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اگرچه امسال به »حمایت از کاالی ایرانی« نام گذاری شده، اما درواقع، 
روح کلی حاکم بر حمایت از کاالی ایرانی، همان تقویت تولید داخلی، 
تحقق اقتصاد مقاومتی، استحکام ساخت درونی، اشتغال زایی و... است. 
از این رو، برای فهم دیدگاه رهبر معظم انقالب حضرت آیت ا... خامنه ای 
درباره ی حمایت از کاالی ایرانی باید مجموعه ی دیدگاه های ایشــان 
درباره ی موارد ذکر شده در باال را بررسی کرد؛ حمایت از کاالی ایرانی 
از دیدگاه مقام معظم رهبری، سال97 در حالی از سوی ایشان به سال 
»حمایت از کاالی ایرانی« نام گذاری شد که نام گذاری ها و تأکیدهای 
ایشان در سال های اخیر حول این موضوع متمرکز بوده است. درواقع، 
ایشــان با تشخیص اینکه اقتصاد و مسائل اقتصادی- معیشتی مسأله 
و در عین حال نقطه ی آســیب پذیری کشور می باشد، بر روی مسائل 
اقتصادی، بویژه تقویت تولید داخلی، اقتصاد مقاومتی، استحکام بخشی 
ساخت درونی قدرت، جهاد اقتصادی، نوآوری و شکوفایی، اشتغال زایی، 
مبارزه با فســاد و قاچاق کاال، جلوگیری از واردات بی رویه، حمایت از 
کاالی ایرانی و... تأکید کرده اند. براین اســاس، باید گفت که حمایت 
از کاالی ایرانی بخشــی در راستا و بخشی از این مسأله ی کالن است. 
بنابراین، اگرچه امسال به »حمایت از کاالی ایرانی« نام گذاری شده، اما 
درواقع، روح کلی حاکم بر حمایت از کاالی ایرانی، همان تقویت تولید 
داخلی، تحقق اقتصاد مقاومتی، استحکام ساخت درونی، اشتغال زایی 
و... است. از این رو، برای فهم دیدگاه ایشان درباره ی حمایت از کاالی 
ایرانی باید مجموعه ی دیدگاه های ایشان درباره ی موارد ذکر شده در 
باال را بررسی کرد؛ زیرا هدف از تقویت تولید داخلی و یا تحقق اقتصاد 
مقاومتی و موارد مشابه آنها، همان هدفی است که با حمایت از کاالی 
ایرانی انتظار داریم محقق شــود. بر اساس آنچه گفته شد، مهمترین 
محورهــای موردتأکید معظم له در زمینه ی حمایت از کاالی ایرانی و 

موارد مشابه آن، عبارت اند از:
 اهمیت حمایت از کاالی ایرانی

اقتصاد و مســائل معیشتی و ازجمله آنها، حمایت از کاالی ایرانی از 
موضوع ها و مسائل اولویت دار و مهم از دیدگاه رهبری است. نام گذاری 
بیشــتر سال های گذشــته)10 سال گذشــته( با عناوین اقتصادی یا 
مرتبط به اقتصاد گویای اهمیت این قضیه نزد ایشــان است. درواقع، 
حمایت از تولید ملی و کاالی ایرانی از دیدگاه ایشــان حداقل از چند 

جهت اهمیت دارد:
تولید ملی از مسائل اولویّت دار و درجه ی اّول نظام است

»بین اشتغال و تولید ملّی ارتباط وجود دارد. اگر ما بخواهیم اشتغال 
در کشور به وجود بیاید، باید به تولید ملّی -تولیِد به معنای عاّم کلمه؛ 
تولید صنعتی، تولید کشاورزی، تولید خدمات- اهّمّیت بدهیم؛ همه ی 
اینها بایســتی مورد توّجه قرار بگیرد و برای اینها برنامه ریزی بشــود. 
اینها چیزهایی نیســت که جایز باشد ما اینها را تأخیر بیندازیم، باید 
در اّولین فرصتها مســئولین ذی ربط -هرکه مســئول است و مسئول 
خواهد بود- به این مســئله بپردازد. بنابراین، این مسائل، جزو مسائل 
اولویّت دار و درجه ی اّول نظام اســت.«]1[ بنابراین، وقتی مســأله ای 
جزو اولویت ها و مسائل درجه ی اول است، مشخص است که بااهمیت 

و درخور توجه است. 
حمایت از کاالی ایرانی؛ خنثی کننده توطئه های دشمن

هدف قــرار دادن اقتصاد و معیشــت، به منظــور تهدید زندگی و 
معیشت مردم، ناکارآمد نشان دادن نظام و زمین گیر کردن آن، ازجمله 
شیوه های دشمنی نظام سلطه با ملت ایران در سال های اخیر است که 
به صورت تک های متعدد اقتصادی ازجمله تحریم عملیاتی شده است. 
بنابراین، برای خنثی ســازی و مقابله با این تهدید و تک دشمن، باید 
راه حل و نقشه ی حساب شده و کارآمد داشت. حمایت از تولید داخلی 
و کاالی ایرانی ازجمله این راه حل ها می باشــد. مقام معظم رهبری در 

این زمینه می فرمایند: 
»اگر به توفیق الهی و با اراده و عزم راسِخ ملت و با تالش مسئوالن، 
ما بتوانیم مســئله ی تولید داخلی را، آنچنان که شایســته ی آن است، 
رونق ببخشیم و پیش ببریم، بدون تردید بخش عمده ای از تالش های 

دشمن ناکام خواهد ماند. پس بخش مهمی از جهاد اقتصادی، مسئله ی 
تولید ملی است. اگر ملت ایران با همت خود، با عزم خود، با آگاهی و 
هوشــمندی خود، با همراهی و کمک مسئوالن، با برنامه ریزِی درست 
بتواند مشکل تولید داخلی را حل کند و در این میدان پیش برود، بدون 
تردید بر چالش هائی که دشمن آن را فراهم کرده است، غلبه ی کامل 
و جدی پیدا خواهد کرد. بنابراین مسئله ی تولید ملی، مسئله ی مهمی 
اســت... اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق ببخشیم، مسئله ی تورم 
حل خواهد شد؛ مســئله ی اشتغال حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلی به 
معنای حقیقی کلمه استحکام پیدا خواهد کرد. اینجاست که دشمن با 
مشاهده ی این وضعیت، مأیوس و ناامید خواهد شد. وقتی دشمن مأیوس 
شد، تالش دشمن، توطئه ی دشمن، کید دشمن هم تمام خواهد شد.«

حمایت از تولید و کاالی ایرانی عبادت است
حمایــت از تولید و کاالی ایرانی به ســبب نقش مهمی که در حل 
مسائل کشور و مردم دارد، دارای اجر اخروی نیز می باشد. در هر صورت، 
اجر اخروی و ثوابی که به سبب حمایت از تولید و کاالی ایرانی عاید 
نقش آفرینان این عرصه می شــود، نقطه ی امید و نویدی اســت برای 
اینکه در کار خود، علی رغم نابسامانی ها، ضعف ها، نقص ها، بی توجهی ها، 
خلل ها و حتی ســنگ اندازی های عمدی و غیرعمدی، دلسرد نشوند 
و در مقابل این قبیل موانع و مشــکالت، تاب آوری خود را باال ببرند. 
مقام معظم رهبری در این زمینه می فرمایند: »ما می خواهیم کشــور 
ثروتمند بشود؛ ما می خواهیم سرمایه گذاری در بخش های تولیدی در 
کشور عمومیت پیدا کند. امروز ثروتمندان زیادی در کشور ما هستند 
که برخوردار از ثروتند؛ این ثروت را می توانند در ســرمایه گذاری های 
سودمند و افتخارآفرین به کار بزنند؛ هم برای خودشان سود دارد، هم 
برای مردم سود دارد و هم مایه ی رضای خدا می شود؛ سرمایه گذاری 
ثروتمندان در کارهایی که به تولید کشور و به افزایش محصول در درون 
کشور- با بهره دهی باال- منتهی می شود، یک عبادت و یک ثواب است.« 

حمایت از کاالی ایرانی؛ تضمینی برای آینده ی کشور
بخشی از آینده ی کشور و سرنوشت فرزندان مان به طور طبیعی در 
امروز رقم می خورد و چناچه مســائل امروز که نقطه ی آسیب پذیری 
ما محســوب می شود، حل ورفع نشود، در آینده فرزندان ما نیز با آنها 
مواجه خواهند بود. بنابراین، اکنون که اقتصاد و مســائل معیشتی در 
مقام پاشنه آشیل کشور، نقطه ای برای افزایش آسیب پذیری است، باید 
به طرق مختلف و ازجمله، حمایت از کاالی ایرانی، اصالح الگوی مصرف 
و... به حل آنها کمک کرد. براین اساس، حمایت از کاالی ایرانی، متوجه 
همه ی کسانی است که به آینده ی ایران و ایرانیان می اندیشند و بابت 
آن دغدغه دارند. در این زمینه نیز مقام معظم رهبری تصریح می کنند: 
»یک نکته ی دیگری که این بیشتر به مردم مربوط می شود، مصرف 
محصوالت داخلی اســت... محصوالت داخلــی را مردم مصرف کنند؛ 
نروند دنبال این نشانه ها. حاال ُمد شده است بگویند »بَِرند« است، بَِرند 
فالن؛ بَِرند چیست! بروید سراغ مصرف تولیدات داخلی. آن چیزهایی 
که مشابه داخلی دارد، متعّصبانه و با تعّصِب تمام، ملّت ایران، خارجِی 
آن را مصرف نکنند. این را من فقط برای یک عّده ی خاص نمی گویم؛ 
خب بله، وقتی ما می گوییم، یک عّده متدیّنین فوراً گوش می کنند حرف 
را، پیغام هم می دهند فالن چیز را که خارجی است بخریم؟ فالن چیز 
را نخریم؟ من فقط برای متدیّنین و افرادی که برای حرف ما حّجّیت 
شرعی قائلند، این را نمی گویم؛ من این حرف را برای هرکسی می گویم 
که به ایران عالقه مند است، به آینده ی کشور عالقه مند است، به فکر 
بّچه های خودش است که بنا است فردا در این کشور زندگی کنند.« 

حمایت از کاالی ایرانی از دیدگاه مقام معظم رهبری ■
نویدبخشی

بعد از ذکر نقطه نظرهای رهبری پیرامون اهمیت حمایت از تولید و 
کاالی ایرانــی، باید به این نکته بپردازیم که مصرف کاالهای ایرانی و 
اعتماد به ظرفیت های داخلی در کنار حمایت های مردمی و حمایت های 
مسئوالن، نسخه ای کارآمد برای حل مشکالت اقتصادی موجود، عبور 
از موانع و چالش های موجود و ارائه ی کاالهای مطلوب ایرانی اســت. 

به عبارت دیگر، زمانی که اهمیت یک مسأله روشن شود، گام بعدی، 
نویدبخشی و امیدآفرینی برای تبدیل آن به واقعیت های معتبر است. 
براین اساس، مقام معظم رهبری در نویدبخشی پیرامون اینکه حمایت 
از کاالهای ایرانی و اتماد به این کاالها می تواند راه گشا باشد، بر چند 

گزاره تأکید کرده اند: 
1-2. اعتماد به کاالهای داخلی؛ نسخه ای کارآمد

»باید بــه طرف مصرف تولیدات داخلی رفت. وقتی می خواســتند 
ساختمان اجالس بین المللی را بسازند- ساختمانی که امروز ما پُزش 
را می دهیم- مهندســان آن اینجا آمدنــد. من به آن ها گفتم تصمیم 
قطعی بگیرید که در این ســاختمان هیچ مصالح خارجی به کار نرود. 
فقط در آخِر کار در بخشی از کارهای صوتی و الکترونیکی و استفاده از 
موکت نسوزی که در داخل نمی توانیم تولید کنیم، از تولیدات خارجی 
استفاده کردند. این ساختماِن به آن عظمت، نود و چند درصد مصالحش 
از تولیدات داخلی اســت. بنده در قضیه ساخِت آن ساختمان چند بار 
قاطع این موضوع را گفتم و ابالغ کردم که رفتند و دنبال کردند و شد. 
ما می توانیم؛ این همه تولید داخلی داریم: چینی، بلور و کارهای چوبِی 
به این خوبی داریم، که باز آقایان و بخصوص این شــرکت ها از خارج 
می آورند!«درواقع، تأکید مقام معظم رهبری حاوی این پیام است که 
تولیدات و کاالهای داخلی پاسخگوی نیازهای کشور است و چنانچه به 
آنها اعتماد کرده و آنها را در اولویت مصرف خود قرار دهیم، می توانیم، 

از بسیاری از واردات بکاهیم. 
تحریم مانع تولید نیست

اعمــال تحریم های ظالمانه اگرچه باعث ایجاد محدودیت ها و موانع 
جدی در ســر راه رشد و توسعه ی اقتصادی کشور شده است، اما این 
ســد قابل عبور بوده و نمی تواند توان، نبوغ و ظرفیت های ایرانی برای 
تقویت تولید ملی را برای همیشــه فلــج کند. مقام معظم رهبری در 
این زمینه می فرمایند: »ممکن است بعضی بگویند این مسئله ی تولید 
که شما تکرار می کنید... لوازمی دارد؛ با وضع کنونی که تحریم هست 
و فشــارهای بین المللی هست، رونق تولید و تقویت تولید تحّقق پیدا 
نخواهــد کرد. بنده انکار نمی کنم که ایــن تحریم های ظالمانه ای که 
دشــمنان ملّت ایران و دشمنان انقالب بر ملّت ایران تحمیل کرده اند 
تأثیر دارد؛ بالشک بی تأثیر نیست، منتها این را من انکار می کنم که این 
تحریم ها بتواند جلوی یک تالش عمومی سازمان یافته ی برنامه ریزی شده 
بــرای رونق تولید را بگیــرد؛ این را من قبول ندارم. بنده نگاه می کنم 
به ســطح کشور، می بینم در بخش های مختلفی که اتّفاقاً در بعضی از 
این بخش ها فشار دشــمنان و تحریم و امثال ذلک شدیدتر هم بوده 
است، به خاطر هّمت مســئوالن و کارگران و جوانان عالقه مند، تولید 

پیش رفته است.«
کلید حّل مشکالت اقتصادی در در داخل کشور است

هرچند وجود تحریم های ظالمانه ســبب شــکل گیری ایده ی حل 
مشکالت کشور با نگاه به بیرون و گستردگی حوزه ی مشارکت خارجی 
در اقتصاد کشــور شد، اما مقام معظم رهبری ضمن نفی نکردن نقش 
دیپلماســی و ســرمایه گذاری خارجی برای حل مشکالت اقتصادی، 
عمده ی راه حل مشکالت اقتصادی را در داخل کشور و تکیه و اعتماد 
به ظرفیت هــای درونی می دانند. به عبارت دیگر، اگرچه ظرفیت های 
خارجی می تواند به عنوان کاتالیزور در حل مشکالت کشور نقش داشته 
باشد، اما عمده ی راه حل، به کاربستن ظرفیت های درونی، تقویت تولید 
داخلی، حمایت از کاالی ایرانی و مواردی از این دست می باشد. ایشان 
در این زمینه می فرمایند: »مشــکل اقتصادی کشور اگر بخواهد حل 
بشود، باید روی تولید متمرکز شد... کلید حّل مشکالت اقتصادی در 
لوزان و ژنو و نیویورک نیست؛ در داخل کشور است. همه تالش کنند، 
همه هّمت کنند، ان شاءاهلل حل خواهد شد. ملّت ایران و مسئولین کشور 
کارهای بزرگ تری را در طول این ســال ها انجام داده اند و شده است؛ 
مســئله ی تولید را هم می توانند حل کنند.« ایشان همچنین در این 
راستا تأکید دارند که رونق اقتصادی با تولید و فّعال کردن ظرفّیت های 

درونی کشور حاصل می شود، نه با چیز دیگر. 

حمایت از کاالی ایرانی
 از دیدگاه مقام معظم رهبری 
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 بررسی مبادالت تجاری ایران و ترکیه در دوره هشت ماهه 
تا آبان ماه امســال نشــان می دهد که بخش معدن وصنایع 
معدنی با ســهم بیش از ۴00 میلیــون دالری، بیش از ۴۵ 

درصد صادرات کشورمان را به خود اختصاص داد.
بررسی آمارهای گمرک نشان می دهد، ایران در مدت یاد 
شــده به میزان ۴۴1 هزار و 311 تن کاالی بخش معدن و 
صنایــع معدنی به ارزش افزون بر ۴0۴ میلیون و 609 هزار 

دالر به ترکیه صادر کرد.
انواع سنگ و محصوالت مرتبط، انواع فرو )فروسیلیس و..( 
انواع محصوالت سفال، آجر، سرامیک و کاشی، پودر آلومینا، 
زغالســنگ و کک، زنجیره آلومینیوم و محصوالت، زنجیره 
تیتان، روی، سرب، سیمان، کروم و مولیبدن، بخشی از این 

کاالهای صادراتی است.
همچنین زنجیره فوالد و محصوالت فوالدی مرتبط، سایر 
اقالم معدن و صنایع معدنی، صنایع فلزی، فلزات و سنگ های 
گرانبها) طال، نقره و..(، مس و محصوالت پایین دستی، میکا، 

نیکل و محصوالت از دیگر اقالم صادراتی ایران در دوره مورد 
بررسی به ترکیه بود.

برابر آمار مورد بررسی در دوره هشت ماهه امسال، صادرات 
زنجیره روی به میزان 38.7 هزار تن به ارزش بیش از 110 
میلیون و 910 هزار دالر باالترین سهم را در این مدت داشت 
و پس از آن، زنجیره آلومینیوم و محصوالت با افزون بر ۴1.2 
هزار تن به ارزش بیش از 8۵ میلیون دالر و زنجیره فوالد و 
محصوالت فوالدی مرتبط با افزون بر 138.8 هزار تن به ارزش 
بیش از 7۴.۵ میلیون دالر در جایگاه های بعدی قرار داشتند.
عالوه بر این، فلزات و سنگ های گرانبها )طال- نقره و..( با 
سهم بیش از هفت میلیون دالری در مدت یاد شده کمترین 

سهم را به خود اختصاص داد.
برپایه آمارهای مورد بررســی میزان واردات کشورمان از 
ترکیه در زمینه اقالم معدن و صنایع معدنی در هشت ماهه 
امسال 12 درصد از حجم مبادالت را به خود اختصاص داد.
زنجیره فوالد ومحصوالت فوالدی مرتبط وارداتی از ترکیه 

در دوره هشــت ماهه امســال به میزان بیش از 62 هزار تن 
به ارزش افزون بر ۵3.6 میلیون دالر بود که باالترین ســهم 

را داشت.
عالوه برایــن، واردات زنجیره روی از ترکیه در دوره مورد 
بررسی بیش از 82.8 هزار تن به ارزش افزون بر 23.2 میلیون 
دالر بود و صنایع فلزی نیز با حجم بیش از ۴.6 هزار تن به 
ارزش بیش از 1۴.7 میلیون دالر در جایگاه دوم و ســوم از 

لحاظ ارزش قرار گرفتند.
بررسی جدول آمار مبادالت معدن وصنایع معدنی با ترکیه 
نشان می دهد، ایران در بین 20 قلم شاخص بخش یاد شده 
در زمینه صادرات آنتیموان، پودرآلومینا، زنجیره تیتان، میکا، 
نیکل و محصوالت آن عملکردی نداشته، اما نسبت به واردات 

این اقالم از ترکیه اقدام کرده است.
حجم مبادالت ایران و ترکیه در دوره 10 ماهه سال 2018 
)11 دی 96 لغایــت 9 آبان 97( افزون بر 8.2 میلیارد دالر 

اعالم شد.

معدن و صنایع معدنی در صدر صادرات ایران به ترکیه 

رضا رحمانی در گردهمایی روسای سازمان صنعت ، معدن و تجارت استانهای کشور اعالم کرد: از 
امروز ثبت سفارش ها به روسای سازمانهای صنعت ، معدن و تجارت استانی تفویض اختیار می شود و 
هر واحد تولیدی باید به استان مربوط مراجعه کند و تنها اعداد واقعی مورد نیاز واحدهای تولیدی 

برای تامین مواد اولیه باید تایید شوند.
وی افزود:رییس جمهور تاکید زیادی بر تفویض اختیارها دارد و حتما از این به بعد استانها محور 

تصمیمات وزارت صمت خواهند بود.
وزیر صنعت تاکید کرد: غیراز بخش هایی که طبق قانون تکلیف است و مستقیم به خود ما واگذار 
شــده، اصل بر این است که سایر وظایف درحیطه معاونت ها و ستاد به استانها تفویض شود و هر 

کجا الزم است وزیرامضا کند، حتما انجام می شود.
رحمانی با تاکید براینکه همزمان با این روند اصالح ساختار را هم شروع کرده ایم ،تصریح کرد: 
اعتقاد جدی دارم مجموعه خانواده وزارت صمت می تواند در حل مشــکالت اساســی کشور تاثیر 
بگذارد و با توجه به سهم این بخش در GDP و اشتغال مردم و تاثیر در حوزه های دیگر، کارهای 

زیادی برای انجام هست که با مشارکت بخش خصوصی می توان انجام داد.
وی در ادامه به پتانســیل های موجود در حوزه معدن اشــاره کرد وافزود: حوزه معدن یکی از 
ظرفیت هایی است که می تواند جایگزین درآمد نفتی شود اما سهم1.1 درصدی آن از GDP سهم 
شایسته ای نیست، همچنین معاونت معدنی نیز نباید کار اجرایی انجام دهد بلکه باید سیاستگذاری 

بر عهده این معاونت باشد.

رحمانی با بیان اینکه امسال در تبصره 18 یارانه برای تولید اختصاص یافته است و باید سریع 
روان سازی شود، گفت: اینکه واحد فعال تولیدی به دلیل نبود نقدینگی تعطیل شود درواقع ظلم 

به صنعت است و باید تامین منابع صورت گیرد.
وی با اشاره به واردات بدون انتقال ارز افزود: برای این منظور 300 میلیون یورو در اختیار داریم 
و در مواردی که نیازســریع به واردات بدون ثبت ســفارش هست باید سریع انجام شود و واحدها 
می توانند بدون ثبت سفارش درمناطق آزاد مبادرت به واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیازکنند 

و سپس تسهیالت ورود فراهم شود

 وزیر صنعت و معدن پیشنهاد داد: 

معدن جایگزین نفت
بررسی دقیق تبصره های مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی 
در بودجه ســال 98 اولویت نخست ایمیدرو در شرایط حاضر 
به شمار می آید.رئیس هیات عامل ایمیدرو در نخستین جلسه 
شورای معاونان با تاکید بر موضوع فوق تصریح کرد: پیشنهادات 
و نظرات بخش معدن به عنــوان یکی از مهم ترین بخش های 
اقتصاد کشور در الیحه بودجه باید مطابق با ماموریت ها و اهداف 
کالن ایمیدرو اعمال شود.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
مانیتورینگ و کنترل پروژه های ایمیدرو را حائز اهمیت دانست 
و ادامه داد: برخی طرح های در حال اجرا با مشــکالتی مواجه 

هستند که باید هر چه زودتر تعیین تکلیف شوند.
غریب پــور افزود: ضــرورت دارد طرح های نیمــه تمام در 
حوزه های فوالد، اکتشــاف و سرمایه گذاری هر چه سریعتر به 

اتمام برسند.
توسعه فعالیت های سنگان ■

رییــس هیات عامــل ایمیدرو به جایگاه ســنگان در تامین 
سنگ آهن اشــاره و خاطرنشان کرد: با توجه به چشم اندازی 
کــه این ناحیه معدنی برای تامین ماده اولیه تولید فوالد دارد، 
بایــد بدون اتالف وقت، اقداماتی در جهت افزایش فعالیت های 
معدنکاری انجام گیرد.وی افزود: در حال حاضر با اســتفاده از 
مدل های قراردادی که در چارچوب قانون تعریف شده، می توان 
فعالیت هــای این معدن را افزایــش داد و پس از آن، طراحی 

مدل هــای متنوع تری را در پیــش گرفت.غریب پور در بخش 
دیگری از سخنانش گفت: همکاری با بخش خصوصی اولویت 
ایمیدرو برای تحقق اهداف توســعه ای معدن و صنایع معدنی 
اســت.وی اضافه کرد: خصوصی سازی و همکاری با این بخش 
را در اولویت ایمیدرو قرار می دهیم.رئیس هیات عامل ایمیدرو 
همچنین به اهمیت بومی ســازی در صنعت فوالد اشاره کرد و 
گفت: نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد، فرصتی برای 
توسعه استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان است.خداداد غریب 
اظهار داشــت: مهمترین هدف این جشنواره و نمایشگاه، ارائه 
قابلیت های صنعت فوالد، مطرح کردن نیازها و قابلیت ســازی 
برای نیازهاست که برپایه بومی سازی و حمایت از تولید داخلی 
خواهد بود و با این رویکرد، ایمیدرو از جشنواره مذکور حمایت 
می کند.وی افزود: همایش و نمایشگاه های مختلفی در طول سال 
در بخش معدن و صنایع معدنی برگزار می شوند که باید تقدم و 
تاخر آن بررسی شود تا این جشنواره و نمایشگاه، تاثیرگذاری 
الزم را داشــته باشــد.رئیس هیات عامل ایمیدرو تصریح کرد: 
اکنون نقشه راه معدن، طرح جامع فوالد و سیاست های ایمیدرو 
روی میز اســت و اجرای این برنامه ها در راستای توسعه بخش 
معدن و صنایع معدنی به همفکری تشکل ها و بخش خصوصی 
نیاز دارد.وی ادامه داد: با بخش های مختلف دولت برای کاهش 
مشکالت بخش معدن و صنایع معدنی، مذاکرات الزم را انجام 

می دهیم.
تاثیرگذاری صنایع معدنی هم ردیف پتروشیمی ها ■

غریــب پور با بیان اینکه صنایع و کانی های فلزی 2۵ درصد 
بازار ســرمایه را تشــکیل می دهند، گفت: از ۵0 هزار میلیارد 
تومان ســرمایه بورس، 11 هزار میلیارد تومان آن به این حوزه 
اختصاص دارد و 33 درصد سود بازار سرمایه متعلق به صنایع 
فلزی اســت و این نشــان می دهد که صنایع فلــزی به اندازه 

پتروشیمی ها تاثیرگذارند.
وی افزود: بخش معدن و صنایع معدنی دارای مزیت رقابتی 
است و نقش پیشران و ارزش افزایی دارد که با استحصال مواد 

معدنی، می تواند سوددهی باالیی داشته باشد.
رئیــس هیات عامل ایمیدرو اذعــان کرد: صنعت فوالد طی 
سال های مختلف نشان داده که صنعت پیشتازی است و می توان 

روی آن حساب کرد.

 رئیس هیات عامل ایمیدرو خبر داد:

همفکری با بخش خصوصی در طرح جامع فوالد

 بــه جرات می توان گفت یــک دالر از ارز حاصل از صادرات 
فوالدی ها به غیر از روال عادی و مدیریت شده به گونه دیگری 
هزینه نشــده است لذا در شــرایط فعلی باید این امر بیش از 

پیش تسهیل شود.
دکتر بهرام سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
گفت: اطالع از سرنوشــت ارز حاصل از صادرات کاالها توسط 
دولت، بانک مرکزی یا گمرکات و پیگیری بازگشت آن به کشور 
تصمیم درستی است و در تمامی کشورها همین روال در پیش 
گرفته می شود. زمانی که محدودیت خروج ارز از کشور مطرح 
می گردد، چنانچه کاال صادر و ارز آن به کشور باز نگردد، درست 
مانند آن است که ارز از کشور خارج شده است و طبیعی است که 
باید مقرراتی وضع کرد که این ارز وارد چرخه اقتصاد کشور شود.

وی افزود: بنابراین سیســتم های کنترلی نظیر بانک مرکزی 
بایستی بر این روند ورود و خروج ارز و کاال نظارت داشته باشند 
اما این شــیوه باید کارشناسی شده باشــد تا انگیزه ها را برای 
افزایش صادرات بیشتر نماید. همچنین درمورد صنایع مختلف 
و فرآورده های مختلف نمی توان نســخه واحدی را تجویز کرد 

و یکسان عمل نمود.
سبحانی خاطرنشان کرد: برای نمونه در حوزه پتروشیمی شاید 
معافیت 10 درصدی برای ارز حاصل از صادرات و بازگرداندن 
90 درصد آن به ســامانه نیما منطقی باشد اما درمورد صنعت 
فوالد جواب نمی دهد چرا که شــرایط خاص صنعت فوالد را 
مورد توجه قرار نداده اســت. با چنین مقرراتی، صادرات برخی 
کاالهای ســاخته شده از فوالد که رقم صادرات آنها قابل توجه 
نیست، معاف از بازگشت ارز به سامانه نیما می شوند اما در مورد 

فوالد این معافیت اتفاق نمی افتد!
وی تصریح کرد: این بدان معناست که صنعت باالدست یعنی 
صنعت فوالد کــه ارز بری دارد، محصول خــود را به گروهی 
می فروشــد که نه تنها ارز بری نداشــته بلکه با انجام یکسری 
عملیات بر روی محصول خریداری شده و صادرات آن، به جهت 
آنکه ارزش صادرات ســاالنه آن ها زیر یک میلیون دالر است، 

معاف از بازگشت ارز می شود درحالی که فوالد علیرغم ارز بری 
و هزینه های ارزی برای تولید، موظف به بازگرداندن ارز حاصل 
از صادرات به ســامانه نیما اســت. در واقع در چنین شرایطی، 
صنعتی که هزینه های ارزی داشته، دسترسی به ارز ندارد و در 
مقابل صنعتی که این وضعیت را ندارد، بدون هیچ مشکلی ارز 

صادراتی در اختیارش قرار می گیرد!
رئیس انجمن تولیدکننــدگان فوالد ایران در بخش دیگری 
از صحبت های خود گفت: نکته دیگر این اســت که در صنعت 
فوالد به ازای هر تن تولید، 100 تا 120 دالر یعنی بیش از 20 
درصد مبلغ فروش محصول، هزینه ارزی اســت که برای خرید 
اقالمی نظیر الکترود، فروآلیاژ و انواع نســوزها مصرف می شود. 
وقتی شرکتی حدود 20 درصد از تولیدات خود را صادر می کند 
یعنی کل صادرات آن صرف هزینه های ارزی شده است. بنابراین 
در شــرایط عادی باید ارز حاصل از صادرات آنها به خودشــان 

تخصیص یابد تا قادر به گرداندن چرخ کارخانه خود باشد.
وی با بیان اینکه امروز صنعت فوالد در شرایط عادی نیست 
گفت: برای نمونه الکترود به پاشنه آشیل فوالدسازان ما تبدیل 
شــده اســت و باید به هر نحوی که شده آن را تامین و ذخیره 
سازی کرد. شــاید در موقعیتی عادی، موجودی یک یا دو ماه 
انبارها جوابگوی نیاز فوالدسازان بود اما اکنون باید برای دو سال 
ذخیره نمایند و انبارها را برای این مدت پر کنند و این موضوع، 
ارز نســبتا باالیی را می طلبد و شاید حتی اگر کل فروش آنها 

صادر شود، جوابگوی این حجم خرید الکترود نباشد.
سبحانی ادامه داد: در نتیجه چنین جزئیاتی باید در تصمیمات 
و تدابیر مربوط به بازگشــت ارز دیده شود. لذا ضمن تاکید بر 
اینکه ارز حاصل از صادرات باید تحت مدیریت و کنترل باشــد 
و همه صنایع باید موظف به بازگشت آن به کشور باشند، تاکید 
داریم که نیاز ارزی واحدها هم باید دیده شود در غیر این صورت 
در صنعتی مانند فوالد، صادرات حتی جوابگوی نیاز ارزی کل 
تولید نخواهد بود چراکه فروش داخلی علیرغم اینکه ارزآوری 
ندارد، هزینه های ارزی بــرای واحدها در بردارد. بنابراین باید 
شرایطی فراهم گردد که صادرکنندگانی که ارز خود را در سامانه 
نیما عرضه می کنند بتوانند بدون محدودیت برای تامین نیازهای 

خود ارز در دسترس داشته باشند.
وی اظهار داشت: یکی دیگر از نکاتی که باید به آن توجه کرد 
این است که با عرضه ارز توسط صادرکنندگان در سامانه نیما، 
شاید سیستم قادر به تامین ارز جهت خرید تجهیزات در کشور 
تامین کننده نباشــد. این موضوع اگرچه یک چالش محسوب 
می شــود و به یکی از نگرانی های تولیدکنندگان تبدیل شــده 
اســت ولی راهکار آن این است که در عین نظارت و مدیریت 
فرآیند ارز حاصل از صــادرات، اما در مقابل این اختیار هم به 
تولیدکننده داده شود تا با ارائه اسناد و برگ سبز گمرکی، ارز 
خود را در کشوری که مد نظر دارد با مدیریت خود هزینه نماید. 
البته این گزینه در سیستم ثبت سفارش دیده شده اما اجرای 

صحیح آن مهم است.
سبحانی در خاتمه گفت: به جرات می توان گفت یک دالر از 
ارز حاصل از صادرات فوالدی ها به غیر از روال عادی و مدیریت 
شده به گونه دیگری هزینه نشده است یعنی فوالدسازان یا ارز 
صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کرده و در صرافی ها تبدیل 
به ریال و نقدینگی کرده اند یا صرف بازپرداخت اقساط وام های 
ارزی و خرید ملزومات، قطعــات و تجهیزات کارخانه کرده یا 
طرح های توسعه را با آن اجرایی کرده اند. لذا در شرایط فعلی 

باید این امر بیش از پیش تسهیل شود.

لزوم تسهیل در بازگشت ارز صادراتی فوالد در شرایط تحریم
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ایران از نظر ذخایر معدنی جزو 12 کشــور برتر دنیاســت 
اما متاســفانه به دلیل اتکا به نفــت چندان توجهی به ارزش 
این ذخایر نشــده اســت. البته در ســال های اخیر به دلیل 
بحران های ناشــی از کاهش قیمت جهانی نفت و مشــکالت 
اقتصادی، مسووالن و دست اندرکاران اقتصادی کشور، تدابیر 
و راهکارهایــی بــرای تقویت بخش معــدن و صنایع معدنی 
اندیشیدند و معدن را مناسب ترین گزینه برای کاهش اتکا به 

درآمد نفت دانستند.
محمود نوریان، مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو 
درباره ظرفیت توســعه ای حوزه معدن معتقد است، ظرفیت 
معادن ایــران به حدی اســت که درصــورت برنامه ریزی و 
سرمایه گذاری مناسب می تواند موجب رونق اقتصادی و توسعه 
پایدار شــود و بهترین گزینه، برای تحقق اقتصاد مقاومتی در 
کوتاه ترین زمان است. وی که مدیر عامل بزرگ ترین  تولید کننده 
ســنگ آهن کشور است با انتقاد از برخی تصمیمات یک سویه 
برای اقتصاد کشور گفت: امروز بخش صنعت ایران نیاز به عزم 
ملی و اتخاذ تصمیمات منطقی بر اساس شرایط واقعی حاکم 

بر صنایع، به ویژه در حوزه تولید مواد اولیه دارد.
نوریان افزود: ظرفیت معادن ایران قابلیت ارزش آفرینی باالیی 
دارد اما مشــروط به برنامه ریزی صحیــح و مدیریت کارآمد؛ 
بــدون چنین پیش فرض هایی نمی توانیــم بر دارایی 70 نوع 
ماده معدنی با ۴0 میلیارد تن ذخیره قطعی در کشــور تاکید 
کنیم اما حمایتی از سرمایه گذاری برای استحصال و فرآوری 
این مواد معدنی نکنیم.نوریان در ادامه گفت: ســرمایه گذاران 
بخش خصوصی، هر جا شرایط را مناسب ببینند ورود می کنند، 
بنابر این سیاست گذاران بخش اقتصاد چه در مجلس و چه در 
دولت باید دغدغه های ســرمایه گذاران بخش خصوصی را در 
راستای منافع ملی در نظر بگیرند. چرا که حاصل آن، خروج 
از اقتصاد تک محصولی، رونق کســب و کار، اشــتغال و رشد 

اقتصادی خواهد بود.
 نقش معادن در اشتغال زایی مناطق محروم ■

مدیرعامل چادرملو با اشاره به اینکه معادن در اشتغال زایی 
مناطق محروم نقش مهمی دارند، افزود: اگر کسی می خواهد 
دنبال اشــتغال زایی باشد باید معادن را فعال کند. چرا که نه 
تنها مواد معدنی مورد نیازمان را از داخل کشور تامین می کنیم 
بلکه در مواردی که واردات هم داریم می توانیم با توسعه صنایع 
مرتبــط با معدن،  عالوه بر تولید شــغل، جلوی واردات را هم 
بگیریم. من فکر می کنــم با توجه به پراکندگی معادن حتی 
معادن کوچک می توانند اشــتغال زایی داشته باشند. از طرف 

دیگر معدن باعث آبادانی مناطق محروم هم می شود.
وی درخصوص ظرفیت اشتغال زایی چادرملو تصریح کرد: در 
حال حاضر اکثر کارهای این شرکت به دست پیمانکاران اجرا 
می شود و استخدام شدگان در چادرملو بیشتر در قسمت های 
مالی، اداری، بازرگانی، مهندسی و نظارت مشغول به کار هستند. 
همچنین عالوه بر واحدهای فرآوری و معدن،  بخش هایی در 
چادرملو داریم که طرح های دانش بنیان را پیگیری می کنند. 
مثال در بخش کنترل هوشمند )دیسپاچینگ( حدود ۵0-۴0 
نفر مهندس کامپیوتر فارغ التحصیل دانشگاه یزد مشغول به کار 
هســتند که کار کنترل و نظارت بر تمامی مراحل استخراج و 
حمل سنگ آهن را در معدن چادرملو بر عهده دارند.نوریان با 
اشــاره به این موضوع که در واحد تولید فوالد که از یک سال 
گذشــته فعالیت خود را شروع کرده حدود 800 تا 8۵0 نفر 
مشغول به کار هستند، خاطر نشان کرد: در فوالد سرمد ابرکوه 
هم حدود ۵00 نفر مشغول به کار شدند و در حال حاضر بیش از 
7 هزار نفر به طور مستقیم در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 

و واحدهای زیر مجموعه آن مشغول به کار هستند و حدود ۴2 
هزار نفر نیز به طور غیر مستقیم اشتغال دارند.

نوریان همچنین با تاکید بر دستیابی به اهداف فراتر از برنامه 
و موفقیت های این شرکت گفت: نیل به اهداف پیش بینی شده، 
از جمله اجرای برنامه های استخراج و تولید محصوالت، مصرف 
بهینه انرژی )برق، آب و گاز( در مجتمع های معدنی و صنعتی 
چادرملو و اســتفاده از حداکثر ظرفیت ســاخت داخِل لوازم، 
تجهیــزات و قطعات یدکی مصرفــی در مجتمع های تولیدی 
از جمله اقدامات موثر در این شــرکت بوده اســت.وی افزود: 
تاکنــون حدود 11 هزار قلم قطعات و لوازم یدکی را از منابع 
داخلی تامین و جایگزین قطعات مشابه ساخت خارج کرده ایم.

وی در واکنش به این موضوع که برخی معتقدند فقدان یک 
برنامه استراتژیک در حوزه معدن باعث شده که سهم این بخش 
در اقتصاد کشور کم باشد، اظهار کرد: توسعه پایدار اقتصادی 
نیازمند دور اندیشــی و تدوین استراتژی است و نباید متاثر از 
تصمیمات مقطعی و کوتاه مدت و بعضا سیاســی باشد. دولت 
برای رونق بخشیدن به بخش معدن و صنعت راهی جز واگذاری 
امور به بخش خصوصی توانمند ندارد. دولت باید توان و سرمایه 
خود را برای ایجاد زیر ساخت ها و تدوین برنامه های بلند مدت 
توسعه مصروف دارد و بنگاه های اقتصادی را به اهلش واگذار 
کنــد.وی اظهار امیدواری کرد: با اتخاذ تصمیمات کاربردی و 
راهگشا در شورای عالی معادن و نیز ستاد فوالد کشور، برخی 
مشــکالت ازجمله تعیین تکلیف برخی معادن شناسایی شده 
بــرای صدور مجوز بهره برداری و نیــز عدم دخالت دولت در 

قیمت گذاری های دستوری از میان برداشته شود.
نوریان افزود: ما با شــناخت عوامل رشــد و توسعه صنعت 
جهانــی باید خودمــان را برای رقابت و بقــا، به تکنولوژی و 
دستاوردهای جدید مجهز کنیم. دیگر زمانی نیست که تنها به 
آنچه در اختیار داریم قناعت کنیم بلکه شناخت و بهره گیری 
از نوآوری های روز دنیا از ملزومات و الزمه توســعه است، این 
امر محقق نمی شــود، مگر با افزایش آگاهی و سرمایه گذاری 
مناســب. دیگر نمی توان ثروت جدید را آن گونه که در مورد 
معدن و کارخانه بوده، در محدوده مرزها نگه داشــت. سرعت 
تغییرات از تصور ما هم بیشــتر است و ما راهی جز دستیابی 

به اطالعات و فناوری و به روز رسانی نداریم.

 نیاز امروز معادن؛ برنامه ریزی متفاوت ■
نوریــان تاکید کرد: امروز معــادن و صنایع معدنی نیازمند 
برنامه ریزی متفاوت درباره تجهیز، توســعه و مدیریت منابع 
غنی معدنی کشــورمان، برنامه ریــزی دقیق تر و اصولی تری 
است. چون ثروت آفرینی و سوددهی در تولید باید با کاهش 
هزینه هــا، افزایش کیفیــت و بهره گیری از نیروی انســانی 
متخصــص، به کارگیری روش های نوین و به روز و البته ایجاد 
فضای مناسب کسب و کار صورت پذیرد.نوریان گفت: اگر قرار 
باشد در افق 1۴0۴ حدود ۵۵ میلیون تن فوالد تولید شود باید 
حدود 13۵میلیون تن سنگ آهن تامین شود. در حال حاضر 
چقدر واحدهای تولید سنگ آهن جوابگوی این نیاز هستند؟وی 
تصریح کرد: برای تولید ۵۵ میلیون تن فوالد با در نظر گرفتن 
عیارهای متفاوت باید حدود 160میلیون تن سنگ آهن خام 
اســتخراج و فرآوری شود که در حال حاضر این مقدار حدود 
80 میلیون تن اســت.وی ادامــه داد: از طرف دیگر برای ۵۵ 
میلیون تن فوالد نیاز به 86 میلیون تن کنســانتره آهن است 
و اکنون ظرفیت تولید ۴7 میلیون تن است یعنی تا حدود 7 
سال دیگر میزان استخراج سنگ آهن خام باید نزدیک به2 برابر 
شود یا اینکه به واردات آن متکی شویم. نکته مهم تر این است 
که برای دسترسی و بهره برداری از منابع جدید سنگ آهن، با 
فرض شناسایی و اکتشافات و دریافت مجوزهای الزم، حدود 
۵ سال زمان و در بخش زیرساخت های ۵۵ میلیون تن فوالد، 

حداقل نیاز به 13میلیارد یورو سرمایه گذاری است.
نوریان به این نکته اشاره کرد که مجوزهای صادره در چرخه 
تولید فوالد در کشــور نامتوازن است؛ به طوری که  با استناد به 
آمارهای منتشره، وزارت صنایع تا کنون برای تولید ساالنه 189 
میلیون تن گندله  آهن، مجوز صادر کرده است.وی اعالم کرد: 
در حالی که برای تولید گندله نیازمند کنســانتره سنگ آهن 
هســتیم، بنابر این برای حــدود 189 میلیون تن گندله باید 
حداقل 300 میلیون تن ســنگ آهن برداشت شود که بسیار 
دور از واقعیت است.مدیرعامل معدنی و صنعتی چادرملو بر این 
باور اســت که اگر روند فعالیت معادن سنگ آهن بر پایه روال 
فعلی و معمول ادامه یابد؛ در خوش بینانه ترین شرایط می توانیم 
به تولید 3۵ میلیون تن فوالد در ســال 1۴0۴ دســت یابیم؛ 
مگر آنکه با رفع موانع مورد اشــاره و ایجاد انگیزه الزم برای 

ســرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی یا خارجی، 
زمینه جلب مشــارکت آنها برای سرمایه گذاری در 

بخش معدن و صنایع معدنی فراهم شود.
وی به نکته دیگری درخصوص بررســی نامتوازن 
رشــد صنایع فوالد در کشور که بازار مصرف است 
اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر بازار داخلی قادر 
به جذب 18 میلیون تن فوالد تولیدی نیست و بازار 
صادرات نیز به دلیل مشــکالت اقتصادی موجود و 
تحریم ها شرایط مطلوبی ندارد.نوریان در واکنش به 
این پرسش مبنی بر تحقق فرضیه تولید ۵۵ میلیون 
تن فوالد در افق 1۴0۴ یعنی 10 سال دیگر، آیا بازار 
فروش داخلی و خارجی برای این میزان تولید وجود 
دارد ؟ یادآور شد: بر اساس برآوردهای جمعیتی مرکز 
آمار ایران، بر پایه نرخ فعلی رشد، جمعیت ایران در 
سال 1۴0۴ به رقم 8۵ میلیون نفر می رسد. با توجه 
به سرانه مصرف فوالد در کشور اگر در بهترین شرایط 
به حدود 280 کیلو برسد، میزان مصرف داخلی فوالد 
در سال1۴0۴ به حدود 2۴ میلیون تن خواهد رسید. 
بنابرایــن باید برای صادرات مــازاد تولید، به دنبال 

بازارهای منطقه ای و جهانی باشیم.
 مهم ترین مشکالت بخش معدن ■

مدیرعامل چادرملو درخصوص مهم ترین مشکالت 
کشــور در بخش معدن عالوه بر بحث تامین مالی 
و توسعه برنامه های اکتشافی اظهار کرد: همان طور 
که بارها اشاره کردم بخش اعظم مشکالت ما داخلی 
است و انتظار داریم نهادهای دولتی و قانونگذاری با 
درک صحیح مشکالت و شرایط فعلی بخش معدن، 
برای حل آنها چاره اندیشی کنند. وقتی صحبت از 
اقتصاد مقاومتی می شود یعنی باید ملزومات آن را 
فراهم کنیم، نخستین گام تحقق این امر رفع موانع 
تولید و فراهــم کردن زمینه های انگیزشــی برای 
سرمایه گذاری و حرکت به سمت ارزش آفرینی در 

فعالیت های اقتصادی است.
وی تصریح کرد: بایــد به این نکته توجه کرد که 
ایجاد ارزش افزوده در هر صنعتی مستلزم شناخت 
کافــی از بازار کســب و کار، برنامه ریــزی مبتنی بر 
واقعیات و به دور از شــعار زدگی و فراهم کردن زیر 
ســاخت های الزم توسعه است. فعاالن بخش معدن 
نیز از این قاعده مســتثنی نیســتند. نوریان افزود: 
مهم ترین مساله برای فعاالن حال حاضر در صنعت 
سنگ آهن و صنایع معدنی برای توسعه بخشیدن به 
کسب و کار خود و افزایش بهره وری، تامین منابع مالی 
است، به طوری که  بسیاری از طرح ها به دلیل نبود و 
کمبود منابع مالی معطل مانده اند.وی ایجاد انگیزه و 
مشوق های الزم را برای ادامه فعالیت دست اندر کاران 
معدن و صنایع معدنی داخل کشــور دارای اهمیت 
دانست و گفت: از جمله این مشوق ها می توان به ثبات 
قوانین و مقررات، فراهم کردن زیر ساخت های توسعه 
صادرات، ارائه تســهیالت برای نوسازی تجهیزات و 
بهره گیری از فناوری های نوین، بهســازی سیستم 
حمل ونقل و در نهایت واقعی کردن وجوه دریافتی از 
معادن همچون مالیات، عوارض، بهره مالکان و حقوق 
دولتی اشاره کرد. اگر این موانع مرتفع شود بدیهی 
است که سرمایه گذارها نیز برای ورود به این بخش 
از صنعت، تمایل نشان می دهند. نباید انتظار داشت 
که صاحبان ســرمایه با وعــده و وعید جذب بخش 
معدن شوند، بلکه آنها به رفتار، عملکرد و تصمیمات 
مسووالن و ضوابط و مقررات محیط کسب و کار نگاه 

و برای آینده خود تصمیم گیری می کنند.
مدیر عامل چادرملو افزود: ســرمایه گذاری در هر 
بخش اقتصادی مســتلزم امنیت اســت تا ریسک 

آن را کاهــش دهد که متاســفانه در بخش معدن 
چندان توجهی به آن نمی شــود، چــون با نادیده 
گرفتــن حق  و حقوق بخش خصوصی، باعث متضرر 
شــدن ســرمایه گذاران این بخش شده است. هیچ 
ســرمایه گذاری بدون شــناخت از بــازار و فضای 
کســب و کار یک کشور و انجام بررسی های الزم از 
وضعیت اقتصادی آن کشور اقدام به سرمایه گذاری 
نمی کند.وی معتقد اســت با این شــرایط به زودی 
کمبود ســنگ آهن به دلیل نبود توازن در زنجیره 
تولید فوالد کشور، به یک چالش جدی برای صنایع 
وابسته تبدیل می شــود.نوریان با اشاره به اینکه از 
دیگر مشــکالت بهره برداران از معادن نارسایی های 
بخش حمل ونقل  است، افزود: نزدیک به ۵0 درصد 
از مخارج مربوط به بهره بــرداری از مواد معدنی از 
جمله سنگ آهن مربوط به هزینه حمل ونقل  است و 
مشکالتی در این زمینه وجود دارد، بنابر این ناوگان 
حمل و نقل کشــور هم باید همپای توسعه معادن 
خود را بازســازی کند و با به کار گیری سیســتمی 
روزآمد، ضمن تامین نیاز معادن، نســبت به کاهش 

هزینه ها هم اقدام کند.
نوریان یادآوری کرد: یکی دیگر از این مغایرت ها 
این اســت که دولت از یک طرف در حال تشــویق 
معدن داران ســنگ آهن اســت تا به جای صادرات، 
مواد مورد نیاز صنایع فوالد داخلی را تامین کنند و 
از طرف دیگر طبق قانون مالیات های مستقیم اگر ما 
فروش داخلی انجام دهیم مشمول مالیات هستیم، 
یعنی عالوه بر اخذ مالیات ارزش افزوده  که هم اکنون 
9 درصد اســت، باید 2۵ درصد درآمد حاصله خود 
را نیز به دولت بدهیم، چون فروش داخلی کرده ایم 
که همــان مالیات بر درآمد اســت. وی ادامه داد: 
می بینیم که قوانین و ضوابط مالیاتی کامال مغایر با 
سیاســت خودکفایی داخلی است و این باعث شده 
نه تنها بسیاری از معادن تعطیل شوند، بلکه تمایل 

سرمایه گذاری نیز کاهش یابد.
نوریان همچنین خاطر نشان کرد: طی چند سال 
اخیر مشکالتی نظیر عدم دسترسی به تکنولوژی های 
جدید در امر اکتشاف، استخراج و فرآوری، فرسودگی 
تجهیزات و در نتیجه افزایش هزینه های اســتخراج 
و فرآوری، مشکالت و موانع موجود بر سر بازگشت 
درآمــد حاصل از صادرات، وجود دالالن بین المللی 
برای صــدور محصول و تامین قطعــات مورد نیاز 
معادن و صنایع معدنی و ممنوعیت داد و ستد های 
مالی از طریق بانک های جهانی که همگی ناشی از 
تحریم های بین المللی بود دشواری های بسیاری برای 
فعاالن بخش معدن به وجود آورد.مدیرعامل چادرملو 
افزود: افزایش یکباره و پیش بینی نشده هزینه های 
تولیــد به دلیل افزایش بهای آب، برق و گاز و حمل 
و نقل که معموال چند بار در ســال اتفاق می افتد و 
کاهش شدید قیمت های جهانی سنگ آهن از دیگر 
مشکالت بوده و هست.وی تصریح کرد: حل برخی 
مشکالت دور از دسترس نیست و اگر عزم و اراده ای 
قــوی برای رفع موانع معدنی ها و صنایع معدنی در 
دولت و مجلس به وجود آید می توان به بقا و رشــد 

این منبع عظیم و ارزش آفرین کشور امیدوار شد.
ذخیره معادن کشور مزیت اصلی تولید فوالد ■

مدیرعامل معدنی و صنعتی چادرملو با اشــاره به 
این مطلب که طبق بررسی های به عمل آمده اکسید 
آهن، حدود ۵ درصد از پوســته زمین را تشــکیل 
می دهد، عنوان کرد: این عنصر، به عنوان ماده اولیه 
اصلی تولید فوالد، بیشــترین سهم هزینه در قیمت 
تمام شده آن را دارد. طبق آمارهای موجود در چیـن 

حـدود 39 درصد، کشـورهای اروپایی 31 درصد و 
در ایران حدود ۴3 درصد قیمت تمام شــده تولید 

فوالد را، هزینه تامین سنگ آهن تشکیل می دهد.
وی درخصوص انتقادات مطرح شده در باره مساله 
خام فروشــی و نحوه عملکرد چادرملو در این زمینه 
و اثر آن بر تکمیل زنجیره تولید فوالد تصریح کرد: 
یکی از مزیت های مهم اقتصادی برای مجتمع های 
فوالد ســازی کشور، اســتفاده از سنگ آهن داخلی 
است زیرا نقش عمده ای در کاهش قیمت تمام شده 
و همچنیــن صرفه جویی ارزی در تولید فوالد دارد 
و تولید کننــدگان داخلی ســنگ آهن هم به دالیل 
مختلف ترجیح می دهند فروش داخلی داشته باشند، 
اما برخی معادن بــرای تامین ارز مورد نیاز خود و 
نیز تناسب نداشــتن عیار سنگ آهن برخی معادن 
با واحدهــای فرآوری داخلی مجبور به صادرات آن 
هستند؛ ضمن اینکه ســنگ آهن به صورت کلوخه 
صادر نمی شود بلکه عمل فرآوری به صورت دانه بندی 
انجام می شود و نمی توان گفت این خام فروشی است.
وی در ادامه اظهار کرد: مجتمع معدنی چادرملو 
با تولید ۵/ 10 میلیون تن کنسانتره و ۵/ 1 میلیون 
تن سنگ آهن دانه بندی شــده یکی از بزرگ ترین  
تولید کنندگان کشور است که تمامی تولیدات خود 
را در داخل کشور عرضه می کند.مدیر عامل شرکت 
معدنی و صنعتی چادرملو افزود: این شرکت همواره 
در جهت خلق ارزش  افــزوده در فرآیند تولید گام 
برداشته و به جرات می توان گفت چادرملو اکنون به 
مرحله ای رسیده است که محصول خود را با استخراج 
مواد اولیه از دل زمین و معدن آغاز می کند و پس از 
فرآوری و تولید کنسانتره در ۵ خط تولید با ظرفیت 
10 و نیم میلیون تن در ســال، عالوه بر تامین مواد 
اولیه کارخانه گندله سازی اردکان که امسال حدود 
3 میلیون و 700 هــزار تن گندله تولید می کند و 
به زودی به مرز ۴ میلیون تن می رسد، خوراک الزم 
برای واحدهای بزرگ فوالدی کشور از جمله فوالد 

مبارکه و خوزستان را نیز تامین می کند.
نوریان درباره ارتقای بهره وری در تولید مواد اولیه 
در واحدهای معدنی و صنعتی خود نیز گفت: تفکر 
و اندیشــه نوآورانه همواره در روند امور به ویژه در 
بخش های صنعتی موجب رشد و افزایش کیفیت و 
کمیت تولید شده است. وی افزود: ما معتقدیم اگر 
تجربه همکاران با علم و دانش تلفیق شود نتایج به 
مراتب موثرتری در فرآیند تولید دریافت خواهیم کرد 
به همین منظور هم اکنون سیستم مدیریت دانش 
در چادرملو اجرا شده است تا بتوانیم از تجربیات و 
اندوخته های علمی همکاران خالق و صاحب اندیشه 

بهترین بهره برداری را بکنیم.
وی با تاکید بر اراده مدیران چادرملو بر توســعه 
واحدهــای تکمیل کننــده زنجیره تولیــد در این 
شــرکت گفت: روند توسعه بخش چادرملو با هدف 
ایجاد ارزش افزوده در محصوالت تولیدی همچنان 
ادامه دارد و پــس از بهره برداری از واحد مگامدول 
احیای مســتقیم چادرملو که مراحل پایانی خود را 
طی می کند دو طرح مهم تولیدی در دســتور کار 
داریم که شــامل طرح احداث کارخانه گندله سازی 
شــماره 2 با ظرفیت تولید ساالنه چهار میلیون تن 
و ســرمایه گذاری 13 هزار میلیارد ریال و همچنین 
طرح احداث دو واحد نورد به ظرفیت تولید ساالنه 
یک میلیون و یکصد هزارتن با ســرمایه گذاری پنج 
هزار میلیارد ریال اســت که رقم کل سرمایه گذاری 
18 هزار میلیارد ریال و ســهم ارزی 131 میلیون 

یورو مد نظر است.

محمود نوریان مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو خبرداد

ضرورت رشد ۱۰۰ درصدی در حوزه سنگ آهن 

ما با شناخت عوامل 
رشد و توسعه صنعت 

جهانی باید خودمان 
را برای رقابت و 

بقا، به تکنولوژی و 
دستاوردهای جدید 
مجهز کنیم. دیگر 

زمانی نیست که تنها 
به آنچه در اختیار 

داریم قناعت کنیم بلکه 
شناخت و بهره گیری 

از نوآوری های روز دنیا 
از ملزومات و الزمه 

توسعه است، این امر 
محقق نمی شود، مگر 

با افزایش آگاهی و 
سرمایه گذاری مناسب

برای تولید ۵۵ میلیون 
تن فوالد با در نظر 

گرفتن عیارهای متفاوت 
باید حدود ۱6۰میلیون 

تن سنگ آهن خام 
استخراج و فرآوری شود 

که در حال حاضر این 
مقدار حدود ۸۰ میلیون 

تن است
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مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در جلسۀ کمیتۀ مدیریت شرکت 
با اشاره به شرایط تحریم و لزوم حفظ روند تولید از تشکیل کمیتۀ 
اقتصاد مقاومتی در شرکت خبر داد و گفت: هدف از تشکیل این 
کمیته بررسی و ارزیابی نیازهای شرکت در شرایط تحریم و اجرای 
اقدامات موردنیاز در راســتای اهداف نظام و منافع ملی است. به 
خاطر داشــته باشــیم مواردی که در این کمیته تصمیم گیری و 
ابالغ می گردد بالفاصله قابل اجراست و خارج از روال عادی انجام 

خواهد شد.
 دست یابی به فناوری ساخت کارخانجات فوالد ■

تأکید بر نهادینه کردن دانش و تکنولوژی ساخت کارخانۀ فوالد 
بخش بعدی سخنان مهندس عظیمیان بود. وی در این خصوص 
گفت: اکنون در آستانۀ چهل ســالگی پیروزی شکوهمند انقالب 
اسالمی ایران، فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین فوالدساز کشور و 
خاورمیانه به بلوغ خود رســیده است؛ ازاین رو باید عالوه بر تولید 
فوالد و نقش آفرینی در بومی سازی تجهیزات موردنیاز این صنعت، 

به ساخت کارخانه های فوالدسازی نیز همت گماریم.
وی با اشــاره به این که بخش عمــده ای از قطعات و تجهیزات 
موردنیاز کارخانه فوالد در کشور بومی سازی شده است گفت: باید 
باقیماندۀ قطعات موردنیاز صنعت فوالد نیز بومی سازی شود تا فوالد 
مبارکه خودش بتواند ساخت و راه اندازی یک کارخانه فوالد را در 
هر نقطه ای از ایران انجام دهد. این حرکت بسیار بزرگی در فوالد 

مبارکه است و اتفاقی میمون و مبارک خواهد بود.
مهندس عظیمیان با تأکید بر اجرای پروژۀ نورد گرم 2 گفت: باید 
همۀ راهکارهای ممکن برای اجرای این پروژه را در نظر گرفت؛ زیرا 
انجام این پروژه در شرایط موجود برای شرکت از اهمیت ویژه ای 

برخوردار اســت. ضمن این که راه اندازی واحد نورد 
گرم مشابه نمونه موجود در فوالد مبارکه در شرکت 
فوالد هرمزگان، ظرف چند سال آینده انجام می شود.

 شرکت فوالد مبارکه از صاحبان ایده و سازندگان  ■
داخلی حمایت می کند

مدیــر عامل فوالد مبارکه با اشــاره بــه برگزاری 
جشــنواره و نمایشگاه ملی فوالد با مشارکت شرکت 
فوالد مبارکه در دی ماه گفت: رویکرد فوالد مبارکه 
بومی سازی است. در فضای استارت آپ ها بحثی به نام 
شتاب دهنده داریم. به این معنی که گروه های جوان 
دارای ایده ممکن است از توان مالی و مدیریت کافی 
برای اجرای این ایده ها برخوردار نباشــند؛ به همین 
جهت شتاب دهنده ها به این افراد کمک مالی می کنند 
و درصورتی که ایدۀ آن ها موردپذیرش قرار گیرد، در 

ریسک مالی ایجاد این پروژه ها شریک می شود.
وی با اشاره به تغییر صورت گرفته در رویکرد خرید 

اقالم موردنیاز شــرکت گفت: در حال حاضر اگر کسی اعالم کند 
که تجهیزی را بومی ســازی کرده، فوالد مبارکه، در صورت تأیید 
ارزیابی عملکرد و کیفیت آن، محصول را خریداری می کند؛ اما از 
این  پس با تغییری که در رویکرد فوالد مبارکه به وجود آمده، در 
نمایشگاه دی ماه لیست نیازمندی ها در بخش های مختلف اعالم 
می شود و اگر شرکتی ایدۀ ساخت و تأمین هریک از این اقالم را 
داشته باشد و ایده موردپذیرش قرار گیرد، فوالد مبارکه در تأمین 
مالی و ریسک اجرای این پروژه شریک می شود و نقش شتاب دهنده 

را برای این استارت آپ های فنی ایفا می کند.
وی در ادامه خاطرنشــان کرد: در همین راســتا هیئت داوری 
متشــکل از استادان دانشگاه و مهندســان مجرب فوالد مبارکه 
تشکیل شده است. این هیئت وظیفۀ داوری و غربالگری ایده های 
دریافتی را بر عهده خواهد داشت. پروژه هایی که هیئت داوران تأیید 
می کنند به سیستم قراردارد و مالی فوالد مبارکه معرفی می شوند 
تا سرمایه گذاری الزم، بسته به ابعاد پروژه صورت پذیرد. چنانچه 
پروژه به نتیجه برسد، قرارداد خرید محصول به صورت تضمین شده 
با تأمین کنندۀ مذکور منعقد خواهد شد. جان کالم این که شرکت 
فوالد مبارکه از صاحبان ایده و سازندگان داخلی حمایت می کند.

وی در بخش دیگری از ســخنان خود با تأکید بر لزوم توجه به 
مســائل معیشــتی کارکنان گفت: روابط سازمان با کارکنان باید 
براســاس رابطۀ منطقی صورت پذیرد و باید در مقابل کار خوب 
و کار بد عکس العمل مناســب داشــته باشیم و این عین عمل به 

امربه معروف و نهی از منکر است.
مهندس عظیمیان با تقدیر از نقش خبرنامۀ فوالد در پوشــش 
وقایع و رویدادهای گروه فوالد مبارکه گفت: این شرکت برای انتشار 
نشریۀ جدیدی با عنوان »کارخانه« اقدام کرده است.

وی ابراز امیدواری کرد این نشریه به یکی از بهترین 
نشریات اقتصادی کشور تبدیل شود و در اختیار کلیۀ 

فعاالن صنعت فوالد و سایر صنایع قرار گیرد.
بیــش از ربع قرن از افتتاح شــرکت فوالد مبارکه 
به عنــوان یکی از بزرگترین دســتاورد های صنعتی 
جمهوری اسالمی ایران می گذرد. در طول این سال ها 
این شرکت که مولود انقالب اسالمی است به بزرگترین 
فوالدساز خاور میانه و شمال آفریقا بدل شده است. با 
بررسی تاریخچه فوالدسازان موفق جهان در می یابیم 
که اکثر این شرکت ها پس از پشت سر گذاشتن دوران 
راه اندازی و توسعه به دنبال دستیابی به علم ساخت و 
راه اندازی کارخانجات فوالد رفته و تبدیل به مرجعی 

در صنعت فوالد شده اند.
اکنون در آستانۀ چهل سالگی پیروزی شکوهمند 
انقالب اســالمی ایران، بزرگترین فوالدساز کشور به 

بلوغ خود رســیده اســت؛ از این رو باید عــالوه بر تولید فوالد و 
نقش آفرینی در بومی سازی تجهیزات موردنیاز این صنعت، برای 

ساخت کارخانه های فوالدسازی برنامه ریزی کند.
امروز بخش عمده ای از قطعات و تجهیزات موردنیاز کارخانه های 
فوالد در کشــور بومی سازی شــده اند و با بومی سازی باقیماندۀ 
قطعات موردنیاز صنعت فوالد شرکتی مانند فوالد مبارکه، خواهد 
توانست ساخت و راه اندازی یک کارخانه فوالد را در هر نقطه ای از 
ایران انجام دهد. این حرکت بسیار بزرگی در فوالد مبارکه است و 

اتفاقی میمون و مبارک خواهد بود.
از نمونه تالش های صورت گرفته در راستای این رویکرد می توان 
به عزم فوالد مبارکه برای راه اندازی یک واحد نورد گرم در شرکت 
فوالد هرمزگان، مشابه نمونه موجود در فوالد مبارکه، ظرف چند 

سال آینده اشاره کرد.
همچنین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد که با مشارکت شرکت 
فوالد مبارکه در دی ماه برگزار می شود از دیگر نماد های این رویکرد 
فوالد مبارکه در بومی سازی است. در فضای استارت آپها بحثی به 
نام شتاب دهنده داریم به این معنی که گروه های جوان دارای ایده 
ممکن است از توان مالی و مدیریتی کافی برای اجرای این ایده ها 
برخوردار نباشند؛ به همین جهت شتاب دهنده ها به این افراد کمک 
مالــی میکنند و درصورتیکه ایدۀ آنها موردپذیرش قرار گیرد، در 

ریسک مالی ایجاد این پروژه ها شریک میشوند.
به همین منظور در رویکرد خرید اقالم موردنیاز شرکت فوالد 
مبارکه تغییری صورت گرفته اســت. درحال حاضر اگر کسی 
اعــالم کند که تجهیزی را بومی ســازی کرده، فوالد مبارکه، 
در صــورت تأیید ارزیابی عملکــرد و کیفیت آن، محصول را 
خریــداری میکند؛ اما از این پس بــا تغییری که در رویکرد 
فــوالد مبارکه به وجود آمده، در نمایشــگاه دی ماه لیســت 
نیازمندیها در بخش های مختلف اعالم می شود و اگر شرکتی 
ایدۀ ساخت و تأمین هریک از این اقالم را داشته باشد و ایده 
موردپذیرش قرار گیرد، فوالد مبارکه در تأمین مالی و ریسک 
اجرای این پروژه شریک می شود و نقش شتاب دهنده را برای 

این استارت آپ های فنی ایفا میکند.
در همین راســتا هیئت داوری متشــکل از استادان دانشگاه و 
مهندسان مجرب فوالد مبارکه تشکیل شده است. این هیئت وظیفۀ 
داوری و غربالگری ایده های دریافتی را بر عهده خواهد داشــت. 
پروژه هایی که هیئت داوران تأیید میکنند به سیســتم قراردارد و 
مالی فوالد مبارکه معرفی میشوند تا سرمایه گذاری الزم، بسته به 
ابعاد پروژه صورت پذیرد و چنانچه پروژه به نتیجه برسد، قرارداد 
خرید محصول به صورت تضمین شده با تأمین کنندۀ مذکور منعقد 
خواهد شد. جان کالم اینکه شرکت فوالد مبارکه از صاحبان ایده 

و سازندگان داخلی حمایت میکند

از سوی حمیدرضا عظیمیان مطرح شد: 

حمایت فوالد مبارکه از استارت آپ ها 

امروز بخش عمده ای 
از قطعات و تجهیزات 
موردنیاز کارخانه های 

فوالد در کشور 
بومی سازی شده اند و با 

بومی سازی باقیماندۀ 
قطعات موردنیاز صنعت 

فوالد شرکتی مانند 
فوالد مبارکه، خواهد 

توانست ساخت و 
راه اندازی یک کارخانه 
فوالد را در هر نقطه ای 

از ایران انجام دهد

 دکتر قائمی راد●
معاونت برنامه ریزی و نظارت شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

مبحث انقالب معدنی در شــرایط فعلی کشور مبحث کامال 
درستی اســت که در حال حاضر مطرح شده است، از دیدگاه 
بســیاری از کارشناسان، کشــور ما ایران در سه زمینه در دنیا 
از اقتدار خاصی برخوردار اســت؛ نخست پتروشیمی است که 
به دلیل وجــود منابع گاز طبیعی و مواد اولیه ارزان قیمت در 
دســترس داریم؛ دومین مورد مشخصا مربوط به نفت است که 
ذخایــر خوبی از این لحاظ در اختیار داریم که ما را در دنیا در 
زمره بزرگترین کشورهای دارای ذخایر نفت قرار می دهد و در 
نهایت در سومین زمینه یعنی معدن به صراحت می توان گفت 
که کشــور ما از لحاظ ذخایر معدنی در دنیا حرف زیادی برای 
گفتن دارد. این نعمت ها به صورت خدادادی در اختیار ما قرار 
گرفته با این حال ما از نظر اقتصادی با کشــوری مثل ژاپن که 
از نظر منابع معدنی و پتروشــیمی ضعیف است قابل مقایسه 
هم نیســتیم؛ برخی کارشناسان بر این باورند که وجود چنین 
ذخایر طبیعی در داخل کشور موجب برخی عقب ماندگی های 

اقتصادی شده است.
در این رابطه با یک نگاه کلی می توان دریافت که کشور ما در 
حوزه خاورمیانه از لحاظ ذخایر معدنی نسبت به سایر کشورهای 
همســایه در موقعیت بسیار خاصی قرار گرفته است و با توجه 
به اینکه تعدادی از این کشورهای همسایه ما در مسیر توسعه 
قرار گرفته اند در اطراف ما تقاضا برای مواد اولیه که در مســیر 
توســعه مورد استفاده قرار می گیرد تا حدود زیادی باالست. با 
در نظر گرفتن این امتیاز که کشور ما از نظر معدنی غنی است 
می توان به صراحت گفت که با اکتشــاف و استخراج صحیح و 
در عمق – با توجه به اینکه در تمام این سال ها به دلیل فقدان 
تکنولوژی الزم و سرمایه کارهای سطحی انجام گرفته- می توان 
انقالب معدنی با استخراج میزان قابل توجهی از مواد معدنی و 

در نهایت صادرات آن به کشورهای همسایه ایجاد کرد.
پس از سال ها انجام کار معدنی در سطح در حال حاضر ما در 
جایگاهی قرار گرفته ایم که باید به استخراج انواع معادن در عمق 
روی بیاوریم، این عمق باید 1000 تا 2000 متر زیر زمین باشد 
که البته الزمه آن در ابتدا اکتشــاف و سپس استخراج است؛ و 
گفتنی اســت که این ظرفیت فعلی صادراتی در زنجیره فوالد 

این نوع استخراج را برای ما الزام آور می کند.
البته نیازی به یادآوری نیســت که در مسیر انقالب معدنی 
چالش ها و مشکالتی هم قرار می گیرد، اما به صراحت می توان 
گفت تمام مشــکلی که ما در رابطه با اجرای انقالب معدنی در 
کشورمان در پیش رو داریم به بحث سرمایه گذاری و تکنولوژی 
روز دنیا برمی گردد و تا زمانی که مبحث مالی مرتفع نشود این 

مسایل بر سر جای خود باقی می مانند.
موضوعی که در رابطه با بحث اکتشاف معادن – چه در ایران 
و چه در هر نقطه دیگر دنیا- باید مدنظر قرار گیرد این اســت 
که اکتشاف ریسک بسیار باالیی دارد، پهنه و محدوده هایی که 
در اختیار قرار می گیرد ابتدا باید مورد اکتشاف قرار گیرند که 
اکتشاف هزینه باالیی هم در بردارد و زمانی که سرمایه گذاری 
از راه می رســد و در این مســیر ســرمایه گذاری می کند و در 
نهایت اکتشــاف به نتیجه نمی رســد یا با حجم قابل توجهی 
روبرو نمی شود به صورت عملی هزینه ها باالتر از درآمد می رود 
و همین اشتیاق را برای انجام اکتشاف های آتی زیر سوال می برد. 
با این وجود اگر سرمایه گذاری در اکتشاف به نتیجه برسد بازده 
بســیار باالیی دارد چرا که بازده باال در جایی است که ریسک 
سرمایه گذاری باالســت. اما این موضوع که هر کسی به بحث 
سرمایه گذاری در اکتشاف ورود نمی کند دقیقا به دلیل ریسک 
باالی آن اســت و در واقع در این زمینه تنها شرکت هایی وارد 

می شوند که توانایی تولید و سودآوری داشته باشند.

بــا این وجود موضوعی کــه نباید در این رابطه از نظر دور 
داشــت این اســت که تمام این تالش ها در نهایت می تواند 
منجر به توسعه پایدار شود، تنها در مبحث سنگ آهن که به 
عنوان نمونه می آورم می توان دید که تبدیل ســنگ آهن در 
مراحل مختلف و در نهایت تولید فوالد در داخل تا چه اندازه 
می تواند برای ما سودآور باشد، چرا که در نهایت فوالد مواد 
اولیه بسیاری از تولیدات ما از جمله خودروسازی و ساختمان 
سازی است و انجام تمام این مراحل به معنای این است که 
ما می توانیم تامین کننده مواد اولیه صنایع داخلی در داخل 

کشور باشیم.
در این راستا شرکت ســرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 
با همکاری ایمیدرو پیشــنهاد برگزاری کنسرسیومی کرد که 
اســتقبال بسیار زیادی از آن صورت گرفت؛ این کنسرسیوم با 
حضور شرکت ســرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در کنار 
شرکت های چادرملو، گل گهر، گهر زمین، صنایع و معادن غدیر، 
فوالد مبارکه اصفهان، فوالد خوزستان، میدکو، سرمایه گذاری 
امید، شــرکت معدنی و صنعتی صبانور و شــرکت ذوب آهن 
اصفهان تشــکیل شد و هدف آن اســتفاده از توان و ظرفیت 
این شــرکت ها برای به حداقل رساندن ریسک های محدوده و 
پهنه های اکتشافی بوده است. در واقع کنسرسیوم شامل همه 
شرکت های مقتدر در زمینه زنجیره فوالد می شود و به صراحت 
می توان آن را یکی از راهکارهای انقالب معدنی برشمرد که در 
حال حاضر عملیاتی نمــودن موضوع از طریق وزارت صنعت، 

معدن و تجارت و ایمیدرو در حال پیگیری است.
با توجه به اینکه کشورهای اطراف ما از جمله سوریه، عراق، 
ترکیه و عربستان بر روی زنجیره فوالد سرمایه گذاری کرده اند 
حضور این کنسرسیوم در کشف و استخراج معادن می تواند بسیار 
کمک کننده باشد، با اکتشاف و استخراج به موقع که منجر به 
صادرات شــود می توان به سمت توسعه معادن و به کارگیری 
تکنولوژی هــای روز دنیا در این راســتا پیش رفت. اگرچه در 
حال حاضر سهم صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی کشور 
7.2 درصد اســت اما همگام شدن با این کنسرسیوم و اهداف 
آن می تواند پتانســیل مــا را در این زمینه افزایش دهد که در 
واقع این همان حلقه مفقوده انقالب معدنی در بحث اکتشــاف 
و اســتخراج است که اصال آن را می توان استارت و آغاز انقالب 
معدنی نامید، فوالد، مس و آلومینیوم در صنعت و اقتصاد پایدار 
استفاده زیادی دارند که از این لحاظ ما را به خودکفایی می رساند 
و در عین حال موجبات صادرات غیرنفتی را هم فراهم می کند.

و اما در مبحث تکنولــوژی، ما به عنوان بزرگترین هلدینگ 

معدنی در تالش هستیم تا فاصله صنعت و معدن را با دانشگاه 
کمتر کنیم. در این باره با به کارگیری نیروی انســانی آموزش 

دیده می توانیم بهره وری را تا میزان زیادی باال ببریم.
یــادآوری این نکته هم ضروری اســت که برای وقوع انقالب 
معدنی الزاماتی وجود دارد که اگر به صورت کلی نگاهی به آن 
داشته باشیم به برنامه های زیربنایی مرتبط برمی خوریم؛ یکی 
از این موارد زیربنایی آب اســت که در کشور ما در این رابطه 
مشکل وجود دارد؛ این مشکل به خصوص در احداث کارخانه های 
فوالدی دیده می شــود، باید مبحــث آب در این زمینه کامال 
جدی در نظر گرفته شــود؛ مورد دیگر بحث انرژی است که ما 
در هلدینگ توســعه معادن و فلزات با پیش بینی این موضوع 
به تازگی اقدام به خریداری دو نیروگاه در شــاهرود و سمنان 
کرده ایم که ظرفیت آنها باید به حدود 1000 مگاوات برســد؛ 
مبحث دیگر حمل و نقل است از این دیدگاه برای تولید خوب 
نیاز به ایجاد زیرســاخت های حمل و نقلی است، در حالی که 
یکی از مسایل مهم در رابطه با چشم انداز 1۴0۴ در کشور ما 
عدم وجود زیرساخت های حمل و نقل ریلی و دریایی است که 
در واقع تاثیر به سزایی در هزینه تمام شده محصوالت دارد؛ به 
همین منظور ما در شرکت توسعه معادن و فلزات برای مرتفع 
کردن مشــکالت ابن بخش در حال مطالعه پروژه ای هســتیم 
که راه اندازی یک اســکله تخصصی معدن، مواد معدنی و فوالد 
است که محل آن در بندر شهید رجایی واقع شده و با مشورت 
مشــاوران خارجی و ارائه امکان ســنجی به دنبال اجرای آن 
هستیم. این اسکله با قابلیت پهلوگیری کشتی های با ظرفیت 
حداقل 1۵0 هزار تنی در واقع نزدیک به سه برابر ظرفیت فعلی 

حمل و نقلی ما را پوشش می دهد.
در پایــان بحث تامین مواد اولیه معدنی برای فوالد بســیار 
اهمیت دارد که در کشــور ما عادت به خام فروشــی بخشی از 
این مواد وجــود دارد و این در مواردی مورد اعتراض هم قرار 
گرفته است، اما در شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 
ما برای نخستین بار تصمیم گرفته ایم بخشی از آن مواد اولیه را 
در چشم انداز 1۴0۴ ازکشورهای مطرح به بنادر خودمان وارد 
کرده و سپس آن را تبدیل و در نهایت به کشورهای دیگر صادر 
کنیم که این فرآیند ارزش افزوده زیادی ایجاد می کند. در واقع 
اگر قرار باشد هدف مان را تولید ۵۵ میلیون تنی فوالد در سال 
1۴0۴ قرار بدهیم به صورت بسیار خالصه کمبودهای ما عبارتند 
از مبحث حمل و نقل و مبحث انرژی -ماده اولیه- )با توجه به 
وضعیت فعلی اکتشاف( که نیاز به بازبینی و نگاه فرابنگاهی در 

این راستا به شدت احساس می شود.

پیشروی در مسیر انقالب معدنی
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وقتــی برای اولین بار در ایران پودر قالب ریخته گری تولید 
کردیم، در مذاکره با فوالدســازان با این سوال روبرو میشدیم 
که آیا این پودر را واردات و بســته بندی می کنید؟ بسیاری از 
فوالدسازان هم با شــنیدن نام پودر قالب ریخته گری ایرانی، 
بی آنکه حاضر به شــنیدن ادامه توضیحات باشند، بی درنگ 

می پرسیدند: آیا پودر خارجی هم دارید؟!
پاترون از اینجا شروع کرد و امروز تبدیل به تولیدکننده پودر 
قالب ریخته گری )کســتینگ پات( برای ذوب آهن اصفهان و 
بسیاری از شرکتهای بزرگ و کوچک فوالدساز کشور شده است.

در طی این سالها با تولید محصوالتی مثل مالت کرومیتی 
یا ســبز )گرین پات( و جرم های نسوز )پاتروکست( و اثبات 
کیفیت و عملکرد محصوالت مان، با صبوری و تالش، گروه 
پاترون توانســت اعتماد فوالدسازان را جلب کند، به طوری 
که وقتی نســل جدید جرم های نسوز این شرکت )جرم های 
نانو باند(، که برای اولین بار در ایران گواهینامه نانو مقیاس 
دریافــت کرده اند، به تولید رســید، فوالدســازان بی هیچ 
تردیدی، نســبت به اســتفاده از آن روی آوردند. به همین 
ترتیب وقتی مدیریت محترم نســوز شرکت فوالد مبارکه به 
گروه پاترون اعتماد فرمودند و درخواست تولید مالت سفید 
سیســتم اسالیدگیت را ارســال نمودند، با صبوری، منتظر 
نشســتند تا ما بتوانیم این مالت مهندســی را برای اولین 
بار تولید کنیم. خوشــبختانه توانستیم پاسخ اعتماد ایشان 
را بدهیم و مالت ســفید پاترون )پاترومور( به تایید ایشان 

رسید. بی تردید شیرین ترین لحظات، برای هر تولیدکننده، 
تایید کیفیت محصول جدید این شرکت، توسط معتبرترین 

مصرف کنندگان است. 
پوشش الکترود گرافیتی )الکوپات(، جهت کاهش مصرف آن، 
از نمونه های بارز کار تخصصی و مهندســی و اعتماد مشتریان 
است. در این راه مدیون اعتماد جناب آقای مهندس جهانی و 
همکاران ایشان )در شرکت فوالد کاوه جنوب( هستیم که حاضر 
شــدند برای اولین بار رسما الکوپات را تست نمایند. به همین 
ترتیــب جناب آقای مهندس رســولی و جناب آقای مهندس 
قراگزلو و همکاران ایشــان )در شــرکت فوالد هرمزگان( و در 
ادامه، دیگر بزرگان صنعت فوالد کشــور که به استفاده از این 
محصول استراتژیک روی آوردند، همه و همه نشان از اهمیت 

نقش اعتماد بین تولیدکننده و مصرف کننده دارد.
این درست است که گروه پاترون توانست در طی این سالها، 
با شناساندن خود به فوالدسازان کشور، به عنوان شرکتی دانش 
بنیان و متعهــد، جایگاه قابل قبولی در میان تامین کنندگان 
صنعت فوالد کشور به دست آورد، به طوری که امروزه، بسیاری 
از فوالدســازان کشور، خود پیشــگام تست محصوالت جدید 
پاتــرون می گردند، اما برای رســیدن به این نقطه، تالش های 
زیادی الزم بوده اســت. وقتی به گذشته خود نگاه می کنیم و 
آن همه زحمتی که کشــیده و تالشهایی که به صورت شبانه 
روزی صورت گرفته می نگریم، به خوبی درک میکنیم که بومی 
ســازی الزامات و نیازمندیهایی دارد. بی تردید انگیزه و همت 

برای تولید محصوالت جدید و بومی ســازی آنها نقش کلیدی 
در توســعه این محصوالت دارد اما از طرفی، اعتمادســازی با 
فعالیت های مهندســی و تخصصی، همچنین مشتری مداری 
و ارائه خدمات شایســته، نیز نقش بســیار مهمی در توســعه 
بومی سازی در کشــور دارد. اعتماد به جوانان و متخصصینی 
که پرآوازه نیســتند، در کنار تجربه و درایت مصرف کنندگان، 

می تواند کشور را با سرعت زیادی به پیش ببرد. 
ما در گروه پاترون، همچون گذشــته، با تالش و همدلی، و 
با تمرکز بر فعالیت های تحقیقاتی خود، در راه اعتالی صنعت 
فوالد و نســوز کشــور خواهیم کوشــید و امیدواریم همچون 
گذشــته، با حمایت فوالدسازان عزیز کشــورمان، روسفید و 

سرافراز باشیم.

اعتمادسازی در بومی سازی

امروز ایجاد هایپرمارکــت تخصصی فوالد با هدف متصل 
کردن شــرکت های کوچک و بزرگ و نهایتــا ایجاد “برند” 
برای کشــور ضرورتی انکارناپذیر و نقطه عطف هر سیســتم 

اقتصادی است.
مهندس محمدمهدی یارجانلی، مدیرعامل شرکت صنعت 
ورق آرین پاژ با اعالم این مطلب گفت: این شرکت برای اولین 
بار در کشور درصدد احداث هایپرمارکت فوالدی برآمده است، 
تا بهترین خدمات فوالدی و نهایتا محصولی با ارزش افزوده 

بسیار باال را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد.
وی با اعالم اینکه آرین پاژ با بهره گیری از زمینی به وسعت 
۵2هزارمتر مربع و 6۵00متر مربع فضای مســقف و نیز دارا 

بودن واحد کنترل کیفی بسیار پیشرفته توانسته است کیفیت 
ورق ها را به میزان چشــمگیری ارتقا دهد تصریح کرد: این 
مجموعه با ایجاد برندینگ فعالیت های قابل قبولی داشته است، 
طبیعی است صادرات محصول از کشور ما امروز از نبود”برند” 
در رنج است و همین میزان صادرات فوالد کشور نیز به دلیل 
پایین بودن قیمت ها و نه برندینگ است، بنابراین در صورت 
کاهش مزیت نسبی ارز و ثبات بازار، ایجاد برندینگ می تواند 

بهره بسیاری نصیب کشور سازد.
یارجانلی با اشاره به اینکه در این شرکت هم اینک 10گرید 
تعریف کرده ایم و مطابق با نیاز و سلیقه مشتریان گریدبندی 
و ســپس کاال را عرضه می کنیم تصریح کرد که صنعت ورق 

آرین پــاژ همواره در تالش اســت تا با تدویــن و گردآوری 
مجموعه ای از تجهیزات، انســان ها و دانش تــوام با نگاه بر 
مصــارف و صادرات و از طرفی نگاه به تامین کنندگان تا افق 
1۴0۴ عمال فرهنگ و دانش بومی را ایجاد و گسترش دهد.
مدیرعامل شرکت صنعت ورق آرین پاژ همچنین در بخش 
دیگری از ســخنانش موضوع موانع ایجاد شده در صادرات را 
مورد اشــاره قرار داد و تاکید کرد که امروز تمام کشورهای 
دنیا با تسهیل صادرات محصوالت خود در صدد حفظ اشتغال 
و ارزآوری هســتند، اما متاسفانه در کشور ما با ایجاد موانع 
سعی می کنند به هر طریق ممکن مانع از صادرات و ارزآوری 
شــوند، آن هم در حالی که کشور ما در این مقطع بیش از هر 

زمان دیگری نیاز به ارزآوری و ایجاد اشتغال دارد.
وی با اعالم اینکه هم اینک هر کسی بخواهد می تواند کاال 
وارد کشــور کند و کامال نیز مــورد حمایت قرار گیرد، ولی 
هیچ کس برای صادرات قدمی برنمی دارد، افزود: ما در ســال 
گذشته اولین صادرات خود به میزان 3هزارتن به کشورعراق 
را در دســتور کار قرار دادیم تا از آنجا با لیبل این شرکت به 
دیگر کشــورها صادر شــود، اما پس از ارسال یک هزارتن با 
موضوع ممنوعیت صادراتی روبه رو شدیم که واکنش و ناراحتی 

طرف مقابل در برداشت.
او همچنین با تاکید بر اینکه امروز باید بپذیریم تمام کشور 
یک شرکت سهامی عام است و همه مسووالن و تولیدکنندگان 
بایــد با یک نگاه واحد به ایــن موضوع بنگرند، بحث کمبود 
نقدینگی را مورد اشــاره قــرار داد و گفت: کمبود نقدینگی 
علی رغم ایجاد معضالت در حــوزه صاردات، تولیدکنندگان 
را در تامین نیازهای داخلی با مشــکالتی مواجه کرده است 
که ضروری اســت در این برهه حساس، بانک ها و مسووالن 
با اتخاذ تدابیری تسهیل کننده به کمک این بخش بشتابند.

هایپر مارکت تخصصی فوالد با هدف برند سازی ایجاد کنید

علی راد،عضو هیئت مدیره و مدیر بازاریابی و مهندسی فروش گروه پاترون
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شــرکت دانش بنیان گســترش فناوری خوارزمی تحقیقات 
و پژوهش خود را با هدف بومی ســازی کاتالیســت های مورد 
اســتفاده در صنایع پتروشــیمی، پاالیشگاهی و فوالد در سال 
1389 آغاز نمود و پس از بازخوردهای نمونه های تولیدی خود 
از تســت های صنعتی در واحدهای احیاء مستقیم کشور، خط 
تولید صنعتی کاتالیست ها را در سال 1392 راه اندازی نمود. با 
تمرکز بر بخش تحقیق و توسعه خود، این شرکت توانست دامنه 
گســترده ای از کاتالیست ها رو برای واحدهای مختلف صنعتی 
تولید کرده و به بازار عرضه نماید. در حال حاضر این شــرکت 
در حوزه کاتالیست های ریفرمینگ مورد استفاده در واحدهای 
احیاء مستقیم ظرفیت تولید 1۵00 تن در سال را دارا می باشد. 
همچنین این شــرکت در زمینه تولید جاذبهای سولفورزدائی 

اکسید روی، دارای ظرفیت تولید ساالنه 1000 تن می باشد.
 
عملکرد کاتالیست های ریفرمینگ احیاء مستقیم ■

با توجه به گذشت زمان کمتر از شروع فعالیت شرکت و البته 
عملکرد مناسب کاتالیست های تولیدی، درحال حاضر گسترش 
فناوری خوارزمی موفق به تامین و بارگذاری کاتالیســت های 
ریفرمینگ احیاء مســتقیم برای چهار ریفرمر گردیده است که 
سهم 1۵ درصدی از کل آهن اسفنجی تولیدی کشور می باشد. 

 
عملکرد مناســب و خدمــات تخصصی که این شــرکت به 
مشــتریان خود ارائه می دهد در کنار قیمت رقابتی ارائه شده 
این کاتالیست ها سبب شده است که گسترش فناوری خوارزمی 
هم اکنون قراردادهای متعدد دیگری را در زمینه کاتالیست های 
ریفرمینگ با واحدهای متعدد دیگر منعقد نماید و پیش بینی 
می گردد تا پایان ســال آینده با توجه بــه بارگذاری های آتی 
این کاتالیســت ها در واحدهای ذکر شده، 3۵ درصد از مقدار 
کل آهن اســفنجی کشور توسط ریفرمرهای بارگذاری شده از 

کاتالیست های این شرکت تولید شود.
بارگذاری های آتی کاتالیست های ریفرمینگ احیاء مستقیم  ■

* فوالد خراسان
* فوالد صنعت قائنات

* فوالد خوزستان
* فوالد مبارکه اصفهان

* شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان
* مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد

در کنار تولید کاتالیست های ریفرمینگ و تحقیقات و پژوهش 
جهت بهبود خصوصیات و عملکرد آنها، بحث خدمات شــبیه 

ســازی فرآیند ها از جمله اقدامات ارزشــمند شرکت گسترش 
فناوری خوارزمی در جهت بهبود عملکرد واحد، شناخت بهتر 
متغیرهای موثر بر فرایندهای شیمیایی، امکان بررسی عملکردی 
تجهیزات فرآیندی در شــرایط مختلف، بررسی رفتار سیاالت، 
عملکرد کاتالیست و موارد بسیار دیگر می باشد. شرکت گسترش 
فناوری خوارزمی توانسته با استفاده از امکانات مدلسازی و شبیه 
ســازی، عملکرد ریفرمر و دیگر تجهیزات فرایندی را به دقت 

مورد بررسی قرار دهد.
 در کنار موارد بیان شده، شرکت گسترش فناوری خوارزمی 
قادر به انجام خدمات Catalyst Handling با کیفیت باال و در 
کوتاه ترین زمان ممکن است. این خدمات شامل موارد زیر است: 
o تخلیه کاتالیست های مستعمل با روش های جدید )استفاده 

از خأل(
o بارگذاری کاتالیســت های نو به روشDense Loading با 

باالترین دانسیته و یکنواختی
o انجام آنالیز بررسی یکنواختی بارگذاری به روش تست افت 

فشار دو سر تیوب
o مستندســازی دقیق و ثبت داده هــای مربوط به فرآیند 
بارگذاری به منظور رسیدن به اطمینان الزم جهت شارژ بهینه 

و حداکثری تیوب ها
o ارائه آنالیزهای آماری

با توجه به تسلط این شرکت بر مباحث فرآیندی و همچنین 
شــرایط بهینه مورد نیاز جهــت عملکرد حداکثری جاذب ها و 
کاتالیست ها و با توجه به مشکالت پیرامون استفاده از جاذب های 
ســولفورزدائی در مخازن واحدهای احیاء مستقیم، این شرکت 
همچنین به حوزه خدمات طراحی و مهندســی پایه و تفصیلی 
در واحدهای سولفورزدائی مجتمع های مذکور ورود کرده و هم 
اکنون طراحی واحد ســولفورزدائی شرکت فوالد غدیر نیریز با 

دو مخزن در حال انجام است. 

جاذب های سولفورزدایی اکسید روی ■
همانطور که بیان شــد یکی از اهداف این شــرکت تولید 
کلیه کاتالیست های مورد استفاده در زنجیره واحدهای احیاء 
مســتقیم می باشــد. از این رو در کنار انواع کاتالیســت های 
ریفرمینگ واحدهای احیاء مستقیم، این شرکت قادر به تولید 
جاذب های سولفورزدایی مورد استفاده در این واحدها می باشد. 
هم اکنون مخازن سولفورزدائی در شرکت فوالد خوزستان در 
سرویس بوده و همچنین مخازن سولفورزدائی مگا مدول کوثر 
شــرکت صنعتی و معدنی گل گهر از جاذب های این شرکت 
بارگذاری شــده است. سایر مراجع را نیز در شکل ۴ می توان 

مالحظه نمود.
با توجه به سولفور باالی موجود در گندله های مصرفی این 
واحدها و افزایش های مــوردی در مقادیر H2S گاز طبیعی، 
این جاذب ها دارای مصرف بسیار باالیی در کشور هستند که 
با احتســاب واحدهایی که هم اکنون در حال اضافه نمودن 
واحدها یا مخازن جدید ســولفورزدا در کشــور هستند این 
مصرف فراتر هم خواهد رفت. ظرفیت مناسب ایجاد شده در 
خطوط تولید این شرکت با روش های جدید تولید این جاذب 
ها، ظرفیت تولید جاذب های این شــرکت را تا 1000 تن در 

سال افزایش داده است. 
بــا توجه به انجــام تحقیقات و پژوهش جدیــد در حوزه 
جاذب های سولفورزدائی همچنین این شرکت توانسته با تولید 
اشکال مختلف جاذب های سولفورزدایی اکسیدروی، در جهت 
حل مشکالت فرآیندی جاذب های سولفورزدائی در واحدهای 

فعالیت های شرکت گسترش فناوری خوارزمی در واحدهای احیاء مستقیم صنایع فوالد

مدل های بومی سازی شرکت گسترش فناوری خوارزمی

 صنایع فوالدشرکت گسترش فناوری خوارزمی در واحدهای احیاء مستقیم  فعالیت های
 معرفی گسترش فناوری خوارزمی

در  استفاده کاتالیست های موردبا هدف بومی سازی تحقیقات و پژوهش خود را  گسترش فناوری خوارزمیشرکت دانش بنیان 

پس از بازخوردهای نمونه های تولیدی خود از تست های و  آغاز نمود 9831در سال و فوالد ، پاالیشگاهی پتروشیمیصنایع 

با تمرکز بر بخش راه اندازی نمود.  9811خط تولید صنعتی کاتالیست ها را در سال صنعتی در واحدهای احیاء مستقیم کشور، 

تحقیق و توسعه خود، این شرکت توانست دامنه گسترده ای از کاتالیست ها رو برای واحدهای مختلف صنعتی تولید کرده و به 

 یتظرفبازار عرضه نماید. در حال حاضر این شرکت در حوزه کاتالیست های ریفرمینگ مورد استفاده در واحدهای احیاء مستقیم 

را دارا می باشد. همچنین این شرکت در زمینه تولید جاذبهای سولفورزدائی اکسید روی، دارای ظرفیت ال تن در س 9011 تولید

 تن می باشد. 9111تولید ساالنه 

 

 عملکرد کاتالیست های ریفرمینگ احیاء مستقیم

رش درحال حاضر گستو البته عملکرد مناسب کاتالیست های تولیدی،  گذشت زمان کمتر از شروع فعالیت شرکتبا توجه به 

چهار ریفرمر گردیده است که سهم برای و بارگذاری کاتالیست های ریفرمینگ احیاء مستقیم فناوری خوارزمی موفق به تامین 

 درصدی از کل آهن اسفنجی تولیدی کشور می باشد.  90

 
ها ستارائه شده این کاتالیعملکرد مناسب و خدمات تخصصی که این شرکت به مشتریان خود ارائه می دهد در کنار قیمت رقابتی 

ا بسبب شده است که گسترش فناوری خوارزمی هم اکنون قراردادهای متعدد دیگری را در زمینه کاتالیست های ریفرمینگ 

ست ها اتالیک های آتی این با توجه به بارگذاریپایان سال آینده تا ینی می گردد پیش بو  منعقد نمایدواحدهای متعدد دیگر 

کاتالیست های این ریفرمرهای بارگذاری شده از کل آهن اسفنجی کشور توسط از مقدار درصد  80، ی ذکر شدهدر واحدها

 تولید شود. شرکت

 کاتالیست های ریفرمینگ احیاء مستقیم  بارگذاری های آتی

 خراسان فوالد 

 قائنات صنعت فوالد 

 خوزستان فوالد 

 اصفهان مبارکه فوالد 

 ایرانیان غدیر فوالد و آهن شرکت 

 پاسارگاد آهن ذوب صنعتی مجتمع 

 

احیاء مستقیم قدم بردارد. 
این اشکال جدید دارای سطح موثر خارجی مناسب، مقدار 
تخلخل باالتر، استحکام به مراتب باالتر، سایش بسیار کمتر 
و با مقدار جذب مشابه هستند. این شرکت در آینده نزدیک 
این جاذب ها را در مخازن سولفورزدائی شرکت فوالد خوزستان 
بارگــذاری خواهد نمود تا تاثیر آنها در مقیاس صنعتی مورد 

تست و ارزیابی در مقیاس صنعتی قرار گیرد.

 
 تیوب 81۳فوالد خوزستان با  1احیاء  9 برای مدول روز بعد از راه اندازی ۰11 ،آهن اسفنجی  هر ساعت تولیدنرخ روند تغییرات  :9 شکل

 

 تیوب 81۳فوالد خوزستان با  1احیاء  9روز بعد از راه اندازی برای مدول  ۰11روند تغییرات درصد متال آهن اسفنجی تولیدی،  :1 شکل

 

 راه اندازی روز بعد از ۰11: روند تغییرات کیفیت گاز ریفرم 8 شکل

ازی ، بحث خدمات شبیه سو تحقیقات و پژوهش جهت بهبود خصوصیات و عملکرد آنها ست های ریفرمینگدر کنار تولید کاتالی

متغیرهای از جمله اقدامات ارزشمند شرکت گسترش فناوری خوارزمی در جهت بهبود عملکرد واحد، شناخت بهتر یند ها آفر

رد کیندی در شرایط مختلف، بررسی رفتار سیاالت، عملآامکان بررسی عملکردی تجهیزات فرفرایندهای شیمیایی، موثر بر 

بیه سازی، مدلسازی و شامکانات می باشد. شرکت گسترش فناوری خوارزمی توانسته با استفاده از کاتالیست و موارد بسیار دیگر 

 دهد.مورد بررسی قرار دقت  بهعملکرد ریفرمر و دیگر تجهیزات فرایندی را 

 

 

 راه اندازی روز بعد از ۰11: روند تغییرات کیفیت گاز ریفرم 8 شکل

ازی ، بحث خدمات شبیه سو تحقیقات و پژوهش جهت بهبود خصوصیات و عملکرد آنها ست های ریفرمینگدر کنار تولید کاتالی

متغیرهای از جمله اقدامات ارزشمند شرکت گسترش فناوری خوارزمی در جهت بهبود عملکرد واحد، شناخت بهتر یند ها آفر

رد کیندی در شرایط مختلف، بررسی رفتار سیاالت، عملآامکان بررسی عملکردی تجهیزات فرفرایندهای شیمیایی، موثر بر 

بیه سازی، مدلسازی و شامکانات می باشد. شرکت گسترش فناوری خوارزمی توانسته با استفاده از کاتالیست و موارد بسیار دیگر 

 دهد.مورد بررسی قرار دقت  بهعملکرد ریفرمر و دیگر تجهیزات فرایندی را 

 

 

 
و در کوتاه  باال با کیفیت Catalyst Handlingقادر به انجام خدمات شرکت گسترش فناوری خوارزمی در کنار موارد بیان شده، 

  موارد زیر است: است. این خدمات شامل ترین زمان ممکن

o با روش های جدید )استفاده از خأل( مستعمل های کاتالیست تخلیه 

مدلسازی 
CFD

و تاثیر نوع
ترکیب 
خوراک پروفایل 

متغیرهای 
فرآیندی

پروفایل 
بارگذاری 
تنش و کاتالیست

استحکام 
کاتالیست

ت اثر کیفی
بارگذاری 
کاتالیست

مسمومیت 
یکاتالیست

 این ،گاز طبیعی S2Hهای موردی در مقادیر و افزایش واحدها این مصرفی های گندله در موجود سولفور باالی به توجه با

کشور  در باالیی بسیار مصرف دارای هاجاذب

که با احتساب واحدهایی که هم اکنون در  هستند

حال اضافه نمودن واحدها یا مخازن جدید 

سولفورزدا در کشور هستند این مصرف فراتر هم 

خطوط ظرفیت مناسب ایجاد شده در . خواهد رفت

های جدید تولید این تولید این شرکت با روش

های این شرکت را تا جاذب ها، ظرفیت تولید جاذب

  تن در سال افزایش داده است. 9111

 

 . مراجع فروش جاذب های سولفورزدائی اکسید روی تولیدی گسترش فناوری خوارزمی.۳ شکل

 ختلفماین شرکت توانسته با تولید اشکال  همچنینهای سولفورزدائی پژوهش جدید در حوزه جاذببا توجه به انجام تحقیقات و 

قدم  مستقیم احیاء واحدهای در سولفورزدائی هایجاذب فرآیندی مشکالتدر جهت حل ، رویاکسید سولفورزدایی هایجاذب

 . بردارد

ا مقدار بسیار کمتر و ب، سایش باالتر به مراتب، استحکام باالتراین اشکال جدید دارای سطح موثر خارجی مناسب، مقدار تخلخل 

واهد خها را در مخازن سولفورزدائی شرکت فوالد خوزستان بارگذاری جذب مشابه هستند. این شرکت در آینده نزدیک این جاذب

 تا تاثیر آنها در مقیاس صنعتی مورد تست و ارزیابی در مقیاس صنعتی قرار گیرد. نمود

مراجع فروش 
هایجاذب

سولفورزدایی  
شرکت فوالد خوزستان 

مگا مدول کوثر شرکت صنعتی و 
معدنی گل گهر

مگا مدول گوهر شرکت صنعتی و 
معدنی گل گهر

مگا مدول سبا مجتمع فوالد 
مبارکه اصفهان

شرکت فوالد غدیر نی ریز

 مراجع فروش جاذب های سولفورزدائی اکسید روی تولیدی گسترش فناوری خوارزمی.●
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»فوالد ابزار هوشــمند لبه یاب«، مورد اســتفاده در فرآیندهای 
فرزکاری دقیق، با حمایت فوالد هرمزگان، توسط متخصصان داخلی 

کشور ساخته و رونمایی شد.
شاهین زارع مدیر متالوژی و تحقیق و توسعه فوالد هرمزگان در 
نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان هرمزگان که با حضور 
استاندار هرمزگان افتتاح شد، با اعالم این مطلب گفت: ابزار هوشمند 
لبه یاب در دو مدل مختلف با اندازه های متفاوت قابل ساخت است 
و در ماشین ابزارهای صنعتی مانند فرز، دریل و تراش در مدل های 
مختلف اتوماتیک )CNC(، نیمه اتوماتیک )NC( و دستی )معمولی( و 
دارای دقت عملکرد 1 تا 3 میکرون مورد استفاده قرار می گیرد. وی 
افزود: از مهم ترین ویژگی ابزار فوق، یکسان سازی دقت اسمی و واقعی 
ماشین ابزار در ساخت و تولید یا بازسازی قطعه کارهای با جنس و 

سایز مختلف است.مدیر متالوژی و تحقیق و توسعه فوالد هرمزگان 
در مورد مزایای ابزار هوشــمند رونمایی شده، تصریح کرد: کارکرد 
این ابزار موجب افزایش دقت ســاخت قطعه کار و راندمان کاری و 
کاهش هزینه، زمان، تعداد مراحل ساخت و تولید یک قطعه کار یا 
یک محصول می شود که کاهش انرژی و استهالک ماشین ابزارها را 
به همراه دارد.وی با اشــاره به مشکالت موجود در زمینه ساخت، و 
ماشین کاری قطعه کارسازی در صنعت فوالد و تاکید بر گستردگی 
دامنه استفاده و مصرف ابزار هوشمند لبه یاب در کارگاه های کوچک 
و کارخانه های بزرگ صنعتی، خاطرنشان کرد: باید در راستای توسعه 
و بهبود فرآیند ســاخت و تولید قطعات و محصوالت صنعتی تولید 
شده توسط ماشــین ابزارهای صنعتی مذکور به سمت بومی سازی 
این تکنولوژی گام برداشــت. زارع همچنین تاکید کرد: با تکیه بر 

توانایی باالی ابزار هوشــمند نسبت به نمونه های خارجی می توانیم 
ویژگی های متفاوتی نظیر دقت و سرعت عمل باال را یکجا در تولید 
قطعه کار داشته باشیم وبا توجه به ارزش افزوده حاصل شده، قیمت 
تمام شده محصوالت کاهش پیدا می کند که این امر با کاهش انرژی 
صرف شده جهت ساخت یک محصول انجام می گیرد و تعداد قطعات 
ماشــین کاری شده در یک زمان معین )نسبت به حالتی که از این 
دســتگاه استفاده نمی شود( بیشتر خواهد شــد. به گفته وی، ابزار 
هوشــمند مذکور همچنین در نمایشگاه دســتاوردهای پژوهش و 
فناوری استان هرمزگان به عنوان محصول برتر R&D انتخاب شد.مدیر 
متالوژی و تحقیق و توسعه فوالد هرمزگان افزود: ابزار هوشمند فوق 
نمونه مشابه داخلی ندارد و همچنین نمونه خارجی آن نیز از دقت 

پایینی برخوردار است.

با حمایت فوالد هرمزگان انجام شد:
تولید یک ابزار هوشمندپرکاربرد در صنعت فوالد 

آقای مهندس دو طرحی که انتظار می رفت در دوران قبل و بعد از  ■
تحریم های آمریکا در گلگهرمتوقف شود طرح انتقال آب خلیج فارس به 
سیرجان و  ورق فوالدی سه میلیون تنی بود این دو طرح هم اکنون در چه 

وضعیتی قرار دارند؟
همانطور که می دانید گلگهر در برابر تحریم سیاست انفعالی نداشت 

به عبارتی در برابر فشار آمریکا زانو نزدیم و دست به سینه نبودیم.
گلگهر برای اجرای ورق سه میلیون تنی سه سناریو در پیش دارد.

ســناریو اول دریافت بســته مالی از اروپا اســت که در حال مذاکره 
هستیم،ســناریو دوم دریافت تســهیالت از صندوق توسعه ملی به 
میزان ۴60میلیون یورو اســت که گلگهر در خواست این منابع مالی 
را ارائه کرده است،و سناریوی سوم که امکانپذیری آن برای جذب منابع 
مالی بیشتر است صادرات 100هزار تن آهن اسفنجی در ماه به ارزش 
2۵میلیون دالر اســت.حتی با شرکت های خارجی مذاکراتی صورت 
گرفته است تا ارز حاصل از صادرات آهن اسفنجی برای اجراو ساخت 
تجهیزات ورق ســه میلیون مستقیما به حساب آنها واریز شود و این 
موضوع مورد موافقت طرفین قرار گرفته است.جالب است بدانید که 
طی دوهفته آینده عملیات اجرایی قسمت اصلی کارخانه ورق که های 

تکنولوژی است را آغاز خواهیم کرد.
اولین مبلغ قرار خرید تضمینی آهن اسفنجی بصورت )off take(طی 
روزهــای آینده نهایی و مبلغ قرار داد اول به ارزش حدود 2۵میلیون 

دالر به حساب سازنده ساخت کارخانه ورق واریز می شود.
در مورد خط انتقال آب خلیج فارس چه اقداماتی را انجام داده  ■

اید،باالخره این طرح چه زمانی راه اندازی می شود؟
فاز اول دارای ظرفیت ۵.۴ متر مکعب بر ثانیه معادل 1۴0 میلیون 
مترمکعب آب شــیرین در سال خواهد بود که امیدواریم اواسط سال 
آینده خط اول انتقال آب خلیج فارس راه اندازی شــود و آب شیرین 
خلیج فارس به شهر سیرجان برسد. همچنین موافقت کلی خط دوم 
طــرح با ظرفیت 7 مترمکعب بر ثانیه گرفته شــده که می تواند آب 
شــهرهای در مســیر مانند کرمان، یزد و اصفهان را تامین کند. زیرا 
تمام مســیر انتقال آب آماده است. در این رابطه ایستگاه های پمپاژ 
آماده و تاسیسات برق احداث شده و نقشه برداری ها صورت گرفته  اند. 

بنابراین اگر همتی از سوی مسئوالن امر باشد، ظرف 3 
تا ۴ سال امکان تامین 7 هزار لیتر آب از خلیج فارس 
وجود دارد. در طرح نهایی تاسیسات برداشت 17 هزار 
لیتر بر ثانیه آب از دریا دیده شــده و در حال ساخت 
اســت. گل گهر به تنهایی در این پــروژه حدود 1200 

میلیارد تومان هزینه کرده است.
آقای مهندس در مورد اکتشافات چه اقداماتی در  ■

گلگهر صورت گرفته است آیا با کمبود سنگ آهن مواجه 
نخواهید شد؟

یکی از مهم ترین برنامه های شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر اکتشافات است. این شرکت در مناطق مختلفی 
مانند کویر مرکزی، استان خراسان، شمال و جنوب بم، 
منطقه گل گهر و… اکتشافات را انجام می دهد. یکی از 
مناطق مورد اکتشاف شمال تا جنوب شهرستان بم به 
مساحت 7 هزار کیلومتر مربع است. عالوه بر این، یک 
پهنه در استان خراسان رضوی در اختیار این شرکت 
قرار دارد. در عین حال یکی از مناطق مهم اکتشافی، 
محدوده گل گهر بوده که در آن چندین آنومالی جدید 

یافت شــده اســت. به طوری که میزان ذخیره سنگ آهن اکتشاف 
شده به حدود 1۵0 میلیون تن می رسد. این میزان ذخیره، عالوه بر 
ذخیره 3۵0 میلیون تنی اطراف معدن شــماره 3 بوده است. گفتنی 
است که با توجه به اکتشافاتی که با ایمیدرو تفاهم شده است، پس 
از دو سال مجوز اکتشاف بین معادن گرفته شد. دیگر منطقه ای که 
تحت اکتشاف قرار دارد و مورد اهمیت است، کویر مرکزی بوده که 
در حال حاضر 3 دســتگاه حفاری اکتشــافی در آن منطقه مشغول 
فعالیت هســتند. بیشترین حجم اکتشاف معادن در کشور، از سوی 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر صورت می گیرد. این شرکت اعالم 
کرده آمادگی پذیرش اکتشــاف در هر پهنه ای که در اختیار آن قرار 
می گیرد را دارد. ضمن اینکه میــزان حفاری های صورت گرفته در 
زمینه اکتشــافات از ابتدای ســال جاری تا کنون، بیش از 20 هزار 
متر بوده است. شرکت گل گهر در انجام اکتشافات هیچ 

محدودیتی ندارد.
حتی گلگهر درصورت کشف معادن بزرگ مس آماده 
ورود وســرمایه گذاری در این حوزه است. همان طور که 
رهبر معظم انقالب )مدظله( بارها در فرمایشات خود به 
اقتصاد مقاومتی اشاره داشتند و مقامات کشور روی این 
اصل به ویژه در راســتای ایجاد اشتغال و رونق در اقتصاد 
کشور تاکید دارند، راه اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور 
با دارا بودن پتانسیل های فراوان در بخش معدن و صنایع 

معدنی، از توسعه این بخش می گذرد.
جالب اســت بدانید که از ابتدای تاسیس شرکت های 
گلگهر و چادر ملو حدود 3۵0میلیون تن سنگ فراوری 
شده به فوالد سازان کشور فروخته و تبدیل به محصوالت 
فوالدی شده است بنابراین وقتی صحبت از 1۵0میلیون 
تن ذخیره جدید ســنگ آهن می کنیم یعنی می توانیم 
حدود یک سوم از ثروت جدید نظیر فوالد مبارکه ،فوالد 
خراســان و…ایجاد کنیم.بنده اعتقاد دارم بخش معدن 
می تواند اقتصاد کشــور را در شــرایط فعلی نجات دهد.

از ســویی اعتقاد داریم اکتشاف توســعه معدنی و صنعتی را بهمراه 
دارد و گلگهر با این اســتراتژی آمادگی سرمایه گذاری در پهنه های 

اکتشافی کشور است.
در مورد دیگر طرحهای صنایع معدنی گلگهر بگویید؟آیا طرحهای  ■

جدیدی راه اندازی خواهد شد؟
بلــه طرحهای متعددی در بخش آهن اســفنجی و فوالد آماده راه 
اندازی اســت قرار است از مقامات عالی کشور برای افتتاح مگامدول 
خط 2 آهن اســفنجی به ظرفیت 1.8 میلیون تن دعوت به عمل آید. 
ضمن اینکه تا یک ماه آینده احتماال نخســتین ذوب آزمایشــی یک 

میلیون تنی نیز راه اندازی می شود.
همچنین عملیات اجرایی اصالح خطوط ۵، 6 و 7 کنســانتره برای 
افزایش ظرفیت 2.1 میلیون تن آغاز می شود. در این رابطه پیمانکاران 
نیــز انتخاب و مســائل مالی آن به میزان ۴2 میلیــون یورو و 178 
میلیارد تومان تقریبا حل شدند. خط ۴ کنسانتره نیز افزایشی حدود 
یک میلیون تنی از نظر حجمی و همچنین افزایش کیفیت و راندمان 
خواهد داشت. بودجه این طرح 29 میلیون یورو و 6۴ میلیارد تومان 
اســت. زمان خاتمه دو طرح پایان سال آینده خواهد بود.طرح دیگر 
بســیار مهم، اقتصادی و از نظر زیست محیطی با اهمیت، تبدیل گاز 
سولفور به ســولفات آمونیوم به عنوان کود شیمیایی است. این طرح 
هم باعث کاهش آلودگی های هوا و هم برداشتن جرائم محیط زیستی 
می شود. برآورد شده است ساالنه 200 هزار تن سولفات آمونیوم از این 
محل تولید شود. البته آمونیاک مورد نیاز از شیراز تامین خواهد شد. 
عملیات اجرایی این طرح نیز به زودی آغاز می شود. عالوه بر این قرار 
اســت در راستای حفاظت از محیط زیست ۵ هزار هکتار فضای سبز 
اطراف مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر ایجاد شــود که خوشبختانه 

تا کنون 2۵0 هکتار آن محقق شده است.
یکــی از اقدامات مهم گلگهر در بخش حمل و نقل ریلی اســت و 
فاز اول خط انتقال ریلی ســیرجان بــه کرمان بطول 60کیلومتر در 

حال اجرا هست.
ادامه در صفحه 16

در گفتگوی مفصل ناصر تقی زاده با معدن 24 اعالم شد

تشریح سناریوهای ضد تحریمی گلگهر برای راه اندازی ورق ۳میلیون تنی
اقتصاد مقاومتی با توسعه اکتشاف و معدن محقق می شود

شرکت معدنی و صنعتی گلگهر از آن گروه از شرکت های معدنی است که پیش گام در ارائه بسته محرک ضد تحریمی بود است ،بطوریکه راهکار تامین مالی ورق سه میلیون با تدوین 3سناریو می توان شاهکار 
این شرکت خواند.ناصر تقی زاده معتقد است که گلگهر در مقابل تحریم ها زانو نمی زند و به هیچ عنوان در توسعه معدنی و کشور با شخصی شوخی ندارد.وی معتقد است یکی از راههای تحقق اقتصاد مقاومتی که 
مورد تایید مقام معظم رهبری است توسعه اکتشافات و معدن است و راه نجات اقتصاد کشور توجه ویژه به این حوزه است.مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر در گفتگویی مفصل با سایت تحلیلی و خبری 

معدن 24به جدید ترین اقدامات این شرکت و طرحهای آماده راه اندازی اشاره کرده است که متن کامل آن در پی می آید.

یکی از مهم ترین 
برنامه های شرکت 

معدنی و صنعتی 
گل گهر اکتشافات 

است. این شرکت در 
مناطق مختلفی مانند 
کویر مرکزی، استان 

خراسان، شمال و جنوب 
بم، منطقه گل گهر و... 

اکتشافات را انجام 
می دهد. یکی از مناطق 
مورد اکتشاف شمال تا 

جنوب شهرستان بم به 
مساحت 7 هزار کیلومتر 

مربع است

سید رسول خلیفه سلطانی/دبیر نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران●
مبحث بومی سازی عمدتا از دو وجه برخوردار است. اولین 
وجه آن، ساخت قطعات و تجهیزات است و وجه دیگر، مباحث 

مربوط به توسعه تکنولوژی می باشد. 
در بحث اول بومی ســازی که به مقوالت قطعه ســازی و 
تجهیزات می پردازد به جرات می توان گفت تمامی فوالدسازان 
ما کارگاه یا واحدی تحت عنوان بومی سازی دارند تا بتوانند 
تا جای ممکن بر روی ساخت قطعات و تجهیزات و نیز تامین 
مواد اولیه نظیر فروآلیاژها، نســوزها و غیره از داخل حساب 
باز کنند. البته با توجه به شــرایط تحریمی باید این موضوع 
جامع تر و با جدیت بیشتری دنبال شود چراکه تا پیش از این 
و زمانی که نرخ ارز بســیار پایین تر بود، واردات این قطعات 
و تجهیزات صرفه اقتصادی داشــت و ساخت داخل قادر به 
رقابت با محصوالت وارداتی نبود اما در شرایط فعلی به واسطه 
افزایش شدید نرخ ارز، ساخت داخل توان رقابت با محصوالت 
وارداتی را دارد چراکه واردات گران تمام شده و خرید خارجی 

به دلیل اعمال محدودیت ها سخت شده است.
در بحث توسعه تکنولوژی نیز باید گفت، اگرچه در زمینه 
توســعه تکنولوژی، عملکرد خوبی در صنعت فوالد به ثبت 

رسیده اســت و عالوه بر بومی سازی خط احیا مستقیم به 
تازگی شــاهد بومی ســازی خط گندله نیز خواهیم بود اما 
بســیاری از خطوط تولید هنوز داخلی ســازی نشده است. 
این درحالی اســت که با نگاهی به امکانات ســاخت داخل 
دانســت که علیرغم آن که می توانیم بســیاری از خطوط را 

داخلی سازی کنیم اما نتوانسته ایم از قوانین و مقررات وضع 
شــده در این زمینه بهره برده و سیاست های حمایتی را در 
رابطــه با آن جذب نماییم. همچنین یک جلوتر این اســت 
که برای تشــکیل کنسرسیومی که بتواند مرکب از تعدادی 
سازندگان باشــد که با همکاری یکدیگر خط تولیدی را راه 
اندازی نمایند، نیازمند دانش مدیریت هســتیم که در ایران 

این دانش مدیریتی نیازمند تقویت است.
 این دو وجه بومی سازی که ناظر بر ساخت قطعات و توسعه 
تکنولوژی است، تولیدکنندگان و فوالدسازان را تشویق کرده 
که به دنبال یک فضای استارت آپی و بومی سازی برای تامین 
قطعات، تجهیزات و مواد اولیه باشــند و حمایت های الزم را 

در این زمینه انجام دهند.
در چنین وضعیتی، شــرکت های مشــارکت کننده در 
جشنواره، نیازهای خود را استخراج و به فراخوان عمومی 
می گذارند تا ســازندگان و تأمین کنندگانی که صالحیت 
فنی داشته و حتی شــرکت های استارت آپی که قادر به 
ســاخت تجهیزات و تامین قطعات و مواد اولیه هستند از 
طریــق امضای تفاهم نامه هایی مورد حمایت این واحدها 

قرار گیرند.

به مناسبت نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران عنوان شد:
دو وجه بومی سازی: ساخت قطعات و توسعه تکنولوژی
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 کشور پهناور ایران با استعدادهای سرشار، ذخایر و منابع غنی 
و متنوع و برخورداری از نیروی انســانی تحصیلکرده با استفاده از 
الگوی اقتصادی و علمی بومی برآمده از این ملت و جامعه می تواند 
گامی بزرگ در توســعه و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان ها و سند 

چشم انداز بیست ساله بردارد.
یکی از مهمترین صنایعی که در رشــد و توســعه کشور نقش 
بســزایی دارد، صنعت فوالد است. تا جایی که در دنیا از مصرف 
ســرانه فوالد به عنوان شاخص رشد و توســعه کشورها استفاده 
می شود. این صنعت به دلیل اشتغال زایی باال، صرفه های ارزی و 
ایجاد تحرک در صنایع پایین دســتی از اهمیت باالیی برخوردار 
است. لذا بدیهی است که در صورت بومی سازی این صنعت عالوه 
بر صرفه جویی ارزی، رشد و توسعه صنعتی، رشد و بالندگی علم 
و دانش و تجربه در صنعت فوالد و صنایع مرتبط و پایین دست، 
همچنیــن کاهش واردات محقق می شــود. تأمین منابع مالی و 
حمایت مالی دولت و دستگاه های ذیربط یکی از مهمترین ملزومات 
صنعت میباشد. با توجه به ماهیت صنعت فوالد و تجهیزات مورد 
اســتفاده در آن، دانش و تکنولوژی خارجی نیز تا حدودی مورد 
نیاز میباشد. از طرفی نوسانات شدید نرخ ارز در چند سال گذشته 
باعث ایجاد مشکالت و چالش هایی در خصوص سرمایه گذاری ها و 
انتقال دانش فنی و ماشــین آالت پیشرفته شده است. با توجه به 
توان اندک و محدودیتهای مالی بخش خصوصی حمایت دولت و 
کمک در تأمین منابع مالی مهمترین و مؤثرترین کمک به بخش 
خصوص در سرمایه گذاری و بومی سازی این صنعت مهم در کشور 
می باشد. همچنان که در بندهای اصول اقتصاد مقاومتی نیز مکررا 
به حمایت دولت از کارآفرینی و ســرمایه گذاران و تولیدکنندگان 

تأکید شده است، انتظار میرود برنامه مدونی توسط مسئولین این 
حوزه طراحی گردد، که بتواند چراغ راه صنایع فوالد قرار گیرد. در 
صورتی که برنامه مشخصی ارائه گردد و در آن شیوه های حمایتی 
از صنایع فوالد و نورد مشخص و به ادارات ذیربط و بانک های عامل 
اعالم گردد، مسلماً صنعت مذکور جانی دوباره می گیرد. بارها تأکید 
کــرده ام و بار دیگــر تأکید میکنم تا زمانی که بانک ها به صورت 
جدی ملزم به تامین مالی نشوند و همچنان سنگ اندازی در مسیر 
متقاضیان تسهیالت داشته باشند، هیچ امیدی به بقا و گسترش 
این صنعت نیست. علیرغم تمامی چالشها و مشکالت در سالیان 
گذشته، گروه صنعتی و بازرگانی شکری با تکیه بر دانش و تجربه 
بومی و منطق های و استفاده از مشاوران خبره و نخبه خارجی اقدام 
به احداث و بهره برداری مجتمع جهان فوالد غرب نموده اســت، 
تا با تولید محصوالت فوالدی سهمی در رشد، توسعه و پیشرفت 

صنعت فوالد و اقتصاد کشور داشته باشد.
شرکت جهان صنعت کرمانشاه یکی از ارکان مجموعه صنعتی- 
بازرگانی شــکری، فعال در زمینه طراحی، ســاخت، نصب و راه 
اندازی ماشــین آالت خطوط نورد فوالدی که از سال 1376 در 
غرب کشــور واقع در استان کرمانشاه فعالیت خود را آغاز نموده 
است. این شرکت با افتخار در راستای بومی سازی و مطابق با اصول 
اقتصاد مقاومتی، بحمداهلل توانســته است در زمینه های مختلف 
صنعتــی و بهره بردن از دانش و اطالعات روز دنیا و با اســتفاده 
از نیروهای بومی و متخصص در حوزه های طراحی و مهندســی 
معکوس، خدمات ســاخت و تأمین قطعات ماشین آالت، خدمات 
و انجام امور تست و آزمایشگاهی، انجام عملیات حرارتی، مشاوره 
در خصوص انتخاب بهترین مواد اولیه و متریال ســاخت با توجه 

به شرایط کاری، خدمات شایان ذکری را ارائه دهد.
فعالیت این شــرکت عمدتا در زمینــه طراحی و تولید قطعات 
و ماشــین آالت خطوط نورد فوالدی و تولید انواع ماشــین آالت 
صنعتی است، که توانسته گامی مهم در آمادهسازی کلیه قطعات 
و ماشین آالت صنایع مختلف کشور از جمله فوالد ) ذوب و نورد(، 
سیمان و پتروشــیمی بردارد. این شرکت در حال حاضر به یکی 
از قطب های بومی ســازی تولید ماشین آالت به خصوص صنعت 
فوالد با کیفیت قابل رقابت با شرکتهای خارجی و برندهای مطرح 
دنیا تبدیل گردیده که با تلفیقی از پرسنل جوان تحصیل کرده و 
پرسنل با تجربه و کارآزموده دوشادوش و در کنار سایر کارخانجات 

داخلی در کشور عزیزمان گردیده است.
تمرکز بر بومی سازی، صرفه جویی ارزی، اشتغالزایی و حمایت 
از تولید ملی و حقوق مصرف کنندگان ســبب گردید تا عالوه بر 
تولید محصوالت فــوالدی از قبیل تیرآهن، میلگرد و محصوالت 
مرتبــط، در جهت ایجاد زنجیره تأمیــن و تولید مواد اولیه مورد 
نیاز، اقدام به احداث و راه اندازی کارخانه تولید شمش فوالدی با 
استفاده از بازیافت آهن قراضه نماید. با استناد به اظهارات صاحب 
نظران اقتصاد و مدیریــت، ایجاد و مدیریت زنجیره تامین گامی 
مهم بر بقای یک صنعت است. گروه بازرگانی- صنعتی شکری به 
همراه مشــاوران اقتصادی، بحمداهلل توانسته است گامی کوچک 

در این مسیر بردارد.
با هدف توسعه محصول، کاهش آالینده ها و حفظ محیط زیست، 
این رشد و توسعه کماکان ادامه و اجرای پروژه های احداث کارخانه 
تولید آهن اسفنجی و نیروگاه برق در دستور کار این مجتمع قرار 
دارد تا عالوه بر تولید مواد اولیه نورد، انرژی برق مورد نیاز خود را 
تأمین نماید و عالوه بر صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی 
در مدیریت منابع و انرژی آینده و حفظ محیط زیست نقش بسزایی 
داشته باشد. در همین راستا نصب و راه اندازی سیستم جمع آوری 
دوده و غبار کوره های فوالدســازی و سیستم بهینه مصرف آب از 
طریق تصفیه و بازیافت آب در چرخه تولید از اقدامات این مجتمع 
در مصرف بهینه منابع و حفظ محیط زیست بوده است. که با یاری 

خداوند با موفقیت انجام پذیرفته است.
تمامی این دستاوردها جهت بومی سازی این صنعت و در نتیجه 
ایجاد اشتغال و اقتصاد پایدار در کشور جز با حمایت دولت و تأمین 
مالی میسر نمی گردد؛ زیرا که توان مالی بخش خصوصی محدود 
بوده و علی الخصوص به دلیل تحریم ها و نوسانات قیمت و بویژه 
افزایش اخیر نرخ ارز باعث تضعیف بنیه مالی و ایجاد مشــکالتی 

در سرمایه گذاری شده است.
صادرات فوالد با توجه به شــرایط مناسب کشور به لحاظ دارا 
بودن ذخایر و معدنی و تقاضای مناسب کشورهای همسایه نشان 
دهنده مزیت صادراتی محصوالت این صنعت می باشد با نگاه به 
سبد بهینه صادراتی صنعت فوالد کشور در سالهای گذشته و چشم 
انداز آینده می توان متوجه بیشــترین سهم صادراتی محصوالت 
فوالدی در میان سایر محصوالت گردید. حمایت دولت از صادرات 
مطابق با اصول اقتصاد مقاومتی می تواند تاثیر بسزایی در گسترش 
این صنعت داشته باشد. متاسفانه اقدامات غیرکارشناسی اخیر در 
خصوص پیمان سپاری سدی بر راه صادرات محصوالت فوالدی 
گردیده اســت. همچنین قابل ذکر است که بهبود، ارتقاء و حفظ 
کیفیت محصول و همچنین افزایش بهره وری و کاهش هزینه های 
تمام شده جهت دستیابی به قیمت رقابتی و جلب رضایت مصرف 
کنندگان و همچنین جلوگیری از اتالف منابع و حفظ سرمایه های 
ملی و محیط زیست نیازمند نوسازی و تجهیز واحدها به دانش و 
فناوری روز دنیا نیاز می باشد، که این خود مستلزم صرف هزینه 
و حمایت دولت اســت. افزایش بهره وری و توسعه این صنعت و 
اســتفاده از تکنولوژی های روز دنیا باعث بازدهی بیشتر صنایع و 
بهبود ســطح درآمدی و سطح زندگی مردم و افزایش بهره وری 
ملی خواهد شد. تحقق تمامی این اهداف و رویکردها در صنعت 
فوالد در کشور نیاز به گذر از چالشها و مشکالتی دارد که در باال 
بیان شــد. امیدوارم به یاری خداوند و حمایتهای مستمر دولت 
محترم بتوانیم در بومی سازی این صنعت در تمامی استان گامی 

مؤثر بر داریم.

صنعتفوالدچراغراهمیخواهد
جهانبخش شکری مدیرعامل شرکت جهان فوالد غرب

تالشگران ناحیه نورد فوالد خراسان در پی کار گروهی موفق 
با واحدهای »کنترل کیفیت و آزمایشگاه ها« توانستند با تولید 
میلگرد آجدار مرکب )موســوم به آج ۵00( مطابق با استاندارد 
ملی، گامی موثر در تولید رقابتی و افزایش تنوع تولید بردارند.
این محصول تازه، که در مهرماه 1397 در خط نورد شرکت 
تولید شــد، پروانه کاربرد نشان استاندارد ملی را نیز به دست 
آورده است.معاون بهره برداری مجتمع در این باره گفت: تولید 
و عرضه محصول »میلگرد آج ۵00« گامی در راستای سیاست 
»تنوع محصول« مجتمع پاســخی و به نیازهای حال و آینده 

مشتریان و بازار است.
مهنــدس زارع با بیان این که این محصــول جدید، کاربرد 
متفاوتی در صنعت ســاختمان دارد، از تالش و پشــتکار همه 
همــکاران خود در مجموعه های »نــورد« و »کنترل کیفیت و 

آزمایشگاه ها« قدردانی کرد.
معاون برنامه ریزی و فناوری شــرکت نیز در این باره گفت: 
ورود به بازارهای جدید و جذب مشتریان، مستلزم تنوع و توسعه 

طیف محصوالت تولیدی شرکت است.
مهندس اسماعیلی افزود: تولید این محصول بر اساس خواست 
مشتریان و سنجش تقاضای بازار صورت گرفته و امکانی تازه به 
قابلیت های حوزه بازاریابی و فروش شرکت از طریق تنوع سبد 

محصوالت نهایی اضافه کرده است.
تنوع تولید با استاندارد باال ■

مدیر واحد »نورد« افزوده شــدن این محصول تازه را به سبد 
محصوالت نهایی »فوالد خراسان« دستاور کار تیمی و هماهنگ 
واحدهای تولیدی و همکاری واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه ها 
دانست و افزود: شمش به کار گرفته شده در تولید میلگرد آج 
مرکب، دارای مشخصات کیفی متناسب و درخواستی واحدهای 
مذکور بود که در واحد فوالدسازی مجتمع و بر اساس مختصات 

و ویژگی های مورد درخواست، تولید شده بود.
مهندس اختیاری با تبریک این موفقیت به تیم رهبری شرکت 
و همــه همکاران، افزود: بــرای تولید این محصول فرایندی ۵ 

مرحله ای اجرا شده است.

اختیاری این 5 گام را چنین برشمرد: ■
بررسی تخصصی نوع آج مد نظر و برنامه نویسی برای تراش 
نوع آج و حک عالمت مشــخصه بر روی غلتک ها و بازرسی و 
کنترل های فنی که توسط واحد های دفنری فنی نورد، کارگاه 
)ورک شــاپ( نورد، کنترل کیفیت و آزمایشــگاه نورد صورت 

گرفت.
تولید شــمش فوالدی الزم و با آنالیز و کیفیت متناسب با 
محصول مورد نظر توسط واحدهای فوالدسازی، کنترل کیفیت 
و آزمایشگاه فوالدسازی تولید آزمایشی محصول توسط واحد 
تولید نورد و کنترل های حین فرایند توســط کنترل کیفی و 
آزمایشگاه نورد با همکاری کارگاه نورد تولید همراه با بهبود و 
تثبیت کیفیت توسط تولید نورد نمونه گیری و آزمایش های 
الزم به منظور حصول اطمینان از مطابقت کلیه مشــخصات 
ابعادی، وزنی، آنالیز شمیایی، خواص مکانیکی و... و هماهنگی 
الزم با ادارات کل استاندارد نیشابور و استان برای اخذ پروانه 

کاربــرد عالمت اســتاندارد برای این محصــول مدیر کنترل 
کیفیت و آزمایشگاه های شرکت هم با بیان این که تولید این 
محصول از ابتدای ســال 1397 در دستور کار واحدهای نورد 
و کنترل کیفیت بوده است، این موفقیت و توسعه تنوع سبد 
محصول شرکت را دستاورد هماهنگی و کار تیمی واحدهای 

ذی ربط دانست.
مهندس هیهات ویژگی بارز میلگرد آج دار مرکب )آج ۵00( 
تولیدی در فوالد خراسان را داشتن استحکام باال در عین ازدیاد 
طول دانست و افزود: با استفاده از این محصول نهایی، مصرف 
میلگرد در سازه های بتنی کاهش می یابد.به گفته هیهات، این 
ویژگی ها عالوه بر کاهش هزینه دارای تاثیرات مثبت زیســت 
محیطی است.گفتنی است محصول تازه مجتمع فوالد خراسان، 
اســتاندارد شماره 3132 سازمان ملی استاندارد ایران را کسب 
نموده و شــرکت در نیمه دوم ســال 1397 تولیدو عرضه این 

محصول را آغاز نموده است.

گام تازه فوالد خراسان در مسیر تولید رقابتی و تنوع محصول:

تولید میلگرد آج مرکب در ناحیه نورد فوالد خراسان

ادامه از صفحه 14
بنده اعتقاد زیادی به حمل و نقل ریلی دارم جالب است بدانید 
که در صورت عدم توسعه حمل و نقل ریلی در مجموعه گلگهر در 
زمانی که اعتصابات کامیون داران را شاهد بودیم نمی توانستیم 
مواد اولیه فوالد ســازان بزرگ را تامین کنیم بطوریکه 17هزار 
تن بار مورد نیاز شرکت های فوالدی را روزانه توسط ناوگان ریلی 
گلگهر حمل می شد و هم اکنون با خرید تجهیزات جدید به دنبال 

تکمیل ظرفیت ناوگان ریلی هستیم.
اقدام مهم دیگر گلگهر در بخش ریلی برنامه احداث70کیلومتر 
خــط رآهن داخلی در مجتمع گلگهر اســت که ســبب اتصال 
شرکت های جهان فوالد،توسعه گلگهر،گهر زمین و میدکو  میشود.

استراتژی گلگهر در مورد تامین مواد اولیه فوالد سازان و حتی  ■
تولید کنندگان گندله چیست؟

اولویت گلگهــر تامین مواد اولیه در داخل اســت و مازاد آن 
صادر خواهد شد.

در مورد سرمایه گذاری گلگهر در قزاقستان بگویید؟ ■
توسعه و سرمایه گذاری در قزاقستان را متوقف کرده ایم وبرنامه 

داریم آن معدن را بفروشیم.
در سایر ضمینه ها چه کارهایی در شرکت گلگهر انجام پذیرفته؟ ■

پروژه نصب و راه اندازی نرم افزار سیستم یکپارچه مدیریت 
)ERP( در منطقه گل گهر برای یکپارچه سازی فرایندها و بهبود 
عملکرد سازمانی در منطقه گل گهر، یکی از مهم ترین اقدامات 
در زمینه توسعه زیرساخت های نرم افزاری بوده است که در حال 

پیگیری و انجام میباشــد. پروژه تولید سیم بکسل با ظرفیت 
60 هزار تن در حال راه اندازی است که بخشی از آن در سال 
جاری و بخش دیگر پروژه در سال آینده به بهره برداری می رسد. 
همچنین پروژه کوره تونلی آهن اسفنجی در سیرجان و راور در 
حال احداث هستند. همچنین در راور قرار است فوالد کم کربن 
برای تولید سیم بکسل تولید شود. فاضالب سیرجان با ظرفیت 
3۵0 لیتر در ثانیه و احداث بیمارستان نیز در دستور کار قرار 
دارند. بازیافت آب از باطله ها با ســرمایه مورد نیاز ۴0 میلیون 
یورو با یک شــرکت ایتالیایی در دســتور کار قرار دارد و قرار 
است 220 لیتر آب از باطله ها بازیافت شود. طرح مهم دیگری 
که در دستور کار شرکت گل گهر قرار دارد، فعال سازی معدن 
تیتانیوم کهنوج است. متاسفانه با وجود پتانسیل بسیار خوب 
منطقه کهنوج، ســال ها است این طرح متوقف مانده و کشور 
مــا با وجود مزیت، مجبور به واردات پیگمنت های تیتانیوم از 
خارج اســت. هدف اصلی از اجرای این طرح رفع نیاز کشــور 
به محصول کامال وارداتی و اســتراتژیک پیگمنت است که در 
صنایع رنگ سازی و پالستیک سازی کاربرد دارد. ضمن اینکه 
طرح مزبور باعث رفع محرومیت، ایجاد ثروت و اشــتغال زایی 
خوبی از این منطقه خواهد شد. بخشی از اقدامات گل گهر در 
راستای مســئولیت های اجتماعی هستند. این اقدامات مانند 
احداث پروژه های فاضالب سیرجان و بیمارستان می توانند اثر 
شگرفی بر توسعه منطقه داشته باشند. اما مساله مهم برای عمل 
به مســئولیت های اجتماعی پاسداشت خون شهدا و قدردانی 

از زحمات ایثارگران و جانبازان انقالب اسالمی است. شرکت 
گل گهر در راستای عمل به این مسئولیت خود از سال 9۴ به 
بعد نیز اقدام به جذب فرزندان شــهدای شهرستان سیرجان 
کرده اســت و در این زمینه بیش از 200 نفر جذب شــده اند 
که به این ترتیب کل فرزندان شــهدا که فاقد شــغل مناسب 
بودند، در این شــرکت مشــغول به کار شدند. همچنین همه 
فرزندان جانبازان باالی ۵0 درصد نیز استخدام شدند. ضمن 
اینکه شرکت گل  گهر در حال انجام اقدامات الزم برای جذب 

فرزندان ایثارگران باالی 2۵ درصد نیز است.
طی ۸ماه امسال چه میزان محصول تولید کرده اید؟ ■

طی8ماه امسال بالغ بر 18.6میلیون تن محصول در گلگهر تولید 
کرده ایم و این رقم امیدواریم تا پایان ســال به حدود 30میلیون 
تن برسد و اگر بتوانیم از تمام ظرفیت های گلگهر در بخش تولید 
اســتفاده کنیم امکان ظرفیت سازی به میزان 3۵میلیون تن در 

سال وجود دارد.
در پایان از دولت محترم تدبیر و امید و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به دلیل حمایت از شرکت های بزرگ و نیز مسئولین استانی 
و شهرستان سیرجان برای حمایت از اقدامات توسعه ای شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر در شهرستان سیرجان و سایر مناطق 
استان کرمان تقدیر و تشکر می کنم. همچنین از سهامداران بابت 
صبر ایشــان جهت سرمایه گذاری در پروژه ها و نیز پیمانکاران و 
کارکنان گل گهر برای عملکرد ایشان در کار و کسب رکوردهای 

جدید تولیدی و پیشرفت پروژه ها صمیمانه تشکر می کنم.
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مهندس علی حسین زاویه/ دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت مواد نسوز●
 ســابقه تولید آهــن در چند 
هزار سال پیش در ایران، احداث 
کوره بلند و رســیدن از ظرفیت 
600 تن بــه 2۵ میلیون تن در 
سال و دریافت عنوان یازدهمین 
کشور تولیدکننده فوالد در جهان 
هیچ کدام اتفاقــی نبوده و قطعا 
اراده ای ملــی حامی این حرکت 
بوده اســت. هم اکنــون صنعت تولید فلــزات و در راس آن 
فوالد حدود 33 درصد از ســود بازار سرمایه کشور را پوشش 
می دهد. توجه به ارقام فوق هم مســوولیت صیانت از شرایط 
موجود را گوشــزد می کند و هم به فعاالن این بخش هشــدار 
می دهد که اگر آهنگ رشد در این بخش و زنجیره آن متوازن 
نباشد، چالش های بزرگی در اقتصاد پیش روی آرمان خواهان 
توسعه کشور، رشد اقتصاد و توسعه اجتماعی حاصل از نشاط 
در فضای کســب و کار نمایان خواهد شــد. چشم انداز باید به 
دور از جاه طلبی با تکیه بر ســرمایه های اجتماعی کشــور و 

توازن در رشــد و تعمیق خوداتکایی زنجیره تامین نهاده های 
تولید فوالد باشــد. راه های مراقبت از تمامی بنگاه های تامین 
نهاده ها باید در چشم انداز به وضوح با تعریف ماموریت هرکدام 
از آنها دیده شــود. بی توجهی به رشــد آحــاد این زنجیره در 
معرض خطر قراردادن این رشــته صنعت اســت که می تواند 
ظاهری فربه و ثروت ساز برای کشور به خود بگیرد، ولی عمال 
آسیب پذیر باشد. ذکر واقعه ای برای توجه دادن عزیزان نگران 
برای تدوین چشــم انداز اجرایی و جامع و مانع، خالی از لطف 
نیست. در یکی از واحدهای اثرگذار بارها تولیدکنندگان نسوز 
کشــور از سوی مدیران باالیی تذکر دریافت کردند که اگر به 
شــرایط ما تن در ندهید ما با امکانات خود؛  نسوز مورد نیاز را 

از خارج وارد خواهیم کرد.
 البته صنعت نســوز به قولی؛  چراغ خاموش به جایی رسیده 
کــه 9۵ درصــد از نیاز صنایع فلزی کشــور را تامین می کند 
ولی باید مراقب بود که چشــم انداز به نحوی ترسیم و تثبیت 
شــود که اجرایی باشــد و فارغ از هرگونه گرایش، خوداتکایی 
و درون زا کردن تکنولوژی و بومی ســازی را مستمر توسعه و 
تعمیق بخشد. در بهار تعامالت بین المللی تامین کننده داخلی 

بــه زحمت به درون واحدهای مصرف کننده در می آمدند ولی 
در زمســتان و برزخ تحریم ها همه خود را پرچمدار حمایت از 
درون زا شدن تکنولوژی و بومی سازی جلوه می دهیم. چشم انداز 
باید منادی اقتدا بــه قانون حمایت از تولید داخلی، به اصول 
اقتصاد مقاومتی و آرمان تولید ثروت با حمایت از تولیدکنندگان 
نهاده های تولید در صنعت فلزات و فوالد در تمام ظروف زمانی 
و مکانی باشد. انجمن صنفی کارفرمایی صنعت مواد نسوز به جد 
معتقد است که حمایت از کاالی ایرانی و بومی سازی در همه 
بخش هــا از جمله صنایع فلزی و فوالد، نیازمند تالش مجدانه 
و فرهنگ سازی است و این مهم باید در طول زمان و به شکل 
پیوســته خصوصا توسط رسانه های تخصصی و معتبر نهادینه 
و پیگیری شــود تا به ثمر بنشــیند. برگزاری ساالنه همایش 
چشم انداز صنعت فوالد توسط گروه رسانه ای »دنیای اقتصاد« 
در کنار فعالیت رسانه ای پیوسته در جهت بومی سازی، می تواند 
ابزاری مناسب و ارزشمند برای تعمیق ارتباط بین همه فعاالن 
زنجیره تولید فوالد مورد استفاده قرار گیرد و به شکلی شایسته 
توانمندی واقعی فعاالن تالشگر داخلی در همه بخش ها خصوصا 

صنعت نسوز را به واحدهای مصرف کننده نشان دهد.

نهاده های تولید در صنعت فلزات و فوالد

 محمد ابکاء مدیرعامل فوالد تکنیک در گفتگو با معدن 24 تشریح کرد:

محمد ابکاء مدیر عامل شرکت فوالد تکنیک جز آن دسته از 
مدیران فوالدی است که از زیر و بم صنعت فوالد مطلع است. 
وی معتقد است این صنعت در چهل سال گذشته تولید و ساخت 
تجهیزات به موازات پیشرفت های قابل توجهی داشته و هر دو 
بخش تالش مطلوبی در جهت رفع وابستگی به عمل آمده است. 

بجز موارد خاص محدود که دارای فن آوری ویژه بوده است.
مشروح گفت و گوی معن 24 که به مناسبت نخستین جشنواره 

ملی فوالد صورت گرفته است را در پی می خوانید«:
صنعت فوالد ایران تا چه اندازه به خودکفائی رسیده است. ■

خودکفائــی این صنعت را از دو منظر بایــد دید. تولید و 
احداث.

صنعت فوالد در تولید بدلیل در دسترس بودن منابع اصلی 
شامل مواد اولیه، انرژی و نیروی انسانی ماهر وابستگی کلی 

نداشته و خودکفا می باشد.
در بحث ســاخت قطعات و احداث، پتانسیل ساخت بخش 
عمده ای از تجهیزات و کاال در کشــور موجود و به جز موارد 
خاص که از تکنولوژی های ویژه برخوردار است و تالشی برای 
ساخت داخل آن صورت نگرفته، وابستگی ها به تعداد محدودی 

تجهیزات و کاال محدود است.
کدام بخش از صنعت ایران در خودکفائی پیشران است. ■

در بخش ســاخت تجهیزات چه در احــداث و چه در تأمین 
قطعــات و تجهیزات برای خطوط در حال تولید پتانســیل های 
قابل توجهی با توانمندی باال ایجاد شده است. در تولید نیز پس 
از مطالعات جامع فوالد در زنجیره فوالد از معدن تا محصول که 
قباَل در برخی از حلقه های آن وابستگی وجود داشت در سالهای 

اخیر به نحو مطلوبی پیشرفت نموده است.
توسعه صنعت فوالد در ایران در 40 سال گذشته بیشتر در بحث  ■

تولید خودکفا بوده یا تجهیزات.
در چهل ســال گذشته تولید و ســاخت تجهیزات به موازات 
پیشرفتهای قابل توجهی داشته و در هر دو بخش تالش مطلوبی 
در جهت رفع وابستگی بعمل آمده است. بجز موارد خاص محدود 

که دارای فن آوری ویژه بوده است.
صنعت فوالد ایران در کدام بخش دچار عقب ماندگی است. ■

در زنجیره فوالد از معدن تا محصول در بخش تولید در سالهای 
گذشته عدم توازن وجود داشت. دلیل این عدم توازن عدم برنامه 

ریزی صحیح در کل زنجیره بود.
در سالهای اخیر با مطالعه طرح جامع فوالد و با مشخص شدن 
عارضه های حلقه های مختلف، خوشــبختانه ســرمایه گذاری ها 
بســمت تــوازن در زنجیره فوالد هدایت شــد و در حال حاضر 
حلقه های میانی و نهائی شــرایط مطلوبی دارد. لکن بدلیل عدم 
توجه به اکتشــاف در سالهای قبل پیش بینی می شود در آینده 
وابستگی به مواد اولیه ایجاد شود. با برنامه ریزی سازمان ایمیدرو 

اکتشافات در کل کشور در دستور کار قرار گرفت ولی اکتشاف و 
استخراج به دلیل نیاز به تکنولوژی و سرمایه سنگین به موازات 
سایر بخش های زنجیره فوالد پیشرفت نکرده و احتماالَ در آینده 
کمبود مواد اولیه مشکل ساز خواهد بود. در مواردی از نیازهای 
تولید نیز نظیر الکتــرود در روش کوره قوس الکتریکی و ذغال 
مرغوب و کک در روش کوره بلند و برخی فرو آلیاژها نیز عقب 

ماندگی وجود دارد.
در بخش احداث برخی نســوزها و تجهیزات با تکنولوژی های 
روز نیــز عقب ماندگی وجــود دارد که نیاز بــه برنامه ریزی و 

سرمایه گذاری برای رفع آنها می باشد.
 صنعت فوالد در کدام بخش دچار وابستگی است. ■

عدم وجود منابع مالی در گذشــته باعث شد که از منابع مالی 
خارجی با روش فاینانس، نه ســرمایه گذاری که مطلوب تر بود، 

استفاده شود.
در استفاده از فاینانس چون شرکتهای تأمین کننده آن، عمده 

تجهیــزات و حتی کاال را الزاماَ از کشــور فاینانس کننده تأمین 
می کنند، ضربه قابل توجهی به سازندگان داخلی وارد نمود. زیرا 
از یک سو فرصت اشتغال و کار از آنها گرفته شد و از سوی دیگر 
فرصت تالش در دنبال کردن تکنولوژی های جدید و دست یابی به 
ساخت تجهیزات به روز نیز از دست رفت. این وابستگی به منابع 
مالی خارجی که در واقع سرمایه گذاری محسوب نمی شود و بعضاَ 
منابع مالی متعلق به خود ما اســت که در قالب فاینانس تأمین 
می شود، شــرکتهای سازنده را به روز نگه نداشته است. این 
وابستگی مالی، وابستگی های دیگری را به دنبال داشته است.

 آیا خارجی ها توانسته اند در انتقال تکنولوژی و خودکفائی  ■
کشور کمک کنند.

برای شرکتهای خارجی، این تفکر که انتقال تکنولوژی به 
مفهوم از دست دادن بازار است، باعث شده انتقال تکنولوژی از 
سمت کشورهای خارجی انجام نشود. انتقال تکنولوژی را باید 
کسب کرد. بهترین نمونه کشورهای چین، هند و ترکیه است 
که ابتدا شــرکتهای آنها تکنولوژی را به طرق مختلف کسب 
نموده اند و امروز خود صاحب تکنولوژی هستند. تکنولوژی را 
باید بدست آورد و بعبارتی باید ربود و شروع آن با مهندسی 
معکوس است و در حین کار نیز می توان تکنولوژی را جذب 

و با نوآوری و فن آوری توسعه داد.
تجربه ها تا چه اندازه به خودکفائی صنعت فوالد کمک کرده  ■

است.
خودکفایی در تولید، در احداث و در ساخت تجهیزات، حاصل 
تجربه و دانش فنی بدســت آمده در مسیر ساخت و تولید بوده 
و چنیــن نیز خواهد بود. در حال حاضر تجربه در صنعت فوالد 
چه در تولید و چه در ســاخت تجهیزات در سطح بسیار باالئی 
اســت. اگر فرصت داده شــود و تولید کننــدگان به بهانه عدم 
مرغوبیت کاالها و تجهیزات ســاخت داخل نسبت به خارجی از 
خرید تجهیزات ساخته شده امتناع ورزند و سازندگان در بهبود 
کیفیت تالش نمایند و تعامل دو طرفه ایجاد شود مطمئناَ نتایج 
بســیار مطلوبی بدست خواهد آمد. در احداث نیز در صورتی که 
تأمین منابع مالی به تأمین تجهیزات خارجی وابســته نگردد نه 
تنها فرصت پیشــرفت در فن آوری بدست خواهد آمد بلکه در 

اشتغال بسیار اثر بخش خواهد بود.

وابستگی صنعت فوالد کجاست؟

آقای دکتر آیا نقشه راه معدن  وصنایع معدنی کشور عملیاتی  ■
می شود از آخرین وضعیت این طرح بگویید؟

همانطور که می دانید موضوع نقشه راه معدن  وصنایع معدنی در 
دبیر خانه تعامل دولت ومجلس تصویب شــد که ریاست دبیرخانه 
بعهــده بنده بود. در دبیر خانــه ۵معاونت وزارت صمت واز طرف 
مجلس ۴0نماینده به نمایندگی از ۴کمیســیون اقتصادی و بیش 
از 1۵تشکل بخش خصوصی برای تدوین این نقشه حضور داشتند. 
و در 2۵شهریور امسال به طور رسمی از سوی دکتر شریعتمداری 
وزیر وقت صمت نقشــه راه معدن و صنایع معدنی ابالغ شد.جالب 
اســت بدانید که یکی از افرادی که در تدوین و پیگیری این نقشه 
نقش مهمی ایفا کرد دکتر رحمانی وزیر صمت بودند بطوریکه ایشان 
اعتقاد فراوانی به اجرایی شــدن آن دارند.مجری و پیگیری کننده 
نقشــه راه معدن  وصنایع معدنی طبق مفاد آن معاونت های وزارت 
صمت هستند.مفهوم این است که هر یک از معاونان وزارت صمت 
مسول اجرای بخشی از نقشه راه معدن و صنایع معدنی هستند که 
باید طبــق الویت بندی اقدامات الزم را برای اجرای صحیح طرح 

در دستور کار قرار دهد.وبرای آن ساز و کار اجرایی تدوین کند.
معاونان وزارت صمت چگونه می توانند سازو کار مناسب با نیاز  ■

واقعی بخش خصوصی را تدوین کنند؟و چرا از بخش خصوصی برای 
اجرای آن استفاده نشد؟

نقشــه راه معدن و صنایع معدنی یک سند ملی الزم اجراست 
و برای اینکه بتوانیم در آینده پاســخگوی مجلس و دولت باشیم 

اجرای صحیح آن را به معاونت های وزارت صمت واگذار کردیم.
بطور مثال در نقشه راه آمده است تا با همکاری سازمان زمین 
شناسی،ایمیدرو و وزارت علوم 10دانشگاه برتر کشور شناسایی و 
امور تحقیقاتی و مطالعاتی معدن به این دانشــگاه ها واگذار شودو 
حتی این 10دانشــگاه می توانند از توان ســایر دانشگاه ها بعنوان 

دســتیار استفاده کنند. در نقشه راه معدن آمده است 
تا مطالعــات بر روی عناصر مهم فلزی و غیر فلزی به 
دانشــگاه هاواگذار شود بطور مثال یک دانشگاه ممکن 
است بر روی مطالعات طال توانمند باشد و دانشگاهی 
دیگر بر روی مس یا آهن مطالعات و رزومه قابل قبولی 
داشته باشد که بر اساس توانمندیهای هر دانشگاه امور 
تحقیقاتی مواد معدنی واگذار می شود. البته به این نکته 
باید اشاره کنم که میزان منابع مالی اجرای طرحهای 
تحقیقاتی مواد معدنی به بودجه مصوب دولت بستگی 
دارد که میزان هزینه کرد آن بســتگی به تصمیمات 

معاونت های مرتبط با نقشه راه دارد.
در نقشه راه چه برنامه ای برای اکتشافات دارید؟ ■

بله در نقشــه راه معدن و صنایــع معدنی ماده ای را 
تصویب کردیم با عنوان چابکســازی ســازمان زمین 

شناســی و اکتشافات معدنی که بســیار مهم است. هم اکنون در 
ســازمان زمین شناسی 1۴00نفر مشغول به فعالیت هستند.برای 
چابکسازی این سازمان با اخراج کار کنان به شدت مخالفیم. سازمان 
زمین شناسی باید برای چابکسازی و توسعه اکتشافات برنامه جامع 
با هدف اجرای صحیح نقشه راه معدن و صنایع معدنی ارائه دهد. 
امیدواریم رییس جدید ســازمان زمین شناسی بزودی معرفی تا 

به سمت عملیاتی شدن توسعه اکتشافات گام اساسی برداریم. 
کنترل و نظارت نقشه راه معدن و صنایع معدنی بعهده کیست؟ ■

طبق ابالغیه دکتر شــریعتمداری وزیر وقت صمت ناظر اجرای 
نقشــه راه معدن و صنایع معدنی دبیر خانه تعامل 

دولت و مجلس به ریاست بنده است.
البته باید به این نکته اشــاره کنم که طبق نامه 
و درخواســتی کــه به دکتر رحمانــی وزیر صمت 
داشتیم خواستار پشتیبانی نقشه راه از سوی سازمان 
مهندســی معدن بودیم که این درخواســت مورد 
موافقت قرار گرفت. بعبارتی سازمان نقش دستیار 
و کمک کننده نقشــه راه معدن و صنایع معدنی را 

بعهده خواهد گرفت.
مهم ترین شاخصه نقشه راه معدن و صنایع معدنی  ■

چیست؟و این نقشه چه هدفی را دنبال می کند؟
متاسفانه بزرگ ترین چالش بخش معدن اکتشافات 
اســت ،اغلب معادن بزرگ کشور متعلق به گذشته 
اســت و برخی معــادن فعال فعلی هم بر اســاس 

یافته های چوپانی شناسایی شــده است.شاخصه اصلی نقشه راه 
معدن توجه به حوزه اکتشاف است.

30درصــد پنــد پ مــاده ۴3و20درصــد از منابــع داخلی 
ایمیدرو،30درصد از منابع داخلی ســازمان زمین شناسی،باید در 
اکتشافات هزینه شود.هم اکنون منابع داخلی ایمیدرو با الی هزار 
میلیارد تومان است.اگر 20درصدآن در حوزه اکتشاف هزینه شود 

می تواند منشا تحوالت مهم در اکتشافات باشد.
با توجــه به بودجه دولت و ایمیدرو در ســال 97توانایی ورود 
۵00میلیــارد تومان منابع مالی برای اکتشــاف وجود دارد.و این 

مهم انقالب معدنی را بهمراه دارد.
آیا انقالب معدنی با نقشه راه محقق خواهد شد؟ ■

بله بنده مطمئن هســتم با سرمایه گذاری در اکتشاف نقشه راه 
معدن محقق می شــود.االن زمان آن رســیده است که ایمیدرو و 

سازمان زمین شناسایی خط و مرز خود را مشخص کنند.
این دو سازمان در اکتشافات مطابق اساسنامه عمل نمی کردند. 
االن سازمان زمین شناسی 37فقره گواهی کشف دارد.در صورتیکه 
این موضوع مغایر اساسنامه سازمان زمین شناسی است.پی جویی 
و اکتشــافات اولیه وظیفه ذاتی این سازمان است.وبعد از حصول 
نتیجه اگر بخش خصوصی برای ادامه فعالیت های ســازمان اقدام 
نکرد باید محدوده به ایمیدرو واگذار شــود.از سویی دیگر وظیفه 
ایمیدرو انجام اکتشافات پایه نیست.خوشبختانه در نقش راه این 
دو موضوع تفکیک شده است. و مرز بندی جدی بین فعالیت های 

این دو سازمان لحاظ شده است.

داریوش اسماعیلی رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران در گفتگو  با معدن 24خبرداد

شاخصه های تاثیر گذار نقشه راه معدن و صنایع معدنی تشریح شد
از شاخصه های نقشه راه معدن  وصنایع معدنی تعیین تکلیف طرحهای اکتشافی و معدنی نیمه تمام طی 
یک سال است. در نقشه راه معاونت معدنی مکلف شده است تا بطور جدی مشکالت معادن را بررسی و 
دالیل رکود و تعطیلی معادن را شناسایی کند. بعبارتی اگر معدنی به دلیل مشکالت مالی، محلی ،محیط 
زیست،منابع طبیعی ،اهلیت تعطیل شده سریعا باید تعیین تکلیف شوند. چراکه اعتقاد داریم معدنکار 

واقعی اگر به دلیلی معدنش تعطیل شود به دلیل سرمایه گذاری که انجام داده است صالح نیست در بال 
تکلیفی قراربگیرد بنابراین در نقشه راه معدن برای جلوگیری از رکود معادن برنامه جدی تدوین شده 
است.متن کامل گفتگوی سایت خبری معدن 24با داریوش اسماعیلی رییس سازمان نظام مهندسی 

معدن ایران را در پی بخوانید.

همزمان با ایام تاسیس شرکت، کارکنان تالشگر واحد احیای 
مستقیم با تولید 63۵73 تن آهن اسفنجی در آذر ماه توانستند 
افتخار دیگری برای بزرگترین واحد صنعتی استان چهارمحال 

و بختیاری رقم بزنند.
مجموع تولید محصول واحد احیاء مســتقیم از ابتدای سال 
بیش از۴30هزار تن بوده و از ابتدای راه اندازی شرکت تاکنون 

تولید بیش از یک میلیون تن محصول به ثبت رسیده است.
جمشــید علی بابایی مدیــر واحد عملیات شــرکت فوالد 

سفیددشــت ضمن قدردانی از حمایت های مدیر عامل و کلیه 
همکاران شــرکت در دســتیابی به این موفقیت یاد آور شد از 
ابتدای ســال جاری برای تامین آب صنعتی مورد نیاز کارخانه 
با مشکالت فراوانی مواجه بوده ایم که با حل این مشکل تولید 

پایدار محصول در شرکت تداوم خواهد داشت.
فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری با مشارکت 6۵ درصد 
فوالد مبارکه و 3۵ درصد سازمان ایمیدرو پیشگام در طرح های 

فوالد استانی است.

در شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال 
و بختیاری رقم خورد: 
ثبت رکورد جدید در تولید آهن 
اسفنجی واحد احیای مستقیم 

متاسفانه بزرگ ترین 
چالش بخش معدن 

اکتشافات است ،اغلب 
معادن بزرگ کشور 

متعلق به گذشته است و 
برخی معادن فعال فعلی 
هم بر اساس یافته های 
چوپانی شناسایی شده 

است. شاخصه اصلی 
نقشه راه معدن توجه به 

حوزه اکتشاف است
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یکی از شــرکت های موثر و بزرگ در صنعت فوالد که سهم 
هشت درصدی از تولید این محصول را در بازار بر عهده دارد 
شــرکت فوالد هرمزگان است که با ظرفیت اسمی تولید 1.۵ 
میلیــون تن تختال عزم خود را بر تحقق تولید با کل ظرفیت 

اسمی در سال جاری جزم کرده است.
در آستانه برگزاری نمایشگاه بومی سازی صنعت فوالد، فرزاد 
ارازنی از اهمیت بومی سازی و تاثیرگذاری آن در خودکفایی 

صنعت فوالد و عدم نیاز به خارج از کشور گفت 
به گفته وی این شــرکت با ایجاد یک دپارتمان مســتقل 
بومی ســازی در در ساختار رسمی خود، توجه به بومی سازی 
را بیــش از پیش در برنامه ها قرار داده اســت. این بخش در 
قالــب گروه های کاری، با گــروه بهره برداری و بخش خرید و 
R&D همکاری کرده و ســعی می کند با همکاری شرکت های 
دانش بنیان و صنایع داخلی کشور، نیازهای داخلی شرکت را 
برطرف نماید. در وقاقع وظیفه این بخش شناسایی مسیرهای 
مختلف برای تامین قطعات، تجهیزات و ماشین آالت وارداتی 

است تا بتوان در داخل کشور اقدام به تولید آن کرد. 
از نگاه ارزانی، بومی ســازی در زمینه مــواد اولیه، قطعات، 
تجهیزات و ماشین آالتی که مصرف عمومی در صنایع کشور 

دارند در میان مدت سبب خودکفایی کشور می شود. 
.مدیر عامل فوالد هرمزگان در این گفت و گو با اشاره به اینکه 
بومی سازی در اشتغال زایی موثر است، تصریح کرد: این موضوع 
موجب می شود نهادها، شرکت ها و تولید کنندگان جدیدی به 
چرخه اقتصاد اضافه شــوند.وی با بیان اینکه در زمان تحریم، 
بومی سازی معنای عمیق تری پیدا می کند، خاطرنشان کرد: 
در واقع تحریم فرصت بسیار مناسبی برای بومی سازی قطعات، 
تجهیزات و ماشین آالت مهیا می کند، زیرا به واسطه بومی سازی 
می توان نیازها را با توجه به توانایی های موجود برطرف کرد.

 وی نمایشــگاه بومی ســازی را فرصت بسیار مناسبی برای 
گردهمایی شــرکت ها و تولید کنندگان مختلف دانســت، و 
تاکید کرد در این نمایشــگاه، شــرکت ها می توانند با توجه 
به نیازهای خود با دســتاوردهای ســایر فعاالن صنعت فوالد 
آشــنا شــوند و می توانند نیازها و توانایی های خود را باهم به 
اشــتراک بگذارند و این فرصت بسیار مناسبی برای ردوبدل 

کردن اطالعات خواهد بود. 
وی در ادامه اشاره ای به پروژه های های جدید فوالد هرمزگان 
در حوزه بومی سازی داشت و طراحی و ساخت آب شیرین کن 
دریا به روش جذبی با اســتفاده از انرژی خورشیدی، طراحی 

و ساخت ابزار لبه یاب هوشمند مورد استفاده در فرآیندهای 
فرزکاری و ماشین کاری، فعال نمودن کاتالیست های مستعمل 
واحد احیا مستقیم با استفاده از دی اکسید کربن فوق بحرانی 

و ساخت کریستالیزاتور را اهم این پروژه ها دانست.
ارزانی همچنین، بومی سازی محصوالت تولیدی در راستای 
نیاز های صنعتی کشور را از اولویت های شرکت فوالد هرمزگان 

دانست. 
وی در پاســخ به اینکه چه محصوالتی را در راستای بومی 
سازی نیازهای صنعتی کشور تولید کرده اید این محصوالت 

را اینگونه برشمرد :
گریدMB: جهت مصــرف در بدنه بیرونی خودرو با کیفیت 

سطح مناسب 
گریــد P460NL1: فــوالد الیاژی اســتحکام باال که جهت 
استفاده در مخازن تحت فشار در دمای پایین از قبیل مخازن 

نگهداری و حمل میعانات سوختی کاربرد دارد
گریــد A516 GR60-70: فوالد کربنی گــرم نوردیده، که 
بیشــترین کاربرد آن در صنایع مخزن سازی و دیگهای بخار 

است، 
گرید KR-A- GL-A: فوالد آلیاژی جهت استفاده در کشتی 
ســازی که مقاومت ویژه در مقابل امالح و آب شور دریا دارد. 
کاریرد آن در صنایع دریایی ،تعمیر کشــتی و زیر دریایی یا 
پمپهای حفاری نفتی، سکوهای نفتی، اسکله سازی میباشد.

گرید 34CrMo4-42CrMo4 :فوالد پرکربن الیاژی عملیات 
حرارتــی پذیر حاوی کروم و مولیبدن که این فوالد ســختی 
پذیری باال و مقاومت به خســتگی و سایش باالیی دارد. این 
گرید کاربرد وسیعی در صنایع ماشین سازی، صنایع سنگین، 
نفت و گاز ،مخازن CNG، ســاخت انواع پیچ با استحکام باالو 

چرخ دنده دارد
گرید :API X52 -60 فوالد آلیازی گرم نورد دیده که برای 

انتقال نفت، گاز در محیط های شیرین کاربرد دارند.
گرید S690Q: فوالد الیاژی استحکام باال در شرایط کوئنج 
و تمپر که قابل اســتفاده در تجهیزات معدن کاری، قطعات 

جرثقیل، سکوهای حفاری، سد سازی پل ها است.
گریــد CK45 1%Cr-CK50: فوالد پرکربن عملیات حرارتی 
پذیر که به دلیل مقاومت در برابر ســایش در ساخت ابزارها 
و قطعــات در صنایــع مختلف کاربــرد دارد از قبیل قطعات 
اتومبیــل و موتور، قطعاتی مانند بوش و میلنگ، شــافتها و 

غلتکهای صنعتی.
گرید :S460 فوالد الیاژی اســتحکام باال که کاربرد آن در 
صنایع دریایی، ورقهای مقاوم در برابر ســایش، دیگهای بخار 
مخازن تحت فشــار، کشتی سازی، سد سازی و همچنین در 
ساخت ســازه های ثابت دریایی مانند سکوهای نفتی کاربرد 

دارد.
وی با تاکید بر اینکه این تختالها از کیفیت مناسب برخوردار 
بوده و توانسته اند در محصول نهایی پس از نورد، استانداردهای 
ملی و بین المللی روی ورق های تولیدی را پاس نمایند. گفت: 
فوالد هرمزگان طي مذاکرات فني مستمر و بازدید از شرکتها 
از طریــق واحد فروش، این گریدهاي فــوالدي را در برنامه 
توسعه ســبد محصوالت خود قرار داده و با استفاده از دانش 
فنی مناسب و مهارت تولید تختال، هر یک از این گریدها را 

تولید کرده است. 
مهندس ارزانی با اشــاره بــه 12 دی ماه ســالروز افتتاح 
شرکت فوالد هرمزگان، تالش کارکنان این شرکت را در خلق 
رکوردهای پی در پی و تالش به ســیر تعالی و ســرامدی در 
صنعت فوالد را قابل ستایش خواند و افزود در 9 ماهه امسال 
تولید آهن اســفنجی 11 درصد و تولیــد تختال ۵.۴ درصد 
رشــد داشت این درحالیســت که در سال جاری تا کنون دو 
بار رکورد تولید ماهیانه اسلب با 13۵128 تن در فروردین و 
13۵699 تن در خرداد و یکبار تولید ماهیانه آهن اســفنجی 

با 1۵82۴1 تن در خرداد شکسته شد.

فرزاد ارزانی تشریح کرد: 

سمت و سوی فوالد هرمزگان در بومی سازی

در نمایشگاه دستاوردهای 
پژوهش و فناوری انجام شد

رونمایی از 3 شمش جدید 
عناصر نادر خاکی توسط ایمیدرو

اســتحصال شــمش عناصر نادر خاکی تولید شده در مرکز 
تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران بدست آمده است.

در این گزارش آمده است، تولید شمش میش متال عناصر نادر 
خاکی در مقیاس آزمایشگاهی انجام پذیرفته است و پایلوت نیمه 
صنعتی اســتحصال این عناصر در مدار پیوسته در اردیبهشت 

سال آینده در این مرکز راه اندازی خواهد شد.
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»اردشیر سعدمحمدی« در چهارمین جلسه شورای سیاستگذاری خانه معدن ایران، 
خواســتار تشکیل تیمی برای مشخص شــدن نیازهای حمل و نقل جاده ای، ریلی و 

دریایی در کنار مشخص شدن آمارها و اولویت ها برای 10 تا 1۵ سال آینده شد.
وی گفت: خارجی ها نیز در تعامل با بخش معدن ایران از مشــخص نبودن نقشه راه 

کشورمان در این حوزه ها گالیه دارند.
سعدمحمدی ابراز امیدواری کرد جذابیت های سرمایه گذاری در بخش معدن به خوبی 
به مردم شناسانده شود. وی افزود: اگر این اولویت ها اعالم شود، سمت و سوی بخش 

خصوصی نیز مشخص می شود.
این مقام مســئول یادآور شد: امروز اولویت های ما در بحث تولید طبقه بندی شده 

نیست و باید سیاستگذاری ها مکتوب و برای همه قابل رویت باشد.
وی اظهار داشــت: برای نمونه در منطقه سنگان، 17 میلیون و ۵00 هزار تن گندله 
خواهیم داشــت اما تحقق این مهم نیازمند توســعه حمل و نقل در این منطقه به 23 

میلیون تن است.
سعدمحمدی ادامه داد: دستیابی به تولید 700 هزار تن کنسانتره سرب و روی مهدی 
آباد زنجان، محقق شدن برنامه ریزی تولید یک میلیون و 300 هزار تن زغال در پنج 
ســال آینده و توسعه ظرفیت آلومینیوم المرد به میزان 300 هزار تن در فاز نخست، 
همگی نیازمند توسعه زیرساخت های حمل و نقل است اما سیاستگذاری ها برای حمل 

و نقل دریایی نیز تعیین تکلیف نشده و نیازمند تصمیم گیری های کالن است.
سعدمحمدی تاکید کرد: باید مشخص شود جابجایی انواع سنگ آهن، گندله، فوالد، 
زغال، ســرب و روی و... قرار است با چه ظرفیت ریلی و جاده ای به انجام برسد.معاون 
طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران )ایمیدرو(، گفت: برای توســعه معدن در افق 1۴0۴، نیازمند دست کم 13 هزار 
کیلومتر زیرساخت حمل و نقل ریلی هستیم، در حالی که مجموع زیرساخت های ریلی 

کشور فقط 12 هزار کیلومتر است.

توسعه بخش معدن در گرو 2 برابر شدن زیرساخت های ریلی است

بومی ســازی، یکی از عناصر محوری در مجموعه مؤلفه های 
درون زایی اقتصاد مقاومتی است. بومی سازی، فرهنگ و روش 
کار و تــالش، مبتنی بــر دانش و فناوری در راســتای اهداف 

خودکفایی و خوداتکایی در حوزه نیازهای صنعتی می باشد.
در صورت توجه ویژه مســئولین صنعتی کشــور به عملیاتی 
شدن این مؤلفه، مطمئناً، نتایج بنیادی و قابل مالحظه ای حاصل 
می گردد؛ به عنوان مثال، در مباحث انتقال تکنولوژی در کشور، 
امروزه، به دلیل فقدان ســاز و کار مدیریتی و اجرایی مبتنی بر 
بومی ســازی فناوری، شاهد خرید دانش فنی تولید محصوالت 

مشابه توسط شــرکت های متعدد از خارجی ها بوده و عالوه بر 
آن، حاصل انتقال تکنولوژی ها نیز، نتیجه ای جز احداث کارخانه 
را در بر نداشــته و حقیقتاً، قابلیتی در طراحی و بهینه ســازی 
محصوالت و تجهیزات را به دســت نمی دهد و عماًل، منجر به 

توسعه وابستگی ها می گردد.
در شرکت سنگ آهن گهر زمین، توجه به مؤلفه بومی سازی در 
قالب راهبرد “تولید و توسعه بر محور بومی سازی” عملیاتی شده 
اســت. بر همین اساس، در سیاست گذاری برنامه های اجرایی، 
بومی ســازی نیازهای صنعتی از قطعات شروع شده و در ادامه، 

مجموعه ها و تجهیزات را پوشش و امید می رود، در ادامه، بومی 
ســازی خطوط تولید را نیز در بر گیرد. در همین رابطه، برخی 
از اقدامات به عمل آمده در مجموعه بومی ســازی این شرکت، 
عبارتند از: ساخت انواع قطعات پر مصرف کاربید سمانته شامل 
 ،HPGR ویژه سیستم CHEEK-PLATE و STUD، EDGE-BLOCK
ساخت لوله های انتقال اسالری پایه رابر تقویت شده، بازطراحی 
ایمپلر پمپ های انتقال اســالری، ساخت مجموعه کامل غلتک 
سیستم HPGR )شامل تایر، شفت و سیستم بیرینگ( و برنامه 

ریزی ساخت پوسته آسیاب گلوله ای )بالمیل(.

ازسوی علی اکبرپوریانی مدیرعامل شرکت تشریح شد

اقدامات اساسی شرکت گهر 
زمین در بومی سازی
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افزایش اتکا به توانمندی داخلی در تامین قطعات مورد نیاز 
خطوط تولید، یا آن چه که اصطالحا »بومی ســازی« نامیده 
می شــود، بیش تر از جنبه »اقتصادی« مورد تاکید قرار گرفته 
است. اما واقعیت این است که اتکا به تولید بومی دستاوردهای 
مهم اجتماعی، سیاسی و علمی را در پی دارد که گاه به مراتب 

مهم تر از ارزش اقتصادی صرف بومی سازی فرایندهاست.
کمک به ایجاد اشــتغال، بومی شــدن دانش فنی در کشور، 
مقابله با فشارهای اقتصادی دشمنان که با ایجاد یاس و ناامیدی 
در مــردم به دنبال جمع آوری برگ هــای برنده در نبردهای 
سیاســی و غلبه در مصاف های دیپلماتیک هستند، استقالل 
افزون تر در سپهر برنامه ریزی توسعه کشور و نهایتا جلوگیری 
از توقف تولید در شرایط بحرانی از جمله مهم ترین دستاوردهای 
هر چه بومی تر شدن فرایند تامین تجهیزات ضروری تولید در 

داخل کشور است.
کم تر کســی در این گزاره تردید روا می دارد که بومی شدن 
دانش فنی می تواند بذر توسعه مستمر و بلندمدت یک کشور 
باشد و شاید بتوان گفت که یکی از مهم ترین نمودهای ایفای 
»مســئولیت اجتماعی« توسط صنایع مادر و بزرگ در کشور، 
کمک به استفاده هر چه بیش تر از توانمندی های متخصصان 

دانش ورز داخلی است.
کاهش وابســتگی به خارج دسترســی آسان تر به قطعات و 
تجهیــزات و در نتیجه باالرفتن زمان در دســترس بودن خط 
تولید، جلوگیری از خروج ارز از کشور، ایجاد اشتغال و فراهم 
شــدن زیرساخت های الزم برای پیوســتگی دو حوزه حیاتی 
»دانش« و »تولید« را هم می توان در فهرســت دستاوردهای 
اقتصادی اهتمام به امر مبارک »بومی ســازی« و ارتقای توان 

»ساخت داخل« جای داد.
بومی سازی حلقه به حلقه؛ کلیِد تحقق راهبرد بومی سازی

»مجتمع فوالد خراســان« بزرگترین مجتمع صنعتی شرق 
کشور است که توانسته زنجیره تولید فوالد را در استان خراسان 
رضوی از مرحله گندله ســازی، احیاء مستقیم، فوالدسازی و 

نورد در سایت نیشابور تکمیل نماید.
این شــرکت که تا کنون به بومی سازی ۴ هزار قطعه مورد 
نیاز مجتمع دست یازیده است، در چشم انداز میان مدت خود 
به دنبال آن اســت که با نهادینه سازی دانش فنی و استفاده 
از تــوان قطعه ســازان داخلی، این تعــداد را به 8 هزار قطعه 

»ساخت داخل« برساند.
یکی از گام های مهم مجتمع در ســال های اخیر، راه اندازی 
»نمایشگاه دائمی بومی سازی« است که ویترینی از زمینه های 
همکاری با سازندگان داخلی را پیش روی طراحان، سازندگان 
و صنعتگران داخلی قرار داده اســت. همکاری با بیش از 120 
سازنده داخلي و ساخت حدود چهار هزار قطعه مورد نیاز صنعت 
فوالد در داخل کشور، نمایی گویا از اهتمام بزرگ ترین مجتمع 

صنعتی شرق کشور به این امر مهم و حیاتی است.
با ایجاد این نمایشگاه مشخصات فنی قطعات مورد نیاز آماده 
و به سازندگان داخلی ارائه می شود. به این ترتیب فوالد خراسان 
در نمایشگاهي متمرکز، مجموعه ای از قطعات و تجهیزات را با 
ویژگی های مطلوب و مورد نیاز در اختیار صنعتگران، سازندگان 
استان، دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتي قرار داده تا دانش خود 
را در قالب مهندســي معکوس، بدل به دستاوردهای تکنیکی 

و فناورانه نمایند.

عزم »فوالد خراسان« در راه تقویت »تولید ملّی«؛ ■
به بار نشستن بومی سازی قفسه های نهایی نورد 

»مجتمع فوالد خراسان« در ســال 1397در یک همکاری 
مشترک با شــرکتی بومی در استان خراسان موفق شد برای 
اولین بار دو دســتگاه مهم و ارزشــمند مورد نیاز خط نورد را 

بومی سازی نماید.
آیین رونمایی از دو قفسه کاتریچ )استند( نهایی نورد، که به 
همت مهندسان و کارشناسان داخلی بومی سازی شده بود در 
صبح روز پنج شنبه، 18 مردادماه 1397، درواقع مراسم به بار 
نشستن حمیت این مجتمع در ارتقای توان »ساخت داخل« بود.

مهندس احمدی مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان، در آیین 
رونمایی از این دســتگاه های یاد شــده، گفــت: در فضای که 
دشــمنان به دنبال ایجاد یاس و ناامیدی در کشور هستند با 
برگزاری این مراســم و رونمایی از تجهیزات نهایی و مهم خط 
تولید کارخانه نورد به توانمندی های خودمان بیشــتر متکی 

می شویم. 
مهندس احمدی افزود: فوالد خراسان، با تکیه بر توانمندی های 
داخلی، دست یابی به توان تولید قطعات مهم مورد نیاز فوالد 
توســط سازندگان و نیروی انســانی متفکر و مبتکر داخلی را 
سرلوحه کار خود قرار داده است و از همه سازندگان می خواهیم 
توانایی های خود را برای افزایش تولید قطعات »ساخت داخل« 

و جلوگیری از خروج ارز از کشور به میدان بیاورند.
به گفته مهندس اسماعیلی، معاون »برنامه ریزی و فناوری« 
شرکت، »استند« )قفسه(های مذکور، که متشکل از حدود 300 
قطعه صنعتی از قبیل رینگ ها، گیربکس ها، غلتک ها و... است 
و در خطوط نورد، در پیوند با یکدیگر، شکل دهی تغییر مقطع 
شمش فوالدی و تولید محصول نهایی را بر عهده دارند، برای 

اولین بار در استان خراسان رضوی بومی سازی شدند.
دبیر »شورای عالی ساخت داخل« در مجتمع فوالد خراسان 
افزود: در ساخت دو دستگاه استند نورد مجتمع فوالد خراسان 
27۴ قطعه ساختنی و 2۴29 قطعه استاندارد به کار رفته است. 
پیش از این کارتریج قفسه های نورد، از کشور ایتالیا و از سازنده 

اصلی آن تامین می شد. 
مدیر پروژه اســتندهای نورد فوالد خراسان در شرکت 
ارکو نیز در مراســم رونمایی از این قطعه مهم و ارزنده، 
ضمن تشکر از مدیر عامل فوالد خراسان برای اعتمادی 
که به این گروه صنعتی نموده، افزود: در سال »حمایت 
از کاالی ایرانی« ما توانستیم به نحوه مطلوب در ساخت 
این اســتند، حمایت از بومی ســازی و ساخت داخل را 

تجربه کنیم.
شرکت مجتمع فوالد خراسان بر این باور است که در خطوط 
تولید و پشتیبانی خود با اعتماد به سازندگان داخلی، »ساخت 
داخل« یا بومی سازی را ارتقا دهد. و اینک رجاء واثق داریم که 
با حمایت کارگزاران خدوم نظام، به ویژه دو وزارتخانه »صنعت، 
معدن و تجارت« و »تعاون، کار و رفاه اجتماعی«، صنعتگران 
و تولید کننــدگان داخلی بتوانند با اعتماد متقابل به یکدیگر 

تولیدات کیفی بومی را تحقق بخشند.
تولید دســتگاه اســتند نورد فوالد توسط مهندسان داخلی 
موفقیتــی بود که »خود باوری« و »حمیــت ملی« در تولید 
و صنعتگــری را به منصه ظهــور درآورد و افقی تازه در باور و 
تصور فرزندان این مرز و بوم، به ویژه فن پیشــگان ســرزمین 
ثامن الحجج گشود.و اینک، با توجه به بدعهدی برخی شرکای 
اقتصادی کشــور و خودکامگی های رایج در عرصه بین المللی، 
فوالد خراســان همگام با دیگر همرزمان خود در جبهه تولید 
فوالد ایران، بر آن اســت که با هماهنگی و تشکیل کارگروهی 
فنی و ایجاد ساختاری تحت عنوان »شورایعالی ساخت داخل« 
به ریاســت مدیریت عامل و کمیته های بومی سازی در نواحی 
مختلف تولیدی خود، فرایند بومی سازی و ارتقای توان ساخت 
داخل را در مضامین استراتژیک خود جای داده و مدیریت بر 

روند بومی سازی را پیگیری می نمایند.
با تشکیل این ساختار، تاکنون قطعاتی مانند »کلمپ الکترود 
کوره قوس الکتریکی«، پانل های مســی کوره قوس، ماشــین 
حمل شــمش و کاور تاندیش فوالدســازی طراحی و ساخت 

داخل گردیده است.

تشریح مهمترین اقدامات فوالد خراسان در خود کفایی فوالد به روایت مهندس احمدی

بومی سازی و قطع نیاز به واردات قطعات یدکی و مواد اولیه از 
جمله اهداف مهم شرکت تاراز بوده که از اهم فعالیت های صورت 
پذیرفته در این شرکت می توان به تولید ورق آلومینایز اشاره کرد. 
در این راستا با توجه به نیاز صنایع خودرو سازی و لوازم خانگی به 
ورق های آلومینایز و واردات این نوع ورق ها از کشورهای چین، کره 
و... شرکت تاراز قصد دارد در آینده ای نزدیک به منظور تامین این   
ماده ی اولیه ی مهم برای صنایع ذکر شده اقدام نماید و کشور را 
از واردات این نوع محصوالت بی نیاز کند. ورق های آلومینایز دارای 

هسته ی فوالدی و پوششی از آلومینیوم و سیلیسیوم هستند، این 
ورق هــا دارای مقاومت خوبی در برابر خوردگی بوده و این ویژگی 
را تا دمای 680 درجه ســانتی گراد حفظ می نمایند. یکی دیگر از 
مزایای این نوع ورق بازتابش حرارتی عالی در تجهیزات به کار برده 
شــده و عدم تغییر رنگ تا درجه حرارت مذکور می باشد. مصرف 
این نوع ورق ها در صنایع خودرو ســازی و لوازم خانگی از اهمیت 

باالیی برخوردار است. 
با عنایت بر مهیا بودن بسترهای فنی، تکنیکی و تجهیزاتی مورد 

نیاز از ابتدای اجرای خط تولید شــرکت تــاراز انتظار می رود در 
صورت حصول توافق با شرکت تامین کننده ورق ورودی ) مجتمع 
فوالد مبارکه ( و مصرف کنندگان ) شــرکت های خودرو سازی و 
قطعه ســازی ( در مدت 8 ماه آینده تولید آزمایشی این محصول 
آغاز گردد. قابل ذکر است با تولید این محصول در شرکت صنایع 
ورقهای پوششــدار تاراز از خروج سالیانه یکصد میلیون یورو ارز از 
کشور جلوگیری به عمل آمده و نیاز کشور در بخش صنایع خودرو 

سازی و لوازم خانگی برطرف می گردد. 

تولید »آلومینایز«در شرکت تاراز با هدف خودکفایی

محمد کشانی:
هدف فوالد خوزستان قطع وابستگی کامل 

قطعات به خارج از کشور است
 محمد کشانی مدیر عامل فوالد خورستان گفت :با عنایت به تاکید مقام معظم رهبری در راستای 
اقتصــاد مقاومتی مبنی بر حمایت از کاالی ایرانی و تولیدکنندگان داخلی و همزمان با برگزاری 
نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران، شرکت فوالد خوزستان همچون گذشته حمایت 

همه جانبه خود را از تولیدکنندگان داخلی قطعات و تجهیزات اعالم می دارد.
وی تصریح کرد :رویکرد اصلی شرکت فوالد خوزستان پشتیبانی کامل و تالش برای بومی سازی 

و تامین کلیه قطعات موردنیاز صنعت فوالد کشور تا قطع وابستگی کامل به خارج خواهد بود.



معرفی شرکت ■
شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان با همکاری سازمان توسعه و نوسازی معادن، صنایع معدنی ایران ) ایمیدرو 
( و با مشــارکت شرکتهای ســرمایه گذاری غدیر، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و شرکت فوالد آلیاژی 
ایران در ســال 138۵ و با ظرفیت 800 هزار تن در ســال در 2۵ کیلومتری شهرستان اردکان، استان یزد 
تاســیس گردید. همچنین افزایش ظرفیت کارخانه تا 1/2 میلیون تن نیز در دســت اقدام است. همچنین 
فاز مهندسی پایه برای احداث مجتمع گندله سازی بهاباد تکمیل شده است و عملیات اجرائی برای ایجاد 
زیرساخت ها آغاز شده است. خط انتقال گاز و توسعه پست فشار قوی نخلستان بافق به بهاباد در حال اجرا 

بوده و به مراحل نهایی رسیده است. فعالیت های ساختمانی سایت نیز اجرایی شده اند.
 سرمایه گذاری در طرح ها ■

* پروژه گندله سازی بهاباد با ظرفیت ۴میلیون تن در شهرستان بهاباد
گندله سازی بهاباد در زمینی به مساحت 200 هکتار در 2۵ کیلومتری معدن چادر ملو و با ظرفیت تولیدی 
۴ میلیون تن در سال پیش بینی شده است. هدف از احداث این کارخانه تبدیل پودر کنسانتره سنگ آهن 

به گندله بوده که قابل مصرف در صنایع فوالد به روش احیای مستقیم می باشد.
* شرکت فوالد شاهرود 

نخســتین کارخانه نورد فوالد شــاهرود که ۵1% سهام آن به شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان تعلق دارد 
با هدف تولید انواع میلگرد های ســاده و آجدار و ســایر مقاطع فوالدی در ســال 1386 تاسیس و پس از 
تکمیل عملیات نصب تجهیزات و ماشــین آالت جانبی با ظرفیت اســمی 200 هزار تن مورد بهره برداری 
قرار گرفت. همچنین کارخانه ذوب و ریخته گری آن نیز با ظرفیت 300هزار تن در ســال تکمیل شــده و 

به بهره برداری رسیده است.
* شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

* شرکت صنایع معدنی نوظهور شاهرود 
فعالیت های معدنی ■

- معدن سنگ آهن پالسری درونه 
- معدن منگنز سورگاه 

- محدوده اکتشافی مس و آهن تربت حیدریه

شرکت آهن و فوالد
 غدیر ایرانیان

کارخانه: استان یزد، اردکـان، کیلومتــر 25 جاده اردکان - نائین
تلفن: 035-31577300

فاکس 035-31577333
www.igisco.com

دفتر مرکزی: تهران، خیابان بخارست، خیابان دهم پالک 25، طبقه5
تلفن: 021-88505188
فاکس: 021-88505189

info@igisco.com
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شــرکت فکور مغناطیــس اســپادانا )FMS(، بــرای رفع نیاز 
صنایع معدنی به انواع تجهیزات حساس و با تکنولوژی باال، از جمله 
درام سپراتور مغناطیسی، سرندهای با ظرفیت باال، فیدر و نمونه گیر، 
رولراسکرین و سیستم های فلوتاسیون کارخانجات کنسانتره فلزات 

آهنی و غیرآهنی )مس، سرب و روی و...( اعالم آمادگی کرد.
مهندس صــادق حاجی، قائم مقــام مدیرعامل شــرکت فکور 
مغناطیس اســپادانا در گفت  وگو با ســایت خبــری معدن 2۴ با 
اعالم این خبر و در تشــریح فعالیت های شــرکت گفت: شــرکت 
فکور مغناطیس اسپادانا )FMS(، به عنوان یک شرکت دانش بنیان 
صنعتی با اتکا به دانش مهندسی و تجربه نزدیک به سه دهه فعالیت 
صنعتی از سال 1372 به عنوان اولین و بزرگترین طراح، سازنده و 
تأمین کننده تجهیزات فرآوری معدنی و سیستم های انتقال مواد، 
همکاری گسترده ای را با معادن بزرگ کشور و صنایع مربوطه اعم 
از کارخانجات فرآوری )آهن، مس، سرب و روی و...(، گندله سازی 
و صنایع فوالد آغاز نموده و در حال حاضر بیش از ۵00 دســتگاه 
درام ســپراتور و بزرگترین سرند و فیدر ارتعاشی فعال در صنایع 
معدنی کشور توسط این شرکت طراحی، تولید و راه اندازی شده و 

در حال بهره برداری هستند.
مهندس حاجی تصریح کرد: FMS توانســته بعد از دو سال کار 
پژوهشی در واحد تحقیق و توسعه، تجهیز رولراسکرین مورد نیاز 
در بزرگترین سایت های گندله سازی کشور را با مزیت مشابه برترین 
تجهیزات دنیا، طراحی، ســاخت و نصب و راه اندازی کرده و ضمن 
جلوگیری از خروج ارز از کشــور، با دستیابي به معیارهای کیفی 
)مشابه برترین برند دنیا که کانادایی است( و همچنین کاهش قیمت 

تمام شده، عماًل واردات این تجهیز استراتژیک را متوقف نماید.
حاجی افزود: FMS توانسته است با به کارگیری دانش طراحی 
تجهیز با تجربه طراحی فرایند در ســایت گندله سازی اردکان، با 
جایگزینی رولراسکرین ســاخت داخل خود با رولراسکرین برند 
اروپایی )متســو(، شرایط افزایش بهره وری و ظرفیت خط تولید 
را در ناحیه بالینگ دیسک فراهم کند. وی همچنین خاطرنشان 
کرد که این شرکت به لحاظ دانش فنی به حدی از کمال رسیده 
اســت که توانســته مقاله ای به ســمینار معدن روسیه با عنوان 
طرح بهینه ســازی کنسانتره سازی متال اینوســت -بزرگ ترین 
تولیدکننده فوالد روسیه- که منجر به افزایش عیار سه درصدی 

می شود، ارائه کند.
وی هم چنیــن از جمله فعالیت های نوآورانه دیگر این شــرکت 
را بهینه ســازی طراحی و ســاخت کانوایرهای تسمه ای و کاهش 
30 درصدی هزینه های تولید با طراحی مجدد ســازه ها و اصالح 
روش ســاخت عنوان کرد و گفت: مزیت های طرح جدید نوارنقاله 

FMS عبارتنــد از: طراحی ماژوالر و کاهش 30 درصد 
وزن سازه، افزایش سرعت تولید، کاهش هزینه حمل، 
افزایش سرعت نصب، افزایش قابلیت اطمینان بدلیل 
کاهش میزان جوشکاری، قابلیت گالوانیزه شده کلیه 

سطوح.
حاجی برنده شدن در مناقصه طراحی، تولید و تحویل 
16 درام سپراتور با روکش سرامیکی پروژه کنسانتره 
مجتمع مبارکه سنگان در رقابت با شرکت های چینی، 
که برای اولین بار در کشــور تولید می شد را از دیگر 

دستاوردهای این مجموعه بر شمرد.
قائم مقام فکور مغناطیس اسپادانا، کشورهای روسیه 
 FMS و هنــد را دو بــازار مهم هدف، بــرای صادرات
دانســت و گفت: پروژه های مهمی را با هدف افزایش 
عیار و ریکاوری خطوط کنســانتره بزرگ ترین معادن 
سنگ آهن روســیه آغاز کرده ایم و در هندوستان نیز 
در بحث رولراســکرین ورود کرده و درحال مذاکره با 

بزرگترین شرکت های گندله ساز هستیم.
وی دیگر موفقیت FMS را انجام یک کار تحقیقاتی با مشارکت 
یک شــرکت تکنولوژ خارجــی برای تولید کنســانتره به روش 
هیبریــدی با هدف کاهش 70 درصدی مصرف آب عنوان کرد و 
گفت: این پروژه هم اینک آماده است تا در قالب یونیت های 600 
هزار تنی ارائه شــود و حتی در خطوط تر فعلی نیز قابلیت اجرا 
داشــته و ضمن کاهش مصرف آب و کاهش اثرات ســوء زیست 

محیطی، تولید کنسانتره را افزایش خواهد داد.
قائم مقام فکور مغناطیس اســپادانا در بخش دیگری از 

ســخنانش یکی از اهداف مهم FMS را کاهش قیمت 
تمام شده، افزایش بهره وری و کاهش مصرف انرژی و 
مواد مصرفی تولید در معادن کوچک و متوسط اعالم 
نمود. که با همکاری با بزرگترین شرکت های تکنولوژ 
دنیا و اخذ نمایندگی تخصصی از آن ها توانســته 
نقش به سزایی در بومی  کردن دانش خردایش 
و فراوری داشــته باشد. وی یکی از مهم ترین 
 ایــن تکنولوژی هــا را سنگ شــکن غلطکی

 )HPGR( High Pressure Grinding Roll 
اعالم کرد که این شــرکت توانســته با اخذ 

نمایندگــی از بزرگتریــن شــرکت تولیدکننده 
این تجهیــزات در دنیا و نصب آن در خطوط کنســانتره و 
گندله سازی کشور و تأمین قطعات یدکی مصرفی آن، مصرف 
انرژی و هزینه های خردایش را تا 30 درصد کاهش داده و 

ظرفیت خطوط تولید را تا حد قابل توجهی افزایش دهد.
یکی دیگر از ایــن تکنولوژی هایی که مهندس حاجی 
به آن اشاره کرد، سیستم سورتینگ )سنگ جوری( مواد 
معدنی به صورت اتوماتیک و خشــک با X-Ray اســت 
که قادر اســت با افزایش عیار سنگ قبل از آسیاب کنی 
خدمات ارزنده ای به معادن ارائه کند. دستگاه یاد شده 
که دارای تکنولوژی روز دنیاست و در معدن مسکاوان 
عباس آباد )شــاهرود( نصب شده اســت. اثرات مثبت 

بکارگیری این تجهیز در کاهــش هزینه های تولید و اثرات 
زیســت محیطی، انقالبی در آینده صنعت فــراوری ایجاد 

خواهد کرد.
همکاری با قدیمی ترین و معتبرترین شرکت EPC تجهیزات 
خطوط فراوری آهنی و غیرآهنی چین به همراه دانش و تجربه 
بومی شــده FMS در تولید و راه اندازی خطوط فلوتاســیون با 
ظرفیت هــای دو میلیون تنی که بــرای اولین بار در مجتمع 
گل گهر ســیرجان و مجتمع توسعه ملی سنگان به بهره برداری 
رســید ظرفیت بسیار بزرگی در این شرکت ایجاد 
کرده است. حاجی بعضی از این حوزه های کاری را 
اینچنین عنوان کرد: فناوری فلوتاســیون )ستونی، 
درشت دانه،...(، خطوط تولید کنسانتره مس، سرب 
و روی و کلیه عناصر نادر خاکی، اتوماسیون هوشمند 

خطوط فراوری.
لوله ضدســایش حمل دوغاب مواد معدنی، یکی 
دیگر از خدمات FMS در صنایع معدنی اســت که 
توانســته با همکاری با یک شرکت تکنولوژ روسی، 
هزینه اقالم مصرفی شرکت های بزرگی مانند مجتمع 
گل گهر، گهرزمین و فوالد سیرجان ایرانیان را کاهش 
دهد. مهنــدس حاجی در پایــان رویکرد FMS را 
اینگونه توصیــف کرد:ما با اتکا به دانش و نوآوری، 
تولید و تأمین تجهیزات و ارائه راه حل های خالقانه 

به مشــتریان خود کمک می کنیم تا از خاک 
گوهر بسازند.

در گفتگوی معدن 24 با صادق حاجی قائم مقام شکرت فکور مغناطیس اسپادانا مطرح شد:

بومی سازی در صنایع باال دستی فوالد
 )PERED( بعد از تجربه موفق فوالدسازای ایرانی با تکنولوژی پرد
توسط شرکت MME حال این شرکت برنامه دارد این روش 
فوالدسازی را به خارج از مرزها صادر کند. بطوریکه ساخت 
کارخانه 300 هزار تنی احیا مستقیم پرد در استان شانکسی 
چین گام اول و اساسی شرکت MME محسوب می شود. حسن 
کرباسچی مدیر عامل شرکت ام ام ای در گفتگویی با معدن 
24 معتقد است، مصرف پایین انرژی، محصول همگن، هزینه 
اولیه سرمایه گذاری و هزینه عملیاتی پایین تر در قیاس با سایر 
تکنولوژی ها، در اختیار داشتن تکنولوژی قابل توسعه و... از جمله 
مزیت های روش پرد است. مشروح گفت گوی با حسن کرباسچی 

را در پی بخوانید:
***

 لطفا در مورد آخرین وضعیت واستراژی شرکت  ■
MMEبگویید؟

استراتژی شرکت MME در دوران تحریم:
 با توجه به شرایط بین المللی پیش رو، این شرکت 
با تکیه بر دانش فنی متخصصان داخلی تمام تالش 
PERED خــود را جهت ارتقاء مســتمر تکنولوژی
در واحدهای راه اندازی شــده و درحال اجرا انجام 
خواهــد داد. همچنین طراحی واحدهای مگامدول 
و ســوپرمگامدول نیز در اولویــت فعالیت های این 
شــرکت قرار دارد. در حال حاضر تکنولوژی بومی 
احیا مســتقیم در اختیار شرکت MME می باشد. 
بدیهی است با توجه به راه اندازی موفق طرح های 
PERED، انتظــار مــی رود حمایت های الزم جهت 
ارتقاء تکنولــوژی PERED و ثبت واحدهای مگا و 
ســوپرمگامدول با جدیت انجام شــود. در راستای 
حمایت از تولید داخلی، شرکت MME به حمایت 
خود از شــرکت های ســازنده داخلی برای ساخت 
تجهیزات اصلی کارخانه احیاء PERED، ادامه خواهد 
داد تا در دوران تحریم وابستگی کمتری به تجهیزات 

خارجی داشته باشیم. 
 اولویت ها واهداف شرکت MME درخصوص  ■

پروژه های موجود و فعالیتهای آتی
اولویت اصلی شرکت ما تکمیل پروژه های جاری 
از جمله طرح فوالد بافت و پروژه فوالد سازی سپید 
دشت است. به موازات انجام پروژه های جاری، توجه 
به توسعه بازار با اولویت حضور در تمام بخش های 
زنجیره تولید فوالد اعم از خطوط کنسانتره و گندله 

تا ریخته گری وتولید محصوالت فوالدی خاص دردستور کار 
می باشد.

همچنین با توجه به نیاز شرکتهای فوالدی کشور به موضوع 
بهینه ســازی خطوط تولید و کاهش مصارف، بخصوص آب، 
برق و گاز، شــرکت MME طرحهای پیشنهادی اصالحی در 
زمینه های مذکور را تدوین کرده که در اختیار صاحبان صنایع 

فوالد قرار خواهد داد. 
در قدم بعدی ورود به سایر صنایع معدنی از جمله آلومینیم، 
مس، ســرب و روی و... مورد نظر می باشد و مصمم هستیم با 
رایزنی ها و اســتفاده از توان سایر شرکتهای همکار و صاحب 
صالحیت بــه صورت joint venture در این صنایع به عنوان 

یک شرکت مهندسی ایفای نقش کنیم.
 ام ام ای هم اکنون چه طرح هایی در ایران در حال اجرا دارد؟

شرکت MME در پنج طرح فوالد استانی به عنوان پیمانکار 
در بخش مهندسی و تامین حضور داشته است.پروژه های این 
شرکت در زمینه احیاء مستقیم عبارتند از طرح احیاء شادگان، 

احیاء میانه، احیاء بافت، احیاء نی ریز و همچنین فوالد سازی 
سپید دشت.

همچنین با توجه به موفقیت های چشــمگیر تکنولوژی 
PERED در واحد های احیای راه اندازی شده شادگان،میانه 
ونی ریز ودر ســال حمایت از کاالی ایرانی ابالغ بکارگیری 
طرح PERED در ظرفیت های زیر یک میلیون تن در کشور 
انجام و مسئولیت آن به شرکت MME واگذار شد. در این 
راســتا پروژه های بافت02وقروه وبیجار )فوالد کردستان( 
به این شــرکت واگذار ومهندسی طرحهای مذکور شروع 

شده است.

در حال حاضر طرحهای شــادگان،میانه ونی ریز به ترتیب 
حدود19و1۵و10ماه اســت که راه اندازی شده اند وبا حداکثر 
ظرفیت در حال تولید می باشند.طرح احیای بافت با پیشرفت 
فیزیکــی 92 درصد در حال اجرا می باشــد ومطابق با برنامه 
ریزی های انجام شده با پیمانکار مجری وکارفرما،انشاهلل بزودی 

به تولید خواهد رسید.
همچنین شــرکت MME یک پــروژه 300 هزار تنی احیاء 
مستقیم در اســتان شانکسی کشور چین را به عهده دارد که 
مهندسی وبخشی از تامین این پروژه به طور کامل انجام شده 

است.
 الزم به ذکر اســت که تمامی پروژه های احیاء مستقیم ذکر 
شده که به روش ابداعی منحصر به فرد این شرکت تحت عنوان 
PERED)Persian Direct Reduetion( در حال انجام می باشد.
در زمینه فوالد سازی پروژه های جاری ما شامل طرح فوالد 

سپید دشت و فوالد کاوه جنوب می باشد.
فــاز اول پروژه فوالد کاوه جنوب با ظرفیت 1.2 میلیون تن 

شمش در سال، تکمیل وبه بهره بردار تحویل شده است و فاز 
دوم آن با ظرفیت مشــابه و با پیشــرفت ۵0 درصدی در حال 
انجام می باشد. درشرکت SKS، ما مسئول مهندسی و همچنین 

سوپروایزر راه اندازی می باشیم.
با توجه به اینکه MME متولی پرد در ایران اســت مشتریان 
داخلــی تا چه اندازه از روش تولید در آهن اســفنجی رضایت 

دارند؟
همانگونه که قبال توضیح داده شــد در حال حاضر طرحهای 
شادگان،میانه ونی ریز با این روش در حال تولید می باشند. به 
گواهی پرسنل محترم بهره برداری طرحهای مذکور) که قبال 
در پلنت هایی با سایر تکنولوژی ها فعالیت داشته اند 
( این پلنت ها با شرایط بسیار خوب و غیر قابل تصور 

در حال کار هستند.
تولیــد محصول وفروش به مشــتری در ۴8 
 ،Remet ساعت اولیه تزریق گاز بدون هیچگونه
راه انــدازی وبهــره برداری ونگهــداری راحت 
کمپرســورهای های واحد های پرد،توزیع دمای 
همگن ویکنواخت کوره بدلیل تغییرات اساسی 
در بخــش bustle zone کوره و... از ویژگیهای 

واحد پرد می باشد.
لطفا در مورد مزیت های پرد بگویید؟ ■

-هزینــه اولیه ســرمایه گذاری وهزینه عملیاتی 
پایین تر در قیاس با سایر تکنولوژی های 

 PERED امــکان بکارگیــری تکنولوژی بومــی-
درخارج از کشور) صادرات تکنولوژی (

-در اختیار داشتن تکنولوژی قابل توسعه وبهبود 
بدون نیاز به کسب اجازه از سایر کشورها

-دانش بهــره برداری ممتاز بــرای ظرفیت های 
مختلف

-سهولت بهره برداری
-مصارف پایین انرژی وهزینه بهره برداری کمتر

-محصول همگن
-تولید محصول با درصد باالی کربن ومتالیزاسیون

-کاهش آالینده های زیست محیطی
آیا MMEدر خارج از کشــور هم برنامه ای برای 

اجرای پروژه دارد؟
بــا کشــورهای  مذاکراتــی  زمینــه  ایــن  در 
چین،ترکیه،روســیه وآفریقا انجام شده است ودر 
این خصوص با شــرکت CSTM چین هم توافقنامه 

همکاری امضاء شده است.
همانطور که ذکر شد شرکت MME یک پروژه 300 هزار تنی 
احیاء مستقیم در استان شانکسی کشور چین را به عهده دارد 
که مهندسی و تامین این پروژه به طور کامل انجام شده است.

صنعت فوالد ایران بیشــتر در کــدام بخش ها به خودکفایی 
رسیده است؟

)PERED(تکنولوژی تولید آهن اسفنجی بروش ایرانی پرد-
-انجام کامل مهندســی کارخانه فوالد سازی توسط شرکت 

MME
-تامین بسیاری از تجهیزات که قبال از خارج از کشور انجام 
می شــد مانند انواع پمپ ها-فن ها-کاتالیست های واحد های 

احیاء و...
-تعمیر ونگهداری وساخت بسیاری از قطعات مصرفی واصلی 

تجهیزات
-تامین وساخت کلیه Expansion joing،Flexibe hose و...

-تامین وساخت تابلوهای برق،انواع کابلها و...

حسن کرباسچی در گفتگو با معدن 24 خبر داد:

تکنولوژی بومی “پرد” صادر می شود

FMS توانسته است 
با به کارگیری دانش 

طراحی تجهیز با تجربه 
طراحی فرایند در سایت 

گندله سازی اردکان، با 
جایگزینی رولراسکرین 

ساخت داخل خود با 
رولراسکرین برند 

اروپایی )متسو(، شرایط 
افزایش بهره وری و 
ظرفیت خط تولید را 

در ناحیه بالینگ دیسک 
فراهم کند



بومی سازی به معنی استفاده از اصول پذیرفته شده علمی برای حل مشکالت جامعه میزبان است 
بدون شک نقش نیروی انسانی در فرآیند توسعه پایدار، نقشی مهم و بی بدیل است، به طوریکه 

آینده هر ملتی را نیروی انسانی آن تعیین می کند.
افزایش مهاجرت به کالن شهرها در نتیجه استفاده از نیروهای غیربومی ■

در دهه های اخیر به  منابع  انســانی به  عنوان  عنصری هوشــمند توجه  شده  است  که  با مهارت  
و خالقیت  خود نقش  اساســی در سیســتم  ایفا می کند.  نیروی انسانی کارآمد در یک  کشور جزو 
ســرمایه های ارزشمند آن کشور به شمار می آید، به طوریکه سرمایه دانش از سرمایه تولید بسیار 
مهمتر است. در این میان آنچه که بحث رسالت ما و بسیاری از محافل کارشناسان اشتغال است 
توجه به استفاده از نیروهای بومی در اشتغال زایی هرمنطقه و استان می باشد. معایب بهره گیری 

از نیروهای غیربومی تنها به مهاجرت ختم نمی شــود. بسیار مشاهده شده که نیروهای خارجی 
عــالوه بر تاثیرات منفی فرهنگی و اجتماعی بر منطقه هدف خود، میزان هزینه های تولید را باال 
برده و در نتیجه موجب اتالف منابع موجود و باال بردن بهای تمام شــده محصوالت می شوند. با 
توجه به جمعیت 6۴2 نفری پرســنل شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان ۴8 نفر غیر بومی 

و مابقی بومی می باشد یعنی در حدود 92/۵% نیروهای شرکت را افراد بومی تشکیل می دهد.
محدوده ذخائر آبرفتی ســنگ آهن خواف، در اســتان خراسان رضوی، شهرستان خواف بخش 
ســنگان و در مجاورت روستای گوریاب قرار گرفته است. محدوده مورد نظر در 280 کیلومتری 
جنوب شــرق مشــهد، ۵8 کیلومتری جنوب تابیاد، ۴0 کیلومتری شرق خواف، و 10 کیلومتری 

شهر سنگان واقع شده است. تا مرز کشور افغانستان 2۵ کیلومتر می باشد.

بومی سازی در شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان
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صنعت فوالد ایران تا چه اندازه به خودکفایی  ■
رسیده است؟

شاید اگر به جای خودکفایی، واژه ی خوداتکایی 
را بکار ببریم بهتر بتوان به این سوال پاسخ داد.

در شــرایط عادی تمام کشــور ها بر اســاس 
مزیت هــای رقابت شــان بــه تولیــد محصول 
می پردازنــد و با مبادله و تجارت کاال با کشــور 
دیگر ،اقتصاد خود را شکل می دهند. بدیهی است 
در این شرایط، خودکفایی همیشه مستلزم سود 

آوری نخواهد بود.
البته در شــرایط خاص کشــور ما که در حال 
حاضر با محدودیت هایی ناشــی از تحریم مواجه 
شــده موضوع متفاوت می باشد و ما باید با خود 
اتکایی از رکود تحمیلی ناشی از تحریم جلوگیری 

کنیم.
در صنعت فوالد خوشــبختانه قدمهای موثری 
در دهه های گذشــته برداشــته شــده و در کل 
زنجیــره از معدن تا محصــوالت نهایی کارهای 
خوبی بنیان گذاری شده و استعداد رشد بیشتر 

ایجاد شده است.
در بخش آهن سازی قبال تکنولوژی میدرکس 
بومــی شــده و اجرایی شــده اســت. اخیرا در 
بخش هــای باال دســتی مانند گندله ســازی و 
کنسانتره هم شــرکت های داخلی پیشرفت های 
خوبی داشــته اند و یکی دو شرکت در هر بخشی 
مدعی وجــود دارد که انجام پروژه های جاری را 

متکفل شده اند.
در بخــش نــورد و محصوالت نهایی اساســا 
تکنولــوژی پیچیده ای وجود نــدارد و در بخش 
فوالد ســازی که ســنگین ترین قسمت زنجیره 
فوالد است، خوشبختانه قدم های خوبی برداشته 
شــده که بعنوان مثال می تــوان از پروژه فوالد 

هرمزگان نام برد.
در پــروژه فوالد هرمزگان با محــور قرار دادن 
شــرکت مهندس ایرتیک و مشارکت sms آلمان 
یک قدم موثر در خوداتکایی این بخش برداشته شد 

و دانش فنی آن در شرکت های داخلی ایجاد شد.
گفتنی است قبال شرکت های خارجی در بخش 
فوالد ســازی محوریت کار را در دست داشتند و 
از شــرکت های ایران به عنوان همکار در پروژه 
استفاده می کردند که در فوالد هرمزگان به منظور 
انتقال دانش فنی فوالد سازی، برای اولین بار در 
کشور این مشارکت برعکس شد و راهبری پروژه 

به یک شرکت ایرانی واگذار شد.
آیا صنعت فوالد توان رقابت با وارد کنندگان  ■

محصول خارجی را دارد ؟
صنعت فوالد به دلیل مزیت های نســبی که در 
کشورمان وجود دارد توان رقابت باالیی با تولید 
کنندگان و رقبای خارجی بهره مند می باشــد. 
متاسفانه بعضا کشورهای )مثل چین ( با حمایت 
غیر متعارف از فوالدشان از جمله اختصاصی انواع 
سوبســیدهای نامتوازن به این صنعت در صدد 
الچینگ در بازار های رقیب بر می آیند که در این 
حالت باید دولت ما هم متناسبا برای حمایت از 
صنعت فوالد اقدامات تعرفه ای را اعمال نماید و 

از این صنعت پشتیبانی نماید.
بــه عبارت دیگر در این شــرایط صنعت فوالد 
ایران از توان رقابت بــا تولید کنندگان خارجی 

کامال برخوردار می باشد.
در ساخت قطعات تا چه اندازه خودکفا شده ایم و  ■

تا مرز خودکفایی چقدر فاصله داریم ؟
صنعت ســاخت قطعات یکی از اشتغالزاترین 
بخش های صنعت است و طبعا در کشور ما هم که 
معضل بیکاری وجود دارد مورد اقبال صنعتگران 

قرار گرفته است.
همچنیــن ظرفیت فنی و تکنیکی و تجهیزاتی 
باالیی در این بخش در کشور وجود دارد. معدود 
قطعات و تجهیزاتی در صنعت فوالد وجود دارد 
که هنوز پتانسیل ساخت آن در کشور محیا نشده 
است و پاره ای دیگر از قطعات علی رغم وجود توان 
تولید در کشــور، ساخت آن ها ار صرفه و صالح 
اقتصادی برخوردار نمی باشد. برای مثال قطعات و 

تجهیزاتی که مصرف آن ها در کشور محدود بوده و 
اگر خط تولید آن ها ایجاد شود بازار مصرف آن ها 
بسیار کمتر از تولید است، از صرفه ی اقتصادی 
برخوردار نیستند و عمومٌا این تولید کنندگان در 
دنیا محدود هســتند و همه ی مصرف کنندگان 
برای رفع نیازشان به آن ها مراجعه می کنند بغیر 
از استثناهای فوق سایر قطعات صنعت فوالد در 

کشور قابل ساخت می باشند.
ایران چه مزیت هایی در توسعه فوالد دارد ؟ ■

همانگونه که گفته شد کشور ما از نظر تولید فوالد 
از مزیت هایی باالیی نسبت به رقبا برخوردار است.

وجود معادن ســنگ آهن غنی با ذخیره های 
اقتصــادی، وجود ذخایر کــم نظیر نفت و گاز و 
ارزان بودن انرژی، واقع شــدن در منطقه ی پر 
مصرف از نظر صرفه ی صادراتی، دسترســی به 
دریا و بنادر صادراتــی، نیروی جوان و تحصیل 
کــرده و آماده به کار، بنیه ی مناســب صنعتی 
کشور بدلیل پیشــینه ی یکصد ساله ی صنعت 
نفت و پنجاه ســاله صنعت فوالد، وجود راههای 
ارتباطی مناســب جاده ای و ریلی و سایر مزایای 
ریز و درشــت دیگر کشورمان را از نظر پتانسیل 

تولید فوالد کم نظیر کرده است.
ارز آوری در این صنعت چقدر است ؟ ■

به دلیل مزیت های نسبی و رقابتی تولید فوالد 
در کشــور همانطور که گفته شد، صادرات فوالد 
کامــاٌل اقتصــادی بــوده و ارز آوری خوبی را به 
همراه دارد. اساســٌا بغیر از صادرات نفت و گاز و 
میعانات گازی که محور اصلی ارز آوری کشــور 
است، صادرات پتروشیمی و محصوالت جانبی آن 
رتبه ی اول را داشته و بعد از آن فوالد بیشترین 

ظرفیت ارز آوری بهره مند است.
در حال حاضر پتانســیل صادرات پتروشیمی 
حدود 12 میلیارد دالر می باشد و بنظر اینجانب 
با توجه به رشــد مداوم صنعت فوالد در کشــور 
رسیدن به رقم 8 میلیارد دالر در صادرات فوالد 

قابل تحقق می باشد.

در گفتگو معدن 24 با علیرضا خیاط مدیر عامل شرکت اهن و فوالد ارفع مطرح شد:

صادرات 8 میلیارد دالر فوالد در ایران امکانپذیر است
 صنعت فوالد ایران با تکیه به منابع سنگ آهن 
و گاز از مزیت های باالیی برای خود اتکایی 
برخوردار است بطوریکه طی سالهای گذشته 
شاهد بودیم که این صنعت با برخورداری از دو 
مزیت باال مقاوم ترین بخش اقتصاد کشور بود. 
علیرضا خیاط مدیر عامل شرکت آهن و فوالد 
ارفع معتقد است که در گذشته شرکت های 
خارجی در بخش فوالد سازی محوریت کار 
را در دست داشتند و از شرکت های ایران به 
عنوان همکار در پروژه استفاده می کردند 
که در فوالد هرمزگان به منظور انتقال دانش 
فنی فوالدسازی، برای اولین بار در کشور این 
مشارکت برعکس شد و راهبری پروژه به یک 
شرکت ایرانی واگذار شد. مشروح گفتگوی 
معدن 24 با علیرضا خیاط در مورد بومی سازی و 
ارز آوری صنعت فوالد را در پی بخوانید.

صنعت فوالد به دلیل 
مزیت های نسبی که در 

کشورمان وجود دارد 
توان رقابت باالیی 
با تولید کنندگان و 

رقبای خارجی بهره 
مند می باشد. متاسفانه 
بعضا کشورهای )مثل 
چین ( با حمایت غیر 

متعارف از فوالدشان از 
جمله اختصاصی انواع 
سوبسیدهای نامتوازن 
به این صنعت در صدد 

الچینگ در بازار های 
رقیب بر می آیند که در 

این حالت باید دولت ما 
هم متناسبا برای حمایت 
از صنعت فوالد اقدامات 

تعرفه ای را اعمال 
نماید و از این صنعت 

پشتیبانی نماید



36

ویژه نامه نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران

www.madan24.com

info@madan24.com

مدیریت مهندسي معکوس و ساخت داخل پس از بررسیهاي 
صورت گرفته و شناسائي کلیه دغدغه هاي ذینفعان مربوطه در 
زمینه قطعات یدکي منطقه گل گهر اعم از بهره برداران، کارفرما، 
سازندگان، مشاوران و... اقدام به تهیه نقشه راه خود نموده است. 
با توجه به بررسیهاي صورت گرفته در حال حاضر گردش مالي 
سالیانه قطعات یدکي منطقه گل گهر و حوزه زنجیره فوالد به 
قیمت امروز رقم قابل توجهي مي باشد و بخش اعظمي از بهاي 
تمام شــده محصوالت زنجیره فوالد را شامل شود. همچنین با 
توجه به سند چشــم انداز 1۴0۴ کشور پیش بیني مي گردد 
این مبلغ به طرز چشمگیري افزایش یابد. در حال حاضر حدود 
30 تــا ۴0 درصد از مبلغ خرید قطعات زنجیره فوالد از خارج 
از کشور تهیه شود. دو چالش اصلي بمنظور ساخت کامل این 
قطعات در داخل کشــور عبارتند از: کیفیت قطعه و بهاي تمام 
شــده قطعه. در حوزه قطعاتي که از خارج از کشور خریداري 
مي گردند، مدیریت مهندسي معکوس و ساخت داخل موظف 
به شناسائي سازندگان براساس سیاست هاي مدیریت محترم 
عامل بوده و قطعات خرید خارج خود را پس از بررسیهاي فني 
و اقتصادي )هم از نظر کیفیت و هم از نظر بهاي تمام شده ( و 
در صورت تائید امکان ساخت بمنظور بومي سازي به سازندگان 
داخلي معرفي مي نماید و با تشــکیل تیم هاي بازرسي حین 
ســاخت متخصص و باتجربه و همچنین دادن فرصت خطا در 
راستاي بومي سازي قطعه با کیفیت مطلوب گام بر میدارد. واحد 

مهندســي معکوس سازندگان خود را در ابتدا از بعد کیفیت و 
براساس پنج عامل نیروي انساني)متخصص و تکنسین ماهر(، 
تجهیزات و تکنولوژي، مواد اولیه مناســب، سرمایه )اولیه و در 
گردش(، واحد R&D و ازمایشــگاه مجهز ارزیابي نموده و نمره 
فني میدهد و در صورتي که سازنده نمره کیفیتي مورد نظر را 
کســب نمود جهت اختصاص قطعه اقدام مي نماید. اگر بعد از 
ساخت قطعه کیفیت آن مورد تائید واحد بهره بردار قرار گرفت، 
ارزیابي سازنده از نظر بهاي تمام شده شروع مي گردد. بعبارت 
دیگر قطعه ســاخته شده از نظر هزینه نیز بایستي قابل رقابت 

با مشابه خارجي باشد.
 براساس سیاست مدیریت عامل شرکت معدني و صنعتي گل 
گهر، شرکت گل گهر در ریسک ساخت قطعات خرید خارج با 
ســازندگان داخلي سهیم خواهد شد. نحوه سهیم شدن به این 
صورت اســت که ســازنده اي که اقدام به ساخت قطعه خرید 
خارج کرده است، اگر قطعه ساخت شده از نظر کیفیت و بهاي 
تمام شــده قابل رقابت با نمونه مشــابه خارجي باشد، شرکت 
گل گهــر تضمین خرید آن را خواهد داد و در صورتیکه قطعه 
ســاخته شده توسط ســازنده داخلي تائیدیه مربوطه را کسب 
ننماید، شــرکت گل گهر در راستاي جلوگیري از تحمیل کل 
ضرر به ســازنده داخلي، هزینه مواد اولیه قطعه ساخته شده را 
تقبل خواهد نمود. مدیریت مهندسي معکوس و ساخت داخل 
شــرکت گل گهر نقشه راه خود را براساس دو مقوله کیفیت و 

بهاي تمام شده قطعه پایه ریزي نموده است و اعتقاد دارد که 
شرط موفقیت بومي ســازي، دادن فرصت خطا به سازندگان، 
باور به توان داخل و اختصاص بودجه پژوهشي است. در چهار 
ماه اخیر تحت سیاســتهاي مدیریت شرکت گل گهر، کاهش 
هزینه هاي چشــمگیري در نتیجه بومي ســازي حاصل شده 
است. بعنوان نمونه براي اولین بار در کشور روکش سرد الستیک 
دامپ تراک اجرا و نتیجه مطلوبي به همرا داشته است. این امر 
منجر به کاهش هزینه خرید الستیک و جلوگیري از خروج ارز 
از کشــور، کاهش توقفات دامپ تراکها بدلیل نبودن الستیک 
و حفظ محیط زیســت شده است. همچنین براي اولین بار در 
کشور، قطعات پمپهاي بازیابي آب بومي سازي و در مقایسه با 
نمونه خارجي، تاکنون عملکرد بهتري داشته اند. قطعات دیگري 
نیز مانند خازن درایو فنهاي گندله سازي و ولوهاي اسالري نیز 
ساخته شده اند و در مرحله ارزیابي قرار دارند. از سوي دیگر در 
راستاي جلوگیري از موازي کاري، مدیریت مهندسي معکوس 
و ســاخت داخل شرکت گل گهر، اقدام به ایجاد کارگروه هاي 
مشترک با دیگر تولیدکنندگان محصوالت فوالدي کرده است. 
بعنوان مثال یک کارگروه مشــترک با مدیریت بومي ســازي 
شرکت گهرزمین ایجاد شده است و رولهاي HPGR و گیربکس 
ان توســط شرکت گهرزمین در حال ساخت بوده و در صورت 
نتیجه مطلوب، شرکت گل گهر نیز اقدام به ساخت داخل رولهاي 

HPGR و گیربکس آن خواهد کرد.

حمایت از قطعه سازان داخلی الویت اصلی “ گل گهر”
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شركت گل گهر در  براساس سياست مديريت محترم عامل شركت معدني و صنعتي گل گهر ،
. نحوه ريسك ساخت قطعات خريد خارج با سازندگان داخلي سهيم خواهد شد 

سهيم شدن به اين صورت است كه سازنده اي كه اقدام به ساخت قطعه خريد خارج نموده است ، اگر 
و بهاي تمام شده  قابل رقابت با نمونه مشابه خارجي باشد ، شركت گل  قطعه ساخت شده از نظر كيفيت

گهر تضمين خريد آن را خواهد داد و در صورتيكه قطعه ساخته شده توسط سازنده داخلي تائيديه مربوطه 
را كسب ننمايد ، شركت گل گهر در راستاي جلوگيري از تحميل ضرر به سازنده داخلي ،  هزينه مواد اوليه 

 ساخته شده را تقبل خواهد نمود. قطعه

 و معكوس مهندسي مديريت راه نقشه
شركت معدني و صنعتي گل  داخل ساخت
 بهاي و كيفيت مقوله دو براساس گهر ،
 است شده ريزي پايه قطعه شده تمام

 به خطا فرصت دادن ، سازي بومي موفقيت شرط
 بودجه اختصاص و داخل توان به باور ، سازندگان

 است پژوهشي

چهار ماه اخير تحت در 
سياستهاي مديريت محترم عامل 
شركت گل گهر ، كاهش هزينه 
هاي چشمگيري در نتيجه بومي 

 سازي حاصل گرديده است

براي اولين بار در كشور روكش 
سرد الستيك دامپ تراك اجرا و 

نتيجه مطلوبي به همرا داشته 
اين امر منجر به كاهش است. 

هزينه خريد الستيك و جلوگيري 
از خروج ارز از كشور ، كاهش 

توقفات دامپ تراكها بدليل 
نبودن الستيك و حفظ محيط 

 زيست گرديده است

براي اولين بار در كشور ، خازن درايو فنهاي 
گندله سازي توسط يك شركت دانش بنيان 

 بومي سازي گرديد

هاي بازيابي آب براي اولين بار در كشور ، قطعات پمپ
بومي سازي و در مقايسه با نمونه خارجي ، تاكنون 

 عملكرد بهتري داشته اند.
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 مجید وفائی فرد●
مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران

فرآوري  تحقیقــات  مرکز 
مواد معدني ایران از واحدهاي 
با  ایمیــدرو  زیــر مجموعه 
تجربــه بیش از 10 ســال 
در انجــام تحقیقات فراوري 
در مقیاس آزمایشــگاهي و 
پایلوت و نیز تجربیات ساخت 
تجهیــزات فراوري و با بهره گیري از دانش و تجربه 
ایجاد شــده در حوزه فراوري مواد معدني و داشتن 
فضاهاي مناسب آزمایشگاهها و پایلوت با تجهیزات 
منحصر بفرد در کشور عالوه بر خدمات و فعالیتهای 
تحقیقاتی انجام شــده تاکنون بستر مناسبي جهت 
هدف گذاری و انجام فعالیتهای توســعه ای ذیل در 
 INNOVATION( راستای ایجاد زیست بوم نوآوری
ECOSYSTEM(، گــذار از مرکــز خدمات به مرکز 
پژوهش وتوسعه و ارتقای فن آوریها در حوزه فراوری 

مواد معدنی میباشد: 
• تحقیقات و توسعه ســاخت تجهیزات فراوري 

پایلوت و سیار
• عارضه یابی فرایندی و ارتقای بازیابی و بهره وری 

کارخانجات فراوری کشور 
• جلب و جذب ایده های فراوری و بســتر سازی 

مشارکت در توسعه و تجاری سازی آنها
• تقویت و توسعه ارتباط هدفمند دانشگاه و صنعت
• اولویت دهی پژوهش در چالشهای صنایع فراوری 
مواد معدنی کشور نظیر بحران آب و قیمت تمام شده

• شناســایی و توسعه روشــها و تجهیزات نوین 
فراوری و بستر سازی انتقال دانش فنی و همکاریهای 

فن آورانه 
• بازفراوری و عمل آوری پســماندها و باطله های 

معادن و کارخانجات فراوری
• توسعه ارتباطات با مراکز تحقیقاتی برتر فراوری 
در ســطح ملی،منطقه ای و بین المللی در راســتای 
بسترسازی نواوری باز و گذار از تحقیق و توسعه به 

)R&D – C&D(ارتباطات و توسعه
• توسعه تحقیقات و بستر سازی مطالعات ارزیابی 
و اســتراتژیک زیســت محیطی در راستای توسعه 
بهره وری و اقتصاد سبز در حوزه فراوری مواد معدنی
• توسعه پژوهش و فن آوری در استحصال عناصر 

استراتژیک و گرانبها، فن آوریهای آینده و...
موفقیت های اخیر مرکز ■

کســب رتبه ســوم در ارزیابی عملکرد شبکه 
آزمایشــگاهی فن آوری های راهبردی کل کشور از 
سوی معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری 

طرح برتر وزارت صمت در جشنواره پزوهش 97 
) طرح ارزیابی زیست محیطی استفاده از گزنتات ها 

در فرآیند فلوتاسیون کانیهای معدنی(
اخــذ گواهی پژوهــش در زمینه فرآوری مواد 

معدنی از وزارت صمت
اخذ مجوز باالترین سطح ارائه خدمات بهداشت 
حرفــه ایی از دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات 

بهداشتی درمانی البرز
طــرح پژوهشــی برتر در ارتبــاط با صنعت و 
دانشگاه ) طراحی و ساخت تیکنر خمیری در مقیاس 
نیمه صنعتی( بعضی از مزایای تیکنر باطله خمیری 

در مقایسه با دیگر انواع تیکنر:
کاهش حجم ورودی به سد باطله

عدم ته نشینی مواد در لوله
کاهش مشکالت بازسازی سد پر شده

کاهش میزان مواد سمی در باطله
عــدم نیاز به هزینــه آب بند کــردن بدنه و 

مخزن سد
بازیافت حجم بیشتری از آب

در صنعت طال، برگشت حجم بیشتری از سیانور 
و سایر مواد شیمیایی

کاهــش میزان گرد و غبــار و آلودگی محیط 
زیست

در صــورت وجــود ســولفور،کاهش میــزان 
اکسیداسیون مواد در سد

کاهش خطر تخریب سد
با توجه به مــوارد فوق و به منظور نوآوری و 
بومی سازی طراحی و ساخت این نوع تیکنرها 
که از تیکنرهای نسل جدید به حساب می آیند، 
مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی با مشارکت 
دانشــگاه تهران اقدام به ســاخت و طراحی این 
تیکنــر در مقیاس بنچ و پایلــوت نمود و برای 
اولین بار در ایران به تکنولوژی ســاخت این نوع 
تیکنر در مقیاس پایلوت دســت یافت و در گام 
بعدی آماده ســاخت تیکنر خمیری در مقیاس 

صنعتی می باشد.

برنامه های توسعه در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران

هرگاه سخن از خودکفایی به میان می آید نوعی غرور و افتخار با 
خود می آورد. شاید دلیل اصلی آن مفهوم ارزشی خودکفایی است 
که بدون ذکر مقدمه و موخره، تمام اســباب و عوامل ظهور و بروز 
آن را با خود به همرا ه دارد. در این نوشــتار ســعی شده است تا 
حد ممکن ضمن غلبه بر احساســات مبارک استقالل، با نگاه واقع 
بینانــه از دو منظور مختلف، خودکفایی ســنگ آهن ایران مورد 

بررسی قرار گیرد.
باب نخست: خودکفایی سنگ آهن ■

خودکفایی سنگ آهن به معنی تامین کل نیاز سنگ 
آهن ایران برای صنایع مختلف، همواره مورد توجه بوده 
اســت. آنچه متضمن خودکفایی سنگ آهن برای افق 
1۴0۴ و پس از آن بوده در برنامه جامع فوالد کشــور 
با جزئیات مربوطه، تحلیل و بررسی شده است. بدیهی 
است از آنجا که توسعه در تمام حلقه های زنجیره فوالد 
همزمان اتفاق نمی افتد تا رسیدن به افق مذکور، گهگاه 
شــاهد پیشــی گرفتن فرایند تحقق در برخی از اجزا 
مختلف زنجیره تولید فوالد باشیم لیکن در زمان هدف، 
برای خودکفایی تمام این عناصر برنامه ریزی شده و به 
صورت مداوم پایش می شود. در طرح جامع فوالد کشور 
برای افق 1۴0۴ پیش بینی شده است که 1۵۴ میلیون 
تن سنگ آهن تبدیل به 79 میلیون تن کنسانتره با عیار 
6۵% درصد شده و پس از تولید گندله به همراه بخشی 
از ســنگ آهن مورد نیاز کارخانجات کوره بلند تبدیل 

به 82 میلیون تن ماده اولیه برای فرآیند های آهن سازی و فوالد 
ســازی شود. در فرآیند آهن سازی ۵7 میلیون تن آهن اسفنجی 
و چدن عالوه بر آهن قراضه مورد نیاز، منجر به تولید ۵۵ میلیون 

تن فوالد خام خواهد شد.
اما دو ســوال مهم همواره خودنمایــی می کند. اول اینکه آیا تا 
رســیدن به افق مذکور نیازمند واردات سنگ آهن خواهیم بود یا 
سنگ آهن به عنوان حلقه ابتدایی شروع زنجیره تولید فوالد زودتر 
به خودکفایی رسیده یا خواهد رسید ؟ سوال دوم این است که این 
خودکفایی تا چه زمانی ادامه خواهد داشــت و چه مقدماتی برای 

تداوم خودکفایی نیاز است ؟
آنچه در خصوص سوال اول مهم و قابل ذکر است توجه به زنجیره 
ارزش فوالد در کنار زنجیره تولید است. در حال حاضر برای حیات 
زنجیره فوالد سنگ آهن به کشور وارد نمی شود و در سال گذشته 
مجموع ســنگ آهن صادراتی اعم از دانه بندی و کنسانتره بالغ بر 

هجده میلیون و هشتصد و چهارده هزار تن بوده است.
متاسفانه تصمیم سازان در دولت و مجلس بدون توجه به اهمیت 
زنجیــره ارزش فوالد این تولیــد بیش از نیاز را موضوعی دائمی و 
قطعــی تلقی کرده اند و با انواع تصمیمات باز دارنده زمینه را برای 
توقف تولید و صادرات فراهم می نماید. از طرفی طرح جامع فوالد 
مورد مداغه قرار نگرفته و معلوم نیست چنانچه ارزش افزوده بخش 
معدن در ســالهای وفور به توسعه این بخش اختصاص داده نشود 
چگونه قرار اســت نیازهای بخش فوالد در افق مذکور تامین شود. 
تفاوت عمده معدن با صنعت نحوه افزوده شدن ظرفیت واحد های 
تولیدی به ظرفیت کل کشــور است. یک کارخانه فوالدی در کل 
دوره ساخت نیاز به ماده اولیه ندارد اما به محض قرار گرفتن در مدار 
تولید نیازمند مقدار قابل توجهی ماده معدنی است که می بایست 
از قبل برای آن چاره اندیشــی شــده و به تدریج بر ظرفیت تولید 

آنها افزوده گردد.
نکتــه دیگــر قابل ذکر، کســری پیش بینی شــده در زنجیره 
تولید اســت. بر اساس اعالم مشاور طرح جامع فوالد با عنایت به 
ظرفیت هــای موجود و ظرفیت های در حال احداث در افق 1۴0۴ 
با کسری 2۴ میلیون تن سنگ آهن، 13 میلیون تن کنسانتره، 2 
میلیون تن گندله و 7 میلیون تن آهن اســفنجی مواجه خواهیم 
بود. اعداد فوق با فرض تمرکز بر معادن کوچک و متوسط و توسعه 

آن ها قابل جبران اســت لیکن براساس کدام مدل ارزشی امید به 
فعال سازی معادن کوچک و متوسط داریم ؟

به نظر می رســد موضوع سوال دوم بســیار مهم تر از سوال اول 
اســت. اینکه تعادل زنجیره تولید فوالد در افق 1۴0۴ برقرار شود 
برای تداوم این تعادل کافی نیست. میلیارد ها ریال سرمایه گذاری 
در صنایع پایین دست به نحوی صورت گرفته است که با توجه به 
32 میلیون تن ظرفیت موجود فوالد سازی و 23 میلیون ظرفیت 
در حال احداث، تحقق ۵۵ میلیون تن ظرفیت فوالد سازی قطعی 

است. این در حالی است که بخش عمده این ظرفیت برای صادرات 
در نظر گرفته شده است لیکن با بر هم زدن تعادل زنجیره ارزش، 
اصــرار بر عدم توجه واحد های فوالد ســازی به موضوعات مهمی 
همچون بهره وری، قیمت تمام شــده رقابتی و تالش برای بقا در 
شرایط تامین سنگ آهن وارداتی داریم. از طرفی عدم وجود برنامه 
بلند مدت باعث می شــود که بخش معدن در حوزه اکتشاف دچار 
عقب ماندگی جدی باشد. اکتشاف به عنوان تضمین بقای معدن با 
مشکالت بسیاری روبرو است. از یک طرف نهادهای خارج از حوزه 
معدن مانند منابع طبیعی و محیط زیســت و از سوی دیگر عدم 
درک درست تصمیم سازان از اهمیت اکتشاف و لزوم حفظ درآمد 
معادن، به منظور ســرمایه گذاری در این بخش، باعث شده است 
که عقب ماندگی اکتشاف در فرآیند اکتشاف، استخراج و فرآوری 
نسبت به سایر بخش ها محسوس باشد. با رویه فعلی بعید به نظر 
می رسد که ذخایر موجود بتواند تداوم تولید را برای سال های بعد از 
1۴20 تضمین نماید و بنابر این براساس موارد پیش گفته علیرغم 
خودکفایی سنگ آهن ایران در حال حاضر نمی توان به تداوم آن 
امید داشت. برای این منظور نیازمند تغییر پارادایم هستیم و موضوع 
با همایش و جلســه و بخشنامه قابل حل نیست. نیازمند تغییری 
بنیادین با رویکرد حفظ ارزش افزوده بخش معدن و سرمایه گذاری 

در آمدهای حاصله در داخل بخش هستیم.
انجمن ســنگ آهن ایران تالش نموده که از برخی ظرفیت های 
مغفول در این حوزه استفاده کند و ضمن توجه به مشکالت معادن 
کوچک مقیاس، طرح تولید کنسانتره هماتیت را به صورت نهضت 
فراوری هماتیت استان هرمزگان به طور جدی پیگیری می نماید. 
امــا این اقدامات با آنچه تحت عنوان تغییر پارادایم از آن نام برده 

شد کامال متفاوت است و جایگزین آن نخواهد بود.
باب دوم: خودکفایی صنعت سنگ آهن  ■

خودکفایی در صنعت سنگ آهن تفاوتی ماهوی با خودکفایی در 
ســنگ آهن دارد. بدیهی است که خودکفا شدن در صنعت سنگ 
آهن نیازمند ورود کشــور به حوزه ماشین سازی و برخورداری از 
فناوری و دانش فنی است. توسعه فناوری و گسترش ماشین سازی 
مانند هر فعالیت دیگری نیازمند وجود بازار است. بدیهی است که 
ایران در این حوزه نمی تواند بخش بزرگی از بازار را در اختیار بگیرد 
و به همین ســبب هر اقدامی در این خصوص، مهندسی معکوس 

است برای ســاخت آنچه قبال توسط شرکت های صاحب فناوری 
ساخته شده و امتحان خود را پس داده است.

در شرایطی که ســهم ذخایر سنگ آهن ایران حدود 1.۵ درصد 
کل سنگ آهن دنیا است و کل کارخانجات مورد نیاز ایران تا سال 
1۴0۴ به بهره برداری خواهد رســید، ورورد به عرصه فناوری مانند 
کســی است که صرفا یکبار و یک عدد دوچرخه الزم دارد و تالش 
کنــد که دوچرخه را خود بســازد. در زنجیره تولید فوالد تنها یک 
حوزه است که ورود فناورانه معنی پیدا می کند و آن هم تولید آهن 
اســفنجی بر پایه ی گاز اســت. تمایل زیاد برای ایجاد 
کارخانه تولید آهن اســفنجی پایه گاز در ایران، سبب 
می شود که این حلقه را مستثنی کنیم. عامل دیگری که 
ورود شرکت های ایران به عرصه ماشین سازی فناورانه را 
دچار تردید می کند سرعت باالی تغییر و توسعه فناوری 
 IT است تسهیالتی که ماشین سازی جدید با استمداد از
در حوزه های افزایش بهره وری و کاهش نیروی انســانی 
در اختیار دارد در کنار توســعه علوم جدیدی همچون 
فناوری های نانو و بایو سبب میشود تا قیمت تمام شده 
محصول به شــدت کاهش داشته و فناوری های قدیمی 
غیر رقابتی باشــند. فناوری به تدریج دارد بر روی تمام 
مولفه های مرتبط با هزینه تمام شده اعم از نیروی انسانی، 
انرژی، آب و.... متمرکز می شود و با ابداعات جدید فضای 
رقابت را برای فناوری های قدیمی تنگ تر میکند. تمام 
این اتفاقات در سایه سهم مناسب از بازار روی داده است، 
چرا که شــرکت های صاحب فناوری با اختصاص بخش کوچکی از 
در آمد خود به حوزه تحقیق و توســعه، همواره به گامهای بلندی 
در توسعه فناوری دست می یابند در حالی که شرکت های ایرانی با 
تعداد محدود و غیر مطمئن از شــرکت های متقاضی این امکان را 
ندارند و البته نباید از اثرات متقابل کیفیت در مرحله رشد با درآمد 
حاصل از فروش غافل شــد. یعنی مصرف کننده، ماشــین ساخت 
داخل را به دلیل عدم وجود تجربه قابل رویت و عدم وجود سیستم 
بهبود مســتمر حاصل از بازخورد تجربیات قبلی، نمی پسندد و آن 
را ارزانتر از شــرکت صاحب تکنولوژی می خرد و از سوی دیگر کم 
شدن درآمد شــرکت های ماشین ساز داخلی قدرت سرمایه گذاری 
در زمینه تحقیق و توسعه را می گیرد. بنا به دالیل پیش گفته یعنی 
بازار، ســرعت باالی رشد تکنولوژی و عدم امکان سرمایه گذاری در 
تحقیق و توسعه، خودکفایی به مفهوم عام در صنعت سنگ آهن نه 
شدنی است نه مطلوب. اما این موضوع به معنی عدم ورود به عرصه 
خودکفایی صنعت سنگ آهن نیست. در این خصوص باید تعریفمان 
را از خودکفایی عوض کنیم. تعریف مورد قبول برای خودکفایی پس 
از ورود تکنولوژی اســت که خصوصا در زمان تحریم کشور معنای 

دیگری به خود می گیرد و اهمیت خود را نشان می دهد.
در داخل می توان بر روی مهندســی پایه، ســاخت قطعات، نرم 
افزار، اتوماســیون، طراحی خط، مشابه سازی و.... کار کرد. اتفاقا 
علیرغم عمر نه چندان طوالنی ورود صنعت ســنگ آهن به ایران 
شاهد اتفاقات مطلوب در این زمینه بوده است. اگر برای روشن شدن 
منظور به همان نهضت فراوری هماتیت استان هرمزگان باز گردیم، 
بدیهی اســت که ما باید طراحی را با کمک یک شرکت مهندسی 
صاحب صالحیت انجام دهیم لیکن اوال آزمایشات در داخل انجام 
خواهد شد ثانیا بین ماشین آالت با فناوری های مختلف فرق قائل 
خواهیم شــد. ماشین آالت و تجهیزات عمومی باید توسط داخل 
تولید شــود چون نه تنها ارزان تر است بلکه به لحاظ عمومیت به 
قدر کافی اجازه کســب تجربه به ماشین ساز داده شده است. اما 
باید ماشــین آالت خاص یا با تکنولوژی جدید را ترجیحا از خارج 

کشور وارد نمائیم.
ایــن موضوع منافاتی با مفهوم خودکفایــی ندارد بلکه تعریفی 
خاص از آن است که به ما دیکته می کند تا در مواردی که به اصل 
کار ضربه وارد نمی شود و بازار پاسخگو است باید خودکفا باشیم.

خودکفایی در کسب و کار سنگ آهن

سعید عسکر زاده، دبیر انجمن تولید کنندگان وصادرکنندگان سنگ آهن ایران ●



شرکت فکورمغناطیساسپادانا با اخذ نمایندگی شرکت ارسل در ایران مفتخر به ارائه 
از راهکارهای آسیا کنی در صنایع معدنی و غیر معدنی می باشد.

WWW.FMS-CO.COM
تلفن: 021-88544643

Now you could ask FMS for grinding solutions
We provide you with Best offers from ERSEL

 We are pleased to announce the join cooperation of FMS and ERSEL in iran
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بر اساس آمارهای رسمی، میزان مصرف آب خام در مجتمع 
فوالد ســبا طی هشت ماه سال جاری برابر 2.18 مترمکعب بر 
تن کالف گرم و مجموع مصرف آب خام ورودی سبا شامل آب 
خام و پســاب های صنایع مجاور 2.۵۴ مترمکعب بر تن کالف 
گرم اســت که در مقایســه با مدت مشابه در سال گذشته که 
میزان برداشــت آب خام معادل ۵.17 مترمکعب بر تن کالف 

گرم بوده است، کاهش ۵0 درصدی داشته است.
داریوش دریابار مدیر خدمات فنی و پشتیبانی مجتمع فوالد 
سبا ضمن تأیید این خبر گفت: کاهش ۵0 درصدی مصرف آب 

خام در این مجتمع در حالی به دست آمد که تولید کالف گرم در 
مجتمع فوالد سبا به میزان 80 درصد و آهن اسفنجی به میزان 
16 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

وی ضمن قدردانــی از مســئولیت پذیری کارکنان در ارائۀ 
پیشــنهادهای کارآمد در راســتای کاهش مصرف آب تصریح 
کرد: جهت دستیابی به این مهم در مجتمع فوالد سبا پروژه ها 
و اقدامات اصالحی متعددی با تالش شبانه روزی تمامی کارکنان 
تصفیه و توزیع آب و گروه فنی خدمات فنی و پشتیبانی تعریف 

و اجرا شده است که برخی از آن ها عبارت اند از:

همدلی و تعامل لحظه به لحظۀ کارکنان تولید واحد تصفیه و 
توزیع آب برای کنترل مصارف و استفادۀ بهینه از منابع آبی؛

بهره برداری بی وقفه و هوشــمندانه از تصفیه خانه های آب و 
پساب و تصفیه و بازچرخانی پساب های صنعتی؛

اجرای پروژۀ برداشــت و تصفیۀ پساب های صنعتی کارخانۀ 
مجاور؛

تصفیۀ مجدد آب ریجکت تصفیه خانۀ پساب با استفاده از پکیج 
اسمز معکوس ثانویه و بازگرداندن آب حاصل به سیکل تولید؛

استفاده از مواد شیمیایی مؤثر و افزایش سیکل تغلیظ آب های 
گردشی برای کاهش بلودان مخازن و کولینگ تاورها؛

جلوگیری از هدررفت آب با رفع ســریع و به موقع نشتی ها، 
جلوگیری از کاهش دمای بی مورد کولینگ تاورها و کاهش میزان 
متوسط تبخیر، استفاده از فناوری نانو در تصفیۀ بهینه پساب های 

صنعتی و کاهش 60 درصدی لجن بیولوژیکی؛
ترویج فرهنگ مصــرف بهینۀ آب با همکاری روابط عمومی 

مجموعه. 
وی با تأکید بر این که کاهش مصارف و استفادۀ بهینه از منابع 
همواره در دستور کار خطوط تولید این مجتمع است، اظهار داشت: 
در این راستا پروژه های دیگری نیز در دست اقدام است که با تکمیل 
آن ها، ظرفیت و کیفیت تصفیۀ پساب های صنعتی افزایش یافته 
و امکان کاهش بیشــتر نیز فراهم خواهد شد. داریوش دریابار در 
بخش پایانی سخنان خود از حمایت های مدیریت ارشد سازمان و 
تمامی همکاران واحدهای عملیاتی و ستادی که در راستای کنترل 
و کاهــش مصرف آب به طرق مختلــف با این مجموعه همکاری 

کردند، تشکر و قدردانی کرد.

کاهش 50 درصدی مصرف آب خام در مجتمع فوالد سبا 

صادرات آهن اسفنجی آزاد شد
صادرات آهن اسفنجی توسط تولیدکنندگان یا نمایندگان رسمی آنها آزاد شد.

طبق ابالغ گمرک جمهوری اســالمی ایران به کلیــه گمرکات، ضوابط تکمیلی صادرات آهن 
اسفنجی که پیش از این ممنوع بود ابالغ شده است.

پیش از این، به منظور تقویت صنایع پایین دســتی و حفظ تولید و اشــتغال آنها عرضه انواع 
فلزات در بورس کاال بر اساس نرخ رسمی دالر انجام می شد اما افرادی سودجو تمایل به خرید 
صادرات این محصوالت داشــتند که تهدیدی برای صنایع پایین دســتی ایجاد شده بود؛ لذا از 
خرداد ماه امســال صادرات فوالد و هر نوع فلز دیگر به صورت شمش، کاتد یا هر شکل دیگری 

بدون ارائه گواهی مبدأ تولید آن ممنوعیت مشروط داشت.
اکنون بر اساس ابالغیه جدید گمرک که طبق دستورالعمل وزارت صنعت، معدن تجارت انجام 
شده است، صادرات آهن اسفنجی آزاد اعالم شده و منوط به داشتن مجوز از دفتر صنایع معدنی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت امکانپذیر است.

شرکت صنایع فوالد کردستان به منظورتکمیل 
زنجیره فوالد در اســتان کردستان با مشارکت 
۵6 درصــدی بخش خصوصــی و ۴۴ درصدی 
ایمیدرو تأسیس شد.در مشارکت ۵6 درصدی 
بخش خصوصی به ترتیب شرکت توسعه معدنی 
و صنعتــی صبانوردارای 20 درصد، شــرکت 
توســعه و تجهیز معادن امداد که زیر مجموعه 
هلدینگ اقتصادی امداد اســت با 20 درصد و 
شــرکتی به نام کیمیامعادن ســپاهان واقع در 
شهرستان بیجار با 16 درصد سهم سهامداران 

بخش خصوصی را تشکیل می دهند. سایت خبری معدن 2۴در مورد 
آخرین وضعیت زنجیره فوالد در غرب کشور گفتگویی با محمدرضا 
احمدی مدیر عامل شــرکت صنایع فوالد کردستان کرده است که 

متن آن در پی می آید:
هدف ازتأسیس شرکت صنایع فوالد کردستان چه بوده است؟ ■

شــرکت صنایع فوالد کردســتان به منظورتکمیل زنجیره فوالد 
در اســتان کردســتان با مشــارکت ۵6 درصدی بخش خصوصی و 
۴۴ درصدی ایمیدرو تأســیس شد.در مشارکت ۵6 درصدی بخش 
خصوصی به ترتیب شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانوردارای 20 
درصد، شرکت توسعه و تجهیز معادن امداد که زیر مجموعه هلدینگ 
اقتصادی امداد است با 20 درصد و شرکتی به نام کیمیامعادن سپاهان 
واقع در شهرستان بیجار با 16 درصد سهم سهامداران بخش خصوصی 
را تشکیل می دهند. این شرکت به دنبال تعریف طرحی در ایمیدرو 
به نام طرح احداث زنجیره فوالد در استان کردستان در سال 1396 
تأسیس گردید و اینجانب به عنوان مجری طرح در فروردین ماه سال 
1396دکتر کرباســیان)رئیس محترم هیئت عامل وقت ایمیدرو( به 
این سمت منصوب شــدم. تعریف این طرح در ایمیدرو در پی سفر 
اســتانی دکترجهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور در ســال 
139۴، و امضای موافقتنامهای بین سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان کردســتان و ایمیدرو بود که مقرر گردید زنجیره فوالد در 
اســتان کردســتان با توجه به ذخایری که در این استان وجود دارد 
تکمیل گردد و متعاقباً در ســتاد اقتصاد مقاومتی استان کردستان 
که در وزارت کشور تشــکیل شده بود این طرح با هدف تولید 1.۵ 
میلیــون تن ورق گرم فــوالدی به تصویب رســید. این مصوبات از 
طریق رئیس جهمور و رئیس امور استخدامی کشور)جانشین رئیس 
فرماندهی ســتاد اقتصاد مقاومتی در استان کردستان( و معاون اول 
رئیس جمهور در ســال 139۵ بــه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ابالغ گردیــد و این وزارت خانه طرح، را به ایمیدرو ارجاع نمود. در 
ابتدای امر اجرای طرح به شرکت ملی فوالد ایران سپرده شد و این 
شرکت نیز به عنوان مشاور طرح، شرکت مهندسی بین المللی فوالد 
تکنیک را انتخاب نمود. مطالعات دقیقی در سال 139۵ برای امکان 
سنجی و جانمایی به روش AHP صورت پذیرفت و در خصوص موازنه 
خوراک نیز بررسی هایی انجام شد. براساس مطالعات اولیه مقررشد 
بواســطه معادنی که در شهرستان بیجار وجود دارد تا مرحله گندله 
ســازی در شهربیجار و آهن اســفنجی و ذوب در شهر قروه احداث 
گردد در پی درخواســت نماینده بیجار در مجلس شــورای اسالمی 
بررسی های دقیقتری صورت پذیرفت و در نهایت دو سناریو با تأیید 
دکتر کرباســیان به محضر دکتر شریعتمداری تقدیم شد. اولویت با 
ســناریوی اول بود که قبال توضیح داده شــد. اما راهبرد دومی که 
امکان پذیر بود و به دلیل مالحظات سیاسی مطرح گردید، این بود 
که دو واحد آهن اسفنجی با ظرفیت 800 هزارتنی به طور جداگانه 
و موازی در دو شهرستان بیجار و قروه راه اندازی گردد. درنهایت با 
مالحظاتی که در نظر گرفته شــد با ابالغ وزیر محترم وقت صنعت، 
معدن وتجارت مقرر گردید دو واحد آهن اســفنجی جداگانه در دو 

شهرستان بیجارو قروه احداث شد.
مشاوران این طرح چه شرکت هایی بودند؟ ■

در فــاز اول شــرکت مهندســی بین المللی 
فوالد تکنیک که با شــرکت ملی فوالد قرارداد 
منعقد نمــوده بود، مطالعات این طرح را انجام 
داد. متعاقبــاً برای تکمیل مطالعات با توجه به 
سابقه این شرکت، هیئت مدیره مجدداً تکمیل 
مطالعات را به شــرکت مهندســی بین المللی 
فوالد تکنیــک واگذار کــرد. و درحال حاضر 
فراخوان خرید خدمات مشــاوره برای طرح به 
منظور انتخاب مشــاور صورت گرفته و ارزیابی 
مشــاوران جهت تهیه فهرست کوتاه در دست 
پیگیری اســت. برای مطالعات محیط زیســت، شرکت بهبود گستر 
پایدار، در حال انجام مطالعات اثرات زیست محیطی پروژه می باشد.

تاکنون مطالعات تا چه حدی پیشرفت داشته است و ساخت دو واحد  ■
آهن اسفنجی ۸00 هزارتنی چه زمانی شروع می شود؟

در حال حاضرمطالعات زیســت محیطی کــه تاکنون ۵0 درصد 
پیشرفت داشته است در دست انجام است و در خواست جواز تأسیس 
از طریق ثبت نام آن در ســامانه بهین یاب صورت گرفته اســت. در 
خصوص انتخاب مشــاور، فراخوانی را منتشرنموده ایم. تهیه لیست 
کوتاه مشاوران جهت انتخاب مشاور مادر برای خرید خدمات مشاوره 
در دســت اقدام بوده، همچنین بعد از انتخاب مشاور اسناد مناقصه 
را برای انتخاب پیمانکار با فرآیند EPCf منتشــر خواهیم کرد و بعد 
ازانتخاب پیمانکار، مراحل ساخت پروژه که به مدت 3 سال به طول 

خواهد انجامید، آغاز می گردد.
برای تأمین مواد اولیه شما حداقل نیاز به 2.5 میلیون تن گندله دارید.  ■

با توجه به اینکه شرکت صبانور که 20 درصد سهامدار این طرح است و 
ظرفیت تولید حدود 1 میلیون تن گندله را دارد،آیا برای تأمین مواد اولیه، 

خوراک و زیرساختها تدبیری اندیشیده اید؟
بحــث تأمین مواد اولیه و خوراک این طــرح از همان ابتدای امر 
یــک چالش بود. بنده بــه عنوان مجری طرح به همراه مشــاور، از 
اردیبهشــت96 به مدت یکســال مطالعات میدانی انجام دادیم و از 
معادنی که در ســطح اســتان بود بازدید میدانی بــه عمل آوردیم. 
معــادن خوبی را در بیجار داریم و ذخیره قابل اســتخراج در معدن 
شــهرک متعلق به شــرکت صبانور و معدن سراب متعلق به شرکت 
کیمیا معادن سپاهان در حال حاضردر حدود 60 تا 70 میلیون تن 
سنگ آهن میباشد. مطالعات اکتشافی در پهنه قروه و بیجار توسط 
ایمیدرو در حال انجام اســت. و دو شــرکت صبانور و کیمیا معادن 
سپاهان نیز در حال حاضر عملیات اکتشافی را در خصوص دو معدن 
مذکور در دســت دارندکه برآورد میشود ذخیره قابل استخراج این 
دو معدن مجموعاً به 100 تا 110 میلیون تن برسد. معدنی دیگر به 
نام معدن گاللی در قروه داریم که در حدود 20 میلیون تن ســنگ 
آهن داردکه متعلق به شــرکت صبانور اســت. به غیر از این معادن، 
معادن ســنگ آهن کوچک دیگری در سطح استان کردستان وجود 
دارد که مجموعاً در حدود 10 میلیون تن ذخیره دارند که میتوان در 
تأمین خوراک از این معادن نیز استفاده نمود. در حال حاضر ذخایر 
قابل اســتخراج موجود در سطح استان حدود 90 میلیون تن سنگ 
آهن می باشد. که با توجه به این موضوع ما از همان ابتدا برای آنکه 
بتوانیم این زنجیره را مدیریت کنیم تصمیم گرفتیم تا شــرکایی را 
انتخاب کنیم و در این زنجیره قرار بگیرند که خودشان تولیدکننده 
بوده و معادنی را نیزدر اختیار دارند. زیرا عمال شــرکت صنایع فوالد 
کردستان، معدنی را تحت مالکیت خود ندارد. به همین دلیل شرکایی 
انتخاب گردید که هم معدن داشته و هم تولیدکننده باشند. بنابراین 
شــرکت صبانور و کیمیامعادن سپاهان ضمن شراکت، تعهد تأمین 
مواد اولیه و خوراک این زنجیره را تا بیســت ســال متقبل شده اند. 
مطلب دیگر اینکه ما میتوانیم از استانهای مجاور سنگ آهن تأمین 
نماییم ولی با توجه به ذخیرهای که در اســتان همدان وجود دارد 
عماًل توازن خط تولید ما برای بیســت سال تأمین خواهد گردید.به 

عبارت دیگر ما تأمین خوراک خط تولید را صرفاً به معادن اســتان 
کردستان محدود نکرده ایم بلکه از معادن سهامداران در استان های 
همجوار نیز مــواد اولیه و خوراک خط تولید را تأمین خواهیم کرد. 
بعــد از آنکه از تأمین مواد اولیه و خــوراک اطمینان خاطر حاصل 
گردید، کار بررســی و مطالعات در مورد زیرساخت ها را آغازنمودیم. 
مهمترین زیرساخت ها در صنعت فوالد آب و گاز است. گاز از طریق 
خطوط اصلی کریدور شــمال جنوب که از اســتان کردســتان و از 
شهرستان بیجار نیز می گذرد، تأمین می شود لذا در خصوص تأمین 
گاز نگرانی وجود ندارد. در مورد آب نیز اســتان کردســتان یکی از 
اســتانهای پرآب است و ما از تمام سدهای استان بازدید میدانی به 
عمل آورده ایم با صحبتهایی که با ادارات مربوطه انجام گردیده است 
اطمینان خاطر داریم که سهم آب صنعت از روان آبهای سطحی در 
این استان از قبل تخصیص داده شده است. برای تأمین برق پروژه، 
خوشبختانه نیروگاه سنندج ظرفیت تولید 900 مگاوات برق را دارد 
و دارای تراز مثبت می باشد. به عبارت دیگر حدود ۴۵0 مگاوات برق 
تولیــدی این نیروگاه مصرف می شــود و ۵00 مگاوات ظرفیت باقی 
مانده به اســتانهای دیگر صادر می شود. بنابراین نگرانی در خصوص 
تأمین آب و برق و گاز نخواهیم داشت و در این خصوص مجوزهای 
الزم اخذشــده اســت. برای تأمین آب در واحد بیجار قرار بود که از 
ســد ســیازاخ که حدود ۵ میلیون مترمکعب سهم صنعت را داشت 
استفاده کنیم اما به دلیل احداث پتروشیمی در بیجار طی توافقی با 
اداره صنعت، معدن و تجارت مقرر گردید۵ میلیون مترمکعب آب سد 
ســیازاخ به پتروشیمی وتأمین آب جهت پروژه فوالد از محل تصفیه 
خانه پساب بیجار به میزان حداکثر 2 میلیون مترمکعب برای پروژه 
آهن اسفنجی اختصاص داده شود. در واحد آهن اسفنجی قروه نیز ۴ 
میلیون مترمکعب آب از محل سد قوچم یا سد سورال تأمین میگردد 
بنابراین ما از آبهای سطحی و قدرالسهم صنعت استفاده خواهیم کرد 
که قبال تا افق 1۴۵0 توســط وزارت نیرو تعیین گردیده اســت. در 
خصوص جانمایی پروژه سیاســت ما استفاده ازاراضی منابع طبیعی 
است.در همین راستا مکانهای احداث تولید آهن اسفنجی وذوب در 

دو شهرستان قروه و بیجار درمحدوده اراضی منابع طبیعی است.
در قروه چه خطوط تولیدی راه اندازی می شود؟ ■

قرار است درواحد قروه واحد ذوب و ریخته گری برای تولید اسلب 
راه اندازی شود که در فاز توسعه تولید ورق گرم با ظرفیت 1.۵ میلیون 
تن نیزبه آن اضافه خواهدگردید. اما درواحد بیجار قرار اســت واحد 
مگامدول به ظرفیت 1.6 میلیون تن آهن اســفنجی احداث گردد به 
منظور تکمیل زنجیره فوالد شــرکت برای احداث آهن اســفنجی و 
ذوب سرمایه گذاری می کند وبخش گندله سازی و کنسانتره به شرکا 
در زنجیره ســپرده میشود. به عبارت دیگر شرکت صبانور در منطقه 
بیجار یک واحد تولید کنســانتره با ظرفیت یک میلیون تنی دارد و 
واحد تولید گندله با ظرفیت یک میلیون تن توسط شرکت صبانور در 
حال احداث است. شرکت کیمیامعادن سپاهان یک واحد تولید 300 
هزارتنی کنسانتره فعال دارد که در صدد افزایش ظرفیت به ۵00 تا 
600 هزارتن است همچنین در حال حاضر مطالعاتی را برای احداث 
یک واحد گندله سازی با ظرفیت ۵00 تا 600 هزارتنی در دست دارد.

درآینده و در افق طرح، در مجموع، شرکت صبانور و کیمیا معادن 
در شهرستان بیجار 1.6 میلیون تن تولید گندله خواهد داشت. عالوه 
بر این شــرکت صبانور در اسدآباد همدان یک واحد تولید کنسانتره 
600 هزارتنی و یک واحد گندله سازی ۵۵0 هزارتنی دارد که میتوان 
از این واحدها در جهت رفع کســری خوراک استفاده نمود. ما برای 
تولید 1.6 میلیون تن آهن اســفنجی حدود 2.۴ میلیون تن گندله 
نیازداریم. طبق آماری که االن ذکر گردید200 تا 300 هزارتن گندله 
کمبود داریم که میتوان به کمک خط راه آهن تهران-سنندج- همدان 
که به شــبکه سراسری راه آهن متصل می شــود، از بقیه واحدهای 

تولیدی گندله سازی، کسری را مرتفع نمود
ادامه در صفحه44

مدیر عامل شرکت صنایع فوالد کردستان در گفتگو با معدن 24 خبر داد

جزئیات آخرین وضعیت زنجیره فوالد در کردستان
ادامه از صفحه44

ارزش سرمایه گذاری هر واحد ۸00 هزارتنی چه مقدار خواهد  ■
بود؟

ما بــرای احداث هر واحــد 800 هزارتنی چیزی در حدود 
10۵میلیون یورو ســرمایه گذاری نیاز داریم. قرار بود دو واحد 
800 هزارتنی آهن اســفنجی در بیجــار و قروه احداث گردد 
اما ما در حال مطالعه و بررســی احــداث یک مگامدول 1.6 
میلیون تنی در بیجار هستیم. اگر در بیجار واحد 1.6 میلیون 
تنی احداث شود در قروه فقط واحد ذوب و ریخته گری برای 
تولید اسلب خواهیم داشت. به دلیل مناسب بودن زیرساختها 
در قروه، واحد ذوب برای تولید اســلب و ورق گرم مناسب تر 
اســت. بنابراین ما در قروه 1.۵ میلیون تن فوالد اسلب تولید 
خواهیم کرد. رقم IRR طرح با احتســاب کل زنجیره )از تولید 

 IRR آهن اسفنجی تا ذوب( حدود 22 درصد است در حالی که
آهن اسفنجی در حدود 36 درصد میباشد. بنابراین این طرح 
توجیه اقتصادی دارد. رقم کلی سرمایهگذاری مورد نیاز برای 
احداث این پروژه با احتســاب یورو 9۵00 تومانی سامانه نیما 
چیــزی در حدود ۴۵00 تا ۵000 میلیارد تومان ازتولید آهن 
اســفنجی تا پایان خط ذوب و ریخته گری است. ما بنا داریم 
کل رقــم مورد نیاز را از طریق مناقصه به صورت EPCF جذب 
کنیم. اگر روش EPCF جواب گو نباشد، تأمین مالی را از طریق 
صندوق توســعه ملی انجام خواهیم داد. اتفاقاً در جلسه ستاد 
اقتصاد مقاومتی با حضور وزیرمحترم کشور مصوب گردیده است 
که ۵000 میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی با عاملیت 
بانک صنعت و معدن برای این پروژه تخصیص یابد. اما اولویت 

اول شرکت تامین مالی از طریق EPCF است.
سخن آخر؟ ■

من به نمایندگی از ایمیدرو و کلیه شرکاء از مجموعه معدن 
2۴ که به صنعت کشــور توجه خاصی دارد، تشکر می کنم. از 
اینکه برای شفاف سازی در خصوص این پروژه وقت گذاشتید 

سپاسگزارم. تمام ســعی و تالش ما در مجموعه صنایع فوالد 
کردستان مبتنی بر این است که صنعت فوالد به صورت متوازن 
و یکنواخت برای ایجاد اشتغال متوازن و امنیت بیشتر در استان 
کردســتان محقق گردد من ازجناب آقای دکتر کرباسیان که 
اهتمام ویژه برای انجام این طرح را داشتند سپاسگذارم همچین 
از تمام مسئولین استان به ویژه استاندار محترم کردستان که 
در امور این طرح پیگیری و کمک شــایانی نموده اند تشــکر 
صمیمانه ای دارم. امیدوارم همواره مســائل عالی و ملی کشور 
را اولویــت قرار دهیم و از حاشــیه ها پرهیز کنیم و از دخالت 
دادن مسائل شــخصی در پروژههای ملی خودداری کنیم. به 
امید خدا اگر این طرح تحقق یابد تحول شگرفی در کل استان 
و در منطقه غرب کشــور بوجــود می آید زیرا این طرح میزان 
اشتغال مستقیمی در حدود 2000 نفر و اشتغال غیرمستقیم 
3 تا ۴ برابر این میزان را در پی خواهد داشــت همچنین این 
صنعت گردش مالی قابل توجهی را در این منطقه ایجادخواهد 
کرد. امیدواریم تا خردادماه سال آینده پیمانکار پروژه مشخص 

شود تا روند ساخت پروژه آغازگردد.

جزئیات آخرین وضعیت زنجیره 
فوالد در کردستان
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با توجه به اینکه در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
شکوهمند اسالمی ایران قرار داریم، تحوالت صنعت فوالد کشور 
را با محوریت ذوب آهن اصفهان به عنوان شناسنامه صنعت 
فوالد ایران،در گفتگو با مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل 
ذوب آهن اصفهان، مورد کنکاش قرار دادیم که مشروح آن را 

در ادامه می خوانید :
مهندس یزدی زاده گفت: در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی 
شکوهمند انقالب اســالمی ایران،ذوب آهن اصفهان به عنوان 

شناســنامه صنعت فوالد کشور در ۵1 سالگی 
قرار دارد. ســنگ بنای این شــرکت پیش از 
انقالب گذاشــته شد اما رشد و تکامل آن پس 
از انقالب صورت گرفت. تولید ذوب آهن پیش 
از انقالب 600 هزار تُن بود وکوره بلند شماره 
2 در سال 1362 به دست مقام معظم رهبری 

به بهره برداری رسید.
وی افــزود: پیش از انقــالب یک کوره بلند 
1000 متر مکعبی داشــتیم در حالی که پس 
از انقالب، دو کوره بلند 2000 متر مکعبی به 
آن اضافه نمودیم و ظرفیت تولید ذوب آهن 6 
برابر شــد و این مهم از ثمرات انقالب اسالمی 
ایران به شمار می رود. چهل سال است که زیر 
بدترین فشارهای استکبار و تحریم های ظالمانه 
قرار داریم و بیشــترین رشد و بالندگی ما نیز 
در دوران تحریم رقم خورد و این دســتاوردها 
بسیار ارزشمند اســت. نمونه های بسیاری در 
این خصوص وجود دارد ،در سخت ترین شرایط 
دوران جنگ، ذوب آهن اصفهان نقش مهمی 
در تجهیز، نصــب و راه ا ندازی مجتمع فوالد 

مبارکه ایفا نمود.
این مقام مســئول گفت: برخی اعتقــاد دارند به دلیل اینکه 
ســنگ بنای ذوب آهن پیش از انقالب گذاشته شده بنابراین 
یک کارخانه قدیمی است اما به واقع چنین دیدگاهی حقیقیت 
ندارد. فعالیت های بازسازی و توسعه ای بسیاری در این شرکت با 
موفقیت انجام گرفته و تکنولوژی های جدیدی وارد شده است 

و در بخش هایی نیز به خودکفایی رسیدیم.
در شرایط سخت جنگ، ذوب آهن اصفهان با افتخار بیشترین  ■

خدمات را به جبهه ارائه کرده است
مهندس یزدی زاده خاطر نشــان کرد: این شرکت در گذر از 
چهل سالگی انقالب، زیر فشارهای فراوان دوران جنگ وحمالت 
هوایی دشمن 286 شهید را در دوران دفاع مقدس تقدیم انقالب 
نمود و تعداد 1۴ هزار ایثارگر نیز دارد. در شرایط سخت جنگ، 
ذوب آهن اصفهان با افتخار بیشترین خدمات را به جبهه ارائه 
کرده است. در آن دوران این شرکت تنها کارخانه تولید کننده 
مقاطع فوالدی بود، لذا برای ساخت قطعات و تجهیزات نظامی، 
ساخت پل های شناور و... نقش بی بدیلی را به صورت مستقیم 
ایفا کرد. دشمن در یک نبرد ناجوانمردانه زمانی که متوجه شد 
در جنگ حریف نمی شود، زیرساخت های کشور را هدف قرار داد 
و در این بین افراد بیگناه بسیاری از جمله کارکنان ذوب آهن 
اصفهان که برای کســب رزق حالل و کمک به توسعه صنعتی 
کشور در این محیط مشغول به کار بودند، به شهادت رسیدند.

ذوب آهن اصفهان به عنوان بخشی از انقالب و تاریخ کشور،  ■
تامین کننده صنعت فوالد کشور به شمار می رود

وی گفــت: در هر یــک از صنایع فوالدی کشــور به نوعی 
مدیران،کارشناسان و بازنشستگان ذوب آهنی حضور داشتند و 
یا هم اکنون این صنایع را اداره می کنند. همچنین محصوالت 
این شرکت در فونداسیون بسیاری از صنایع کشور مورد استفاده 
قرار گرفته است. به نوعی ذوب آهن اصفهان در همه ابعاد اعم از 

ساخت قطعات و تجهیزات،پشتیبانی فنی،کارشناسی،مشاوره ای 
و... تامین کننده صنعت فوالد کشور به شمار می رود. همه این 
دستاوردها ثمره انقالب اسالمی ایران است و ذوب آهن اصفهان 
نیز به عنوان بخشــی از انقالب و تاریخ این کشور به خوبی در 

این زمینه نقش آفرینی داشته است.
وی گفت: نیاز است به کارخانه ای که در عین تحمل این همه 
فشار و سختی، کمک به سایر صنایع را خالصانه انجام داده است 

با رویکرد متفاوت نگریسته شود. ذوب آهن  پس از انقالب رشد 
و بلوغ خود را طی نموده اما این شرکت مولود پیش از انقالب 
است که توانسته در طول دفاع مقدس و پس از انقالب برادری 
خود را به نحو احســن اثبات نماید، ماننــد مادری که هر آن 
چه در توان داشــت برای حفظ و رشــد فرزندان خود در طبق 
اخالص گذاشــت و آنها را برومند و فعال به جامعه تحویل داد. 
تعدادی از فرزندان این شــرکت هم اکنون به درختی تنومند 
تبدیل شده اند، ازجمله: فوالد مبارکه،خراسان،سبا،یزد و... که 
با پشتیبانی فنی و کارشناسی ذوب آهن اصفهان بنا نهاده شدند 

و سپس رشد یافتند.
پیوند برند صنعتی و برند نیروی انسانی ذوب آهن اصفهان ■

مدیرعامل شــرکت گفت: این مهم ثمــره اثر گذاری و برند 
ذوب آهن اصفهان در زمینه منابع انســانی اســت که آن را به 
برند صنعتی خود پیوند زده است. صنایع فوالد ما پس از ذوب 
آهن اصفهان همه روش احیا مستقیم را در پیش گرفتند با این 
وجود، بیشترین تعداد فعالین عرصه صنعت فوالد کشور، ذوب 
آهنی ها هستند گرچه از سایر صنایع نیز حضور دارند اما ذوب 
آهنی ها پیشتاز هستند زیرا فرایند تولید گسترده و پیچیده ای 

دارند و همیشه در شرایط سخت قرار داشته اند.
مهندس یزدی زاده اظهار کرد: معادن کشــور به یُمن ذوب 
آهن اصفهان توســعه یافتند اما هم اکنون این شرکت را تنها 
گذاشتند. ذوب آهن در صنعت فوالد کشور و به ظرفیت تولید 
رساندن آن نقش بی بدیلی را ایفا نمود اما هم اکنون مورد بی 
مهری قرار گرفته است. حق این شرکت نیست که امروز با حدود 
60 درصد ظرفیت کار کند. این شرکت را باید قدر دانست و به 
دور از ترحم از آن حمایت نمود تا همچون گذشــته از ثمرات 

آن در عرصه های گوناگون کشور استفاده شود.

حدود 17 هزار نفر به صورت مســتقیم با معادن زغال سنگ 
همکاری دارند و معیشت آنها به تولید ذوب آهن اصفهان وابسته 
اســت. این مقام مســئول در بخش دیگری از سخنان خود به 
معادن کشــور پرداخت و گفــت: ذوب آهن اصفهان در صنایع 
باال دســت و پایین دست بســیاری نقش آفرین بوده است که 
معادن زغال سنگ کشور از جمله آنها به شمار می روند. حدود 
17 هزار نفر به صورت مســتقیم با این معادن همکاری دارند و 
معیشت آنها به تولید این شرکت مادر صنعتی 
وابســته اســت. این مهم به نوع دیگری نقش 
اســتراتژیک ذوب آهن اصفهان را در گستره 
ایران زمین نزد همگان به اثبات رسانده است. 
روش تولید منحصر به فرد این شرکت ) کوره 
بلند ( سبب شده از یارانه گاز استفاده چندانی 
نکند و انرژی مورد نیاز )برق( را از نیروگاه های 
کارخانه با کمترین وابستگی به گاز تامین نماید. 
امیدواریــم دولت به همان میزان که از طریق 
پرداخت یارانه انرژی از ســایر صنایع فوالدی 
حمایت می کند از این برند جهانی نیز حمایت 
داشته باشد تا انشاا... تداوم دوره رشد و بالندگی 

این صنعت عظیم را شاهد باشیم.
نقش ذوب آهن اصفهان در راه اندازی بورس 
کاال یــک اقدام ارزشــمند در حیطه اقتصاد و 

صنعت کشور محسوب می شود
مهندس یزدی زاده، نقش موثر ذوب آهن در 
راه اندازی بورس کاال را یکی دیگر از اقدامات 
تاثیرگذار این شــرکت، پس از انقالب برشمرد 
و تصریــح کرد: پیش از راه اندازی بورس کاال، 
قیمــت گذاری ها تکلیفی بود کــه رانت قابل 
توجهــی را به بازار تقدیم می کــرد، اما ذوب 
آهــن اصفهان با کمک موثر در راه اندازی بورس کاال، خدمات 
بسیاری را به اقتصاد و صنعت کشور ارائه نمود. به عنوان مثال 
در آن زمــان قیمت هر کیلو فوالد 17۵ تومان بود اما از روزی 
که نخســتین محصول در بورس کاال عرضه شد، قیمت آن به 
حدود 330 تومان رســید که این جهش قیمت نشان از وجود 
این اندازه رانت داشــت. به نوعی رانت غیر مولد به مولد تبدیل 
شد و به شرکت بازگشت. این اقدام ارزنده در دوران وزارت آقای 
جهانگیری در وازرتخانه معادن و فلزات و آقای شریعتمداری در 
وزارت بازرگانی به ثمر نشست. این اقدام موثر ذوب آهن اصفهان، 
انگیزه ها را برای توسعه فوالد در کشور ارتقاء بخشید. تا پیش از 
راه اندازی بورس کاال، ظرفیت تولید فوالد کشور 8 میلیون تُن 
بود اما امروز در ظرفیت به 31 میلیون تُن فوالد رسیده است.

وی اضافه کرد: امروز به دلیل شرایط خاصی که در بورس کاال 
با آن مواجه هستیم، می توانست تصمیمات بهتری در خصوص 
عرضه کاال گرفته شود اما به دلیل نگرانی هایی که از سوی دولت 
در خصوص کاهش ارزش پول ملی وجود داشت، سیاست هایی 
در دولت اتخاذ شــد تا قیمت کنترل شود که البته این موضوع 
به تولید کننده ها آسیب وارد کرد و در دوره ای حتی رانت نیز 
وارد بازار شــد. این اقدام بدون هیچ نیتی ســبب شد سرعت 
حرکت و توسعه پروژه های صنعت فوالد ُکند شود اما این روند 

نمی تواند ادامه داشته باشد.
مدیرعامل شرکت ادامه داد: امروز قیمت فوالد در ایران کمتر 
از 60 درصد قیمت جهانی است در حالی که در بسیاری از موارد 
ما در قیمت های جهانی پیشی می گیریم اما به دلیل اینکه رقابت 
در فوالد زیاد و تولید آن نیز بیش از مصرف می باشد، با وجود 
حدود 2۵ تا 30 درصد وابســتگی ارزی، قیمت ها تا این اندازه 
 پایین تر است. به عنوان مثال اگر قیمت شمش ۴00 دالر باشد، 

در واحد احیا مستقیم شهید خرازی مجتمع فوالد مبارکه اصفهان، رکورد 
تولید ماهیانه 2۵0600 تن آهن اسفنجی در آذرماه 97 تحقق یافت.

ثبت این رکورد از این جهت متمایز است که در تعمیرات ماه گذشته واحد 
شهید خرازی، از کاتالیست های ایرانی بومی سازی شده توسط شرکت دانش 
بنیان نفت و گاز سرو استفاده گردید. که ثبت این رکورد تاریخی به پشتوانه 
استفاده از کاتالیست بومی سازی شده حاصل گردیده است. کاتالیست به عنوان 
استراتژیک ترین ماده در تولید آهن اسفنجی شناخته می شود که میزان تولید 
آهن اسفنجی به شدت تحت تاثیر عملکرد این محصول های-تک می باشد.

مهندس امیر هومن کریمی وثیق مدیرعامل شرکت نفت و گاز سرو با بیان 
این مطلب افزود: بومی سازی کاتالیست احیا مستقیم آهن از یک دهه پیش 
توســط این شرکت دانش بنیان آغاز گردیده است و زمانی که تحریم ها نبود 
و نیازی به بومی ســازی کاتالیست احیا مستقیم آهن در ایران احساس نمی 
شد، متخصصان این شرکت به ســراغ بومی سازی این محصول استراتژیک 

و های-تک رفتند.
وی افزود تاکنون بیش از 10 میلیون تن آهن اســفنجی کشــور و نیز در 
حال حاضر بیش از ۴0 % آهن اســفنجی کشور با کاتالیست شرکت نفت و 

گاز سرو در حال تولید است.
کریمی وثیق افزود: این موفقیت نتیجه تالش و خرد جمعی بوده اســت به 
طوری که امروز شاهد آنیم که حرکت شرکت نفت و گاز سرو در بومی سازی 
کاتالیست احیا مستقیم آهن، عالوه بر رفع اثر تحریم ها و  جلوگیری از خروج 
ارز از کشور و کاهش شدید هزینه های مستقیم و غیر مستقیم مالی و افزایش 
سطح علمی متخصصین صنعت فوالد، باعث سربلندی صنعت فوالد شده است.

ثبت رکورد تولید آهن اسفنجی در فوالد مبارکه به پشتوانه بومی سازی کاتالیست

بین 120 تا 130 دالر، نیاز ارزی تولید فوالد وجود دارد. با این 
وجود ما 60 درصد قیمت جهانی هســتیم. امروز به یُمن این 
رویداد خوب ) راه اندازی بورس کاال(، صنعت فوالد رونق یافته 
است و ما این افتخار را داریم که از وارد کننده فوالد به صادر 

کننده آن تبدیل شده ایم و این کار پس از انقالب انجام شد.
برخی از کشورها برای نحوه قیمت گذاری محصوالت فوالدی  ■

در بورس کاال از ایران الگو گرفتند
وی گفت: ما نخستین کشوری هستیم که فوالد را در مقاطع 
مختلف وارد بورس کاال نمودیم. پیش از ما بورس لندن بود که 
معامالت آن روی شمش و با شرایط خاصی صورت می گرفت، 
بنابراین برخی از کشورها برای نحوه قیمت گذاری محصوالت 
فوالدی در بورس کاال از ایران الگو گرفتند. عمده این افتخارات 
به ذوب آهن اصفهان باز می گردد. شایسته است از مهندس ابکا 
که در آن دوران مدیرعامل شرکت بودند و نقش موثری در این 

زمینه داشتند، سپاسگزار باشم.
هم افزایی خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان در راستای رشد  ■

و بالندگی بیشتر
مهندس یزدی زاده خاطر نشــان کرد: جدای از بحث سن، 
همــه کارکنان ذوب آهن اصفهــان را فرزندان خودم می دانم. 
یک پدر شــاید در بخش هایی نســبت به فرزندان خودش نقد 
داشــته باشد اما همیشه موفقیت آنها را خواستار است. ما یک 
خانواده هســتیم که با حدود 60 درصد ظرفیت کار می کند و 
نیاز اســت در کنار کمک دولــت در زمینه تامین مواد اولیه و 
سایر بخش ها، هر یک از ما نیز به سهم خویش در راستای به 
فعل رســاندن ظرفیت های بالقوه و مسیر وصول به چشم انداز 
مورد نظر تالش کنیم. زمانی که این کارخانه ظرفیت تولید ۴ 
میلیون تُن چدن دارد امروز نباید به ظرفیت کمتر تولید راضی 
باشد زیرا موفقیتی برای اعضای این خانواده بزرگ حاصل نمی 
شود. در سال های گذشته با واگذری هایی که به واسطه اجرای 
اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شده در حق شرکت جفا شده است، 
چون این فرایند واگذاری همگون صورت نگرفته است.وی گفت: 
ما که میراث دار این شرایط هستیم، باید در زمینه تامین مواد 
اولیه و تبدیل سرمایه در گردش منفی شرکت به مثبت تالش 
بیشتری کنیم. باید فرایند تولید را بهبود بخشیده وهزینه های 

تولید را کاهش دهیم. در این خصوص هزینه های پرســنل به 
هیچ عنوان مد نظر نیســت، حتی زمانی که از نظر نقدینگی با 
مشکالتی مواجه بودیم، پاداش تولید پرداخت شده و اگر تولید 
ارتقاء یابد متناســب با آن پاداش نیز افزایش می یابد، بنابراین 
نیازمند هم افزایی و کار جهادی تک تک کارکنان هســتیم تا 

شاهد روزهای بهتری برای کارخانه باشیم.
از نظر تنوع محصول در مقایسه با پیش از انقالب 10 برابر تنوع  ■

محصول داشته ایم
مقایسه تولید و تنوع فوالد پیش از انقالب و شرایط فعلی از 
جمله سایر ســواالت بود که مدیرعامل شرکت در مقام پاسخ 
چنین گفت: تولید فوالد پیش از انقالب 600 هزار تُن بود که 
این رقم گویای محدودیت تنوع محصوالت اســت. ســایزهای 
تیرآهن و میلگرد خاص تولید می شــد. پس از انقالب در ذوب 
آهن تولید کالف های صنعتی و ســاختمانی، انواع تیرآهن های 
 I ســنگین از سایزهای 18 به باال تا ســایز 300 میلی متر در
و H BEM که در بســیاری از سایز های مختلف تولید می شود 
و اخیراً نیز H300 به آن افزوده شــده است. ریل که به عنوان 
یک محصول استراتژیک کشور به شمار می رود پس از انقالب 
تولید شده اســت. از نظر تنوع محصول در مقایسه با پیش از 
انقالب 10 برابر تنوع محصول داشته ایم. در خصوص محصول 
ریل، امروز در هر ســایز و نوعی که مد نظر باشــد و همچنین 
تولید انواع تیرآهن هــای I و H، انواع محصوالت صنعتی همه 
ثمــره تجربه ای بوده که ذوب آهن در طول ۴0 ســال تحریم 
استکبار حاصل نمود. این دستاوردها نمونه بارز اقتصاد مقاومتی 
مد نظر رهبر معظم انقالب اســت که طی این سالیان محقق 
شــده است. اگر ما امروز ریل را تولید نمی کردیم مطمئناً ریل 
نیز به عنوان یک محصول زیر بنایی در فهرســت تحریم ها ی 

دشمن قرار می گرفت.
ذوب آهن اصفهان و مسئولیت اجتماعی ■

مهندس یزدی زاده در زمینه مســئولیت اجتماعی شــرکت 
طی این چهار دهه نیز افزود: برخی تصور می کنند، مسئولیت 
اجتماعی صرفاً برای محیط برون سازمانی است اما بنده اعتقاد 
دارم مســئولیت اجتماعی ذوب آهــن از درون مجموعه آغاز 
می شود. زمانی که امنیت و ایمنی پرسنلی که در این مجموعه 

خدمت می کنند مورد توجه ویژه قرار دارد به طبع این اقدامات 
در الیه هــای دیگر و در خارج از فنس نیز ادامه می یابد. ذوب 
آهن همیشــه سعی داشته است مسئولیت اجتماعی خود را به 

بهترین نحو ایفا نماید.
ذوب آهن اصفهان در مقایسه با فنس تولید، ۸0 برابر بیشتر  ■

فضای سبز ایجاد نموده است
وی برخی از مصادیق مسئولیت اجتماعی ذوب آهن اصفهان 
را چنین برشــمرد: ایجاد زیرســاخت هایی مانند اتوبان ذوب 
آهــن به اصفهان و دیوارهایی که بــرای ارتقاء ضریب ایمنی 
مســیر حرکت در ایــن محل نصب شــده اند،حضور نیروی 
انســانی ذوب آهن در جبهه ها و ساخت قطعات و تجهیزات، 
ارســال محصوالت فــوالدی در کوتاه ترین زمان ممکن برای 
مشارکت در ساخت مناطق زلزله زده بم و کرمانشاه، ساخت 
شهر فوالدشــهر به عنوان محلی برای اسکان پرسنل شرکت 
که هم اکنون این شــهر با برند ذوب آهن اصفهان در سطح 
کشور شناخته شده است، ساخت ورزشگاه فوالدشهر و ایجاد 
روحیه شــادابی و نشاط برای ســاکنین، فنس )محیط تولید 
شرکت( 800 هکتار است لذا 2۵ درصد آن برای فضای سبز 
تکلیف شده است یعنی 200 هکتار فضای سبز ولی 80 برابر 
آن ایجاد شده اســت که بخش عمده ای از آن دیم می باشد. 
ذوب آهن اصفهان بزرگترین جنگل دســت کاشت کشور به 
مســاحت 16 هزار و پانصد هکتار را دارا می باشــد، در زمینه 
آب، با وجود اینکه یک متر مکعب در ثانیه دیماند آب داریم 
اما آن را به چهار دهم رســاندیم. به دلیل شرایط سختی که 
استان و کشور در بحث بحران آب دارند، استفاده از پساب را 
عملیاتی نمودیم،همچنین بالغ بر ۴00 میلیارد تومان در زمینه 
اقدامات اصالحی زیست محیطی هزینه شده است و پروژه هایی 
نیز در دست اقدام است تا آالیندگی ذاتی که همه صنایع دارا 
هستند به نحو مطلوب کنترل شود زیرا بیشترین زمان زندگی 
کارکنان در محل کار می گذرد و اگر آالیندگی وجود داشــته 
باشد ابتدا این گروه آســیب می بینند و سپس آالیندگی اثر 
منفی خود را به خارج از شــرکت می رساند. بنابراین مبحث 
مســئولیت اجتماعی در ذوب آهن اصفهان از دیرباز تاکنون 

مورد توجه ویژه قرار داشته است.

منصور یزدی زاده مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان:
ظرفیت تولید ذوب آهن اصفهان پس از انقالب تا کنون 6 برابرشده است






