Salt equals to 4, 77, and 170 gram per 
liter respectively.
Name of the Project: Qom Brine Equipping 
Reserves
Scope of the Project: Design of the plant con-
struction with the annually production rate of 
50.000 tonnes of Magnesium Oxide and by-prod-
ucts from Qom Brine Lake
Whole Investment Estimation of the Project: 80 
million dollars.
Way of Investor’s Absorption: Public Tender and 
making contracts in the form of extraction and 
sale of the product and / or through negotiating 
with the investor.  
Place of Commencement: Qom Province, Qom 
Brine Lake
Complementary Explanations:

  Reserve rate of 32 million tonnes of magnesia 
with the grade of 11-30 grams per liter ( Mg++)

  200 million tonnes of halite with the grade of 
34-92 grams per liter in Sodium ion (Na++)

  5.4 million tonnes silhouette with the grade of 
0.3-4 grams per liter in Potassium ion ( K+) 
Name of the Project: South Kouchakali Coal 
Equipping and Exploitation Mine
Scope of the Project:

Production of Raw Thermal Coal
Whole Investment Estimation of the Project will 
be identified after the basic design engineering
Way of Investor’s Absorption: Public Tender and 
making contracts in the form of extraction and 
sale of the product and / or through negotiating 
with the investor 
Place of Commencement: South Khorasan Prov-
ince, 65 kilometers to the Southwest of the town 
of Tabas
Complementary Explanations:
The reserve is 86 million tonnes of thermal coal. 
The excavation carried out amounts to 7574 
meters and 1350 hectares have been topographi-
cally surveyed. The layer incline is 3-23 degrees. 
The average layer thickness equals to KC=1.41.
Of course there are 17 layers with average thick-
ness of over 50 centimeters.
Exploratory Achievements in the field of Metals 
(Phase of Exploration: Detection and Inspection)
Iran Minerals Production and Supply Company 
has been carrying out exploratory studies since 
2014 in the stage of exploratory veins, in large 
and regional scale, and has been able to accom-
plish first and secondary exploratory processes 
in an area of over  2625 square kilometers out-
come of which is presented in the following table.
This company is prepared to cooperate with 
those who are interested in exploring and exploit-
ing minerals following the exploration carried out 
in the aforesaid areas in attached table.

Iran Minerals Production and Supply Company

No.1713, Opp. Esteghlal Cinema, Vali-Asr Ave., South Tower, Tehran, Iran

Tel: +98 21 88912593 
Fax: +98 21 88806758

www.impasco.gov.ir
impasco@impasco.gov.ir
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NICICO sold a total of 654,397 tons 
of copper concentrate, cathode, wire, 
billet, slab and molybdenum, gold and 
silver concentrate as well as sulfur 
ore during the period. The total value 
of sales reached 30.32 trillion rials 
)$777.4 million(, with copper cathode 
earning the lion’s share of 13.76 trillion 
rials )$353 million(, followed by cop-
per concentrate with 9.55 trillion rials 
)$245.1 million(, wire, billet and slab 
with 3.49 trillion rials )$89.57 million(, 
“other products” with 1.49 trillion rials 
)$38.3 million(, gold and silver con-
centrates with 1.1 trillion rials )$28.42 
million(, molybdenum concentrate with 
785.32 billion rials )$20.1 million( and 
sulfur ore with 106.43 billion rials )$2.72 
million(. The copper holding produced 
25.88 million tons of products during 
the six-month period, with mined sulfur 
ore accounting for 25.18 million tons, 
data released on Codal.ir show.
NICICO’s sales during the sixth month 
of the year )Shahrivar( reached a total 
of 38,154 tons valued at 4.57 trillion ri-
als )$117.31 million(, comprising 7% of 
the company’s annual sales forecast.
Production in Shahrivar reached 5.09 
million tons. Sulfur ore, again, made up 
4.96 million tons of the figure though it 

had no impact on sales. NICICO is the 
leading copper producer in the Middle 
East and North Africa region, as the 
mines it operates hold close to 14% 
of Asia’s copper deposits and about 
3% of global reserves. Iran possesses 
about 4 billion tons of estimated cop-
per reserves, Geological Survey of Iran 
announced. The company is currently 
listed on Tehran Stock Exchange with 
a market capitalization of $2.59 billion. 
NICICO operates the world’s second 
largest and the Middle East’s largest 
open-pit copper mine, Sarcheshmeh. 
The mine holds over 826 million tons 
of proven and 1.2 billion tons of es-
timated copper reserves, alongside 
substantial amounts of minerals such 
as molybdenum, gold and rare metals. 
The company’s other mines include 
Sungun Copper Mine in northwestern 
Iran, Taft, Miduk, Chahmesi and Chah-
firoozeh mines in central Iran, Daraloo 
Mine in the south and Chehelkoureh 
Mine in southeast. Its plants in Ker-
man Province include Sarcheshmeh 
and Miduk concentration plants with 
800,000 tons/year capacity, Sarchesh-
meh Molybdenum plant with 7,000 
tons/year, Sarcheshmeh and Miduk 
SX-EW plants with 13,000 tons/year 

capacity, Sarcheshmeh and Khatoon-
abad smelter plants with 250,000 tons/
year capacity, Sarcheshmeh Sulfuric 
Acid Plant with 100,000 tons/year ca-
pacity, Sarcheshmeh Refinery Plant 
with 240,000 tons/year capacity, Kha-
toonabad Refinery Plant with 200,000 
tons/year capacity, Sarcheshmeh wire 
rod, slab and billet casting plants with 
180,000 tons/year capacity.
In northwestern Iran, NICICO oper-
ates Sungun Copper Concentration 
Plant with a 300,000-ton/year capacity 
and Sungun Molybdenum Plant with a 
3,300-ton/year capacity.

NICICO Sales Surpass $777m in Six Months

Iran’s semi-finished steel exports during the first seven 
months of the current fiscal year (March 21-Oct. 22) stood 
at 3.51 million tons, up 76% year-on-year, according to Ira-
nian Steel Producers Association’s latest report. 

Billet and bloom shipments 
made up the bulk of exports, 
reaching 1.78 million tons, 
up 28% year-on-year. Slab 
exports came next with a 
188% YOY upsurge to 1.72 
million tons. Finished steel 
exports were down 47% YOY 
to 690,000 tons. Rebar and 
coated coils were the only 
products registering growth 
with 319,000 tons, up 100.6% 
YOY and 40,000 tons, up 
135% YOY respectively. 
Hot- and cold-rolled coil and 
beams were down 77%, 94% 
and 23% YOY to 195,000, 
7,000 and 99,000 tons re-
spectively. Things stayed the 
same on the imports front, as 
they were down for almost all 
products. Semi and finished 
steel imports were down 83% 
and 33% YOY to stand at 
26,000 and 1.2 million tons re-
spectively. Beam, coated coil 
and slabs were the only prod-
ucts whose imports recorded 
growth. Sltab imports saw a 
450% YOY upsurge to 11,000 
tons. Iranian steelmakers 

have barely deviated from this 
year’s dominant trading pat-
tern. Semi exports, the more 
lucrative goods these days, 
have increased while more 
finished products are being 
allocated to the local market. 
The comatose condition of 
the construction market keeps 
demand for structural steel at 
sticky lows, semis exports en-
joy a high demand, especially 
in southeastern Asian mar-
kets, and Europe’s backlash 
over Mobarakeh Steel Com-
pany’s high-value added flat 
steel shipments to the conti-
nent have made the company 
retreat to the local market. In 
the meantime, steelmakers 
produced over 23.5 million 
tons of semis and finished 
steel during the seven-month 
period to register a 12.07% 
growth YOY.
Semi-finished steel output 
stood at 12.24 million tons, 
up 14% year-on-year. Billet 
and bloom production was up 
15% to 6.52 million tons, and 
slab output grew 13% to 5.72 

million tons.
Finished products came next 
with 11.31 million tons with a 
10% YOY growth. Hot-rolled 
coil was the main commod-
ity with 4.42 million tons, fol-
lowed by rebar with 3.56 mil-
lion tons, cold-rolled coil with 
1.38 million tons, coated coil 
with 898,000 tons, beams 
with 566,000 tons and “other 
steel products” with 483,000 
tons. All products posted 
solid growth in output save 
for beam and rebar, both of 
which dropped 5% YOY. The 
lethargic construction sector 

has yet to be revived in Iran 
and consequently, demand 
for related materials remains 
at sticky lows. As part of the 
20-Year Vision Plan )2005-
25(, the Iranian steel industry 
aims to become the world’s 
sixth largest steelmaker by 
reaching an output capacity of 
55 million tons per year by the 
deadline )2025(.
Exports are expected to reach 
8 million tons in the current fis-
cal year, which ends on March 
21, 2018, according to former 
minister of industries, Moham-
mad Reza Nematzadeh.

Iran a Exports Jump 76%
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Angouran Mine 
Sets Extraction 
Record
Angouran Lead 
and Zinc Mine set 
a new monthly 
record by extract-
ing 105,000 tons 
of minerals during 
the seventh month 
of the current fiscal 
year )Sept. 23-Oct. 
22(, managing di-
rector of the mine, 
Mansour Shabani, 
said.  Mehdi Kar-
basian, the head of 
Iranian Mines and 
Mining Industries 
Development and 
Renovation Orga-
nization, said the 
mine’s process-
ing facilities have 
produced about 
450,000 tons of 
zinc during the 
seven-month pe-
riod from March 21 
to Oct. 22. Iran’s 
most abundant 
lead and zinc 
reserves are found 
in Angouran Mine 
located in Zanjan 
Province, with an 
estimated reserve 
of 23 million tons, 
including a zinc 
concentration of 
26% and lead con-
centration of 6%, 
IMIDRO reported.

Iran’s largest copper producer realized 44% of its annual sales value 
target during the first half of the current fiscal year (March 21-Sept. 22), 
data released by National Iranian Copper Industries Company showed

NICICO 
operates 

the world’s 
second 

largest and 
the Middle 
East’s larg-
est open-pit 

copper 
mine, 

Sarchesh-
meh.
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New Danieli Quality Strip Production (QSP) 
plant at Hoa Phat, Vietnam

Hoa Phat Steel relies on Danieli to 
enter in the HRC sector, selecting 
Danieli QSP technology to be in-
stalled at Dung Quat, in Vietnam.
The plant will initially produce 3.5 
Mtpy of HRC with strip thicknesses 
ranging from 1.5 to 12.0 mm and 
widths from 900 to 1,500 mm. The 
design foresees expanding pro-
duction to 4.0 Mtpy by adding two 
segments to the slab caster and a 
downcoiler )Phase II(.
The plant will initially produce 3.5 
Mtpy of HRC with strip thicknesses 
ranging from 1.5 to 12.0 mm and 
widths from 900 to 1,500 mm. The 
design foresees expanding pro-
duction to 4.0 Mtpy by adding two 
segments to the slab caster and a 
downcoiler )Phase II(.
Due to its configuration, QSP tech-
nology offers the possibility to pro-
duce both commercial and special 
steels, including API grades.
The two vertical-curved casters will 
produce 70- to 85-mm-thick slabs 
after dynamic soft reduction, cov-
ering the whole product mix with a 
single mould.
The Danieli Centro Combustion 
twin-strand shuttle furnace con-
nects the casters to the mill.
The QSP mill features a 2+4 stand 

configuration with separation of 
high-reduction and finishing units, 
in order to perform the dual step 
rolling. The line is completed with 
a laminar cooling system, includ-
ing power and normal units, pinch 
rolls, downcoilers and a coil han-
dling system. Danieli Automation 
will provide, complete electrical and 
automation package, including in-
strumentation and in-house-made 
Q-drives. The QSP control system 
will be based on the HI-PAC indus-
trial platform. Danieli Construction 

will perform the erection of the com-
plete supplied technological equip-
ment. The QSP design is configured 
to allow future installation of a crop 
shear and an additional finishing 
mill stand F5, for further expansion 
of the product mix. Plant startup is 
expected by 2019.
This new order follows the earlier 
orders from Hoa Phat Steel for the 
supply of blast furnaces, billet cast-
ers, long products rolling mills, cold 
products rolling mill and strip pro-
cessing lines.

Flexible production of quality 
and commercial grades, with 
excellent geometrical and 
mechanical strip properties 
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  Mobarakeh Steel Group sends aid to quake-stricken areas in west: Official
A magnitude 7.3 earthquake struck the 
border region between Iraq and Iran on 
November 12. Following the killer earth-
quake, senior management and staff at 
Mobarakeh Steel Group joined people 
from different walks of life across the 
country to rush aid, in cash and in kind, 
to the stricken areas and sympathize with 
survivors. 

According to the correspondent of Steel 
Newsletter, Mobarakeh Steel Company 
(MSC) has sent a first aid consignment 
– thirteen truckloads of basic items, in-
cluding 5,000 blankets, 4,360 pieces of 
clothing, 15,000 packs of bottled water, 
canned food )20,000(, and 20,000 loaves 
of bread – to the quake-hit regions. 
MSC vice-president for Human Re-
sources extended condolences to the 
bereaved families and said managers 
and staff at Mobarakeh Steel Company 
– which plays a key role in the country’s 
social development drive in addition to 
focusing on economic activities – have 
expressed sympathy with people bearing 
the brunt of the killer tremor in western 
Iran and voiced readiness to send more 
relief items to the quake-hit areas.
Ayaz Esmaeli further said that swift mea-

sures were taken in cooperation with the 
Crisis Headquarters of Isfahan Province 
in the shortest time possible to collect 
the basic items the quake victims direly 
need. The official went on to say that 
MSC managers and staff are also ready 
to dedicate part of their salaries to efforts 
to help quake-hit people and added in 
light of the fact that MSC staff have al-
ways led the way when it comes to chari-
table donations, the company has set the 
stage for them to do their part this time 
around. 
It should be noted that Hormozgan Steel 

Company and Sangan Iron Ore Mines 
Company joined MSC Group in rushing 
aid to western Iran.
In coordination with Isfahan Provincial 
Red Crescent Society, the staff at Hor-
mozgan Steel Company donated blood 
and sent their aid – 1,000 blankets, 500 
tents, 5,000 food cans and 2,000 pieces of 
clothing – to people in western Iran. Staff 
at Sangan Iron Ore Mines Company allo-
cated part of their monthly wages to those 
affected by the powerful quake in sympa-
thy with the stricken people and in a bid to 
undertake their human responsibility.

Danieli Auto-
mation will pro-
vide, complete 
electrical and 
automation 
package, in-

cluding instru-
mentation and 
in-house-made 

Q-drives

Calcimin Com-
pany at a glance
Calcimin Company 
is the largest plant 
for production of 
zinc ingot from the 
ore. Calcimin Com-
pany was estab-
lished in 1964 in 
the field of industry 
and mines and 
for the purpose 
of production of 
baked zinc con-
centrates, raw zinc 
concentrates, lead 
concentrate, zinc 
ingot, lead ingot 
and zamak ingot. 
Calcimin is pres-
ently 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. 
www.izmdc.com
www.calcimin.com
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Vancouver is 
the world’s mining capital
Vancouver is the mining capital of the world with 
over 800 miners and juniors headquartered in 
the city. Counted are companies that are pub-
licly-traded and active as of November 2017. 
Data is based on Mining Intelligence’s tracking 
of several thousand mining and junior compa-
nies worldwide. List does not include suppliers, 
consultancies or private companies. No surprise 
that Toronto is second and Perth is third.

HUNGER HYDRAULIK AT A GLANCE

News

Company Introduction
Hunger Hydraulik is an international oper-
ating company working in the fluid technol-
ogy branch. Known as expert for huge and 
custom-built hydraulic cylinders, the Walter 
Hunger GmbH & Co. KG develops and 
realizes innovative solutions according to 
customer requirements.Our hydraulic cyl-
inder design, contains more than 70 years’ 
experience in the development and produc-
tion of customized hydraulic cylinders. This 
know-how is constantly expanding through 
our internal research as well as through 
cooperation with independent institutes - to 
meet your expectations in the future and to 
keep our high quality standard.

Products
With the specialization in large and cus-
tomized cylinders and complete hydrau-
lic solutions, our high level of profound 
knowledge with our own surface coatings 
and processing methods together with our 
very diversified range of customers and
applications we are a competent partner 
for your project. As an application-oriented 
partner Hunger Hydraulik realizes ideas 
in successful products together with its 
customers. From the first customer advi-
sory session, through the engineering, the 
certification procedure and production, to 
services such as installation and commis-
sioning - you will be accompanied by our 
sales and engineering team.

Industry sectors
  Plant Building
  Equipment for Aluminum plants
  Equipment for Steel works
  Bridge Building
  Mechanical Engineering
  Offshore
  Hydraulic Presses

  Civil Engineering
  Equipment for Surface and Underground Mining

Technology / Core competences
  Engineering & Design of special cylinders
  Tube drawing machines
  Huge lathes
  Deep hole drilling machines
  Surface technologies for piston rods
  Inside and external honing machines
  Test bench
  Quality Assurance and Test Procedure
  Dispatch preparation

Iranian Market
We supply the Iranian Market for more 
than 25 years and have realized several 
well-known Dam, press and aluminum 
work projects.

Comment / Contact
Don’t hesitate to contact our local sales 
office if you have any questions:
SIMINBARRAGH Co. Ltd.
Mr. Seifali Ghaffari
No. 53, West 17th Str, Ettehad Str 
Ab Ali Road
Teheran 1658845151, Iran
phone: +98-21-773-48695
+98-21-773-49811
fax: +98-21-773-58283
e-mail: ghaffari@siminbarragh.com
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Outotec plans to outsource 
part of its German-based 
project engineering 
activities to CITEC

Outotec has start-
ed negotiations 
with employee 
representatives 
to outsource part 
of its German-
based project 
engineering ac-
tivities to Citec, a 

global engineering company providing multi-
discipline engineering services to the energy 
and other technology-dependent industries. 
The target is to transfer approximately 70-
80 Outotec employees to Citec. The planned 
outsourcing will not have an impact on Outo-
tec’s financial guidance for 2017. “By out-
sourcing part of our engineering activities 
we will create more flexibility to our organi-
zation and decrease Outotec’s fixed costs in 
the long run. Citec is a suitable partner for us 
as they have already presence and an exist-
ing customer base in Germany and Finland 
and excellent references”, says Kalle Härkki, 
Head of Outotec’s Metals, Energy & Water 
business unit.

04-07DEC. 2017
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The export volume for Mehr, the sev-
enth month of the year )Sept. 23-Oct. 
22(, stood at 437,270 tons, down 18% 
year-on-year. Steelmakers’ shipments 
were continuously on the rise month-
on-month save for Mehr and Ordibe-
hesht, the second Iranian month 
)started April 21(. The IMIDRO data, 
released this week, is a preliminary 
report on large-scale exports. A more 
comprehensive and detailed version, 
including smaller private mills’ per-
formance, often follows in about two 
weeks’ time by the Iranian Steel Pro-
ducers Association.

KSC Keeps Lead
Khouzestan Steel Company zoomed 
past all rivals in the period under re-
view, as it exported 1.56 million tons 
of slab, bloom and billet overseas, 
up 54% YOY. KSC has sustained a 
double-digit growth each month so far 
this year, although at a gradually slow-
ing pace. Bloom exports had the lion’s 
share of KSC’s shipments with 780,850 
tons and went up 168% YOY. Billet ex-
ports followed with 454,671 tons up 
7%, followed by slabs with 331,005 
tons, growing 11%. Mehr, however, 
was witness to KSC’s exports drop-
ping 14% to 169,729 tons, a significant 
fall compared to the steelmaker’s 65% 
jump in shipments a month before. 
The steelmaker, located in the south-
western Khuzestan Province, exports 
to 13 countries. About half of the ex-
ports go to the Middle East and North 
Africa region. Other major export desti-
nations are located in the Far East and 
Americas.

Coil Exports Boost ESCO
Esfahan Steel Company was the sec-
ond biggest exporter during the seven 
months with 683,559 tons of beam, re-
bar, coils and other products shipped 
overseas, up 85% YOY. Rebar made 
up 86,083 tons of ESCO’s overall ex-
ports, recording no significant YOY 
change. It was followed by beam and 
coil with 63,815 tons and 37,163 tons 
respectively. Beam shipments were 
down 30% YOY, while coil exports 
surged 1,084%. Steel products listed 
as “other products” made up 496,498 
tons of all the exports, up 162% YOY. 

In stark contrast, Mehr shipments 
dropped 15% to 24,710 tons, a far cry 
from ESCO’s 73,000-ton exports the 
month before. All commodities’ ship-
ments were down, save for a 226% 
YOY upsurge in coil exports to 1,160 
tons. The veteran steelmaker pro-
duced 1.27 million tons of products 
during the seven months, posting 
7.06% growth YOY, according to latest 
company data. Sales volume during 
the period, however, was down 5.74% 
YOY to 1.727 million tons, while the 
value went up 4.72% to 19.6 trillion ri-
als )$490 million(. ESCO’s output and 
sales growth have slowed down sig-
nificantly compared to H1, when they 
grew 74% and 49% YOY respectively. 
Ingot sales made up 513,497 tons of 
total sales during the seven months 
valued at 7.32 trillion rials )$183.24 mil-
lion(, followed by beams with 312,726 
tons valued at 5.45 trillion rials )$136.3 
million(, rebars with 295,961 tons val-
ued at 4.92 trillion rials )$123 million(, 
coils with 42,383 tons valued at 710 
billion rials )$17.75 million( and “other 
products” with 10,506 tons valued 
at 170 billion rials )$4.27 million(, ac-
cording to the latest data published 
on Codal.ir. The company’s output for 
the seventh month of the year )Sept. 
23-Oct. 22( stood at 194,869 tons, up 
14.35% YOY. ESCO sold 123,275 tons 
of products valued at 1.12 trillion rials 
)$28 million(, up 10% and 11% in sales 
volume and value respectively YOY.

All Quiet on HOSCO, MSC Front
Hormozgan Steel Company kept its 
ranking as the third largest exporter by 
shipping 625,159 tons of slabs, inching 
up 5% YOY. The steelmaker’s exports 
for the seventh month dropped 87% 

YOY to 30,000 tons. As a subsidiary 
of Iran’s largest steelmaker Mobara-
keh Steel Company, HOSCO outper-
formed its parent company in exports 
for four months in a row this year and 
the trend seems to continue unob-
structed. Mobarakeh took the fourth 
spot as it exported a total of 588,238 
tons of hot- and cold-rolled, acid-
washed, tin-plated, coated, checkered 
and galvanized flat steel during the 
seven months, down 49% YOY. MSC, 
however, defied Mehr’s dominant 
trend of slowing exports, as its ship-
ments jumped 149% to 160,848 tons. 
Together with its subsidiaries, MSC is 
the largest flat steel producer in the 
Middle East and North Africa region, 
accounting for 1% of Iran’s GDP.

Other Producers
Khorasan Steel Company came 
next, as its rebar exports rose 40% to 
55,999 tons. The company’s exports 
in Mehr stood at 3,967 tons, down 2% 
YOY. Iran Alloy Steel Company was 
next with 49,582 tons of rebar export-
ed, up 76% YOY. Its exports during the 
seventh month surged 310% to 5,877 
tons. Khouzestan Oxin Steel Compa-
ny was next with 4,138 tons of plates, 
down 70% YOY. It exported 139 tons 
in the seventh month, down 85% YOY. 
As part of the so-called 20-Year Vision 
Plan )2005-25(, the Iranian steel indus-
try aims to become the world’s sixth 
largest steelmaker by reaching an 
output capacity of 55 million tons per 
year by 2025. Exports are expected to 
reach 8 million tons in the current fiscal 
year, which ends on March 20, 2018, 
according to former minister of indus-
tries, mining and trade, Mohammad 
Reza Nematzadeh.

Iran Steel Exports Slow Down

SMS group to supply 
walking beam furnace 
to Forjas Iraeta Heavy 
Industry
In August 2017, SMS 
group received a new 
contract from Forjas 
Iraeta Heavy Industry, 
S.L. )GRI Group(, Spain, 
for the supply of a new 
30-ton-per-hour walking 
beam furnace to be 
used upstream of the 
existing breakdown mill 
for flange production The 
goal of the project is to 
install furnace technology 
for proper and optimal 
reheating of a wide range 
of products: the charge 
will include blooms from 
200 to 500 millimeters 
square and round 
blooms from 300 to 700 
millimeters in diameter, 
in lengths between three 
and five meters.SMS 
group engineers found 
the right technological 
formula to fit the new 
furnace into the exist-
ing, confined space 
and reuse the existing 
equipment as much as 
possible in order to meet 
the customer’s budget 
requirements. According 
to the tight schedule of 
this turnkey project, pro-
duction is to start twelve 
months from contract 
signing. The fact that For-
jas Iraeta Heavy Industry 
has again chosen SMS 
equipment is proof of 
SMS group’s reliability in 
brown field projects. The 
project includes the latest 
of technical solutions to 
handle the wide range of 
products and meet the 
customer’s requirements 
in terms of fuel consump-
tion, pollutants emission 
and furnace operation. 
SMS group will be re-
sponsible for integrating 
the new furnace into the 
existing rolling equipment 
and automation system, 
and will modify the 
existing water treatment 
plant to meet the new 
requirements of the new 
furnace.

The export 
volume for 
Mehr, the 
seventh 
month of 
the year 
)Sept. 

23-Oct. 
22(, stood 
at 437,270 
tons, down 
18% year-

on-year
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Major Iranian steelmakers 
exported 3.98 million tons 
of semi-finished and fin-
ished steel products dur-
ing the first seven months 
of the current fiscal year 
(March 21-Oct. 22), register-
ing a 24% growth compared 
to last year’s corresponding 
period, Iranian Mines and 
Mining Industries Develop-
ment and Renovation Orga-
nization reported. 
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IME’s Trade Value of Metal and 
Mineral Commodities, Up 21%
Trade value of Metal and Mineral commodities in Iran 
Mercantile Exchange during last Iranian year)ended 20 
March2017( indicating a 21.6% growth compared to the 
same period of the previous year, IME announced in its 
Quarterly newsletter)Spring 2017(. The metal and min-
ing trading floor within the period witnessed trading to 
more than 9 million tonnes of commodities worth more 
than 155,000 billion Rials, compared to the same period 
last year, experiencing over 21.6% of growth in terms 
of trade value. Over this period, on Metal and Mineral 
trading floor, different groups of products including iron 
ore, aluminum, steel, zinc ingot, gold bullion, copper, 
cement, precious metals concentrates, molybdenum 
sulfur and metallurgical coke were traded. On the steel 
group, more than 6 million and 968,000 tonnes of com-
modities with over 117,000 billion Rials trade value were 
traded and compared to the same period of the previ-
ous year experienced growth of 4.2 percent and 27% in 
trade volume and value, respectively. Furthermore, on 
this trading floor, over 111thousand tonnes of aluminum, 
one thousand and 490 tonnes zinc ingot, 261 thousand 
tonnes of copper, 126 tonnes of precious metals con-
centrates, 6thousand and 40 tonnes of molybdenum 
sulfur, 8 thousand and 500 tonnes of metallurgical coke, 
2 million and 30 thousand tonnes of iron ore and 5 thou-
sand and 500 tonnes of cement were traded. Also, 620 
kg of gold bullion were traded on the same trading floor 
which compared to last year experienced growth of 3% 
and 19% in trade volume and value, respectively.

IMIDRO Introduces Newly Dis-
covered mineral reserves
Iranian Mines and Mining Industries Development 
and Renovation Organization )IMIDRO( introduced 
some mineral reserves discovered recently in the 
country during a conference held on 30 July 2017.  
IMIDRO Managing Director Mehdi Karbasian said 
that over the past four years his organization has em-
barked on discovering new mineral reserves in the 
country through private sector’s cooperation and has 
followed up this issue seriously since then. He said: 
“We have discovered 400 million tons of iron ore re-
serves, 400 million tons of coal reserves and 50 mil-
lion tons of gold reserves in addition to other minerals 
over the past four years.” This trend will continue and 
two or three large reserves of zinc, iron ore, gold and 
other minerals will be discovered by the next Iranian 
calendar year (to start on March 21, 2018), the official 
announced. “Our policy is that high-risk part of the job, 
which is discovery, is done by the government and 
when the project is ready to launch it will be handed 
over to the private sector”, Karbasian further stated. 
“We are ready to transfer the small mines completely 
to the private sector and make joint venture with the 
private sector in the big mines”, he added. Last May, 
Karbasian announced that Iran had offered $40 billion 
in mining projects to foreign investors.

News

81 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 Rebar, Sections, 
Steel Alloys and Seamless Tubes and Pipes with total capacity of 6 Million TPA, and 500/000 Ton Alloy Steel.
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: 70%
Investment Required to Finish the Project: 70 Million EUR

Future Projects
■ Direct Reduction Iron Plant No.2 (Final Stage, Spanish Finance)
Production Capacity: 1,100,000 TPA of DRI with MIDREX® Technology
Partners: Iranian & Spanish Companies
Project Value: 100 Million EUR

■ Steel Making Plant No.2 (Final Stage, Spanish Finance)
Production Capacity: 1,000,000 TPA of Bloom and Round Billet Base on EAF Technology
Partners: Iranian, Spanish & German Companies
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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Flat Steel Import Prices Stable
Hot- and cold-rolled coil import prices in Iran were 
largely unchanged in the week ending Nov. 22 on 
limited buying activity.  Customers were held back 
by the lack of vessels at the Russian port of Astra-
khan in October, which pushed up the cost of freight 
to Iran’s northern port of Anzali from $20 per ton to 
almost $50 per ton. The lack of vessels was earlier 
explained by higher grain shipments from Russia to 
Iran. However, shipping companies have now said 
the shortage was due to vessels being moved from 
Caspian Sea to Black Sea basin. In winter, access 
to the Black Sea market will be blocked due to the 
freezing of the Volga-Don Canal, Metal Bulletin re-
ported. “Traders are now trying to deliver the mate-
rial [from Astrakhan] they booked in September, but 
few managed to get a vessel,” one trader said. “The 
situation [with lack of vessels] is likely to last until 
April, when the canal will start operating again.” Un-
der the circumstances, the cost of freight from Ka-
zakhstan’s Aktau Port also increased from the tradi-
tional $15 per ton to $25-30 per ton. But considering 
that local producer ArcelorMittal Temirtau usually 
holds stocks of HRC and CRC at the port and that 
deliveries from Aktau to Anzali take about two days, 
Kazakhstan-origin material is now preferred in Iran.

ESCO to provide steel for Iran’s re-
building after earthquake
The 7.3-magnitude earthquake recently happened 
in Iran has turned special attention to standards 
of building material, beam in particular, amid us-
age of substandard products in the damaged 
buildings.  The Iranian largest long steel producer 
Esfahan Steel Company )ESCO( will supply high-
quality steel for rebuilding of the regions hit by the 
disaster. The usage of non-standard beams com-
promised the safety of over 60% of buildings con-
structed in Iran, the local media Financial Tribune 
reports. One of the main problems is using light 
sections instead of heavy beams as part of the 
Mehr Housing Scheme – construction programme 
initiated in 2007 to provide two million low-income 
people with housing units through free land and 
cheap credit. Each W14 beam is required to weigh 
150-155 kg, while sometimes it is at least 25 kg 
lighter, according to industrial sources. As a result, 
during the recent earthquake struck in the border 
region between Iran and Iraq more than 30,000 
houses were hit by disaster and should be rebuilt, 
Metal Expert learnt. Taking into account the large 
scale of devastation, rehabilitation of regions in 
Kermanshah province will require additional vol-
umes of steel, which will be supplied by local mills. 
Taking into account the wide product portfolio, 
ESCO will be able to provide the biggest volumes. 
“For sure ESCO as the main producer of longs 
in Iran will supply a large part of this demand,” 
a company representative told Metal Expert. It is 
worth mentioning that ESCO’s share in the do-
mestic beam segment is accounted for 80%, while 
in the rebar market – about 15%.

News

82 Iranian Steel Billet Gains 
Acceptance in Global Market

In the first half of the current Iranian year (March 21-
Sept. 22, 2017(, billet shipments from the country 
rose 25% year-on-year to 1.60 million tons, Iranian 
Steel Producers Association announced. These 
account for half of the country’s semi-finished steel 
shipments, Metal Bulletin reported. But Iran plans 
to move beyond this and export 5.30 million tons 
of semi-finished products over the 12 months to 
the end of the Iranian year on March 20, 2018, 
which would represent a 42% rise compared with 
the previous Iranian year’s 3.74 million tons. Billet 
is expected to account for around 60-70% of the 
semi-finished export target.

Price Competitiveness
In early November, Iranian billet was offered to for-
eign customers at $460-465 per ton FOB. A 20,000-
ton cargo was reportedly sold at that time to Thai-
land, through a trader, at around $480 per ton CFR. 
This was equivalent to $450-455 per ton FOB, con-
sidering the costs of finance and freight of $25-30 
per ton. At the same time, Russia-origin material 
shipped from that country’s Far East ports was trad-
ed in Southeast Asia at prices a little below $500 
per ton CFR. In the Black Sea market, CIS-origin 
steel billet was available to customers at $470-475 
per ton FOB. Iranian billet price competitiveness in 
the seaborne market can be attributed to a num-
ber of factors, including its natural resources and 
lower domestic demand for the product. Iran has 
abundant iron ore and gas reserves, which leads 
it to favor direct reduction iron-based steelmaking. 
And most Iranian steelmakers, including the coun-
try’s largest billet exporter Khouzestan Steel, use 
DRI, or sponge iron, as their primary raw material. 
DRI is produced from the direct reduction of iron ore 
(in the form of lumps, pellets or fines) by reducing 
gas or elementary carbon produced from natural 
gas or coal, giving Iran-with its ample cheap natural 
resources-a unique cost advantage when it comes 
to steelmaking. The other reason for comparatively 
low billet prices in Iran is reduced demand for long 
steel products in the domestic market, as con-
struction activity remains under-financed despite 
the partial removal of sanctions in early 2016. Ac-
cording to the ISPA report, in the first half of the 
current Iranian year, rebar utilization dropped 7% 
year-on-year, to 2.80 million tons, and beam use fell 
by 7% year-on-year, to 350,000 tons. At the same 

time, billet and bloom output rose by 15% year-on-
year, to 5.56 million tons. Khouzestan Steel alone 
shipped 710,000 tons of billet and bloom in the first 
half of the Iranian year. Iranian billet is sold in the 
Middle East, North Africa, Asia, Europe and even 
several countries across the Americas. In late Oc-
tober, news spread around the market of a possible 
significant rise in billet shipments from Iran to Asia. 
“[Billet] export volumes from Iran [to Asia] may in-
crease by as much as 25% in the mid-term, reach-
ing 750,000 tons,” a trader based in Northeast Asia 
said. “In future, Iran may export some material to 
China too because Iranian producers enjoy the ad-
vantage of access to cheap gas and iron ore com-
pared with China,” another source said.

Banking Issues, Remaining Sanctions
But banking issues are a complicating factor for the 
Iranian steel billet industry and not all of the trade 
sanctions against Iran have been lifted, despite the 
nuclear deal between Iran, the United Nations Se-
curity Council and the EU, which came into force in 
January 2016. Crucially, US non-nuclear sanctions 
remain, which mean companies or individuals can-
not engage in US-dollar transactions with Iranian 
counterparts as such deals must pass through the 
US banking system. But despite the US sanctions, 
trading firms, especially a few companies based 
in Dubai as well as in European countries such 
as Germany and Austria, buy directly from Iranian 
mills. They usually make advanced payments of 
10-20% of the total value of the contract, with some 
Iranian mills asking for a 30% down-payment. Buy-
ers can then either open a letter of credit in euros 
or, preferably, make a telegraphic transfer in euros 
to the trading company. After the shipment is made, 
a bill of lading )B/L( is sent to the buyer who then 
needs to pay the remaining value. The balance can 
be also paid upon receipt of the cargo, depending 
on the trading company.
The key element of these transactions is that Iran 
is never mentioned in the sales contract or the B/L, 
as Iranian material is first shipped to a nearby coun-
try and that location or the Persian Gulf are stated 
as the place of origin. Despite these hurdles, more 
buyers are warming to the idea of purchasing Ira-
nian material, and even when they do not, they are 
using Iranian material as leverage when negotiat-
ing prices.
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Iranian steel billet has been quietly gaining acceptance in the global market, 
because of its attractive prices compared to material from other suppliers.
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83 Iran exported more than 39.1 million tons of mineral products worth $5.41 billion during the 
first seven months of the current fiscal year (March 21-Oct. 22), registering a 5.5% and 3.1% 
growth in tonnage and value respectively compared with last year’s corresponding period

Iran Mineral Exports Earn $5.4b in Seven Months

Mineral imports during the same period stood at 3.15 mil-
lion tons worth $2.44 billion, registering a 14.3% decline 
and a 4.7% increase in tonnage and value respectively 
year-on-year, according to the Iranian Mines and Min-
ing Industries Development and Renovation Organiza-
tion. Semi-finished steel took the lion’s share of exports 
in terms of value, as 4.66 million tons worth $1.66 billion 
were shipped overseas, up 14.8% in volume and down 
9.5% in value YOY. Large-scale Iranian steel mills pro-
duced 9.57 million tons of semis during the seven-month 
period, up 14% YOY, according to IMIDRO’s data. Pottery, 
bricks, ceramics and tile shipments followed with 5.98 
million tons worth $882.9 million, down 1.5% and 1.1% in 
trade volume and value respectively YOY. Iron ore came 
next with 11.09 million tons worth $612.6 million. The vol-
ume and value of shipments recorded rises of 11.8% and 
60.6% respectively YOY. Following were copper and cop-
per products with 319,800 tons valued at $330.9 million, 
down 38.2% and 37.3% in tonnage and value respec-
tively. Other exported mineral commodities during the 
seven-month period included steel products with 408,300 
tons worth $294 million, cement with 9.07 million tons 
worth $336.4 million, stones with 3.59 million tons worth 
$220.4 million, aluminum with 123,000 tons worth $222.9 
million tons, zinc with 120,300 tons worth $227.3 mil-
lion, direct-reduced iron with 496,200 tons worth $129.2 
million and lead with 76,300 tons worth $120.6 million. 
Ferroalloy export reached 17,100 tons worth $29.2 mil-
lion, which was followed by chrome with 139,000 tons 
worth $20.3 million, molybdenum with 2,400 tons worth 
$23.1 million, precious mineral )gold, silver etc.( with less 
than 1,000 tons worth $16.8 million, coal with 139,900 
tons worth $14.5 million, nickel with less than 1,000 tons 
worth $200,000, titanium with less than 1,000 tons worth 
$200,000, mica with less than 1,000 tons worth $100,000 
and “other minerals” with 2.78 million tons worth $267.3 
million. China was the main export destination for Iranian 
mineral products in terms of volume, as it accounted for 
over 12.44 million tons of shipments worth $1.08 billion. 
It was followed by Iraq with 7.44 million tons valued at 
$962.62 million, Afghanistan with 4.52 million tons valued 
at $562.26 million, the UAE with 2.84 million tons worth 
$411.36, India with 1.58 million tons worth $164.64 mil-
lion, Kuwait with 1.23 million tons worth $69.38 million, 
Bangladesh with 939,710 tons worth $30.29 million tons, 
Pakistan with 848,720 tons worth $104.31 million, Oman 
with 797,160 tons worth $220.48 million and Qatar with 

740,140 tons worth $26.06 million. Mineral products ex-
ported to Thailand reached 727,250 tons worth $255.77 
million and was followed by Indonesia with 575,020 tons 
worth $141.08 million, Italy with 538,050 tons worth 
$230.13 million, Turkmenistan with 428,420 tons worth 
$95.46 million, Taiwan with 389,620 tons worth $162.6 
million, Turkey with 312,970 tons worth $305.45 million, 
Somalia with 299,190 tons worth $15.73 million, Russia 
with 298,550 tons worth $32.26 million and Egypt with 
279,930 tons worth $81.3 million. As for imports, semi-
finished steel had the largest share among Iran’s imports 
of mineral commodities in the seven-month period, with 
the import of 1.37 million tons worth $905.1 million, down 
37.1% and 18.3% in tonnage and value respectively 
YOY. Steel products followed with 330,300 tons worth 
$430.9 million, down 8.6% and 16% YOY. Aluminum 
came next with 137,500 tons worth $165.2 million, up 
137% and 23.6% YOY. China was also the primary origin 
for Iran’s import of mineral products in terms of tonnage 
with 775,270 tons worth $669.57 million, followed by the 
UAE, Turkey, India, South Korea, Switzerland, Germany, 
Italy, Russia, Sweden, Belgium, Spain, Australia, Bulgar-
ia, Kazakhstan, Indonesia, Japan and Taiwan. Major Ira-
nian mining companies produced 197.53 million tons of 
different mineral products in the seven months, register-
ing a 9.17% growth YOY, according to IMIDRO. The min-
ers’ performance in the seventh month of the Iranian year 
ending Oct. 22 indicated a 13.44% YOY rise to 28.91 mil-
lion tons. Iran is home to 68 types of minerals with more 
than 37 billion tons of proven reserves and 57 billion tons 
of potential reserves. According to the United States Geo-
logical Survey, Iran holds the world’s largest zinc, ninth 
largest copper, 10th largest iron ore, fifth largest gypsum 
and barite and 10th largest uranium reserves. Overall, 
Iran is home to more than 7% of global mineral reserves.

IMIDRO, Czech Republic Signed Mining Cooperation Document on Information Exchange

Iranian Mines and Mining Industries Develop-
ment and Renovation Organization )IMIDRO( 
and deputy Industry and Trade Minister of Czech 
Republic have signed a mining cooperation docu-
ment on know-how and technical information ex-
change.  Mehdi Karbasian, chairman of the board 
of IMIDRO, in a meeting with deputy Industry 
and Trade Minister of Czech Republic expressed 
that Czech Republic has good potentials in in-
formation and mining machineries and we are 
interested to develop cooperation between two 
countries. Hereinafter, Czech Republic’s compa-
nies will present their solutions not only in mining 
machinery and cooperation in new technologies 
in Iran’s coal mines but also, in financing projects, 
Karbasian said. He noted Iran’s readiness for min-
ing information exchange between two countries 
and declared that Industry and Trade Ministry of 
Czech Republic will send a group of experienced 
experts in coal sector to Iran in order to transfer 

their knowledge in safety of mines, exploration, 
utilization and exploitation sectors. In this meet-
ing, deputy f Industry and Trade Minister of Czech 
Republic announced that Czech Republic’s ex-
port volume to Iran indicated 60percent growth 
in last year. He continued that Iran and Czech 
Republic have founded their trade path and sign-
ing such cooperation documents and increase of 
trade volume between two countries are the proof 
of this claim. He added that we offer to establish a 
joint working group in exploitation sector.
He noted Czech Republic’s achievements in 
safety of mines and said we have a research or-
ganization in safety of mines so, we could transfer 
our know-how to Iran. Also, during the meeting, 
Czech Republic’s ambassador in Iran noted that 
Czech Republic will send a mining group to Iran 
and said Czech Republic has significant capaci-
ties in renovation of mines after exploitations op-
erations.

Unit of Austria’s Voestalpine seeks 
year-long cobalt deal in race for supply
Austrian specialty steel firm Boehler 
wants to buy cobalt in a year-long contract 
rather than buying monthly, two industry 
sources said on Friday, as rising demand 
from electric car makers has complicated 
its normal purchase patterns

Demand for cobalt, a key component of recharge-
able batteries, is expected to soar in coming years as 
governments battle pollution and more electric cars 
are built. German carmaker Volkswagen asked pro-
ducers last month to submit proposals for supplies 
for up to 10 years from 2019. Boehler, a unit of Vi-
enna-listed Voestalpine, has till now bought cobalt in 
monthly tenders of up to 20 tonnes. Two sources with 
direct knowledge of the matter said it recently issued 
a tender seeking 15-20 tonnes a month for 2018 us-
ing a pricing formula based on published prices, the 
quality of the cobalt and other factors. Voestalpine 
was not immediately available to comment. “Tradi-
tionally they have bought monthly, at a fixed price. 
For the first time anybody can recall they have come 
to market for a whole year’s worth — 240 tonnes — 
on a formula basis,” a cobalt industry source said, 
adding it showed “consumer anxiety”. Cobalt is used 
in steels and superalloys for its anti-corrosive proper-
ties and ability to withstand high temperatures, ideal 
for use in jet engines, gas turbines and power plants. 
“Boehler use cobalt in their superalloys, they want 
supplies from January for a year,” another cobalt 
source said, saying Boehler had till now bought at 
a discount to published prices because they did not 
need high grade metal. “It’s a seller’s market at the 
moment … The market has been rising for a while 
and they may have found themselves paying a sig-
nificant premium,” the source said. Sources said the 
price formula would probably be subject to a non-
disclosure agreement as it is commercially sensitive 
information and could impact Voestalpine’s share 
price. Cobalt prices <COB-CATH-LON> recently 
climbed through the $30 a lb barrier or more than 
$60,000 a tonne. They have tripled since December 
2015 and are at their highest since late 2008. The 
gains since January 2016 are due to expectations 
of growing demand from makers of rechargeable 
batteries used. Volkswagen plans to invest more 
than 20 billion euros )$24 billion( in zero-emission 
vehicles by 2030 and make three million EVs a year 
by 2025 to challenge pioneer Tesla. CRU consultant 
George Heppel expects global demand for cobalt 
metal at nearly 136,000 tonnes in 2021 and more 
than 161,000 tonnes in 2025 from roughly 102,000 
tonnes this year. Demand for batteries used in elec-
tric vehicles and mobile appliances is expected to 
account for 46 percent of that in 2021, up from about 
40 percent this year. Cobalt demand for superalloys 
is expected to grow, but at a more sedate pace. CRU 
expects this segment to account for 43 percent of 
demand this year and roughly 26 percent in 2021.
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Transparent performance 
of MSC as for attention to local market

Kashan Amir Kabir 
Steel Co. at a glance
Kashan Amir Kabir 
Steel Co. the first 
manufacture of galva-
nized steel using con-
tinuous hot dip pro-
cess, Initially founded 
as Fajre Sepahan 
Galvanizing Industries 
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 drawing quality 
galvanized sheets, 
full hard quality cold-
rolled steel, commer-
cial and deep drawing 
quality annealed 
cold-rolled steel 
and pickling sheet. 
Galvanized sheets 
spanning from 0.3 to 
1.25 mm, widths of 
1000 and 1250 mm, 
sinus, trapezoidal 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 interna-
tional standards have 
won them domestic 
and international cus-
tomers.  Galvanized 
products are currently 
exported to Italy, Turk-
menistan, Armenia, 
UAE, Kuwait, Iraq and 
Afghanistan.
www.amirkabirst-
eelco.ir

Given the expansion projects 
of the steel industry as part of a 
2025 Outlook, MSC regards con-
tinued presence on export mar-
kets as a must.    
Ever since its launch, Mobarakeh 
Steel Company has sold more 
than 91 million tons of products, 
19 percent of which has found its 
way into global markets. The rev-
enues the company has earned 
from exports have propelled ex-
pansion projects, raising the steel 
behemoth’s output from 2.4 mil-
lion tons to 10.3 million tons.
In light of the policies and support 
of the esteemed government, 
the amount of steel products 
MSC sent to the local market in 
the 12months to March 20, 2017 
posted 42 percent growth over 
the year before. In the first half of 
the current year, too, the volume 
was 34percent up in comparison 
with the corresponding period last 
year. Despite an improvement in 
the business environment and a 
rise in consumption, as a result of 
this effective measure by MSC, 
steel sheet imports fell from 3.7 
million tons in the 12 months to 
March 20, 2016to 2.8 million tons 
a year later. The rise in supply of 

steel products to the local market 
by MSC and other steelmakers 
is predicted to see imports reg-
ister an additional 40 percent de-
crease this year [ends March 20, 
2018]. This shows that the steel 
industry policies are geared to-
ward shoring up the Resistance-
based Economy.
Following the release of a num-
ber of reports on Iran’s steel ex-
ports, we decided to crunch the 
figures released by the Customs 
Administration and see if the 
numbers add up. In most of these 
reports, the author)s( claimed the 
figures declared to the Customs 

Administration were wrong. And 
to substantiate their claims, they 
compared the data of the Iranian 
Customs Administration with the 
data provided by the customs of-
fices of other countries. Whether 
or not the information these 
analyses rely on is accurate, one 
should keep in mind that sales of 
steel sheets come on the back of 
orders.
In light of the fact that there is a 
3-4 month gap between the time 
an order is placed and actual 
delivery at destination and there 
are large fluctuations on global 
markets, comparing the price of 

the items at the time of delivery 
with current prices is wrong and 
diversionary. For instance, in late 
2015, orders were placed for a 
huge volume of products Iranian 
steelmakers were producing, 
the actual delivery in 2016came 
when there was a leap in global 
prices.
Besides, although the figures 
released by the Customs Ad-
ministration feature a breakdown 
based on the thickness of prod-
ucts, they say nothing about 
the price difference of different 
grades of hot coils. It comes 
as the difference in such prices 
could be as high as $100 per ton 
for hot products. So companies 
and countries that offer special 
grade products have a higher 
registered price at the customs.
That means, the best way to 
compare prices between different 
countries is to consider the basic 
price of similar products during a 
certain period of time. The follow-
ing chart, which features informa-
tion from Metal Export, compares 
the prices of Iran’s hot coils in 
2016 with those of other major 
exporters such as China, Russia, 
and Ukraine.

Mobarakeh Steel Company (MSC) views efforts to play a pivotal role in the industrial development drive 
of the nation and to meet local needs as its core responsibility, but in acting in line with the principles 
of the Resistance-based Economy, the instructions of the Supreme Leader, and the policies of the 
esteemed government it has tried to have a constant presence on export markets. Since its foundation, 
MSC has tried to maintain and bolster its overseas presence by exporting part of its products.
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MSC cooperation with Imam Khomeini Relief Committee unique: Official
Mobarakeh Steel Company (MSC) and its 2,852 staff members 
have always been an ardent supporter of Imam Khomeini Re-
lief Committee and the poor families it covers, said Hamid Reza 
Shiran, the director general of Isfahan provincial chapter of the 
charity in an interview with the Steel Newsletter. 

He went on to say in addition to 
the all-out support of Mobarakeh 
Steel Company, each month its 
staff donate as much as 97 mil-
lion tomans to a bank account 
dedicated to the needy children 
covered by the committee. He 
further said a massive contribu-
tion as such by a company and 
its staff member to Imam Kho-
meini Relief Committee is unique 
across the country and added 
the contribution has been ongo-
ing for years. Besides, MSC has 
used different occasions to offer 
more aid to those in need.
Shiran stated that MSC has of-
fered the greatest volume of aid 
to the committee when festivals 
are held each year to help needy 
students ahead of the opening 
of the school year, Benevolence 
Day, New Year’s Eve and during 
the holy fasting month of Rama-

dan and mourning days of Mu-
harram. Each year, Mobarakeh 
Steel Company pays for the sta-
tionery of needy students, espe-
cially in the town of Mobarakeh.
MSC also provides food for 
some of the people covered by 
Imam Khomeini Relief Commit-
tee, he said, adding the giant 
steelmaker also creates employ-
ment for members who are look-
ing for jobs.
As a result of MSC charitable ac-
tivities, poverty has declined, he 
said as he thanked the manag-
ing director of Mobarakeh Steel 
Company and its staff for their 
support in various forms for the 
provincial chapter of Imam Kho-
meini Relief Committee.
In response to a question as to 
what measures Imam Khomeini 
Relief Committee is taking to cre-
ate jobs for the individuals under 

its coverage, he said the com-
mittee is one of the biggest job 
creators in the country. The com-
mittee’s household jobs account 
for nearly 15percent of direct em-
ployment created in the province 
and across the country; for every 
three direct jobs, one indirect job 
is created.
He said in a project aimed at cre-
ating jobs, Imam Khomeini Relief 
Committee is producing hand-
crafts in cooperation with those 
under coverage. In a move de-
signed to support these individu-
als, MSC’s Sepahan Football 
Club is buying their handicrafts.

In conclusion, he said as far as 
employment is concerned, the 
responsibility the government 
has entrusted Imam Khomeini 
Relief Committee with has to do 
with small-scale household jobs; 
you should keep in mind that 
members of the family of Imam 
Khomeini Relief Committee ac-
count for 70-80 percent of all 
carpets produced in the country. 
These products bring in a lot of 
hard cash. Some 40 percent of 
all porcelain enamel and toreutic 
items made in the province is 
also produced by these individu-
als.



Karbasian Emphasizes on Utilization 
of Foreign Consultants in Mining Sector
“our consultants should provide situation for achieve-
ment to international standards by application of sci-
entific experiences and new technologies”, Karbasian 
announced, during a meeting in Angouran Complex, lo-
cated in Takab County in East Azerbaijan province. 

He added that government’s 
diplomacy in mining sector 
is to outsource and assign 
mines to private sector. In 
this meeting, Vajihollah Ja-
fari, Managing director of IM-
PASCO expressed: “our plan 
includes accelerating in min-
ing exploration plan around 
Angouran zone and neces-
sary actions for following the 
mineral identification plan”.

5 Million Tonnes
Open Pit Reserves
Managing director of An-
gouran mining complex an-
nounced that based on the 
contract, we have stripped 
5 million and 800 thousand 
square kilometers and also 
added one million tonnes fur-
ther than the plan as well as 

achieving 5 million tonnes 
mineral reserves in open pit 
mines by october22, 2017. 
He noted the extraction of 
50 meters mineral and said:” 
we reached 21 thousand 
tonnes mineral during prepa-
ration period and 10 thousand 
tonnes mineral were sold as 
well”. Shabani continued: 
based on statistics there are 
32 million tonnes geologi-
cal reserves and 14 million 
tonnes proven reserves in 
Angouran region. Karbasian 
during a meeting with Manag-
ers of Zarshouran gold mining 
complex announced the in-
crease of 30 tonnes gold re-
serves in Zarshouran region. 
He added that gold production 
in last month was over 100 ki-
lograms. Deputy of Industry, 

Mine and Trade Minister de-
clared that Zarshouran plant 
was operated in sanctions 
period without utilization of 
foreign technologies.

Second phase plan
During the meeting, Rav-
anbakhsh Amiri, Managing 
director of Zarshouran gold 
mineral and mining industries 
Development Company said:” 
in 2014 mining operations in 

Zarshouran were launched 
and production of minerals 
was started in October 2017”.
He added:” it is predicted that 
geological reserves includes 
near 26 million tonnes first 
grade ore”. Managing Director 
of Zarshouran gold complex 
stressed that consumption of 
the plant is 107 tonnes gold 
ore and annual production 
capacity of the plant is 2000 
kilograms.

Iran Seeks $50b in Mining Investment Over 5 Years

Iran is seeking $50 billion in investment for its 
mining industries up to 2022 and has signed 
agreements with several European and Asian 
banks in the past few months, a deputy minister 
of industries, mining and trade said.

“We are in need of $50 bil-
lion for investment in the min-
ing and mining industries of 
Iran,” Mehdi Karbasian also 
told Reuters, speaking on the 
sidelines of the IMARC Min-
ing Conference in Melbourne, 
Australia. “In the past two 
months, we have had agree-
ments with South Korea, with 
Austria, with Denmark and it’s 
on the way for other countries 

like Germany,” Karbasian 
said, without identifying the in-
vestors. He said the plan was 
to attract capital across five 
years, but declined to say how 
much Iran had raised so far. 
The deputy minister said the 
country was also looking for 
partnerships with unspecified 
foreign miners and manufac-
turers. “We are trying our best 
to find the right investors ... 

Mines and factories are some 
of the opportunities for foreign 
companies to invest.” As part 
of Iran’s expansion plans for 
its resources industry, it is 
planning to raise its aluminum 
production to 1.5 million tons 
annually by 2025 from around 
450,000 tons last year. For 
that, it needs to secure more 
bauxite resources from over-
seas. Karbasian said Iran is in 
talks with bauxite producers in 
Australia and Brazil, and will 
participate in an international 
bauxite tender in the next 
two months with its Guinean 
partner, Societé des Bauxites 
de Dabola-Tougue )SBDT(. 
Iran’s state-owned holding 
company Iranian Mines & 
Mining Industries Develop-
ment & Renovation is already 
the majority investor in SBDT, 
with 51%, and mine develop-
ment has picked up since the 
two nations renewed a 25-
year agreement in 2015. “We 
are talking to some Australian 
and Brazilian companies and 
to other Guinean and Domini-
can companies as well,” said 
Karbasian, who is also the 
chairman of IMIDRO. Iran is 
also seeking to increase its 

copper cathode production to 
800,000 tons a year by 2025. 
Karbasian said he hoped 
a change in stance by the 
United States under president 
Donald Trump on relations 
with Iran won’t create head-
winds for its investment aim. 
Trump said earlier this month 
that he would not continue to 
certify the multinational 2015 
agreement that lifted sanc-
tions on Iran over its nuclear 
program and warned that he 
might ultimately terminate it. 
“The Iran sanctions )lifting( 
was several years back,” the 
deputy minister said. “After 
the agreement happened, it 
was approved by the United 
Nations with Iran. It was a 
green way for working with 
Iran. We respect this agree-
ment and it’s just Mr. Trump 
said that he doesn’t like this 
agreement,” Karbasian said. 
The International Atomic En-
ergy Agency’s Director-Gen-
eral Yukiya Amano said on 
Monday Iran is fulfilling com-
mitments under the nuclear 
deal with world powers, and 
UN inspectors are facing no 
problems in their verification 
efforts.
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Karbasian Reappoint-
ed IMIDRO Chief

Minister of Indus-
tries, Mining and 

Trade Mohammad 
Shariatmadari 

has reappointed 
Mehdi Karbasian as 
the head of Iranian 
Mines and Mining 

Industries Develop-
ment and Renovation 
Organization and his 

deputy. Karbasian 
was first appointed 

as deputy minister of 
industries and head 

of IMIDRO in August 
2013 by the previous 

industries minister, 
Mohammad Reza 

Nematzadeh. 
IMIDRO is Iran’s larg-

est mining holding 
company controlling 
a significant number 

of the country’s major 
mining companies, 

including but not 
limited to National 

Iranian Steel Compa-
ny, National Iranian 

Copper Industries 
Company, South 

Aluminum Company 
and Iran Minerals 

Production and Sup-
ply Company.

04-07D
EC

. 2017
85



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 1996 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 19 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 پروژه هـای 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 بر پروژه های داخلی در کشـور چین نیـز در حال اجرا بوده 
و همچنیـن فوالدسـازی کشـور کویـت نیـز از دیگـر طرح های اجـرا شـده ی بین المللی اسـت.  بهره گیـری از متخصصین 
مجـرب خارجـی در Basic Design و اسـتفاده از کارشناسـان مجـرب داخلـی در Detail Design و بکارگیـری تدریجـی 
تجهیـزات و قطعـات بـا کیفیت سـاخت داخل عـالوه بر ایجـاد قابلیـت رقابت فنـی و اقتصـادی، موجب انتقـال دانش فنی 
و بومی سـازی گردیـده اسـت. شـرکت MME در فضـای جدیـد اقتصـادی آمـاده ارائـه خدمـات 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 پاییـن دسـتی و جنبی به کلیه شـرکت ها می باشـد.
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