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وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سیاست توسعه صادرات 
به عنوان یک دستور کار جدی دنبال می شود، گفت: با خام فروشی 
به عنوان صادرات مخالفیم، باید به سمت ارزش افزوده بیشتر مواد 

معدنی حرکت کرد.
»رضا رحمانی« در حاشــیه بازدید خود از ســازمان زمین شناسی و 
اکتشــافات معدنی کشــور در جمع خبرنگاران افزود: امروز یکی از 
دغدغه های دولت و مسووالن کشور، رونق بخشیدن به مساله مهم 
اشــتغال است که صدور خام مواد معدنی مانع از تحقق این مهم 

است.
وی تصریح کرد: بررســی آمار عملکردی ۹ ماهه امسال نسبت به 
مدت مشــابه نیز حاکی از رشد صادرات در زمینه های مختلف دارد 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این مهم را دنبال می کند. رحمانی گفت: وضع عوارض صادراتی برای حمایت از تولیدات و دستیابی به باالترین ارزش 

افزوده است و این سیاست در ارتباط با مواد خام و نیمه خام اجرایی شد و در مسیر رونق صادرات اختاللی ایجاد نمی کند.
وزارت صنعت، معدن وتجارت از یکم مهرماه امسال در نامه ای خطاب به رییس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران به منظور رونق بخشیدن به تولید داخل، 
جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده در کشور وضع عوارض را تا پایان امسال ابالغ کرد که اقالم به این شرح است، سنگ آهن و کنسانتره های آن 
2۵ درصد، سنگ منگنز و کنسانتره آن 2۵ درصد، سنگ مس و کنسانتره آن 1۰ درصد، سنگ سرب و کنسانتره های آن 2۰ درصد، سنگ روی و کنسانتره های 
آن 2۰ درصد، ســنگ کروم و کنســانتره های آن 2۵ درصد، اکســید ها و هیدرو اکسید های آهن، خاک های رنگی که برحسب وزن هفتاد درصد یا بیشتر آهن 
ترکیب شــده داشته باشند 2۰ درصد، کربنات منیزیم طبیعی 2۰ درصد، ســنگهای مرمر، تراورتن، اکوسین …2۰ درصد، سنگ خارا، سنگ سماق، سنگ رخام 

سیاه 2۰ درصد است.
کمیته صادرات در 2۶ اذرماه امسال در نشستی نسبت به بازنگری در ارتباط با میزان عوارض صادراتی وضع شده از مهرماه اقدام کرد و درصدهای عوارض 
مربوط به شــماری از اقالم یاد شــده به این شرح اصالح شد، کنسانتره مس از 1۰ به پنج درصد کاهش یافت، ســنگ کروم از 2۵ به 1۰ درصد افت پیدا کرد، 
کنسانتره سرب از 2۰ به 12 درصد تنزل یافت، کنسانتره روی از 2۵ به 12 درصد و آهن اسفنجی که وضع عوارض نداشت به میزان 1۰ درصد تخصیص یافت 

و سایر مواد معدنی بدون تغییر و زمان اجرای درصدهای جدید از نیمه دیماه جاری است.
رحمانی ضمن یاداوری موضوع کاهش وابستگی به منابع نفت در الیحه بودجه سال اینده، گفت: واقعیت اینکه ایران با بهره مند از منابع خدادادی در بخش 
معدن، می تواند ضمن ایجاد رونق تولید، رشــد اشــتغال و توســعه صادرات، نیازهای داخلی را بدون اتکا به واردات تامین کند، اما الزمه این مهم شناخت 

ظرفیت های و توانمندی در بخش معدن وصنایع معدنی است.
وی اضافه کرد: ظرفیت های بخش معدن در طول چهاردهه گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته، اما امروز تحریم های ظالمانه دشمن، فرصتی را پیش روی 

این بخش و کشور قرار داده تا استفاده درست و بهینه از این بخش به عمل آید.
وزیر صنعت خاطرنشــان کرد: براســاس برنامه ریزی دولت دوازدهم و با مجری گری وزارت صنعت، مساله توسعه اکتشاف، رشد استخراج مواد معدنی در 

مسیر بازیابی صنایع معدنی به جایگاه واقعی در دستور کار قرار دارد.
به گفته وی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در چارچوب نقشه راه معدن با ایفای نقش محوری در حوزه اکتشافات می تواند ماموریت خود 

را بخوبی ایفا کند و این خواسته باید برنامه ریزی شده، تحقق پیدا کند.

رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت: 

مخالف صادرات نیستیم
با خام فروشی مخالفیم 



w w w. m a d a n 2 4 . c o m

233د ی ماه           1398
ویژه نامه دومین جشنواره 
ملــــی فوالد ایـــــران

رییس هیات عامل ایمیدرو ضمن اعالم اهداف اســتراتژیک ایمیدرو 
در بخش بومی ســازی، گفت: بومی سازی در شمار تکالیف مجامع 
شــرکت ها قرار خواهد گرفت. وی همچنین بر تعیین شاخص ها و 

برنامه زمانبندی اجرای طرح های “ساخت داخل” تاکید کرد.
خــداداد غریب پور در نشســت کمیته بومی ســازی ایمیدرو افزود: 
تاســیس صندوق ســرمایه گذاری ریســک پذیر برای توسعه بومی 
ســازی، برگزاری نمایشگاه های تخصصی و در دسترس قرار گرفتن 
سامانه بومی ســازی برای اشتراک دانش و تجربیات در طرح بومی 

سازی مورد توجه است.
وی برنامه ریزی مدیریت فرآیند یکپارچه بومی ســازی، شناسایی و 
اولویت بندی لیســت اقالم قابل بومی ســازی از دیگر برنامه های 
ایمیدرو در این بخش خواند و گفت: فراخوان عمومی و تخصصی برای شناسایی سازندگان توانمند داخلی در سرعت بخشیدن به این هدف انجام به زودی 

اعالم خواهد شد.
J  ابزارهای بومی سازی

رییس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به ابزارهای موثر در تحقق اهداف بومی سازی گفت: با سازماندهی و یکپارچه سازی ظرفیت هایی همچون جشنواره های 
بهره وری، اینوماین، دانشگاه ها، شرکت های بزرگ، صندوق پژوهش و نوآوری فوالد، اقدامات استراتژیک بومی سازی را پیش خواهیم برد.

J  تعیین شاخص و برنامه زمانبندی در بومی سازی
غریب پور با اشاره به ضرورت تعیین شاخص ها و برنامه زمانبندی اجرای طرح های بومی سازی اظهار کرد: نقش مهم معدن و صنایع معدنی در اقتصاد 

بدون نفت و پایداری این حوزه موجب شده تا توجه به بومی سازی بیش از پیش شود.
وی با اشاره به چشم انداز بومی سازی معدن و صنایع معدنی، عنوان کرد: برخورداری کشور از دانش و فناوری کامل طراحی و ساخت قطعات، تجهیزات و 

مواد و فرآیندهای زنجیره ارزش حوزه، با هدف پایداری تولید تا سال 14۰4 هدفگذاری شده است.
J  تحلیل محیط کسب و کار

رییس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به نقاط ضعف و قوت کشور در بومی سازی گفت: تجربه مناسب بسیاری از شرکت ها در بومی سازی و امکان استفاده از 
توان دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان برای توسعه، از نقاط قوت ما در بومی سازی محسوب می شود.

غریب پور “توسعه زیرساخت های فنی” در بومی سازی را از موضوعاتی دانست که نیاز به تقویت و عزم ملی دارد.
J  استراتژی های محوری

وی با اشاره به دیگر عوامل موثر در توسعه بومی سازی معدن و صنایع مرتبط، اعالم کرد: حمایت از ایجاد فرآیند یکپارچه بومی سازی با تمرکز بر اجرا در 
انجمن ها و بنگاه های تولیدی و ایجاد صندوق ریسک پذیر حمایت از نوآوری و بومی سازی از اهمیت باالیی برخوردار است.

J  اشتراک گذاری تجربه بومی سازی
رییس هیات عامل ایمیدرو ایجاد زیرساخت های اطالعاتی الزم برای به اشتراک گذاری تجربه های بومی سازی بنگاه ها در زنجیره را ضروری خواند و گفت: 

توسعه مشارکت های تکنولوژیک سازندگان داخلی با شرکت های صاحب فناوری جهانی نیز می تواند دستیابی به اهداف را سرعت بخشد.

اهداف استراتژیک ایمیدرو در “بومی سازی” اعالم شد

بومی سازی، در شمار تکالیف مجامع 
شرکت های معدنی قرار می گیرد

فراخوان شناسایی سازندگان توانمند داخلی 
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رئیس کمیته معدن مجلس شــورای اسالمی گفت: اگر وضع عوارض صادراتی، دلیلی بر تامین نیازها و خوراک 
زنجیره و واحدهای تولیدی باشد، ارزشمند است؛ در غیر این صورت اگر بخواهد به منبع درآمد دولت تبدیل شود 
1۰۰ درصد با آن مخالفیم. »داریوش اســماعیلی« در گفت وگو با خبرنگار ســایت خبری- تحلیلی معدن24 در 
خصوص تعریف درســت ماده خام معدنی در اقتصاد ایران، افزود: شکی نیست باید به سمت و سویی برویم که 
فرآوری مواد معدنی و توسعه صنایع معدنی را افزایش داده و خام فروشی را به حداقل برسانیم، موضوعی که 
در سال های گذشته رهبر معظم انقالب نیز بر آن توصیه و تاکید فراوان داشتند. وی یادآور شد:  معظم له در دیدار 
چند سال پیش با هیات دولت، بر توسعه اکتشافات و فرآوری و ایجاد صنایع معدنی و جلوگیری از خام فروشی 
تاکید داشتند و حتی فرمودند که »درآمدهای معدنی می تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود.« اسماعیلی تاکید 
کرد:  معتقدم این جمله ایشان کارشناسی و شدنی است و کشور نیز نشان داده که توان و ظرفیت الزم برای تحقق 
این مهم را دارد. وی به طور نمونه از تولید یک میلیون تن محصوالت نهایی ســنگ آهن مثل ورق، ریل، میلگرد، 
تیرآهن و غیره مثال زد که دستکم نیازمند احداث پنج کارخانه کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش و نورد پس 
از معدن اســت و گفت: اگر هر یک از این کارخانجات به طور متوســط هزار اشتغال مستقیم ایجاد کند، پنج هزار 
اشــتغال خواهیم داشت و مقایســه ارزش محصوالت نهایی آنها همراه با تولید و اشتغال ایجاد شده با فروش 
محصوالت خام و ارزش افزوده ای که در این رهگذر ایجاد می شود، تفاوت کار را نشان خواهد داد. رئیس کمیته معدن مجلس شورای اسالمی در عین حال تاکید کرد: 
معنای جلوگیری از خام فروشی، بستن درهای کشور به روی صادرات مواد معدنی نیست و اگر امروز در موضوع سنگ آهن گفته می شود که باید زنجیره آن تکمیل 
شود، زیرا زمینه فرآوری آن فراهم شده و کارخانجات کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش و نورد را در کشور داریم و می گوییم باید خوراک این کارخانجات و زنجیره 
تامین شود. وی ادامه داد: باید نمایندگان این صنوف را گرد هم آوریم و از آنان بخواهیم تا قیمت محصوالتشان را تعیین کنند، این مهم باید با نظارت معاونت معدنی 
وزارتخانه انجام شود و در این صورت، هر یک از تولیدکنندگان موظف به تامین خوراک واحدهای بعدی خود با قیمت توافق شده هستند. اسماعیلی ادامه داد:  پس از 
تامین نیاز کارخانجات داخلی، هر چه که اضافه آمد را می توان بدون دریافت یک ریال عوارض صادر کرد. نماینده مردم شهرستان های »سروستان«، »خرامه« و »کوار« 
در مجلس خاطرنشان کرد: در زمینه سنگ های تزئینی نیز، هر چند باید همه تالش مان این باشد که از صادرات آنها به صورت سنگ، اسلب یا بلوک خودداری کنیم، اما 
پیش از هر چیز باید زمینه فرآوری آنها را فراهم کرده و سرمایه گذاران را به سمت ساخت کارخانجات فرآوری جلب کنیم. اسماعیلی، همچنین به مس اشاره کرد که 
امروز در زنجیره مس تا بحث کنسانتره سازی به خوبی عمل و تولید شده است، اما به طرح این پرسش پرداخت که چرا باید بر صادرات آن عوارض وضع شود؟ وی 
خاطرنشان کرد:  موضوع تعریف مواد خام معدنی و تشخیص آن به شورای عالی معادن سپرده شده، اما معتقدم این شورا محلی برای سیاستگذاری و تصمیم گیری 

است و یک شورای کارشناسی نیست؛  در این زمینه، سازمان نظام مهندسی معدن بارها و بارها اعالم آمادگی کرده است.
J  99 ارائه فرمولی برای تعیین حقوق دولتی معادن/ دریافت حقوق دولتی از ابتدای سال

رئیس کمیته معدن مجلس شــورای اســالمی افزود: در زمینه حقوق دولتی معادن نیز، دولت و سازمان برنامه و بودجه از کم بودن حقوق و بخش خصوصی از باال 
بودن حقوق دولتی ناراضی اند و هر دو نیز درست می گویند، زیرا ساز و کار تعیین حقوق دولتی مناسب و دقیق نیست.

وی خاطرنشان کرد:  به همین دلیل، فرمول حقوق دولتی را در سازمان نظام مهندسی معدن مشخص کردیم و به شورای عالی معادن ارائه دادیم که کلیات آن مورد 
تایید قرار گرفته است. اسماعیلی ادامه داد: اکنون و پس از اصالح ایرادات وارده به این فرمول، آماده ارائه مجدد آن به شورای عالی معادن هستیم که در صورت تایید، 
الکترونیکی کردن آن پیگیری می شــود تا کســی نتواند دخل و تصرفی در آن داشته باشد. وی گفت:  از ابتدای سال آینده، حقوق دولتی معادن به صورت الکترونیکی 
دریافت خواهد شد و شورای عالی معادن مرجع صالحیت دار تشخیص آن است؛ اما باید یک شورای کارشناسی در آن مشخص کرد تا گزارشات کارشناسی برای اتخاذ 
تصمیمات ارائه کند. این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه ماده 37 قانون معادن تعریف خاصی از ماده خام ارائه داده که با تصمیمات دولت مغایر است، افزود: اگر 
قانونی در مجلس مصوب شود که با قانون قبلی مغایرت دارد، »قانون جدید حاکم است«، امروز مطابق ماده 35 قانون رفع موانع تولید »ماده خام معدنی باید از سوی 
شورای عالی معادن تعیین و مشخص شود« و بر این اساس قانون جدید حاکم است. وی همچنین درخصوص مصوبه های پی در پی صنعت فوالد در سه سال گذشته 
و درست یا غلط بودن این استراتژی، تاکید کرد: تولید باید صادرات محور باشد و وزارت صنعت باید به تولیدکنندگانی مجوز بدهد که هدف صادراتی نیز تعریف کرده 

باشند. اسماعیلی ادامه داد:  در این راستا، جهتگیری های دولت باید صادرات محور بوده و همچنین قوانینی که مانعی بر سر راه صادرات هستند باید اصالح شوند.

رئیس کمیته معدن مجلس

حقوق دولتی معادن 
الکترونیکی می شود
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مهندس محمود نوریان مدیر عامل شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو در گفتگو با معدن 2۴ به بهانه 
برگزاری دومین جشــنواره و نمایشگاه ملی فوالد، در خصوص خودکفایی در صنعت فوالد و اینکه چه 
تاثیری در کاهش ارزبری در این صنعت خواهد داشت گفت :موضوع خود کفایی دغدغد ای ایست که 
سالهاست در کشور ما مطرح می شود و هر از گاهی تبلیغات آن گسترده تر می گردد . به اعتقاد من خود 
کفایی این نیست که ما از صفر تا صد یک محصول را خودمان تولید کنیم، هیچ کشور پیشرفته ای هم با 
ابن تفکر رشد نکرده که همه چیز را خودشان باید تولید کنند بلکه مسئله مهم این است که چگونی از 
ظرفیت های و توانمندیهای بالقوه خودمان به بهترین وجه استفاده کنیم، این ظرقیتها و توانمندیها تنها 
مواد اولیه و و تکنولوژی نیست بلکه مسئله مهمتر مدیریت توسعه بخشی و ارزش آفرینی در حوزه های 

مختلف اقتصادی با نگاه واقع بینانه به قابلیت ها است .
وی افــزود : هــر منطقه از جهــان دارای ویژگی های اقلیمی ، منابع طبیعــی و ظرفیت های علمی و 
فرهنگی و قابلیت های اجتماعی و انســانی خاصی اســت که متناسب با آن بر روی تولیدات مورد نیاز جامعه متمرکز می شوند. اینکه انتظار داشته باشیم 
همه چیز را خودمان تولید کنیم امری غیر واقعی و اصواًل ناشدنی است مهم این است که ما بتوانیم در خصوص برخی »کاالهای استراتژیک«، از جمله فوالد 
وابســتگی خود را کاهش و یا قطع کنیم. این مهم تا حدودی در کشــور ما رخ داده و ظرفیت تولید فوالد کشور تا حد نیازتکمیل شده البته برخی محصوالت 
خاص فوالدی را قادر به تولید نیستیم حتی اگر توان تولید هم داشتیم باشیم شاید در شرایط فعلی صرفه اقتصادی نداشته باشد که سرمایه سنگینی برای 
راه اندازی خطوط تولید آن هزینه کنیم در حالیکه مصرف انبوه در کشور نداریم . از مهم ترین نکاتی که در مورد خودکفایی باید بدان توجه کرد، تکنولوژی و 
منابع مالی است. در خصوص تکنولوژی باید گفت که کشوری که می  خواهد سیاست خودکفایی را دنبال کند، باید از صنایع مادر و باالدستی قوی برخوردار 
باشد تا بتواند کاالهای سرمایه  ای و استراتژیک را تولید کند و از طرفی در کنار دانش فنی از تفکر و اندیشه مدیریت توسعه برخوردار باشد در غیر این صورت 
امکان رقابت را از دست می دهد . کشور های توسعه یافته اقتصادی بیش از هر چیز بر نیاز سنجی جامعه تمرکز دارند و بدنبال تولیدی می روند که مصرف 
کننده را اقناع کنند و الزاماً خود تامین کننده مواد اولیه نیســتند بلکه با ایجاد ارزش جدید در محصوالت وارداتی عالوه بر تامین نیاز مصرف کننده کاالهای 
سرمایه ای تولید می کنند . مدیران اقتصادی کشورهای توسعه یافته در کنار مهارتهای فنی و تخصصی از هنر بکار گیری مطلوب شاخص های رشد و توسعه 
از جمله، سرمایه های مالی و انسانی، خالقیت و نوآوری و جسارت و ریسک پذیری نیز برخوردار هستند . ممکن است دانشگاههای ما افراد متخصص و ماهر 
را تربیت کنند و ساالنه مقاالت علمی و پژوهشهای کاربردی بسیاری تولید کنند اما این شرط کافی برای توسعه نیست . بلکه باید مدیران و هدایتگرانی تربیت 
شوند که بتوانند از این ظرفیت ها به نحو شایسته استفاده کنند . مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو تاکید کرد ایران دارای منابع غنی معدنی است 
و باید از این ســرمایه بزرگ بهترین بهره برداری را نماید . در بســیاری موارد این مواد همچون سنگ آهن در چرخه تولید داخل کشور فرآوری می شوند و به 
محصوالت نهایی تبدیل می گردند . اما چنانچه مازاد تولید مواد اولیه داشته باشیم ) سنگ آهن ( با عیار پائین که برای واحدهای فرآوری مقرون به صرفه 
و یا قابل اســتفاده نباشــند باید از ظرفیت صادرات آن استفاده کنیم تا حداقل برای کشــور ارز آوری داشته باشد . وی افزود: چادرملو چند سالی است که بر 
روی تکمیل زنجیره تولید متمرکز شده و با ساخت و بهره برداری از واحدهای فرآوری و تولید محصوالت فوالدی، سنگ آهن صادرنمی کند چون معتقدیم 
که باید در محصوالت اولیه ایجاد ارزش کنیم اما اینکه مدام گفته می شود خام فروشی نکنیم، من هم موافقم اما باید تعریف تخصصی و فنی از واژه خام 
فروشــی داشــته باشیم . اواًل سنگ آهن دانه بندی خام نیست و یک مرحله فرایند تولید را سپری کرده ثانیاً برخی سنگ های صادراتی که از سوی بسیاری از 
معادن کوچک تولید می شوند بدلیل پائین بودن عیار قابل استفاده در داخل کشور نیستند طبیعی که باید صادر شوند و نباید با وضع عوارض سنگین جلو 

درآمد زایی این معادن را بگیریم .
نوریان همچنین در خصوص ظرفیت تولید فوالد کشور گفت : در حال حاضر ما بیش از نیاز داخلی تولید فوالد داریم که بخشی از آن صادرمی شود اما معتقدم 
رشد صنایع فوالدی متوازن نبوده و کمتر سرمایه گذاری در زمینه استخراج و تولید سنگ آهن شده است و تمایل سرمایه گذاران بیشتر در زمینه تولید محصوالت 
نهایی اســت که از ســود بیشتری برخوردار است . متاسفانه برخی تولید کنندگان فوالد انتظار دارند شرکت های معدنی فقط سنگ آهن تولید کنند و وارد فاز 
فوالد سازی نشوند . در حالیکه این حق هر سرمایه گذاری است که برای توسعه فعالیت های اقتصادی خود واحدهای پائین دستی را نیز ایجاد کند که کاماًل 
با سیاست های کلی نظام منطبق است، فوالد سازان هم می توانند برای تضمین تامین مواد اولیه خود در معادن سرمایه گذاری کنند. و این نه تها منافاتی با 

الزمه توسعه اقتصادی، تفکر مدیریت استراتژیک است

فوالد سازان وارد سرمایه گذاری معدنی شوند 
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توسعه یافتگی ندارد بلکه جلوی انحصار را میگیرد . مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در خصوص جشنواره بومی 
ســازی نیز افزود: اینگونه جشــنواره ها در صورت برنامه ریزی صحیح وهدفمند می تواند محمل مناسبی برای تبادل توانمندی 
های تولید کنندگان محصول و قطعات صنعتی ، شــرکت های دانش بنیان و صاحبان ایده و نوآوران با نیازهای صنعت کشــور 
باشــد . چنانچه شرکت چادرملو با اعتقاد راســخ به محقق کردن اهداف و آرمان توسعه یافتگی با بکارگیری توان متخصصان 
داخل کشور گام های بلندی برای کاهش هزینه های ناشی از واردات قطعات و قطع وابستگی برداشته است. این شرکت با اتخاذ 
تدابیر مناسب و با تالش شبانه روزی متخصصین داخلی، در جهت رفع مشکالت پیش رو ناشی از تحریم های اقتصادی و کمبود 
قطعــات، تا کنــون بیش از 12 هزار قطعه صنعتی مورد نیاز خود را با بهره گیری از توان و تخصص تولید کنندگان داخلی بومی 
سازی کرده است . وی گفت : این شرکت با برقراری ارتباط تنگاتنگ با مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها و اساتید و مخترعان کشور، در 
پی حمایت از ایده ها و نوآوری ها با اتکا به شرکت های دانش بنیان و توجه به ظرفیت های داخلی برای افزایش و بهبود فرآیند 
تولید و ارتقا و بهره وری خطوط تولید، به اهداف بســیار مهمی در مجتمع های معدنی و صنعتی نایل گردیده اســت. بطوریکه 
تاکنون بیش از 51 پروژه تحقیقاتی در مجتمع معدنی چادرملو اجرا و به اتمام رسیده و 4 پروژه در دست اقدام می باشد و در عین 
حال این شرکت با تکمیل و نوسازی ناوگان معدن و هوشمندسازی عملیات معدنی موفق شد کل عملیات معدنی شامل باطله 
برداری و اســتخراج ســنگ آهن را از 1۹ میلیون تن در سال 1383 به بیش از ۹۰ میلیون تن در حال حاضر افزایش دهد. نوریان 
افزود: شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در این جشنواره حضوری فعال دارد و لیست نیازمندی های فناورانه و تجهیزاتی را که 
تاکنون و از طریق ساخت داخل تامین نشده را نیز جهت مهندسی معکوس و بومی سازی تهیه و در اختیار شرکت های سازنده 

قرار می دهد تا در صورت امکان ساخت، به این شرکت مراجعه و نسبت به ساخت آن ها اقدام نمایند .

7800 میلیارد ریال از بدهی های 
ایدرو و ایمیدرو تهاتر می شود 

تهاتر طلب ها با بدهی های سازمان های توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( و گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( تا سقف 
هفت هزار و 8۰۰ میلیارد ریال در الیحه بودجه ۹۹ کل کشور اجازه داده شد.

به گزراش خبرنگار سایت خبری- تحلیلی معدن 24، مطابق بند »ه« تبصره هفت ماده واحده الیحه بودجه سال 13۹۹ کل کشور، به دولت اجازه داده 
می شود مطالبات قبل از سال ۹7 سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( بابت 
مشــارکت در تامین ســرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت 
سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف هفت هزار و 8۰۰ میلیارد ریال 

به صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.
حجت االســالم و المســلمین حسن روحانی رییس جمهوری اسالمی ایران، صبح امروز )یکشنبه( الیحه بودجه ۴8۴ هزار میلیارد تومانی سال ۹۹ را به 

مجلس ارائه کرد.

از مهم ترین نکاتی 
که در مورد خودکفایی 
باید بدان توجه کرد، 

تکنولوژی و منابع مالی 
است. در خصوص 

تکنولوژی باید گفت که 
کشوری که می  خواهد 
سیاست خودکفایی را 

دنبال کند، باید از صنایع 
مادر و باالدستی قوی 

برخوردار باشد



w w w. m a d a n 2 4 . c o m

23د ی ماه           1398 8
ویژه نامه دومین جشنواره 
ملــــی فوالد ایـــــران

معاون بازرگانی شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر گفت: این شرکت برای حمایت از واحدهای القایی، تامین 1۰۰ هزار تن آهن اسفنجی برای این واحدها را 
به منظور تداوم تولیدشان تقبل کرده است.

»رضا تربتی«   در گفت وگو با خبرنگار سایت خبری- تحلیلی معدن 24 افزود:  پیرو جلسه مشترک با واحدهای کوره القایی در مورخ 18 آذرماه امسال، مقرر 
شد این واحدها به اعالم تناژ مدنظرشان بپردازند، همچنین جلسه مجددی با انجمن تولیدکنندگان فوالد برگزار و تناژها از سوی واحدهای یاد شده اعالم شد.
وی بیان داشت:  اکنون منتظریم دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد با رسته تولیدکنندگان آهن اسفنجی تشکیل جلسه دهد تا با توجه به توان و ظرفیت شان، 

نیاز کل واحدهای القایی را بین واحدهای آهن اسفنجی تقسیم کنیم.
تربتی گفت: ظرفیت تولید شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر سالیانه سه میلیون تن آهن اسفنجی است که تا امروز موفق به تولید بیش از دو میلیون تن 

محصول شده و این واحد، بیشترین تامین کننده نیاز واحدهای القایی در کشور و به عبارتی بزرگترین عرضه کننده بازار است.
وی خاطرنشــان کرد: مجموع نیاز کوره های القایی نیز ســالیانه پنج میلیون تن است که بخشی از آن را از طریق آهن قراضه و بخشی دیگر را از طریق سایر 

واحدهای تولیدکننده آهن اسفنجی تامین می کنند.
به گفته این مســئول، این شــرکت، ابتدای هر سال از واحدهای بزرگ ســهمیه می گیرد، اما امسال از وزارت صنعت و واحدهای فوالدی خواستیم تا سهمیه 

واحدهای بزرگ، کوره های القایی و صادرات را برایمان مشخص کند.
وی اظهار داشــت: امســال تولیدات آهن اسفنجی ما به همه 12۰ واحد القایی کشــور، کوره های قوسی، همچنین واحدهای بزرگ نظیر فوالد مبارکه، فوالد 

آلیاژی، فوالد پاسارگاد و فوالد هرمزگان عرضه شده است.
تربتی یادآور شــد: صادرات این شــرکت حدود 2 درصد تولیدات آن بوده که بیشتر به کشورهای همسایه مثل عراق، ترکیه، عمان، هندوستان و سودان ارسال 

شده است.

رضا ترابی خبرداد:

رفع مشکل آهن اسفنجی برای »القائی ها«
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معاون بهره برداری شــرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر با بیان اینکه توانایی 
باالیی در داخلی ســازی زنجیره فوالد در کشــور وجود دارد، گفت: بیشــترین 
وابســتگی به واردات در حوزه فوالد سازی است که برخی کشورها به صورت 

انحصاری تکنولوژی آن را در اختیار دارند.
»مهدی مکی آبادی« در گفت وگو با خبرنگار ســایت خبری- تحلیلی معدن 
24 درخصوص خودکفایی در صنعت فوالد، افزود: در حلقه استخراج زنجیره 
فوالد، اکنون جز در واردات برخی ماشــین آالت معدنی به خودکفایی دست 

یافته ایم.
به گفته وی، حتی توان داخلی سازی خردکننده ها، آسیاب ها، تغذیه کننده ها 
و نوارنقاله ها وجود داشته و می توان آنها را به طور کامل در داخل تامین کرد.

معاون بهره برداری شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر خاطرنشان کرد:  حتی 
اگر ماشین آالت معدنی را از گردونه استخراج سنتی کنار بگذاریم، توانمندی 

استخراج معادن به صورت مکانیزه وجود دارد و بیش از 8۰ درصد تجهیزات در حوزه استخراج را می توان در داخل تولید و تامین کرد.
وی ادامه داد:  در موضوع غنی سازی نیز توان ساخت تجهیزات، انتخاب تجهیرات و نصب و راه اندازی آنها بطور کامل وجود دارد.

مکی آبادی اضافه کرد:  در حوزه گندله سازی، نزدیک به 8۰ درصد تجهیزات، نرم افزارها، سخت افزارها و طراحی آنها را می توان در داخل انجام داد و حتی 
در 2۰ درصد باقی مانده می توان از طریق ارتباط با مراکز رشد، پارک های علم و فناوری و کانون های علمی به توانایی الزم دست یافت.

به گفته این مسئول، در حوزه احیاء نیز بیش از ۹۰ درصد از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری از داخل قابل تامین است و هم اینک طراحی، ساخت، نصب 
و راه اندازی آنها در داخل انجام می شود.

وی بیان داشت:  در حوزه فوالدسازی، حدود 5۰ درصد کوره های EAF ، ماشین های ریخته گری و ماشین های نورد، امکان تامین از داخل، طراحی، نصب و 
راه اندازی دارند.

مکی آبادی اظهار داشــت: نیمی دیگر از این حوزه که باید از خارج کشــور تامین شــود، تحت اختیار شرکت هایی است که در این زمینه به صورت انحصاری 
تکنولوژی را در اختیار دارند و بطور عمده در ایتالیا، اتریش و آلمان مستقر هستند.

وی گفت: این کشورها تامین کننده فناوری های ذوب و ریخته گری هستند که بیش از ۹۰ درصد شرکت های داخلی از توان و فناوری این برندها استفاده می 
کنند.

معاون بهره برداری شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر خاطرنشان کرد:  در این حوزه فضای کار زیادی وجود دارد تا شرکت ها به سرمایه گذاری فکری و مالی 
پراخته و وابستگی ها در این زمینه را کاهش دهند.

وی با اشاره به ارزبری واردات تجهیزات و فناوری در هر یک از حوزه های تولید فوالد، گفت: اگر یک واحد یک میلیون تنی تولید شمش را در نظر داشته باشیم، 
بین 3۰۰ تا 4۰۰ میلیون دالر در بخش ذوب، ریخته گری و نورد، 15۰ میلیون دالر در بخش گندله سازی، 5۰ تا 6۰ میلیون دالر در خط کنسانتره و بین 7۰ تا 8۰ 

میلیون دالر در خط احیاء ارزبری خواهد داشت.
مکی آبادی ادامه داد: با در نظر داشتن برنامه 55 میلیون تنی تولید فوالد در افق چشم انداز 14۰4 )که اکنون 23 میلیون تن آن محقق شده است( و ضرب آن 
در ارزبری حلقه های مختلف فوالدسازی، به رقم چشمگیری می رسیم که تعمیق داخلی سازی در هر یک از این حلقه های زنجیره تولید می تواند کاهش 

ارزبری قابل مالحظه ای به همراه داشته باشد.

معاون بهره برداری شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر: 

 تواناییی باالییی در داخلی سازی 
زنجیره فوالد در کشور وجود دارد 
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دبیر انجمن زغال سنگ ایران درخصوص برگزاری دومین جشنواره ملی فوالد ایران پیشنهاد کرد: چند فوالدساز بزرگ 
همه هزینه های جشــنواره را متقبل شوند و به نسل جوان، اســتارتاپ ها و همه آنهایی که ایده و دانش فنی دارند 
میدان داده شــود تا به عرضه تفکر خود بپردازند. »ســعید صمدی« در گفت وگو با خبرنگار سایت خبری- تحلیلی 
معدن24 افزود:  این جشنواره )هرچند نام سمپوزیوم بر آن بهتر و دقیق تر بود( می تواند ارتباطی بین تولیدکنندگان، 
مصرف کنندگان و ســازندگان مختلف بخش فوالد کشــور ایجاد کند تا توانایی ها و همچنین کاستی های خود را در 
معرض دید قرار دهند. صمدی بیان داشت:  اگر تمهیداتی اتخاذ شود که همگان امکان حضور در چنین جشنواره ها 
یا سمپوزیوم هایی را داشته باشند، به اهداف طراحی شده کمک خواهد شد. دبیر انجمن زغال سنگ ایران ادامه داد:  
چنین برنامه هایی باید در مکان هایی کم هزینه تر برگزار شود، یا دستکم تخفیفاتی برای اجاره غرفه ها اعمال شود.

J  ناتوانی صنعت فوالد در ساخت تجهیزات بنیادین
وی در ادامه به ناتوانی صنعت فوالد در داخلی سازی و خودکفایی قطعات اصلی و بنیادین آن به عنوان ضعف بزرگ این صنعت اشاره کرد و گفت: البته 
دلیلی برای توفیق یافتن در این زمینه ها وجود ندارد، زیرا در بسیاری از موارد مصرف مان محدود است و تولید چنین تجهیزاتی اقتصادی نیست، به همین 
دلیل توان رقابت با سازندگان بزرگ را نداریم. صمدی، ضعف تحقیق و پژوهش )R&D( فوالدسازان و ضعف در تکنولوژی این صنعت را یادآور شد و به طرح 

این پرسش پرداخت که در دوره تحریم چند واحد فوالدسازی با تکیه بر توان داخلی ساخته شد؟ در حالی که بیش از نیم قرن است که فوالدساز هستیم.
وی با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ تجهیز و قطعه بنیادی صنعت فوالد در کشور ساخته نشده، خاطرنشان کرد: در این زمینه ها به روز نیستیم، زیرا این مباحث 

بسیار پیچیده و تخصصی است اما به دلیل تحریم ها ارتباط آنچنانی با مراکز فنی جهانی نداریم.

دبیر انجمن زغال سنگ ایران:

استارتاپها به جشنواره فوالد بیایند

تصمیم اســحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در مورد حذف عوارض صادرات آهن اسفنجی منطقی بود. 
اســد ا… فرشــاد عضو هیات مدیره انجمن تولید کنندگان فوالد ایران در گفتگو با معدن 2۴گفت:در شــرایط فشار 
تحریمی،نیاز کشــور به توســعه صادرات و ارز نباید با وضع موانع صادراتی به کند شــدن ورود محصوالت زنجیره 
فوالد کشور در بازار های جهانی کمک کر د. وی با بیان اینکه کشور با کمبود آهن اسفنجی روبرو نیست تصریح کرد: 
مشکل کمبود آهن اسفنجی برای برخی واحد های کوچک القایی است که در اصل باید از آهن قراضه استفاده کنند 
و واحدهای بزرگ فوالدی هم اکنون با مشــکل کمبود آهن اســفنجی روبرو نیستند. اما در هر صورت انجمن فوالد 
به دنبال رفع این مشکل است. فرشاد افزود:عالئم نشان می دهد که تولید کنسانتره سنگ آهن امسال به ۴7میلیون 
تن،گندله به ۴1میلیون تن،آهن اسفنجی به 28میلیون تن وفوالد به 2۶میلیون تن برسد که طبق پیش بینی ها بعید 
اســت که در ســال۹8با کمبود آهن اسفنجی روبرو شویم. وی گفت:در شــرایطی که دولت آمریکا با تحریم نفت و 
صنعت فوالد ایران، با هدف کاهش در آمد های ارزی اهداف خود را دنبال می کند نباید با مصوبات غیر کارشناسی جلوی صادرات زنجیره فوالد را بگیریم 
چراکه فتح بازار های جهانی به آسانی نیست. فرشاد افزود:صادرات فوالد ایران با 1۰میلیون تن در سال می تواند معادل ۴میلیارد دالر درآمد زایی برای کشور 
ایجاد کندو این موضوع در شرایط تحریمی بی نظیر است.و آمریکایی ها این موضوع را کامال می دانند. وی گفت:سال گذشته حدود 3میلیون تن مازاد آهن 
اســفنجی داشــتیم و تجار ایرانی این مازاد را به نحوی صادر کردند و همانطور که می دانید ورود به بازار های صادراتی کار آسانی نیست.و باید از این شبکه 

بزرگ تجاری صیانت کرد.

نباید جلوی صادرات زنجیره فوالد را بگیریم

دفاع انجمن فوالد از تصمیم »جهانگیری« 



w w w. m a d a n 2 4 . c o m

2311د ی ماه           1398
ویژه نامه دومین جشنواره 
ملــــی فوالد ایـــــران

عضو هیات مدیره ذوب آهن اصفهان گفت: با وجود همه مشــکالت و نیازمندی ها، اکنون می توان ادعا کرد بین 7۰ تا 8۰ درصد در کل زنجیره تولید فوالد 
خودکفایی وجود دارد.

»احسان دشتیانه«  در گفت وگو با خبرنگار   معدن 2۴افزود: صنعت فوالد، کشور را در تامین یکی از مهمترین شاخصه های توسعه خودکفا کرد.
وی بیان داشــت:  جمهوری اســالمی ایران تا همین چند ســال پیش تراز منفی تجاری در فوالد داشــت، وارد کننده بود و اتفاقا یکی از بازارهای جذاب برای 

صادرکنندگان فوالد به شمار می رفت.
دشتیانه ادامه داد: با برنامه ریزی های انجام شده در 3۰ تا 4۰ سال گذشته و رشد صنعت فوالد، اکنون تا حدود زیادی در این صنعت خودکفا و با وجود همه 

فشارهای بین المللی و مشکالت، تبدیل به یکی از صادرکنندگان مطرح آن در جهان شده ایم.
وی خاطرنشان کرد:  امروز بخش های زیادی از فرآیند تولید فوالد در کشور، چه در تامین تجهیزات، تامین مواد اولیه، تامین مواد مصرفی و غیره بومی سازی 

شده، اما همچنان در برخی تجهیزات حیاتی و اصلی آن در اقالم مصرفی، خطوط تولید، قطعات و لوازم یدکی، ارزبری و وابستگی وجود دارد.
عضو هیات مدیره ذوب آهن اصفهان، به عنوان نمونه از الکترود گرافیکی در فرآیند تولید فوالد مثال زد که در آن وابستگی وجود داشته و باید خودکفا شویم.

وی تاکید کرد:  آینده این صنعت را تمرکز بر تجهیزات، قطعات و لوازم یدکی آن با هدف کاهش ارزبری تضمین می کند، موضوعی که توان الزم برای آن وجود 
داشته و مهمترین سرمایه گذاران نیز خوِد تولیدکنندگان به عنوان مهمترین ذینفعان خواهند بود.

J  دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران
وی درخصوص دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران گفت: برای سال ها جای یک گردهمایی که همه فوالدی ها در آن جمع باشند، احساس می شد 

و در سال های گذشته چنین گردهمایی هایی با تمرکز بر مساله بازار یا با حضور غیرتولیدکنندگان برگزار می شد.
این عضو هیات مدیره ذوب آهن تاکید کرد:  این جشنواره در مشارکت تولیدکنندگان در اعالم نیازهای صنعت، همچنین پرداختن به نیازها و مشکالت و رفع 

گلوگاه های موجود مثمر ثمر بوده و شاهدیم بسیاری افراد، کارشناسان و متخصصان برای رفع مشکالت موجود به فکر افتاده اند.
وی خاطرنشان کرد:  هرچند برگزاری این جشنواره گامی مثبت در راستای حل مشکالت این صنعت است، اما هنوز زمان زیادی برای عملیاتی شدن راهکارها 

و ارتقای بومی سازی در این صنعت پیش رو دارد.

عضو هیات مدیره ذوب آهن: 

خودکفاییی بیش از 70 درصدی 
در کل زنجیره تولید فوالد
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معــاون برنامه شــرکت مهنــدس بیــن المللی 
فوالدتکنیــک و مشــاور طرح جامع فوالد کشــور 
گفت: امروز توســعه ساخت داخل در کل زنجیره 
صنعت فوالد از بخش معدن تا تولید محصوالت 
فوالدی فراهم شده و جشــنواره ملی فوالد ایران 
فرصت مناســبی اســت که شــرکت های ذیربط 
دســتاوردهای خود را در زمینه بومی سازی ارائه 
نمایند. »مهــران محجوب نــژاد« در گفت وگو با 
خبرنگار ســایت خبری- تحلیلی معدن 24 افزود: 
اکنون در بخش معدن و صنایع معدنی شــرکت 
های توانمندی حضور دارند که توان ساخت داخل 
قابــل توجهی در کارخانه های تولید کنســانتره و 
گندله را دارند. وی ادامه داد: این مهم در واحدهای احیای مستقیم با نسبت قابل توجه داخلی سازی و در واحدهای فوالدسازی نیز 
انجام شده است. در حال حاضر شرکت های مهندسی و پیمانکاری در کنار مجتمع های بزرگ معدنی و فوالدی به صورت مستمر به 
دنبال تحقق برنامه های بومی سازی هستند. محجوب نژاد خاطرنشان کرد: در صنعت فوالد در بخش های مهندسی، ساخت قطعات 
مصرفی و تجهیزات تکنولوژیکی، اتوماســیون و … شــرکت های مهندســی و پیمانکاران وارد عرصه بومی سازی شده اند. وی بیان 
داشت:  بومی سازی در صنعت فوالد بعضا توسط شرکت های داخلی به ثبت اختراع منجر شده که نمونه های آن در صنایع معدنی، 
فوالدی و تاسیسات جانبی وجود دارد. مشاور طرح جامع فوالد کشور گفت:  در زمینه بومی سازی، صاحبان صنایع فوالدی با برگزاری 
جلســات مشــترک با تامین کنندگان و سازندگان، به اعالم نیازهای خود پرداخته و شرکت های تامین کننده نیز توانمندی های خود را 
اعالم می نمایند و بسترسازی توسعه داخلی فراهم می شود. انجمن تولید کنندگان فوالد کشور با ایجاد کمیته های تخصصی بومی 
سازی گام موثری در این زمینه برداشته است. وی با تقدیر از اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت در حمایت از بومی سازی صنایع، 
گفت: وزارت صنعت و معدن و تجارت جهت استفاده از حداکثر توان ساخت داخل و حمایت از تولیدکنندگان داخلی با انجمن های 
تخصصی و تامین کنندگان مشــورت می نماید. محجوب نژاد گفت: یکی از مسائل رونق ساخت داخل کاهش ریسک بومی سازی و 
تامین منابع مالی سازندگان می باشد و افزود: اگر متولیان امر و دستگاه های حاکمیتی ریسک های ساخت داخل را کاهش دهند نتایج 
اثر بخشی عاید خواهد شد. در این راستا انجمن تولید کنندگان فوالد کشور با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و 
ایمیدرو اقدام به تاســیس صندوق پژوهش و فناوری فوالد نموده اســت. وی، یکی از فرصت های آینده بومی سازی را صنایع پایین 
دستی و نوردی برشمرد و گفت: هنوز در تکنولوژی تولید محصوالت نهایی و با ارزش افزوده باال نیاز به توسعه ساخت داخل داریم.

J  دومین جشنواره ملی فوالد ایران
این مسئول، در ادامه درخصوص برگزاری دومین جشنواره ملی فوالد ایران، گفت: این جشنواره فرصت مناسبی فراهم می نماید 
که تامین کنندگان و صاحبان صنعت در کنار هم نیازمندی ها و توانمندی صنعت فوالد را به اشتراک بگذارند. وی افزود انجمن 
تولید کنندگان فوالد کشور کمیته های تخصصی بومی سازی را هدایت می نماید و امکان بهره گیری از مزایای صندوق پژوهش 
و فناوری فوالد ایران به صورت هدفمند فراهم می شود این هم افزایی با حمایت فوالدسازان و صاحبان صنعت فوالد به نتیجه 
مطلوب می رسد جشنواره ملی فوالد ایران فرصتی است که این دستاوردها ارائه شود. مشاور طرح جامع فوالد کشور تاکید کرد: 

یکی از عوامل موفقیت جشنواره استمران آن و بررسی دستاوردهای بومی سازی طی دوره های زمانی مختلف می باشد.

مشاور طرح جامع فوالد کشور:

جشنواره ملی فوالد ایران، فرصتی برای شرکت ها 
به منظور ارائه دستاوردهای بومی سازی 

وزارت صنعت و معدن 
و تجارت جهت استفاده 
از حداکثر توان ساخت 

داخل و حمایت از 
تولیدکنندگان داخلی با 

انجمن های تخصصی و 
تامین کنندگان مشورت 

می نماید
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 مدیرعامل شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر گفت: 
صنعت فوالد جزو صنایعی اســت کــه درصد عمده 
ای از آن در کشــور داخلی ســازی و بومی سازی شده 
و در تولید اکثر فرآیندهای تولید زنجیره فوالد خودکفا 
هســتیم. »محمد محیاپور«  در گفت وگــو با خبرنگار 
ســایت خبــری- تحلیلی معــدن 24 افــزود:  تنها در 
موارد جزئی در حوزه هــای ابزار دقیق در این صنعت 
وابســتگی به خارج از کشور وجود دارد. وی ادامه داد: 
همچنین در برخی شیوه ها و روش های تولید از جمله 
فرآیند کنســانتره، گندله، احیاء و فوالدســازی، فناوری 
های جدیدی در جهان مورد استفاده قرار می گیرد که 
هنوز در کشــورمان با حداکثر ظرفیت از این شــیوه ها 
اســتفاده نمی شود. محیاپور یادآور شد:  به طور نمونه 
شیوه هایی در کشورهای پیشروی صنعت فوالد وجود 
دارد که سنگ های دانه بندی حتی هماتیت را به طور 
مســتقیم تبدیل به آهن اسفنجی می کند، اما هنوز در 
کشــورمان از این شــیوه ها استفاده نمی شود. وی ادامه داد: برخی فرآیندها نیز از نظر سرعت تولید در سطح جهان رشد 
داشته اند که از آن جمله، سرعت سه برابری ریخته گری قابل اشاره است. مدیرعامل شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 
تاکید کرد:  در این زمینه نیاز اســت تا با تجهیز به این فناوری ها، صرفه اقتصادی و ارزش افزوده بیشــتری در فرآیند تولید 
کسب کنیم. وی با بیان اینکه در صنعت فوالد حرف های زیادی برای گفتن در جهان داریم و از کشورهای پیشرو آنچنان 
عقب نیستیم، خاطرنشان کرد: این مساله در سمینارهای و همایش های بین المللی و در ارتباط با کارشناسان سایر نقاط 
جهان روشن و مشخص است. محیاپور اظهار داشت: استفاده از فناوری IPCC )نوعی سنگ شکن داخل معادن( و انجام 
تغییرات و تحوالتی در معادن، از جمله نیازهای صنعت فوالدســازی کشــور است که باید به علم روز تجهیز و همچنین 
ســنتی بودن برخی موارد زنجیره تولید باید به مرور اصالح شــود. وی اضافه کرد:  رفتن به عمق و بهره برداری از معادن 
زیرزمینی، هرچند نیاز به ســرمایه گذاری باال دارد، اما دیگر عقب ماندگی صنعت فوالد کشورمان را تشکیل می دهد. این 
مسئول معدنی خاطرنشان کرد:  هرچند راندمان تولید فوالد در کشورمان با کشورهای پیشگام در این زمینه چندان تفاوتی 
ندارد، اما باید با بکارگیری شــیوه هایی به کاهش بهای تمام شــده، همچنین افزایش سرعت تولید و ارتقای بهره وری در 
برخی حوزه ها بپردازیم. وی تاکید کرد:  با توجه به اینکه از یک میزان سنگ آهن، همان تناژ فوالدی که کشورهای پیشرو در 
این زمینه استحصال می کنند، در کشورمان تولید می شود، راندمان تولیدی برابر با این کشورها داریم. محیاپور خاطرنشان 
کرد:  در استفاده از فناوری های خارجی، اکنون در بسیاری از خطوط تولید به بیش از 8۰ درصد خودکفایی دست یافته ایم. 
وی در پایان گفت:  منطقه گل گهر از نظر مباحث خصوصی سازی و بومی سازی، پایلوت و نمونه خوبی در بخش معدن 

و صنایع معدنی کشور است.

وابستگی جزئی صنعت فوالد در حوزه های ابزار دقیق

لزوم حرکت به سمت استفاده
از معادن زیرزمینی 

رفتن به عمق و بهره 
برداری از معادن 

زیرزمینی، هرچند نیاز به 
سرمایه گذاری باال دارد، 

اما دیگر عقب ماندگی 
صنعت فوالد کشورمان 

را تشکیل می دهد
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مدیرعامل آتیه فوالد خلیج فارس گفت: بین ۹۰ تا ۹۵ درصد نیاز به قطعات و تجهیزات در صنعت فوالدسازی کشور بومی شده و دومین جشنواره ملی فوالد 
فرصت خوبی برای ترمیم تدریجی نقاطی از این صنعت است که قابلیت بهبود دارند.

“عزیز قنواتی” در گفت و گو با خبرنگار سایت خبری تحلیلی معدن 2۴ در خصوص برگزاری دومین جشنواره ملی فوالد کشور، خاطرنشان کرد: تنها صنعتی 
که امروز از نظر فرآیند تولید و فناوری آسیبی از تحریم ها ندیده فوالد است؛ صنعتی که خارجی ها در آن حضور ندارند و تقریباً بومی سازی شده است.

این مسئول فوالدی اظهار داشت: تحریم ها سبب شد تا همکاران فوالدی از قابلیت هاو پتانسیل های یکدیگر مطلع شده و با همدیگر برای رفع مشکالت به 
اشتراک بگذارند.

وی در عین حال خواستار آن شد تا این جشنواره علمی تر، سازمان یافته تر و متمرکزتر بر موضوع داخلی سازی اجرایی شود.
J  !صنعتی که تنظیم نیست

قنواتی افزود: زنجیره فوالد در کشور بنابر سیاست هایی که از گذشته وجود داشته، تنظیم نیست؛ به طوری که در برخی جاها مازاد و در برخی دیگر با کمبود 
مواجه است.

وی بیان داشت: این در حالی است که در کل جهان فوالدسازان باید از صفر تا 1۰۰ زنجیره تولید را داشته باشند تا به سودآوری رسیده و سود آور باشند.
قنواتی ادامه داد: به طور نمونه فوالدسازانی در کشور وجود دارند که معدن ندارند، مواد اولیه مورد نیاز اکثر کارخانجات از جای دیگر تهیه می شود و با توجه 

به مشکالت صادراتی و وارداتی دولت باید پیوسته به دنبال وضع قوانینی برای مشکالت باشد.
مدیرعامل آتیه فوالد خلیج فارس ادامه داد: اکنون مســئوالن معدنی کشــور در تالش برای تنظیم زنجیره فوالد هستند و به طور نمونه در اعطای مجوزها 

دقت نظر بیشتری می شود.
وی ابراز امیدواری کرد بین پنج تا 1۰ سال آینده این زنجیره بهتر و تنظیم تر از قبل باشد و مسئوالن به دور از سیاست زدگی، دیدگاه های واقعی، اقتصادی و 

علمی در طرح ها اعمال کنند.

مدیرعامل آتیه فوالد خلیج فارس:

جشنواره فوالد، فرصتی برای ترمیم 
نقاط ضعف این صنعت 
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شرکت سرمایه گذاری پارسیان به عنوان یکی از شرکتهای بزرگ 
در عرصه صنعت معدن و فرآوری های معدنی  کشــور، با اتکا 
به نیروهای انســانی مجرب و توانمنِد خود در راســتای ایجاد 
زنجیره تامین و تولید آهن و فوالد کشــور، تاکنون در پروژه های 

متعددی اقدام به سرمایه گذاری نموده است.
با حمایت های بی دریغ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و 
بانک پارسیان، این شرکت بر اساس منویات مقام معظم رهبری 
مد ظله العالی، در راستای رونق تولید، جلوگیری از خام فروشی 
و ایجاد اشتغال خصوصاً در مناطق کمتر توسعه یافته، اقدام به 
ایجاد و تکمیل زنجیره فوالد کرده اســت. این اقدامات در نهایت شــرکت سرمایه گذاری پارسیان را به  یکی از بزرگترین مجموعه گروه های معدنی و صنایع معدنی 
کشور، با ایجاد اشتغال بالغ بر 5،۰۰۰ نفر به شکل مستقیم و غیر مستقیم تبدیل کرده است. سرانجام با موفقیت در مناقصِه "استخراج سنگ آهن از معادن سنگان" در 
تابستان سال 13۹8، زنجیره فوالد این شرکت به صورت رسمی تکمیل گردید. علی رغم وجود تحریم های سنگین حاکم بر صنعت کشور از سوی کشورهای صاحب 
فن آوری،  تامین تجهیزات مورد نیاز و ماشین آالت پیشرفته از معتبرترین شرکتهای دنیا، توسط این گروه انجام و مونتاژ این ماشین آالت با موفقیت توسط مهندسان 
و متخصصان کشور عزیزمان به انجام رسید. شرکت سرمایه گذاری پارسیان بر اساس اهداف راهبردی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(، در نظر دارد همزمان با 
شروع عملیات استخراج در منطقه سنگان، به منظور تامین رفاه حال مردم و توجه ویژه به مسائل آموزشی و فرهنگی جوانان این منطقه، نسبت به انجام پروژه های 

عمرانی در مناطق سنگان و شهرستان خواف اقدام نماید :
1. احداث اورژانس جاده ای روستای خرگرد / 2. احداث مجتمع آموزشی روستای چهارده / 3. احداث مجتمع آموزشی روستای سلمان خلیل آباد / 4. احداث مجتمع 

آموزشی روستای نیاز آباد / 5. احداث سالن ورزشی شهر قاسم آباد 
همچنین این شرکت با انجام سرمایه گذاری های انجام پذیرفته موفق به افتتاح کارخانه های تولید گندله سازی سنگان به ظرفیت 5 میلیون تن در بهمن 13۹6 توسط 
معاون اول محترم رئیس جمهور و تولید آهن اسفنجی پارس فوالد سبزوار با ظرفیت هشتصد هزار تن در اردیبهشت ۹7 توسط ریاست محترم جمهور شده است و 

زمینه توسعه اشتغال هموطنان عزیز و رونق اقتصادی این مناطق را فراهم کرده است . 
از مهمترین سرمایه گذاری های شرکت سرمایه گذاری پارسیان که می توان به چند مورد از آن اشاره نمود  : 

1. شرکت اپال پارسیان سنگان: که با مشارکت 6۰ درصدی این مجموعه با سازمان ایمیدرو تاسیس گردید و با ورود شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس به مدیریت 
این پروژه و ســرمایه گذاری بیش از 23،۰۰۰ میلیارد ریال، ســاخت و راه اندازی کارخانه 5 میلیون تنی گندله ســازی سنگان پس از 4 سال توقِف پروژه، درکوتاه ترین 
زمان ممکن و تنها در بیســت و چهار ماه، به انجام رســید. همچنین با فعالیت های شبانه روزی مدیران و کارکنان این مجموعه، ظرفیت تولید کارخانه 2/6 میلیون 
تنی کنسانتره موجود، افزایش یافت که تولید فعلی این مجموعه بالغ بر 3 میلیون تن در سال می باشد. طی این اقدامات، زمینه اشتغال بالغ بر 3،5۰۰ نفر به شکل 
مستقیم و غیر مستقیم فراهم گردیده است. هم اکنون نیز، کارخانه 2/4 میلیون تنی کنسانتره، در همین منطقه در حال ساخت و تکمیل جهت بهره برداری می باشد.
2. شــرکت پارس فوالد ســبزوار: که با مشارکت 85 درصدی شرکت سرمایه گذاری پارسیان با سازمان ایمیدرو تشــکیل و طی اقدامات این شرکت، پروژه تولید آهن 
اسفنجی، پس از سالها وقفه، با سرمایه گذاری بیش از 7،۰۰۰ میلیارد ریال مجددا راه اندازی و سرانجام با ظرفیت 8۰۰ هزار تن درسال، به بهره برداری رسید. با این 
سرمایه گذاری صورت گرفته، زمینه اشتغال بالغ بر 1،۰۰۰ نفر به شکل مستقیم وغیر مستقیم فراهم گردید. واحد فوالد سازی شرکت پارس فوالد سبزوار، هم اکنون با 

روند روبه جلو در حال تجهیز و تکمیل بوده و نوید رونق بیشتر برای شهر جوین سبزوار را با خود به همراه دارد. 
3. سرمایه گذاری بالغ بر 1۰،۰۰۰ میلیارد ریال در پروژه استخراج سنگ آهن سنگان، طی کنسرسیومی با مدیریت این شرکت آغاز و تامین پیشرفته ترین ماشین آالت روز 
از شرکتهای معتبر جهان با بهره مندی از بزرگترین ناوگان استخراجی شرق کشور به انجام رسید و هم اکنون با آغاز این پروژه زمینه اشتغال بالغ بر 6۰۰ نفر به شکل 

مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهد شد.  

شرکت سرمایه گذاری پارسیان 
محور توسعه معدنی شرق کشور
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با توجه به نامگذاری سال ۹8 مبنی بر »رونق تولید« خبرگزاری ایلنا بنا بر رسالت حرفه ای اطالع رسانی خود و به منظور بررسی وضعیت صنعت کشور، اقدام به 
تهیه گزارش میدانی از شرکت فوالد مبارکه اصفهان کرده است که در ادامه، مصاحبه محمدیاسر طیب نیا، معاون امور معادن فوالد مبارکه را می خوانید.

J  با توجه به رواج خام فروشی سنگ آهن به دلیل جهش نرخ ارز، این مسئله چه تاثیری بر میزان و کیفیت تولید داشته است؟
بیش از یک دهه است که با توجه به نیاز فوالدسازان به سنگ آهن، مجوز صادرات معادن و خام فروشی صادر شده است. این مسئله با افزایش قیمت های جهانی و 
رشد قیمت ارز در داخل کشور، شدت بیشتری یافت و به تبع آن درآمدهای سرشاری نسیب معدنکارن شد و به همین دلیل برخی معدنکاران توانایی سرمایه گذاری 

در زنجیره شرکت های فوالدی را کسب کردند. متاسفانه ادامه پیدا کردن این مسئله زنگ خطری برای فوالد کشور است.
همچنین در برهه از زمان افزایش قیمت ارز و و از بین رفتن برخی از معادن برزیل به دلیل سیل، موجب شد قیمت سنگ آهن بعد از رکود نسبی افزایش پیدا کند. 
بنابرین صادرات بی رویه ســنگ آهن هایی با عیارهای 4۰ تا 5۰ درصد، گندله، کنســانتره و نهاده های زنجیره های فوالدی رواج یافت. این معضل صنایع فوالدی را 
با بحران رو به رو کرده است، زیرا در حال حاضر کمتر شرکتی را سراغ داریم که با مشکل کمبود مواد اولیه مواجه نباشد و از ظرفیت های معادن سنگ آهن خود 

استفاده نکرده باشد.
J  برای این مشکل راه کاری ارائه نشده است؟

با ورود دولت و وضع تعرفه هایی در این خصوص، این مشکل مقداری بهبود یافته و رونق قبل را از دست داد. از طرفی به دلیل نیاز به ارز و از طرف دیگر به دلیل 
اهمیت معادن بعد از نفت، باید سیاست  های کاملی در این زمینه اجرا شود و حتی گاهی به کلی مانع صادرات شد.

اگر کشور ما با بحران هایی مثل سیل و زلزله روبه رو شود، ذخیره مواد استراتژیک مانند گندله و کنسانتره حداقل تا 3 ماه جوابگو خواهد بود. این درحالی است که 

معاون امور معادن فوالد مبارکه؛

برخی از مجوزهای استخراج
 معادن باید لغو شوند

قوانین معادن نیازمند اصالح است 
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درگذشته همواره چند میلیون تن ذخیره مواد اولیه مورد نیاز شرکت ها وجود داشت که درصورت بروز بحران جوابگوی نیاز آن ها باشد.
در شــرایطی که معادن سنگ آهن به کمترین میزان ذخایر خود رسیده اند، در صورت تحقق 55 میلیون تن تولید فوالد در سال، مواد 
اولیه موجود نهایتا تا 1۰ یا 15 ســال آینده جوابگو خواهند بود، بنابرین دلیلی بر اجازه صادرات وجود ندارد. این درحالی اســت که در 
کشورهای اروپایی با داشتن معادن غنی، اجازه بهره برداری ندارند، زیرا معتقدند که این معادن متعلق به نسل های آینده است و زمانی 
که می توانند مواد اولیه مورد نیازشان را از کشورهای جهان سوم وارد کنند دلیلی بر تخریب محیط زیست و اتمام معادن وجود ندارد. 

متاسفانه این نگاه در کشور ما وجود ندارد.
J  برای رسیدن به ظرفیت تولید 55 میلیون تن، آیا ذخایر معدنی ایران جوابگوی خواهد بود؟

این ذخایر نهایتا تا 15 سال آینده جوابگوی نیازهای شرکت های فوالدی باشد؛ بنابراین باید معادن جدیدی کشف شود. معموال دولت 
با توجه به هزینه های باالی اکتشاف، از ورود به آن صرف نظر می کند. اگر به بخش خصوصی اجازه فعالیت در این عرصه داده شود، 

فوالد مبارکه وارد عمل خواهد شد.
خوشــبختانه در این راستا اقدامات و مطالعاتی صورت گرفته اســت و درحال حاضر در قالب کنسرسیوم شروع به فعالیت کرده ایم؛ 
اما نقش دولت به عنوان تسهیلگر در صدور مجوزهای الزم، ضعیف است، مثال؛ در یک مورد بیش از دوسال برای کسب مجوزهای 

ژئوفیزیک هوایی معطل ماندیم و در آخر هم نتوانستیم مجوز را بگیریم.
J  مشکل اصلی در این رابطه چیست؟

مانند بسیاری از قوانین کشور که متعلق به چند دهه قبل است؛ قوانین معادن نیز نیازمند اصالحات است. مشکل اصلی درحال حاضر 
رعایت اهلیت یا توانایی فنی، مالی و تجهیزات شرکت ها در واگذاری هاست. در گذشته طراحی ساختار فوالد کشور به این ترتیب بود 
که شــرکت های فوالدی براساس نیاز خود به چند معدن متصل شوند. برای مثال؛ فوالد مبارکه به چادرملو و گل گوهر، شرکت ذوب 
آهن به بافق و برخی از معادن کوچک دیگر نیز به همین ترتیب؛ اساسا طراحی این معادن به نحوی بود که بخشی از نیاز شرکت های 
ذی نفع را تامین کنند. بنابرین از ابتدا طراحی زنجیره فوالد کشــور به نحوی بود که بخشــی از معادن، تامین خوراک صنایع فوالدی را 
برعهده داشته باشد و در عوض، شرکت های فوالدی  ماموریت تولید فوالد کشور را برعهده گیرند که متاسفانه در سال های اخیر برخی 
از افراد صاحب معادن به سرمایه گذاری در زنجیره فوالد پرداخته و به فوالدسازی رسیده اند. در نتیجه برخی از شرکت ها بدون خوراک 
مانده و مجبور به رفتن به ابتدای زنجیره شــده اند. بنابرین به دلیل نبود خوراک و عدم تعادل در این زمینه، فوالد مبارکه به اکتشــاف 
معادن پرداخت. یکی از اقدامات اساســی در زنجیره فوالد می تواند بازبینی مجوزهای صادر شده در جهت برقراری تعادل در زنجیره 

صنعت فوالد باشد.
J   با توجه به آنکه یکی از ماموریت های اصلی معاونت معدن ورود به بحث اکتشــاف است آیا تصمیمی بر اجاره معدن در

کشورهای دیگر را دارید؟
با توســعه هایی که در صنعت فوالد صورت گرفته است، تا یک یا دو دهه آینده با مشکل جدی تامین مواد اولیه روبه رو خواهیم شد؛ 
بنابرین واردات مواد اولیه از اقدامات اولیه ای اســت که صورت می گیرد. یکی از پتانســیل های جدی در این رابطه، کشــور افغانستان 
اســت، که درصورت رفع مسئله اساســی آن یعنی تامین و تضمین امنیت به بهره برداری خواهیم رسید. و کشور افغانستان نیز راغب 
به این موضوع اســت، زیرا با این کار،  درآمدزایی و اشــتغال آن افزایش پیدا خواهد کرد. البته کشورهای دیگری هم وجود دارد که در 
بلند مدت می توان روی آن سرمایه گذاری کرد که این امر به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد؛ زیرا آن کشورها را به فروش و استفاده از 

صنایع کشور ما وابسته خواهد کرد.
J  آیا شرکت فوالد مبارکه در معدن جدیدی سرمایه گذاری کرده است؟

در حال حاظر معدنی وجود ندارد که بتوان در آن سرمایه گذاری کرد. معدن های بزرگ، خرده مالک هایی هستند که نمیتوان با آن ها 
به توافق رسید و معدن های کوچک هم بین فعاالن این بخش تقسیم شده است.

J  به جز سنگان در معدن دیگری سرمایه گذاری کرده اید؟
در گذشــته در قالب خرید ســهام به برخی از شــرکت های بزرگ مثل گلگهر و چادرملو ورود کرده ایم؛ اما به طور مستقل به معدنی 

دسترسی نداریم؛ هدفمان این است که به این حوزه ورود کنیم.
J  آیا شرکت فوال مبارکه تصمیمی بر ورود به صنایع لوله و پروفیل دارد؟

ورود به بخش تولید لوله و پروفیل جزء سیاست های فوالد مبارکه نبوده و نیست
J  دغدغه شرکت فوالد مبارکه اصفهان چیست؟

یکی از دغدغه های بزرگ، بحث اتمام نفت و معادن کشــور اســت. برای برون رفت از این بحران، چند افق وجود دارد که اکتشافات، 
استخراج ذخایرعمقی و نیاز به کسب دانش تکنولوژی جدید از این موارد است. مالحظه کنید که در برخی از کشورها برخی از ذخایر 

معدنی از عمق 5۰۰ متری استخراج می شود؛ ما نیز باید به آن دست یابیم.

با توسعه هایی که در 
صنعت فوالد صورت 

گرفته است، تا یک یا 
دو دهه آینده با مشکل 

جدی تامین مواد 
اولیه روبه رو خواهیم 
شد؛ بنابرین واردات 
مواد اولیه از اقدامات 

اولیه ای است که 
صورت می گیرد. یکی 
از پتانسیل های جدی 
در این رابطه، کشور 
افغانستان است، که 
درصورت رفع مسئله 

اساسی آن یعنی تامین 
و تضمین امنیت به 

بهره برداری خواهیم 
رسید
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در راستای اجرایی شدن راهبردهای شرکت فوالد مبارکه مبنی بر حمایت از تولید ملی و شرکت های سازنده و تولیدکنندۀ داخــــــلی، آذرماه ســــــال جـــــاری 
ده هزارمین کد تأمین کنندگی در سیستم خرید فوالد مبارکه به ثبت رسید. مهدی سهرابــــی رئیس برنامــــه ریزی خرید  فوالد مبارکه، ضمن اعالم این خبر و با 
تشریح وضعیت تأمین کنندگان این شرکت گفت: معاونت خرید متشکل از شش واحد مختلف است که چهار واحد آن کاِر خرید و دو واحد دیگر پشتیبانی خرید 
را به شرح زیر انجام می دهند: واحد خرید مواد اولیه و انرژی )گروه سنگ آهن، حامل های انرژی، نسوز، مواد شیمیایی و ...(؛  واحد خرید مواد مصرفی )لوازم 
ایمنی و اداری، لوله و اتصاالت، لوازم برق عمومی، کابل ها، سیم بکسل، پیچ و مهره و ...(؛ واحد خرید ماشین آالت، تجهیزات و قطعات یدکی )گیربکس، پمپ، 
مبدل حرارتی، قطعات هیدرولیکی و نیوماتیکی، غلتک و ...(؛ واحد خرید خدمات )قراردادهای توسعه، حمل ونقل، مشاوره، تعمیر و نگهداری و...(؛ واحد کنترل 
مواد )واردات و امور انبارها و کنترل موجودی و ...(؛ واحد برنامه ریزی و پشتیبانی خرید )ارزیابی تأمین کنندگان، پشتیبانی سیستم های خرید، ترخیص کاال و ...( 
وی با بیان این که از 1۰ هزار تأمین کنندۀ ثبت شده، 451 تأمین کننده در سال 13۹8 به فهرست تأمین کنندگان اضافه شده اند، گفت: تعداد تأمین کنندگان فعالی که 
در سه سال اخیر حداقل یک سفارش از فوالد مبارکه دریافت کرده اند، 26۰8 واحد است. از این تعداد، 118 تأمین کننده مربوط به واحد خرید مواد اولیه، ۹86 
 تأمین کننده مربوط به واحد خرید مواد مصرفی، ۹67 تأمین کننده مربوط به واحد خرید قطعات یدکی و 537 تأمین کننده مربوط به واحد خرید خدمات است.
وی با اشــاره به این که تأمین کنندگان در ۹15 زمینۀ تخصصی فعالیت دارند و هر تأمین کننده می تواند به صورت هم زمان در چند زمینه فعالیت فعال باشــد، 

اظهار داشت: هر زمینۀ فعالیت مشتمل بر یک فهرست کوتاه از تأمین کنندگان مرتبط است.
از ۹15 زمینۀ فعالیت، 42 زمینه در حوزۀ مواد اولیه و انرژی، 371 زمینه در حوزۀ مواد مصرفی، 314 زمینه در حوزۀ قطعات یدکی و 188 زمینه در حوزۀ خرید 
خدمات تعریف شده است. در همین خصوص سید مجتبی رسولی کارشناس واحد برنامه ریزی خرید گفت: در سال 13۹4 بستر الکترونیکی ارتباط با تأمین کنندگان 
)سامانه سمات یا SRM( برای تأمین کنندگان متقاضی ورود به خرید ایجاد شد. تأمین کنندگانی که متقاضی ورود به لیست خرید فوالد مبارکه باشند با ثبت نام 
 در سایت فوالد مبارکه و بارگذاری مدارک الزم می توانند اعالم آمادگی کنند. در حال حاضر به طور میانگین روزانه حدود 6 تأمین کننده در سایت ثبت نام می کنند.
وی ادامــه داد: پــس از بررســی مــدارک تأمین کننــدگان ثبت نام شــده در واحــد برنامه ریــزی خریــد، تأمین کنندگانــی کــه مــدارک آن ها کامل باشــد 
در فهرســت بازدیــد میدانــی قــرار خواهنــد گرفت و ســپس تیمی از کارشناســان فنــی و بازرگانــی از تأمین کننــدگان بازدیــد می کننــد. درصورتی که 
 تأمین کننــدگان امتیــاز الزم را کســب کننــد، کــد تأمین کنندگی به آن هــا تخصیــص داده می شــود و در زمینه فعالیت هــای مرتبط فعال خواهند شــد.

مجتبی رسولی افزود: از سال 13۹5 تمامی استعالم ها الکترونیکی شده و از طریق سامانه سمات )SRM( سایت فوالد مبارکه در کارتابل تأمین کنندگان قرار گرفته است. از 
 سال 13۹7 سفارش های جزئی و از سال 13۹8 نیز سفارش های متوسط الکترونیکی شده و در کارتابل تأمین کنندگان از طریق سامانه سمات )SRM( ارسال می شود.
این کارشناس واحد برنامه ریزی خرید اعالم کرد: از برنامه های آتی برنامه ریزی خرید در آینده ایجاد نسخۀ موبایلی سامانۀ سمات )SRM(، الکترونیکی شدن 
مناقصات، ارائۀ اطالعات وضعیت عملکرد تأمین کنندگان در ســامانۀ سمات )SRM(، ارائۀ گواهی صالحیت همکاری به تأمین کنندگان و به کارگیری هوش 

مصنوعی در فرایندهای خرید است.

تعداد تیأمین کنندگان داخلی 
فوالد مبارکه به 10 هزار رسید 
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دکتر بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با اشاره به برگزاری دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران اظهار داشت: نکته مهمی که 
باید به آن توجه شود این است که ما از یک واردکننده فوالد به یک صادرکننده تبدیل شده ایم لذا سرمایه گذاری ها باید منجر به تولید رقابت پذیر و اقتصادی 
گردد و این یک اصل است. وی تصریح کرد: موج حمایت از تأمین کنندگان داخلی در زنجیره آهن و فوالد به شرط آنکه تولیدات داخلی به لحاظ کیفی قابل 
رقابت با نمونه های خارجی باشند به موفقیت خواهد رسید چون به لحاظ قیمتی با شرایطی که برای ارز ایجاد شده، تولید داخل رقابت پذیر است و قطعا 

مصرف کننده انگیزه ای ندارد که به سراغ محصوالت خارجی برود.
J  زمینه همکاری تامین کنندگان قطعات و تجهیزات و فوالدسازان تقویت می شود 

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در این گفت و گو اظهار داشت: کاری که انجمن تولیدکنندگان فوالد از سال گذشته در حوزه بومی سازی آغاز کرد و 
مورد استقبال گسترده شرکت ها واقع شد، برگزاری جشنواره ملی فوالد و نمایشگاه تخصصی بومی سازی است. وی افزود: این کار اگرچه دیر هنگام ولی در 

نهایت از سال قبل آغاز شد و شرایط آشنایی سازندگان و تامین کنندگان قطعات و تجهیزات و فوالدسازان را فراهم کرد و توسعه بومی سازی را شتاب داد.
وی افزود: تحریم نیز شرایط را به گونه ای رقم زده که به واسطه بحث ارز و محدودیت های ارزی از یک طرف و تامین تجهیزات مرغوب از سایر کشورها از 
طرف دیگر، چاره ای جز بومی سازی نداریم و ضرورت ایجاب می کند که توجه به این مقوله را بیش از پیش افزایش دهیم. لذا باید به بومی سازی به چشم 

یک فرصت نگاه کرد.
J   موج حمایت از تامین کنندگان داخلی مشروط است: تولیدات داخلی به لحاظ کیفی قابل رقابت با نمونه های خارجی باشد

دکتر ســبحانی در این گفت و گو خاطرنشــان کرد: شاید بسیاری از تجهیزات صنعت فوالد تا سال گذشته هم وارداتی بوده است اما به واسطه تحریم ها نیاز 
است از این پس تامین داخل شوند. دولت و مجلس نیز در این راستا گام های خوبی برداشته اند و قانون استفاده از حداکثر توان ساخت داخل که اصالحیه 
خورده و ابالغ شده است، فرصت را برای صنعتگران و سازندگان داخلی فراهم کرده چراکه کاالیی که در داخل تولید می گردد یا امکان تولید آن وجود دارد، 
امکان ثبت سفارش و واردات ندارد. وی سرعت گرفتن بومی سازی را نیازمند مزیت کیفی و قیمیتی تأمین کنندگان داخلی دانست و گفت: این موج حمایتی 
به شرط آنکه تولیدات داخلی به لحاظ کیفی قابل رقابت با نمونه های خارجی باشند به موفقیت خواهد رسید چون به لحاظ قیمتی با شرایطی که برای ارز 

ایجاد شده، تولید داخل رقابت پذیر است و قطعا مصرف کننده انگیزه ای ندارد که به سراغ محصوالت خارجی برود.

دکتر بهرام سبحانی با اشاره به برگزاری دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران اعالم کرد:

خداحافظی با واردات فوالد،
سالم  به صادرات
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J  تامین نیاز داخل برای شرکت ها توجیه اقتصادی دارد
دکتر ســبحانی با اشــاره به تحریم و افزایش نرخ ارز خاطر نشان کرد: طبیعتا هر کشوری باید در راستای استقالل خود به سمت بومی سازی حرکت نماید و 
ایران نیز چاره ای جز این کار ندارد اما تحریم و مسائل و مشکالت ارزی این موضوع را تسریع کرده است. اگر در سال های قبل به این موضوع توجه نمی شد 

دلیل آن این بود که با نرخ پایین ارز، تامین نیاز داخل توجیه اقتصادی نداشت.
وی افزود: واقعیت این است که واحدهای تولیدی باید تمرکزشان به بخش تولیدشان باشد و در برهه ای که امکان تامین نیاز از خارج وجود داشت مشخص 
بود که به جهت سهولت از خارج خریداری نمایند اما اکنون که شرکت های فوالدی با محدودیت هایی به واسطه تحریم و نرخ ارز مواجه اند، نگاه خود را 

به سمت بازار داخل برگردانده و بهتر است تولیدکنندگان و سازندگان داخلی از این فرصت بهره مند شوند.
J  دومین جشنواره و نمایشگاه فوالد با کیفیت باالتری برگزار می شود

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در ادامه تصریح کرد: امســال دومین جشنواره ملی فوالد و نمایشگاه بومی سازی توسط انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران با کیفیت باالتری برگزار می شود که قطعا وسیع تر و گسترده تر از سال گذشته خواهد بود و به جهت استقبال خوب شرکت ها در سال گذشته، امسال 

نیز مورد استقبال بیشتری قرار گرفته است.
J  کارگاه های جدیدی در دومین جشنواره اجرا می شود

دکتر سبحانی، رئیس دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران یکی از نمودهای کیفی این رویداد را کارگاه های تخصصی عنوان کرد و از برگزاری کارگاه 
های آموزشــی در 4 روز برگزاری دومین جشــنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران خبر داد و گفت: موضوع عمده این کارگاه ها، ارائه توانمندی های داخلی در 
زنجیره فوالد است که با نکات کاربردی برای شرکت کنندگان همراه خواهد بود. وی افزود: در نخستین دوره جشنواره که دی ماه سال گذشته برگزار شد، 3۰ 
کارگاه آموزشی با مشارکت تولیدکنندگان و تأمین کنندگان زنجیره فوالد در سالن های برج میالد برگزار شد که  در دوره جاری عالوه بر افزایش تعداد کارگاه 

ها، کیفیت محتوای آنها نیز ارتقا خواهد داشت ضمن اینکه تعدادی از کارگاه ها توسط شرکت های دانش بنیان و برای اولین بار در کشور برگزار می شود.
رئیس انجمن فوالد  توضیح داد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته حداکثر مدت زمان هر کارگاه یک ساعت در نظر گرفته شده و همچنین در دوره دوم 
جشنواره ملی فوالد، محل برگزاری کارگاه ها را در مجاورت نمایشگاه جانمایی کرده ایم تا شرکت کنندگان دسترسی بهتر و امکان بهره برداری مناسب تری 

از آن داشته باشند.
J  چگونگی بهره مندی رایگان از ده ها کارگاه تخصصی؟

به گزارش دبیرخانه دومین جشــنواره ملی فوالد، لیســت کارگاه ها قبل از برگزاری جشــنواره اعالم می شود تا عالقمندان بتوانند برنامه ریزی بهتری داشته 
باشند.همچنین قابل توجه است که حضور در هر یک از کارگاه ها مستلزم ثبت نام در جشنواره از طریق سایت events.steeliran.org و دریافت کارت مربوطه 
است. بنابراین شرکت کنندگان در جشنواره ملی فوالد می توانند از همه کارگاه ها به صورت رایگان استفاده کنند. الزم به یادآوری است که به دنبال استقبال 
بی نظیر جامعه فوالد،”دومین جشــنواره و نمایشــگاه ملی فوالد ایران” با رویکرد بومی سازی، توسعه تکنولوژی و افزایش توان تأمین پایدار از 23 تا 26 دی 

ماه سال جاری در برج میالد تهران برگزار می شود.

تفاهمنامه فعال سازی 14معدن کوچک 
هماتیت استان فارس 

تفاهم نامه تشکیل کنسرسیوم بین بهره برداران معادن شمال استان فارس امضا شد. این سند زمینه ساز توسعه 14 معدن کوچک مقیاس هماتیت خواهد شد. 
با حضور مدیر اجرایی و دبیر شورای هماهنگی طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس، معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان فارس، دبیر انجمن سنگ آهن ایران، مسوول سرمایه گذاری و نماینده شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران نشستی در محل سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان برگزار شــد که در آن جلسه تفاهم نامه تشکیل کنسرســیوم بین بهره برداران برای انجام مشارکت و تضمین خوراک احداث 
کارخانه فرآوری به امضا رسید. این تفاهمنامه زمینه فعال سازی و توسعه 1۴ معدن در شمال استان فارس را فراهم می کند. با احداث کارخانه فرآوری، رشد 
ارزش افزوده ماده معدنی و امکان مصرف محصول در صنایع فوالدی کشور ایجاد می شود که این موضوع زمینه ساز ایجاد انگیزه و تضمین ادامه تولید برای 
معادن هماتیتی و اقتصادی شــدن این معادن خواهد شــد. در راستای اجرای پیشرفت پروژه احداث کارخانه فرآوری، در این تفاهم نامه کمیته های راهبردی 
اعم از کمیته اجرایی، کمیته فنی و کمیته مالی و سرمایه گذاری بین بهره برداران ایجاد می شود که هدف آن پیگیری مجوزها، برنامه ریزی تأمین زیرساخت 
ها، بررسی فاکتور های موثر در فرآوری، تعیین مدل های بهینه فرآوری، بررسی روش های تأمین سرمایه و تأمین منابع مالی برای هم افرایی و مشارکت است.
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مدیرعامل شــرکت گسترش صنایع و معادن ماهان گفت: جشنواره ملی فوالد که با رویکرد 
خودکفایی در این صنعت برگزار می شــود، جشــنواره ای نو است که پیشنهاد می شود هر 
چه بیشــتر از ظرفیت دانشگاه ها در آن استفاده شود تا صنایع معدنی و فوالدسازان بتوانند 

نیازهای خود را با مراکز آکادمیک، علمی و پژوهشی بیشتر مطرح کنند.
»صادق جاهد خطیبی« در گفت گو با ســایت خبری- تحلیلی معدن 2۴ درخصوص دومین 
جشنواره ملی فوالد ایران گفت: این جشنواره در سال گذشته گام نخست را محکم برداشته 

و حمایت شرکت های معدنی و فوالدی از آن خوب بوده است.
این فعال صنایع معدنی خاطرنشــان کرد: پارســال شــرکت ها با حضور در این جشــنواره 
توانســتند از توانمندی ها و پتانسیل های یکدیگر مطلع شــده و دانش شان را با یکدیگر به 
اشتراک بگذارد. وی در عین حال، زیاد بودن تعداد جشنواره ها، همایش ها و کنفرانس هایی از این دست را آفتی برای آنها برشمرد و گفت: باید برگزاری این 

قبیل برنامه ها به حد معقول و تقویم داری برسد و هدفمندتر برگزار شود.
J  صنعت فوالد کمترین آسیب را از تحریم ها متحمل شد

جاهد خطیبی در ادامه گفت: خودکفایی یکی از موضوعاتی بوده که پس از انقالب اسالمی به ویژه در بخش های صنعت و کشاورزی به آن توصیه و تاکید 
فراوان شده و صنعت فوالد نیز از آن بی نصیب نمانده است.

وی بیان داشــت: پس از ترســیم برنامه های افق و چشــم انداز صنعت فوالد، هر چه جلوتر رفتیم به این جمع بندی رسیدیم که باید خودمان را در باشگاه 
تولیدکنندگان برتر جهانی قرار داده و در حوزه های فناوری، ساخت و تجهیزات نیز حرف هایی برای گفتن داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان اظهار داشت: لزوم این برنامه ریزی با دور نخست تحریم ها در سال ۹7 بیشتر اهمیت خود را نشان داد و 
حال که در دور دوم تحریم ها به سر می بریم، شاهدیم برنامه ریزی های دور نخست در موضوع خودکفایی و فناوری به بار نشسته و به همین دلیل کمترین 

ضربه را از تحریم ها در حوزه های تجهیزات، لوازم یدکی و فناوری دیدیم.
وی خاطرنشان کرد:  در دستیابی به این موفقیت، دانشگاه ها، موسسه های تحقیقاتی و استارتاپ ها نقش ویژه ای داشتند، صنایع ما نیز به خودباوری الزم 

دست یافتند و حجم سرمایه گذاری باالی انجام شده در صنعت فوالد، لزوم توجه ویژه به این موضوع را پر رنگ تر کرد.
جاهد خطیبی ادامه داد:  امروز دستکم 7۰ درصد تجهیزات و لوازم یدکی صنعت فوالد با کمک دانشگاه ها و مراکز دانش بنیان در داخل ساخته می شود و 

تقریبا هر چه در زنجیره این صنعت به سمت محصوالت نهایی می رویم نیازمان به خارج بیشتر احساس می شود.
وی درخصوص میزان خودکفایی در بخش های مختلف این صنعت، گفت: در حوزه معدن، به جز ماشین آالت حمل و نقل کمترین وابستگی وجود دارد، 
در حوزه کنسانتره سازی 8۰ تا ۹۰ درصد تجهیزات توسط شرکت های ایرانی تولید می شود، در حوزه گندله سازی تا 7۰ درصد موفق به داخلی سازی شده 

ایم و در حوزه آهن اسفنجی صاحب فناوری هستیم.
مدیرعامل شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان توضیح داد: امروز فناوری پرد به عنوان یک فناوری 1۰۰ درصد ایرانی و بومی شناخته می شود، به طوری 

که در نیمی از هشت طرح فوالدی برنامه ریزی شده از سوی دولت از این فناوری استفاده می شود.
وی اضافه کرد:  در حوزه قطعات مورد نیاز هنوز جای کار زیادی وجود دارد، در حوزه ذوب و فوالد تا 7۰ درصد در تامین تجهیزات آن توان داخلی وجود دارد 

و باالخره در حوزه فناوری صنعت فوالد کارهای زیادی انجام شده و به موفقیت های خوبی دست یافته ایم.
جاهد خطیبی بیان داشــت: امروز در سیســتم های نرم افزاری، ICT، IT، ابزار دقیق، برق و اتوماسیون این صنعت خودکفا هستیم و شرکت های فوالدی و 

صنایع معدنی کشورمان در این زمینه ها خوب کار می کنند و تقریبا از خارج بی نیاز شده اند.

مدیرعامل شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان: 

از ظرفیت دانشگاه ها در جشنواره 
ملی فوالد بیشتر استفاده شود 
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مشاور میدکو با بیان اینکه دانشگاه ها و مراکز علم و فناوری از جشنواره هایی نظیر جشنواره 
ملی فوالد ایران استقبال می کنند، خاطرنشان کرد: امروز مباحثی همچون نانو فوالد یا نانو 
متریال ها در صنعت فوالد مطرح هســتند، بنابراین جشنواره محلی برای پایه ریزی توسعه 
آینده این صنعت اســت تا به تدریج به صادرکننده قطعــات و فناوری صنعت فوالد تبدیل 

شویم.
»رضا اشرف سمنانی« در گفت وگو با خبرنگار سایت خبری- تحلیلی معدن24 درخصوص 
دومین جشنواره ملی فوالد ایران، افزود: این جشنواره فرصتی است تا سازندگان بخش های 
مختلف زنجیره تولید فوالد با یکدیگر آشــنا شــده و از توانمندی ها و ظرفیت های یکدیگر 

مطلع شوند.
وی تاکید کرد:  این قبیل همایش ها و جشنواره ها باید به هم افزایی در صنعت فوالد منجر شود، زیرا فوالد صنعتی مادر، مولد، سازنده و پایه و اساس سایر 

صنایع است.
اشــرف سمنانی گفت: این جشــنواره محلی برای تبادل اطالعات قطعه سازان و همه تولیدکنندگانی است که به خدمات قطعه سازان نیاز دارند و با تبادل 

دانش فنی بین سازندگان، هم افزایی اتفاق افتاده و دانش ارتقا می یابد.
مشــاور میدکو بیان داشــت: امروز و در شرایط تحریم، دیگر موضوع قیمت در این صنعت مطرح نیســت و باید به هر نحو ممکن توان ساخت داخلمان را 
افزایش دهیم. وی ادامه داد: صنعت فوالد از قدمت بیش از 5۰ ساله در ایران برخوردار است و در شرایط کنونی تحریم ها، اهمیت خوداتکایی در آن بیش 

از پیش احساس می شود.
وی بیان داشت: امروز در شرایط تحریم ها و فشارهای اقتصادی، با استفاده از ابزار اقتصاد مقاومتی و در نظر داشتن همه شرایط سیاسی، اقتصادی و غیره 

باید در این صنعت حرکت کنیم.
اشرف سمنانی خاطرنشان کرد: این راهی بوده که در سال های گذشته ژاپن، چین و حتی ترکیه آن را دنبال کرده و موفق هم بوده اند.

** داخلی سازی در صنعت فوالد
وی تاکید کرد:  داخلی سازی در این صنعت باید بر اساس نیازها انجام شود، هم اکنون بسیاری قطعات مصرفی و در حال بهره برداری این صنعت در داخل 

تولید می شوند، اما قادر به اجرای همه قسمت های طرح های توسعه ای این صنعت نیستیم.
مشاور میدکو خاطرنشان کرد:  باید سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها در این صنعت به گونه ای باشد که از پراکنده کاری ها جلوگیری شود، همچنین همکاری 

همه اعضای زنجیره سازندگان صنعت فوالد نیاز است تا از موازی کاری جلوگیری شود.
وی گفت: در این راســتا، نیازمند همکاری و کمک دانشــگاه ها و مراکز علم و فناوری هستیم و پشتوانه سازندگان، حمایت های تعرفه ای، بیمه ای و پیش 

خرید شرکت های بزرگ نیاز است.
اشــرف سمنانی اظهار داشــت:  امروز نیاز به توسعه طرح های صنایع فوالد با تکیه بر مزیت های نسبی کشور، یک موضوع اثبات شده است و حتی باید به 

ساخت قطعات و تجهیزات بخش های مختلف این صنعت ورود کرد.
وی یادآوری کرد:  در این صنعت، در بخش تعمیر و نگهداری موفقیت باالیی حاصل شده و در بیش از ۹۰ درصد آن نیاز به خارج وجود ندارد.

مشــاور میدکو افزود: در گذشــته، ماشین سازی اراک را در کشور راه انداختیم تا تجهیزات شرکتی همچون ذوب آهن را بسازد، همچنین بعدها که واحدهای 
فوالد آلیاژی در کشور ساخته شد، توانستیم قطعات مکانیکی و متالوژیکی پیشرفته این صنعت را ایجاد کنیم. وی بیان داشت: در ساخت تجهیزات صنعت 

فوالد، بین 6۰ تا 7۰ درصد توانمندی داخلی وجود دارد که مطابق شرایط روز کشور و اوضاع اقتصادی توجیه دارد.

مشاور میدکو: 

جشنواره ملی برای پایه ریزی
توسعه آینده صنعت فوالد است
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سجاد غرقی:

حقوق دولتی معادن به شرایط سال 96 بازگردد 
نائب رئیس کمیسیون معدن وصنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در شرایط رکود 
تورمی که بنگاه های معدنی همچون سایر بنگاه های تولیدی و صنعتی در بحران به سر می برند، افزایش هزینه 
های تولید بدون اخذ مشــورت از تشکل های معدنی اصولی و صحیح نیست و انجمن ها و تشکل ها به صورت 

اصولی پیگیر اصالح این پیشنهاد دولت هستند تا به شرایط پیش از سال ۹7 بازگردد.
»ســجاد غرقی« افزود: در دیداری که تشــکل های غیرفلزی با زیر صنعت، معدن و تجارت داشتند، موضوع عدم 
افزایش حقوق دولتی در سال ۹8 درخواست شده بود و وزیر نیز تاکید بر افزایش نیافتن آن داشت. وی تاکید کرد: 
 افزایش حدود 1۰۰ درصدی حقوق دولتی معادن، آسیب جدی به معادن کوچک و متوسط مقیاس وارد و فعالیت 
های آنها را دچار اختالل خواهد کرد. این عضو اتاق ایران خاطرنشان کرد:  حداقل خواسته ما تعدیل حقوق دولتی 
برای معادن کوچک و متوسط مقیاس و بازگرداندن حقوق آنها به سال ۹7 است. وی ادامه داد:  با توجه به اینکه 
نرم افزار حقوق دولتی توســط سازمان نظام مهندسی معدن در حال تکمیل و پیشنهاد است، به نظر می رسد در 
سال ۹8 نیز محاسبه حقوق دولتی سال ۹7 بدون نتیجه بماند و سال ۹7 نیز همچون سال ۹6 محاسبه شود. غرقی اضافه کرد:  درخواست ما این است که 
حقوق دولتی معادن در سال ۹8 و سال آینده با استفاده از نرم افزار یاد شده انجام شود که از سوی کمیته ای متشکل از کمیسیون معادن و صنایع معدنی 

اتاق ایران، معاونت معدنی وزارت صمت و سازمان نظام مهندسی معدن در حال تهیه است.

مدیر بومی سازی ایمیدرو گفت: جشنواره ملی فوالد، فرصتی برای تبلور استعدادهای 
داخلی کشور و توجه به توان داخل در برآورده کردن نیاز صنعت فوالد و سایر صنایع 

وابسته است.
 »امیرحســین نادری«  در گفت وگو با خبرنگار ســایت خبــری- تحلیلی معدن24 
درخصوص دومین جشــنواره ملی فوالد ایران، افــزود: پس از منویات مقام معظم 
رهبری در خصوص لزوم نگاه به توان داخل، نهضتی در کشــور در راســتای داخلی 
سازی به وجود آمده که فرصتی است تا صنعتگران از پتانسیل داخلی ها برای تامین 
نیازهایشــان استفاده کنند. وی بیان داشــت: در این راستا، جشنواره ملی فوالد ایران 
حرکتی پسندیده است که کل مجموعه وزارت صمت و متولیان فوالد و صنایع معدنی کشور نگاهی مثبت به آن دارند و از نتایج آن بهره می برند. نادری گفت: 
جشنواره در دوره نخست برگزاری خود در سال گذشته نتایج خوبی به همراه داشته است که از آن جمله بسیاری صنایع توانستند زنجیره تامین خود را پیدا 
کنند. وی همچنین نمایشگاهی را که پارسال در کنار این جشنواره برگزار شده بود را »عالی« توصیف کرد که در آن بسیاری شرکت ها، توان ساخت داخلشان 
را به نمایش گذاشــته بودند و می توان آن را یکی از تخصصی ترین و کاربردی ترین نمایشــگاه های برگزار شده در ایران نام نهاد. مدیر بومی سازی ایمیدرو با 
اشاره به اقدام چند ماه اخیر وزارت صمت در برگزاری میزهای تعمیق ساخت داخل، یادآور شد:  تاکنون میزهای مختلفی از این دست برگزار شده و صنایعی 
همچون خودروسازی، قطعه سازی و لوازم خانگی که بخش مهمی از زنجیره ارزش صنعت فوالد و صنایع معدنی را تشکیل می دهند، از آن استقبال خوبی 
داشته اند. وی در ادامه به شاخص »ارزبری صنعت فوالد« اشاره کرد و گفت: این شاخص که ایمیدرو پایه گذار آن بوده، در حقیقت نشان دهنده میزان داخلی 
سازی و بومی سازی در این صنعت است که توسط کارگروهی از سوی انجمن فوالد به طور مرتب مورد پایش قرار می گیرد. نادری در خاتمه خاطرنشان کرد: 

هر یک دالر کاهش ارزبری در صنعت فوالد، هزاران شغل باکیفیت در اختیار جوانان این مرز و بوم قرار خواهد داد.

مدیر بومی سازی ایمیدرو:

ارزبری صنعت فوالد مورد پایش قرار می گیرد 
جشنواره ملی فوالد تبلور استعدادهای داخلی کشور است
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رییس مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران پیشنهاد داد که با برگزاری 
میزهای تعمیق ســاخت داخل در دومین جشــنواره ملی فوالد، طرف های 
عرضه و تقاضای این صنعت در مقابل هم قرار گرفته و با اطالع از توانمندی 
ها و قابلیت هــای یکدیگر و همچنین نیازها، به توســعه و تعمیق داخلی 
ســازی در این صنعت بپردازند. »مجید وفایی فــر« در گفت وگو با خبرنگار 
سایت خبری- تحلیلی معدن24 افزود: این میزها را در دو نوع می توان برگزار 
کرد که نخســتین آن، میز تامین مواد اولیه اســت. وی توضیح داد:  صنعت 
فوالد تامین کننده ماده اولیه مورد نیاز بسیاری صنایع از جمله خودروسازی، 
قطعه ســازی، لوازم خانگی و غیره اســت، همچنین این صنایع برای تولید 
محصوالت خود اســتانداردهای خاصی را دنبال مــی کنند و با برگزاری این 
میزها می توان دو طرف عرضه و تقاضا را در مقابل یکدیگر قرار داد تا با انجام بحث های کارشناسی از توانمندی ها و نیازهای یکدیگر مطلع و همرسانی موثر 
انجام شــود. مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران در توضیح شــق دوم این میزها، گفت: شرکت های ماشین ساز، فنی و مهندسی و صاحب فناوری 
زیادی در کشور داریم که می توانند مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز صنعت فوالد را بسازند و با برگزاری این میزها می توان آنها را به فعاالن صنعت فوالد معرفی 
کرد. وی درخصوص دومین جشنواره ملی فوالد ایران اظهار داشت: دوره پیشین این جشنواره که از سوی انجمن فوالد برگزار شد و مرکز تحقیقات فرآوری مواد 
معدنی ایران و ایمیدرو نیز برپایی نمایشــگاه و همایش آن نقش آفرینی کردند، به عنوان نخســتین جشــنواره خوب بود. وفایی فردبیان داشت: مرکز تحقیقات 
فرآوری مواد معدنی ایران در نخســتین دوره این جشــنواره تفاهم نامه ای با انجمن فوالد در حوزه های بازفرآوری باطله های بخش معدن و صنایع معدنی، 
مسائل زیست محیطی و بومی سازی منعقد کرد. وی ادامه داد:  در این پیوند، مرکز موفق شد در زمینه پایش آالیندگی محیط کار در فرآیند تولید، با شرکت فوالد 
مبارکه قرارداد منعقد کند که از ماه گذشته اجرایی شده و از دستاوردهای جشنواره نخست بوده است. وی اضافه کرد: همچنین مرکز قرارداد دیگری در خصوص 

باز فرآوری باطله ها، سربارهای فوالد و غبارهای کوره ها با فوالد مبارکه منعقد کرده که برای نخستین بار در کشور اجرایی می شود.
J  راه اندازی سامانه جامع اطالع رسانی بومی سازی

رییس مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران همچنین، راه اندازی سامانه جامع اطالع رسانی بومی سازی را از دیگر دستاوردهای نخستین جشنواره ملی 
فوالد برشمرد. وی گفت: سامانه یاد شده که مهرماه امسال از اپلیکیشن آن در انجمن فوالد رونمایی شد، در گام نخست در قسمت آهن و فوالد راه اندازی 
شــده و در جلســاتی که با انجمن فوالد و دانشگاه ها برگزار کردیم، مقرر شد بعدها با نظارت ایمیدرو در سایر بخش های زنجیره معدن و صنایع معدنی از 
جمله سرب و وی، مس و آلومینیوم توسعه یابد. وفایی فردتصریح کرد:  جای چنین سامانه جامعی در بخش معدن و صنایع معدنی خالی بود، هرچند از 
گذشته سامانه های دیگری در وزارت صمت تشکیل شده بود، اما این سامانه می تواند موازنه ای بین نیازمندی ها و توانمندی ها در این بخش ایجاد کند. وی 
گفت: اکنون با انتخاب دکتر »امیرحسین نادری« از سوی رئیس هیات عامل ایمیدرو به عنوان مشاور و مجری بحث  بومی سازی و توسعه ساخت داخل در 

ایمیدرو، مباحث بومی سازی و ساخت داخل با قوت و قدرت در وزارتخانه و سایر دستگاه های ذیربط پیگیری می شود.
J  فرصت تحریم ها

وی در پایان تحریم ها را فرصتی برای بخش معدن و صنایع معدنی کشور توصیف کرد و گفت: فرصت اصلی تحریم ها، تعمیق داخلی سازی این صنعت 
است تا با کاهش وابستگی ها به خوداتکایی بیشتر دست یابیم. وفایی فر یادآور شد: به گفته اقتصاد دانان، هر یک میلیارد دالر واردات از بین برنده 1۰۰ هزار 
فرصت شغلی است، بر این اساس اگر با حرکت به سمت خوداتکایی از ارزبری ها بکاهیم، صدها هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد خواهد شد که مهمترین 

دستاورد بحث بومی سازی است.

رییس مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران: 

میزهای تعمیق ساخت داخل
در جشنواره فوالد برگزار شود 
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تعریف های متعددی برای بومی سازی آورده شده، یکی از آن ها که می تواند در صنعت فوالد کاربردی تر باشد مطلب را اینگونه بیان می کند: ))بومی سازی 
فرآیندی است که امکان استفاده حداکثری از دانش و تکنولوژی ساخت قطعات و مواد را از طریق استفاده از پتانسیل های داخل و خارج کشور فراهم می 

سازد.((
ایران در میان 1۰ کشــور برتر تولیدکننده فوالد قرار گرفته اســت و می تواند بسیاری از نیازهای خود را به ویژه در زمینه تامین مواد اولیه و قطعات برطرف کند. 
هر چند اهمیت بومی ســازی در صنعت فوالد  کشــورمان از ان جا بیشتر مشخص می شــود که در بخش هایی از زنجیره فوالد به ویژه قطعات، تجهیزات و 
ماشــین آالت وابستگی هایی وجود دارد. از طرفی با توجه به طراحی ها و برنامه ریزی های انجام شده تا افق 1۴۰۴، تولید ۵۵ میلیون تن فوالد در کشور هدف 

گذاری شده است و بر اساس آمار موجود، در حال حاضر تقریبا 3۵ میلیون تن ظرفیت نصب شده در کشور وجود دارد. 
همچنین با توجه به اینکه تا سال 1۴۰۴ حدود 3۰ سال از عمر برخی از فوالدسازی های بزرگ کشور می گذرد، با فرسودگی اجتناب ناپذیر سیستم های موجود 
فعلی نیز، نیاز به استفاده از تکنولوژی های جدید و به روز را ضروری می سازد. از آن جایی که آمار نشان می دهد که تا سال 1۴۰۴ نیاز به راه اندازی حدود 2۰ 
میلیون تن واحدهای تولید فوالد خام وجود دارد که در نتیجه، کشور با حجم زیادی سرمایه گذاری در باال دست و پائین دست این واحدها مواجه خواهد بود 

که ضروری است از هم اکنون برنامه ریزی الزم در مورد چگونگی اجرای آنها صورت پذیرد.
 پس از اعمال تحریم های ظالمانه علیه ایران، تامین قطعات و مواد و ارز مورد نیاز صنایع با دشــواریهایی مواجه شــده اســت ولی با تکیه بر توان داخل و 
استفاده از پتانسیل های داخلی و خارجی و حتی با در نظر گرفتن اینکه در شرایط عادی احتماال برخی از سرمایه گذاریها برای تولید داخلی مقرون به صرفه 
نباشد ولی در میان مدت سبب افزایش توانایی کشور در زنجیره تولید فوالد می گردد و به صورت نوعی پدافند غیر عامل در جهت مدیریت استراتژیک کشور 

حرکت خواهد کرد.

 دانش، الزمه بومی سازی
 صنعت فوالد 

فرزاد ارزانی مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان●



w w w. m a d a n 2 4 . c o m

2331د ی ماه           1398
ویژه نامه دومین جشنواره 
ملــــی فوالد ایـــــران

در کشــور ما فعالیت های بسیار گسترده  و ارزشمندی در زمینه بومی سازی قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنعت فوالد به عنوان 
یک صنعت مادر و استراتژیک انجام گرفته است که با توجه به تحریم های اعمال شده علیه ایران و دسترسی نه چندان مطلوب 
فوالدســازان به قطعات و تجهیزات شــرکت های خارجی، کار بسیار ارزشمندی است ولی به تنهایی برای ایجاد توسعه و کسب 
دانش این صنعت کافی نیست. زیرا در بومی سازی، ما قطعه را می سازیم اما همچنان برای دستیابی به دانش تکنولوژی وابسته 
هستیم و باید آن را اجباراً خریداری کنیم. شاید سخت ترین بخش بومی سازی در صنعت فوالد را بتوان کسب دانش و تکنولوژی 
این صنعت دانســت. حقیقت این است که بومی سازی در کنار دستیابی به دانش فوالدسازی سبب توسعه پایدار صنعت فوالد 
می گردد. بایستی به دنبال حلقه مفقوده تبدیل دانش به تکنولوژی و سپس تبدیل تکنولوژی به صنعت بوده و سعی بر نهادینه 
کردن آن داشته باشیم. خوشبختانه صنعت فوالد کشورمان در بخش کسب تکنولوژی  به موفقیت های خوبی دست یافته  که 
نمونه آن واحد های احیای مستقیم موجود در کشور است که با استفاده از توان شرکت های داخلی کشور توانسته است از طریق 

بومی سازی، دانش و تکنولوژی فوق را به دست آورد.
بومــی کردن دانــش و تبدیل آن به صنعت عملیاتی اســت پیچیده که همکاری تنگاتنگ متخصصان و دانشــمندان داخلی و 
صاحبان صنعت را تواما می پذیرد. بدیهی اســت در مسیر کسب دانش ، نیازبه یاری مدیران تصمیم ساز و تصمیم گیر است تا با 
قبول توانمندی های واقعی داخلی در حوزه های مختلف، در ریسک های احتمالی متخصصان و دانشمندان داخلی شریک شوند 

و  امکان توسعه توانمندی های داخلی را فراهم آورند. 

J  رویکرد بومی سازی در شرکت فوالد هرمزگان
بومی سازی در شرکت فوالد هرمزگان جزو اهداف استراتژیک شرکت می باشد و اقدامات موثری در این خصوص انجام پذیرفته 

است. 
    شرکت فوالد هرمزگان با ایجاد یک دپارتمان مستقل بومی سازی در ساختار رسمی خود، توجه به بومی سازی را بیش از پیش 
در برنامه ها قرار داده اســت. این بخش در قالب گروه های کاری، با گروه بهره برداری و بخش خرید و تحقیق و توسعه همکاری 
کرده و سعی می کند با همکاری شرکت های دانش بنیان و صنایع داخلی کشور، نیازهای داخلی شرکت را برطرف نماید. در واقع  
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. 
پروژه های مهمی در فوالد هرمزگان بومی سازی شده که اهم آن ها عبارتند از: 

• طراحی و ساخت پایلوت آب شیرین کن دریا به روش جذبی با استفاده از انرژی خورشیدی،
• طراحی و ساخت ابزار لبه یاب هوشمند مورد استفاده در فرآیندهای فرزکاری و ماشین کاری،

• سگمنت 1 و 2 خط ریخته گری و سگمنت تیپ 6 تا 8 خط ریخته گری
• بیرینگ گرافیتی مربوط به دریچه تخلیه مذاب کوره

• مبدل های حرارتی صفحه ای
• برخی از پمپ های سانتریفیوژ

SVC راکتور اصل واحد •
• کوپلینگ ماشین پرس واحد بریکت سازی

• پروانه فن اصلی فن استک واحد احیاء مستقیم
     جهــت دســتیابی به دانش و تکنولوژی فــوالد در کنفرانس ریخته گری مداوم که در اواخر آذر مــاه در بندرعباس با حضور 
اندیشمندان، متخصصین، دانشگاهیان و صاحبان صنعت برگزار شد شناسایی آخرین فناوری ها و دستاوردها در حوزه ریخته گری 
مداوم فوالد، شناســایی مشــکالت و نیازهای فناوری و بومی ســازی قطعات، تجهیزات و مواد و شناســایی تمــام متصدیان و 
متخصصان داخلی و خارجی در زمینه ریخته گری پیوسته و برنامه ریزی برای آینده هدف گذاری شده بود. این کنفرانس اقدامی 
هرچند کوچک اما مثبت در راســتای کســب دانش در حوزه ریخته گری است و در واقع این کنفرانس های فنی و علمی معموال 
برای رسیدن به یک هدف آنی و سریع طراحی نمی شوند بلکه در این فضا بیش از همه، بیان مشکالت، بررسی نیازهای آتی، به 
اشتراک گذاشتن اطالعات و دستاوردها و یادآوری کمبود های مورد نیاز توسعه پایدار فوالد کشور در دستور کار است که نتایج آن 

با گذشت زمان و به مرور مشاهده خواهد شد.

تا سال ۱۴۰۴ نیاز به 
راه اندازی حدود ۲۰ 
میلیون تن واحدهای 

تولید فوالد خام وجود 
دارد که در نتیجه، 

کشور با حجم زیادی 
سرمایه گذاری در باال 

دست و پائین دست این 
واحدها مواجه خواهد بود 
که ضروری است از هم 

اکنون برنامه ریزی الزم 
در مورد چگونگی اجرای 

آنها صورت پذیرد
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هم راســتایی و انطباق ماهیت پروژه های بومی ســازی عملیاتی شده در شرکت ســنگ آهن گهر زمین با مولفه های اقتصاد مقاومتی، توانسته است، در 
پرتو »فرهنگ جهادی حاکم بر این شــرکت« و همچنین، »طراحی راهکارهای نوین در توســعه و گسترش بومی سازی و ساخت داخل نیازها«، منتج به 

اعتمادسازی و حمایت ویژه مدیر عامل محترم، اعضاء محترم هیئت مدیره و کلیه ارکان مدیریتی و اجرایی شرکت از پروژه های بومی سازی گردد.
الزم به ذکر است، طراحی فرایند بومی سازی در شرکت سنگ آهن گهر زمین، با ادبیاتی بدیع و بر پایه های زیر استقرار یافته است:

1( طراحی و نهادینه سازی مکانیزم همکاری و همیاری مشترک کارفرما در کلیه امور مهندسی و طراحی با پیمانکاران ساخت محصول )روش همسا(
2( ترکیب و هم افزایی تجربه پیشکسوتان صنعتی با نخبگان جوان مهندسی شرکت در اجرای پروژه های بومی سازی

3( تمرکز بر روش های حل مساله با به کارگیری مکانیزم های مهندسی معکوس و بازطراحی به صورت ترکیبی
4( تمرکز بر حل مشکالت و چالش های اساسی خطوط تولید، به ویژه تخریب های شدید سایشی در خطوط انتقال اسالری

5( تمرکز بر ســاخت قطعات، مجموعه ها و تجهیزات کلیدی در خطوط فراوری کنســانتره، شامل مجموعه ها و قطعات آسیاب های غلتکی فشار باال 
)HPGR(، آسیاب گلوله ای )BALL MILL( و ...

شایان ذکر است، پروژه ساخت داخل پوسته آسیاب گلوله ای سنگین )BALL MILL( با طول حدود 12.6۰۰ میلیمتر و قطر تقریبی 5.66۰ میلیمتر، یکی 
از پروژه های مهم بومی سازی است که برنامه ساخت داخل آن به دلیل تخریب باالی آسیاب های وارداتی موجود و توقف طوالنی خطوط تولید به تبع 
آن، با این مشخصات ابعادی، برای اولین بار در کشور با همکاری شرکت سنگ آهن گهر زمین مبتنی بر شاخص های فوق، با گروه صنعتی تامکار اصفهان 
در دستور کار قرار گرفته است؛ الزم به ذکر است، روند پیشرفت این پروژه، به دلیل گلوگاه گردیدن تامین از خارج ورق های فوالدی مورد نیاز آن، متاثر از 
تحریم، در سطح طراحی، متوقف و لذا، الزام به ساخت داخل این ورق ها، به عنوان تنها راهکار در حل مشکل پروژه، مورد توجه و برنامه ریزی تولید آن 

به صورت جدی در قالب یک پروژه عملیاتی در دستور کار قرار گرفت.
بر همین اساس، تمهیدات ویژه ای جهت تولید ورق های فوالدی مورد نیاز، در قالب فرایند همکاری فنی و مدیریتی تنگاتنگ مجموعه بومی سازی شرکت 
گهر زمین با شرکت تامکار اصفهان، در زنجیره ای از کارخانجات کشور، مشتمل بر شرکت فوالد مبارکه اصفهان و شرکت فوالد ُاکسین خوزستان فراهم 

گردید. عناوین مهم ترین بخش های این پروژه عبارتند از:
1( طراحی و انتخاب مواد، شامل تعیین گرید، آنالیز و خواص متالورژیکی و مکانیکی فوالد ورق ها با لحاظ شرایط عملکردی سنگین سازه و الزامات ساخت 

پوسته با فرایند جوشکاری
2( تولید تختال تمیز فوالدی میکروآلیاژ در شرکت فوالد مبارکه اصفهان )یک نمونه از آنالیز تختال ها در جدول زیر ارائه شده است(

3( انجام عملیات نورد ترمومکانیکال در شرکت فوالد اکسین خوزستان
4( انجام تســت های متالورژیکی و مکانیکی شامل آزمون های آنالیز شــیمیایی، تمیزی فوالد، ریزساختار، خواص کششی در جهات عرضی و ضخامت، 

آزمایش های ضربه و التراسونیک، مبتنی بر استانداردهای بین المللی
الزم به ذکر است، بحمدا...، ماحصل این تمهیدات که با راستی آزمایی نتایج، تحت آزمایش های مختلف به عمل آمد، منتج به صحه گذاری مشخصات 
ورق های فوالدی تولید داخل در شهریورماه سال جاری گردیده است. لذا، با توجه به حل شدن این مشکل، برنامه ساخت پوسته آسیاب گلوله ای نیز در 
سیر مراحل اجرایی قرار گرفته است. بر همین اساس، انتظار می رود تا تکمیل فرایند ساخت پروژه مذکور، در چندماه آینده محقق و با انجام آن، ساخت 

آسیاب های سنگین گلوله ای، مورد نیاز صنایع معدنی، بومی و موجبات خودکفایی کامل کشور در این زمینه را فراهم آورد.

پروژه تولید داخل ورق های فوالدی میکروآلیاژی ترمومکانیکال

ویژه ساخت داخل پوسته آسیاب 
گلوله ای توسط شرکت گهرزمین
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علی محمدی/ مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان
شرکت فوالد خوزستان به عنوان سازمان سرآمد و بزرگترین عرضه کننده 
شمش فوالدی کشــور، در راســتای عملیاتی نمودن استراتژی توسعه 
بومی سازی، با استقرار فرآیند مدیریت فناوری به صورت نظام مند، اقدام 

به بومی سازی قطعات، تجهیزات و تکنولوژی نموده است.
در شــرایط تحریم، تامین یکســری قطعات و تجهیزات از خارج، بسیار 
ســخت و اســتراتژی ادامه بقای شــرکت ها را دچار خطر می نماید، اما 
خوشــبختانه در شرکت فوالد خوزستان، بسیاری از قطعات بومی سازی 
شده اند و این روند تا قطع وابستگی کامل به خارج ادامه خواهد داشت.

نکته حائز اهمیت جشــنواره ملی فوالد تســهیل و ایجــاد ارتباط میان 
تولیدکننــده و مصرف کننــده تکنولوژی اســت که برای، نخســتین بار 
اطالعات شــرکت ها بصورت بانک اطالعاتی و دقیق ثبت، دسته بندی و 
تهیه می شــود که امر بومی ســازی را تســریع خواهد کرد.  یکی از دغدغه های مسئوالن کشــور بخصوص مقام معظم رهبری استقالل و خودکفایی کشور 
می باشد که همواره بر این اصل تاکید فراوانی داشته و دارند؛ کشور زمانی می تواند به توسعه پایدار برسد که متکی بر توانمندی های بومی در حوزه اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و علمی اداره شود. بومی سازی باید در حوزه هایی محقق شود که مزایای ملی مملکت بوده و برای ما این امر، توجیه اقتصادی 

و استراتژیک داشته باشد.
اثبات توانمندی جوانان برومند و متعهد ایرانی در تولید علم، فناوری و حرکت در مرزهای دانش و تکنولوژی و تجارت سازی فعالیت های علمی و فناورانه 
در تامین نیازهای جامعه، صنعت و الگوسازی برای خودباوری نسل جوان است. به لطف خداوند، تالش محققان و کارشناسان این شرکت تاکنون موفق به 

اجرای فناوری های بسیار پیچیده در صنعت فوالد و تکنولوژی های وابسته به این صنعت شده است.
باور قلبی بر توسعه فناوری صنعتی و اقتصادی، سیاست گذاری و برنامه ریزی تکنولوژی همراه با پرورش نیروی انسانی متخصص و بهره مندی از منابع سخت 

افزاری و نرم افزاری از متغیرها و عواملی هستند که به شکرانه خداوند متعال در فوالد خوزستان، مایه ی پیشرفت این شرکت عظیم صنعتی شده است.
میزان صرفه جویی در هزینه ساخت محصول یا ارائه خدمات، هزینه در زمان اجرای تکنولوژی و میزان دستیابی به دانش فنی آن، بکارگیری منابع انسانی، 
قطعات و تجهیزات داخلی، دستیابی به ظرفیت کمی فناوری و قابلیت انتقال آن و میزان دستیابی به بهره وری را می توان از مهمترین شاخص های ارزیابی 
بومی سازی فناوری برشمرد. صنایع ما که در دوران نظام پیشین، از نظر علمی، فنی و امکانات به بیگانگان وابستگی داشت، با تالش مسئوالن نظام اسالمی 
در مسیر کاهش و قطع وابستگی گام نهاده و امید است با حمایت نهادهای نظارتی، اجرایی و قانون گذار و همچنین مراکز علمی و دانشگاهی شاد آینده ای 

نویدبخش، مترقی و سرآمد برای ایران عزیزمان در منطقه و جهان باشیم.
فوالد خوزســتان همچون گذشــته در فرآیند بومی سازی همچون کاتالســت ها، اجرای طرح زمزم، کوره پاتیلی و... پیشــتاز بوده و با نگاه ویژه به حمایت از 
تولیدکنندگان و تامین کنندگان داخلی، در راستای بومی سازی قطعات و تجهیزات با توجه به شرایط خطیر کنونی در نظر دارد ساختار بومی سازی در شرکت را 
مورد بازنگری قرارداده و ریل گذاری جدیدی در راستای حمایت از تولید داخلی، نهادینه شدن فرهنگ بومی سازی، کاهش بروکراسی های موجود و در نهایت 

تامین نیاز شرکت جهت تولید پایدار را فراهم سازد.
کارهای زیادی که در حوزه داخلی انجام شــده، تولید کنندگان و تامین کنندگان به خوبی فعل خواســتن را صرف نموده اند و توانســته اند بخش عمده ای از 
نیازهای داخلی را تامین نمایند؛ لیکن مهمترین مسئله تکمیل بانک اطالعاتی، حفظ ارتباط با تامین کنندگان، گسترش این ارتباط، کاهش حداکثری بروکراسی ها 
و در نهایت حرکت به سمت تامین کلیه نیازها از داخل کشور می باشد. با حمایت شرکت های بزرگ از صنایع کوچک شرایط به سوی یک ارتباط دو سویه پایدار 

و هدفمند در راستای یک تولید پایدار در صنعت فوالد کشور پیش خواهد رفت.

دستور خودکفاییی در فوالد
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بررسی آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تصویب 78۴ میلیون 
و ۶۰۰ هزار دالر سرمایه گذاری خارجی در طرح های صنعتی، معدنی و تجاری 
از آغاز امسال تا پایان آبان ماه و افت 6.3  درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه 
پارسال است. به گزارش خبرنگار سایت خبری- تحلیلی معدن24، حجم کل 
سرمایه گذاری خارجی مصوب در مقایسه با مهر ماه امسال بدون تغییر مانده، 
یعنــی در آبان ماه هیچ طرحی در هیات ســرمایه گذاری خارجی در طرح های 
صنعتی، معدنی و تجاری به تصویب نرســیده است. این میزان سرمایه گذاری 
مربوط به 55 طرح اســت که از نظر تعداد در مقایســه با هشت ماهه پارسال 
رشــد 1۰ درصدی داشته است. حجم کل ســرمایه گذاری خارجی مصوب در 
هیات ســرمایه گذاری خارجی برای طرح های صنعتــی، معدنی و تجاری در 

مدت مشابه سال گذشته 837 میلیون دالر بوده است.

افت 6.3 درصدی سرمایه گذاری خارجی
در بخش صنعت و معدن در 8 ماهه امسال 

منطقه گل گهر راه اندازی 5 پروژه را پیش رو دارد؛

شاخص هاییی که طرح انتقال آب 
از خلیج فارس را “َاَبر پروژه” می کند 

منطقــه معدنی و صنعتی گل گهر تا پایان ســال جاری، شــاهد راه اندازی بیش از 
1۰3.6هــزار میلیارد ریال پروژه خواهد بود. در این میان بزرگ ترین و شــاخص ترین 
طرح ســال جاری، راه اندازی قطعه نخســت خط انتقال آب خلیج فارس توســط 
شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر است. بزرگ ترین تولیدکننده سنگ آهن ایران به 
همراه شــرکت گهر زمین تا پایان سال ۹8 با راه اندازی 5طرح، 642شغل مستقیم و 
بیش از 243۰ فرصت شــغلی غیرمستقیم ایجاد می کنند. این طرح ها شامل واحد 
خردایش شــماره 2 گل گهر،  گندله سازی شماره یک گهر زمین، واحد تیکنر مرکزی، 
قطعه نخســت خط انتقال آب از خلیج فارس به ســیرجان و واحد آب شــیرین کن 
بندرعباس است. اََبر پروژه انتقال آب از خلیج فارس در سه فاز به طول ۹۰۰ کیلومتر 
اســت که عملیات شیرین سازی و انتقال را انجام می دهد و جزو یکی از بزرگ ترین 
طرح های خط انتقال آب در دنیا محســوب می شود. در این طرح 7۰.2هزار میلیارد 
ریالی، سه ویژگی در “طول، فشار و ِدبی” وجود دارد که آن را از سایر طرح های مشابه دنیا تمایز می سازد. در فاز نخست قرار است 3۰۰ کیلومتر از این مسیر با سرمایه 
گذاری 45.5هزار میلیارد ریال، به بهره برداری برسد. از سوی دیگر گندله سازی گهر زمین با ظرفیت تولید 5 میلیون تنی، دیگر پروژه بزرگ این ناحیه معدنی به شمار 
می آید که از سرمایه گذاری بیش از 16.2هزار میلیارد ریالی برخوردار است. همچنین واحد خردایش شماره 2 نیز با سرمایه گذاری 2277 میلیارد ریالی، قرار است 
ساالنه 15 میلیون تن سنگ آهن شکسته به منظور تامین خوراک کارخانه های کنسانتره شماره 5،  6و 7 را تامین کند. منطقه معدنی و صنعتی گل گهر در آبان ماه 
امسال نیز شاهد راه اندازی 26 پروژه معدنی و صنایع معدنی از جمله آهن اسفنجی، فوالدسازی، نیروگاه و واحد خردایش از سوی رییس جمهوری بود. سرمایه 
گذاری انجام شده در این تعداد طرح به 82۰۰ میلیارد تومان رسید. حاصل آن رقم سرمایه گذاری 127۰ شغل مستقیم و بیش از 38۰۰ شغل غیرمستقیم بوده است.
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مهندس علی دیبایی/ مدیرفروش و بازاریابی شرکت گسترش فناوری خوارزمی
  ســال 13۹7 به عنوان پنجمین ســال تاسیس رسمی شرکت گســترش فناوری خوارزمی، سال اوج گیری این ققنوس جوان در 
آسمان صنعت ایران زمین بود و به خصوص خانواده بزرگ صنعت فوالد نقش بسزایی در پر و بال گشودن این ققنوس و صعود 
به جایگاه های باالتر داشــت. از این رو، ســال 13۹7 را می توان سال رشــد و شکوفایی این مجموعه دانش بنیان دانست که در 
همین دوره صنعت قدرتمند ایران زمین نام »خوارزمی« را باری دیگر به عنوان نامی افتخار آفرین به یاد آورد. اینبار خوارزمی نه 
»محمد بن موسی خوارزمی« دانشمند پرآوازه ایران زمین و مبدع الگوریتم و پدر جبر و نه »جشنواره بین المللی خوارزمی« یکی 
از معتبر ترین جشنواره های بین المللی برگزار شده در کشور را که، شرکتی دانش بنیان، تشکیل یافته از جمعی از نخبگان کشور 
در رشته های مختلف علمی و مهندسی با بیش از 1۰ سال فعالیت پژوهش و توسعه را به ذهن متبادر می ساخت که توانسته بودند با حداقل ها، فناوری 

پیشرفته تولید انواع کاتالیست های مورد نیاز صنایع مادر را برای مام میهن به ارمغان آورند.
سال 13۹8 را می توان سال بلوغ این نهال نوپا دانست. از ابتدای سال 13۹8 و حتی پیش از آن، اوایل سال 2۰1۹ میالدی، شرکت گسترش فناوری خوارزمی 
که دیگر با اخذ قرارداد های متعدد در صنعت فوالد و نفت و گاز، دوران نونهالی خود را پشت سر گذارده بود و با چالش های جدیدی مواجه بود، بسیار زودتر 
از آنکه با درگیر شدن تمام وقت با مشکالت تولید، تحویل، وصول مطالبات و ... از مسیر اصلی خود فاصله بگیرد و همچون بسیاری از واحد های صنعتی 

نوپا، در آغاز دوران نوجوانی، زیر بار مشکالت کمر خم کند، استراتژی »راهکار جامع« را به عنوان برگ برنده خود انتخاب نمود.
بی شک استراتژی »راهکار جامع« ]TOTAL SOLUTION[ یکی از عوامل اصلی بلوغ تجاری مجموعه دانش بنیانی بود که در فضای پر مخاطره اقتصاد 
سرزمین، نه تنها به بقاء اندیشید که افق های باالتری را هدف قرارداد و با ارائه زنجیره کاملی از خدمات مورد نیاز مشتریان در صنایع مختلف، هم از عملکرد 
بهینه محصوالت خــود در واحد های صنعتی اطمینان حاصل 
کــرد و هم مزیت رقابتی خود را که همانا پژوهش و دانش برتر 
بود، به عنوان عاملی کلیدی در توســعه بــازار به کار گرفت. و 
اما یکی از ارکان دیگر اســتراتژی توســعه در شــرکت گسترش 
فناوری خوارزمی که تقریبا همزمان با استراتژی »راهکار جامع« 
در دســتور کار تیم اجرایی شرکت قرار گرفت، سرمایه گذاری به 
ظاهر نا متقارن بر روی »پژوهش و توســعه«! استفاده از عبارت 
به ظاهر نا متقارن از این روســت که میزان ســرمایه گذاری که 
جهت توسعه واحد »پژوهش و توسعه« در این مجموعه جوان 
اختصاص یافت، بسیار بیشتر از میزانی بود که مطابق الگوهای 
معمول انتظار می رفت. در همین راســتا، با نهایی شــدن اجزاء 
برنامه اجرایی مربوط به این اســتراتژی مدیریتی، تیم »پژوهش 
و توســعه« مجموعه با سرعت شــروع به رشد و تجهیز کرد. از 
دیدگاه منابع انسانی، جذب تعداد فراوانی از نخبگان فارغ التحصیل از برترین دانشگاه های کشور و ایجاد یک تیم حدود 7۰ نفره از محققین و جوانان دانشمند 
این ســرزمین شــد که توان دانش بنیان چنان قدرتمندی را برای این مجموعه به ارمغان آورد که توسعه دانش فنی تقریبا هر محصول جدیدی را در حوزه 
فعالیت تخصصی این شرکت، ممکن ساخت. از منظر تجهیزات نیز سرمایه گذاری بیش از انتظاری در تامین ساختار های پژوهش و آزمایش انجام گردید که 

تیم مذکور را در مسیر فعالیت های خود بیش از هر زمان دیگری توانمند می ساخت.
یکی از محصوالتی که در بطن این اســتراتژی جهت توســعه دانش فنی تولید انتخاب و عالوه بر تصمیم گیران اصلی شــرکت، مورد تایید بزرگان صنعت و 
سیستم اجرایی کشور هم قرار گرفت، »کک سوزنی« بود. از سالها پیش و همان زمانی که اهداف بزرگ کشور در افق 14۰4 تدوین می شد، از هر فرد متخصصی 
که درباره معرفی یک محصول اســتراتژیک جهت توســعه دانش فنی تولید پرسش می شد، بدون شک جزء چند گزینه نخست، الکترودهای گرافیتی مورد 
استفاده در صنایع فوالد بود. تقاضای نزدیک به یک میلیارد دالر در سال این محصول که در سال های آتی روند افزایشی نیز خواهد داشت، این محصول را به 

خوارزمی: الگوریتم توسعه پایدار
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عنوان یکی از نیازهای استراتژیک کشور معرفی می کند که عدم وابستگی خارجی جهت تامین آن، تحقیقا یکی از اهداف مهم کشور بوده و هست. در همین 
راستا طرح های متعددی جهت احداث کارخانه تولید الکترود گرافیتی در کشور تعریف و حتی عملیاتی شد که به دالیل مختلفی که از حوصله این مقاله 
خارج است، ناتمام ماند. اما در همه این سالها که طرح های مذکور پیگیری می شدند، یک سوال اساسی همواره مطرح بود. به فرض که کارخانه های مد 
نظر راه اندازی شوند، آیا مشکل مشابهی در وابستگی خارجی در تامین مواد اولیه تولید الکترودهای گرافیتی و از همه مهمتر »کک سوزنی« باقی نمی ماند؟ 
و پاسخ قطعا »آری« بود. از سوی دیگر با نگاهی به بازار این محصول متوجه می شوید که فناوری تولید »کک سوزنی« در سراسر جهان تنها در اختیار چند 
شرکت و کشور محدود است که تعدادشان از انگشت های یک دست نیز کمتر است. تجربه کشورهایی نظیر چین که بزرگترین تولید کننده فوالد جهان است، 
معضالت دستیابی به فناوری تولید این محصول استراتژیک را نشان می دهد. با وجود افق مبهمی که درباره موفقیت این پروژه بر مبنای تجربیات جهانی، 
پیش روی تصمیم گیران اصلی این مجموعه وجود داشــت، این هدف در اســتراتژی فوق جای گرفت و فعالیت های تشــکیل تیم علمی و عملیاتی، تامین 
تجهیزات پژوهشی، تولیدی و آزمایشگاهی مورد نیاز و هماهنگی با اصلی ترین نهاد تصمیم گیرنده در این خصوص یعنی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری باالفاصله آغاز شــد و با ســرعت و شدت فوق العاده ای پیگیری شد. باورپذیر نبود که در کمتر از 6 ماه پایلوت تولید یک تن در روز این محصول با 
کیفیت قابل مقایسه با بهترین برند بین المللی، در کارخانه خوارزمی احداث و راه اندازی شد. کیفیت محصول تولیدی به تایید مراجع مختلف و از همه مهمتر 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رسید و ایران را در میانه انبوهی از فشارهای بین المللی، صاحب فناوری تولید این محصول استراتژیک نمود. امروز 
می توانیم با غرور، به پشتوانه ایمان و پشتکار جوانان غیور ایران زمین، چشم در چشم دشمنان و بدخواهان این مرز و بوم فریاد شادی برآوریم که »آری، ما 
می توانیم«. می توانیم به هر ایرانی عاشق وطن که مردانه ایستاده و در برابر انبوه مشکالت زانو خم نکرده، نوید پیروزی و آینده ای روشن برای فردایی بهتر 

را بدهیم که، باور داریم به قدرت ایمان و اراده پوالدین جوانان این مرز و بوم و پشت گرمیم به عنایات حضرت حق.

علی اکبر پوریانی مدیرعامل این شــرکت با اشاره به اینکه نیروی انسانی، مهم ترین 
عامل پیروزی و موفقیت در هر زمینه ای اســت و هر فرد برای انجام فعالیت به دو 
بال دانش و انگیزه نیاز دارد عنوان کرد: با تالش و پشــتکار تیم امور معدن شــرکت 
و بــا هدف گذاری تولید حداکثری و با اســتفاده از سیســتم های نوین در مجموعه 
عملیــات معدنکاری که ضمن انجام تحقیق و بررســی های میدانی بدســت آمد، 
توانســتیم با عبور از مرز 2۰ میلیون تنی اســتخراج ســنگ آهن، به موفقیتی دست 
یابیم که در منطقه معدنی گل گهر و حتی کشــور بی نظیر بوده است. وی در ادامه 
افزود: با وجود مشــکالتی همچون تحریم ها و در دسترس نبودن به موقع قطعات 
ماشین آالت معدنی، توانستیم با هدف تحقق شعار “رونق تولید” و “حمایت از تولید 
داخلی” و با تکیه بر توان مهندســین ایران زمین و با حمایت اعضای هیئت مدیره و 
تالش همکاران، سیستمهای کارآمد بومی سازی شده را در روند عملیات استخراج 
معدن راه اندازی کنیم. مدیرعامل گهرزمین خاطر نشــان کرد: با هدف گذاری تولید 
حداکثری در سالهای آتی همراه با تامین سنگ آهن خوراک خطوط فرآوری شرکت 
و دغدغه نیاز ســایر واحدهایی که در راســتای ارزش افزوده گام برداشته اند، زمینه 
را برای اشــتغال زایی بیشتر فراهم خواهیم ساخت. وی همچنین گفت: امیدواریم 
حمایت ریاســت هیئت عامل ایمیدرو و کارشناسان این سازمان، در مسیر رسیدن به 
استخراج 3۰ میلیون تن و ایجاد بستری برای افزودن بیش از ده هزار فرصت شغلی 

مستقیم ، به ما یاری رسانند.

مدیرعامل گهرزمین خبرداد:

عبور از 20میلیون تولید سنگ آهن
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مدیر عامل شرکت نفت و گاز سرو گفت: نخستین دوره جشنواره ملی فوالد در سال گذشته بسیار تخصصی، حرفه ای و باکیفیت برگزار شد و این مساله اتفاق 
میمون و مبارکی است که همایش ها و جشنواره ها نمایشی نبوده و از اثربخشی الزم برخوردار باشد.

»امیرهومن کریمی وثوق« در گفت وگو با خبرنگار سایت خبری- تحلیلی معدن 24 افزود: هرکس بتواند ذائقه مصرف کنندگان را به سمت و سوی کاالهای 
ایرانی سوق دهد، کاری ملی و بزرگ انجام داده و اگر افرادی بتوانند این مهم را تحت شرایط کیفی و تخصصی انجام دهند، اثربخش تر است.

وی خاطرنشــان کرد:  این اتفاق در جشــنواره ملی فوالد افتاده و به برکت حضور دکتر سبحانی که به خوبی با فضای فوالد کشور آشنا هستند، پارسال شاهد 
برگزاری جشنواره ای کیفی و موثر بودیم و امید می رود در جشنواره امسال نیز چنین رویه ای با قدرت ادامه یابد.

J  کاتالیست های بهبود یافته و بهبود روند تولید
وی در ادامه به کاتالیست ها به عنوان قلب فرآیندهای احیای مستقیم اشاره کرد و گفت: شرکت نفت و گاز سرو در حدود هشت سال گذشته سعی کرده تا 
از نظر کّمی و کیفی در موضوع کاتالیست ها به حد مطلوب برسد و سال گذشته در جریان برگزاری کنفرانس استیل پرایس کاتالیست های بهبود یافته خود 

را معرفی کرد.
مدیر عامل شــرکت نفت و گاز ســرو یادآور شد:  در آن کنفرانس، طی تفاهم نامه ای با شــرکت فوالد خوزستان قرارداد بارگذاری کاتالیست های بهبود یافته 

منعقد شد و در نهایت حدود یک ماه و نیم پیش کاتالیست ها در این شرکت بارگذاری شدند.
وی ادامه داد: نتیجه استفاده از این کاتالیست ها حدود هفت ماه دیگر مشخص خواهد شد و پیش بینی می شود با استفاده از این کاتالیست ها، بین 3.5 تا 

چهار درصد به تولید آهن اسفنجی شرکت فوالد خوزستان اضافه شود.
J  ظرفیت باالی 85 درصدی بومی سازی در صنعت فوالد

کریمی وثوق خاطرنشان کرد: صنعتگران خوبی در کشور فعالیت دارند که در موضوع بومی سازی، تولیدات باکیفیتی نیز ارائه می کنند؛ اما تداوم این مساله 
مستلزم حضور خریداران خوب است.

وی تاکید کرد:  شرکت ها و خریداران داخلی باید تولیدکنندگان داخلی را در شرایطی مساوی با خارجی ها در بحث پرداخت ها ببینند و نگاهی مهربانانه تر 
داشته باشند.

مدیر عامل شرکت نفت و گاز سرو اضافه کرد:  به طور مثال اگر شرایط پرداخت به شرکت های داخلی همچون خارجی ها باشد یا نهایتا پول ها را دو تا سه 
ماهه پرداخت کنند، صنعت فوالد ظرفیت بیش از 85 درصد بومی سازی و داخلی سازی را خواهد داشت.

وی در عین حال، فضای حاکم بر صنعت فوالد کشور را فضایی تخصصی توصیف کرد که در آن افراد و مدیران از اهالی و بدنه فوالد هستند و گفت: به همین 
دلیل بومی سازی در این صنعت می تواند با اثربخشی بیشتری حرکت کند.

مدیر عامل شرکت نفت و گاز سرو:

افزایش ۴درصدی تولید آهن اسفنجی فوالد 
خوزستان با کاتالیست شرکت نفت و گاز سرو 
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مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی برای هوشمندسازی بخش معدن 
و صنایع معدنی ایران، ایجاد یک پلتفرم با هدف برقراری انسجام و هماهنگی 

میان دستگاه های اجرایی و انجام آمایش سرزمینی را پیشنهاد داد.
مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی در گزارشی تحت عنوان »ارزیابی 
عملکرد ســامانه های الکترونیکی و الزامات هوشمندســازی بخش معدن و 
صنایع معدنی ایران«، بر ضرورت حرکت به ســمت هوشمندسازی فرآیندها و 

ارتقای سامانه های الکترونیکی بخش معدن و صنایع معدنی تاکید می کند.
بنا بر این گزارش، موضوع مذکور، یکی از الزامات افزایش شــفافیت، ســالمت 
و بهره وری در این حوزه اســت. همچنیــن یکی از مهمترین راهکارهای بهبود 
فضای کســب وکار، ایجاد جذابیت ســرمایه گذاری و کاهش ریســک فعالیت 

اقتصادی محسوب می شود. گام برداشتن در مسیر توسعه پایداِر بخش معدن و صنایع معدنی، بدون توجه به فناوری های نوین امکان پذیر نخواهد بود.
J  ارائه فرآیندها و خدمات زنجیره تولید در قالب پلتفرم

این گزارش با بیان اینکه به کارگیری فناوری های نوین هوشمند و ارتقای سامانه های الکترونیکی بخش معدن و صنایع معدنی کشور در گام نخست، نیازمند 
انسجام و هماهنگی میان دستگاه های اجرایی و انجام آمایش سرزمینی است، اذعان می کند: این برنامه می تواند در قالب ایجاد پلتفرم انجام و همه سامانه 

ملی معادن و صنایع معدنی فرایندها و خدمات مربوط به زنجیره تولید و تجارت محصوالت معدنی و فلزی در این پلتفرم ارائه شود.
گزارش مذکور درباره نحوه کارکرد نحوه کارکرد پلتفرم پیشنهادی آورده است: در این پلتفرم، همه ذینفعان و مرتبطان حوزه معادن و صنایع معدنی دارای 
یک حســاب کاربری بوده و براســاس صالحیت های مدیریتی، فنی و مالی، سطح دسترسی مشخصی به اطالعات و فرآیندهای این پلتفرم خواهند داشت. 
این پلتفرم ضمن ارائه الکترونیکی و هوشمند، همه اطالعات و خدمات مربوط به بخش معادن و صنایع معدنی، امکان پایش و نظارت معادن و واحدهای 
فرآوری و تولیدی را داشته و مدیران و سیاستگذاران ارشد می توانند به صورت برخط، اطالعات و آمارهای کالن مربوط به حوزه معادن و صنایع معدنی را 

دریافت کنند.
J  مزایای پلتفرم

براســاس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، از جمله مزایای این طرح اینکه، اعالن هشــدارها و خطاهای سیستم، به مدیران ارشد و ارائه تصویری کالن از 
وضعیت این بخش، موجب سیاستگذاری و تصمیم سازی مطلوب و با خطای حداقلی خواهد شد. همه ذینفعان بخش معدن و صنایع معدنی نیز امکان 
دسترســی به اطالعات مختلف را داشــته و شفافیت و سالمت اداری و مالی این بخش تضمین می شــود. سامانه های الکترونیکی بخش معدن و صنایع 

معدنی ضمن کاهش ریسک سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب وکار، امکان توسعه پایدار در بخش معدن و صنایع معدنی کشور را فراهم خواهد کرد.
J  راهکارهای هوشمندسازی بخش معدن و صنایع معدنی

این گزارش با اشاره به راهکارهای هوشمندسازی بخش معدن و صنایع معدنی، بیان می دارد: پیاده سازی پلتفرم یکپارچه اینترنت اشیا، ایجاد سیستم های 
مبتنی بر تحلیل کالن-داده، ایجاد بازار تبادالت طرح های معدنی و صنایع معدنی و ایجاد شبکه اجتماعی متشکل از همه فعاالن اکوسیستم معدن و صنایع 

معدنی از جمله راهکارهای هوشمندسازی بخش معدن و صنایع معدنی است.
اجرای این برنامه ها، نیازمند تقویت زیرســاخت ها، تدوین قوانین و مقررات و تشــویق معادن و صنایع معدنی در جهت اســتفاده از ابزارهای هوشمند 
بــه منظور افزایش بهره وری، ایجاد امکان نظارت مســتمر، شــفافیت، کاهش هزینه هــای تولید، صرفه جویی در انرژی و زمــان، ارتقای ایمنی و ایفای 

مسئولیت های زیست محیطی و اجتماعی است.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی پیشنهاد داد: 

ایجاد پلتفرم برای هوشمندسازی 
بخش معدن و صناییع معدنی ایران 
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شــرکت صنعتی و معدنی توســعه ملی )سهامی خاص( در سال 1387 با هدف هدایت سرمایه گذاری به منظور اشتغال زایی و توسعه متوازن منطقه ای 
و تامین نیاز مواد اولیه واســطه ای صنایع تولید فوالد خام کشــور به ظرفیت سالیانه 2/ ۵ میلیون تن کنســانتره و گندله تاسیس شد و در سال 13۹2 اجرای 

پروژه های این شرکت در سنگان واقع در فاصله 3۰۰ کیلومتری جنوب شرقی مشهد کلید خورد.
در این پیوند، »محمد مدنی فر« مدیرعامل این شرکت در گفت وگو با خبرنگار سایت خبری- تحلیلی معدن24 افزود: فاز پیش تولید کارخانه کنسانتره 
ســازی در هفتم دی ماه 13۹۶ با حضور اســحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و »حسین شریعتمداری«  وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت 
افتتاح شد. مدنی فر خاطرنشان کرد: بانک ملی به عنوان بانک عامل و تامین کننده سرمایه و شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی )سهامی عام( به عنوان 
سرمایه گذار در پروژه های شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی )سهامی خاص( مشارکت داشتند که در راستای اصل خصوصی سازی و خروج بانک ها از 
بنگاه داری، این شرکت در اسفند ماه سال 13۹۶ به شرکت فوالد خوزستان )سهامی عام( واگذار شد و نام شرکت به شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر 

سناباد تغییر کرد.
J  استراتژی های شرکت

وی از توسعه پایدار فرآیند تولید و سازمانی، سودآوری و افزایش بازده دارایی ها، بهره وری، ارتقای رضایتمندی مشتریان، ارتقای کیفیت محصوالت، جذب، 
توسعه، توانمندسازی و ارتقای انگیزش منابع انسانی، یکپارچگی رو به جلو و ایجاد 
کارخانه فوالدســازی، توسعه متوازن شــرکت از مرحله تولید سنگ آهن دانه بندی، 
تولید کنسانتره و گندله تا تولید مقاطع فوالدی عریض، استفاده از تکنولوژی های برتر 
جهان در طرح های توســعه، دســتیابی به بازارهای داخلی و خارجی و تامین منابع 
مالی ارزان قیمت داخلی و خارجی برای طرح های توسعه به عنوان استراتژی های 

این شرکت یاد کرد.
J  زمینه های فعالیت شرکت

مدیرعامل شــرکت توســعه فراگیر ســناباد در تشــریح زمینه های فعالیت شرکت، 
خاطرنشــان کرد: این شــرکت از مجتمع کارخانه  ای شــامل مجتمــع کارخانه های 
خردایش، کنســانتره و گندله ســازی در زمینی به وسعت حدود 1۰۰ هکتار ، کارخانه 
ســنگ شکنی با ظرفیت حدود 12 میلیون تن در سال )2۹۰۰ تن در ساعت(، کارخانه 

کنسانتره با ظرفیت  ۵/ 2 میلیون تن در سال و کارخانه گندله سازی با ظرفیت ۵/ 2 میلیون تن در سال تشکیل شده  است.
J  فرآیند تولید کنسانتره

وی در ادامه، درخصوص فراینده تولید کنسانتره در این شرکت توضیح داد: سنگ برداشت شده از انبار سنگ پس از طی مراحلی به صورت کنسانتره با رطوبت 
حداکثر ۹ درصد از ســالن فرآوری خارج می شــود. مدنی فر اظهار داشت: مرحله نخست، آسیاکنی خشک )HPGR( است که در آن با استفاده از آسیاهای 
غلطکی فشار باال سنگ آسیاشده و به صورت کیک مواد خارج می شود. وی افزود: در مرحله بعد، کیک مواد خروجی HPGR با اندازه کمتر از ۶ میلی متر 
با آب مخلوط شده و پس از عبور از تجهیزات سرند تر، آسیاهای گلوله ای، هیدروسیکلون، جداکننده ها، فلوتاسیون و فیلترهای دیسکی سرامیکی با اندازه 
38 میکرون خارج می شود. مدیرعامل شرکت توسعه فراگیر سناباد ادامه داد: عیار آهن اسالری با عبور از جداکننده ها به حدود ۶8 درصد افزایش یافته و به 
سمت آبگیری هدایت می شود، همچنین در سیستم فلوتاسیون، پیریت موجود در کنسانتره به حباب ناشی از یک فرآیند شیمیایی چسبیده و به صورت سرریز 
جدا می شود و اسالری کنسانتره پس از عبور از فرآیند فلوتاسیون وارد مرحله آبگیری شده و توسط فیلترهای دیسکی سرامیکی آبگیری شده و آب بازیافت 

شده نیز به مخازن ذخیره برای استفاده در چرخه تولید بر می گردد.

J  تولید کنسانتره
آسياي افزایش بلين HPGR و انبار کنسانتره

وی گفت: به منظور دســتیابی به بلین مناســب جهت استفاده از کنســانتره آهن در فرآیند تولید گندله از یك دستگاه HPGR در انتهاي خط تولید کنسانتره 

همه چیز در مورد سرمایه گذاری های جدید 
فوالد خوزستان در عسلویه معدنی ایران

محمد مدنی فر در گفت وگو با معدن 24 خبرداد:
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استفاده مي شود مدنی فر خاطرنشان کرد: کنسانتره تولیدي با رطوبت حداکثر ۹ درصد در یك انبار با مشخصات حداقل ظرفیت انبارش 1۵۰ هزارتن، استاکر 
دوار برای انبارش محصول کنسانتره با ظرفیت پنج میلیون تن در سال و ریکالیمر دوار برای تغذیه به کارخانه گندله سازی با ظرفیت پنج میلیون تن در سال 
ذخیره مي شــود. وی گفت: پیش راه اندازی و بهره برداری از خط تولید کنســانتره در دی ماه ۹۶ و دستیابی به تولید 8،۵۹8 تن کنسانتره و ثبت رکورد از بدو 

تولید تاکنون در 12دی ماه ۹7 انجام شد.
J  گندله سازی

مدیرعامل شرکت توسعه فراگیر سناباد در تشریح فعالیت کارخانه گندله سازی این مجموعه گفت: کارخانه گندله سازی توسعه فراگیر سناباد با ظرفیت تولید 
سالیانه 2/5 میلیون تن گندله از کنسانتره سنگ آهن به روش Allis-Chalmers با تکنولوژی کوبه استیل ژاپن است.

وی بیان داشــت: در روش آلیس چالمرز که با الهام از کوره های  طراحی  شــده در صنایع ســیمان است، پخت گندله در سیستم گریت- کوره دوار در چهار 
مرحله خشک شدن، پیش گرمایش، پخت، خنک کن انجام می شود.

مدنی فر افزود: فرایند گندله سازی از سه مرحله آماده سازی مواد اولیه، تشکیل گندله های خام و پخته شدن گندله ها تشکیل شده  است.
وی اظهار داشت: چگونگی انتقال حرارت در  تکنولوژی آلیس چالمرز بیشتر به روش تشعشعی انجام گرفته و نقش کانوکشن )Convection( و جریان های 
همرفتی در انتقال حرارت ناچیز اســت. پروفایل حرارتی به دلیل تک مشعلی بودن روتاری کیلن و انجام عملیات Firing  در این ناحیه امکان تغییر پروفایل 

حرارتی وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت توسعه فراگیر سناباد گفت: عملیات پخت در پلنت های آلیس چالمرز بسته به طراحی به طور تقریبی تا 7۰ دقیقه خواهد بود.  فرایند پخت 

گندله در سه تجهیز مجزای گریت، روتاری کیلن و کولر انجام می شود.
وی ادامه داد: در تکنولوژی آلیس چالمرز پلنت ها با ظرفیت 1.2 میلیون تنی، 2.5 و 3.4 میلیون تن و ۶ میلیون تنی موجود اســت که پلنت شــرکت توسعه 

فراگیر سناباد با ظرفیت 2.5 میلیون تن دومین پلنت موجود در ایران به روش آلیس چالمرز است.
 25۰ Min )استحام فشاری( CCS مدنی فر بیان داشــت: محصول گندله شرکت توسعه فراگیر ســناباد در سایز  ۹ – 15 میلی متر با عیار آهن 65.6 درصد با

kg/p است.
وی توضیح داد: باال بودن CCS  به دلیل فاصله حمل و نقل طوالنی از کارخانه گندله ســازی تا محل مصرف خواهد بود تا از خرد شــدن گندله ها در زمان 

حمل و نقل جلوگیری کند.
مدیرعامل شرکت توسعه فراگیر سناباد گفت: تغذیه دیسک های دوار با ظرفیت اسمی هر یک 11۰ تن در ساعت، به وسیله میکس کنسانتره با بنتونیت و پاشش 
آب انجام می گیرد و برای پیش گرمایش، گندله خام یا green plete  فراهم می کند.گندله نهایی که پس از خروج از کوره توسط سیرکوالر کولر سرد می شود، 

در صنایع احیاء به آهن اسفنجی تبدیل شده و پس از ذوب به محصوالت فوالدی جهت استفاده مبدل می شود.
J  فعالیت ها و افتخارات شرکت

وی در ادامه، رکورد چشمگیر حمل و نقل ریلی در تاریخ 13۹8/۰۹/22 به میزان 13.5۰۰ تن محصول از مبداء شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد 
به مقاصد، فوالد خوزستان و فوالد سنگان، رکورد تولید ماهیانه با تولید  24۹.141 تن کنسانتره در آذر ماه سال ۹8، رکورد تولید روزانه به میزان 1۰هزار3۹5 تن، 
33 درصد بیشتر از تولید اسمی در تاریخ 15 آبان ماه ۹8، احداث جاده حمل دامپتراکی به عرض 32 متر و طول تقریبی سه کیلومتر از معدن به سنگ شکن، 
احداث بزرگترین باســکول 3۰۰ تنی در ایران جهت توزین کلوخه به صورت دامپتراکی در جاده معدن، تامین آب خطوط تولید بدون وقفه، از محل چاه های 
شرکت، شرکت ایمیدرو و سایر منابع با اخذ مجوزهای الزم )افزون بر 1.5 میلیون متر مکعب در سال ۹7(، اتمام عملیات زیرسازی راه آهن و تکمیل 2 خط از 
خطوط شرکت، تخصیص 18۹ هکتار ار اراضی مجتمع سنگ آهن سنگان )ایمیدرو( برای احداث کارخانه فیلتراسیون و انبارش باطله، احداث حوضچه های 
موقت باطله، تکمیل شبکه داخلی گاز رسانی به پروژه گندله سازی و تکمیل ساخت ایستگاه تقلیل فشار و راه اندازی پیشرفته ترین نوار انتقال کشور جهت 
انتقال سنگ شکسته به طول تقریبی هفت کیلومتر و انتقال سنگ شکسته به محل کارخانه کنسانتره تا سقف 2۰ هزار تن به صورت روزانه را از جمله فعالیت 

ها و افتخارات این شرکت عنوان کرد.
J   فعالیت های زیست محیطی 

وی همچنین به ایجاد فضای ســبز ، مدیریت پســماند، آسفالت، مالچ پاشی و آبپاشی جاده های داخلی سایت و دسترسی معدن، استفاده از سیستم تصفیه 
فاضالب پیشــرفته در مجتمع، اقدام برای ســاخت کارخانه فیلتراســیون به منظور جلوگیری از اتالف منابع، احداث انبار کنسانتره جهت جلوگیری از انتشار 
آلودگی، احداث خطوط انتقال سنگ آهن و کنسانتره جهت جلوگیری از تردد ماشین آالت حمل و انتشار آلودگی، احداث خط راه آهن در راستای جلوگیری از 
اتالف انرژی و انتشار آلودگی های ناشی از ماشین آالت حمل، مشارکت با اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی در برگزاری روز ملی محیط 
بان، حمایت از برنامه های فرهنگی، ورزشی شهرستان با شعار حمایت از محیط زیست در خواف، مشارکت در برگزاری روز جهانی زمین پاک با فرمانداری و 
ادارات آموزش و پروش، حفاظت محیط زیست و شهرداری شهرستان خواف، مشارکت در ایجاد کمربند سبز شهر سنگان و کاشت دو هزار اصله نهال کاج در 
پارک 114 هکتاری شهر سنگان، تأمین علوفه، ارزن و گندم برای حیات وحش منطقه و توزیع آنها با همکاری پرسنل حفاظت محیط زیست شهرستان خواف، 
استفاده از پنج دستگاه غبارگیر و بک فیلتر پیشرفته در کارخانه گندله سازی و عقد قرارداد با معاونت پژوهشی دانشگاه خوارزمی به منظور انجام مطالعات 

مدیریت زیست محیطی مجموعه، بخشی از فعالیت های زیست محیطی انجام شده در این مجموعه را تشکیل می دهند.
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 اهتمام به » بومی سازی« در صنایع مختلف، به ویژه، صنایع مادر همچون صنعت فوالد عالوه بر ارتقای سطح خودکفایی صنعتی و خودکفایی کشور، 
تاثیری غیرقابل اتکاء بر توانمندسازی و بالفعل شدن استعدادهای درون زای اقتصادی و صنعتی کشور دارد.

اما تفاوت بارز صنعت فوالد با دیگر صنایع اهمیت استراتژیک آن  به  عنوان یک صنعت مادر است.
  نیاز این صنعت به برخی از مواد اولیه خارجی در تولید محصوالت فوالدی، همچنین برخی از تکنولوژی های مورد استفاده در این صنعت و لزوم به 
 روزرسانی این تکنولوژی ها مطابق با دانش روز دنیا مواردی است که توجه به بومی سازی صنعت فوالد  را ضروری می سازد. در راستای این ضرورت 
ها و بایستگی های بومی سازی و نیز نتایج ارزشمندی که اقدام در این راستا برای کشور به همراه خواهد داشت، داشتن اهداف کیفی و کمی مشخص 

و دقیق و نیز پایش به موقع آنها موضوع بومی سازی را از مسیر شعار خارج و به ورطه عمل وارد می سازد.
 هدف گذاری مجتمع فوالد خراسان در توسعه » ساخت داخل«

شــرکت مجتمع فوالد خراســان همسو با سیاســت های »اقتصاد مقاومتی« و با هدف ایجاد دانش فنی جهت ســاخت داخلی قطعات و تجهیزات، 
شناسایی و ارزیابی سازندگان توانمند داخلی و همچنین پیش بینی و رفع نیازهای سازمان در زمینه بومی سازی قطعات، از   بدو راه اندازی نسبت به 
بررسی و ایجاد راهکارهایی در این زمینه اقدام نموده است و از طریق ایجاد زیرساخت های اداری و مالی مناسب در مسیر بومی سازی گام هایی جدی 
برداشــته است. این شرکت با استفاده از پتانسیل های اســتانی و ملی تاکنون بالغ بر 6۰ درصد قطعات مورد نیاز خود را بومی سازی نموده است. الزم 
به ذکر اســت کلیه قطعات و تجهیزات بومی ســازی شــده با کیفیتی معادل یا فراتر از نمونه خارجی ساخته و در مسیر تولید به کار گرفته شده است. 
هدف گذاری ۵ ســال آینده فوالد خراســان رسیدن به 8۰ درصد قطعات و تجهیزات بومی سازی شــده  از طریق توسعه شبکه نوآوری با ایجاد تعامل 

مثبت و سازنده با شرکت های دانش بنیان و همچنین توسعه شبکه سازندگان داخلی می باشد.
از جمله راهکارهای اتخاذ شده در شرکت فوالد خراسان می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

• ایجاد بخش بومی سازی قطعات و تجهیزات در بخش معاونت خرید
• تشکیل تیم های تخصصی در حوزه توسعه ساخت داخل و ساختارهای دائمی نظیر شورای عالی بومی سازی

• تشکیل کمیته اجرایی و کمیته های ساخت داخل در نواحی مختلف تولید  و پشتیبانی
)SRM( توسعه شبکه ارتباط با تأمین کنندگان •

• ایجاد دو »نمایشــگاه دائمی بومی ســازی اختصاصی«  فوالد خراســان در نیشــابور و مشــهد با ارائه و معرفی بیش از 25۰ قطعه جهت شناسایی 
سازندگان شهرستانی و استانی  

• شناسایی پیمانکاران و مشاوران توانمند از طریق حضور در نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید
  دستاوردهای توسعه ساخت داخل )بومی سازی( در مجتمع فوالد خراسان 

فعالیت ها و اقدامات انجام شــده مجتمع فوالد خراســان در خصوص استفاده از توانمندی های ســازندگان استان و حمایت از توسعه ساخت داخل 
)بومی سازی( که یکی از مهم ترین شاخصه های اقتصاد مقاومتی رونق تولیدی  و اشتغال زایی و حمایت از کاالی ایرانی با رویکرد مقابله با تحریم ها 

است به شرح زیر است: 
ساخت و بومی سازی:

 گیربکس رام نوســان - کلمپ الکترود کوره قوس -دریچه کشــویی پاتیل -سقف آبگرد LRF -مجموعه کامل قالب ریخته گری مهندسی معکوس و 
 DC  ســاخت اولین قفســه کارتریج استند نهایی نورد در ایران، متشکل از 274 قطعه ســاختنی و 242۹ قطعه استاندارد. - تعمیر موتور 6۰۰کیلووات
واحد نورد 8( بومی سازی قطعات و مواد نسوز مصرفی در واحد فوالدسازی -  تعمیر ترانس کوره ذوب شماره یک با استفاده از توانمندی ها و دانش 

فنی مشاوران و پیمانکاران متخصص در محل فوالد خراسان - تعمیر و ساخت گیربکس کاهنده پالت ماشین گندله سازی
شــرکت مجتمع فوالد خراسان بزرگترین تولیدکننده فوالد در شرق کشور اســت با اجرای پروژه های متعدد توفیقات قابل توجهی را در زمینه ساخت 

60درصد قطعات
فوالد خراسان بومی شد
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داخل کسب کرده است به طور مثال تنها در بخش نسوز در این شرکت صرفه جویی ساالنه ناشی از بومی سازی رولیک و بلوک های EBT کوره قوس 
بالغ بر 25 میلیارد ریال می باشد. 

قیمت تمام شــده قطعات و تجهیزات »ســاخت داخل« در مقایســه با نمونه های خارجی نشــان می دهد که قیمت تمام شــده قطعات وتجهیزات 
بومی سازی شده به طور میانگین بین یک سوم تا نصف قیمت نمونه های خارجی بوده است. 

برخی پیامدهای اهتمام به بومی سازی در فوالد خراسان 
- صرفه جویی در زمان )کاهش زمان تدارک و سفارش به نصف زمان سفارش خارجی(

- صرفه جویی در هزینه ها و جلوگیری از خروج ارز از کشور    
 -ایجاد اشتغال در حوزه تامین قطعات و تجهیزات

-توانمندسازی صنایع داخلی
- تسهیل ارتباط و تعامل بسیار با سازندگان داخلی جهت اصالح عیوب احتمالی

- حفظ پایداری در تولید
- افزایش خودباوری و توان فنی متخصصان بومی از طریق اعتماد به نیروهای داخلی

اهداف و برنامه های فوالد خراسان از شرکت در دومین جشنواره ملی فوالد 
فوالد خراسان با توجه به تجارب و دستاوردهای بسیار ارزشمند حاصل از جشنواره و نمایشگاه سال 13۹7 با توان و انگیزه باالتری در »دومین جشنواره 
ملی فوالد« شــرکت خواهد نمود. مهم ترین گام در بومی ســازی در بخش معدن و صنایع معدنی کســب دانش فنی اســت لذا هدف اصلی فوالد 
خراســان در این دوره شناســایی سازندگان و تولید کنندگان مطرح در جهت کسب دانش فنی »زنجیره تولید فوالد« خواهد بود آشنایی با ظرفیت ها و 

توانمندهای داخلی را می توان مهم ترین اهداف برای مشارکت در نمایشگاه و جشنواره ملی فوالد برشمرد.
 »شناســایی و استفاده از خالقیت های نیروهای جوان و دانشــگاهی از طریق تعامل با مراکز پژوهشی و شرکت های دانش بنیان حاضر در جشنواره« 
، »شناســایی جدیدترین تکنولوژی های ارائه شده توسط ســازندگان داخلی«، »شناسایی،کشف و استفاده از توان صنعت گران و قطعه سازان جدید در 

حوزه های مختلف فنی« 
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محمد ابراهیم یلتقیان
دبیر کمیســیون معامالت و دبیر ستاد بومی سازی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در گفت و گوی با 
ما اعالم کردند: مسئله تامین تجهیزات و قطعات یدکی به منظور اجرای برنامه های عملیاتی استخراج 
و تولید محصوالت کنســانتره، گندله، شمش فوالد و آهن اسفنجی و افزایش تولید برای چادرملو امری 
حیاتی اســت . این موضوع در برنامه های افزایش تولید و جایگزینی قطعات فرسایشــی پرمصرف و کم 
مصرف  در تعمیرات اساسی و ادواری بسیار مهم و برای خطوط تولید مجتمع معدنی چادرملو )شامل 
بخــش معدنی و صنعتی( و برای خطوط تولید مجتمع صنعتی چادرملو)شــامل گندله ســازی، احیا، 
فوالدســازی و نیروگاه( امری حیاتی اســت، وی افزود:  به همین دلیل می بایستی با برنامه ریزی دقیق 
جهت ســفارش و تأمین به موقع لوازم مورد نیاز خطوط تولید اقــدام کنیم، تا نه تنها از توقف های غیر 
برنامه ای در واحد های تولیدی که عمدتا ناشــی از نرســیدن لوازم و قطعات می باشد، جلوگیری کنیم  
بلکــه با کاهش توقفــات برنامه ای، تعمیرات اساســی و ادواری را در حداقل زمان ممکن انجام داده و 

موجبات افزایش راندمان و ساعات کار مفید را نیز فراهم نمائیم.
اقدامات انجام یافته جهت ساخت داخل با تشکيل ستاد بومی سازی:

دبیر ســتاد بومی ســازی چادرملو تصریح کرد : موضوع تحقیق و بررسی ساخت قطعات یدکی و فرسایشی در داخل کشور از همان سال های اولیه و راه اندازی 
کارخانه فرآوری و شروع بهره برداری مجتمع  معدنی و مجتمع صنعتی چادرملو با رهنمودهای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره محترم شرکت در دستور کار 

قرار گرفت و در سال 138۹ به پیشنهاد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( ستاد بومی سازی با اهداف مهم زیر تشکیل گردید:
1- رسیدن به خودکفایی، خود اتکایی و خودباوری،

2- شناسایی توانمندی های )شرکت های داخلی، ظرفیت ها و قابلیت های فردی و گروهی متخصصین و کارشناسان شرکت چادرملو و سایر شرکت ها و ارتباط 
تنگاتنگ با مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها و اساتید و مخترعان کشور و سازمانهای تخصصی در زمینه طراحی، ساخت و راه اندازی ماشین آالت و قطعات(

3- ایجاد و تکمیل بانک اطالعاتی جامع در زمینه ساخت، سازندگان تجهیزات و قطعات، تولیدکنندگان مواد اولیه و مصرفی و نسوزها، فروشندگان، پیمانکاران، 
مشاوران، کارشناسان و متخصصین صاحب نظر در امور مختلف معادن و صنایع فوالدسازی و فناوری های مربوطه،

4- رشد توان رقابت پذیری و بهره گیری از مزیت های اقتصادی،
5- فراهم سازی بستر ارتباطات مطلوب و مناسب جهت ایجاد شبکه در بین واحدهای مجتمع معدنی )واحد معدنی و واحد صنعتی( و مجتمع صنعتی چادرملو 
)گندله ســازی، فوالدسازی، احیا و نیروگاه(، سایر شرکت ها، متخصصین، صاحبان مشاغل و دیگر شرکت های مرتبط با صنایع معدنی، گندله سازی، فوالدسازی، 

احیاء و نیروگاه جهت بهره گیری و کسب تجربیات متقابل با رعایت موارد زیر:
- ساخت 

- برنامه ریزی
- هزینه یابی

- مهندسی مجدد
- طراحی مهندسی معکوس

- تدارک و اجرا
- و در نهایت کنترل کیفی و راه اندازی و نیز رشد توان رقابت پذیری و استفاده از مزیت های اقتصادی بوده است.

یلتقیان افزود: شرکت چادرملو با حمایت از سازندگان داخلی و تقویت توانمندی آنها و با برنامه ریزی دقیق و جهت تامین قطعات و لوازم یدکی پر مصرف 
در صنعت آهن و فوالد، کمک شایانی برای  ساخت قطعات در داخل کشور نمود و همچنان در پی یافتن تامین کنندگان و سازندگان متخصص ایرانی دیگر 

بومی سازی محور توسعه پایدار
 شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با ساخت بیش از 12 هزار قطعه پیشگام در تکمیل زنجیره تولید
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در داخل کشور می باشیم.  وی تاکید کرد:  اولویت این ستاد تامین به موقع قطعات با کیفیت مطلوب و قابل رقابت با مشابه خارجی است که موجب کاهش 
توقفات خطوط تولید و جلوگیری از خروج ارز از کشور می گردد البته با در نظر گرفتن اهدافی چون:

1( تامین ســریع تجهیزات، لوازم و قطعات یدکی فرسایشــی و پر مصرف بخش های معدن و کارخانه های فرآوری مجتمع معدنی چادرملو و در مجتمع 
صنعتی چادرملو شامل گندله سازی، فوالدسازی، احیا و نیروگاه و در نهایت کاهش توقعات برنامه ای

2( صرفه جویی ارزی )کاهش قیمت خرید نسبت به نمونه های خارجی(
3( حمایت از سازندگان و تولیدکنندگان داخلی و حداکثر استفاده از توان ساخت داخل کشور

4( انتقال تکنولوژی و دانش فنی به منظور ساخت در داخل کشور
5( طراحی، مهندسی و ساخت قطعات و لوازم یدکی پر مصرف و همچنین تجهیزات بخش های معدن و کارخانه فرآوری، گندله سازی، فوالدسازی، احیا 

و نیروگاه و ... در داخل کشور
6( بهینه سازی و اصالح خطوط تولید با استفاده از تجهیزات و قطعات ساخت داخل

7( انجام آن قسمت از امور فنی که قبال توسط کارشناسان خارجی انجام می گردید، توسط کارشناسان و متخصصان داخلی
موفقیت های حاصل در امر بومی سازی و ساخت داخل مجتمع های  معدنی و صنعتی چادرملو:

دبیر ستاد بومی سازی چادرملو همچنین یاد آور شد :  ستاد بومی سازی چادرملو با اعتقاد به  توسعه پایدار، با ساخت بیش از 12 هزار قطعه صنعتی مورد 
نیاز با کیفیت بسیار مطلوب و قابلیت صادراتی سبب شده این شرکت همچنان پیشگام در تکمیل زنجیره تولید قرار گیرد.

 شرکت چادرملو با اعتقاد راسخ به محقق کردن اهداف و آرمان های توسعه، با بکارگیری توان متخصصان داخل کشور گام های بلندی برای کاهش هزینه 
های ناشی از واردات قطعات و قطع وابستگی برداشته است.

 این شــرکت با اتخاذ تدابیر مناسب و با تالش شــبانه روزی متخصصین داخلی، در جهت رفع مشکالت پیش رو ناشی از تحریم های اقتصادی و کمبود 
قطعات، برآمده است.

 شــرکت چادرملو با تکیه بر پتانســیل نیروهای انسانی متخصص و کارآمد خود با کمک و یاری سایر کارشناسان خبره در زمینه های مختلف به موفقیت 
های بی شماری نایل گشته است.

یلتقیان در ادامه گفت: این شرکت با برقراری ارتباط تنگاتنگ با مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها و اساتید و مخترعان کشور، در پی حمایت از ایده ها و نوآوری 
ها با اتکا به شرکت های دانش بنیان و توجه به  ظرفیت های داخلی برای افزایش و بهبود فرآیند تولید و ارتقا و بهره وری خطوط تولید، به اهداف بسیار 

مهمی در مجتمع معدنی و مجتمع صنعتی نایل گردیده است.
وی افزود:  تاکنون بیش از 51  پروژه تحقیقاتی در مجتمع معدنی چادرملو اجرا و به اتمام رســیده و 4 پروژه در دســت اقدام می باشــد و در عین حال این 
شرکت با تکمیل و نوسازی ناوگان معدن و هوشمندسازی عملیات معدنی موفق شد کل عملیات معدنی شامل باطله برداری و استخراج سنگ آهن را از 

1۹ میلیون تن در سال 1383 به بیش از ۹۰ میلیون تن در حال حاضر افزایش دهد.
 شرکت چادرملو با نگرش توسعه بخشی در فعالیت های خود عالوه بر احداث و راه اندازی دو خط تولید جدید کنسانتره، راندمان تولید 5 خط فرآوری 

را از ظرفیت اسمی 7.5 میلیون تن به 1۰.5 میلیون تن افزایش داده است.
 در عین حال ســنگ بنای مجتمع عظیم صنعتی چادرملو با ســاخت و راه اندازی کارخانه گندله ســازی در اردکان یزد گذاشته شد. با بهره برداری از این 
واحد، بخشی از کنسانتره تولیدی شرکت برای تولید 3 میلیون و 4۰۰ هزارتن گندله آهن به این واحد صنعتی انتقال یافت و اکنون با برخورداری از تجربیات 
و دانش بهره وری توانستیم میزان تولید گندله در این کارخانه را تا سقف به 4 میلیون تن افزایش دهیم. همچنین در راه اندازی کارخانه احیای مستقیم با 
ظرفیت تولید 1 میلیون و 55۰ هزار تن آهن اسفنجی و کارخانه شمش فوالدی با ظرفیت تولید 1 میلیون و 3۰۰ هزارتن شمش فوالدی از تکنولوژی)هات 

شارژ( استفاده شده است که صرفه جویی قابل توجهی در مصرف آب و انرژی در پی داشته است.
 چادرملو در بین سال های ۹1 تا پایان آذر ماه سال جاری تعداد قطعات بومی سازی شده در مجتمع معدنی و صنعتی خود را از 6655 قطعه به بیش 

از 13 هزار قطعه رسانده و آنان را جایگزین نمونه های خارجی کرده است. 
 شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو لیســت نیازمندی های فناورانه و تجهیزاتی را که تاکنون و از طریق ساخت داخل تامین نشده را نیز جهت مهندسی 
معکوس و بومی سازی تهیه و در اختیار شرکت های سازنده قرار داده تا در صورت امکان ساخت به این شرکت مراجعه و نسبت به ساخت آن ها اقدام 

نمایند:
وی در پایان افزود : همه تالش ما این بوده و هست تا عالوه بر بومی سازی قطعات، به علوم روز و فناوری های نوین جهانی در بخش های معدن و صنایع 
فوالد نیز دسترســی پیدا کنیم و در همین راســتا توانسته ایم بخش اعظم پروژه های خود را با توانمندی های داخلی راه اندازی کنیم و عالوه بر میلیون ها 

دالر، صرفه جویی ارزی به اشتغال مولد نیز کمک شایانی می نماییم
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مدیر بومی سازی شرکت اپال پارسیان سنگان گفت: سازنده ای از استان خراسان 
در ماه های گذشته موفق به داخلی سازی گیربکسی شد که پیش از این با ارزبری 
یک میلیون دالری وارد کشــور می شــد، اما این مهم با یک هفتم هزینه واردات 

نجام شد.
»راضیــه علیرضایی« در گفت وگو با خبرنگار ســایت خبری- تحلیلی معدن24 
افزود: مجموعه اپال پارسیان سنگان از سه شرکت بزرگ صنعتی- معدنی تشکیل 
شــده، به طوری که اپال پارسیان یک کارخانه کنسانتره و یک کارخانه گندله دارد، 
شــرکت پارس فوالد سبزوار به تولید آهن اســفنجی می پردازد و واحد معدنی 

شرکت اپال )اپال کانی( در شهرستان خواف مستقر است.
شــرکت صنعتی و معدنی اپال پارســیان ســنگان به عنوان یکی از شرکت های 
زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری پارسیان تولیدکننده کنسانتره و گندله آهن دو 

منطقه سنگان خراسان رضوی است.
وی اظهار داشــت: کار بومی سازی برای سه شرکت یاد شده شــامل شناخت فناوری ها، اولویت بندی برای بخشی از تجهیزات که باید ساخت داخل شود، 
مســاعدت برای تامین کنندگان )تا در مجاورت واحدهای تولیدی به ســرمایه گذاری و تولید بپردازند(  و داخلی ســازی خریدهای خارجی در دستور کار قرار 

گرفته است.
علیرضایی گفت: پس از ابالغ موضوع بومی سازی از سوی مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری پارسیان، یک گروه از مدیران و کارشناسان هر سه شرکت 
در کمیته بومی ســازی مشــخص شــدند و خرید تجهیزات مورد نیاز را از ســه منظر میزان هزینه، اقالم اولویت دار و بخش هایی که از نظر فناوری شاید با 

محدودیت مواجه می شدند، مورد توجه قرار دادند.
وی خاطرنشان کرد: در نهایت، از مجموع 6 هزار قلم قطعات و تجهیزات مرود نیاز، دو هزار قطعه و تجهیز برای ساخت داخل در اولویت قرار گرفت.

مدیر بومی سازی شرکت اپال پارسیان سنگان، بطور نمونه از بومی سازی یک گیربکس در این مجموعه خبر داد که هزینه واردات آن یک میلیون دالر بود، اما 
با یک هفتم این قیمت از سوی سازنده ای از استان خراسان داخلی سازی و در نمایشگاه اخیر بومی سازی از آن رونمایی شد.

وی بیان داشت: در همین نمایشگاه، قطعاتی همچون پارچه فیلتر پرس که همواره از خارج کشور وارد می شود را برای داخلی سازی اطالع رسانی کرده و 
به نمایش گذاشتیم و در نهایت، گروهی برای تولید آن با سرمایه گذاری مشترک، پیشنهاد دادند.

علیرضایی افزود: در برخی اقالم مصرفی شــرکت ها که هزینه کلی یا هزینه حمل باالیی داشــتند، سرمایه گذاران متقاعد شدند آنها را در مجاورت کارخانه 
خواف تولید کنند. وی ادامه داد: با اینکه مدت زمان حدود پنج ماه از پیاده سازی برنامه داخلی سازی در این مجموعه می گذرد، اما دستاوردهای خوبی به 
همراه داشته است، به طوری که از مجموع دو هزار و 5۰۰ نقشه ای که برای بومی سازی قطعات و تجهیزات به سازندگان تحویل شده، تاکنون هزار و 2۰۰ 

قطعه و تجهیز ساخته شده است.
این مسئول شرکت اپال پارسیان سنگان گفت: در نمایشگاه امسال نیز بخشی از تجهیزات ساخته شده را به نمایش درآوردیم تا به سازندگان داخلی اعتماد 

به نفس بدهیم که می توان چنین قطعات و تجهیزاتی را تولید کرد.
وی اظهار داشت:  در این نمایشگاه، 17۰ سازنده به مجموعه اپال پارسیان پیشنهاد کار دادند و قطعات و تجهیزاتی که قادر به ساخت آنها هستند را مشخص 
کردند. علیرضایی بیان داشت: ما دفترچه ساخت و مشخصات آن دسته از قطعات و تجهیزاتی که باید ساخته شود را خودمان تهیه می کنیم؛ بر این اساس 

مواد اولیه، شیوه ها و مدل های ساخت برای سازندگان مبهم نیست و واحدهای دانش بنیان، متخصصان و دانشگاهیان می توانند بهتر روی آنها کار کنند.

داخلی سازی گیربکس یک میلیون دالری 
با یک هفتم هزینه واردات 

مدیر بومی سازی شرکت اپال پارسیان سنگان خبرداد
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ملــــی فوالد ایـــــران

مدیر امور مجامع و ارزیابی شــرکت های گــروه فوالد مبارکه 
گفت: تامین مواد اولیه به عنوان یک استراتژی اصلی در فوالد 
مبارکه دنبال می شود و در این راستا با تاسیس حوزه معدن در 

چارت سازمانی این گروه، به دنبال کاهش نگرانی ها هستیم.
»مرتضی شبانی«  در گفت وگو با خبرنگار سایت خبری- تحلیلی 
معدن24، افــزود:   با توجه به اینکه شــرکت های تولیدکننده 
معدنی خودشان به سمت فوالدســازی گرایش پیدا کرده اند، 
کمبود مواد اولیه ای نظیر کنسانتره سنگ آهن و گندله از سال 
ها پیش احساس می شد و به همین دلیل فوالد مبارکه شروع 

به خرید سهام شرکت های معدنی از سال 88 کرد.
شبانی خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه تاکنون توانسته 1۰ درصد 
ســهام گلگهر، 1۰ درصد ســهام چادرملو و 2۰ درصد ســهام 
سرمایه گذاری معادن و فلزات را خریداری کند و با خرید بلوک 
17 درصد معادن و فلزات در دو ســال گذشــته، توانست سه 

کرسی هیات مدیره این شرکت را در اختیار بگیرد.
وی ادامه داد: اما این سیاست به تنهایی پاسخگو نبود و پارسال با چالش تامین مواد اولیه روبه رو شدیم، بر این اساس تصمیم گیری شد که به سمت معدن 
داری برویم، به همین دلیل در چارت ســازمان فوالد مبارکه بخشــی به عنوان حوزه معدن تاسیس شــد که در حوزه های اکتشاف و بهره برداری از معادن 

فعالیت می کند.
مدیر امور مجامع و ارزیابی شرکت های گروه فوالد مبارکه در ادامه خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی انجام شده در معدن سنگان، تا سال آینده واحد کنسانتره 

سازی آن به ظرفیت پنج میلیون تن به بهره برداری می رسد و در دهه فجر آینده بهره برداری تست سرد آن به انجام خواهد رسید.
وی اضافه کرد: تولید سالیانه پنج میلیون تن گندله در سنگان نیز در دستور کار است که پارسال سه میلیون تن تولید داشت و امید می رود معادل همین رقم 

تا پایان امسال تولید شود.
شبانی ابراز امیدواری کرد با راه اندازی کامل این واحدها بخشی از نگرانی های تامین سنگ در فوالد مبارکه برطرف شود.

وی یادآور شــد: به تازگی با حضور فوالدسازان و معادن بزرگ، همچنین سرمایه گذاری امید، سرمایه گذاری غدیر و میدکو، کنسرسیوم اکتشاف معادن شکل 
گرفته که عزمی جدی برای افزایش توان تولید مواد معدنی و فلزی است و فوالد مبارکه نیز در این کنسرسیوم سهامدار بوده و یک کرسی در اختیار دارد.

این مسئول فوالد مبارکه گفت: مقرر شده وزارت صمت پهنه های جدیدی در اختیار این شرکت قرار دهد تا مباحث اکتشاف به صورت تفصیلی و با جزئیات 
بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

وی درخصوص خروج فوالد مبارکه از سرمایه گذاری در استرالیا نیز خاطرنشان کرد: این موضوع در دستور کار است و با راه اندازی معاونت معادن در فوالد 
مبارکه، یکی از مواردی که مدنظر است موضوع معادن استرالیا است.

شــبانی همچنین درباره طرح توســعه هرمزگان این شرکت اظهار داشت:  برنامه ای که در هرمزگان دنبال می کنیم افزایش ظرفیت از 1.5 به سه میلیون تن 
است که به دلیل مواجهه با تحریم ها به تعویق افتاد، اما به محض بهتر شدن شرایط آن را پیگیری خواهیم کرد.

معدن داری فوالد مبارکه
برای رفع چالش تامین مواد اولیه 

مرتضی شبانی:






